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NNååggrraa  oorrdd  ffrråånn  rreeddaakkttiioonneenn  ......  
  

I almanackan ser vi att det är två händelser som sker, nämligen 
 
Vårdagjämningen ‐ 20 mars  
Nu vänder det på norra halvklotet – vinter blir vår. Vårdagjämningen 
är trots sitt glädjande namn mest en sak som berör kalendrar, det är 
en beskrivning av solens och jordens förhållande till varandra och har 
ingenting med vädret att göra. 
De flesta äldre solkalendrar räknade vårdagjämningen som nyåret och fortfarande firas det persiska 
nyåret, Nouruz, på vårdagjämningsdagen. Vårdagjämningen inträffar när solskivans centrum passerar 
gränsen mellan södra och norra himmelshalvan, det vill säga passerar himmelsekvatorn. Punkten på 
himmelsekvatorn där passagen sker kallas vårdagjämningspunkten. Vårdagjämningen är inte en dag, 
utan en ögonblicklig händelse som inträffar vid en bestämd tidpunkt vid olika klockslag på skilda ställen 
på jorden, beroende på i vilken tidszon man befinner sig. 
År 2011 inträffar vårdagjämningen natten till måndagen den 21 mars, kl 00:21 lokal tid i Sverige. 
Dag och natt är inte exakt lika långa vid vårdagjämningen, utan detta inträffar något dygn tidigare och 
vid höstdagjämningen något dygn senare. 
 
Våffeldagen, Vårfrudagen och Jungfru Marie Bebådelsedag – 25 mars 
Att man äter våfflor på våren har sin naturliga förklaring i att det förr i tiden, efter vinterns ruskmörker, 
åter fanns större tillgång till både ägg och mjölk. Men varför äter man våfflor just på Jungfru Marie 
Bebådelsedag? Man kan spåra firandet av Jungfru Marie Bebådelsedag så långt tillbaka som 500 efter 
Kristus. Man firar den 25 mars, vilket är nio månader före jul och Jesus nedkoms. Kyrkligt är dock Marie 
Bebådelsedag numera en flytande helgdag som inträffar på närmaste söndagen kring 25 mars, det vill 
säga någon gång mellan 22‐28 mars. Förr kallades Maria även för "Vår Fru" och därför kallas även 
Jungfru Marie Bebådelsedag för "Vårfrudagen". Att detta sedan blev "våffeldagen" tros vara ett hörfel, 
"Vårfru" blir lätt "våfflor". Detta kan vara en förklaring till varför man i Skåne ställde sig frågande till 
våffleätandet, där "Vårfrudagen" hette "Fruedag" från danskan och inte språkligt påminner om våfflor 
på samma sätt. 
 
Förutom dessa dagar är det åtskilliga andra händelser som sker på Vinön men det får ni läsa om i 
bladet eller i kalendariet. 
 
Från och med nästa nummer utökas redaktionen med Birgitta som kommer att ha hand om kalendariet. Är det något du vill 
ha med där glöm inte att även meddela Birgitta (tel 0732 90 50 20). 
 
Fotografer i detta nummer är Peter Kumlin och Eva Widlund. Tryckare denna gång är Catrine Neiler. 
 
Vi vill passa på att tacka Barbro och Sune som varje månad distribuerar Ö‐bladet på Vinön. 
 
Redaktionen genom Eva och Christina 



             Axplock 

             februari 2012 

 

Nätverk i skolan 

Hembygdsföreningen har skaffat ett 

trådlöst nätverk på skolan. 

 

ADSL 

Enligt nätägaren (Stadsnät) finns 

plats på nätet för dem som vill 

ansluta sig. 

 

Dålig samordning buss‐ färja 

Ordföranden Mona Blixt har varit i 

kontakt med Länstrafiken för att 

trycka på att bussen ska hinna ner till 

färjan på eftermiddagarna och 

kvällarna. En lösning kan vara på 

gång i dagarna.  

Håll utkik på anslagstavlorna! 

 

Seminarium kring det regionala 

trafikförsörjningsprogrammet 
 

kommer att äga rum på Conventum i 

Örebro den 13 mars. Vi hoppas att 

någon från ön kommer att deltaga. 

 

 

 

INFORMATION FRÅN VINÖNS KULTUR‐ OCH HEMBYGDSFÖRENING 

Vinöns	kultur‐	och	hembygdsförening	har	styrelsemöte	varje	månad,	ofta	långa	möten	då	
det	är	mycket	att	gå	igenom.	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.	

