Några ord från redaktionen ...
Första september – dimman täcker Vinön när vi
vaknar tidigt. Hösten närmar sig. Förhoppningsvis
kan vi få flera fina sensommardagar och njuta av
de sista blommorna och grönsakerna i träd‐
gården. Sommaren har varit strålande ‐ även om
det regnat lite i augusti ‐ 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 bussar som fortfarande kommer och den
kursverksamhet som kommer att vara under
september och resten av hösten.

Ingen har väl kunnat undgå att se vad som händer vid skolan. Södra taket på scenen
har fått nytt utseende. Den 25 september kommer hembygdsföreningens nya solels‐
anläggning att invigas efter gudstjänsten. Då hoppas vi att många dyker upp.
Trots att både Eva och Christina varit lediga under sommaren har Ö‐bladet kommit ut
som vanligt. Vi tackar Gunilla och Carin för deras arbete och hoppar att ni fortsätter att
medverka i redaktionen. Ju fler vi är desto lättare går jobbet. Redan nästa nummer
behövs hjälp eftersom Christina åter är borta.

Redaktionen för detta nummer har varit Eva Widlund och Christina Johnsson. Vi tackar för alla fina
bidrag till septembernumret.
Fotografer denna gång är Sune Mohlin, Eva Widlund och Christina Johnsson

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

Många ville se se teater på Vinön
Vinön visade sig från bästa
sida i början av augusti när
familjeföreställningen Sju
sorters mördare spelades
för fulla hus. Vi arrangörer
är mer än nöja, både med
publikens mottagande och med
mottagandet på ön. Och vädret
kunde inte varit bättre. En enda
regnig föreställning av tio - det
kan knappast bli bättre.
16 skådespelare och en hel del kringfolk
kom till Vinön sista veckan i juli för att
bygga upp scen och publikplatser och naturligtvis också för att repetera. Eftersom
vi hade hyrt oss i några hus och stugor
slapp vi allt för mycket ”färjande”. Speciellt
ungdomarna uppskattade att leva lägerliv.

Det var det gott om folk som ville se teater på Vinön. På tio föreställningar mellan
den 4 och 13 augusti besöktes spelplatsen vid skolan av cirka 950 personer.

Vi vet av erfarenhet att man gör en chansning när man sätter upp teater utomhus på
sommaren. Publiken väntar in i det sista
och gör sig inte besvär om vädrets makter
inte är på teaterns sida. Men vi hade ändå
sålt en hel del biljetter i förväg, något som
räddade oss när det mer eller mindre vräkte
ner under en eftermiddagsförställning. Men
det var också allt. För övrigt var det i princip strålande väder de andra nio gångerna vi
spelade på och invid scenen framför skolan.
Totalt kom det 950 personer, ett resultat
som vi är mer än nöjda med. Det betyder
att vi kan betala våra räkningar - det kostar
en hel del att genomföra en så här pass stor
produktion - och att alla som engagerade
sig ideellt i vår föreställning kan få milersättning. Blir det lite pengar över så är de öronmärkta för liknande projekt i framtiden.
Hur många Vinöbor som såg Sju sorters mördare har inte vi arrangörer koll
på. Men vi vi vill tacka alla som ställt
upp för att underlätta för oss. Det gäller

Postfrun Vera (Gunilla Pettersson)
försöker besticka den lokala
ordningsmakten (Dag Stranneby).

inte minst Veronica i caféet med personal och familj, Eva och Bernt som ställde
upp med skrindskjutsen och så alla andra
i kultur- och hembygdsföreningen. Tack
också för den goda maten som serverades
under kvällen i skolan. och tack värdshuset för de välsmakande luncherna som vi
såg fram emot varje gång det var aktuellt.
Mitt under skolavslutningen föll fröken Sahlin (Lena
Anderson) ihop
och dog. Barnen
(från vänster:
Arvid Ödman
Nilsson, Lykke
Fahlström, Sofie
Dahlén, Ebba Hammarström-Löfgren,
Alfred Grönkvist
och Agnes Grahn)
tog saken i egna
händer när de
vuxna inte brydde
sig.

