


 
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 

NNååggrraa  oorrdd  ffrråånn  rreeddaakkttiioonneenn  ......  
  
  
Höstmörkret har nu lagt sig över Vinön. I går 
(sista oktober) återgick vi dessutom till vintertid 
eller normaltid enligt alla förstå‐sig‐påare.  
Vilket som ‐ innebär det i alla fall att det 
mörknar tidigare på kvällarna. Nu är det 
verkligen dags att plocka fram reflexer eller 
ännu hellre använda sig av varselväst för att 
synas ordentligt i mörkret. De senaste dagarna 
har solen åter visat sig och då känns det 
betydligt lättare att jobba på dagarna. I går 
hade vi dessutom över 10 plusgrader.  
 
November månad brukar vara en ”lång” och mörk månad som är svår att ta sig igenom. Men om man 
tittar i kalendariet finns det många tillfällen att aktivera sig. Hembygdsföreningen har ett 
medlemsmöte. Studiecirkeln ”Vinön förr” fortsätter sin verksamhet vid två tillfällen. Är du 
intresserad och inte deltagit tidigare kan du säkert dyka upp för att se vad de håller på med. ”Fars 
dag” äger rum mitt i månaden. En sådan dag är ju tårta ett ”måste”. Beställ den gärna hos Bagarn. 
Tjejgruppen träffas på torsdagar med olika aktiviteter. Den 11:e är det knäckebrödsbakning. Den 18:e 
åker de in till Örebro för att lyssna på Barbro Bronsberg om ämnet ”Kom loss och lev det liv du vill 
leva”. Man behöver anmäla sig i förväg. Är du intresserad? Ring då till Solveig eller Yvonne som kan 
berätta mer. Sista torsdagen binder vi julkransar i Monas garage. 
 
Den 28:e november är det 1:a advent. Tänk vad tiden går fort ändå. Då plockar vi fram alla våra 
adventsstakar och ljusen lyser åter i och utanför alla hus. Julen, med allt vad det innebär, närmar sig. 
I detta nummer aviseras julmarknaden som i år äger rum dagen före Lucia‐dagen. Den som vill 
deltaga med varor till försäljning anmäler detta som vanligt till Yvonne. 
 
Framsidans bild togs en vacker höstdag. Lite matsäck i Allans snipa tycker gossarna Hellén om. 
 
I förra Ö‐bladet frågade redaktionen vem mannen på bilden på s 2 var. Svar: Handlare‐Bergman 
 
Fotografer i detta Ö‐blad är Marcus Nyberg, Christina Johnsson och Eva Widlund.  



 
 
 
 
 

 

Just nu 
 

blommor, potatis, purjolök  
samt vinterkransar 

 
Beställning av julbockar mottages. 

 

För dagsaktuell information eller önskemål ring 
 

Fredagar är jag på torget i Kumla. Lördagar efter klockan 15 tar jag 
ledigt. I övrigt är det öppet om jag är hemma, även söndagar. 

 
Välkomna hit och titta om något passar! 

 
Mona Blixt 

 
019-44 80 50, 070-370 59 50 

 
 

 
 
 

                                                      Söndag 21 november 
 

                                                                Klockan 15.15  (Obs tiden) 
 
 

                                                     Gudstjänst i Missionshuset 
 
 

                                                            Mikael Schmidt 
   

                                                        Kyrkkaffe 
 

3



Information från färjegruppen  
oktober 2010 
 
Trafikverkets Region Öst Eskilstuna inbjöd representanter 
för Vinöns färjegrupp till ett möte i Eskilstuna 2010-10-05. 
Från Vinön reste denna gång en grupp på inte mindre än sju 
personer, representerande: Åretruntboende, deltidsboende, 
näringsidkare, studerande, pensionärer, politiker, 
dagligpendlare och övriga användare av färjan. 
Trafikverket representerades av fyra personer, ansvariga för 
olika trafikgrenar och färjerederiet hade en representant. 
Mötet leddes av Trafikverkets Mikael Klingstedt och hölls i en informativ och positiv anda. 
  