 

UTHYRNING AV SLÄPVAGN 

Efter att en längre tid ha letat efter ett lämpligt släpvagns‐

objekt, har nu hembygdsföreningen 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:‐  Övriga 360:‐ 

Veckohyra: Föreningsmedlem   800:‐  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 

 

 

GGÖÖRR  EENN  IINNSSAATTSS  FFÖÖRR  FFÖÖRREENNIINNGGEENN  II  SSOOMMMMAARR  

Några medlemmar lägger ner jobb på att få allt fungera på 

sommaren. Kan du hjälpa till lite så underlättar det mycket!  

Det kan vara att hjälpa till inför eller vid olika arrangemang eller 

ge lite stöttning i konstutställningen/försäljningen. Vi räknar 

med att ha skolungdomar som vanligt och dessa behöver få lite 

information inför sitt arbete som ”turistambassadörer för 

Vinön”. Ibland behövs hjälp med öppning och stängning eller 

korta insatser vid t ex lunchraster. 

Ju fler vi är som jobbar desto lättare och roligare är det! 

Även enstaka insatser är värdefulla. 

 

Kontakta gärna Yvonne Karlsson, tel 0739 28 04 05 eller 

ordförande Mona Blixt, tel 070 370 59 50 
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BBYYAALLAAGGSSMMÖÖTTEE!!  
 
 

SÖDRA VINÖNS BYALAG 
 

KALLAR TILL ÅRSMÖTE SÖNDAG 4 MARS  
KL 17.00 I MISSIONSHUSET 
 
 

- SEDVANLIGA ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR 
 

 

 VÄLKOMNA! 
         STYRELSEN 

 
 

 
 

ÅÅRRSSMMÖÖTTEE!!  

  
  
  

ÖÖSSTTRRAA  VVIINNÖÖNNSS  VVÄÄGGSSAAMMFFÄÄLLLLIIGGHHEETTSSFFÖÖRREENNIINNGG  
  
KKAALLLLAARR  TTIILLLL  ÅÅRRSSMMÖÖTTEE    
TTOORRSSDDAAGG  1155  MMAARRSS  KKLL  1199..0000  II  VVIINNÖÖNNSS  SSKKOOLLAA  
  
  Sedvanliga årsmötesförhandlingar  

  
VVÄÄLLKKOOMMNNAA!!  
  

SSTTYYRREELLSSEENN  
  

  
  
  

 

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 
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VINÖNS VINTERUTFLYKT     10/3  2012  kl 11.00 

 

Den nu årliga vinterutflykten blir, på grund av snöbrist och på vissa delar osäker is, betydligt 

kortare än den till Brearen tänkta utflykten. 

Men dessa förhållanden ger oss ett strålande tillfälle att träffas och fortsätta det påbörjade 

arbetet med att återställa ÅNGBÅTSBRYGGAN. 

Vi samlas kl 11:00 med de verktyg och utrustning som behövs för röjning av träd och sly. 

Medtag även redskap för att forsla ut det tegel som vi fått att förstärka bryggan med. 

För att underlätta arbetet med markplaneringen har Åke lovat ställa upp med sin grävmaskin.  

Vi tänder en brasa och matar den med det torra brännbara material som vi samlar ihop vid 

bryggan. 

När vi nu gjort allt detta i några timmar är det dags att packa upp den medtagna matsäcken och 

därtill hörande dryck.    

Mätta och belåtna kan vi därefter fortsätta en stund till med ”brygg renoveringen” eller så gör 

vi en tur ut på isen. 

Som vanligt tar den som behöver ved, hand om det vi avverkar. 

En vinterlördag med lite arbete och mest nöje. 

Har ni någon fråga om detta får ni gärna ringa Peter 070 514 64 04 som ev kan svara. 

VKHF 
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Elisabeth Behr, zon och massageterapeut, 
 
kommer till Vinön  
 

 onsdag 7 mars 
 
Boka tid på  
 
tel  070 - 399 58 08,  tel.tid  8.00 - 9.00 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

påminner om att kaffetårtor och smörgåstårtor 
 kan beställas som tidigare 

 
Tel  019 – 448015 eller 070 - 239 02 11 

 
Sten 

 
 

 
 
 

 
 

  FFÄÄRRSSKKAA        
VVIINNÖÖÄÄGGGG  

  
    ffiinnnnss  aatttt  kkööppaa  hhooss  

 
           Peter och Carina 

 

Tel 019 - 44 80 33 
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Välkommen på möte om bin på Vinön den 17 mars kl 14.30 

Här på Vinön har vi under många år haft gula italienska bin, rasen heter egentligen ligustica. 

