Några ord från redaktionen ...
Första september – den första dimma täcker Vinön när vi vaknar. Hösten närmar sig.
Förhoppningsvis kan lite av den portugisiska värmeböljan söka sig upp till Skandinavien och
förse oss med flera fina sensommardagar. Sommaren har ju varit strålande och många
turister och andra besökande har letat sig ut till ön. Det har märkts inte minst på fulla färjor
och långa köer. Nu kanske det lugnar ner sig lite och lugnet infinner sig på ön. Men tittar
man i kalendariet kanske man börjar tvivla på lugnet med tanke på alla kurser som kommer
att vara under september och resten av hösten.
Den 19 september är det som bekant val till riksdag, landsting och kommun. Som vanligt
har vi möjlighet att rösta i vår gamla skola på ön. Det brukar bli en liten träffpunkt där vi
samtidigt har möjlighet att dricka en kopp kaffe. Vad jag förstår brukar vinöborna vara
flitiga röstare.
Till redaktionen eller rättare sagt till Eva Widlund har det kommit in många gamla kort från
Vinön förr. Första sidan av detta nummer visar färjeläget från tidigt femtiotal. Några
kanske tänker – ”det var bättre förr” med tanke på sommarens trafik. Vinöborna har nu
blivit lovade att få vara med och påverka nästa turlista.
För att du ska kunna göra detta ska ‐ kom till Missionshuset 11 september där det ska bli
ett möte om bl a turlistan.
Redaktionen, som oftast bestått av Eva och
Christina, har nu fått en ny entusiastisk
medarbetare. Vi hälsar Susanne Reinholdsson
välkommen med öppna armar.
Fotografer denna gång är Henrik Löfsäter,
Eva Widlund och okända fotografer

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

FÄRJEMÖTE
Lördag 2010-09-11
kl 13:30 Missionshuset
Inför kommande kontakter med Trafikverket om den nu så hårt
kritiserade tidtabellen behöver färjegruppen synpunkter på hur en turlista
för Vinöns framtid utveckling och överlevnad skall se ut. Detta med
anledning av att den Nationella färjesamordnaren har lovat att vi denna
gång skall få delta i turlistans framtagande.
Trafikverket har, via den Nationella Färjesamordnaren, gett färjegruppen
i uppdrag att sammanställa händelser från sommarens färjetrafik. Skriv
ned dina upplevelser och iakttagelser och ta med dessa till mötet.
Färjegruppen behöver skrivet material och inte bara hörsägen.
Alla är berörda!
Så Välkomna!

Färjegruppen

Elisabeth Behr, zon och massageterapeut,
kommer till Vinön

onsdag 6 oktober
Boka tid på
tel 070 - 399 58 08
tel.tid 8.00 - 9.00

3

FÄRSKA VINÖÄGG
Peter och Carina
Tel 019 - 44 80 33

Raysans Depå nu på Vinön
HUNDMAT

KATTMAT

Helt kemikaliefritt
CENATURIO
BRIT

MICA

Vi har även kattsand, hundgodis, olika tuggben, leksaker
laxolja schampo och balsam.
Ring gärna om ni har några frågor
019-445434 Susanne 070-4560316 Ray 070-6594864
Jag badar, fönar, klipper klor på katter och hundar.
Ring för prisuppgift Susanne.

påminner om att kaffetårtor och smörgåstårtor
kan beställas som tidigare
Sten tel 070 - 239 02 11
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TJEJTRÄFFARNA
börjar torsdag 16 september
Denna kväll ägnas åt handarbete samtidigt
som vi planerar höstens aktiviteter.

Alla tjejer är hjärtligt välkomna klockan 19.00!