På agendan stod följande punkter: 

1. Utvärdering av sommarens kompletteringstrafik 
2. Synpunkter på tidtabellen 
3. Principer för kallelser 
4. Grundförutsättningar; Vad är upphandlat nu och vad kommer i det nya kontraktet? 
5. Beredskap 
6. Förturer 
7. Övriga frågor 

 
Till punkt ett överlämnade färjegruppen ett sammandrag av de skriftliga synpunkter som 
inkommit från sommarens trafikanter. 
Till punkt två överlämnades ett förslag på en turlista mer anpassad till rådande trafikbehov. 
Turlisteförslaget kompletterades med kommentarer till de föreslagna turerna. 
 
Trafikverket redogjorde för sina åtaganden och tog del av färjegruppens synpunkter och 
önskemål.  
 
Under oktober har därför Karl-Erik Hermansson (Nationell Färjesamordnare) tillsammans 
med en trafikingenjör besökt färjelägena i Hampetorp och på Vinön för att se över skyltning, 
trafikmarkering, mm. 
 
Karl-Erik Hermansson håller för närvarande på att tillsammans med färjerederiet se över en 
ny turlista och då med hänsynstagande till vårt förslag. 
 

      För Färjegruppen / Peter Kumlin 
 

 
 
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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Vilken fantastisk dag! 
 

Stort tack till alla er som 
hjälpte till med tid, prylar, 
stugor, mat, tårtor och en 
massa annat i samband med 
vårt bröllop i juni! 
 
 Varma hälsningar från  
 Erik och Lina Helmersson 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Lördagen den 13 november kl 15.00  
bjuder hembygdsföreningen in till medlemsmöte i 
missionshuset med efterföljande fika i skolan 
 

 
Vinöns arbetsgrupper, aktiva och vilande, välkomnas speciellt 
 

Rapportering från de olika grupperna på ön. Vi summerar dagsläget och 
planerar för fortsatt verksamhet. 
 
Vad är Samverkarna? Bengt Bronner informerar om pågående 
projekt som ska gynna företagsamheten i Östernärke 

 
 

Lotteri och kaffe 
Varmt välkomna! 

 
      Styrelsen/Eva Widlund 
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Talgoxarnas lov 
 
Nu är det dags. Talgoxarna för en febril aktivitet ute i trädgården, de leta och kivas, de är hungriga! 
Så jag har investerat i årets första (eller säsongens första) talgbollar och talgoxarna tackade och neg. 
Jag hängde ut bollarna och gick in och tittade på dem genom fönstret och snart var gänget där, 
närmast talgbollshållaren sitter den störta och ruskigaste oxen och bufflar sig för att de andra inte 
ska våga sig för nära godsakerna. Jag observerar att det bråkas mycket om bollarna men ännu en 
timme efter att jag hängt ut dem så har ingen fågel smakat utan bara kivats om vem som ska sitta 
närmast. Jag kanske behöver gå till djuraffären och se om där finns en diplomatfågel jag kan köpa 
och släppa ut vid talgbollarna så att det blir lite ordning, jag kan kalla den Eliasson. 

 
 
För en tid sedan borrade vi ett hål i fasadbrädorna för att dra in ett rör 
och nu finns slarvigt nog ett litet utrymme blottat med isolering utåt. Det 
har Talgoxarna sett och är nu där och plockar isoleringstussar varje dag. 
Jag antar att de behöver tilläggsisolera inför vintern så jag låter dem 
hållas ett tag till. Jag vill ju inte att de ska få drag.  
 

Annars sitter jag vid köksbordet och väntar med spänning på årets först snö som utlovats den här 
veckan. Än så länge är det sju plusgrader och regn men vem vet vad som händer. Faktum är att det 
snöade redan förra veckan här, den 13 oktober, det måste vara något sorts rekord. Jag blänger på 
vinterdäcken och förstår att nu måste de på snart, de är det sista strået av sommaren man har kvar i 
oktober, sommardäcken, så jag är lite motvillig.  
 