Nu  vill man  göra en  förstudie om möjligheterna  att  göra en parningsstation på Vinön  för 

ligustica‐bin. Det  finns en på Visingsö och en på Hallands Väderö men det  räcker  inte och 

därför vill man satsa på Vinön. De som är drivande  i  frågan är Ligustica‐gruppen med Kent 

Törnkvist i spetsen. Han kommer ut och berättar vad man har gjort på andra ställen, varför 

det  är  viktigt  med  parningstationer  och  berättar  vad  man  skulle  kunna  göra  på  Vinön.  

Mötet tar troligen en timme. 

Alla som är intresserade av bin eller nyfikna på vad en parningsstation skulle 

kunna medföra för Vinön är välkomna! 

 

Vinöns Kultur och Hembygdsförening genom RoseMarie 

 

 

 

 

Viktigt meddelande till alla Öbor fast‐ som deltidsboende. 

SRF:s färjegrupp 

Gruppen bildades vid SRF:s höststämma 2011 med målsättning att gemensamt försöka 

påverka myndigheter och andra organisationer i frågor av gemensamt färjeintresse. 

Nationellt färjegruppsmöte på Vinön 22‐24 mars 

Inför detta möte vill vi i Vinöngruppen ha Era synpunkter vad som Ni anser vara de viktigaste 

frågor som behöver uppmärksammas för att förenkla/underlätta utvecklingen av ö‐boende 

och företagande med avseende på färjetransport. 

Era synpunkter är viktiga då dessa indikerar om gruppen är av betydelse för ö‐livet. 

 

Ulf Johnsson  Åsa Ödman    Peter Kumlin 

Ulf.johnsson@allt1.se  MB953694@Bahnhof.se  pk@nuinternet.com 

019‐44 80 11  019‐44 80 19    019‐44 80 46 

0706 747 654   0706 340 019    070‐514 64 04 
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Konstnärer och hantverkare 
 

Vill du ställa ut eller vara med  
på försäljningen i skolan  

under sommaren? 
 

 Kontakta Yvonne Karlsson  
tel 44 80 57 

 
 
 

 
 

 

Program Tjejträffar  18.30 kör vi ett kort gympapass ”lättgympa” 
19.00 fortsätter vi med kvällens program 

 
7 mars film eller spel 

14 mars nåltovning igen eftersom det var så kul förra gången  

21 mars överraskningsprogram 

30 mars teaterbesök i Örebro 

4 april ingen tjejträff 

12 april (torsd) bowling i Vingåker 

 
 

 

Nu finns…. 
potatis och blomjord 
mer varor efter hand 
 
Fredagar är jag på torget i Kumla och lördagar efter kl 15 tar jag ledigt. 
I övrigt öppet för det mesta även söndagar om jag är hemma. 
                       
För dagsaktuell information eller önskemål ring 
019-44 80 50, 070-370 59 50 
 
Varmt välkomna   
Mona Blixt 
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MATLANDET	
 

Den 3 februari var det ett möte i skolan. Vi funderade kring 

varför det inte är så många som odlar på Vinön längre. Vi var 

överrens om att det inte ger lika stor vinst längre och att man 

har större lönsamhetskrav i dag. Vi var också överrens om att vi 

så gärna skulle vilja ha en levande ö. Med öppna landskap och 

djur här och var! Och att bidragsdjungeln är snårig och svår att 

ta sig fram i. 

Häromdagen pratade de på Rapport om gårdsbidraget. Att det inte spelar någon roll om 

man odlar någonting, man får bidrag även om marken står i träda. Det skulle bli ändring på 

det, sa de på Rapport, hur blir det då? Väljer man att odla för att få bidrag eller väljer man 

att inte odla och gå miste om eventuellt bidrag eller annan inkomst?  

På mötet i början av februari brainstormade vi och några idéer om verksamhet på Vinön kom 

upp, bland annat om flera markägare kan gå ihop och ha djur tillsammans, kanske i en 

ekonomisk förening? Föreningen skulle då ha större hektar och större chans att få bidrag och 

ge högre vinst. Vi spånade lite på ett eget slakteri på Vinön. Vi pratade också om att det ger 

större vinst om det inte är så många led fram till slutkund. Därför kanske det kunde löna sig 

att ha en egen fiskbil och eget kräftkokeri, men återigen är det mycket krångliga regler och 

kostnader! 

På nästa möte pratar vi vidare, bl.a. om ”Vinöprodukter”. Hur används det och hur skulle det 

kunna växa? Skulle man kunna marknadsföra Vinön med hjälp av ett nytt utseende på 

loggan?  

Nu har jag även pratat med vår matlandet ambassadör Karin Strömberg Lundqvist och hon 

kommer gärna hit och informerar oss om regeringens satsning på matlandet och svarar på 

våra frågor. Jag kommer att kontakta henne och bestämma ett datum, när vi har fått ett 

tillräckligt underlag med frågor och funderingar! 