Sju sorters mördare var en idé som Elin
Eriksson förverkligade genom att skriva
ett manus som hon sedan fick oss i Amatörteatersamverkan Örebro län att ”gilla”.
Med en erfaren producent som Anette
Jakobsson och en hel del ekonomiska bidrag från olika håll, vågade vi kasta loss
från fastlandet och genomföra vårt sommarprojekt. En härlig blandning av skådespelare i olika åldrar och från olika föreningar, möttes och svetsades samman.
Att göra teater på det här viset kräver sina
män och kvinnor. Men ni ska veta att när
man står där och tar emot publikens applåder och lyssnar på alla positiva kommentarer efteråt, då är det hur lätt som helst.
Att Vinön är en speciell plats, fick vi erfara dessa sommarveckor. Överfulla färjor i
skytteltrafik, gångare och cyklister överallt,
namnkunniga artister på fullbokat värdshus ... Men ändå ett slags lugn och stundtals en känsla av en resa tillbaka i tiden.
Nu är Vinötiden trots allt förbi och för
oss i teatergänget väntar en summering och
utvärdering samt en återträff då vi bland
annat ska titta på filmen som spelades in
under sista helgen. Om vi kommer tillbaka?
Ja, man ska aldrig säga aldrig, men nog vore
det kul om Vinöborna tog upp tråden där vi
lämnade den när ridån gick ner. Det går utan
tvekan alldeles utmärkt att spela teater på
Vinön. Någon borde se till att det görs igen!
Tack för oss och på återssende! Vi finns
på Facebook om ni vill återuppliva minnen
och kontakt. Sök på Sju sorters mördare:
Tack och hej från oss!
AMATÖRTEATERSAMVERKAN ÖREBRO LÄN

MUSIKUNDERHÅLLNING
Lördagen den 20 augusti hade vi besök av Köpings dragspelsklubb som hade
en bussresa till Vinön. Efter guidning och en måltid på värdshuset bjöd de på
en fin underhållning på skolgården

/ Sune Mohlin

Hembygdsföreningen har under tiden 15 maj till 15 augusti haft fyra
FAS3:are, f.d. ”ALU-gubbar”, i arbete på Vinön. Jag har varit arbetsledare för
dem tillsammans med Maggan. Vi har städat och röjt vid ångbåtsbryggan,
vandringsstigen och vid norra badet samt klippt gräs och buskar efter vägen.
Varje dag har vi städat badstranden, bryggor och toaletterna. Dessutom har
vi plockat sopor ur tunnorna som några sommargäster har kastat eftersom
de inte har egna tunnor.

Ett hjärtligt tack och stort fång med blommor
för den tid ni har varit här.
FAS3 har varit Kicki Pettersson, Micko Piispanen,
Mohamed Ali och Fehmi Josuefsson.
Jag kan verkligen rekommendera dessa fyra för gott arbete.
Hälsningar Ray och Maggan
OBS! Från 1 september sköter kommunen själva badet, sopor och toaletter.

Det finns en lokaltidning för Östernärke på Internet. Den heter Östernärkebladet och där finns både
nyheter, information, krönikor och bilder från trakten.
Hur vet då Östernärkebladet vad som händer? Ja det är ju förstås genom att någon tänker att ”det
här ska jag tipsa redaktionen om” eller helt enkelt skriver några rader själv och skickar in. Gärna med
bild, men det ordnar sig ändå om man inte har någon bild att skicka med.
Det är genom tips och artiklar som den blir intressant att läsa, så tipsa gärna om sådant som händer!
Även om det är sådant jag hört talas om är det inte säkert att jag tänker på det som en nyhet, man
blir ju lätt lite hemmablind.
Jag skriver en del om Vinön bland annat, så ni kan gärna prata med mig eller maila till
nyhet@osternarkebladet.se

www.osternarkebladet.se

/Åsa Ödman, 448019, 070‐348019, asa@vinon.st

Hampetorps föreningsgård har en hel del aktiviteter på gång.
Tipspromenad på söndagar med start i färjeläget, Hampetorp, disco för barn, grillkväll 6 augusti,
zumba, streetdance är några av de aktiviteter som står på schemat för hösten. Det verkar mycket
trevligt, och jag tycker att vi hör till Hampetorp. Så delta gärna i deras aktiviteter! De kanske kommer
på att det går att åka ut till ön på någon kvällsaktivitet också…
Om man vill gå med betalas medlemsavgiften till postgiro 85 44 76‐9. 150 kr/person, 200 kr/familj,
och 50 kr i rabatt för pensionärer.
Mer info: www.hampetorpsforeningsgard.se Man kan även ringa tex Birgitta Wallin, 0703‐51 46 76.

