Det strömmade in båtar till
Vinöns norra hamnar för att delta
i SSRS Hjälmarens familjedag
och femårsfest.

Några ord från redaktionen …
Så har återigen en sommar förflutit och vi är inne i september månad. Många kanske drar en
lättnandens suck – nu får vi bofasta och sommargästerna ha vår ö för oss själva – men än dyker
det upp några bussar med många gånger långväga gäster, som njuter av vår fina ö och den goda
Hjälmargösen på Värdshuset.
Som ni märker i detta nummer av Ö-bladet har det varit full aktivitet under sommaren. Den
största händelsen – efter sedvanligt midsommarfirande – var Sjöräddningens 5-års jubileum.
Arrangörerna ber, genom redaktionen, att få tacka alla sponsorer, medhjälpare och alla andra
som ställde upp för att göra denna dag – 8 augusti - till en dag att minnas. Ca 1000 personer
befann sig på Vinön under jubileet. Det blev verkligen en familjedag! Mer om detta i
kommande nummer.
Även familjerna Wilhelmsson på Vinöns Värdshus önskar framföra ett stort tack till alla –
vinöbor, sommargäster och alla andra - för en fantastiskt tredje sommar. - Vi kommer igen till
nästa år!
Som ni också märker i detta Ö-blad, har vi fått många nya medarbetare. Redaktionen tackar för
alla fina, intressanta bidrag som kommit in. Vi hoppas på lika stor skrivaraktivitet i
fortsättningen. Det underlättar för oss i redaktionen! Lämna gärna bidragen i god tid!
Färjegruppen hoppas att så många som möjligt nu fattar pennan och skriver ner synpunkter –
positiva som negativa – angående färjetrafiken samt gärna kommer med konstruktiva
synpunkter på framtiden. Glöm inte att skicka/lämna in dem senast 10 september.
Se vidare artikel på sidan 7.
Fotografer i detta nummer är Oskar Widlund som var uppe och flög samt Leif Uppström,
RoseMarie Olsson och Eva Widlund.

Ö-bladet är utgiven och bekostad av Vinöns Kultur- och hembygdsförening. Förutom utdelningen i brevlådorna kan man prenumerera på Ö-bladet som vanlig post eller som e-post.
Lämna då in färdiga kuvert med adress och porto för de månader du vill ha Ö-bladet.
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 2009 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

Kräftknytis på Värdshuset
lördagen den 5 sep
kl. 18.00
Anmäl till Johan Wilhelmsson på
telefon: 070-763 21 56
Medtag gärna egen snapsvisa & ett glatt humör!!!

PARTY LITE
hos Eva Olsson söndagen 20 september kl 17.00
Meddela om ni kommer senast 17 september
per telefon 019-448102

TILL SALU
Rostfri diskbänk, längd 180 cm, bredd 60cm
samt
vit bänkskiva, längd 149 cm, bredd 60 cm.

Intresserad?
Ring Maud Jerling, 019–46 82 46
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”Dagens ros”
Till Ingemar Andersson och hans fina barn
för en något annorlunda och härlig sommar!
En varm hälsning även till alla glada vinkande Vinöbor
som har medfört att jag har känt mig välkommen till Vinön!
Kram Birgitta

SJÖRÄDDNINGENS 5-ÅRSJUBILEUM I HJÄLMAREN
lördagen 8/8, blev en helt makalöst trevlig tillställning!
Många glada människor, många fina fritidsbåtar och så sjöräddningens båtar
därtill – det var en mäktig upplevelse!
Stefan Brynolfsson & Co, och överhuvudtaget alla som arbetat fram denna
familjedag, samt alla ni som arbetat under dagen med mat, fika, försäljning av
lokala varor, som t ex Vinöodlarn, Vinöbagarn, Vinöns Värdshus med flera, ETT
STORT TACK för att vi fick uppleva denna fantastiska dag.
Det var så vackert med alla båtar som lagt sig för ankar denna dag för att få
vara med och fira. Det var ju en lisa för själen att gå omkring nere vid sjön i
solskenet. Alla båtar, alla glada människor, doften av mat och kaffe och sorlet
från upprymda människor – att bara vara – det är en skön konst.
KALASET på Värdshuset på kvällen blev en gôrtrevlig och häftig avslutning på
jubileet. God mat från kocken och så de trevliga och suveräna medlemmarna i
familjerna Wilhelmsson – då har vi en klar 10-poängare!!!
På scen för att underhålla oss fanns TIME MACHINE, och de grabbarna visste hur
man rockar loss så att man får med sig folket. VILKET TRYCK – VILKET ÖS!!!!!
DEM VILL VI FÅ UT HIT TILL OSS PÅ VÄRDSHUSET IGEN – WILHELMSSONS.
Lördagen 8:e augusti 2009 – blir till ett härligt minne att plocka fram i höst- och
vintermörkret – ”Tänd ett ljus och låt det brinna, låt aldrig hoppet försvinna – det
är kallt nu, men det blir varmare igen” och då kommer sommaren och vi får gå
på puben och Värdshuset igen och TIME MACHINE – kanske?
Hur som helst och hur det nu blir med det så vill vi bara få säga ETT STORT
TACK FÖR EN FANTASTISKT HELDAG med Sjöräddningen i Hjälmaren.
INGA-LILL & LASSE

VED
Södra Vinöns Byalag erbjuder härmed självplockning av ved efter
avverkningen på Nabben. Ev frågor kontakta Åke Olsson, 44 81 02
Styrelsen
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Minnesord över Anita Persson
Under sommaren har en mycket kär och varm
person gått bort och vi som fick möjligheten att lära
känna henne är kvar i sorg och saknad. Anita var
framför allt en positiv person, hon hade alltid en
uppmuntrande kommentar att ge till alla. Hon hade
förmågan att hitta något hos alla som hon relaterade
till och på så vis fick alla runt henne att känna sig
sedda och uppskattade. Det låter enkelt men det är inte så många som helt naturligt alltid
sprider glädje och positiv anda omkring sig. Anita pratade ofta om att man skulle göra det
lite praktiskt och enkelt för sig, man skulle inte hålla på med så mycket onödigt arbete.
Trots dessa kommentarer var alltid hennes och Ingmars trädgård blommande, grönskande
och full av frukt och bär, det fanns alltid en kaka eller paj på gång i stugan. Dahliorna på
bilden har jag fått av Anita som i sin tur hade fått dem av en vän.
Det är de små sakerna i vardagen som då och då gör att mina tankar går till Anita. Jag
väntar omedvetet på att få se henne på cykeln komma förbi, bara för att säga hej och prata en
stund. Hon lämnar ett tomrum för oss blivit lämnade kvar.
/RoseMarie

Jag skulle vilja tacka kunder och besökare i Örtboden för
ännu en trevlig sommar! Speciellt tack till familjen och till
mina duktiga sommarjobbare!

