


Några ord från redaktionen… 
 

 
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. 
 

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 2006 är 80 kr för enskild och 150 kr för en familj 
 

VINÖNS KULTUR- OCH HEMBYGDSFÖRENING,  pg  46 94 70 - 9 

Nu har hösten verkligen kommit även om vi just på 
vår lilla ö har varit ganska förskonade från snö och vi 
har ju hittills sluppit verkningarna av de oväder som 
har varit över resten av landet.  
 

Vi har istället kunnat titta på reportage i tv från vår 
eminenta Sjöräddning, där vi kunde få se skymten av 
alla våra duktiga killar och tjejer i bild. Vi är ju inte 
sämre i vår nyhetsrapportering utan även Ö-bladet 
har ett reportage från övningen.  
 

Vinön kommer även förhoppningsvis hamna i ett 
annat media nu under början av november då förhoppningsvis Radio Örebro 
kommer ut och gör ett litet reportage om vad vi har för oss under den mörka 
årstiden.  Det är ju inte ovanligt att turisterna på sommaren frågar vad vi gör 
här ute på Vinön på vintern och nu kommer ju radiolyssnarna i länet få lite 
klarhet i den frågan. När man läser Ö-bladets kalendarium så ser man att det är 
fullt upp även under den mörka månaden november. 
 

I månadens blad blir det också lite tillbakablickar om vad som hände förra 
månaden och information om vad som händer här framåt. Nu när höstmörkret 
kryper sig på är det kanske idé att sätta sig ner med en god bok eller så kan 
man laga lite mat efter våra recepttips som också är med. Om man vill göra det 
lite enklare för sig så kommer Värdshuset ha husmanskost och andra 
begivenheter även denna månad och då kan man ju få träffa lite folk också.  
 

Bilderna i månades Ö-blad är tagna av Daniel Lindberg, Bengt Bronner,  
Eva Widlund, Therese Arvidsson och RoseMarie Olsson. 
 

 
 
Hämtning av farligt avfall sker vecka 46 
 
Om du vill ha hämtning så ring 019- 21 21 00 en vecka före 



November på Värdshuset 
 

Husmanskost och pub den 11/11 
 

Isterband och stuvad potatis  
Chokladpudding och grädde  
 
Maten serveras klockan 17:00. För vår planering vill vi ha era bokningar senast fyra dagar 
innan det aktuella tillfället. Bokning görs på telefonnummer 019-44 80 10 
 
Efter husmanskosten är Värdshuset öppet under kvällen som pub. De som vill är hjärtligt 
välkomna att ta något att dricka. Köket kommer också att kunna erbjuda lättare 
förtäring under kvällen. 
 

 
 

Medelhavstema den 25/11 
 

Lyssna, upplev och smaka på några av Medelhavets läckerheter  
lördagen den 25 november kl 18.00. 
 

Under kvällen kommer vi få följa med på en resa med segelbåt. Två öbor har under några 
års tid valt att upptäcka världen, sjövägen. Vad de har varit med om kommer de att dela 
med sig av till oss. Vi kommer att lyssna, uppleva och smaka på några av Medelhavets 
läckerheter.  
 
Vi drar igång klockan 18.00. Priset är ännu inte satt utan beror på antal anmälda.  
Låter det här intressant? Ring och boka in er på 019-44 80 10 senast den 22 november! 
 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

Många  grattiskramar  

till  mormor  Birgit 

som  har  födelsedag  

den  19  november! 

 
 
 
 
 
 
 

 
från  barnbarnen  Freja  och  Jorunn 

 



PROGRAM FÖR TJEJTRÄFFARNA HÖSTEN 2006 
 

  8 november Matlagning 
 

16 november Chigong / Falun Gong 
 OBS! Torsdag 
 

22 november Binda kransar 
 

29 november Ö-Bladet 
 

 6 december Julpynta 
 

13 december Glögg. Vinöns vackraste Lucia. Julpyssel 
 

17 december Julmarknad 
 OBS! Söndag 
 

Alla är hjärtligt välkomna! 
 

 
 
 

PARTY – LITE! 
 

Välkommen på ljusparty  
 
lördagen 25 november kl 18.00 hos Ewa Olsson. 
 
Hör av er senast 20 november på telefon om ni 
kommer.  

Ewa Olsson 
44 81 02 

 
 

 
 

 
Studiecirkeln ”Vinön förr”  
 
samlas lördag 11 nov kl 14.30  
och lördag 18 nov samma tid 
Inventeringen av husen på Vinön fortsätter.  
Kaffe och trevlig samvaro. 
 