… Och om man läser Östernärkebladet får man reda på både deras och andras aktiviteter!
/Åsa

Studiecirkeln ”Vinön förr” fortsätter sin
verksamhet
lördag 17 september
klockan 14.30
i Vinöns skola.
Alla hälsas hjärtligt välkomna!

FÄRSKA VINÖÄGG
Peter och Carina
Tel 019 - 44 80 33

påminner om att kaffetårtor och smörgåstårtor
kan beställas som tidigare
Tel 070 - 239 02 11
Sten

Söndag 25 september 2011

Invigning av Kultur- och
hembygdsföreningens
anläggning för
produktion av solel

Efter gudstjänsten som börjar kl. 10 i Missionshuset på Vinön söndagen
den 25 september kommer hembygdsföreningens solelsanläggning som
satts upp på scentaket på skolgården att invigas.
Invigningen kommer att förrättas av Mikael Schmidt,
präst i Lännäs församling.
Vinöns Kultur- och hembygdsförening bjuder på fika.

Alla hälsas varmt välkomna!

I början av arbetet med grävningen inför solpanelen var ett par ferieungdomar
med och jobbade duktigt. Hembygdsföreningen vill passa på att rikta ett

TACK till alla duktiga feriearbetande
ungdomar sommaren 2011

BABYTRÄFF
Två små tjejer Maja och Ellen ser vi här, båda
födda i början av juni. Två månader gamla
krokade de arm på denna babyträff.
Majas föräldrar är Therese och Rikard och
Ellens föräldrar är Victoria och Mikael.

Samåkning i Östernärke
Nu finns det ett försök att underlätta transporter och resor i Östernärke.
Tanken är att de som är intresserade talar om när de ska åka, eller vill åka. Sedan kan någon
annan som vill samåka ta kontakt och göra upp detaljer. Annonserandet sker än så länge via
ett socialt nätverk på internet, Facebook. Det är gratis att gå med där, och inte så krångligt.

Vad ska det här vara bra för?
Redan idag händer det ju att vi liftar med någon som vi vet ska åka, eller skickar med något
som ska över till Hampetorp. Men det händer ju att vi inte vet någon som ska åka, eller att vi
inte riktigt törs fråga. Nu kan man fråga någon som annonserat att de vill samåka.

Hur fungerar det?
Först blir man medlem i gruppen. Då behövs det att man känner någon som är med, det blir
ju en slags säkerhet att det inte kommer helt okända människor och plockar upp en. Men var
och en har ju ändå ansvar för att åka med eller ta med folk som man känner att man kan lita
på.
Medlemmarna skriver in regelbundna pendlingsturer (kan vara jobb, eller någon aktivitet).
Tillfälliga turer skriver man in för sig. (Jag åker till Vingåker på lördag./ Någon som ska köpa
pizza på fredag?)
Man kollar om det är något som passar, och tar kontakt för att göra upp om tid, plats och
eventuell ersättning för bränslekostnad.
KOM IHÅG ATT DETTA ÄR TILL FÖR ATT UNDERLÄTTA, INTE TYNGA OCH VARA
BESVÄRLIGT. DÄRFÖR KAN MAN SJÄLVKLART SÄGA IFRÅN OM DET INTE PASSAR. ATT MAN
SAMÅKER IBLAND BETYDER INTE ATT MAN VILL GÖRA DET JÄMT!
Mer information: www.osternarkebladet.se
Om du vill gå med, säg till mig så lägger jag in dig i gruppen!

Fråga mig!