/Rosie

TILL ALLAS VÅR EGEN VINÖBAGARE!
Ett stort, varmt och hjärtinnerligt TACK, Sten Karlsson,
för att du gett oss 10 GODA år av din tid.
Du har bakat mycket gott i bageriet som vi alla sedan
kunnat luta oss tillbaka och njutit den goda smaken av,
antingen vi har suttit hemma vid våra frukostbord, vid
vårat eftermiddagskaffe eller i bagarna ljuvliga
trädgård.
Nu hoppas vi att du själv kan få njuta av din nya frihet,
att kunna få sitta ner i trädgårdsmöbeln när säsong och
väder så tillåter.
TUSEN TACK för alla goda tio år, Sten!
TACK också till Veronika och till Elin & Elin, som med sitt trevliga sätt gentemot oss
kunder, har expedierat oss på bästa sätt. Och till sist men inte desto mindre, ett stort
TACK till Mariann som ”lånat” ut Sten till oss alla.
MÅ BRA OCH LEV VÄL!
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INGA-LILL & LASSE

Vinöns
handelsträdgård

Fotvård
Inga-Lill Sevefjord,

har stängt för säsongen
Välkommen åter nästa år!

medicinsk fotterapeut ,
kommer till Vinön

Kimmo Häkkinen

torsdag 3 september

Tel 44 80 40 eller
070 582 91 24

Tidsbeställning:
tel 019-13 66 04 eller 070-557 48 03

___________________________

___________________________

RIGG TILL SNIPA
Vi söker riggning till vår
hjälmarsnipa.
Kan det finnas undanlagt delar till
rigg på vind eller i sjöbod?
Vi behöver mast, mastbräda, bom,
spri, nå’t gammalt segel.

”Kräft-knytis” på
Bagarn´s loge

Vi behöver också utanpåliggande
roder i ek med fästen.
Titta efter och hör av er!

Lördag den 26 september

Svar till Gunilla Blomé
Telefon: 08-51174798
Mobil: 0760-960653

För anmälan och info ring
070-2390211 till Sten
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VINÖFÄRJAN
Sommaren 2009

Utvärdering
Inför den kommande utvärdering av sommarens färjetrafik, som skall ske under september,
behöver Färjegruppen material till densamma. Vi behöver synpunkter från fastboende,
sommarboende, besökare, företagare och andra trafikanter för att få ett så brett underlag som
möjligt.
Du/Ni som har synpunkter på eller upplevelser från färjedriften, positiva eller negativa, skriv
ner och sänd in dessa (Om Du vill vara anonym så respekterar vi det).
Till Er som redan har sänt in synpunkter på färjedriften vill vi att Ni sänder in dessa även till
Färjegruppen så att de kommer med i utvärderingen
Utvärderingen kommer att ske tillsammans med Väghållaren Region Mälardalen och
Östernärke områdesnämnd.
Enkäten måste komma in före den 10 september 2009

VINÖFÄRJAN
FRAMTID
Färjegruppen har företräde hos Landshövdingen den 17 september 2009 att tillsammans med
Väghållaren Region Mälardalen och Östernärke områdesnämnd ha genomgång av vad som
har hänt och vad som kan göras för att utveckla den framtida färjetrafiken till Vinön.
Därför vill vi ha reda på vad Du anser är det viktigaste att förändra eller förbättra ur ett
trafikantperspektiv för Vinöns utveckling och fortlevnad.
Skriv ner och sänd in dina viktiga synpunkter före den 10 september 2009.

Dina synpunkter betyder mycket för Vinön.

Färjegruppen Vinön

Sänd in ditt material till
Post:
Färjegruppen c/o Vinöns skola, Södra Vinön, 715 93 VINÖN
e-post:
emelia_andersson@hotmail.com
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Elisabeth Behr

Nu finns.…

Zon- och
massageterapeut

snittblommor, persilja, krondill,
grönsaker och potatis.

kommer till Vinön

Ons-, fre- och lördagar är jag på torget i
Kumla. Lördagar efter klockan 15 tar jag ledigt.
I övrigt är det öppet för det mesta, även
söndag, om jag inte är borta.

onsdag 7 oktober
Boka tid på

Välkomna hit och titta om något passar!

tel 070 - 399 58 08

För dagsaktuell information eller önskemål
ring

tel.tid 8.00 - 9.00

Mona Blixt
019-44 80 50, 070-370 59 50
___________________________

___________________________

KONFERENSER
i nygammal skolmiljö

Fr o m 31 augusti är butiken
stängd

Vi ordnar dagkonferenser för mindre grupper
upp till 25-30 personer, även fika och mat på

Fredagsbakningen upphör
men kaffetårtor och
smörgåstårtor kan beställas
som tidigare

möten och privata tillställningar, t.ex.
födelsedagsfester, dop, begravningar.

Bokning och förfrågningar:
tel 019 - 44 80 57

Tel 070 - 239 02 11

Yvonne Karlsson 073 - 928 04 05

Sten

Veronika Persson 070 - 743 82 45
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NYÅRSFEST PÅ VINÖNS VÄRDSHUS
Vi tänkte ordna en nyårsfest och har plats för 70 personer
( först till kvarn…….)
Meny
*Välkomstdrink
*Skagen toast
*Oxfile med potatisgratäng
*Sallad
*Pannacotta tårta, kaffe, likör och whisky
*Varmkorv och champagne vid 12-slaget
Kostnad 350 -:/ person
Anmälan till Maggan,
Tel: 448060 senast den 1/10-09
Maggan och Ingegerd

SJÖRÄDDNINGEN PÅ VINÖN!
Jag vill ge er ett fång med rosor – vilken dag och kväll ni gav
oss. Den kommer vi sent att glömma – man kunde ju tro att
man var på Västkusten!
Kram från Maggan med familj.