                 Catrine Neiler 0739‐40 00 61 

 

Nytt	Möte	

Söndagen	den	25	mars	kl	14.30	i	skolan	

Välkomna	alla	intresserade!	

	
Fika	till	självkostnadspris!	
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Representantskapsmöte med 

Skärgårdarnas Riksförbund i Lysekil  

Det var Eva, Mona och jag Rosie som drog iväg på 

fredagsmiddagen för att representera Vinön på 

årsstämman för Skärgårdarnas Riksförbund. Vi delade 

upp uppgifterna, Eva körde, Mona läste kartbok och 

jag höll koll på GPS:en, vilket team vi var! Enligt Eva så 

kör deras bil i stort sett sig själv så vi kom ju fram först av alla utsocknes. Det är ju så att Eva är 

anställd av SRF och då är det ju bra att vara i tid för att kunna sköta sina arbetsuppgifter. Vi 

bodde på Strandflickornas vandrarhem/hotell och hade mötet i seglarklubbens lokaler. Allt detta 

ligger alldeles vid havet så alla ska känna sig hemma. Våra värdar BSR – Bohusläns skärgårdsråd 

med Anette Larm Johansson och Dag Lundman hade fixat det så bra att vi fick ta och plocka ihop 

en salladstallrik av allt möjligt när vi kom. Eftersom representanterna kommer från Sveriges alla 

hörn så kommer man på olika tider. Under kvällen droppade fler och fler in och det blev många 

glada återseenden och mycket prat om hur man har det, is‐diskussioner med frågor om hur man 

har tagit sig till Lysekil. Det verkade som bilar och kollektivtrafik hade fungerat bra och alla var 

nöjda över att vara på plats. 

Studiebesök i Havets Hus 

Efter en god natts sömn fick vi på förmiddagen möjlighet att besöka Havets hus med dess 

fantastiska akvarium. En av guiderna berättade om att man tar vatten från Gullmarsfjorden 

utanför genom ett långt rör. De arter som finns ute i havet finns också i akvariet. Hela besöket 

var mycket intressant och eftersom det finns en hel del personer med specialkunskap så det blev 

lite specialdiskussioner bland annat om Stören som är en blandning av benfisk och broskfisk, 

spännande!  Särskilt roligt med Havets hus är att gå i tunneln ”under ytan” och ser fiskarna 

underifrån från deras eget perspektiv. Efter en timme på Havets hus är det dags att ta itu med 

Årsstämman.  
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Årsstämman 

En årsstämma innehåller en hel del formalia och det här var SRF:s första ordinarie årsstämma 

efter omorganisationen förra året. Så det kändes lite nytt, att en mer arbetande styrelse berättar 

vad den har gjort för representanterna. Vi som representanter får ju information om vad som 

händer under året genom tidningen Vi skärgårdsbor och genom e‐post över vilka remisser som 

har besvarats. Det finns ju också en del arbetsgrupper som jobbar inom SRF, bland annat kring 

miljö/energi, fiske, färjor, bönder och numera igen skolfrågor. Den som vill veta mer kan ta reda 

på mer om SRF och arbetsgrupperna på hemsidan www.skargardarnasriksforbund.se.  

Skolgruppen ”Skärgårdsskolor i nätverk” har just haft ett möte och man har bildat 

diskussionsgrupper på internet, som har varit uppskattade.  

Nätverket Skärgårdsbönder håller på att diskutera hur man ska gå vidare. Om man vill veta vad 

man gör i nätverket så kan man kolla in deras nyhetsbrev som också finns på hemsidan. 

Några ur fiskegruppen hade kommit tidigare och hade varit med Bobo Roysson och fiskat 

havskräftor under fredagen. Man hade också diskuterat licenser och vad som krävs speciellt för 

ungdomar för att få licens.  

Under färjegruppens möten har man diskuterat bl. a. inflytandet över turlistorna och hur man 

kan få ett kundperspektiv, så man kan få turlistor där färjorna går när folk vill åka.  

Från SRF:s europeiska samarbete inom ESIN som är ett samarbete mellan tio nationella 

skärgårds/ö‐ föreningar får vi veta att man i Tyskland har gett en ö‐befolkning rabatt på 

flygskatten eftersom man har ett socialt handikapp, de är ju ö‐bor. Det här är en form av positiv 

särbehandling för privatpersoner, något som man från svenska myndigheters håll har sagt att 

man inte får göra från EU‐håll.  