I september dra massor av flyttfåglar förbi Åland och sångsvanar framförallt fångar min fascination, 
de är som hämtade ur en sagobok och jag kan inte låta bli att tänka att de ska förvandlas till sju 
prinsar. Nu i slutet av oktober är det mest talgoxar kvar och några gnälliga Domherrar. Barndomens 
glädje över att Domherrarnas pipande skulle förebåda snö har förbytts i misstänksamhet och 
ogillande. Om bara de där förskräckliga herrarna är tysta så kommer ingen snö och då slipper jag 
skotta. Skjut inte budbäraren heter det men jag misstänker att Domherrarna är insyltade i snöandet 
på något sätt så jag fortsätter att vara skeptisk till deras förebådande oljud. 
 
Snart är det allhelgonhelg och barnen kommer hem från 
dagis och tjuter att nu är det snart "hallowiiiin" och de 
ska minsann "trick å triiiiita" så att de får massor av 
godis. Jag vet inte hur jag ska ställa mig till detta. Av 
naturen är jag skeptisk, det är inte en högtid i Sverige, 
"Halloween", utan vi firar allhelgonhelgen på ett helt 
annat sätt, ett OKOMMERSIELLT sätt. Om man inte 
räknar överdyra gravdekorationer som ett tecken på 
kommersialisering förstås.  Det bär mig emot att köpa 
orangea prydnader med grinande pumpaansikten på men 
å andra sidan gillar jag verkligen pumpor och de små 
fina prydnadspumporna framför allt. Om jag får göra det 
lite mer präktigt, ekologiskt odlat och jordnära så köper jag tydligen Halloweenkonceptet. Men 
något "trick or treat" blir det bestämt inte! Möjligen kan det bli en allhelgonapåse med något gott 
och roligt i till barnen, helt fritt från syntetiska tillsatser då naturligtvis. Sen tänder vi ett ljus och 
sänder en tanke till dem som inte behövde bekymra sig om tillsatser och Halloween utan nöjde sig 
med ett fullt gösnät och något gott till kaffet. Jag ska ta grädde i kaffet precis som farmor gillade det 
och till det något riktigt sött som pappa skulle ha gillat och sen firar vi allhelgona precis som vi vill. 
 
                                                                                       Er förtrogne på Åland/ Therese Arvidsson 
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Vinön förr - gamla foton 
 
I oktobernumret fanns denna flygbild över ön med 

uppgift att det var från 1952. Men bilden måste 

vara äldre har redaktionen fått vetskap om. 

Flygfotografiet måste vara taget före 1940! 

 

 

Många fotografier på färjor och färjeläget har kommit in till redaktionen men tidigare fanns det 

en viktig brygga på västra ön, den gamla ångbåtsbryggan som nu är totalt igenväxt.  

När ångbåtarna kom samlades folk på bryggan som vi kan se på nedanstående bild. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landskapet förändras hela tiden och mycket växer igen. På bilden längst ner ser vi  hur öppet det 

var kring gamla ångbåtsbryggan. Vi fortsätter att publicera gamla Vinöbilder. Det är nog många 

som har gamla fina kort. Kan du själv skanna av och skicka som e-post är vi tacksamma. Annars 

går det även att lämna in 

fotografier och vi skannar 

av dem. Skicka in till 

redaktionen på 

 o-bladet@vinon.se. 
 

Om möjligt vill vi veta när 

fotografiet är taget och vem 

som var fotograf. 
 

                      Eva Widlund 
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påminner om att kaffetårtor och smörgåstårtor 
 kan beställas som tidigare 

 
Sten tel  070 - 239 02 11 

 

 
 

FFÄÄRRSSKKAA  VVIINNÖÖÄÄGGGG  
  
 

Peter och Carina 
 

Tel 019 - 44 80 33 

 
 

TILL SALU 
 
 

4 st dubbade vinterhjul på fälg, 
dimension 195/65/R15 

800 kronor 
 

Sten tel  070 - 239 02 11 

 
 

 
 

 
Elisabeth Behr, zon och massageterapeut, 
kommer till Vinön 

onsdag 10 november 
Boka tid på  
 
tel  070 - 399 58 08 
 
tel.tid  8.00 - 9.00 
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   JULBORD på Värdshuset 
 

