Några ord från redaktionen ...
Det var sköna sensommardagar
länge, badväder ända in i mitten
av september. Nåja några badar
fortfarande som på bilden här
intill. Men nu är det faktiskt
HÖST! Sista bussen var här i
tisdags, 58 glada besökare från
Stockholmstrakten som tyckte
det var väldigt intressant att
besöka en ö de aldrig hade hört
talas om, i alla fall gällde det de
flesta. Några hade dock någon
bekant eller släkting som har
eller hade koppling till Vinön eller
Hjälmaren. Det är ganska
underligt, men det är faktiskt ofta som vi får sådana kommentarer när bussarna
kommer. De fick handla en del vinöprodukter och var så nöjda! Men sandjordspotatisen
hade flera damer gärna velat köpa!
Ö‐bladets redaktionsgrupp har haft ett utbildningstillfälle och nästa blir 28 oktober.
Det är roligt att vi nu faktiskt är ett gäng som vill jobba med Ö‐bladet och fler är
välkomna! Läs mer om detta på nästa sida.
Denna månad är det jag Eva som är redaktör och sätter ihop bidragen till ett
oktobernummer. Nästa månad tar RoseMarie på sig huvudansvaret.
Fotografer denna gång är mest systrarna Eva och Maj, bilden på
framsidan tog jag vid en promenad i veckan. Känner ni igen er?
Ha en skön höst!
Redaktionen/Eva

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 2013 är 80 kr för enskild och 150 kr för en familj.
Kom ihåg att skriva avsändare om du sätter in avgiften på föreningens konto.
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Ö‐BLADET I FRAMTIDEN
Ö‐bladet har utgivits sedan början på 2000‐talet, första året lite oregelbundet men
sedan med tolv nummer per år. Det är Vinöns kultur‐och hembygdsförening som
bekostar tidningen. I huvudsak har Eva och Christina ansvarat för sammanställning av
material och utgivning. Arbetet har ibland upplevts som lite tungt men samtidigt
fantastiskt roligt, speciellt när man står med den tryckta tidningen i sin hand.
Bristande tid, inspiration och ork gör att vi vill trappa ner. Vid ett möte i skolan den
12 augusti samlades de flesta som på något sätt bidragit och hjälpt till med material,
tryckning och distribution de senaste åren.
Vi beslutade att:
 Två datum gäller. Den 15:e i varje månad ska annonserna vara inne.
Den 25:e ska annat material vara inskickat. Allt som kommer senare sparas till
nästa nummer.
 Varje månad kommer en Månadens redaktör att finnas. Hon/han har huvud‐
ansvaret just den månaden. Denna post kommer att variera mellan olika personer.
 Ha flera utbildningstillfällen så att många fler kan göra tidningen. Ett utbildnings‐
tillfälle har hållits, 26 september, som samlade åtta personer. Nästa tillfälle blir
vecka 44, måndagen 28 oktober kl 18.30 på ö‐kontoret. Alla intresserade är
välkomna!
 Catrine Neiler är ansvarig för annonserna. Maj Hedin är back up.
ANNONSER skickas till o‐bladet@vinon.se samt till catrine.marwin@gmail.com
 Ansvarig för kalendariet är Birgitta Åberg Andersson. Vill man att något ska stå med i
kalendern så maila då till birgitta.framtiden@live.se
 VAR lämnas bidrag?
E‐posten ”o‐bladet@vinon.se” eller i en postlåda vid skolan märkt med Ö‐bladet
De som hitintills varit med att få Ö‐bladet fram till din brevlåda är Eva Widlund, Christina
Johnsson, Åsa Ödman, Birgitta Åberg Andersson, RoseMarie Hellén, Catrine Neiler, Maj
Hedin, Mariann Karlsson, Yvonne Karlsson och Sune Mohlin. Vi är glada att vi nu får nya
medarbetare. Finns det fler intresserade? Några herrar? Kom då till utbildningskvällen
den 28 oktober (se ovan).
Redaktionen/Elin Gustavsson
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Ö‐bladet i lådan varje månad – medlem i hembygdsföreningen?
Uppskattar du att få Ö‐bladet i din postlåda på Vinön varje månad? Då är du väl också
medlem i Vinöns kultur‐ och hembygdsförening? På sidan två i varje Ö‐blad står var du
ska sätta in pengar för medlemskap. Vi välkomnar fler öbor som medlemmar i
föreningen!
Vinöns kultur‐ och hembygdsförening/Eva Widlund
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Utförsäljning av lilla
skafferiet!
Det finns varor i lilla skafferiet som inte
kommer att hålla ända till nästa sommar.
Därför säljs de med kort datum ut till 20 %.
De kommer finnas tillgängliga under
söndagar då biblioteket är öppet. Man kan
även handla andra dagar när tillfälle ges.
Varorna kommer att finnas inne i skolan!
Glöm inte att det även finns toalettpapper till försäljning!
Tack för den fina respons som vi i Missionshuset har fått i sommar!
/ Ulla-Lena och feriepraktikanterna

