Några ord från
redaktionen ...
Höstmörkret har nu lagt sig över Vinön.
I natt återgick vi dessutom till vintertid eller
normaltid enligt alla förstå‐sig‐påare. Det
innebär att det är ljusare på morgonen och
mörknar tidigare på kvällen. 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 visat sig så man kan vara ute och påta i trädgården och göra klart för
vintern. I går plockade jag in de sista sallads‐huvudena, persiljan växer fortfarande och t o m nästa
års vitlök har kommit upp. Hoppas bara inte att sträng kyla förstör den under kommande månader.
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. Närmast i tid, på lördag den 5
november, står eldning och grillning vid ångbåtsbryggan 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 som vanligt på onsdagar med olika
aktiviteter. Den 23:e binder vi julkransar i Monas garage och den 30:e är det knäckebrödsbakning.
Brukar du inte komma på våra ”möten” är dessa aktiviteter kanske intressanta. Du hittar
programmet inne i detta Ö‐blad samt även i kalendariet. Välkommen – ingen anmälan behövs!
Den 27: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 11 december. Den som vill deltaga
med varor till försäljning anmäler som vanligt detta till Yvonne.
Redaktionen för detta nummer har varit Christina Johnsson och Eva Widlund. Fotografer denna
gång är José Verdugo, Urban Århammar, Berthold Hedin, Christina Johnson och Eva Widlund.

Ö-bladet är Vinöns lokala tidning, utgiven och bekostad av Vinöns Kultur- och hembygdsförening.
Förutom utdelningen i brevlådorna kan man prenumerera på Ö-bladet som vanlig post eller som
e-post. Lämna adresserade och frankerade kuvert med dubbelt porto och märkta med de
månader som du vill ha tidningen, så kan redaktionen lätt stoppa ner ett Ö-blad i färdiga kuvert.
Postadress: Ö-bladet, Vinöns skola, 715 93 Vinön
E-postadress: o-bladet@vinon.se Hemsida: www.vinon.se
Vill du bli medlem i föreningen? Medlemsavgiften för 2011 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

Tjejgruppen
träffades i onsdags (26/10) och tittade på en video
från sommarens teaterföreställning på Vinön,
”Sju sorters mördare”. Den som är intresserad av
att titta på den kan låna den på biblioteket.
Dessutom bestämde de sex närvarande
”tjejerna” höstens program. Som vanligt är det
på onsdagarna klockan 19.00 i skolan om inget annat anges.
De gånger vi träffas före jul är
9 november
16 november
23 november
30 november
7 december
14 december

handarbete
matlagning – ta med något lämpligt från din kyl eller frys
kransbindning i Monas garage
knäckebrödsbakning
julförberedelser, vi plockar bl a fram granen till
julmarknaden mm
vi spelar något spel och dricker lite glögg

Alla hälsas hjärtligt välkomna – unga som gamla!

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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FÄRSKA VINÖÄGG
Peter och Carina
Tel 019 - 44 80 33

påminner om att ”Fars-dags-tårtor”, kaffetårtor
och smörgåstårtor kan beställas som tidigare
Tel 070 - 239 02 11
Sten

Nu finns….

t ex ljung, potatis , persilja, äpplen mm, dessutom kransar och
buketter till gravsmyckning.
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.
Välkommen hit och titta om något passar.

För dagsaktuell information eller önskemål ring
019-44 80 50, 070-370 59 50

Varmt välkomna!
Mona Blixt
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Sommarbild
Det kom en bild till Ö‐bladet,
tack så mycket!
Två små motorcyklister,
Stella och Emrik på besök
på Vinön sommaren 2011
Fotograf José Verdugo

Vinön nu och förr …
Det fanns inte små motor‐
cyklar då, när jag var liten.
Men det var nog väldigt
stort att få sitta upp på den
stora hästen. Tur att
storasyster Maj var med!
Fotografen är vår pappa,
Berthold Hedin.
Eva Widlund

I förra Ö‐bladet undrade vi vem det
var som satt i båten på detta vykort.
Nu har vi fått veta att det är vår
båtbyggare, Allan Eriksson.

5

Bildminnen från värdshussommaren
från Urban Århammar

Det kom två fina kollage med fotografier från Urban Århammar. Tyvärr var
dessa sidor alldeles för stora för att kunna ta med som de var i Ö-bladet.
Så vi fick göra om det så här och du som vill se detta i bättre upplösning
kan finna dessa sidor på vår hemsida www.vinon.se

Konsertsommaren på värdshuset i år var nog den starkaste
hittills. En mängd skickliga artister av olika karaktär – bland
andra Lisa Miskovsky, Eldkvarn, Ebbot & Magnus Carlson,
Eva Eastwood och Janne Schaffer – gladde publiken och
gladdes själva av mottagandet från den alltid entusiastiska
publiken. Att vädret nästan varje konsertafton var vackert
gjorde förstås också sitt till för att hålla stämningen på topp
och se till att Vinön under ett par sköna sommarmånader var
hela Örebro läns musikaliska centrum. Här bjuder vi på ett
kollage med bilder från Ö‐bladets mediekollega Hjälmarens
Tidning som påminnelse om den fina sommaren.

