Några ord från redaktionen ...
Vilken fantastisk höst vi har haft, det känns lite
märkligt att det fortfarande finns blommor kvar att
plocka in så här i slutet av oktober, det finns också
ännu vindruvor och hallon kvar men de får kanske
fåglarna ta hand om de ska ju också leva, i alla fall
småfåglarna.
Förra månadens framsida har gett flera lite huvudbry
om var bilden är tagen. Den är tagen på norra Vinön
strax söder om svängen med den stora stenen och
backen utför mot norra delen av ön, ja ni får åka dit
och titta… Håll utkik västerut!
Vi som jobbar med Ö-bladet provar nu ett system där vi turas om med att vara
redaktör och vissa har speciella ansvarsområden, vi hoppas att det här ska leda till
att arbetet blir lite lättare om man är fler som delar på jobbet. Den här månaden
är det jag, RoseMarie som redaktör och nästa månad är det Åsa som tar på sig
ansvaret, som inte är så betungande utan mest trevligt. Det vore bra om det är
fler som vill komma med och prova på att skriva eller bidra med bilder. Man
behöver ju inte vara fysiskt på plats för att vara med. Vår ”utrikeskorrespondent”
Christina har bidragit med både boktips och recept fast hon är i Frankrike. Det är
ju dock trevligt att träffas och ha ett redaktionsmöte så man kan få in fler åsikter
om vad man ska ha med och vad man har glömt, så varmt välkomna!
Månadens Ö-blad erbjuder erfarenheter från Ven, lite från förr, lite info från VKHF
bland annat en höstfest att se fram emot, ja lite blandat, så läs och njut!
Det känns lite märkligt att i första stycket skriva om att det blommar och i ett
senare påminna om att det är julmarknad den 14 december. En liten
påminnelse om att skicka julhälsningar via Ö-bladet tänkte vi också kunde vara
på sin plats, annonser ska ju var inne redan den 15 varje månad, så välkomna
med er hälsning!

Bilderna till månadens Ö‐blad är tagna av Eva Widlund, Maj Hedin, Catrine Neiler,
Mariann Karlsson med flera.
Ha en trevlig november, hälsar månadens redaktör RoseMarie Hellén!
Ö-bladet är Vinöns lokala tidning, utgiven och bekostad av Vinöns Kultur- och hembygdsförening.
Förutom utdelningen i brevlådorna kan man prenumerera på Ö-bladet som vanlig post eller som
e-post. Lämna adresserade och frankerade kuvert med dubbelt porto och märkta med de månader
som du vill ha tidningen, så kan redaktionen lätt stoppa ner ett Ö-blad i färdiga kuvert.
Postadress: Ö-bladet, Vinöns skola, 715 93 Vinön
E-postadress: o-bladet@vinon.se Hemsida: www.vinon.se
Vill du bli medlem i föreningen? Medlemsavgiften för 2013 är 80 kr för enskild och 150 kr för en familj.
Kom ihåg att skriva avsändare om du sätter in avgiften på föreningens konto.
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Höstfest
Lördagen 30 november
går vi fackeltåg från
bagaren eller från Ove & Bo.
Samling kl: 17.00.
Facklor kan köpas på
plats. Åror med fina priser
kommer att finnas.
Anmälan senast tisdag
19 november till Mona Blixt
Tfn: 019/44 80 50

Varför?
Du som har klippt upp låset på
boden vid norra badet.
Du glömde tången!
Den kan du hämta hos mig, jag har
även nyckeln, om du behöver låna
den!
Hälsningar Maggan !

VAD ÄR EN ATTRAKTIV SKÄRGÅRD?
En resa till Ven med Skärgårdarnas Riksförbund!
Så gott som alla har en bild av det som är attraktivt med den svenska
skärgården. De satsningar som görs för att Sverige ska bli världens bästa land
att vistas, verka och växa i gäller i stor grad den svenska skärgården. På detta
skärgårds Leader möte tittade vi närmare på attraktionskraften i den svenska
skärgården.
Vi åkte över med 11,30 färjan från
Landskrona och blev hämtade med
bussen i Vens hamn i Bäckviken.
Färden gick över ön till Backafallsbyn
där checkade vi in på våra rum, som
består av stugor, med hotellstandard,
mycket fina. Vi hade havsutsikt från
vår stuga. Efter maten så åkte vi en
liten tur ner till S:t Ibbs kyrka. En fint
belägen kyrka med en kyrkogård
alldeles intill med en storslagen utsikt
över havet. Nedanför ligger en liten by
som heter Kyrkbacken där det finns ett
litet café. Sara som driver det på
sommaren kom och berättade om en
broschyr som några entusiastiska
föräldrar har gjort för att öka intresset
för inflyttning till Ven.
Broschyren heter Lycklig barndom på Ven. Och inledningsvis står det så här:
”På Ven bor några hundra människor året runt.
Inte så många kan man tycka, men tillräckligt för
att allt ska fungera. Basservice finns året om. 14
barn går på vår skola upp till femte klass och 10
barn på förskolan. Om barn är lyckligare här på ön
vet vi naturligtvis inte, men de har väldigt goda
förutsättningar till en harmonisk uppväxt.”