Skärgårds Leader håller på med olika möten, det som kommer härnäst handlar om storstads‐nära 

skärgårdar, Stockholms skärgårdsföreningar ska hälsa på i Bohuslän för erfarenhets‐utbyte. I april 

eller maj ska det vara ett möte om turism på Lurö i Vänern. Skärgårds Leader jobbar på med olika 

frågor och när det kommer upp något intressant kommer jag att berätta mer i Ö‐bladet.   

Styrelsen har också börjat fundera på hur nästa programperiod för EU ser ut och hur vi vill att 

den ska se ut. 

 

   

 

Barbro	Olsson	från	Söderhamn	i	samspråk	med	RoseMarie	samt	Lena	Kjellman	från	Bohuslän	och	Mona	som	håller	fokus	på	vad	
som	ska	hända	härnäst	under	årsstämman.	
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Skaldjur och allsång 

Någonstans här ungefär tog vi kväll 

och gick in för sammankomstens 

verkliga höjdpunkt som var skaldjuren 

som alltid är underbara på samman‐

komsterna på Västkusten. Bobo 

berättade lite om hur fisket gått till 

och om villkoren för fiskare.  

När alla hade fått hugga in på dessa 

delikatesser spred sig många suckar av 

njutning. Vi fick också njuta av vackert 

fiolspel av Lena Kjellman till allsången 

under ”Inbjudan till Bohuslän” som är en självklar sång under en sådan här kväll! Vi sjöng många 

av Evert Taubes sånger under kvällen, och dryftade de frågor man inte hunnit med under dagen. 

Dessa kvällar av samtal och skratt är en stor anledning till att människor vill sätta av en hel helg 

av ideellt arbete. Vi fick höra en fantastisk historia från Söderhamns skärgård efter att vi hade 

sjungit ”Briggen Bluebird av Hull”. Jag är inte helt säker på alla detaljer men i stort gick den ut på 

att Barbro Olssons farfar hade varit med och räddat en besättning från ett danskt skepp en 

oktobernatt i början på 1900‐talet. När man hade fått ner vad man trodde var hela besättningen i 

räddnings‐båtarna frågade man kaptenen om det var någon kvar ombord och kaptenen som var 

frusen och medtagen och ville komma iland ville nästan inte medge att det var en person kvar 

ombord som stod surrad. Barbros farfar ville inte lämna någon och gick ombord och fick med sig 

den unga pojken som blivit kvar. Alla kom iland och Barbro berättade att man varje år fick ett 

julkort från den mannen och att han flera gånger besökte familjen.  

 

Olika energialternativ 

På söndagsmorgonen fick vi också en genomgång av Lennart 

Andersson om miljögruppens arbete. Han berättade om 

vågkraft, om nya sorters vindkraftverk som det inte låter 

något om, hus med bra K‐värde och ekosystemtjänster. 

Lennart är en outsinlig källa av information och kunskap inom 

i stort sett alla miljöområden och om man vill veta mer kan 

man gå i på Söderhamns skärgårdsförenings hemsida och 

under miljöfliken kan man få veta en hel massa. 

 

Dags för jubileum 

Skärgårdarnas Riksförbund fyller 30 år och under augusti eller september ska detta firas. Det 

kommer ske i Stockholms skärgård, en arbetsgrupp har tillsatts. (Oj vad roligt det låter, ja Eva är 

med i gruppen så det blir nog livat)   
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Föreningsrapporter 

Till sist hann vi med att få små rapporter från skärgårdarna.  

Visingsö är oroliga för att bli av med sin distriktssköterska. 

På Gräsö bjöd kommunen in till ett möte om färjan och 107 personer kom. När man bjöd in till 

möte om djupförvaringen av kärnavfall kom det 10 personer, som en jämförelse. Man håller 

också på och utreder hur det ser ut med internetuppkoppling på ön. 

Leader Kustlandet ska göra förstudie hur det ser ut med avlopp på några öar, och avlopps‐

lösningar. Det finns ett ABC hur man gör gemensamhetslösning för avlopp i Finland och den finns 

att hämta som PDF. 

Det var ett utsläpp av råtallolja i Söderhamn 800 000 liter läckte ut, man vet inte vad effekterna 

blir. Man har startat ett miljöprojekt där man ska studera algblomningen i en vik. Runt viken finns 

ca 200 avlopp där ca 40 är godkända. 

I Luleå skärgård har man ett projekt där gymnasieelever får bli skärgårdsguider, de får sedan 

guida yngre elever. Man har också fått reda på att det i stort sett är byggstopp i skärgården. 

Ja det var ett ganska långt axplock över vad som händer i SRF just nu.  

Vi som var iväg åkte hem på söndagen ganska trötta och fullproppade av nya intryck. 