Man måste inte vara med i facebook sedan förut, men man måste gå
med för att kunna vara med i detta.
/Åsa Ödman

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….
snittblommor, potatis ,tomater, persilja, bönor,
purjolök, äpplen m.m.

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

Elisabeth Behr
zon och massageterapeut, kommer till Vinön
onsdag 28 september
Boka tid på tel 070 ‐ 399 58 08
tel. tid 8.00 ‐ 9.00

KURSDAGS
Nu är vi igång med kurserna igen.
I helgen var det ”Årstidskursen” som
var här på sin sommarhelg. Ett späckat
program i två dagar hade de tjugo
deltagarna med bl.a. fackeltåg över ön
till Norra badet på lyskvällen.
Populär kurs
Det här är femte gruppen som går kursen i Utomhuspedagogik med inriktning mot
Natur‐ och kulturmiljöer, vilken inrymmer alla årstider på Vinön. Denna populära
kurs som har gett 7,5 högskolepoäng görs nu om till en mer omfattande kurs på
15 högskolepoäng men behåller upplägget med alla årstider på ön.

NY KURS – sök senast 15 oktober
Det är nu dags att göra reklam för den nya kursen som heter Utomhuspedagogik året
runt, med inriktning mot hälsa, lärande och miljö. Den startar i början av februari
2012 och pågår till i slutet av november samma år.
Är du själv intresserad att gå kursen eller vet någon som kan vara intresserad hör av
dig till mig, Eva så berättar jag mer. Kursen kan sökas på www.studera.nu,
anmälningkod LIU‐2700D.
Eva Widlund
Utomhuspedagogik på Vinön, Temavandringar
NCU, Linköpings Universitet

Fin lyskväll
Det blev en fin lyskväll, med brasa, fackeltåg och thailändska lyktor som
seglade upp mot skyn. Ovanligt lugnt väder var det också så i år hade det
kunnat var ljus på stenarna i sjön, kanske var det också det någonstans.
Varm korv fanns det också för sugna
besökare. Lysena tänds ganska sent och
det var därför fint att ta en sväng till
stranden lite senare på kvällen. Strax före
midnatt var jag nere vid badet och tittade.
Då var det helt stilla och folktomt och en
tät rad med marschaller lyste vackert
utmed hela stranden.
Eva W

Uj, uj vad det har regnat, större delen av sommaren har ju varit bra, regn
sol lite blandat, blåst och stiltje någonting för alla. Sen kom regnet och
det verkar bara fortsätta, i början var det ju lite bra att kunna skylla på
att det var lite för blött för att kunna klippa gräs. Nu är det bara
besvärande. Gräset sitter som havregrynsgröt under gräsklipparen som
tuggar och hostar och det hjälper inte att man talar snällt med den och
säger att snart får du vila.
Det är ett bra år för frukt och bär, jag tror det var tio år sen sist det var
så här mycket körsbär, fåglarna har inte hunnit med det finns fortfarande
körsbär kvar, fast de börjar ju bli lite skämda en del. Det har kommit
dagsturister som har frågat om vi alltid har så här mycket bär och även
om man är frestad att säga ”Oh ja” så får man väl hålla sig till sanningen.
”Plockar man inte körsbär på Vinön?” är en annan fråga. Jodå får man
svara, men när man har plockat tio eller femton liter så börjar man
tröttna. Men eftersom det var tio år sen sist kan vi väl kanske tro att det
dröjer tio år igen och om jag inte minns fel så dog en del träd efter förra
kalaset, de tog ut sig. Förra gången det var mycket körsbär sågade vi helt
enkelt ner höga träd och då kunde man sitta och plocka. Farfar Hugo som
började tackla av lite, satt på tredubbla dynor och plockade. Den skörden
har faktiskt räckt ända tills nu. Då har vi ju snålat lite förstås. De äldsta
bär jag har ätit var på nittiotalet då vi åt urkärnade körsbär från 1972, de
hade legat i frysen och det var inget större fel på.
Aktuellt just nu i trädgården är ju att klippa lite i träden, det kan vara
svårt att se vad som ska bort men om man gör en liten insats varje år så
blir det inte så betungande. Rensa ogräs är en ständigt återkommande
syssla alltid lika karaktärsbyggande.
Skörda och ta hand om det man skördar
är ju också belönade även om det för
egen del inte är så betungade eftersom
rådjur och larver har hunnit före mig.
Rådjuret tog sockerärtorna, och larverna
åt upp ruccolasalladen. De ska väl få
leva de också även om jag skulle
föredra om de gjorde det utanför min
trädgård. Mitt hopp står nu till
popcornmajsen som jag snart hoppas
kunna smaka.
De som inte vill påbörja några nya stora projekt i trädgården kan ju, torka
bort daggen och sätta sig med en koppa kaffe eller te och njuta av de
sista varma dagarna med grönt omkring sig för snart kommer
färgexplosionen från träd och buskar för sen får vi vänta tills nästa år med
att vara omsluten av grönt.
Njut av sen sensommarsolen önskar Rosie

