Några ord från redaktionen ...
I skrivande stund har vi kommit in i september – den
första egentliga höstmånaden. För mig, som skriver
texten, känns det lite egendomligt just denna gång
eftersom jag sitter ca 220 mil från Vinön och
fortfarande har fint sommarväder. Men med dagens
moderna teknik kan man tydligen befinna sig var som
helst på jordklotet och ändå skriva redaktionstexten till
Ö‐bladet. Dagens under!
Översta bilden tog Ulf en morgon när vi var ute på vår
vanliga hundpromenad. Terrängen runt Sanxay, där vi
befinner oss, är ett vackert, böljande jordbrukslandskap
med flera små floder – snarare bäckar just nu, eftersom
det inte har regnat här på flera veckor. Den andra bilden
tog Christina i eftermiddags under en allvarlig stund i en
spännande boulematch.
Som ni förstår är jag inte så insatt i vad som händer
kommande månad på Vinön men allt finns att läsa i
kalendariet och i tidningen. Några bussar kommer att ta
sig ut till Vinön under månaden men för övrigt har
lugnet lägrat sig lite över ön – skönt tycker säkert
många, medan andra känner lite saknad av folklivet.
Några återkommande händelser är att cirkeln ”Vinön förr”, tjejträffarna och
”Öppet hus” drar igång igen. Tid och plats ser du i kalendariet. Kom gärna till dessa
möten – för det är alltid roligt för dem som ordnar något att de får gehör och
uppskattning från andra.
Bilderna i detta nummer är tagna av Birgitta Åberg‐Mård, Christina och Ulf Johnsson, Catrine Neiler.
Redaktionen har bestått av Catrine, Christina, Birgitta och 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 2012 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

UTHYRNING AV SLÄPVAGN DIREKT PÅ ÖN!
Vagnen är försedd med en täckande plastkåpa och utrustad med tipp.
Vagnens totalvikt är 900 kg och maxlast är 640 kg.
Kostnader för år 2012:
Dygnshyra: Föreningsmedlem 180:‐
Veckohyra: Föreningsmedlem 800:‐

Övriga 360:‐
Övriga 1600:‐

Max hyrtid är en vecka. Om ingen annan har bokat
kärran kan hyrtiden naturligtvis förlängas.
Före och efter uthyrning besiktigas kärran.
Släpvagnsförvaltare: Nils Svensson 019‐44 80 28

Bröllop ägde rum på Vinön!
Lördag den 1 september vigdes
Isabelle och Magnus i bersån.
Följet bestod av: (framifrån:
Elis, Meja, Smilla och Josefin
och lilla Emil.) Double Inn
spelade vid minglet innan.
Efter vigseln gick följet med
alla 50 gäster i ett tåg till
Värdshuset där bröllopsmiddag
intogs med efterföljande fest!

Foto: Veronica Wilhelmsson

Peter och
Carina

påminner om att kaffetårtor
och smörgåstårtor kan
beställas
som tidigare
Sten /

Tel 019 - 44 80 33

__________________________

Elisabeth Behr
zon och massageterapeut,

kommer till Vinön
onsdag 5 september.

Tel 070 - 239 0211

__________________________

Nu finns…
Grönsaker, rotsaker, bönor, frukt, lök och olika
snittblommor t.ex. Aster
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

Tjejträffarna

!

Det är dags att starta höstens tjejkvällar på Vinön.
Vi startar 26 september kl 19.00 i skolan.
Kvällens tema är tapas som vi lagar i köket.
Dryck blir spanskt vin och alkoholfritt alternativ,
allt till självkostnadspris.
Anmälan till Marita 070-2578145, 448070, senast
20 september. Vi ses.

Hampekören
startar onsdagen den 12 september
klockan 18,00
i Hampetorps föreningsgård
Junior till pensionär
Alla är välkomna!
För frågor ring Jenny: 073-613 55 14

HUS ELLER
GÅRD

Trädgårdsdesign
Jag designar rabatter, entréer,
Hela eller delar av din trädgård
Så välkommen att höra av dig om du vill
ha hjälp med din trädgård.