Vi dukar upp till julbord 
 fredag 10 dec  18.00 
 lördag 11 dec  13.00 och 18.00 
 söndag 12 dec 13.00 
 

 

 Endast förbokade. 350 kr p/p 
 

 För bokning ring 019- 44 80 10 eller 0722-50 50 80 

 
              Varmt välkomna önskar Janne, Johan och Bersa 
 
 

 
 
 
 
 

Julmarknad i Vinöns skola söndag 12/12 
 

Alla som vill delta i årets julmarknad ska anmäla sitt intresse  
till Yvonne på tel 44 80 57 eller 0739-28 04 05.  

 
Anmälan ska vara inne senast den 25/11. 

 
I decembernumret av Ö-bladet återkommer vi med tid  

och utbudet på årets julmarknad. 
 

 
 

Julhälsningar! 
Vill du ha med en julhälsning i nästa nummer skicka den i god 

tid till redaktionen, e-post: o-bladet@vinon.se eller  

vanlig post: Ö-bladet, Vinöns skola, 715 93 VINÖN 
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CHILISPJÄLL I LERGRYTA 

Lergrytan står ofta bortglömd i ett 

köksskåp. Synd, i den lagar man både 

bekvämt och ofta fettsnålt, med ett 

smakrikt och mustigt resultat. Som de här 

revbensspjällen! 

4 port 

1 kg revbensspjäll, tjockskuret i bitar 

1 msk pressad citronsaft 

1 tsk salt 

10 små lökar eller 2-3 stora i klyftor 

2 paprikor, grön och gul 

1 spansk chilipeppar 

Sås 

1 tsk svartpeppar 

1 msk olja 

1 msk senap 

1 finhackad vitlöksklyfta 

1 msk chilisås 

½ dl tomatpuré 

1 dl vatten 

1 tsk worcestersås 

Servering 

finhackad persilja, kokt ris, grönsallad 

Gör så här 

Lägg lergrytan med sitt lock i blöt 20-30 

minuter. Under tiden: skala lökarna, kärna ur 

paprika och eventuellt chilifrukt, dela 

paprikan i munsbitar och hacka chilin grovt. 

Blanda samtliga ingredienser till såsen. Gnid 

in köttet med citronsaft och salt. Lägg 

köttbitarna i grytan blandade med lök, 

paprika och eventuellt chili. Häll över såsen 

och lägg på locket. Ställ in grytan i kall ugn. 

Sätt ugnen på 200° och låt grytan stå ca 1 

1/2 timme. Strö persilja över och servera. 

 

KYCKLING MED GRÖNSAKER OCH 

APRIKOSER 

4 portioner  Ugn 200º 

1,2 kg hel kyckling  

3 morötter i bitar  

2 st fänkål i bitar  

150 g purjolök i bitar  

12 torkade aprikoser  

2 msk färsk rosmarin  

1 krm svartpeppar (eller efter smak)  

0,5 dl kycklingbuljong 

Gör så här 

Lägg kycklingen i en blötlagd lergryta. (Det 

går också bra med någon annan gryta med 

lock.) 

Dela morötter, fänkål och purjolöken i bitar 

och lägg ner i grytan tillsammans med 

aprikoser och örtkrydda. Peppra och slå på 

buljongen. 

Lägg på locket och ställ in grytan i 200º 

ugnsvärme ca 45 minuter. Ta av locket de 

sista 10 minuterna så att kycklingen får lite 

färg.  

 

BEKVÄM KYCKLING I GRYTA 

4 portioner Ugn 225º 

1 hel kyckling  

1 tsk salt  

3 msk strimlad färsk salvia eller dragon  

1 pressad vitlöksklyfta  

800 g små potatisar  

150 g purjolök, i bitar  

3 dl hönsbuljong av tärning eller fond  

2 msk balsamvinäger  

Gör så här 

Vrid vingarna bakåt på kycklingen och lås 

dem på ryggen. Gnid in kycklingen med salt, 

krydda och ev vitlök. Lägg den med bröstet 

upp i en blötlagd lergryta eller ugnssäker 

form med lock (t ex av Pyrex). Lägg purjo 

och potatis runt om och häll på buljong och 

balsamvinäger. 