Elin fotar utsikten vid S:t Ibbs kyrka

På Ven finns också 70 företag allt från fiskare till
konstnärer, getost tillverkning och Whisky
destilleriet.

Dom har också en affär, en egen ambulans och buss. Cirka en tredjedel av
företagen är serviceföretag i turistnäringen, resten är av blandat slag med liten del
livsmedelförädlare. (Destilleri, mejeri, kvarn, oljepress, bageri, pastaillverkning,
sylter och marmelader) .

”Ska vi tillsammans ta medvetna beslut i en viss riktning
eller ska vi vänta och se?”
Sten-Åke Persson är en av öns många, mångsysslare. Han är naturvårdare, kör
bussen på Ven och har djur som håller landskapet vackert runt Backafallet och är
djupt engagerad i Hvens byalag.
Han presenterade en broschyr som heter Ökonomi – grunden för vår existens. Den
är till för att: ” belysa den verklighet vi lever i idag. Så att vi kan se dess styrkor och
svagheter.” Här lägger han fram en ekonomi i balans mellan den individuella
ekonomin där man skaffar sig och hushåller med inkomster. Och den allmänna
ekonomin där man genom försörjning skaffar sig resurser och ger oss
valmöjligheter, personlig utveckling och tillfredställelse av såväl material som
kulturella behov. Denna ekonomi kallar han ökonomi!
Broschyren har blivit framtagen i ett projekt som heter Hållbara servicelösningar i
nordvästra Skåne. Projektet har försökt att tydliggöra hur och vad man kan göra,
för att framtidssäkra Ven som samhälle.

M/S Uraniborg Längd: 49,95 m Bredd: 12,00 m Djupgående: 2,85 m
Passagerare: 394 personer Bilar: 14st

Venfärjan heter M/S Uraniborg och tar sju bilar i ena filen och en lastbil i den
andra filen, eller 14 bilar. Över bildäcket finns det en salong och en cafeteria som är
öppet på fredagar och lördagar under vintersäsong dit kan man åka hiss eller ta
trapporna. Det finns två toaletter i anslutning till cafeterian. En enkelresa kostar 90
kr/vuxen, att ta bilen över kostar 1400kr. Men det finns årskort
som kostar 4000kr.
Här sitter man bekvämt i mjuka stolar och har fin utsikt över
Öresund, den 30 minuter långa resvägen. Fartyget är av så kallad
double-ender typ och behöver därför inte vända i hamnarna vilket
spar mycket tid. Namnet Uraniborg är en gammal stavning av
Tycho Brahes kombinerade slott och observatorium på Ven.
Vi som åkte på resan var Catrine Neiler och Elin Gustavsson.
Catrine Neiler.

Utförsäljning av lilla
skafferiet!
Det finns varor i lilla skafferiet som inte
kommer att hålla ända till nästa sommar.
Därför säljs de med kort datum ut till 20 %.
De kommer finnas tillgängliga under
söndagar då biblioteket är öppet. Man kan
även handla andra dagar när tillfälle ges.
Varorna kommer att finnas inne i skolan!
Glöm inte att det även finns toalettpapper till försäljning!

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

Händer det något i Vinöns kultur‐ och hembygdsförening?
Efter 2013 års långa härliga sommar och höst, har vi i VKHF åter kommit igång
med det ordinarie styrelsearbetet och de regelbundna mötena. Vid dessa
möten framkommer det att VKHF är mycket mer än en ”klubb för kulturminnesbevarare”.
Det är ofta som VKHF får ta emot frågor från myndigheter, riks‐ och lokalorganisationer. Dessa
frågor gäller då HELA VINÖN och många gånger av avgörande betydelse för möjligheten att bo
och verka på VINÖN. Styrelsen har därför, efter några års uppehåll, åter fått igång arbetsgrupper
inom de områden som berör HELA VINÖN. Dessa grupper har en huvudansvarig som till sig har
bundit medarbetare.
Det är till denna huvudansvarige ni är välkomna att ställa frågor och gärna bistå om ni kan.
Vatten och avloppsfrågor:
Birgitta Åberg Andersson
birgitta.framtiden@live.se

073 290 50 20

Mycket aktuella frågor för alla på Vinön, då kommunen nu genomför en genomgripande undersökning av enskilda avlopp.