Välkomna! 
 



SKÄRGÅRDARNAS  RIKSFÖRBUND 
 

 
 
 

   Seminarium och styrelsemöte på Ven i Öresund 
26-27 augusti 2006 

 

 
Eftersom Ven ligger en bit bort så åkte vi redan på fredagen den 25 aug. Seminariet som 
ligger i samband med styrelsemötet skulle handla om småföretagande i skärgården, och SURF 
skulle passa på att ha möte också, så förutom RoseMarie Olsson och Eva Widlund så följde 
Rikard Widlund och Therese Allard med.  
 
Man kommer till Ven med Ventrafiken som har färjor som utgår från Landskrona. Man 
parkerar mitt i Landskrona och sen tar man färjan ut. Det är alltid intressant vilka båtar eller 
färjor man får åka med för att komma till de öar där mötena hålls. Den här varianten kostar 
pengar, det kostar 80 kr att ta sig ut utan bil. Den tog ungefär lika många bilar som Sedna. 
Passagerarutrymmena var mycket bättre och det fanns flera salonger/passagerarutrymmen att 
välja på som resenär. Turlistan är sämre än vår, vi missade turen som gick 17.30 och fick 
vänta till 20.00. 
 
Väl på Ven välkomnades vi av vår våra värdar Karen Alm och Sten-Åke Persson. Vi 
installerade oss i stugbyn där vi skulle vara och sen fick vi en sen middag i en lokal som 
tidigare tillhört frälsningsarmén men som nu används som utställningslokal för konsthantverk. 
En delikat middag avnjöts med lokala råvaror som getost och bröd bakat på durumvete. Det 
var också kul att återse de andra representanterna från de andra skärgårdarna och få höra lite 
om hur de hade haft det sen sist.  
 

 

 

1200 GULA VENCYKLAR finns ovanför backen i Bäckviken samt 
depå vid Kyrkbackens hamn och Campingen.  
 

Öppettider:8 april - 1 oktober, annan tid efter överenskommelse. 
Cyklar finns i olika storlekar, tandem och kärror.  

På lördagsförmiddagen var det rundtur på cykel eller i 
bilar. Det finns gott om hyrcyklar på Ven! Där ligger 
Vinöns Cykeluthyrning i lä. Men det är också fler 
cykelvägar på ön. Kommunen hade gjort ordning en 
vandrings- och cykelled längs med vattnet på några 
ställen och det var häftigt att cykla på en grusad gång när det stupade 20 m rakt ner på sidan 
av leden. Det var visserligen fårnät mellan cykelleden och branten men ändå. Träd och buskar 
växte oerhört frodigt och man förstår att de har en bättre växtzon än vi har här. Vi besökte 
deras kyrkogård som har en fantastisk utsikt och där man kan läsa på gravstenarna vad man 
hade för yrken förr i tiden på Ven.  



Seminarium om Småföretagande i skärgården 
 

Efter lunchen började allvaret. Då var det seminarium om småföretagande i skärgården.  
Seminariet ska leda till en faktaskrift om småföretagande i Sveriges skärgårdar. I inledningen 
fick vi reda på att skärgårdsbefolkningen traditionellt sett har en god företagaranda och att 
entreprenörskap är något naturligt. Det känner vi ju väl igen hemifrån vår lilla holme. Det var 
även intressant att få bekräftat att ju längre bort i skärgården och ju sämre kommunikationer 
man har desto fler företagare finns det.       
 
Statistik från Sveriges öar visar att befolkningen på öarna ökar med 0,6% totalt sett, men 
ökningen är störst i storstadsnära skärgårdar. När man har problem med pendling så ökar 
företagandet. Andelen av befolkningen som är sysselsatta i riket är ungefär 75,1% och denna 
siffra är ungefär som på öarna, (även om befolkningen aldrig är utan obetalt arbete) 
Inkomstförhållandena i skärgården är rätt så bra. Men det är svårt att få någon helhetsbild av 
läget genom statistik. 
 
På seminariet var några gästföreläsare med bland andra Maritta Larsson som är vice 
ordförande i Landskronas kommun. Hon presenterade vilka satsningar kommunen har gjort på 
Ven. Man har satt sig ner för att göra ett program där man vill förlänga säsongen. Kommunen 
har satsat på nya cykelvägar, offentliga toaletter, skyltning, Tyko Brahe-anläggningen och 
satsningar i naturlandskapet. Ett naturrum är på gång och en idrottsanläggning ligger i 
planeringsstadiet. Landskrona kommun har många ungdomsidrottsläger. 