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

Månadens ros
till
Rose‐Marie i Örtboden som
lyckades fixa fram 15 nya röda
”Vinöcyklar" trots NEJ från
servicekontoret Örebro kommun
Svärmor Anita

Vinöns NYA café
Vi har frysta limpor till
försäljning: 30 kr/st.
eller två för 50 kr.
Ring gärna och fråga vad
vi har och för att
beställa!
Vi planerar att ha en
trivseldag i slutet på
november!
0739-400061
Tomas & Catrine
Facebook/Vinöns nya café

Program Tjejträffar
2 oktober

Spelkväll

9 oktober

Vi ”josar” – ta med frukt och grönsaker

16 oktober

Nåltovning

23 oktober

Handarbete

30 oktober

Matlagning

6 november

Bakning

13 november

Spelkväll

20 november

Planera höstfest

27 november

Kransbindning i Monas garage

4 december

Knäckebrödsbakning

11 december

Julpynta samt avslutning

Alla är hjärtligt välkomna - unga som gamla!

SQUASHSOPPA MED BASILIKA

Yvonne Karlsson hittade denna bjässe i sitt trädgårdsland. Vad
kan man göra med den? Kanske den duger som soppa.
Tips! Har du stor squash, dela den i mindre bitar, förväll den
Foto Ulf Johnsson
och lägg i frysen och gör soppa i vinter.

Ett recept från Allt om mat
Soppan kan serveras som en liten förrätt före
kräftorna.
Som förrätt 8 ‐ 10 port, som ensamrätt 4 port
Ingredienser
2 små squash eller bitar av stor squash, ca 500 g
1 purjolök
2‐4 vitlöksklyftor
1 dl grovhackad basilika
2 msk olivolja
8 dl vatten
2 hönsbuljongtärningar
2½ dl matlagningsgrädde
1 tsk salt
1 krm nymald svartpeppar
Tillbehör
ca 5 skivor ljust surdegsbröd
2 msk smör
1 pkt bacon, 140 g
basilika

Gör så här
Ansa och skär squashen i mindre bitar. Ansa och strimla purjolöken. Skala och finhacka vitlöken. Fräs squash,
purjolök, vitlök och basilika i olja i en stor kastrull ca 5 min. Tillsätt vatten och smula ner buljongtärningar. Låt koka
ca 10 min under lock. Mixa soppan slät med en mixerstav. Tillsätt grädde. Smaka av med salt och peppar. Skär
brödskivorna i 1 x 1 cm stora tärningar. Stek dem runt om i smör i en stekpanna ca 3 min. Skär baconet i små
tärningar och stek det knaprigt i stekpannan. Ta upp och låt rinna av. Servera soppan varm med brödkrutonger och
bacon. Garnera med basilika.

Släktträff på Vinön
Lördagen den 21 september var det släktträff på Vinön. Det var familjerna
Vidin och Udd som sammanstrålade i Vinöns skola och hade en trevlig dag
tillsammans. För den som vill läsa mer om dagen och få kontakt med
släktingar så är ett tips att gå med i Facebookgruppen Lännäs/Vinörötter.

Text: Maj Hedin, Foto: Jocke Widin

KÖP SKÄRGÅRDKALENDERN!
2014‐års skärgårdskalender på temat Skärgårdstransporter har några bilder från Vinön. Den
finns för till försäljning i skolan och i Örtboden. Passa på att köpa några som du kan ha med
som gåva när du besöker vänner på andra orter.
Fotografer från olika delar av landet har bidragit med bilder och det är jag som har satt ihop
kalendern. Köper du en kalender stöder du skärgårdsarbetet både lokalt och nationellt.