Min pappa vill flytta till Vinön.
Därför vill han köpa eller hyra ett hus
eller mindre gård. Ett sommarhus
kan också vara intressant! Kontakta
Catrine: 073-940 00 61

__________________________

0739-400061 catrine.marwin@gmail.com
__________________________

Uppställningsplats
att hyra!
- i lada

Vinöns
bibliotek

För husvagn, båt eller bil etc.
Kontakta
Marianne Lundholm
Telefon nummer:
019-448026

Nu har biblioteket öppet
som vanligt
Söndagar: 16-17

Välkomna !
hälsar Yvonne!

Möjlighetsskola
På fotot är lärare Ingvar Axelsson, glad och positiv!

Onsdagen den 15 augusti var jag här på Vinön med min
personal från Folkasboskolan.
Temat var utomhuspedagogik. Via utomhuspedagogerna
Eva, Rose-Marie och Catrine fick vi en mycket uppskattad
och kreativ dag. Varmt tack till er, samt till fiskare
Joakim H och Ingemar. Tack också till personalen på
Vinöns värdshus för god mat!
Har vi en skola utifrån min vision: En skola som alla
längtar till och får lyckas i?
Nej, tyvärr inte. Varför? Får alla elever rätt stöd och
arbetssätt under sin skolgång? Har alla elever några
positiva relationer till vuxna? Har de fått någon positiv
bekräftelse? Hur ser det sociala arvet ut? Mm.
Detta är naturligtvis inte acceptabelt.
Jag vill att vi utvecklar hela Folkasboskolan till en Möjlighetsskola, d.v.s. en skola för alla
barn. Nu har vi ett projekt på 3,5 år i nära samarbete/process med socialtjänst, barn- och
ungdomspsykiatrin, habilitering och specialpedagogiska skolmyndigheten.
Inom vår nya Möjlighetsskola ska vi bl. a. arbeta med utomhuspedagogik och
äventyrspedagogik. Vi behöver en skola där vi mer arbetar utifrån båda hjärnhalvorna.
Därav dagen på Vinön!
Birgitta

Månadens
blommor
till färjepersonalen
för flexibilitet och god service i samband med vår
betonggjutning fredagen den 17 augusti!

Med vänliga hälsningar Ingemar och Birgitta

Eva Svensson kommit in med detta bidrag.
Dokumentet hämtat från Curt Ydståls släktforskning och insänt till ett Medlemsblad för Jämtlands läns
släktforskareförening.
Det börjar här och avslutas i nästa Ö-blad.

Fortsättning i nästa nummer

Cirkeln Vinön förr
startar den 21 september
klockan 14,30.
Kursledare Eva Svensson

Ett varmt tack hembygdsföreningen…
För uppvaktningen på min födelsedag!
/ Ulla-Lena!

Hembygdsföreningen vill här passa på att
tacka Ulla-Lena för din värdefulla insats
då du alltid har funnits till hands för
besökare, skolungdomarna och för oss som
jobbar ideellt med allt som ska ordnas kring
sommaraktiviteterna.
Du har varit till stor hjälp, och blivit omtyckt av
många. Tack! / Hembygdsföreningen.

STENÖREN
I dagsläget har parkeringsavgifterna vid norra badet inbringat
ca: 7000 kronor.
Pengarna kommer att användas till att göra Stenören som
utsiktsplats/rastplats och därmed mer tillgänglig för alla! Några
brännskadade träd och en del buskar är borttagna för att öka
den fria ytan och utsikten. Grus är beställt och kommer att
läggas ut som grund till en gångbana ut till udden.
Ta gärna en promenad och njut av utsikten!
Norra Vinöns byalag, Erik och Sten

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

Hej på er!