 
 
 
Det ska byggas en ny skola på ön eftersom den nuvarande 
ligger på området där Tyko Brahe-anläggningen finns och de 
behöver fler lokaler. 
 

 
En rubrik under seminariet var: 
Det kombinerade företaget - en allt svårare kombination 
Ökande branschregelverk motverkar skärgårdsföretagen. 
 
Det finns en tradition i skärgården där man har flera kombinationer av företag som fiske och 
jordbruk, allt efter hur säsongerna har sett ut. Många skärgårdsföretagare jobbar i flera 
branscher och är dels löneanställda och dels egna företagare och har flera arbetsgivare. 
Det är svårare och svårare att ha kombinationsföretag att kunna regelverk i olika branscher 
man jobbar i. Hur ska vi hantera branschproblematik? 

 
Sune Fogelström från Möja presenterade vad man gjort inom SIKO. 
SIKO har haft ett projekt som heter Växtkraft i skärgården där man 
jobbar med företagsanalys av sina egna företag. Många håller på inom 
många branscher men vill jobba med färre områden. 200 företag har 
analyserats. I analysen av företagen har ett viktigt erfarenhetsutbyte 
skett speciellt till unga företagare som har fått hjälp av de med mer 
erfarenhet. Man har tagit fram ett ungdomspaket med ”lathund ” över 
vad man ska tänka på som skärgårdsföretagare eftersom det inte finns 

någon utbildning inom området. Man ser det som ett kompetensproblem, en nödvändighet är  
t ex att skaffa sig en redovisningsbyrå.  
  



I projektet Växtkraft träffades man tre kvällar i veckan för att gå igenom sina verksamheter 
med företagsanalyser. Detta möjliggjordes med bidrag från ESF-rådet. Företagsanalyserna 
hjälpte företagen och ledde till bättre samarbete mellan de många ensamföretagen. De unga 
företagarna tyckte det var värdefullt att få råd från de äldre som hade mer rutin och kunskaper, 
Man kom fram till att ”hårda frågor” som bryggor och vägar är enklare att lösa än 
samarbetsfrågor.  
 
Problemen man ser har med de sociala systemen att göra. Sjukkassesystemet fungerar inte om 
man har tio arbetsgivare. Ungdomar har svårt med A-kassa om de har problem med pendling. 
Systemen är anpassade för lönearbete och tvingar företag att smalna av sin verksamhet med 
sämre lönsamhet som resultat. De företag man har tittat på är inte beredda att anställa 
eftersom regelverken är för krångliga. 
 
Exempel från Möja 
 

På Möja bor det ca 260 personer, det finns 63 företag och 90 anställda. Möja företagar-
förening jobbar med allt från vägbelysning till ny ångbåtsbrygga. När man skulle bygga den 
nya ångbåtsbryggan gick flera av byggnadsföretagen på ön samman och lade in en offert för 
bryggan och fick hela projektet som kommer att gå på ca fem miljoner. 
När det gäller turismen på ön är det som på stenåldern om man jämför med Ven, säger Sune 
Fogelström. De företag som finns ger service till sommarboende. 
 
Exempel från Sankt Annas skärgård 
 

Bengt Almkvist presenterar en företagarorganisation i Sankt Annas skärgård som heter 
”Navet i havet”, en ekonomisk förening som det kostar 50 kr/år att vara med i. Man startade 
något som heter Sankt Anna-produkter där även tjänster ingår. Företagen var små och man 
jobbade ihop så man kunde ta emot busslaster. Man skapade ett skyltfönster tillsammans med 
kommunen i ett LEADER-projekt. Man har skapat en logga och åkt på studiebesök inom 
livsmedelssektorn t ex till Ölands skördefest. Man har 35 medlemmar, några jobbar lite mer 
och några som jobbat mindre har åkt lite snålskjuts. Det har förekommit illojal konkurrens 
och ett visst sneglande på varandra, lite avundsjuka på dem som har synts mer.  
Skyltfönstret har varit en succé och nu upplever man att man inte kan producera i samma nivå 
som efterfrågan, det finns inte tillräckligt med produkter. Det behövs mer entusiasm i 
företagen för att de ska orka satsa för att motsvara efterfrågan Man har även börjat fundera på 
varumärkesskydd eftersom namnet är så positivt laddat. Åldersfördelningen i projektet 
motsvarar åldersfördelningen hos de flesta företagare, eftersom det kan vara svårt för unga 
företagare. 
 