TACK!
Jag har ett tack till er trogna vårstädare när vi gör i ordning badet. Nu packar jag
ihop och tackar för mig. Det har varit en jobbig men trevlig sommar. Nu när jag
har skött badet i två år tycker jag att kommunen tar över. Vi har städat upp efter
sommaren så fortsätter ni där vi slutar så blir det bra.
Ett stort tack för all positiv uppskattning jag fått – det har värmt.
Kram från ”Maggan”
/Margaretha Fahlander
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Skärgårdarnas Riksförbund har varit i Grundsund i Bohuslän
Det kom en ”inbjudan till Bohuslän” så Eva, Sune, Veronika och RoseMarie drog
iväg i hopp om att någon gång under helgen få uppleva allt som nämns i visan av
Evert Taube.
Resan gick alltså till Grundsund och värdförening var Skaftö Öråd som är en
samhällsförening som samlar flera föreningar under samma tak. Vi fick husera i
Folkets hus i Grundsund. SURF, Skärgårdens Ungas Riksförening var också
speciellt inbjudna. Men de hade mycket egen tid för att planera hur SURF ska gå
vidare och deltog därför inte i SRF:s program.

Temat för eftermiddagen var Behövs Bohuslän ? – till vad och för vem?
Som ofta när SRF är på Västkusten så handlar problematiken om boendet. Att ha
någonstans att bo är en förutsättning för skärgården och är en av SRF:s
hörnpelare och därmed en ofta diskuterad fråga. På västkusten har man länge
kämpat för att få bort den orättvisa taxeringsskatten som har gjort det omöjligt för
icke-kapitalstarka grupper att bo kvar och bostäderna har gått till rika
sommarboende och de traditionella kustorterna har bara bestått av
sommarboende. Ett typiskt sådant exempel är Smögen som vintertid är helt
nedsläckt. Skaftö Öråd jobbar med frågan från flera håll. Man vill att kommunen
ska vara restriktiv med bygglov till nya sommarhusområden. Man vill satsa på att
få sommarboende till åretruntboende genom att uppmuntra till bygglov för
ombyggnad av sommarbostäder till åretruntboende. På så vis kan pensionärer
som vill flytta till sitt sommarhus skriva sig på orten och betalar då också skatt på
plats.
Man vill att när kommunen säljer tomtmark ska det ske i etapper och kommunen
ska inte göra ett påslag för egen vinst till dem som ska bli permanentboende. De
ska istället få det påslaget som en skuld som skrivs av på 20 år. När en
permanentboende säljer till en annan permanentboende tas skulden över av nästa
permanentboende. Om man säljer till en sommarboende så ska skulden betalas.
Detta förslag ska man gå igenom ytterligare för att se att det håller juridiskt sett.
På kvällskvisten fick vi följa med på en tur med båt på Gullmarsfjorden. Det var en
härlig kväll med solen som sken på klippor och hällar. Skärgården på Västkusten
är så olik våra egna holmar. Klipporna ger ett massivt evigt intryck som är härligt

att se. När man går genom samhället Grundsund förstår man verkligen problemet
med bostäder. Husen ligger nästan på varandra och fast det var en helg i augusti
så var det tomt i trädgårdarna och släckt i fönstren.
Självklart fick vi avnjuta skaldjur på kvällen som ackompanjerades av
dragspelsmusik och allsång med visor av bl.a. Taube, och självklart var ”Inbjudan
till Bohuslän” med. Det är i Grundsund som man spelar in TV-serien Saltön och vi
fick se bilder från tidigare inspelningar. Vi fick även se en dokumentärfilm om
fisket av långa på långrev.
På söndagen hade SURF eget möte
och SRF hade styrelsemöte där man
gick igenom vad som hänt sen sist
och vad som kommer att hända. Det
som närmast är på gång är ett årsmöte med ESIN, European Small
Islands Network. Det kommer att
vara på Elba den 8 september, då
man bland annat ska diskutera
fiskefrågor. Nätverket Skärgårdsbönder kommer att ha en träff på
Nämdö den 9-11 oktober, då ska
man diskutera regelverk. Det är två
remisser som ska besvaras och mer
om dem kan man läsa om på SRF:s
hemsida. Projektet kring gröna öar
Några från SURF som deltog på mötet i Grundsund kom från
eller Green Islands Baltic Sea som
Holmön i norr, Stockholms skärgård, Skaftö, Ven i söder och
så från Hjälmaren så klart.
det numera heter jobbar vidare. Det
rör tyvärr hittills bara
Stockholmsregionen, det är ju så att i stort sett alla öar har ”skitfrågor” och
funderingar runt många miljöfrågor. Mer om gröna öar kan man läsa i tidningen
Vi skärgårdsbor som finns i skolan eller hos Eva.
Vi fick också en snabb utblick över Sveriges skärgårdar när medlemsföreningarna
presenterade sig. Generellt sett så har våra öar och kustsamhällen varit mycket
välbesökta i sommar eftersom svenskarna har semestrat på hemmaplan. Det kan
nämnas att man har cykelbingo på Visingsö som är mycket uppskattat. På Hemsö
har man sett en björn och i Blekinge dräller det av turister och en varg river får.
SURF avslutade dagen tillsammans med SRF och presenterade sitt arbete. De vill
göra en egen hemsida och en folder. De kommer även att starta en grupp på
Facebook. Det var en god stämning i gruppen bland de unga, och det kommer att
bli bra med yngre personer med i gänget.
Efter en god lunch fick var och en åka hem till sina öar
med ännu en skärgårdsupplevelse i bagaget och
funderingar kring fortsatt arbete.
Vid bildskärmen RoseMarie, bakom kameran Eva