på Vinön!

INFORMATION från färjeledschefen
september 2011
Nu är sommaren över och det är dags att utvärdera den trafik som vi har bedrivit med
förstärkningsfärjan.Har ni synpunkter ur trafikant synpunkt på hur trafiken har fungerat med
förstärkningsfärjan får ni gärna höra av er till mig via mejl.
Jag vill även passa på att tacka för de positiva och uppmuntrande mejl och tillrop som har
kommit in under sommaren vilket har varit roligt för både mig personligen att ta del av men
även för besättning och rederiet.

Med vänlig hälsning!
Mattias Bergsten
Ledchef
mattias.bergsten@trafikverket.se
Direkt: 08-544 417 57
Mobil: 070-358 43 38
Telefon: 0771-65 65 65
www.trafikverketfarjerederiet.se

FÄRJEGRUPPEN
behöver
TRAFIKANTRAPPORTER OCH SYNPUNKTER
om sommar och vintertrafiken.
Inför höstens kommande kontakter med Trafikverk och färja behöver gruppen dina
rapporter och synpunkter över färjetrafiken.
Dessa positiva / negativa rapporter eller synpunkter är viktiga underlag för färjegruppen.
Du som redan har sänt uppgifter till färja och rederi skicka en kopia även till gruppen.
Lämna ditt material till Åsa eller Peter.
För färjegruppen
/ Ulf Johnsson

SQUASHGRATÄNG
4 port
Ugn 225°
400 g squash
1 purjolök
2 msk margarin
1½ dl crème fraiche
1½ dl matlagningsgrädde
2 dl riven ost
1 tsk örtsalt
2 krm smulad dragon
2 msk hackad persilja
Gör så här
Skölj squashen och purjolöken. Skär squashen
i 1 cm tjocka skivor och strimla purjolöken i
mycket tunna skivor. Fräs dem var för sig i
margarin,
tills
de
börjar
mjukna.
Täck en lätt smord ugnssäker form med
purjolöken. Lägg på squashskivorna. Blanda
crème fraiche med matlagningsgrädden,
riven ost och kryddor. Bred blandningen över
grönsakerna. Gratinera i ugnen ca 15 min.
Servera kokt potatis, ris, ett gott bröd och
ev en köttbit eller kyckling till.

RÖDBETSSALLAD MED ÄPPLE
2 port
1 knippe färska rödbetor
1 äpple
1½ dl kesella
50 g chèvre (getost)
1 tsk honung
citronsaft
blandad sallad
balsamvinäger
flingsalt
svartpeppar
rostade solrosfrön
Gör så här
Tvätta rödbetorna och koka dem mjuka i
saltat vatten. Skala och klyfta dem. Tärna
äpplet. Mixa kesella, chèvre och honung.
Smaka av med salt, peppar och lite citronsaft.
Lägg blandad grönsallad på två tallrikar. Lägg
på rödbetorna och äppeltärningarna. Stänk
över lite balsamvinäger. Strö över lite
flingsalt samt lite nymald svartpeppar. Klicka
över krämen och strö över solrosfröna.