Temat på nästa kalender, den för 2015 är
”Vi som jobbar i skärgården”. Börja alltså
redan nu att samla på bilder där några
jobbar med något. Vi vill ha många olika
yrken representerade och bilder till alla
årets månader.
Eva Widlund

Upp
Sidan hämtad från ”Svenska Gods och Gårdar” från 1939

Vinöns bibliotek
har öppet söndagar
kl 16 – 17 !
Fika till självkostnadspris!
UTHYRNING AV SLÄPVAGN

Välkomna hälsar
Yvonne!

Hyra släpvagn direkt på ön,
praktiskt och bra!
Vinöns kultur‐ och hembygdsförening har
en släpkärra för uthyrning. Vagnen är
försedd med en täckande plastkåpa och
utrustad med tipp. Totalvikt är 900 kg och
maxlast är 640 kg.
Kostnader 2013:

E

n indian satt och pratade med sitt
barnbarn. Han sa: I alla människor
bor det två vargar som slåss.

Den ene är ond.
Det är ilska, fruktan, missunnsamhet,
avundsjuka, sorg, arrogans, självömkan,
lögn, överlägsenhet och egoism.
Den andre är god.
Det är glädje, fred, kärlek, hopp, lugn,
ödmjukhet, välvilja, empati, sanning och
tillit.
Vilken varg vinner? frågade barnet.
Den du matar, sa den gamla mannen.

Dygnshyra:
Föreningsmedlem 250:‐ Övriga 500:‐
Veckohyra:
Föreningsmedlem 1000:‐ Övriga 2000:

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

Vinöns kultur‐ och hembygdsförening

Vinön förr ‐ gamla vykort

Ännu ett vykort med motiv från Färjeläget. Vilket år?
Nu har Johan Winegård hittat ett ”nytt” vykort. Det är ingen text på baksidan och
alltså aldrig skickat. Med alla duktiga läsare av Ö‐bladet borde vi kunna få ett årtal
på detta kort, och vems är bilen månntro?
Visst är det fint med gamla fotografier!
Vi fortsätter att publicera gamla Vinö‐bilder, så har du gamla kort är vi intresserade.
Det får gärna vara fotografier med lite folk på. Har du bilder som du vill dela med dig
av, sänd dem till Ö‐bladet! 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.
Om det är möjligt vill vi veta när fotografiet är taget och vem som var fotograf.
Skicka in till redaktionen på o‐bladet@vinon.se eller lämna på ö‐kontoret i skolan.
Glöm inte att skriva vem som har lämnat fotografiet så vi kan lämna det åter.
Detta vykort har vi haft
med tidigare. Det lär
vara från 1957.
Eva Widlund

Det har väl inte undgått
någon att se de nya
skyltarna vid färjeläget!
Där ser vi hur många
grader det är, vad klockan
är och när nästa färja går.

En sak som jag upptäckte, men
som kanske åtgärdats nu, är att
på Vinösidan står avgångstiden
från Hampetorp och det blir ju
lite konstigt för den som väntar
på att komma över.
Maj Hedin

I VÄNTAN PÅ FÄRJAN
Fiolspel hördes över södra byn i
söndags eftermiddag.
Varifrån kom det?
Jag följde musiken och fann
två spelemän som väntade på
nästa färjetur. Det var Viktor
och Jan-Gunnar Helmersson
som gav oss ”sörbygdare” en
extra söndagskonsert.
TACK för musiken!
Eva Widlund
Skuggan/fotografen: Gunilla Olsson

påminner om att
kaffetårtor och smörgåstårtor
kan
beställas som tidigare
Pris:

Peter och
Carina
Tel 019 - 44 80 33

__________________________

Elisabeth Behr

8 pers
10 pers
12 pers
15 pers

Kaffetårta
160:190:220:265:-

Smörgåstårta
250:300:350:420:-

Sten
Tel: 070-239 0211, 019-448015
__________________________

Än så länge finns det grönsaker så som tomater. Det
finns även ljung.

zon och massageterapeut
Till gravsmyckningarna gör jag kransar och buketter
som vanligt

kommer till Vinön
onsdag
13 november

Öppet:
Söndag – torsdag om jag är hemma
samt fredag e.m.
och lördag f.m.
För dagsaktuell information eller önskemål ring
019-44 80 50, 070-370 59 50