Snart är det dags för Veronika att prata om SURF

SOMMARFIENDER
Livet är underbart! För det mesta. När vårvindar friskar i och lämnar gnistrande
saltavlagringar på fönsterrutor och allt annat som råkar befinna sig i vindfånget, då är
livet underbart! Likt ett nyfött spädbarn vaknar trädgården till liv och kräver all den
omvårdnad och omsorg som är ett måste om den ska gå en blomstrande framtid till
mötes. Gäller framför allt denna min trädgård på Hisingen som sedan ett antal år
invaderas av en mycket osympatisk objuden gäst, vilken glupskt och i rask takt
omintetgör alla mina ansträngningar att få rosor och klematis att frodas och se
välmående ut. Här krävs min ständiga närvaro. En omöjlighet eftersom jag råkar ha ännu
en trädgård, belägen på ett avstånd av ca 30 mil från Göteborg.
Skyll dig själv! tänker nu någon.
Men jag kan inte avvara idyllen Vinön, där jag vistats några sommarveckor varje år i 60
års tid. Kan inte heller vara utan min favoritplats i tillvaron med underbar skärgård och
sjudande kulturliv med Operan, Göteborgssymfonikerna, Nefertiti jazzclub och
konstmuséet i spetsen. Dessutom bor mina fyra älskade barnbarn i denna stad. Så vad
göra?
Ut i den tidiga gryningen i daggvått gräs på spaning efter en fiende som på grund av sin
inneboende tröghet har svårt att undkomma den vassa eggen på maskrosjärnet i min
hand. Ett järn som just står i begrepp att klyva den motbjudande varelsen i två
vämjeliga delar. Jag, som med all avsky åhört alla, i mitt tycke suspekte individer som
denna sommar har ringt P1 och pläderat för dödsstraff och barnaga, går nu in för
mördandet med liv och lust. 50 döda, 75 döda, över 100 döda under bara ett dygn.
Massmord! Jag förfasas och mitt maskrosjärn kommer förmodligen snart vara utslitet.
Vid det här laget har alla läsare säkert räknat ut att min fruktade fiende är –
”MÖRDARSNIGELN”.
Efter morgonstunden som bödel är det dags att ta itu med vardagens sysslor och
glömma att man den senaste halvtimmen agerat massmördare. Men när skymningen faller
måste proceduren upprepas. 25, 26, 27, 49, 51….. Mår illa och just då längtar jag
våldsamt till Vinön. Att klyva sniglar som en besatt och äcklas åt sörjan som bildas,
slipper jag där. Trodde jag!
Tyvärr är så inte fallet. Redan för tre år sedan dök ett exemplar upp i gräset utanför
skolans västra gavel. Blev osäker om arten, men beslöt att ta kål på den för säkerhets
skull. Förra sommaren såg jag några individer på spridda ställen. Denna sommar har jag
sett och dödat et tiotal. Har även varit i kontakt med grannar som gjort liknande
iakttagelser angående snigelbeståndet. Ibland kan det vara svårt att artbestämma
dessa sniglar, men följande beskrivning kan kanske vara till någon hjälp.
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”MÖRDARSNIGEL”
Mördarsnigeln ser ut som vår svenska skogssnigel, men varierar i färg från rödbrun till
brunsvart. Fullvuxna exemplar är 10 – 15 cm. Den svenska skogssnigeln trivs i
skogsterräng, men kan komma krypande in i trädgården vid fuktig väderlek. Har tyvärr
sett sniglar i gräsmattan när solen flödat från en molnfri himmel. Ett illavarslande
tecken. Andra svenska sniglar är brun skogssnigel och brun åkersnigel,
De första exemplaren av den spanska skogssnigeln hittades i västra Skåne 1975. Under
den senaste tioårsperioden har spridningen skett rasande snabbt.
Trampa inte ihjäl sniglarna då de blixtsnabbt bildar befruktade ägg (de
är dessvärre tvåkönade och självfertila).
Torka och värme är sniglarnas värsta fiende. Många överlevde inte förra
årets kraftiga vårsol. Men så kom regnet. De som överlevt torkan kunde i
rask takt alstra nya individer genom sitt promiskuösa leverna.
En av de mest effektiva metoderna vad gäller bekämpning tillämpas bl a i
Norge. Sniglarna infekteras med nematoder (parasitiska rundmaskar).
De saluförs i Sverige under namnet Nemaslug.
En helt ofarlig snigelart man bör behandla varsamt är den mönstrade
pantersnigeln. Den ställer inte till med oreda utan hjälper till att städa i
trädgården. Den lever på ankomna och multnande blad och växtdelar.
Håller gärna till i komposter men låter det som frodas och växer vara i fred.
Pantersniglarna kan vara prickiga, fläckiga, randiga eller enfärgat grå.
Fler tips om bekämpning av och bilder på mördarsniglar hittar du på webben.
I dag är det den 17 augusti 2009. Mötte inte en hånleende uppäten trädgård när jag
efter tre härliga vinöveckor försiktigt tog en titt bland mina odlingar. Frodigt och
grönt, om än något vildvuxet i brist på mänsklig närvaro. Hittade ”bara” fyra sniglar och
sände en tacksamhetens tanke till försynen som tydligen hållit sin hand över grönskan.
Nöjd och belåten kunde jag njuta av rosor och klematis, betrakta den frodiga
gräsmattan, där ogräset misslyckades med att få mig på dåligt humör.
När så augustimörkret lägrade sig, plockade jag fram min spikmatta, denna ”gamla
nymodighet” som visserligen retat gallfeber på enstaka neurologer (verkningslös enl.
dem) men som har en mycket avstressande inverkan på min bara kropp. Till tonerna av
Leonard Cohens förföriska stämma svävade jag bort, glömde allt vad sniglar heter och
drömde om en vacker sommarö i Hjälmaren. Livet är underbart. För det mesta. Och
Vinön en pärla – alltid. En ö att vara rädd om. Den är unik och bör hanteras med
varsamhet och skyddas mot alltför mycket biltrafik och snyltande mördarsniglar.
På återseende
Rita Winblad
Visstidsboende på norra Vinön
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Sommaren 2009 börjar man kunna summera lite smått och väder- och
växtmässigt skulle jag vilja säga att det har varit alla väder. Det har varit
riktigt varmt och när vattnet under stuprören tog slut så började det
regna igen. Det har blåst en hel del och det är det väl just inga växter
som tycker om. Något för alla slags växter och människor kan man säga.
Sommarens nyhetsrapportering har handlat en hel del om influensa och
nu när alla skolor, dagis och arbetsplatser är igång så börjar
det bli aktuellt med lite tips om hur man lindrar förkylning,
vanlig förkylning alltså.
Timjan innehåller en aktiv substans som heter thymol. Timjan
är antiseptisk och kan användas som te vid hosta, halsont, lätt
astma. Även som inandning, varmt vatten med timjan i, andas
in ångorna som blir.
Timjanolja används i barnolja, olja som man gör själv genom
att lägga timjanblad i olja i två veckor, kan användas att
smörjas på bröstkorgen vid hosta och förkylningsbesvär.
Kan även användas mot hudbesvär men kan vara lite stark,
så prova lokalt innan allmän användning.
All medicinsk användning ska inte bli för långvarig, men
förkylningsbesvären brukar ofta försvinna efter en tid.
Mynta kan användas i te mot förkylning, i olja mot muskelvärk och
utvärtes på bröstkorgen mot förkylning.
Hela lökfamiljen är jättenyttig, antiseptisk och anti-inflammatorisk.
Vitlöken är bra mot nästan allt. Vid förkylning är vitlök ett välkänt
preparat i alla former.
Oregano är antiseptisk och har använts inom många områden som t ex
hosta, inflammationer osv
Salvia innehåller det giftiga ämnet thujon som också finns i
malört, därför ska salvia inte användas under för lång tid.
Salvia är antiseptisk, som örtte med honung och citron, vid
halsont är bra. Den är svetthämmande vid t ex
klimakteriebesvär, den har också östrogena ämnen.
Salvia innehåller också antioxidanter.
Kvanne: Te av färska och torkade blad eller att bara skära
stjälkar och lägga i kallt vatten är bra mot hosta och snuva.
Det var några tips på växter som är lätta att få tag på lokalt.
Det bästa är ju dock att inte bli drabbad alls.
Trädgårdshälsningar från Rosie!
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BARNENS DAG på skolgårdens lekplats
Onsdagen 22:a juli samlades föräldrar, mor- och farföräldrar med spadar grepar och målarpenslar
för att starta upp en ansiktslyftning av lekplatsen.
Bosse tog traktorn och hjälpte oss med hämtningen av rutschbana och sand.
Vad fint det börjar bli. Så roligt det var att
träffas och så stolta alla är över det som gjorts!
Ungdomarna i skolan var lekfröknar medan de
vuxna jobbade.
Tack alla som ställde upp med arbete och tack
alla som nu har skänkt leksaker till sandlådan.
Vi köper nu in ett mjuktennisnät och ett
beachvolleynät som kan användas av de äldre
barnen och ungdomarna.
Du som har sand eller jord till övers kom
gärna och fyll upp ytterligare under
rutschkanan så vi slipper fallolyckor.