GAFFELVIRKNING

Nu när hösten och vintern närmar sig med stormsteg så tänkte jag kolla om det
finns något intresse för att ha en kurs i gaffelvirkning här på ön?
Detta är ett gammal sätt att virka på men finns mycket fint att göra bara fantasin
finns.
Vi måste vara minst 5 st i gruppen och det är Eva Andersson från Stäkets
hantvek & design som håller i kursen.
För info om kostnad maila eller ring mig.
susannereinholdsson@swipnet.se
019/445434 eller mobil 070/4560316

Hälsningar Susanne
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TACK FÖR DEN HÄR SÄSONGEN!
Växterna i örtgården har haft en tuff tillvaro i sommartorkan.
Värmen och bevattningen som inte ville sig gjorde att det blev likt
ökenartat.
Detta till trots så har det producerats åtskilligt med torkade örter, örtsalt
och kryddskorpor för hugade.
Nu sedan regnet kommit, ser örtagården åter frodig ut.
TIPS TILL KRYDDODLARE
Släpp inte loss vintergröna (vinca minor) i kryddlandet!
Ha en härlig svamp plockar höst!
Lena

KYL MED FRYS BORTSKÄNKES
Händer någon gång ibland att kylen stiger i graderna, men nästa dag fungerar
den som vanligt igen. Har hänt max fem gånger i sommar.
Frysen har stigit en gång på hela sommaren.
Du som vill ha den får själv stå för att frakta bort den. Står i hallen i skolan.
Om ingen är intresserad innan september månads slut åker den på soptippen.
Vinöns Kultur och hembyggdsförening
Genom Yvonne Karlsson Mobiltelefon 073/9280405
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HOCKEYKILLAR PÅ LÄGER
Helgen den 13 t.o.m 15 augusti gästades Vinön av 60 pojkar från Örebro
Hockey. Det var Henrik Löfsäter som hade ordnat ett träningsläger för dessa
ungdomar. De cyklade från Örebro på fredagseftermiddagen och åkte över till
ön efter att de haft en del aktiviteter efter vägen.
Fredagskvällen ägnades åt att dela upp dem i olika grupper och en genomgång
inför lördagen. Kvällen avslutades med korvgrillning innan läggdags. De hade 5
militärtält nere vid norra badet. Det visade sig att då de skulle lägga sig var
det så varmt i tälten att hälften av grabbarna sov under bar himmel på
stenbryggan.
Lördagen började med en mycket disig förmiddag, men efter en frukost som
killarna fixat tillsammans blev det fysträning, strax före klockan 12 skingrades
diset och solen strålade från en klarblå himmel och det blev mycket varmt.
Klockan 12 intogs lunch på värdshuset och det smakade bra för hungriga pojkar
i den åldern då de kan äta nästan hur mycket som helst.
Eftermiddagen bestod av olika stationer närmare bestämt 11 stycken som var
placerade på olika ställen på ön. Det var tävlingar mellan lagen och det gällde att
utföra flera uppgifter tillsammans de flesta på tid och att dessutom kunna
samarbeta. Flera av stationerna bestod av vattenaktiviteter, vilket var mycket
lämpligt en sådan varm och solig dag som denna.
På kvällen blev det en sammanfattning av dagen och det grillades hamburgare
till kvällsmat. Hemfärden tillbaka till Örebro startade på söndagsförmiddagen.
De hade då med sig några dagar med upplevelser att se tillbaka på när det blir
allvar med matcher i vinter. Så om någon undrade varför det var så många
cykelburna pojkar som rörde sig runt på ön den helgen så har ni nu fått en
förklaring. Pojkarna tyckte i alla fall att det var en givande och händelserik helg.
Örebro Hockey tackar alla som ställde upp och hjälpte till så att detta
arrangemang kunde genomföras.
Birgitta Löfsäter
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Sommarsäsongen
på Värdshuset är över
Det är första lediga dagen på hela
sommaren och personalen pustar ut.
Det verkar ha varit en bra sommar!
Besöksrekord vissa dagar har det
pratats om. Det är roligt att kunna
jobba med fina närproducerade
produkter tycker kockarna. Många
har upptäckt abborren men fortfarande är ju gösen dragplåstret.
Extra roligt är att barnfamiljerna har
ökat denna sommar!
Lite bekymmersamt har det dock varit med färjetrafiken, vilket man hoppas ska fungera bättre
nästa sommar. Gästerna måste ju kunna komma ut till ön och även tillbaka!
Nu är Värdshuset öppet för större sällskap. Det är bara att ringa och boka på 0722-505080
Tack för denna sommar! säger vi öbor till gänget på Värdshuset. Det har varit många
trevliga kvällar och många fina artistuppträdanden att se tillbaka på nu när höstens lugn
sveper in över ön.
Eva Widlund