Förvaltning och ekonomi av egendom ägd av VKHF:
Peter Kumlin
pk@nuinternet.com
070 514 64 04
Skolan, Missionshuset mm.

Ö‐bladet:
Eva Widlund
eva.widlund@vinon.se
0768 56 46 92
Ö‐bladet är Vinöns ”anslagstavla” både internt och externt. En fantastisk tillgång för ön.

Öppna Marker på Vinön:
Catrine Neiler
catrine.marwin@gmail.com 073 940 00 61
Vad gör vi åt det som växer igen på de marker där vi önskar öppna marker?
Catrine är också ansvarig för att få ner medelåldern på VKHFs medlemmar. Vi behöver således föryngra oss.

Färjan och kollektivtrafik:
Åsa Ödman
asa@vinon.st
070 634 80 19
En av de viktigaste frågorna för möjligheten att bo på Vinön.

Evenemangs gruppen:
Yvonne Karlsson
yvonne@vinokonferenser.se
070 928 04 05
Den grupp som ser till att vi träffas och har trevligt. Här är det många som kan dra sitt strå till stacken.

Det är i huvudsak de uppgifter som vi hoppas kunna arbeta med under de kommande åren.
Som ni då alla förstår så är det inte möjligt att endast en handfull personer sköter detta utan nu
hoppas vi på en hjälpande hand från alla som önskar se en levande Vinö.

Peter Kumlin
Ordförande Vinöns kultur‐ och hembygdsförening

Jag läser ju gärna kokböcker för att få nya tips och
idéer. Denna bok hittade jag i bokhyllan i vårt lilla
”kryp-in” i Frankrike. När jag läst några kapitel blev jag
lite skrämd. Var är vi på väg i matlandet Sverige?
Boken heter Saltad nota – om matfusket – från gatukök
till gourmetkrog. Författare är Mats-Eric Nilsson som
också bl a skrivit böckerna Den hemlige kocken och
Äkta vara.

Text hämtad från bokens omslag.
”FÖRR HÄNDE DET att kyparen liksom räknade fel. Lustigt nog alltid till kundens
nackdel. I branschen talade man om att salta notan.
Idag är krogfusket satt i system, men utan att någon har mixtrat med
slutsumman. Det är i stället maten det handlar om. Om förfalskade menyer och
mängder av dolda tillsatser.
För sex år sedan öppnade Mats-Eric Nilsson hundratusentals konsumenters ögon
med sin storsäljare Den hemlige kocken. Plötsligt insåg vi vad livemedelsbutikens
produkter egentligen innehåller – och började leta efter äkta vara.
Med Saltad nota tar han nu nästa steg och avslöjar det utbredda råvarufusket på
allt från enkla kaféer, snabbmatsställen och lunchkrogar till lyxiga restauranger.
I affären har du åtminstone det finstilta på förpackningen att gå efter, men hur
ska du få veta vad det är som ligger på krogtallriken?
Allt fler svenskar äter ute. Tevekockarna har blivit lika populära som
rockstjärnor. Dags alltså för den första granskningen!
VILL DU VETA vad SJ:s lyxiga räksmörgåsar, Sandys baguetter, O’Learys burgare
och Vapianos pizzor består av? Slå upp dem i bokens menyguide! Här finns en
unik sammanställning av 29 kedjors innehållsförteckningar, som normalt hålls
hemlig för gästen.
Och med hjälp av ingrediensguidens 100 uppslagsord kan du dessutom se alla
tillsatser som brukar ingå i exempelvis kvarterkrogarnas bearnaisesås, fisksoppa,
kycklingfilé, tiramisù eller hallonsorbet.”
Jag blev väldigt nyfiken och gick in på hemsidorna för Gille, Delicato, GB glass
och Rydbergs för att undersöka hur ingredienslistorna ser ut. Här följer några
exempel. Läs och begrunda vad vi stoppar i oss.
Christina Johnsson