Nästa sommar kör vi favorit i repris och målar grävskoporna och rutschkanan och
fixar till slitaget.
Trevligt att ses allihop och väl mött igen!
Hälsningar
Lektomten Lena

ÅRETS KROCKET-TÄVLING VINÖN OPEN
Andra årgången av Vinön Open i krocket hölls söndagen den 7/7.
Årets tävling genomfördes i uppehållsväder och växlande molnighet till skillnad mot fjolårets
hällande regn. Trots detta uteblev rusningen av deltagare till årets tävling.
Inte helt utan övertalning och löfte om ära och berömmelse kom tre speluppställningar till start.
(Man spelar individuellt men i grupper om fyra spelare (lag)).
Två ”lag” tävlade i huvudklassen, lag ”Gädda, Gös och Lake” samt lag ”The Ladies” och ett
förstärkt ungdomslag, Tjäderkvist-Sahlin tog sig an de välpreparerade banorna.
I ungdomslaget fick alla deltagare ett kexchoklad-hederspris och från lag ”Gädda, Gös och Lake”
segrade Eva Svensson och gick till final. Från lag ”The Ladies” gick Christina Johnsson till final.
Finalspelet blev rafflande – till en början - men efter några välriktade slag kunde Eva dra ifrån
och ohotad säkra segern.
Prisceremonin följde och Eva stoltserar nu med Sven-Åkes vandringspris Vinöklockan, tills vi
ses nästa år igen.
Litet större uppslutning vore trevligt.
Hoppas det blir regn!
/Leif
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Vinön förr
Höstupptakten för Studiecirkeln ”Vinön förr” kommer att vara lördagen den
3 oktober kl 14.30 i skolan. Under hösten ska vi försöka att samla mer
information om fiske och transporter till och från Vinön. Det finns förslag om
att vi startar med att prata om fiske med not vid de första träffarna.
Ett stort tack till alla som har lämnat fotografier och gamla anteckningar till oss
i studiecirkeln. Allt som vi får bidrar till att ge en bild av hur livet här på Vinön
var förr i tiden.
Arbetet med att skriva och dokumentera historia
om husen på Vinön har kommit långt. Det finns
nu ett utkast skrivet om de flesta äldre hus i
södra byn. Uppgifterna som har samlats in om
husen i norra byn kommer också allt eftersom
att tecknas ner – och kan vi fortsätta att få lite
hjälp med skrivarbetet så ska vi så småningom
kunna få ihop en skrift som vi kan lämna till

tryck. Du som vill och kan skriva om ditt eller
andras hus är varmt välkommen att delta i det
arbetet.
Nu till hösten så kommer vi att framförallt
försöka samla mer information om fisket och
transporter till och från Vinön. Fisket har alltid
varit något som är mycket viktigt för mångas
försörjning här på Vinön. Transporterna till och
från Vinön över vattnet, och på isen, har också
varit helt avgörande för livet på Vinön.
Hur det gick till förr vet inte så många yngre
numera och därför så gäller det att vi samlar
information och tecknar ner den kunskapen för
att vår gemensamma historia ska hållas
levande.
Hjärtligt välkommen att vara med på cirklarna
som fortsätter nu under hösten.
För cirkeln Vinön förr
Eva Svensson - tel. 019-25 16 11

Ångfartyget Vinön II tar sig fram genom Hjälmarens is.

Ett varmt tack
Många små och stora insatser som har utförts under
sommaren har ökat trivseln för de som vistas eller besöker
vår vackra ö.
Vinöns Kultur och hembygdsförening vill därför rikta ett
stort och varmt tack till alla som på något sätt bidragit till
sommarens aktiviteter och den verksamhet som föreningen
står för.