Ebbot från Soundtrack Of Our Lives och Magnus
Carlson från Weeping Willows (förra sidan överst
till vänster) och deras medmusiker var på ypperligt
spelhumör och ville aldrig avsluta sin konsert den
23 juli. Lisa Miskovsky (förra sidan överst till
höger) log och log och sjöng och sjöng den 27 juli.
The Winchester Widowmakers från Kumla (förra
sidan mitten) gästade värdshuset den 2 juli. Nikola
Sarcevic (förra sidan nederst till vänster) gjorde ett
återbesök på Vinön med sitt band den 10 augusti.
Jenny Wåhlander (förra sidan nederst i mitten)
showade och charmade den 3 augusti. Eldkvarn
(förra sidan nederst till höger) avslutade säsongen
den 18 augusti med att sälja ut värdshuset precis
som vanligt. Daniel Lemma (övre raden till vänster)
kom med färjan den 20 juli. Janne Schaffer (övre
raden näst längst till vänster) med band spelade
den 6 juli. Eva Eastwood (övre raden näst längst till
höger) hade med sig familjen den 13 juli. Terry And
The Conrods (övre raden längst till höger) från
Frövi rockade den 16 juli. Rolf Wikström (nedre
raden till vänster) är en trogen gäst på värdshuset
och inledde årets konsertsäsong den 29 juni.
Jennifer Brown (nedre raden till höger) besökte ön
den 30 juli. Förutom artisterna på bild uppträdde
Cover My Soul, Double Inn och Play House på
värdshuset under sommaren 2011.

Alla bilder är tagna av Urban Århammar för
Hjälmarens Tidning. Fler bilder och rapporter från konserterna finns på www.hjalmarenstidning.se

Fotvård
Inga-Lill Sevefjord, medicinsk fotterapeut,
kommer till Vinön
tisdag 8 november
Tidsbeställning: tel 019-13 66 04 eller
070-557 48 03

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

Elisabeth Behr, zon och massageterapeut,
kommer till Vinön nästa gång

onsdag 14 december
Boka tid på
tel 070 - 399 58 08, tel.tid 8.00 - 9.00
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Julmarknad i Vinöns skola söndag 11/12
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.

Julbord
Hej alla ö-bor och andra ö-blads läsare!
Det kommer tyvärr inte att bli något julbord på Värdshuset i år!
Vi är några stycken som istället börjat fundera på en bussresa från Vinön då vi åker
och äter julbord någon annanstans….
Önskemål har framförts om att i så fall åka en lördag eftermiddag (i december) och
komma hem med sista färjan. Julita eller Brevens bruk verkar stå högt på önskelistan över resmål. Mer än så har ännu inte blivit sagt eftersom vi behöver veta hur
stort intresset för att följa med är innan vi kan boka upp oss på något….
…så är du/ni intresserade av att följa med på en ”Julbordsresa” från Vinön
anmäl er till Emelia via mail eller telefon innan den 13november!
Information om var, hur, när, priser osv. kommer sedan att komma upp på anslagstavlorna så snabbt som möjligt och ni får då göra en ny anmälan om ni kan följa med!
Mobil: 073‐849 88 48

Mail: emelia_andersson@hotmail.com

Med förhoppning om mycket god mat och gemenskap!
// Södra Vinöns bastuklubb
8

FRASIGA FRUKOSTBULLAR
ca 24 st
Ugn 225°
25 g jäst
5 dl vatten, 20-25°
2 msk olja
2 tsk salt
½ msk strösocker
3 dl grahamsmjöl
ca 9 dl vetemjöl special
Gör så här
Lös jästen i lite av vattnet. Ta resten av
vattnet, olja, salt, socker och grahamsmjöl.
Tillsätt vetemjöl special, lite efter hand.
Arbeta degen smidig. Låt jäsa under duk ca
30 min. Forma bullar och lägg dem på plåtar.
Ställ dem i kylen under natten, de ska inte
täckas över.
Nästa morgon: Ta ut och ställ plåtarna i
rumstemperatur medan ugnen värms. Grädda
bullarna mitt i ugnen 10-12 min.
KÄLLARFRANSKA
25 st
Ugn 225°
2½ dl vatten
2½ dl mjölk
25 g jäst
1 msk smör- & rapsolja
1 uppvispat ägg
2 msk honung
1 tsk salt
4 dl rågsikt
6-10 dl vetemjöl
Gör så här
Värm degvätskan fingervarm. Lös upp jästen.
Tillsätt matfett, ägg, honung och salt. Häll i
all rågsikt och den mindre mängden
vetemjöl, rör om. Tillsätt mer vetemjöl tills
degen känns fast. Strö över lite vetemjöl
och låt degen jäsa övertäckt ca 30 min. Ta
upp degen på bakbord och arbeta den smidig.
Dela den i 5 delar som rullas till längder.
Skär varje del i 5 bitar. Doppa snittytan i
mjöl och ställ på bakpappersklädda plåtar.
Låt jäsa under bakduk ca 30 min. Grädda ca
10 min.