Sanxay torsdag 16 augusti

Nu är vi på plats i Sanxay och har installerat oss i huset. Vi kom ner i måndags efter besök i
England, Wales och Bretagne. Mer om det senare. Första kvällen var vi bjudna på middag och
övernattning hos Lars och Karin från Sundsvall eftersom Kajsa och Jonas hade besök av ett av
Jonas barnbarn med kompis. Tidigt på tisdagsmorgonen skjutsade Ulf dem till tåget för vidare
färd till Sverige. Så nu har vi huset för oss själva. Efter att ha varit och provianterat både det
ena och andra kan vi nu ta det lugnt en tid framöver. Varje morgon tar vi en runda med Fia,
hunden, på ca 1½ timme. Skönt att sen komma hem, ta en dusch och njuta av tillvaron. Vad vi gör
då? Jo, vi läser (Christina håller just nu på med boken om Zlatan som hon hittade här i huset),
jobbar lite med datorerna, plockar lite i trädgården mm mm. Spelade bl a boule i går – damer mot
herrar – och det slutade 1-1. Dessutom måste vi
vänja oss vid värmen – i morgon påstår man att det
ska bli 35°.
Nu är det dags att författa något om nerresan.
Första kvällen sov vi hos Ann och Hilding, Ulfs
syster och svåger, i Göteborg. Sen tog vi färjan
till Fredrikshamn och motorvägen genom Danmark,
en mycket vacker väg vi inte åkt tidigare. I
Rendsburg övernattade vi på ett litet familjehotell
som var mycket bra. På kvällen hann vi med en
promenad och passerade bl a Kielkanalen där vi
tittade på deras lilla färja. Lite annorlunda än
Vinöfärjan, eller hur?
Nästa dag fortsatte färden till Brügge i Belgien. Vi bodde på ett hotell mitt i staden vilket
innebar att vi på kvällen kunde gå runt och strosa i denna gamla vackra stad. Nästa dag hade vi
bara en liten bit kvar att köra till tunneln under Engelska kanalen. En ny upplevelse för oss – att
köra in bilen i en tågvagn och sedan forslas under vatten som vi tidigare seglat på. Vilken känsla!

Efter 20 minuters färd hade vi passerat kanalen och var i England. Nu var det dags för sista
etappen till Weymouth, den här gången på väster sida av vägen. Allt gick bra men eftersom det
var full trafik på motorvägen in till London tog vi kustvägen. Man märkte inte något längs vägen
att ett OS skulle starta på kvällen. Allt såg ut som vanligt men kanske något fler brittiska
flaggor, förmodligen hade de fått sitta kvar sedan drottning Elisabeths 60-årsjubileum. Inte
förrän vi kom fram till Weymouth dök några enstaka OS flaggor upp. Konstigt! I Weymouth blev

vi väl mottagna av Inger och Godfrey (Christinas syster och svåger) – det var verkligen kul att
träffa dem igen.
Invigningen av OS såg vi på TV och nästa kväll var det lite jippo på stranden i Weymouth. Som
vanligt är engelsmännen bra på jippon så här fanns lite av varje att göra. Eftersom vi är
intresserad av segling ville vi gärna titta lite på dessa arrangemang. Vi hade ju inte köpt några
biljetter (à 35£ första veckan och 55£ andra veckan per person och dag!) så vi fick leta på fina
ställen att sitta på ändå. Och sådana hittade vi.

För betalande åskådare

Portland harbour med olympiabyn t v.

Här är en annan

Fin vy över bukten och banorna.

Så är seglingarna igång!

Olika arrangemang på stranden

I Weymouth var det inta bara seglingar som
gällde. Vi gjorde lite utflykter, bl a i Godfreys
stolthet – en Austen Seven från 1932. Vi for med
den till Dorchester för att handla lite. En fin färd
men lite konstigt kändes det allt att åka i en så
gammal bil.
Efter sexdagar hos familjen Barnes for vi till
Wales där vi aldrig varit tidigare. När vi körde
upp tog vi ”bergsvägen” och körde genom ett helt
fantastiskt skogs- och bergslandskap. Vi hade
bokat ett B&B på en bondgård vid foten av berget
Cadar Idris. Damen som ägde stället en var helt förtjusande walesiska som tog emot oss med
öppna armar. Rummet var som det bästa lyxhotell och utsikten fantastisk. Ett ställe att
återvända till. Nästa dag åkte vi med ett av de gamla ångtågen (det finns många museijärnvägar i
Wales) som på sin tid fraktade skiffer från trakten. På återresan till Weymouth bestämde vi oss
för att köra längs den walesiska kusten. Det var inget dumt beslut för oj vilket fint landskap.