Styrelsen för kultur- och hembygdsföreningen
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Noten, ett fiskeredskap med anor
Notfisket 2009
Före nylonnätens och storryssjornas tid var noten ett flitigt använt redskap för att fiska gös.
Någon med praktiskt handlag, kunskap om vindar och strömmar, bottnens beskaffenhet och
ett rikt mått av klurighet och lurighet, där har vi en lyckosam notfiskare i ett nötskal.
Det gällde således inte bara att hantera redskapet. Det gällde i lika hög grad att vara första båt
på rätt plats vid rätt tid.
När fisket med not började vet nog ingen men slutet kom under 50-talet. Jag minns not
upphängd på gistor både ”där sör” på Nothagen (om nu någon ungdom undrat varför den heter
så) och utefter stranden ”där norr”.
Under 70-talet tillverkades en ny not och flera storryssjor av fiskelaget. Det är den noten det
kommer att handla om i den här berättelsen.
Man notade två tillsammans i en båt – ”notkamrater”.
Vi minns många notfiskare på Vinön från första delen av 1900. Här kommer några gamla
bekanta Notkamrater (egentligen alla jag kunnat luska fram så här långt):
- Martin Holmgen och Oskar Olsson
- John och Gösta Vinestrand
- Rudolf Sjögren och Maurits Eriksson
- Anders och Karl Vinestrand
- Nils och Edvin Olsson
- Albin och Leander Larsson
- Elis Vinberg notade med Olle Olsson och ibland med Olle Nilsson
- Rune Widlund notade med Arvid Jonsson och senare med Rikard Pettersson
- Arvid och Herman Wickbom
- Bertil Wedin notade med Malte och Nils Svensson
- Einar Wedin och Torsten Karlsson
- David och Axel Winberg
- Alvar och Arthur Karlsson
- Bertil Persson, Sigurd Winegård, Bertil Uppström, Ernst Nilsson m.fl. deltog också
tillsammans med någon av ovanstående när det behövdes.
(Jag räknar med att den här listan efter granskning kommer att kompletteras.)
Jag minns från när jag var liten att när notfisket pågick var det något som det pratades om i
stugorna. Någonting viktigt. Därför hade jag också en notkamrat, men bara i fantasin. Det var
Josef Nilsson, Olles far. Det visste han nog aldrig om och det var lika bra.
Notfisket har från sin storhetstid efterlämnat flera namn på ”berömda” platser ute i sjön. Vem
har inte hört talas om de olika ställena på åsen Rosgrunne, Nyre, Hinne´.
För att inte tala om alla goda historier som dyker upp då och då i minnesgoda sällskap.
”Jag blev likväl rätt förvånad fastän ändå mera glad” som Taube sjunger, när jag på
midsommarafton tillfrågades av Peter Kumlin om det inte var dags att dokumentera
fisket med not. Peter hade en plan – och där ingick jag tillsammans med några forna proffs i
detta gebit. - Jatack, direkt, utan att låtsas om kända och okända luckor i kunskap och
erfarenhet.
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Planen var att detta skulle göras grundligt, både teori och praktik ingick. Först skulle en not
läggas ut på land och beskrivas och dokumenteras till alla delar och funktioner, sedan skulle
vi ut och fiska. – En snipa ska det vara. Det går inte från en plastbåt! En lördag, med söndag
som reservdag.
Förberedelserna började på fredagen 10.e juli. Fiskelagets not skulle användas vid fisket. Den
hämtades och drogs ut på Svenssons åker för översyn. På pasarmen hittades då en förtorkad
gnagare vars tidigare verksamhet satt spår som ibland var halvmeterstora. Här måste lagas
mer än väntat.
Nils, Svens Nils och jag började men insåg snart att här behövdes förstärkning. Var finna
kvalificerat arbetsfolk? Med tur och skicklighet, eftersom Telias nät inte hade sin bästa dag,
lyckades Nils S få tag på både Bo Persson och Anders Vinestrand. – Ta med nål, vi har
garn! Så lagades noten och lastades inför morgondagen.
-Ja, hej då, vi ses vid Stenör´n halv sju ikväll!
Nästa not, av mera gammal-genuint material, skulle förberedas för demonstration på land.
Vid Norra sjön träffades vi, Anders, Peter och Karin och Ingrid och jag och tog fram Anders
och Karls gamla not ur sjöboden.
Materialet skiljde sig mot fiskelagets ”moderna” not. Här fanns inga plastflöten och blyade
sänktelnar. Flån av kork och sänken av läderpungar med sten. Möjligen var den här noten
större än fiskelagets not. Halva noten skulle dras ut på marken inför morgondagens
demonstration. Östra ”parkeringen räckte till om notarmen lades dubbel på djupet. Hugget
hamnade på stigen in till sjöbodarna i Norra viken.
Anders visar och berättar om de olika garnslingornas namn och ändamål. Peter antecknar och
gör ritningar.
En åskskur kommer och Anders och Peter fortsätter teorilektionen i en av
omklädningshytterna.
”Där ligger den bra! Då ses vi klockan 10 imorgon. Vi tar Peters båt. Hej! ”
Lördag 10:e.
Folk börjar samlas – ända från Stockholm till Stora Holmen och Örebro. Går runt och tittar.
Flockas runt Anders som visar och berättar. Johan Winegård fotograferar och filmar.
Pase, pas-tög, pas-arm, svängarm, svängtög. Över och under
telnarna har ungefär 10 varv
med grovt garn – telnafar.
Armarna djupnar med en inlagd
slinga som kallas ” skunkgern´ ”
(bestämd form singular på vinömål)
Vertikalt breddas noten både
uppifrån och underifrån av en
”spränn-ger” Allt slutar mot
hugget där den högst sannolika
fångsten samlas.
- Vad är det mesta någon fått i ett
dräg? - Ja, ingen vet så noga men
Martin och Oskar fick över 300
kg på en dag men då var dom ju
iland med fisk emellanåt.
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Hugget granskas. ”Har någon en tumstock? Mät hela maskan. 84, det blir 42 – ja, det är nog
riktigt.
För länge sedan använde man löshugg (utbytbart hugg) med finare maskor för att få mer fisk
eller kanske för att få något över huvud taget. Då som nu kontrollerades att redskapen var
lagliga.
En gång ringde man från Hampetorp. ”Fiskgjusen” hade gått på färjan. Nylén, konsulenten i
Södermanland med sällskap av ”fjärskarn´” - fjärdingsman eller mer högtidligt -polisman
Thor från Odensbacken. Thor, som var medveten om hur det kunde förhålla sig där ute, hade
sagt till att om någon skulle få böta skulle det vara med absolut lägsta summan som kunde
dömas ut.
Alla ut och ta ned sina notar som hängde på tork.
Inte alla hann bli klara. Flera fick böta en summa av 23 kr.
En gång var Hugo (Johansson) med Albin ute och notade.
Man fick gös men ingen vidare storlek. ”Va ska vårn´ Samuel säja när han får si dä här”
tyckte Albin´. (Samuel Pettersson, fiskhandlare). Hugo tog det uttalandet bokstavligt och
började kasta i gösen i sjön. ”Är du tokig, ska du kasta i gösen!” utropar Albin.
Resten av historien har fallit i glömska.
- Men, varför fiskade man på det här sättet när man visste att det inte var lagligt?
- Ja, vad skulle man göra? Hellre det än att svälta!
- Hur kan man hålla reda på allt detta garn i en båt? Lägga ut och ta upp.
- Jo det lär man sig. För det mesta var det ju mörkt. På hösten notades det mest på natten.
Ibland var det kolmörkt. Och kallt.
Egentligen var det ett slitgöra. Två dräg i timmen hann man med. Sedan gällde det att bli
överens om när det fick vara nog för den natten. Var man då notdräng och kanske inte hade
lika medbestämmande kunde det bli kämpigt.
I tjänligt väder på en bra plats kunde båtarna ligga på kö för att få göra sina dräg.
Anders visar hur noten drogs vid Rosgrunne. Ritar
på marken. Klassen är andäktig.
Noten lades ut österut. Pasen närmast åsen. Strax
norr om dräget ligger Norra berget och i söder
Södra. Där stod stånd-pasen - orienteringsmärket
som var viktigt för att inte komma fel och dra upp
noten på åsen. När noten låg i roddes den mot åsen.
Sedan gällde det att i rätt ögonblick dra upp. För
sent och notens satt fast. För tidigt och sannolikt
mindre fångst.
Ibland var olyckan framme och noten gick in i
ståndpasen som åkte ur sin position.
Det blev att ro iland och tända en eld på sten på Hornudden så att ett annat lag kunde lägga
pasen rätt igen efter märket på Ellholmen.
- Sydost, nu skulle vi vara nola på Tocknaudden. – Jag tror det är för hårt. Vi får vänta till
imorgon.
Ingen knotar – väderförhållandena ingick i Peters planering. Söndagen skulle säkert bli bättre.
Färre regnskurar utlovades.
Demonstrationsnoten togs ihop och hängdes in i sjöboden
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Söndag 12:e och sol. Noten ligger i båten. Nils och Nils är som bekant morgontidiga.
Sydost, men inte lika hårt.
- Vart ska vi. Rakt utanför udden så det syns från land.
Sex, sju följebåtar vilar på startknappen.
Notbåten med sin osvikliga Sachs-motor var minutiöst taggad av Peter och startklar och
Anders, Nils Olsson och jag stävar strax ut mot fiskeplatsen.
-Här blir bra. I med pasen. Nils ror och jag matar ut tögen. Sedan går allt snabbt.
- Nej, ta inte ihop alltihop. Underteln i vänster hand. Den skall vara fri. Garn och över´n i
höger. Sådär! Nu kommer hugget då är det nog dags att svänga.
Jag gör en kupp och lyfter hugget över snadden för att få isär garnet.
- Nej, så han bär sig åt!
Till råga på allt fastnar garnet i roderjärnet.
- Sträck upp! Sådär!
Garn fastnar i durken, och igen.
-Nu är den i. Där är pasen. Nu får den sjunka ner.
Titta huggskivan flyter. Det var bra grunt.
Nils och jag börjar dra in. Böjer på knäna och lutar
sig bakåt så det ser riktigt tungt ut. Vi får in
huggskiva och huggpungen och börjar dra mot
hugget. Spänningen stiger och faktiskt börjar
enstaka budgivningar höras. Vad bjuder ni för
fångsten? 10 kr -15-25 kr.
Grönt garn signalerar hugget och nu tappar budgivningen fart inför det spännande
ögonblicket. Vi tittar ner – och drar upp. Tomt!!!