Boka tid på
Tel: 070 - 399 58 08
Telefontid: 8.00 - 9.00

Varmt välkomna!
/ Mona Blixt

Skönt att JAS är över för att trilla ner från träd när man håller på att beskära dem är inget jag
rekommenderar. Jag kommer nog framför allt att syssla med trädgårdsarbete på marken
härefter. Jag håller ju i skrivande stund på att bli bättre från ett fotledbrott som jag fick när
jag klättrade på en stege och beskar träd.
Vilken fantastisk sommar vi har haft! Nu märks det att hösten har kommit och den här
sommaren kan vi leva länge på. För att summera sommaren kan man väl säga att den gick i
vattningens tecken. ”Jag gör inget annat än vattnar” var det flera bekanta som sa. Visst är
det lite ansträngande att hela tiden behöva gå runt med slangen och vattenkannan, men
bättre det än att det bara regnar hela tiden som det gjorde förra sommaren. Vi kan ju vattna
men vi kan inte ersätta solsken, inte har jag lärt mig fixa det i någon större skala. Jag tror
också att de spanska sniglarna inte har frodats så mycket i år. Jag tycker inte jag har dödat
lika många i år som ifjol. Det var ju bra för jag tycker inte de behöver bli fler.
Oktober är ju ingen större trädgårdsmånad men man kan ju alltid rensa lite ogräs (om man
når ner till marken) och täcka odlingsbäddar inför vintern. Jag är ju en stor anhängare av
täckodling eftersom det är arbetsbesparande och så behöver man inte rensa så mycket
ogräs. Man kan ju även kosta på sig en liten höstgrupp utanför dörren som piggar upp lite nu
när kvällarna blir mörkare. Det finns ju mycket att välja på utöver ljung som är den
vanligaste, den finns ju även i vitt eller lime‐färgad. Prydnadskål är ju fint men det finns ju de
som uppskattar prydnadskål till lunch mer än att se på, så det kanske inte är någon idé.
Bärljung är fint, alunrot är ju en perenn men har fina blad så här på hösten. Lite gräs är ju
alltid trevligt och det som finns tillgång till nu är bronsstarr och svansfjädergräs, det ger lite
höjd och är luftigt och fint. Murgröna klarar sig ett tag till. Ja man får ta en tur någonstans
där det finns lite utbud.
När jag skriver det här har det inte varit någon frost så det mesta står ju i något bedagad
sensommarprakt. Man kan ju fortfarande njuta utav färska örter som rosmarin, salvia,
persilja och dragon så det gäller att passa på. Det känns som att det fortfarande finns lite
sommar kvar när man går ut och plockar lite grönt till maten.
På något sätt känns det bättre att spara de där recepten med
färska kryddor till sommaren och njuta till fullo nu när man
har det runt kröken. Timjan är fantastisk, den kan man ju
gräva fram ur snön och skörda. Det tycker jag är härligt.
Som en kommentar till bilden kan jag säga att det är mina tår
ni ser längst ner på bilden och det är så här nära jag kommer
till trädgårdssysslor just nu, det känns lite surt när solen
skiner. Så njut av det gröna så länge det varar, snart kommer
alla vackra höstfärger!
Hälsningar från Rosie!

ÖPPNA LANDSKAP – är det ett minne blott?
Det landskap som våra förfäder har jobbat för att öppna upp, växer fort
igen. Förr kunde man se över hela ön, när åkrarna brukades. Nu växer det
träd i många diken och åkrar som inte brukas växer igen. Förr betalade en
djurhållare för att få bete på annans mark. Är det dags att vända på
tankarna? Om det finns några djur kvar på ön? Hur vill vi se Vinön
framöver? Vad kan vi göra för att ön inte ska växa igen?
Håll utkik efter inbjudan till en träff kring dessa frågor senare i höst.
Inbjudan kommer på anslagstavlor och i nästa ö‐blad!
Se på det öppna landskapet på vykortet från 1952!
Vinöns kultur‐ och hembygdsförening