RÖSTA PÅ VINÖN på valdagen
Den 19 september är det val till riksdag, landsting och kommun. Alla är välkomna att rösta på
Vinön denna dag. Skolan på Vinön har öppet mellan 9 -11 och 15 -17 för alla som vill rösta,
oavsett vilket valdistrikt ni tillhör.
Röstmottagningsställe
Du måste ha ditt röstkort och en giltig id-handling med dig när du ska rösta. Du kan
tillhöra vilket valdistrikt som helst i Sverige och ändå få rösta på ett röstmottagningsställe som Vinöns skola. Rösterna förseglas och körs över till övriga röster i valdistriktet.
De hamnar alltså i samma räkning som alla övriga röster på valdagen.
Nytt röstkort!
Röstkorten har skickats ut. Om du inte fått något eller tappat bort det kan du få ett nytt
hos valnämnden i kommunen, 019- 21 11 14. Saknar du röstkort på valdagen och ändå
vill rösta på Vinön kan du få hjälp att få ett nytt röstkort faxat eller e-postat till skolan.
Läs mer om valet på www.val.se

8

Regndroppsmassage
I sommar har det varit bra respons med RDT hoppas att detta
förtsätter, kommer att köra året ut för 300:- så hör av er och boka tid.
Vardagar och helger

Ordinarie pris mellan 600-750Kr

Vad är Regndroppsmassage
En ljuvlig och välgörande behandling med de finaste essentiella eteriska oljor.
Regndroppsteknikbehandlingen (rdt) balanserar kroppen genom dess
avslappnadne och milda applikationer. Oljorna masseras in på fötternas "vitaflex"
zoner med vitaflex tekniken och droppas ca 15 cm ovanför ryggraden. Därefter
stryks de ut med fjäderlättta rörelser över ryggen och masseras mjukt in.
Med de kraftfulla oljorna, sätts en avslappnings- och reningsprocess av kroppen
igång.
Vad är RDT bra för
Regndroppsmassagen kan bl.a. vara välgörande för:
* Immunförsvaret
* Andra ryggbesvär
* Välbefinnande och avslappning

* Cirkulation

* Att hjälpa till vid skolios
* Att bli av med stress
* Värk i leder

Resultat & rekommendation
Resultatet kan vara i timmar, dagar, veckor eller mer, detta helt beroende på
varje enskild individ och dess kropps syrabasbalans. Ju surare en kropp är desto
kortare tid stannar resultatet, därför kan 1 behandling räcka för en person,
medan en annan person kan behöva flera för att återställa balansen i kroppen.
Många upplever smärtlindring, värme och ökad mjukhet i ryggrad, kropp och
leder i flera dagar, som resultat av denna massage.
Välkommen att ringa eller maila för tidsbokning.
susannereinholdsson@swipnet.se
019/445434
070/4560316

Jag bor på Vinön strax efter långa backen från
färjan.
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Gamla vykort
I förra numret av Ö-bladet hade vi med två vykort på Vinön, inskickade av
Rigel Verdugo. Det var flygfoton på norra ön och på södra ön. Det här var
uppskattat så nu följer en serie med gamla vykort ett tag framöver. Den här
gången väljer vi två vykort från Johan Winegård. Så här reste man förr till
och från Vinön. Tyvärr har vi inga namn på fotograferna.
Eva Widlund
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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

Nu finns.t ex
snittblommor, potatis ,tomater, persilja, sallad, bönor, purjolök äpplen mm.
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

Tack för en trevlig sommar med mycket folk och många
intressanta möten.
Örtboden stänger nu i september men kan öppnas om man
ringer (0736 18 77 11) och vill ha något.

Hälsningar RoseMarie
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ENKEL ÄPPELKAKA
4 port
Ugn 175°
2 msk sötmandel
2 ägg
½ dl socker
250 g keso naturell
1 tsk kanel
2 msk vetemjöl
1½ dl mjölk
2-3 äpplen
Gör så här
Hacka mandeln. Vispa ägg och socker. Rör i
keso, kanel, mjöl och mjölk. Häll smeten i en
vid, smord ugnsfast form. Skala, kärna ur
och klyfta äpplena. Lägg dem i formen.
Grädda ca 40 min. Servera kakan ljum, ev
med lite vispad grädde.