GILLE ARRAKSBOLLAR
Försvinnande goda med riklig och fyllig arrakssmak. Dekorerade med
chokladströssel.
INGREDIENSER:
Socker, margarin (palm‐, shea‐, kokos‐, rapsolja, vatten, salt, emulgeringsmedel:
glycerider, antioxidant: citronsyra, naturlig arom), havregryn, äpplemos, (äpple,
stabiliseringsmedel: pektin, modifierad stärkelse: tapioka), kakaoglasyr 9%,
(härdat vegetabiliskt fett, kakaopulver, emulgeringsmedel: sojalecitin,
stabiliseringsmedel: E492, kan innehålla spår av mjölk), strössel (glukossirap), choklad (kakaomassa,
kakaosmör), vetemjöl, äggpulver, arrak arom 1%, konserveringsmedel: kaliumsorbat, maltitol, tranbär, blåbär,
rismjöl, maltextrakt, sirap (sackaros, glukos, fruktos), kokos, olja av Castorfrön, kardemumma, maltitol,
vaniljarom, mandel, hallon, färgämne: morotsrött, bakhjälpmedel: ammoniumvätekarbonat,
natriumvätekarbonat, natriumpyrofosfat, majsstärkelse. * Inga transfetter

DELICATO
Marsipanrulle (marsipan 41 %) med arrakfyllning täckt med kakaoöverdrag
INGREDIENSER:
Socker, vegetabiliskt fett, mandel, havregryn, vetemjöl, vatten, kakaopulver,
glukossirap, ägg, hasselnötter, kokosflingor, fullhärdat vegetabiliskt fett, salt,
skummjölkpulver, aromämnen (vanillin) stärkelse, emulgeringsmedel
(sojalecitin, vegetabiliskt E471) konserveringsmedel (kaliumsorbat)
färgämnen (karotener, E133).

Mörk‐ och mjölkchokladglass med vitchokladsås (23%) och mjölkchoklad‐ och
vitchokladbitar (2%).
Ingredienser:
Skummjölk, socker, vatten, vegetabiliskt fett, koncentrerad skummjölk,
glukos‐fruktossirap, vasslepulver, kakaosmör, fettreducerat kakaopulver,
helmjölkspulver, kakaomassa, glukossirap, emulgeringsmedel (mono‐ och
diglycerider av vegetabiliska fettsyror, ammoniumfosfatider), kakaopulver,
stabiliseringsmedel (fruktkärnmjöl, guarkärnmjöl, karragenan),
skummjölkspulver, mjölksocker, smörfett, arom.

SKAGENRÖRA FRÅN RYDBERGS

En klassisk skagenröra med mycket råvaror från havet. Mycket god och passar till baguette, smörgås, toast och
fyllning i bakad potatis.
INGREDIENSER:
Rapsolja, surimi 22 % (fisk 93 %, äggvita, vatten, potatisstärkelse, salt, socker, krabbarom, färgämne
(paprikaextrakt, karmin)), räkor 13 %, vatten, äggula, senapsfrö, stenbitsrom 1 %, socker, salt, lök, ättika,
citronjuice, dill, surhetsreglerande medel (citronsyra, mjölksyra), stabiliseringsmedel (xantangummi,
guarkärnmjöl), konserveringsmedel (natriumbensoat, kaliumsorbat), kryddor, färgämne (betakaroten, karmin),
sherry.

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

Peter och
Carina
Tel 019 - 44 80 33

__________________________

Elisabeth Behr
zon och massageterapeut

kommer till Vinön
onsdag

Kaffetårta

8 pers
10 pers
12 pers
15 pers

160:190:220:265:-

Smörgåstårta
250:300:350:420:-

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

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

13 november!

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

Välkomna hälsar
Yvonne!

Nu har vi gift oss

Maud Winestrand och
Nils Roland Hörnquist
vigdes den 10 augusti
i Grythyttans kyrka

Maud heter nu Vidlund Hörnquist

Synpunkter på Vinöledens sommartidtabell
Under sommaren 2013 testade Vinöleden en ny sommartidtabell. Vad tycker du om den?
Välkommen med dina synpunkter!
Synpunkter kan lämnas enligt följande:
På Trafikverkets hemsida Vinöleden finns ett formulär att fylla i.
Via E-post till farjerederiet@trafikverket.se
Via post Trafikverket färjerederiet, Box 51, 185 21 Vaxholm.