Sätt in formen i nedre delen av ugnen i kall 

ugn. Sätt på ugnen och låt kycklingen stå ca 

1 timme 30 minuter.  

 

LAMMGRYTA ALLT-I ETT 

4 port Ugn 200º 

5 lammkotletter eller lammstek i skivor 

1 rödlök 

6 vitlöksklyftor 

9 potatisar 

1 msk olivolja 

salt, svartpeppar 

3 tomater eller i burk hela 

konserverade 

½ citron 

3 rosmarinkvistar 

Gör så här 

Blötlägg lergrytan 15 minuter. Lägg köttet i 

grytan. Skala rödlök och vitlök och skär 

rödlöken i båtar. Skala potatisen och skär i 

klyftor. Lägg alltsammans i grytan. Droppa 

över olivoljan och salta och peppra ganska 

rejält. Blanda alltsammans. Skiva de färska 

tomaterna eller skär de konserverade i bitar 

och lägg i dem. Tillsätt citron och 

rosmarinkvistar och lägg på locket. Sätt in i 

kall ugn och ställ termostaten på 200 

grader. Låt stå i ugnen i 2 timmar, tills 

köttet är mycket mört och potatisen mjuk. 
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Ta av locket och låt puttra ytterligare en 

halvtimme. Några särskilda tillbehör behövs 

inte men jag brukar servera med ett gott 

bröd att doppa i den fantastiskt goda skyn. 

 

FLÄSKLÄGG I LERGRYTA 

4 port Ugn 150° 

1,5 kg rimmad fläsklägg 

1 msk gula senapsfrö  

1 msk svarta senapsfrö 

1 msk timjan 

1 apelsin, finrivet skal och saft 

1 msk råsocker 

4 små gula lökar 

4 vitlöksklyftor 

400 g kålrot 

8 potatisar 

flingsalt, svartpeppar, rapsolja 

grovkornig senap 

Gör så här 

Dela kålroten i 4 grova bitar. Gör en 

kryddblandning genom att blanda senapsfrö 

med timjan, råsocker och apelsinskal. Skölj 

fläsklägget och lägg det i lergrytan. Strö på 

och gnid in lägget med kryddblandningen. 

Lägg i resten av ingredienserna. Salta, 

peppra och droppa på lite rapsolja. Stek i 

150 grader i ca 2 – 3 timmar. Då lägget är 

färdigt avlägsnas svålen och delas upp i 4 

portioner. Servera med lök, potatis, kålrot 

och senap samt den goda skyn från 

fläsklägget.  

 

 

SJÖMANSBIFF I LERGRYTA 

6 port Ugn 200° 

500 g innanlår av nöt i 

tunna skivor 

(2 msk margarin eller smör) 

3 gula lökar 

10-12 potatisar, ca 1 kg 

1-2 tsk salt 

2 krm grovmalen svartpeppar 

1 msk socker 

1 flaska öl (33 cl) + 1½ dl vatten eller 5 dl 

vatten + 1 köttbuljongtärning 

1 msk soja 

finhackad persilja 

Gör så här 

Lägg grytan i vatten 10-15 minuter. Skär 

köttet i mindre bitar. Bryn dem ev i 

matfettet i en stekpanna. Skala lök och 

potatis. Skär dem i skivor. Det går bra att 

använda matberedare. Varva potatis, lök och 

kött i grytan. Börja och sluta med potatisen. 

Salta, peppra och strö socker mellan de olika 

lagren. Häll på vätskan och sojan. Lägg på 

locket. Ställ grytan på gallret i nedre delen 

av ugnen. Sätt ugnen på 200°C. Låt grytan 

stå ca 1½ timme eller tills köttet är mört 

och potatisen mjuk. Strö på persilja. 