KÖTTFÄRS- OCH SQUASHGRATÄNG
4 port
Ugn i 225°
2 msk olja
1 gul lök
400 g köttfärs
1 msk hackad basilika
1 tsk salt
1 krm peppar
1 burk krossade tomater (400 g)
2 squash (ca 500 g)
1 dl riven ost
Gör så här
Skala, hacka och fräs löken med olja i en
panna några minuter. Häll i köttfärsen, smula
sönder den med en trägaffel och låt den
bryna lätt. Krydda med basilika, salt och
peppar. Häll över tomatkrosset och låt
småkoka i 10 minuter. Skölj och skiva
squashen på längden. Använd gärna osthyvel så
de blir tunna. Smörj en ugnssäker form lätt.
Varva skivorna och köttfärsröran i formen.
Översta lagret skall vara squash. Strö över
osten. Ställ in formen i ugnen ca 20 minuter.
Servera gratängen med bröd och ev kokt
potatis för den mycket hungrige.

MARINERADE RÖDBETOR
4 rödbetor
gräslök
salt
1 matsked olja
1 matsked balsamvinäger
1 matsked vatten
Gör så här
Koka rödbetorna mjuka, skala och skär dem i
bitar. Blanda olja, vatten och balsamvinäger.
Smaksätt med lite salt och klippt gräslök. Häll
dressingen över rödbetorna och låt dem stå
en stund innan serveringen.
MARINERADE RÖDBETOR MED FETAOST
6 port som förrätt
500 g rödbetor
1 bit fetaost
½ dl balsamicovinäger
½ dl pressad citron
½ dl rapsolja
1 krm svartpeppar
1 tsk örtsalt
Gör så här
Blanda balsamvinäger, citron, rapsolja, peppar
och örtsalt i en skål. Koka rödbetorna tills de
är mjuka. Skär dem varma i klyftor och låt

ligga i marinaden tills den svalnat. Fördela på
tallrikar och smula fetaost över.
GRILLAD GÖS MED RÖDVINSSÅS OCH
RÖDBETOR
4 port
600 g gösfilé med skinnet kvar
½ citron
1 tsk salt
1 krm vitpeppar
800 g kokta, skalade rödbetor
2 msk rapsolja
1 msk finstrimlad färsk rosmarin
100 g strimlad purjolök
200 g gröna ärter
800 g potatis
Rödvinssås
2 fint hackade schalottenlökar
½ msk olja
5 dl kycklingfond
2 dl rött vin
2 msk socker
4 msk balsamvinäger
2 krm salt
1 krm vitpeppar
1 tsk arrowrot eller potatismjöl
Gör så här
Dela gösen i bitar och pressa över
citronsaften. Låt stå kallt till grillningen. Dela
rödbetorna i klyftor, blanda med olja,
rosmarin och hälften av purjolöken. Lägg i en
ugnsform. Salta. Ställ in i ugnen cirka 15
minuter. Strö över resten av purjolöken.
Sås: Låt schalottenlöken rosta i en kastrull
tillsammans med oljan tills den fått lite färg.
Tillsätt alla övriga ingredienser och reducera
tills hälften återstår. Rör ut mjölet med lite
vatten. Häll i redningen och låt såsen få ett
uppkok. Värm ärtorna. Grilla gösen cirka 10
minuter. Salta och peppra. Servera med
rödbetor, kokt potatis, ärtor och rödvinssås.
RÖDBETOR MED CHÈVRECRÈME OCH
PINJENÖTTER
4 portioner
500 g färska rödbetor
4 msk pinjenötter
2 msk olja, gärna oliv
1 msk balsamvinäger
3 krm salt
1 krm svartpeppar