Vid tangentbordet RoseMarie Hellén och vid kameran Eva Widlund    
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BBrreeddbbaanndd  ppåå  VViinnöönn  
Efter förra månadens kontakter med bl a Stadsnät angående kapaciteten i 

ADSL‐nätet. Då fanns det en begränsad ledig kapacitet kvar. Nu undrar jag om 

Ni som har för avsikt att skaffa internetuppkoppling via ADSL har fått positiva 

eller annat besked från operatör/nätägare. 

 

För VKHF  

Ulf Johnsson 
ulf.johnsson@allt1.se    
0706 747 654, 019‐44 80 11 
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YVONNES KYCKLINGSOPPA  
4-5 port 
500 g kycklingfilé 
1 gul lök 
1-2 vitlöksklyftor, pressade 
2 tsk curry 
2 potatisar 
3 morötter 
1 stjälk blekselleri 
6 dl hönsbuljong 
1 burk kokosmjölk 
1 tsk salt 
1 krm sambal oelek 
maizenaredning 
saft av 1 lime 
Gör så här 
Skär kyckling, potatis, morötter, lök och 
selleri i bitar. Bryn kycklingen. Bryn sedan 
lök, vitlök i curry. Tillsätt potatis, morötter, 
selleri och kyckling. Häll över buljongen. 
Krydda med salt, sambal oelek och 
kokosmjölk. Koka ca 20 min eller till bitarna 
är mjuka. Red av med maizena. Smaka av 
med limesaft. 
 
POTATIS- OCH MOROTSSOPPA MED 
KOKOS OCH RÄKOR 
4 port 
4 skalade potatisar, i bitar 
100 g skalad rotselleri, i bitar 
4 skalade morötter, i bitar 
1 skalad gula lökar, i bitar 
2 grönsaksbuljongtärningar 
1 liter vatten 
4 dl kokosmjölk 
1 tsk sambal oelek, eller 
1 urkärnad, finhackad röd chili, eller sambal 
oelek efter smak 
1 citron, pressad saft och rivet skal 
2 krm salt 
Servering: 
500 g räkor, med eller utan skal 
70 g babyspenat 
1 krm svartpeppar 
Gör så här 
Häll rotfrukter, lök, vatten och buljong-
tärningar i en kastrull. Koka upp och låt koka 
10 minuter. Häll i kokosmjölk, sambal oelek 
eller chili, citronsaft och -skal. Salta och 
toppa soppan med räkor och lite babyspenat. 

Avsluta med att dra några varv med 
pepparkvarnen. 
Tips:1 chili = 1 tsk sambal oelek. 
 
GRATINERAD FRANSK LÖKSOPPA 
4 port  Ugn 275º  
2 msk olivolja 
2 gula lökar, i klyftor 
2 rödlökar, i klyftor 
1 strimlad purjolök 
1 dl vitt vin 
1 liter vatten 
1 grönsaksbuljongtärning 
1 lagerblad 
½ krm svartpeppar 
1 tsk timjan 
2 krm salt 
Gratinering 
100 g lantbröd, rostat, skuret i bitar 
2 dl riven lagrad ost, t ex Gruyèreost 
Garnering 
1 msk färsk timjan 
Gör så här 
Hetta upp oljan i en panna och fräs gul lök, 
rödlök och purjolök försiktigt tills de är lätt 
brynta. Späd med vitt vin och låt koka in, 1-2 
minuter. Tillsätt buljong, lagerblad, timjan, 
svartpeppar och salt. Låt soppan sjuda på 
svag värme i cirka 10 minuter. Häll soppan i 
ugnssäkra skålar och lägg på brödbitar och 
riven ost. Gratinera cirka 10 minuter i ugn. 
Servera genast.  
 
FISKSOPPA MED ROTFRUKTER OCH 
PEPPARROT 
4 port 
10 cm purjolök 
1 msk olivolja 
500 g finstrimlade blandade rotfrukter 
½ strimlad gul eller röd lök 
3 msk fiskfond 
6 dl vatten 
2 dl vitt vin 
3 dl grädde 
500 g blandad fisk i bitar 
salt 
½ tsk svartpeppar 
½ dl hackad persilja och dill 
½ dl riven pepparrot 
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Gör så här 
Blandade rotfrukter kan vara morot, 
persiljerot, rotselleri och potatis. Dela 
purjolöken på mitten och strimla den fint på 
längden. Hetta upp oljan i en gryta. Fräs 
rotfrukter och lök några minuter utan att 
det tar färg, rör då och då. Tillsätt 
fiskfond, vatten, vin och grädde och koka 
tills rotfrukterna är al dente, cirka 5 
minuter. Lägg i fisken och låt alltsammans 
koka upp. Stäng av värmen och låt soppan stå 
kvar på plattan några minuter. Smaka av med 
salt och peppar. Blanda persilja, dill och 
pepparrot och strö över blandningen strax 
före servering.  
 