Tillbaka i Weymouth hann vi med att se fler seglingar men tyvärr missade vi svenskarnas OSguld. Typiskt!!!! Inger, Ulf och Christina for en dag för att titta på en hantverksutställning. Vi
gick nog där i 3-4 timmar och tittade på allt fint. Christina fick en del nya idéer att prova på.

Nu var våra två veckor i England över och det var dags
att packa bilen och fara till Frankrike. Eftersom Kajsa
och Christina missat lite i kontakten hade vi tre dagar
på oss innan vi skulle vara i Sanxay. Då passade vi på
att fara till Bretagne. Första natten hade Christina
bokat hotell i en liten stad som heter Villedieu-lesPôles, som låg halvvägs till Camaret. Vi kom till
jättefin gammal landsortsstad. Vi blev helt
överraskade av staden. Så på förmiddagen gick vi runt
och tittade på alla gamla fina hus. Dessutom besökte
vi ett klockgjuteri där man som bäst höll på att göra
nya klockor till Notre Dame i Paris.
Så kom vi fram till Camaret (på en udde SV om Brest) som vi besökt med båten för tio år sedan.
Det var sig likt men nu var det mycket mer folk i rörelse. Det är ju fransk semestermånad. I
hamnen låg fyra svenska båtar som var på väg mot olika mål söderut och som väntade på bra
seglingsvind över Biscaya. Att Camaret var sig likt såg vi på de gamla båtarna på stranden. De låg
där även 2002. Camaret är en semesterort med många fina uddar (vi besökte fyra av dem) och
strövområden. Ett paradis för dem som gillar att vandra och dessutom ha fin havsutsikt.

När vi åkte från Camaret var det grått och disigt och vi fick faktiskt regn i två timmar på vägen
till Sanxay. Här har vi nu ett fantastiskt fint väder även om det igår kom en liten skur mitt på
dagen. Det är ju skönt för då slipper vi vattna alla blommorna i trädgården.
Ha det nu så bra så hörs vi snart igen!
Christina och Ulf

EFTERLYSNING
Vår oskattbara, ömt vårdade och ofta konsulterade fiskevattenkarta har
befunnits saknad och detta bereder oss nu ständiga bekymmer. Den som tror att
den vet vem som lånade den uppmanas att sätta sig i förbindelse med någon
ålderman så att den kan uppspåras och återföras till skattmästare Nils.
Halt die ohren steib! /Johan

POTATISLÅDA MED PIZZASMAK
4 port
Ugn 225°
4 potatisar
4 lunchkorvar
2-4 tomater
1 dl riven ost
Äggvisp
2 ägg
1 dl mjölk
1 tsk salt
2 krm svartpeppar
1 tsk oregano
3 msk riven parmesanost
GÖR SÅ HÄR
Vispa ihop 2 stora eller 4 små ägg, mjölk och
krydda med oregano, salt och svartpeppar
och rör ner parmesanost eller annan valfri
ost. Grovriv potatisen och rör ner i
äggvispet. Häll i en smord ugnsfast form och
sätt in i ugnen. Skiva lunchkorven (eller
någon starkare om du tycker om det). Skiva
2-4 tomater. Riv osten (valfri sort). När
potatislådan gräddats i 20-25 minuter ta ut
den ur ugnen och lägg på korven, tomaterna
och den rivna osten. Grädda i ytterligare 1015 minuter eller tills potatisen känns mjuk.
Serveringsförslag: sallad
KLYFTPOTATIS MED FETAOST OCH
OLIVER
4 port
Ugn 250°
1 kg stor potatis
1 dl olivolja
2 msk citronsaft
2 tsk oregano
400 g paprika, grön, gul
och röd
1 vitlöksklyfta
50 g svarta oliver med körna
75 g fetaost
salt, peppar
ev bladpersilja
GÖR SÅ HÄR
Halvera potatisar med skal på längden och
skärs i smala båtar. Bitarna läggs i en
ugnsfast form och blandas med olivolja,
citronsaft och oregano. Baka mitt i ugnen
tills de fått färg och är mjuka. Det tar ca
40 minuter. Vänd dem försiktigt under
tiden. Kärna ur paprikorna och skär i tjocka
strimlor. Blanda dem med olja, hackad vitlök,
salt och peppar. Baka dem samtidigt med