Trafikverket Färjerederiet
Med vänlig hälsning!
Mattias Bergsten
Distriktchef Mellan Sverige
mattias.bergsten@trafikverket.se
Mobil: 070-358 43 38
Telefon färjeleder: 0771-65 65 65
www.trafikverket/farja.se

Om skolorna i Lännäs
Vinöns skola
Den kommitté, som utsågs den 29 december 1880 för skolbyggnaden på Vinön fick i
uppdrag, som senare visade sig vara ganska bekymmersamt. Visserligen godkände
kyrkostämman den 6 mars 1881 ”committéns framlämnade ritning och kostnads-förslag till
skolbyggnad på Winön” och de fick även fortsatt uppdrag ”att utan församlingens vidare
hörande draga försorg om arbetets verkställande och full-bordande”. Men skolbyggandet
kostade ju en hel del pengar, och de pengarna skulle skattebetalarna i socknen stå för genom
extra uttaxering ”per fyrk”. På olika sätt protesterade delar av socknen befolkning emot
detta och skolbygget fördröjdes.
Vid kyrkostämman den 1 juni 1882 kunde man dock slutligen klara ut att skolhuset skulle
byggas och kostnaden därefter beräknade till 7000 kronor. Det var emellertid likadant då
som nu för tiden att verkligheten blev dyrare och sluträkningens summa för skolhuset blev
7890 kronor. Därtill kom att beslut fattades den 19 augusti 1883, att en Ladugård skulle
byggas vid skolan. (Skolläraren måste ju ha någonstans att placera sin ko.)
Andra bekymmer uppkom också i samband med ändringen inom skolväsendet i socknen.
Folkskolläraren Carl Johan Berg, som bodde och undervisade i skolan i Dimbo ville alls inte
hyra bostad och flytta till Vinön. Han skrev till Domkapitlet och klagade, men han klagade
förgäves. Domkapitlet lämnade hans klagomål utan avseende och som grund därför
svarades Berg, att det fanns ingen överenskommelse, när han anställdes om någon speciell
boplats. Då sökte Berg en ledigförklarad tjänst som folkskollärare i Salbacka skola, men den
fick han inte.
Redan på kyrkostämman den 9 december 1883 diskuterades om alla socknens småskolor
skulle läggas ned. Så blev det emellertid inte, men Bäcketorps och Vinöns småskolor skulle
vara ambulatoriska.

Detta gällde till stämman den 26 oktober 1884, då man beslutade att Bäcketorp skulle ha
fast småskola medan småskolan på Vinön indrages och sammanslages med folkskolan och
man ansåg att antalet barn inte var något hinder för denna åtgärd.
Att det inte var alldeles problemfritt för den lärare, som skulle undervisa barn både från
folkskolan och småskolan är förståeligt. Säkert var besvären åtskilliga både ur pedagogisk
och organisatorisk synpunkt. Eleverna hade det naturligtvis inte heller så lätt. Problemen
löstes genom ett beslut i kyrkostämma den 16 augusti 1888 varom man i protokollet kan
läsa följande: ” På förslag av skolrådet beslöts att för närvarande så ordna undervisningen på
Vinön, att den det anställde ordinarie folkskolläraren skulle läsa hvarannan vecka med
småskolans barn- 6 dagar i veckan och 5 timmar om dagen med undantag af Lördagen, då
enligt normalplanen i så fall endast 3 undervisningstimmar böra förekomma, samt
hvarannan vecka med folkskolans barn 5 dagar i veckan och 6 timmar om dagen,
alltsammans jemte fortsättningsskolan utgörande en tid af 9 månader om året, samt att
läraren för den öfverskjutande månaden skulle ersättas med den honom enligt Kungl
kungörelsen den 20 januari 1882 tillkommande 8:de delen af minimilönen, som utgör 75
kronor, från och med nästa kalenderår.”
Ur boken ” Om skolorna i Lännäs ” av Holger Elfsten
(av Eva Svensson)

Information om Stenören
Arbetet med att göra Stenören till en mer
tillgänglig rastplats fortsätter. Pengarna
från parkeringsavgifterna har använts till
ytterligare grus på udden. Gruset består av
bergkross för att ge en hård yta på gång‐
banan. Vi har också blivit sponsrade med
två rejäla bänkbord som placerats på
Stenören. Som på de flesta turistorter har
beläggningen varit god denna fantastiska
sommar och vi har haft många nöjda
kunder. Det finns pengar kvar till att grusa
östra gatan på väg ner till Stora holmen så
snart röjning av buskar och träd gjort det
möjligt för lastbilen att ta sig fram.
Norra Vinöns Byalag / Stenören
Erik o Sten