ROTFRUKTSSOPPA MED KRUTONGER 
4 port 
800 g rostade eller kokta rotfrukter 
2½ dl vitt vin 
5 dl vatten 
½ dl grädde 
1 msk koncentrerad kycklingfond 
1 tsk salt 
1 krm peppar 
1 krm timjan, färsk 
eller torkad 
Krutonger 
3 skivor bröd 
1 msk olivolja 
1 tsk salt 
1 krm peppar 
1 krm timjan, färsk eller torkad 
Gör så här 
Lägg rotfrukterna i en rymlig kastrull. 
Tillsätt vin, vatten, grädde och fond och 
koka några minuter. Mixa soppan och smaka 
av med salt, peppar och timjan. Skär brödet 
i tärningar. Hetta upp olivolja i en stekpanna. 
Lägg i brödtärningarna och låt dem få färg. 
Strö över salt och timjan. Lägg krutongerna 
i soppan strax innan den serveras. 
Tips: Om du använder färsk timjan så spara 
lite att toppa soppan med. 
 
FÄNKÅLSSOPPA MED FETAOST- OCH 
VALNÖTSTOPPING 
4 port 
2 fänkål 
1 liten purjolök 

1 msk smör 
1 msk olja 
1 liter vatten 
2 grönsaksbuljong- eller 
hönsbuljongtärningar 
2 dl crème fraiche 
½ tsk salt 
1 krm peppar 
Fetaost- och valnötstopping 
100 g valnötter 
100 g smulad fetaost, eller chèvre 
2 msk flytande honung (efter smak) 
2 msk färsk oregano, några kvistar 
Gör så här 
Skär bort roten på fänkålen och skiva den. 
Snitta, skölj och skiva purjolöken. Hetta upp 
smör och olja i en gryta. Fräs fänkål och 
purjolök cirka 2 minuter. Tillsätt vatten och 
buljongtärningar eller fond och rör om. 
Småkoka tills fänkålen är mjuk, cirka 10 
minuter. Mixa soppan slät och tillsätt crème 
fraiche. Salta och peppra. 
Topping 
Rosta valnötterna i en torr stekpanna tills 
de fått färg. Grovhacka nötterna. Blanda 
fetaost eller chèvre med nötterna. Häll upp 
soppan i tallrikar eller skålar, lägg i topping 
och ringla sist över flytande honung och 
gärna en kvist färsk oregano. Servera 
genast.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Även om vintern lyser med sin frånvaro (+10° i 
skrivande stund) är det ändå gott med en 
värmande soppa. Den här gången börjar jag 
med Yvonnes kycklingsoppa som hon serverade 
på Alla Hjärtans dag. Flera har frågat efter 
receptet så här kommer det. Ibland på 
fredagskvällarna brukar Ulf och jag ”lyxa till 
det” och göra den gratinerade löksoppan. Även 
om det är billiga ingredienser blir det 
verkligen något extra när man gratinerar den. 
Avsluta gärna den måltiden med en god ost! 
 

Smaklig måltid önskar Christina J 
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Medlemsavgiften för 2012 är 80 kr för enskild och 150 kr för familj. 
 

När ni betalar in avgiften på pg 46 94 70 ‐9 ange också era namn.  
Från och med det år man fyller 18 år måste man ha eget medlemskap.   

 
 

Som medlem i föreningen stöder Du arbetet för en levande ö genom: 
 

 Utgivningen av månadstidningen Ö‐bladet 
 

  Ö‐bladet delas ut i brevlådorna på Vinön till alla som vill ha det. Det går att få Ö‐bladet skickat till 
en annan adress om man lämnar frankerade (dubbelt porto) och adresserade kuvert märkta med 
månadernas namn. Kuverten lämnas på Ö‐kontoret i skolan. Förutom en pappersvariant görs en 
elektronisk, som läggs ut på vår hemsida. Den skickas även ut via e‐post till alla som har anmält sin 
e‐postadress.  
 

 Bevarandet och användandet av Vinöns skola som en levande hembygdsgård.  
 

I skolhuset finns en tvättstuga i källaren, med tvättmaskin, torktumlare och elmangel. Det finns 
dusch och vävstuga. På övervåningen finns ett bibliotek med ett visst fast bokbestånd och ett 
som byts ut. Det går även bra att beställa böcker som man vill låna. På ö‐kontoret kan man, mot 
en avgift, använda sig av datorerna, kopiera och laminera. Både stora och lilla salen används för 
olika möten. Här finns också en utställning om Vinön. 
 