RAGGVÅFFLOR MED KRÄFTRÖRA
Utsökt till förrätt!
4 port
Raggvåffelsmet
5 dl mjölk
3 dl vetemjöl
1 tsk salt
1 krm peppar
1/2 dl rapsolja
500 g potatis (fast
sort)
flytande margarin
Kräftröra
1 burk kräftstjärtar (à 360 g)
1/2 dl crème fraiche
1 dl majonnäs
1 citron
1/2 dl finskuren dill
1 tsk hel kummin
1 1/2 tsk brännvin tex OP (kan uteslutas)
1 krm salt
1 krm peppar
100 g forell- eller laxrom
Gör så här
Raggvåffelsmet: Vispa ihop mjölk, mjöl, salt,
peppar och olja till en jämn smet. Smeten
kan med fördel stå och svälla någon timme.
Kräftröra: Häll av kräftstjärtarna och
pressa ut vätskan. Blanda med crème
fraiche, majonnäs, citronskal och dill. Stöt
kumminen i en mortel. Tillsätt den, ev
brännvin, salt och peppar i kräftröran.
Skala och riv potatisen fint och blanda ner i
våffelsmeten. Pensla våffeljärnet med
flytande margarin och grädda gyllenbruna
våfflor. Klicka kräftröra på våfflorna vid
servering. Toppa med rommen och garnera
gärna med citronklyfta och dillvippa.
KÖTTFÄRSTORTILLA I UGN
Barnens favorit, så nära en tacotårta man
kan komma. Smakar alldeles förträffligt
tack vare klassiska ingredienser som
nötfärs, majs, chunky salsa, tortillabröd och
riven ost. Skiva upp tårtan och servera,
vilken fredagsfest!
4 port
Ugn 200˚
500 g nötfärs
1 msk olja
salt och peppar
300 g majskorn
600 g chunky salsa

320 g tortillabröd
100 g riven ost
1/2 isbergssallad
1 msk vitvinsvinäger
1 msk olja
2 dl gräddfil
Gör så här
Stek färsen i oljan i en panna. Krydda med
salt och peppar. Låt majsen rinna av. Rör ner
salsan och majsen i färsen. Varva tortillabrödet med färs och lite av osten och
avsluta med ett lager ost. Sätt in mitt i
ugnen ca 20 minuter. Strimla isbergssalladen
och blanda med vinäger, olja, salt och
peppar. Servera tortillan med gräddfil och
salladen.
MUSTIG KYCKLINGGRYTA
4 port
1/2 stjälkselleri
1 rödlök
2 vitlöksklyftor
12 sardellfiléer
70 g snack oliver chili
500 g strimlad kycklinglårfilé
2 msk olivolja
2 1/2 msk paprikapulver
2 dl vatten
400 g konserverade körsbärstomater
2 msk tomatpuré
salt och svartpeppar
1/2 tsk strösocker
4 port ris eller annat gryn
1/2 kruka persilja
Gör så här
Ansa och skär sellerin i bitar. Skala och
hacka lök och vitlök grovt. Hacka sardellerna
fint och oliverna grovt. Stek kycklingen i
olivoljan i en gryta eller stor stekpanna. Ta
upp köttet på en tallrik. Fräs sedan lök och
vitlök tills det är mjukt. Blanda ner selleri,
kyckling, sardeller och paprikapulver och
fräs
alltsammans.
Rör
ner
vatten,
körsbärstomater, tomatpuré. Krydda med
salt, peppar och socker. Koka upp och låt
sjuda under lock ca 15 minuter. Koka riset
enligt anvisningen på förpackningen. Hacka
persiljan grovt och rör ned den och oliverna i
grytan.
Servera grytan tillsammans med riset.

CITRONKYCKLING MED PASTA
På under 30 minuter tillagar du denna härligt
saftiga och krämiga citronkyckling med
nykokt pasta och rucolasallad! Kycklingfilé,
tomat, tärnad bacon, rödlök, citron,
balsamvinäger och tagliatelle är några av
ingredienserna,
som
tillsammans
med
vispgrädde smaksätter grytan och gör den
ljuvlig!
4 port
4 port pasta, gärna
tagliatelle
2 kycklingfiléer
1 rödlök
2 msk olivolja
140 g tärnad bacon
1 citron
400 g hela konserverade tomater
1 dl vispgrädde
salt och peppar
65 g rucola
1 msk balsamvinäger
Gör så här
Koka tagliatellen enligt anvisningen på
förpackningen. Skär kycklingen i strimlor.
Skala och skiva löken tunt. Bryn kycklingen i
hälften av olivoljan i en gryta. Tillsätt bacon
och löken och fräs ca 1 minut. Skölj och riv
skalet av citronen. Tillsätt citronskal,
tomater och grädde. Krydda med salt och
peppar. Låt småputtra ca 10 minuter.
Blanda rucolan med balsamvinäger och
resten av olivoljan. Smaka av med pressad
citronsaft, salt och peppar.
Servera grytan med nykokt pasta och
rucolasallad.
PORTERGRYTA MED FÄNKÅL OCH
APELSIN
4 port
4 port ris eller annat
gryn
1 gul lök
2 vitlöksklyftor
2 morötter
2 palsternackor
8 skivor lövbiff
1 msk hela fänkålsfrön
1/2 apelsin (1/2 apelsin motsvarar 2 msk
saft)
1/2 kruka persilja
2 msk olja