Servera 

 

LJUST BRÖD M. OLIVER, LAGERBLAD & 

ROSMARIN (I LERGRYTA) 

Detta blir ett stort och saftigt bröd som är 

godast nybakat. Det är också gott att rosta 

skivor. 

1 stort bröd  Ugn 200°  

2-liters lergryta 

50 g jäst 

5 dl vatten, 37° 

½ dl olivolja 

2 tsk havssalt 

1½ dl hackade gröna oliver 

5 dl durumvete 

6 dl vetemjöl 

4 lagerblad 

1 tsk rosmarin 

2 msk olivolja 

Gör så här 

Finfördela jäst i en bunke och rör ut den i 

ljummet vatten. Tillsätt olja, salt och 

hackade oliver. Arbeta i mjölet lite i taget 

till en smidig deg som släpper bunkens 

kanter. Täck med bakduk och låt degen jäsa 

till sin dubbla storlek ca 30 min. Lägg 

lergrytan i blöt i kallt vatten minst 30 min. 

Tag upp degen på mjölat bakbord och knåda 

och forma den till ett bröd. Pensla lergrytan 

med olja och lägg i brödet. Ringla olivolja 

över brödet, stick ner bitar av lagerblad lite 

här och där och strö över rosmarin. Låt 

brödet jäsa under bakduk ca 30 min. Ställ in 

i kall ugn och sätt ugnen på 200°. Låt brödet 

grädda ca 1 tim. Tag av locket och låt brödet 

svalna lite innan det stjälps upp. 

 

 

Lergrytan är tillbaka! Låt den terracottafärgade 
trotjänaren komma till heders igen. Medan du 
sysslar med annat sprider sig ljuvliga dofter i 
köket.  
 

Lycka till i köket och smaklig måltid 
Christina J 
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   Vad händer nästa månad på Vinön? Meddela redaktionen, så kommer det med i kalendariet.

 

vecka 44 1 måndag   

 2 tisdag  
18.00 

Fotvård - Ingalill Sevefjord – TIDSBESTÄLLNING 070-557 48 03 

Brandövning                                                                          Beställ mat! 

 3 onsdag   

 4 torsdag   

 5 fredag  
 

 6 lördag  Alla helgons dag

 7 söndag 16 -17 Biblioteket öppet 

vecka 45 8 måndag  Sophämtning

 9 tisdag  Beställ mat! 

 10 onsdag  
14.15 

Zonterapi och massage - Elisabeth Behr - TIDSBESTÄLLNING  
Öppet hus i Missionshuset 

 11 torsdag 19.00 Tjejträff. Vi bakar knäckebröd.                   OBS! Beställ tårta hos Vinöbagarn till Fars dag.

 12 fredag  

 13 lördag 15.00 Vinöns Kultur- och hembygdsförening - medlemsmöte 

 14 söndag 16 -17 Biblioteket öppet                                                                                     Fars dag 

vecka 46 15 måndag   

 16 tisdag  Beställ mat! 

 17 onsdag  

 18 torsdag  Tjejträff – Tankens kraft - Vi åker på föreläsning i A-huset  OBS! Anmälan i förväg 

 19 fredag  

 20 lördag  
14.30 

Avslutning kurs UPÅ 
Studiecirkeln Vinön förr i Missionshuset 

 21 söndag 15.15 
16 -17 

Gudstjänst i Missionshuset, Mikael Schmidt  Kaffe 
Biblioteket öppet 

vecka 47 22 måndag  Sophämtning

 23 tisdag  Beställ mat! 

 24 onsdag  

 25 torsdag 19.00 Tjejträff – binda kransar hos Mona                           Lämna in bidrag till nästa Ö-blad!

 26 fredag  

 27 lördag 14.30 Studiecirkeln Vinön förr 

 28 söndag 16 -17 Biblioteket öppet                                                                                  1:a advent  

vecka 48 29 måndag   

 30 tisdag  kurs UPB                                                                               Beställ mat! 

 
 1 onsdag  Avslutning kurs UPB 

 2 torsdag 19.00 Tjejträff - julpyssel 
 3 fredag  

 4 lördag  
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