Gör så här
Grovriv mandelmassan. Borsta citronen i
varmvatten, torka av den, riv skalet och
pressa ur saften. Blanda mandelmassan med
ägg, citronskal och saft. Rör smeten
kraftigt. Blanda i potatismjölet blandat med
bakpulvret. Bred ut smeten i en smord och
bröad rund form (glutenfritt ströbröd eller
kokosflingor). Skala äpplena och skär dem i
klyftor. Tryck ner dem i smeten. Grädda
mitt i ugnen 35-40 min.
MIN BÄSTA ÄPPELKAKA
4-5 port
Ugn 225°
4-5 stora syrliga äpplen
1 dl vatten
1 dl vitt vin eller matlagningsvin
½-1 dl socker (beroende på äpplenas
syrlighet)
Täcke
100 g smör
1 dl strösocker
100 g skållad och mald sötmandel
1 ägg
Gör så här
Skala och kärna ur äpplena och skär den i 68 klyftor. Koka klyftorna i vatten, vin och
socker till en ganska lös kompott. Rör
samman ingredienserna till täcket så det blir
en jämn smet. Bred ut äppelkompotten i en
smord ugnssäker form och täck med
mandelsmeten. Grädda kakan mitt i ugnen ca
20 min. Servera kakan ljum med iskall
vaniljsås.

BITTES ÄPPELPAJ
6 port
Ugn 175°

Knäckigt seg och vansinnigt god!

6 äpplen, ca 800 g
150 g smör
3 dl havregryn
2 dl socker
½ dl ljus sirap
1½ dl vetemjöl
½ tsk bakpulver
2 msk mjölk
Gör så här
Smält smöret i en kastrull. Dra från värmen.
Blanda i alla övriga ingredienser utom
äpplena. Skala, kärna ur och skiva äpplena
tunt. Lägg äpplena i en smord ugnsfast form.
Fördela smeten över. Ställ in i ugnen ca 30
min eller tills pajen är gyllenbrun och
knäckig. Servera med glass eller vaniljvisp.

HANNAS FRANSKA ÄPPELKAKA

En gammal klassiker!

6 port
Ugn 200-225°
100 g sötmandel
4-5 bittermandlar
100 g smör
1½ dl socker
saft och skal av ½ citron
2 äggulor
3 äggvitor
äppelkompott av 6-8 fina äpplen
Gör så här
Rör smöret tillsammans med sockret tills
massan blir ljus och porös. Tillsätt den
skållade och malda mandeln samt citronskal

MANDELÄPPELKAKA
10 bitar
Ugn 175°
300 g mandelmassa
3 ägg
skal och saft av ½ citron
2 msk potatismjöl
½ tsk bakpulver
2 äpplen
Till formen
glutenfritt ströbröd eller kokosflingor
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och saft. Rör i äggulorna, en i taget. Vispa
äggvitorna till ett hårt skum och rör ner
försiktigt i äggsmeten. Lägg kall, avrunnen
äppelkompott, nykokt eller konserverad, i en
ugnssäker form. Häll ägg/mandelsmeten över
och grädda mitt i ugnen tills smeten fått fin
färg. Servera ljummen eller kall med grädde.

6 st rosmarintoppar
Smaksättning 2 till 1/2 sats äppelgelé
½ tsk rivet limeskal och 2 msk limesaft

Rosmarin ger geléet en god och fyllig smak
som passar till olika kött- och gryträtter.
Frisk och aromrik smak får geléet med lime.

Gör så här
Skölj äpplena och skär bort eventuellt
skadade delar. Dela dem i mindre bitar, låt
skal och kärnhus vara kvar. Koka upp vattnet
i en stor gryta. Häll i äpplena och låt dem
koka under lock ca 15 min eller tills de är
helt mjuka. Häll upp massan i en silställning
och låt saften självrinna ca 30 min. Mät upp
hälften av saft och socker. Koka upp saften
och tillsätt sockret lite i taget, rör tills
sockret löst sig. Koka saften kraftigt utan
lock i ca 10 min. Gör geléprov enligt ruta.
Tillsätt rosmarin eller lime och koka upp.
Ställ åt sidan och skumma. Häll upp geléet på
varma glas. Sätt på locket och låt dem
svalna. Förvara geléet kallt. Gör på samma
sätt med den andra hälften av saft, socker
och lime.