Trädgårdssidan i november tänkte jag ägna åt förkylningskurer från trädgården. November och
hösten är ju förkylningstider och själv har jag klarat av två under hösten med varierat innehåll. Vad
kan man då göra för att lindra symtomen?
Vitlök och lök av alla slag är ju bra för att hålla ev smittbärare på avstånd och om man redan är
drabbad kan man äta lök. Rå lök och vitlök innehåller antioxidanter som är nyttiga. Om man tycker
det är lite starkt att äta vitlöken som den är kan man göra vitlöksvatten som man dricker.
Te med honung är ju en klassiker, vattnet ska inte vara mer än 80 grader när man lägger
ner honungen för annars tar man bort de bra ämnena i honungen. Man ska ju också välja
honung som inte är värmebehandlad, den lenar men är inte lika effektiv. En huskur som
jag kan rekommendera är: varmt vatten, honung, citron och gin, proportionerna får man
bestämma själv, men det är ganska starkt så jag personligen vill inte ha så mycket. Den
här kuren rensar verkligen huvudet när näsan är full av snor. Den rekommenderas ju
självklart inte till barn. Det sägs ju att alkohol gör att förkylningen försenas och stoppas
upp lite, var jag har hört det här kommer jag inte ihåg, men det blir ju lite roligare att vara
förkyld.
Te av timjan eller salvia lindrar vid hosta, det är inte gott men jag tycker att det hjälper,
jag tycker att det blir bäst om man lägger timjan eller salvia i tekula och låter der dra i
nykokt vatten. Jag har själv bara provar timjan eftersom jag hittills har haft god tillgång till
timjan men bekanta har provat salvia och tycker att det funkar. Att göra ett ångbad med
timjan och sitta i med en handduk över huvudet brukar vara skönt det rensar både näsa
och hals.
Att tugga på stjälken av kvanne tycker jag lindrar vid halsont, den finns ju bara
tillgänglig under sommarhalvåret men då tar jag mig gärna en bit. De som vill är
välkomna att ta sig frön eller en liten planta, jag har så det räcker. Kvanne är den höga
växten men de stora fröbollarna som växer vid vägen, vid Örtboden.
Mynta i te eller som myntaolja är också uppfriskade mot täppta näsor. Eukalyptus
brukar ibland finnas med i kombination med mynta och det tycker jag hjälper.
Rå ingefära att äta som den är eller i te tycker jag också är bra mot halsont, den ökar
ju även cirkulationen och det är ju bra om man går runt och fryser lite.
En värmande soppa med allsköns läkande innehåll provade jag senast jag var förkyld
jag hade inte alla ingredienser och följde inte receptet helt men den värmde.
Receptet kommer från James Wong en brittisk etno‐biolog som man kan se på tv
ibland
Immunsystems booster –soppa med kyckling, gojibär och svamp
2 tsk torkad echinacearot (roten från röd solhatt), 5msk gojibär, 2 lit hönsbuljong, 3 kycklingvingar
8 klyftor
eller lår, 2 stora lökar, 12 shiitake‐svampar, 10 cm ingefära, 2 chilifrukter normalstora,
vitlök
Jag skalade, hackade och kokade allt tills det var klart, sen vara det bara att äta och känna
livsandarna återkomma. Ingen mer i familjen ville äta av soppan, så jag tror man ska vara motiverad
när man äter den.
Hälsningar från en ganska så frisk Rosie!

SÄLJES
6 st begagnade furustolar
(tillverkade av
Jensen)
Pris: 300:kronor för alla

UTHYRNING AV SLÄPVAGN
Monika Bruhn
0707-355790

____________
SÄLJES
Bokhylla i teak från 50-60-tal
B:85,
H: 130
D: 40
Pris: 100:Maj Hedin
0739-810204

Hyra släpvagn direkt på ön,
praktiskt och bra!
Vinöns kultur‐ och hembygdsförening har
en släpkärra för uthyrning. Vagnen är
försedd med en täckande plastkåpa och
utrustad med tipp. Totalvikt är 900 kg och
maxlast är 640 kg.
Kostnader 2013:
Dygnshyra:
Föreningsmedlem 250:‐ Övriga 500:‐
Veckohyra:
Föreningsmedlem 1000:‐ Övriga 2000:

Låter detta som ett alternativ till att hyra
kärra på fastlandet, så är du välkommen
att ringa vår ansvarige släpvagnsförvaltare
Nils Svensson 019‐44 80 28

Vinöns kultur‐ och hembygdsförening

TAGER HVAD MAN HAFVER

Gör så här

MAKARONILÅDA

Vispa ägg och mjölk/grädde och blanda i ev.

Ofta får man några portioner kokt pasta

tomater. Riv osten och blanda i häften.

eller makaroner över. Det är ju grunden för

Hacka löken. Hacka tillbehören i lagom stora

en god middag eller lunch dagen efter.

bitar.

Dessutom världens bästa kylskåpsrensare!