 Bevarandet och användandet av Missionshuset som en kyrkosal och en lokal för större möten.  
 

I Vinöns Missionshus håller Svenska kyrkan gudstjänst en gång i månaden och har även Öppet Hus‐ 
verksamhet. Huset används också för bröllop, dop och större möten på ön. 
 

 Arrangemang som valborgsmässofirande, midsommarfirande mm 
 

Målsättningen är ett arrangemang varje månad. På sommaren blir det flera aktiviteter i samband 
med att det är konstutställningar och hantverksförsäljning i skolhuset/missionshuset.  
 

 Arbetsgrupper och projekt för öns utveckling  
 

Olika projekt har bedrivits genom åren. Pågående projekt redovisas regelbundet i Ö‐bladet.  
På Vinöns hemsida finns blandad information om Vinön.  www.vinon.se 

 
 

Som medlem i föreningen får du rabatt: 
 ‐  när du hyr skolans lokaler              ‐  när du använder tvättstugan i skolan 

 
 

Hembygdsföreningen är medlem i två olika förbund:  
Skärgårdarnas Riksförbund och Bygdegårdarnas Riksförbund 

 
Styrelsen för 2011 har varit: 
 

ordf. Mona Blixt  Eva Widlund  Suppleanter: 
vice ordf. Peter Kumlin  Nils Svensson  Kerstin Stenberg 
sekr. Yvonne Karlsson  Anna‐Greta Olsson  Anders Ekblad  
vice sekr. Bernt Forsberg  Åke Olsson  Emelia Ekblad Andersson 
kassör Solveig Eriksson  Kenneth Karlsson   

 
 

Adress: Vinöns Kultur‐ och hembygdsförening, Vinöns skola, 715 93 Vinön   Tel: 019 – 44 81 01  

 
     

  till Ö‐bladets redaktion                                         o‐bladet@vinon.se 
  till Vinöns Kultur‐ och Hembygdsförening      hembygdsforeningen@vinon.se 




 

vecka 9 
 1 torsdag  Från	Bondepraktikan:	Blidväder	i	början	av	månaden	betyder	kyla	och	yrväder	i	slutet	av	månaden 

 2 fredag   

 3 lördag  Kursdagar lö - må 

 4 söndag 
16 -17 
17.00 

Biblioteket öppet 
Södra Byalaget  årsmöte i Missionshuset 

vecka 10 5 måndag   

 6 tisdag 18.00 Brandövning                                                                              Beställ mat! 
 

 7 onsdag 
 

14.30 
19.00 

Zonterapi och massage - Elisabeth Behr i skolan TIDSBESTÄLLNING  

Öppet hus i Missionshuset 
Tjejträff – Film eller spel 

 8 torsdag  Internationella kvinnodagen  

 9 fredag   

 10 lördag 
11.00 
14.00 

Vinterdag på isen – samling ångbåtsbryggan 
Cirkeln ”Vinön förr” 

 11 söndag 16 -17 Biblioteket öppet – Eftermiddagsfika finns till självkostnadspris 

 
 

vecka 11 
12 måndag  H K H Kronprinsessans namnsdag   Sophämtning 

 13 tisdag  Beställ mat! 

 14 onsdag 19.00 Tjejträff - nålbindning 

 15 torsdag 19.00 Östra Vinöns vägsamfällighetsförening - årsmöte 

 16 fredag   

 17 lördag 14.30 Bimöte på Vinön – se annons 

 18 söndag 16 -17 Biblioteket öppet – Eftermiddagsfika finns till självkostnadspris 

vecka 12 19 måndag   

 20 tisdag  Vårdagjämningen
   Beställ mat! 

 21 onsdag 19.00 Tjejträff 

 22 torsdag   

 23 fredag  SRF-möte på ön 
 24 lördag 14.00 Cirkeln ”Vinön förr” 

 25 söndag 

14.30 
16 -17 

 
 

Möte om ”Matlandet” 
Biblioteket öppet – Eftermiddagsfika med våfflor finns till självkostnadspris  
 
Lämna in bidrag till nästa Ö-blad!                                                 Våffeldagen   Sommartid börjar 

vecka 13 26 måndag  Sophämtning

 27 tisdag  Beställ mat! 

 28 onsdag   

 29 torsdag   

 30 fredag 17.45 Tjejträff – teaterbesök i Örebro 

 31 lördag 14.00 Cirkeln ”Vinön förr” 

April 1 söndag 16 -17 Biblioteket öppet – Eftermiddagsfika finns till självkostnadspris 

vecka 14 2 måndag   

 3 tisdag 18.00 Brandövning                                                                              Beställ mat! 
 

 4 onsdag   

 5 torsdag   

     

 

mars  2012 
 

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