Hej, hur är det med hemmabagarna? Nu när hösten är
här kanske det passar att ägna någon dag åt bakning av
matbröd. Här kommer några recept på olika slags bröd
som du enkelt kan baka själv.
Lycka till med bakningen!
Christina

KALLJÄSTA SOLROSBULLAR
Blanda degen och baka ut den på kvällen, låt
jäsa i kylen över natten - sedan är det bara
att grädda bullarna på morgonen.
10-12 st
Ugn 225º
25 g jäst
2 dl kall mjölk
1 dl kesella, lätt
2 msk olja
1 tsk salt
½ dl sesamfrön
1 dl solrosfrön
6-7 dl vetemjöl special
Pensling & garnering
ägg, sesamfrön & solrosfrön
Gör så här
Smula jästen i en degbunke och lös upp den i
mjölken. Tillsätt kesella, olja, salt, frön samt
det mesta av mjölet. Arbeta degen smidig.
Dela den i bitar och rulla till bullar. Lägg på
en plåt med bakpapper. Låt jäsa under duk i
kylen under natten. Ta fram bullarna ur
kylen. Sätt på ugnen. Pensla med lätt
uppvispat ägg och strö på frön. Grädda mitt i
ugnen ca 10 min.
BIRGITS PORTIONSBRÖD
10 st
Ugn 225º
1½ dl filmjölk
½ dl smör- & rapsolja oliv
1½ dl lagrad riven ost
1 ägg
2 dl vetemjöl
1 dl ljust fullkornsvetemjöl el grahamsmjöl
1 msk hel kummin
1½ tsk bakpulver
2 krm salt
Topping: flingsalt
Gör så här
Rör samman alla ingredienser. Klicka eller
spritsa ut smeten i muffinsformar. Strö
över lite flingsalt. Grädda mitt i ugnen 15-18
min. Servera bröden nybakade och ljumma.
KUMMINDOFTANDE RÅGBRÖD
1 bröd
Ugn 200º, 175º
Dag 1
1/3 pkt jäst
2 dl kall yoghurt
1-2 tsk hel kummin
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1 dl rågkross
½ dl krossade linfrön
6 dl grovt rågmjöl
4 dl vatten, 37º
Dag 2
2 tsk salt
1 msk brödsirap
1 dl solrosfrön
4-5 dl vetemjöl special
Gör så här
Dag 1: Lös jästen i lite av yoghurten.
Tillsätt kummin, rågkross, linfrön, rågmjöl
och vatten. Blanda väl och låt stå i
rumstemperatur minst 24 timmar.
Dag 2: Tillsätt salt, sirap, solrosfrön och
vetemjöl special. Arbeta degen väl, den ska
vara lös. Klicka/häll ner degen i två avlånga
smorda 1½-litersformar eller en 2litersform. Strö över lite solrosfrön. Låt
jäsa i formen under bakduk 1½ timme. Sätt
in brödet i nedre delen av ugnen. Sänk
värmen till 175º. Grädda ca 1 timme och 15
min. Linda in brödet i en bakduk och låt ligga
till nästa dag.

genast värmen till 175º. Grädda 50-60 min
(40-45 min i liten form).

DINKELLIMPA MED PUMPAFRÖN
1 stort bröd i 2-l form Ugn 250º, 175º
25 g jäst
5 dl kall mjölk
6 dl grovt dinkelmjöl eller grovt rågmjöl
2 tsk salt
½ dl sirap
½ dl torkade tranbär
½ dl solroskärnor
3 msk pumpafrön
Till utbakning
1-2 dl siktat dinkelmjöl eller rågmjöl
Gör så här
Smula jästen i mjölken i en bunke. Tillsätt
resten av ingredienserna utom pumpafröna.
Arbeta ihop degen med degkrokarna till en
lös deg. Täck över och ställ degen att jäsa
svalt men inte kallt i 8 timmar. Rör i degen,
den ska inte knådas. Tillsätt ytterligare lite
siktat mjöl. Lägg ett bakpapper i en 2litersform (eller två 1-liters) och häll ner
degen i den. Strö över pumpafrön och ställ
limpan att jäsa övertäckt ytterligare 40-60
min. Ställ in formen i ugnen på 250º och sänk