Några tips! Morötter, kål, sparris och

Ostkanter, mjölk och grädde nära eller lite

broccoli blir godare om du fräser kort på

över

skinkbitar,

hög värme innan du stoppar i gratängen.

grönsaksrester etc. Piffa upp renset till en

Salami, bacon och rökt skinka i skivor blir

gratäng och fyll på med vad du har. Grunden

godast om du också fräser på hög värme så

är mjölk eller grädde, ägg och lök. Sedan kan

de får lite färg först (du behöver inget fett

du i princip ta vad du har och stoppa ned i

i pannan men ta gärna bort fettet som

gratängen.

avsöndras under stekning). Köttfärs måste

4 port

tillagas först, fräs som vanligt i smör och

6-8 dl kokta makaroner

krydda redan i pannan. Redan tillagade

3 ägg

rester är perfekt att stoppa i, skär allt i

3 dl grädde, crème fraiche eller mjölk gärna

bitar. Blanda resterna med makaroner och

blandat (eller mjölkfritt alternativ)

lök.

1 burk eller tetra tomater (när det passar)

ägg/mjölkblandningen och lägg riven ost

ca 3 dl riven ost (eller så mycket du har, riv

ovanpå. Ställ in i ugn 225 grader i ca 20-30

med lite parmesan i blandningen)

minuter beroende på ugn och så att det får

örtsalt

fin färg.

1 lök

Fler tips!
Den överblivna köttfärssåsen kan t ex bli en
köttfärspaj eller en kryddig gryta till
middag i morgon. Om det dessutom blir över
kokt pasta från samma middag kan den bli en
saftig pastagratäng i övermorgon.

utgångsdatum,

några

Grönsaker, ex: tomater, paprika, blomkål,
broccoli, morötter, ruccola, spenat, bönor,
ärter, majs, purjolök, vitkål, sparris, äpple
mm
Kött eller fiskrester: falukorv, annan korv,

Lägg

i

ugnsfast

form.

Häll

över

salami, köttfärs, rökt skinka, kycklingbitar,

SPAGHETTI SKAGEN

rökt lax, sill, bacon, fläskfilé etc

Har du kall spaghetti kvar så är denna

Några förslag på kombinationer:

skagenspaghetti otroligt god, särskilt på

Bacon, tomat, ruccola och purjo

sommaren. Kräver att du har frysta eller

Salami, paprika, tomat, basilika, chilipulver

färska räkor hemma bara. Du kan också göra

och vitlök

den utan räkor och bara på någon typ av god

Rökt lax, sparris och spenat

rom. Denna rätt är så god att den är perfekt

Lagrad blåmögelost och broccoli

som bjudlunch på sommaren.

Bönor, stark korv och paprika

4 port

Kyckling, vitkål, äpple och curry (kan med

4 portioner kall spaghetti

fördel göras med överblivet ris)

1 pkt gräddfil

Rökt skinka, purjo och äpple

1 citron

Sill, lök, äpple och purjo

400 gram frysta räkor

Brynt köttfärs, purjo, majs och paprika med

1 stor knippe gräslök eller 1 purjolök

chilipulver, paprikakrydda och spiskummin

(eventuell rom av något slag om du har

(=tacokänsla)

hemma)

Köttfärssås och tomater

Gör så här

Skala räkorna och hacka dem i små bitar.

lagom stora kuber. Sista minuten: Lägg i

Pressa citronen. Klipp gräslök eller strimla

fisk och låt bli varmt. Dekorera soppa med

purjolöken (använd även det gröna). Blanda

krutonger och parmesan.

spaghetti, lök, räkor, gräddfil och citron.
Toppa eventuellt med rom. Servera!

DEN GODA LAXPASTAN
Har du lite gravad, rökt eller färsk lax över?

SNABB FISKSOPPA PÅ EN BIT KOKT

Det är ju grunden för en underbar laxpasta.

FISK

Tricket för att få laxen fräsch igen är att

Har du en bit kokt fisk kvar måste den ätas

fräsa den snabbt och hårt så den får lite

dagen efter, annars förgås den. Då är det

yta, då blir den supergod i pastan oavsett

toppen att koka en enkel soppa och lägga i

sort. Du kan variera grönsaker beroende på

bitarna fisk samt krutonger (använd gärna

vad du har hemma: paprika, broccoli, sparris

lite torrt bröd som du då slipper slänga).

och spenat är alla goda grönsaker till den

Denna soppa kan du göra enkelt med både

här pastan.