0,5 dl färska färska örter t ex oregano,
koriander
Chèvrecrème:
75 g chèvre
1 dl lätt crème fraiche
1 pressad vitlöksklyfta
Gör så här
Skala rödbetorna och skär dem i skivor. Lägg
ner dem i kokande saltat vatten (1 tsk salt per
5 dl vatten). Koka dem nätt och jämnt mjuka,
5-10 minuter. Låt rinna av ordentligt och
svalna. Rosta nötterna i het stekpanna utan
fett tills de blivit lite bruna. Smula osten och
blanda den med crème fraiche och eventuellt
lite vitlök. Lägg rödbetorna på fyra tallrikar
eller portionsskålar. Ringla över olja och
vinäger. Strö på lite salt och peppar. Lägg en
klick crème på varje tallrik. Strö över nötter
och örtkvistar eller -blad.
ÄPPELKAKA
Den här saftiga kakan med sin lite knäckiga
yta är god som den är men kan också serveras
med vaniljsås eller glass.
ca 10 bitar Ugn 175°
150 g smör
2 dl socker
3 ägg
1½ tsk bakpulver
3 dl vetemjöl
½ dl grädde
Garnering
4 äpplen
½ dl socker
Gör så här
Smörj och bröa en form med löstagbar kant,
ca 24 cm i diameter. Smält smöret och låt det
svalna. Vispa smör och socker några minuter.
Vispa ner ett ägg i taget. Blanda bakpulver
med vetemjöl och rör ner det och sedan
grädden. Häll smeten i formen. Skala och skär
äpplena i tunna klyftor och lägg dem i ett
mönster på smeten. Strö över sockret.
Grädda i nedre delen av ugnen 40–45 minuter.
Prova med en sticka att kakan är färdig. Låt
svalna och servera.

September – skördemånad. Naturligtvis
kommer några recept med anknytning till
sommarens skörd av squash och rödbetor.
Glöm inte bort att rödbetor är alldeles
utmärkta att ugnsrosta precis som potatis.
Smaklig måltid önskar Christina J

Vinön förr
gamla foton
Vinöns kvarn
och post
Så vacker den är, kvarnen!
Har ni tänkt på det? Numera
syns den knappt för alla träd
runt om, men en gång i tiden
var det lite mera öppet runt
omkring själva byggnaden

Nu är det dags att åter visa några fina motiv från förr. Här kommer två vykort på kvarnen, på
flygbilden från 1956 ser vi även posthuset som just nu i år får en ”ansiktslyftning”. Den övre
bilden lär vara från 1959. Tack Johan Winegård som har skickat in dessa två bilder.
Vi fortsätter att publicera gamla Vinöbilder, så har du gamla kort är vi intresserade. Kan du själv
skanna av och skicka som e‐post är vi tacksamma. Annars går det även att lämna in fotografier
och vi skannar av dem. Skicka in till redaktionen på o‐bladet@vinon.se. Om möjligt vill vi veta
när fotografiet är taget och vem som var fotograf.
Eva Widlund

september
Buss till Vinön 13.55 och från Vinön 15.45 i stort sett varje dag under veckorna 34, 35, 36, 37, 38, 39
vecka 35

vecka 36

1

torsdag

2

fredag

3

lördag

4

söndag

5

måndag

6

tisdag

7

onsdag

8

torsdag

9

fredag

Kräftknytis på Bagarns loge
16 -17 Biblioteket öppet

18.00 Brandövning

Beställ mat!

10 lördag
11 söndag
vecka 37

16 -17 Biblioteket öppet

12 måndag

Sophämtning
Beställ mat!

13 tisdag
14 onsdag

14.30 Öppet hus i Missionshuset

15 torsdag
16 fredag

vecka 38

17 lördag

14.30 Cirkeln ”Vinön förr”

18 söndag

16 -17 Biblioteket öppet

19 måndag
20 tisdag

Kursdagar F11 ti – to

Beställ mat!

21 onsdag
22 torsdag
23 fredag

Höstdagjämningen

24 lördag
25 söndag
vecka 39

10.00 Gudstjänst i Missionshuset, Mikael Schmidt Kaffe
Invigning av solelsanläggningen på scentaket vid skolan
16 -17 Biblioteket öppet
Lämna in bidrag till nästa Ö-blad!

26 måndag

Sophämtning
Beställ mat!

27 tisdag
28 onsdag

Zonterapi och massage - Elisabeth Behr i skolan TIDSBESTÄLLNING

29 torsdag
30 fredag
oktober

vecka 40

1

lördag

14.30 Cirkeln ”Vinön förr”

2

söndag

16 -17 Biblioteket öppet

3

måndag

4

tisdag

18.00 Brandövning

Beställ mat!

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