SNABBA ÄPPELPAJEN
6-8 bitar
Ugn 200°
Pajdeg
100 g smör eller margarin
2½ dl vetemjöl
3 msk strösocker
½ tsk bakpulver
½ tsk vaniljsocker
Fyllning
4-5 äpplen
socker, kanel
½ dl mjölk
1 dl crème fraiche
1 ägg
100 g riven mandelmassa
Gör så här
Smält smöret och rör ner mjöl, socker,
bakpulver och vaniljsocker. Tryck ut degen i
en ugnsfast form. Skala, kärna ur och klyfta
äpplena. Lägg dem tätt i formen och strö
över socker och kanel efter behag. Vispa
ihop mjölk, crème fraiche, ägg och riven
mandelmassa. Bred smeten över äpplena.
Grädda i nedre delen av ugnen ca 25 min.
Servera med iskall grädde eller glass.

KRYDDIG ÄPPELCHUTNEY

Läckert tillbehör till en grillad köttbit, till
söndagssteken eller varför inte till en bit
ost.

2 burkar
½ kg äpplen
1 liten gul lök
1 kanelstång
1 msk riven färsk ingefära
1 msk hackad färsk rosmarin
1½ dl strösocker
½ dl pumpafrön
Gör så här
Skala och kärna ur äpplena. Skär dem i bitar.
Skala och hacka löken fint. Blanda alla
ingredienser i en kastrull och låt koka tills
äppelbitarna är mjuka. Mosa lite med en
gaffel och häll upp i väl rengjorda burkar.
Förvara kallt.

ÄPPELGODIS
Skala fyra äpplen och
skär i
klyftor. Smält ca 50 g smör i en vid kastrull
och lägg i äppelklyftorna. Strö över ca 1 dl
socker och rikligt med kanel. Rör om
försiktigt tills äpplena mjuknat något i den
simmiga goda såsen. Servera med iskall
vispad grädden eller mjukrörd vaniljglass.
ÄPPELGELÉ MED LIME
1 sats
1 kg syrliga äpplen
6 dl vatten
9 dl strösocker per dl avrunnen saft
Smaksättning 1 till 1/2 sats äppelgelé

Så närmar vi oss hösten. Då fylls många trädgårdar av mogen frukt. Denna gång har jag
skrivit ner olika recept med äpplen.
Lycka till i köket!
Christina J
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september 2010

vecka 35

vecka 36

1

onsdag

2

torsdag

3

fredag

4

lördag

5

söndag

6

måndag

7

tisdag

8

onsdag

9

torsdag

Skolan - Kursdag UtomhusPedagoger
Kräftknytis på Bagarns loge
16 -17 Biblioteket öppet
18.00 Brandövning

Beställ mat!

10 fredag
11 lördag
12 söndag
vecka 37

16 -17 Biblioteket öppet

13 måndag

Sophämtning
Beställ mat!

14 tisdag
15 onsdag
16 torsdag

Skolan – kurs UP
14.15 Öppet hus i Missionshuset
19.00 Tjejträff - handarbete

17 fredag
18 lördag
19 söndag
vecka 38

14.30
9-11
15-17
16 -17

Studiecirkeln ”Vinön förr”
Val till riksdag
Val till riksdag
Biblioteket öppet

20 måndag
21 tisdag

Skolan – kurs UP

22 onsdag

Skolan – kurs UP

23 torsdag

19.00 Tjejträff

Beställ mat!

Höstdagjämningen

24 fredag
25 lördag
26 söndag
vecka 39

27 måndag
28 tisdag
29 onsdag
30 torsdag

oktober

vecka 40

16 -17 Biblioteket öppet
Sophämtning

Skolan – kurs UP

Beställ mat!

Skolan – kurs UP
Skolan – kurs UP
19.00 Tjejträff

1

fredag

2

lördag

14.30 Studiecirkeln ”Vinön förr”

3

söndag

10.00 Gudstjänst i Missionshuset, Benny Larsson Kaffe
16 -17 Biblioteket öppet

4

måndag

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