- Vi ska väl göra ett dräg till.
- Besättningen byts ut. Smidiga gossar hoppar mellan båtarna. Peter ersätter mig vid
utläggningen och Henrik Rosenberg ersätter Peter vid uppdragningen.
En del utrop och kommentarer hörs även nu från notbåten men noten var snart utlagd och
upptagningen kunde börja. Budgivningen hade nu nått nya dimensioner.
- En snäcka, 50 kr. Men icke ens det.
Nu fick det räcka för idag. En trogen publik på land drog sig tillbaka till hamnen och
kaffeserveringen och båtarna körde iland.
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Noten hängdes reglementsenligt på en stör tvärs över båten och bars sedan över på flaket efter
Svenssons fyrhjuling.

Spekulationer och planer för nästa år började med detsamma. - Det vore roligt att få något
också. - Vi får väl se.
Post scriptum..
Konstigt vad vissa saker kan fastna i minnet.
Två fiskare i samma båt har i vissa stunder synpunkter på den andres utförande av en viss sak.
När jag från en följebåt ville se bättre när hugget drogs upp i andra dräget kanske jag i
stundens hetta, för att förbättra positionen, kommenterade framförandet av båten.
Får höra bakom mig. – Tror inte du att jag kan ro!!
Tänka sig!
För Ö-bladet september 2009 / Leif Uppström

Tjejgruppen
beräknar starta sin verksamhet någon gång
i oktober. Vi återkommer i nästa nummer av
Ö-bladet med mer information.
Här är en bild från våravslutningen, en fin
kväll i maj.
Tjejgruppen / Christina
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4-5 port el 8 bufféport
Botten
75 g smör
200 g kavring
Fyllning
500 g räkor med skal
100 g kräftstjärtar, avrunnen vikt
1 liten rödlök
400 g philadelphiaost, rumsvarm
2 dl crème fraiche
2 msk riven pepparrot
½ dl hackad dill
salt
Till garnering
100 g löjrom eller stenbitsrom
citron och dill
Gör så här
Smält smöret och låt det svalna. Smula
brödet i en matberedare. Tillsätt smöret
och blanda ihop med brödsmulorna. Häll över
brödsmulorna i en form med löstagbar kant,
cirka 24 centimeter i diameter. Tryck ut
smulorna med handen över bottnen och en
bit upp på kanten. Låt formen stå minst 1
timme i kylen. Skala räkorna. Grovhacka
räkor och kräftstjärtar. Skala och hacka
löken. Blanda ingredienserna till fyllningen
och smaka av med salt. Bred fyllningen över
bottnen. Täck över med platsfolie och låt
tårtan stå i kylen minst 4 timmar. Om
löjrommen varit fryst låt den rinna av genom
en sil så blir den fastare i konsistensen.
Garnera tårtan vid servering med löjrom,
citron och dill.

GRATINERAD RATATOUILLEPASTA
4 port
Ugn 250°
300 g pasta, t ex penne
1 knippe färsk lök, (ca 250 g)
2 squash, (ca 500 g)
6 tomater
4 vitlöksklyftor
½ burk kapris med havssalt, (à 100 g)
2 krm svartpeppar, nymald
3 dl lagrad ost, riven, t ex präst (100 g)
Gör så här
Koka pastan enligt förpackningens anvisning.
Ansa och strimla löken. Skär squashen i
kuber. Tärna tomaterna. Skala och finhacka
vitlöken. Låt grönsakerna puttra några min i
en gryta. Tillsätt kapris, salt och peppar. Låt
pastan rinna av och blanda ner i
grönsaksblandningen. Häll blandningen i en
ugnssäker form. Strö över osten. Gratinera
mitt i ugnen ca 10 min.
Tips! Kapris med havssalt ger den rätta
sältan. Hittar du inte saltad kapris i butiken
kan du använda vanlig kapris + lite extra salt.
KRÄFT- OCH CURRYÄPPELSALLAD
4 port
600 g kräftstjärtar, skalade
2 äpplen
1 röd lök
150 g broccoli, färsk
200 g isbergssallad
1 dl crème fraiche
2 msk majonnäs
1 tsk curry
Gör så här
Hacka kräftstjärtar och äpple grovt och
löken fint. Bryt små buketter av broccolin.
Blanda samman i en skål. Tillsätt majonnäs
och crème fraiche. Smaka av med curry.
Lägg isbergssallad på fyra tallrikar och
kräft- och curryäppelsalladen ovanpå.