VALNÖTSBRÖD FRÅN GOTLAND
2 st
Ugn 250º, 225º
50 g jäst
6 dl vatten
100 g valnötter
125 g fikon
½ dl olja
2 tsk salt
4 dl rågmjöl
ca 12 dl vetemjöl
Gör så här
Hacka nötter och fikon. Smula jästen i en
degbunke. Häll ner vattnet och rör om tills
jästen löst sig. Tillsätt olja, salt, nötter och
fikon. Tillsätt allt rågmjöl och det mesta av
vetemjölet. Arbeta till en smidig deg. Jäs
under bakduk ca 40 min. Ta upp degen på
mjölat bakbord och arbeta igenom den. Dela
i två delar och forma till limpor som läggs i
smorda formar. Jäs ca 30 min. Pensla bröden
med vatten Sätt in i ugnen på nedersta
falsen och sänk värmen till 225º. Grädda ca
25 min. När ca 5 min återstår av
gräddningen pensla bröden med vatten.
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DET GODA VALNÖTSBRÖDET
1 bröd (2-l form)
Ugn 250º, 200º
5 dl naturell yoghurt
50 g jäst
2½ dl valnötter
3 msk olivolja
2 tsk salt
ca 1 l rågsikt
Gör så här
Ljumma yoghurten till 37º. Smula ner jästen
i en degbunke, häll yoghurten över. Rör tills
jästen löst sig. Grovhacka valnötterna och
rör ner i yoghurtblandningen. Tillsätt olivolja
och salt. Arbeta in mjölet med degkrokar.
Bearbeta degen 7-8 min. Låt jäsa under
bakduk ca 45 min. Forma degen på lätt
mjölat bakbord till en limpa och lyft över
den i en smord 2-l form. Låt jäsa under
bakduk 20 min. Grädda brödet mitt i ugnen
10 min. Sänk värmen till 200º och grädda
ytterligare ca 30 min.

GRILLAFTON PÅ
ÅNGBÅTSBRYGGAN
Den första lördagen i november (5/11‐11) gör vi ett försök att värma
upp den nu allt kyligare höstluften.
Vi skall nu elda upp de rishögar som blev kvar från den stora trädrensningen i vintras. Då
var virket allt för blött för att brinna, men nu borde det vara torrt nog för en riktig höstbrasa.
Vi börjar elda vid pass kl 14.00 och räknar då med att ha riktigt bra ”grillglöd” när
höstmörkret sänker sig över Vinön.
Därför behövs:


Villiga medarbetare utrustade med för virkeskapning lämpliga verktyg.
(samlas kl 14.00)



En matsäckskorg med lämpliga grillvaror och därtill hörande dryck.
(samlas när magen börjar knorra).

VÄLKOMNA till en höstkväll förenad med nytta och nöje hälsar
Ångbåtsbryggans vänner
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november 2011
vecka 44

vecka 45

Beställ mat!

1

tisdag

18.00 Brandövning

2

onsdag

3

torsdag

4

fredag

5

lördag

14.00 Ångbåtsbryggan, arbetsdag och grillning

6

söndag

16 -17 Biblioteket öppet

7

måndag

8

tisdag

9

onsdag

Alla helgons dag

Sophämtning

Fotvård - Ingalill Sevefjord
14.30 Öppet hus i Missionshuset
19.00 Tjejträff - Handarbetskväll

TIDSBESTÄLLNING 070-557 48 03

Beställ mat!

10 torsdag
11 fredag

vecka 46

OBS! Beställ tårta hos Vinöbagarn till Fars dag.

12 lördag

14.00 Cirkeln ”Vinön förr”

13 söndag

16 -17 Biblioteket öppet

Fars dag

14 måndag
Beställ mat!

15 tisdag
16 onsdag

19.00 Tjejträff - matlagning

17 torsdag
18 fredag
19 lördag
20 söndag
vecka 47

Kursavslutning Å11
10.00 Gudstjänst i Missionshuset - Mikael Schmidt Kaffe
16 -17 Biblioteket öppet

21 måndag
22 tisdag
23 onsdag

Sophämtning

Kursavslutning ti-on F11

Beställ mat!

19.00 Tjejträff – Kransbindning i Monas garage

24 torsdag
Lämna in bidrag till nästa Ö-blad!

25 fredag

vecka 48

26 lördag

14.00 Cirkeln ”Vinön förr”

27 söndag

16 -17 Biblioteket öppet

1:a advent

28 måndag
Beställ mat!

29 tisdag
30 onsdag
1

torsdag

2

fredag

3

lördag

4

söndag

19.00 Tjejträff - knäckebrödsbakning

16 -17 Biblioteket öppet

2:a advent

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