potatisarna i en annan ugnsfast form i ca 30
minuter. De ska vara lätt brända och mjuka.
Vänd dem någon gång under tiden. När
potatisarna och paprikorna har svalnat vänd
dem försiktigt tillsammans på ett fat. Skär
fetaosten i tunna flagor eller smula över den
och lägg till sist på oliverna. Tycker man om
bladpersilja är det också gott att blanda i på
slutet.
Serveringsförslag: Servera tillsammans med
exempelvis grillat och aioli. Även ajvar relish
är gott till.
UGNSGRATINERADE RÖDBETOR MED
GETOST OCH HONUNG
4 port
Ugn 200°
1 knippe medelstora färska rödbetor
100 g getost i rulle
valnötter
1 paket bacon
honung
GÖR SÅ HÄR
Skär bort blasten på rödbetorna men behåll
skalet på. Koka rödbetorna ca 40 minuter.
Skölj rödbetorna i kallt vatten, skala dem
och skär av toppen där blasten satt. Sätt
ugnen på grill, ca 200 grader. Klyfta
rödbetorna och lägg i en ugnsform. Skiva
eller smula över getosten. Strö över
valnötterna. Gratinera i ugnen till getosten
fått lite färg. Stek hackad bacon och strö
över de gratinerade rödbetorna. Salta
eventuellt. Servera.
RÖDBETSGRATÄNG MED FÄRS
ca 4 port
Ugn 200°
400 g färska rödbetor
200 g nötfärs
100 g bacon
1 stor vitlöksklyfta
15 cm purjolök
salt och grovmalen
svartpeppar
2 msk hakad persilja
smör till stekning och form
2 dl riven ost, t ex västerbotten
2 dl grädde
GÖR SÅ HÄR
Tvätta rödbetorna. Låt rotspets och 2-3 cm
vara kvar av blasten. Koka dem mjuka i
lättsaltat vatten. Stek köttfärsen "smulig",
salta och peppra. Tillsätt pressad vitlök och

bacon klippt i mindre bitar och låt steka med
utan att brännas vid. Koka upp lättsaltat
vatten och förväll strimlad purjo 2-3
minuter. Skala de kokta rödbetorna. Skär
dem i klyftor och lägg på botten i en smord
ugnsfast form. Salta rödbetorna något och
strö på basilika. Fördela purjon, köttfärsvitlök-bacon-fräset ovanpå. Strö på den
rivna osten. Häll grädde i formen. Gratinera
i uppvärmd ugn tills den har fin färg, ca 20
min.
RÖDBETSKAKA
1 st
Ugn 175°
250 g rödbetor
2 ägg
3 dl strösocker
1½ dl raps- eller majsolja
3 dl vetemjöl
2 tsk bakpulver
1 msk mald kanel
1 tsk vaniljsocker
Glasyr
200 g färskost, t ex Philadelphia
1 dl kesella, 10 %
1 dl florsocker
1 tsk vaniljsocker
Garnering: 1 dl pistagenötter
GÖR SÅ HÄR
Smörj och bröa en form med löstagbar kant,
ca 24 cm i diameter. Skala och finriv
rödbetorna. Vispa äggen och sockret pösigt
och rör ner rödbetor och olja. Blanda de
torra ingredienserna och rör ner dem. Häll
smeten i formen och grädda i nedre delen av
ugnen ca 50 minuter. Låt kakan svalna och
stjälp upp den. Låt kallna på galler. Rosta
pistagenötterna i torr panna och grovhacka
dem. Rör ihop glasyren, bred den över kakan
och strö på nötterna.
CHOKLADMUFFINS MED RÖDBETOR
18 st
Ugn 225°
200 g färsk rödbeta
100 g vit choklad
2 dl vetemjöl
¾ dl kakao
1½ tsk bakpulver
2 tsk snabbkaffepulver
125 g margarin, rumsvarmt
2 dl socker
2 ägg