FREDRIKAS ÄPPELTÅRTA
8 bitar
300 g mandelmassa
2 ägg
1 msk kardemumma, mald
Fyllning
2 äpplen, eller päron
1½ dl strösocker
2 citroner, 1 dl pressad saft
1½ dl valnötter
2 dl vispgrädde
Garnering
Florsocker

SKALDJURSCHEESECAKE
Det här en sorts cheesecake som passar
perfekt att bjuda på en buffé eller som
förrätt. Gör gärna cheesecaken dagen innan
den ska serveras.

22

kanel, vaniljsocker och salt i en skål. Rör till
en jämn smet. Kärna ur och hacka äpplena
(med skal) i cm stora kuber. Blanda ner
hacket i smeten. Häll fyllningen i pajskalet.
Grädda pajen i nedre delen av ugnen 20
minuter. Sänk värmen till 175°. Grädda pajen
ytterligare 10 minuter.
Topping: Smält smöret och blanda ner
sockret, rör tills det smält. Blanda sedan i
mjölet. Hacka och rör i nötterna. Smula
toppingen över pajen. Grädda pajen
ytterligare 20-25 minuter i mitten av ugnen,
tills den är vackert gyllenbrun. Låt den
svalna.

Gör så här
Skär mandelmassan i mindre bitar. Mixa den
tillsammans med ägg och kardemumma i en
matberedare. Bred ut smeten i två rundlar
ritade på bakplåtspapper, ca 22 cm i
diameter. Grädda mitt i ugnen ca 15 min.
Lossa bottnarna från papperet. Skär den ena
bottnen i 8 snibbar och låt båda bottnarna
kallna på galler. Skala, kärna ur och skär
äpplena i tärningar, ca 1 1/2 x 1 1/2 cm. Koka
äpplena mjuka med socker och citronsaft i
en kastrull utan lock ca 10 min. Låt kallna.
Grovhacka valnötterna och blanda med
äppelbitarna.
Vispa
grädden.
Fördela
äppelbitarna på den hela bottnen. Bred på
grädden. Stick i kaksnibbarna och pudra
över florsocker.

ÄPPELKAKA
En jättegod, saftig och enkel äppelkaka, med
okonstlad smak av mandel och äpple. Jag
tycker att den blir extra god med svenska
smakrika äpplen. Kakan håller sig fint ett par
dagar.

ÄPPELPAJ MED PHILADELPHIAOST
4-6 port
Ugn 200°
Pajskal
4 dl vetemjöl
½ salt
150 g smör, kallt, i mindre kuber
1½ msk citron, pressad
1 msk vatten, kallt
Fyllning
150 g philadelphia cream cheese
1 dl kolasås, färdig
2 ägg
½ dl strösocker
1 msk vetemjöl
½ tsk kanel
½ tsk vaniljsocker
1 nypa salt
6 äpplen, medelstora
Topping
100 g smör, smält
1 dl strösocker
2 dl vetemjöl
2 dl pekan- eller hasselnötter
Gör så här
Pajskal: Kör snabbt samman mjöl, salt, smör,
citronsaft och vatten i matberedare till en
smulig massa eller arbeta snabbt ihop den
för hand. Tryck ut degen i en pajform, 26
cm diameter, med löstagbar kant. Ställ kallt
minst 1 timme.
Fyllning: Sätt ugnen på 200°. Vispa ihop
philadelphiaost, kolasås, ägg, socker, mjöl,

8 port
100 g mandelmassa
3 ägg
1½ dl strösocker
3 dl vetemjöl
1 tsk bakpulver
2 tsk vaniljsocker
1 dl mjölk
50 g smör, smält
4 äpplen
Servering
glass eller vispad grädde, florsocker
Gör så här
Smörj och bröa en form med löstagbar kant,
24 cm i diameter. Riv mandelmassa och
blanda med äggen, ett i taget. Rör ner
socker. Blanda vetemjöl med bakpulver och
vaniljsocker. Rör ner det i äggsmeten.
Tillsätt mjölk och smält smör. Skala och
klyfta
äpplena.
Lägg
hälften
av
äppelklyftorna botten av formen. Häll 1/3 av
smeten i formen och äppelklyftor ovanpå i
ett fint mönster. Täck med smet och lägg på
ytterligare äppelklyftor och häll på
resterande smet.
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Återigen några recept med anknytning till produkter
som odlas och fångas på Vinön. Äppelpajer och –
kakor finns ju många varianter av med dessa är
kanske något annorlunda.
Smaklig måltid önskar Christina J

september 2009
vecka 36

vecka 37

1

tisdag

2

onsdag

3

torsdag

Fotvård – Inga-Lill Sevefjord i skolan - TIDSBESTÄLLNING

4

fredag

Bröllop på ön

5

lördag

18.00 ”Kräftknytis” på Värdshuset

6

söndag

16 -17 Biblioteket öppet

7

måndag

8

tisdag

9

onsdag

Beställ mat!

18.30 Brandövning

Sophämtning
Beställ mat!

10 torsdag
11 fredag
12 lördag
13 söndag
vecka 38

16 -17 Biblioteket öppet

14 måndag
15 tisdag
16 onsdag

Beställ mat!

14.15 Öppet hus i Missionshuset

17 torsdag
18 fredag
19 lördag
20 söndag
vecka 39

8-11
17-20
16 -17
17.00

Kyrkoval i Klockargården, Lännäs
Kyrkoval i Klockargården, Lännäs
Biblioteket öppet
Ljusparty hos Eva Olsson

21 måndag

Sophämtning

22 tisdag

Höstdagjämning

Beställ mat!

23 onsdag
24 torsdag
25 fredag
26 lördag
27 söndag
vecka 40

Lämna in bidrag till nästa Ö-blad!

”Kräft-knytis” på Bagarn´s loge
10.30 Gudstjänst i Missionshuset, Mikael Schmidt Kaffe
16 -17 Biblioteket öppet

28 måndag
29 tisdag

Beställ mat!

30 onsdag
Oktober

1

torsdag

2

fredag

3

lördag

14.30 Studiecirkeln ”Vinön förr”

4

söndag

16 -17 Biblioteket öppet

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