salt och svartpeppar
3 dl porter öl
5 dl ox- eller köttbuljong (vatten och
buljongtärning eller fond)
1 1/2 msk maizena majsstärkelse
Gör så här
Koka riset eller grynen enligt anvisningen på
förpackningen. Skala lök, vitlök, morötter
och palsternackor. Hacka lök och vitlök.
Skär morötter och palsternackor i mindre
bitar. Skär lövbiffen i strimlor. Stöt
fänkålsfröna i en mortel. Skölj och riv skalet
av apelsinen och pressa ur saften. Hacka
persiljan. Hetta upp oljan i en gryta eller
kastrull och bryn köttet. Krydda med salt
och peppar. Tillsätt lök, vitlök och
fänkålsfrön, fräs tills löken har mjuknat.
Blanda ner rotfrukter, porter och buljong.
Låt koka ca 8 minuter. Red av grytan med
majsstärkelse utrörd i lite vatten. Rör ner
apelsinsaft och -skal och persilja. Smaka av
med svartpeppar. Servera med ris eller gryn.
HALLON- OCH BLÅBÄRSCOUPE MED
VANILJVISP OCH ROSTAD HAVRE
Recept på en utsökt efterrätt med bär,
vaniljvisp och rostad havre. Du gör
desserten av bland annat hallon, blåbär,
socker, havregryn, smör, socker, kanel och
kardemumma. Snygg och krämig!
4 port
250 g hallon och blåbär
2 msk florsocker
2 tsk vaniljsocker
2 dl havregryn
1 msk smör eller margarin
2 msk strösocker
2 krm malen kanel
1 krm malen kardemumma
2 1/2 dl vaniljvisp
Gör så här
Rårör de frysta bären med florsocker och
vaniljsocker
och
låt
det
tina
i
rumstemperatur.
Rosta
havregrynen
gyllenbruna i en stekpanna tillsammans med
matfett, socker, kanel och kardemumma.
Vispa vaniljvispen. Fördela bärkompotten i
serveringsglas och klicka på vaniljvispen,
toppa med havregrynen.

Hösten är här och då passar det bra med en värmande gryta,
t ex receptet bredvid. Något gott till fredags-kvällens mys
med barn eller barnbarn finns också med. Förhoppningsvis
har någon sparat lite blåbär och lingon i frysen och då passar
det bra med en liten dessert. Prova gärna månadens recept!
Smaklig måltid önskar Christina J.

Arr.
Vinöns kultur och hembygdsförening, mer inf. i kommande Ö-blad!

oktober 2013
Citat
vecka 40

vecka 41

vecka 42

vecka 43

vecka 44

Nov

”Det bästa sättet att förutspå framtiden är att skapa den”

1

tisdag

18.00

Brandövning

2

onsdag

19.00

Tjejträff

3

torsdag

4

fredag

5

lördag

6

söndag

7

måndag

8

tisdag

9

onsdag

10

torsdag

11

fredag

12

Beställ mat!

Kurshelg i utomhuspedagogik lördag - måndag
16 -17

Biblioteket öppet, biblioteksfika
Sophämtning
Beställ mat!

14.15
19.00

Öppet hus i Missionshuset
Tjejträff

lördag

14.30

Cirkeln ”Vinön förr”

13

söndag

16 -17

Biblioteket öppet, biblioteksfika

14

måndag

15

tisdag

16

onsdag

17

torsdag

18

fredag

19

lördag

20

söndag

21

måndag

22

tisdag

23

onsdag

24

torsdag

25

fredag

26

lördag

27

söndag

28

måndag

29

tisdag

30

onsdag

31

torsdag

1

fredag

2

lördag

3

söndag

Beställ mat!

19.00

Tjejträff

16 -17

Biblioteket öppet, biblioteksfika
Sophämtning
Beställ mat!

19.00

Tjejträff
FN-dagen

Cirkeln ”Vinön förr”

14.30
10.00
16 -17

Gudstjänst i Missionshuset med Mikael Schmidt
Biblioteket öppet, biblioteksfika

18.30

Utbildning Ö-bladet

Sommartiden slutar

Beställ mat!

19.00

Tjejträff

Alla helgons dag

16 -17

Biblioteket öppet, biblioteksfika

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