liten och större mängd fisk. Har du någon

2 port

räka, mussla eller kokta potatisar hemma

pasta till 2 port, ca 100-120 g

också så är dessa också goda att slänga i.

grönsak som du har hemma

2 port

1-2 vitlöksklyftor efter smak

1 burk eller tetra tomater (krossade eller

en bit lax

hela) alternativt 8 färska, skållade

1 msk olivolja, 1 msk smör

2 msk tomatpuré

1 burk eller tetra tomater (alternativt 6 st

1 lök

skållade färska tomater)

1 msk olivolja och 1 msk smör

2 msk tomatpuré

1 bit rotfrukt, rotselleri eller palsternacka

(1 dl vitt vin)

1 morot och fänkål om du har

1 dl grädde, crème fraiche eller annan

1 msk grönsaksbuljong eller fiskbuljong

mejeriprodukt

(1 dl vin eller 2 msk äppelcidervinäger)

svartpeppar, parmesan

någon örtkrydda, exempelvis persilja eller

Gör så här

färsk basilika

Koka pastan enligt anvisningarna. Hacka

1 msk gurkmeja, 1 msk timjan

grönsak, skala och skär vitlöken i små bitar.

örtsalt efter smak

Värm upp en kastrull och när den är het

2 skivor bröd (kan vara torrt)

lägger du i olivolja/smör. När smöret smält,

2 msk smör

lägg i vitlök och lax, fräs hårt till den har en

parmesanost

brun yta. Lägg åt sidan. Fräs nu grönsaken

Gör så här

och lägg i tomatpuré samt krossade tomater

Hacka löken och rotfrukten i fina bitar, fräs

och eventuellt vin. Koka ner en stund. När

den i smör på låg värme tills den är glasig

det kokat ca 10 minuter, lägg i lax och häll

och mjuk. Häll på tomater och ev. vin samt

på grädde, peppra och salta. När det är

buljong. Lägg i alla kryddor och mixa med en

varmt, rör ned den kokta pastan och pressa i

mixerstav till en slät konsistens. Skala och

en till vitlöksklyfta. Dekorera eventuellt

skär moroten och ev. fänkål i avlånga

med färsk basilika. Servera med parmesan

stänger, cirka 3 cm långa, lägg i soppan. Koka

och eventuellt ruccola.

ihop cirka 15 minuter på låg värme. Smaka av
med örtsalt. Stek under tiden brödskivorna i
smöret. Salta med örtsalt och skär sedan i

Flera gånger har jag fått förfrågan på recept om hur man tar
vara på rester. Det är ju naturligtvis alltid beroende på vilka
rester man har. Här kommer i alla fall några idéer och tips! Det
kanske även kan locka fram nya tankar och idéer hos er.
Smaklig måltid och lycka till önskar Christina J



november 2013
Citat
vecka 44

vecka 45

1

fredag

2

lördag

3

söndag

4

måndag

5

tisdag

6

onsdag

7

torsdag

8

fredag

9

lördag

10 söndag
vecka 46

Bättre att tända ett ljus än att förbanna mörkret
Alla helgons dag

16 -17 Biblioteket öppet - biblioteksfika
Sophämtning
Beställ mat!

18.00 Brandövning
14.15 Öppet hus i Missionshuset
19.00 Tjejträff – bakning

14.30 Cirkeln ”Vinön förr”
16 -17 Biblioteket öppet - biblioteksfika

Fars dag

11 måndag
Beställ mat!

12 tisdag
13 onsdag

Zonterapi och massage av Elisabeth Behr i skolan, tidsbeställning
19.00 Tjejträff - spelkväll

14 torsdag
15 fredag
16 lördag
17 söndag
vecka 47

Avslutning på kursen i utomhuspedagogik lördag – söndag
16-17

Biblioteket öppet - biblioteksfika

18 måndag

Sophämtning
Beställ mat!

19 tisdag
20 onsdag

19.00 Tjejträff – planering av höstfesten

21 torsdag
22 fredag
23 lördag
24 söndag
vecka 48

14.30 Cirkeln ”Vinön förr”
10.00 Gudstjänst med Mikael Schmidt och kaffe
16-17 Biblioteket öppet - biblioteksfika

Lämna in bidrag till nästa Ö-blad!

25 måndag
Beställ mat!

26 tisdag
27 onsdag

19.00 Tjejträff – kransbindning hos Mona

28 torsdag
29 fredag
30 lördag

17.00

Höstfest – se annons!

december

1

söndag

16 -17 Biblioteket öppet - biblioteksfika

vecka 49

2

måndag

3

tisdag

Brandövning

1:a advent

Beställ mat!

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