Skärgården är landets mest företagsamma bygd 
Eftersom det finns väldigt lite offentlig statistik har Bengt ringt runt och tagit fram egen 
statistik. En liten översikt hur det kan se ut i Sveriges skärgård i jämförelse med fastlandet. 
 
Ö/ kommun Antal invånare Antal företag Företag/1000pers 
Möja 260 inv 63 företag 210 
Värmdö kommun 35 000 inv 1949 företag 60 
St Anna 713 inv 52 företag 75 
Söderköpings kommun 14 000 inv 726  företag 51 
Öckerö 11 800 inv 629 företag 54 
Gnosjö 10 280 inv 495 företag 49 
Ven 362 inv 50 företag 150 
Landskrona kommun 39 900 inv 1516 företag 38 
 



Studiebesök 
 

Efter seminariet var det dags att få titta på Vens 
skärgårdsföretagande i närbild. Vi åkte runt med 
traktoråket, Vens motsvarighet till Vinöns traktor 
och skrinda. Vi fick på så sätt möjlighet att besöka 
ett lokalt getostmejeri, där vi fick klappa på getterna 
och sen smaka på osten. Vi fick även se ett litet 
bageri där man bakade bröd från durumvete som 
odlats på ön. Allt var väldigt trevligt och de 
problem och möjligheter som finns här hemma på 
ön finns även bland företagarna på Ven. De såg 
också lite trötta ut efter en sommar som hade varit 
lika makalös på Ven som här hos oss. 
 

På söndagen 
hölls det ett styrelsemöte som till stor del handlade om den verksamhet som varit och den som 
kommer. 
 
På eftermiddagen fick de som ville vara kvar för att se på Tycho Brahe-muséet som man har 
byggt upp med hjälp av medel från EU och kommunen. Museet var beläget i en gammal 
kyrka och hade visningar av korta filmer i små bås där man kunde välja film och 
berättarspråk. Det fanns en liggande bildskärm med en bok som man kunde bläddra igenom 
att röra vid bildskärmen. Man hade behållit känslan av storslagenhet i kyrkorummet men det 
var vetenskapsmannen som stod i centrum. Utanför var det en renässans-trädgård med örter i 
spegelvända kvarter och en liten avdelning om Tycho Brahes syster. Vi fick också möjlighet 
att gå ner i ett nedgrävt observatorium som bevarats från Tycho Brahes tid och nu öppnats 
upp, där var det ett bild- och ljudspel som visade Brahes observatorieutrustning. Några dagar 
senare kunde man läsa i Nerikes Allehanda att museet vunnit ett pris för årets bästa museum.   
 
Ett stort Tack till värdarna Karen, Sten-Åke och Tommy Lilja samt till Vens ungdoms-
förening med Bertil och Andreas i spetsen som ordnade speciellt för SURF:arna. 
 
Eva och 
RoseMarie 
 



 
 
 

 
 
 
 
Elisabeth Behr, 
 
zon- och 
massageterapeut, 
 
kommer till Vinön 
 
torsdagen 9 november 
 
Boka tid på 
tel.  070-399 58 08, teltid 08-09                                      

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Just nu… 
kransar och buketter till 

gravsmyckning, krysantemum 
potatis mm samt julbockar och 

vinterkransar 
 

V ä l k o m n a ! 
 

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

 
 
 

 
 

 

 
KONFERENSER 
i nygammal skolmiljö 
 
Vi ordnar dagkonferenser för 
max 35 pers, men även fika och 
mat på möten och privata 
tillställningar, t.ex. födelsedags-
fester, dop, begravningar.  
 
 
Bokning och förfrågningar:    
 

Yvonne  tel 019-448057,  
073-9280405 

  

Sten  tel 070-2390211   
 

 
 

Fotvård 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inga-Lill Sevefjord, 
 
medicinsk fotterapeut , 
kommer till Vinöns skola 
onsdagen den 22 november.  
 
Tidsbeställning:  
tel                    019-13 66 04 
eller mobil       070-557 48 03 
 
 



Överraskningsbingo  
till förmån för Blå-bandet 

 
Nu när resten av landet har galor och liknande för rosa bandet går vi mot 
strömmen och anordnar en bingo-kväll för gubbarnas räkning eftersom vi 
på Vinön har marscherat och haft bingo för det rosa bandet så många år 
tidigare. 