Garnering
saften av en liten rödbeta
florsocker
choklad
GÖR SÅ HÄR
Riv rödbetan fint. Hacka vitchokladen.
Blanda vetemjöl, kakao, bakpulver och
kaffepulver. Vispa margarin med socker
poröst. Tillsätt ett ägg i taget och vispa hela
tiden. Tillsätt mjölblandningen. Blanda i riven
rödbeta. Tillsätt den vita chokladen och
blanda väl. Häll i muffinsformar. Grädda
mitt i ugnen ca 18-20 minuter.
Garnering: Riv liten rödbeta, lägg i silen och
pressa ut saften. Blanda florsocker i saften
så mycket att den är lite rinnig. Blanda i lite
vatten om behövs. Garnera och lägg på lite
riven choklad eller kaffebönor av choklad.
KNÄCKIG ÄPPELPAJ
ca 8 bitar
Ugn 200°
200 g margarin
4 dl vetemjöl
2 dl strösocker
2 msk vaniljsocker
4 stora äpplen
2 msk ljus sirap
3 msk farinsocker
2 msk kanel
GÖR SÅ HÄR
Mät upp rumstempererat (eller lite mikrat)
smör, vanillinsocker och strösocker i en
bunke och vispa tills det blir en ljus och
krämig smet. Nyp ner mjölet med händerna
tills allt blandat sig till en kladdig smuldeg.
Skala och skär äpplena i tunna klyftor. Tryck
ut ungefär 2/3 av smuldegen i en pajform så
det blir ett rejält lager pajbotten. Lägg
sedan äpplena fint på botten och strö över
farinsockret och kanelen. Strö ut resten av
smulorna och ringa sirapen över hela pajen.
Grädda i mitten av ugnen i ca 20-30 min tills
pajen har fått en gyllenbrun färg. Servera
gärna tillsammans med vaniljsås

Så är det dags ingen för lite nya recept. Eftersom jag
misstänker att det börjar finnas gott om potatis och
rödbetor har jag letat på några annorlunda recept. Jag
har inte provat dem men jag tror att de ska fungera.
Morötter brukar ju vara en bra ingrediens i mjuka
kakor så varför inte prova ett recept med rödbetor
istället. Ytterligare ett enkelt recept på äppelpaj
kanske kan vara värt att testa.
Lycka till önskar Christina och Ulf från Frankrike

september



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

vecka 36

vecka 37

1

lördag

2

söndag

3

måndag

4

tisdag

5

onsdag

6

torsdag

7

fredag

8

lördag

9

söndag

Kräftknytis på Bagarns loge
16 -17 Biblioteket öppet

18.00

Brandövning

Beställ mat!

Zonterapi och massage av Elisabeth Behr i skolan, tidsbeställning

16 -17 Biblioteket öppet

10 måndag

Sophämtning
Beställ mat!

11 tisdag
12 onsdag

14.30 Öppet hus i Missionshuset

13 torsdag
14 fredag
15 lördag
16 söndag
vecka 38

16-17 Biblioteket öppet

17 måndag
Beställ mat!

18 tisdag
19 onsdag
20 torsdag
21 fredag

vecka 39

22 lördag

14.30 Studiecirkeln ”Vinön förr”

23 söndag

16 -17 Biblioteket öppet

Höstdagjämningen

24 måndag
25 tisdag
26 onsdag

Sophämtning
Lämna in bidrag till nästa Ö-blad!

Beställ mat!

19.00 Tjejträffen börjar

27 torsdag
28 fredag
29 lördag
30 söndag
oktober
vecka 40

1

måndag

2

tisdag

3

onsdag

4

torsdag

5

fredag

10.00 Gudstjänst i Missionshuset med Mikael Schmidt, kaffe
16 -17 Biblioteket öppet,

Beställ mat!

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