 
Kvällen inleddes med en klurig utomhus-tipspromenad 
med ficklampor. Vi avnjöt sen en god och värmande 
fisksoppa innan vi satte igång med bingospelandet. 
Soppan var inte en Blå Bandsoppa som man kanske kunde 
tro. Nej, det var en mycket välsmakande soppa med fisk 
från Hjälmaren så klart! 

 
På första bingon för kvällen gällde det bl.a. att 
ha koll på olika sorters löv från träd. Efter varje 
BINGO fick vinnaren hämta sig en blå vinst ur 
den blå vinstlådan. Tänk vad mycket blått det 
finns!  

 
I ”Smak och ritbingon” gällde det att avgöra vad som 
fanns i de blå glasen och därefter rita en ledtråd på 
tavlan så de övriga kunde klura ut vilken dryck det 
handlade om. 
 

Bekanta melodier fick vi höra under ”Musik-
bingon”. Här gällde det att ha koll på vilka 
namn som fanns med i varje melodi.  Var det 
Maja, Sofia, Kalle eller kanske Dagny? Här fick 
vi hjälp av vår eminente spelman Janne 
Eriksson, som underhöll på både banjo och 
gitarr.  

 
Varje pristagare fick i uppdrag att göra en djurpantomim ensam eller i 
grupp och vi fick se prov på både lokala djur som fiskgjuse, groda och 
höna men även elefanter och krokodiler var på plats. 
 
Arrangörerna vill härmed tacka personalen i soppköket och de som hjälpte 
till med att få till musiken under kvällen. 
 
Framför allt vill vi tacka alla deltagare som bjöd på sig själva och gjorde 
denna kväll rolig och för att ni var så givmilda för blå-bandets räkning. 
 
Insamlingen kommer att fortsätta en tid till så det finns fortfarande 
möjlighet att komma med bidrag. 

 



”Fyra män försvunna efter en fisketur” 
Stor sjöräddningsövning i mörkret på Hjälmaren 

 
 
Tisdagen den 24 oktober var det stor sjöräddningsövning på Hjälmaren. 

Det var Patrik Montgomery från SSRS som 
hade planerat och kallat till övning, och de 
deltagande visste inte mer än att det skulle bli 
en övning. Det går att öva på flera olika sätt, 
och vid den här övningen så samlades alla i 
småbåtshamnen i Hampetorp först, för att ha 
en kort genomgång. Sedan utgick alla enheter 
från kajen längst in i småbåtshamn, och 
klubbhuset blev uppsamlingsplats. 
 

Eftersök 
 

Scenariot började med att fyra män på fisketur var försenade hem, väldigt sena. När det 
gäller eftersök av försvunnen person så är det Polisen som är ansvarig myndighet, alltså 
den myndighet som skall se till att det händer något. Alltså var det en insatsledare från 
polisen som drog igång operationen, och eftersom denne inte visste så mycket om sjön 
så tog han en besättningsman från Rescue Hjälmaren till sin hjälp. Arbetet styrdes via 
brandkårsradio från hamnen i Hampetorp. 
 
Deltagande i övningen var inte mindre än sju båtar, sex båtar från olika brandkårer och 
så Rescue Hjälmaren från Sjöräddningssällskapet. Dessutom deltog tre hundpatruller, 
fyra sjukvårdare, ett antal figuranter och ett med tanke på vädret, platsen och tiden 
mycket stort pressuppbåd.  
 
Sjöräddning 
 

Övningen drog igång på allvar klockan 20:20 då båtarna lämnade hamn för att söka av 
olika tilldelade områden. Strax innan klockan 22 hade man hittat så mycket saker i 
vattnet att det stod klart att båten hade förlist. Det handlade nu inte längre om eftersök 
av försvunnen person, utan om sjöräddning, och plötsligt var det brandkåren som tog 
över ansvaret för insatsen, och en räddningsledare från Nerikes Brandkår tog över 
ansvaret på plats.   
 
Krattan 
 

Övningen fortsatte, båtar sökte längs stränder och hundpatruller på öarna. En samling 
med båtar körde en så kallad ”kratta” i det område där den fingerade båten troddes ha 
sjunkit. När man kör en kratta så kör flera båtar i bredd, fram och tillbaka och lyser på 
vattenytan för att hitta ev personer och föremål. Det svåra med att köra en kratta är att 
inte missa några områden och att hålla ihop båtarna när man svänger runt. Det var bra 
övning och ”krattan” bestående av fem båtar var en vacker syn. De övriga båtarna 
servade hundpatrullerna som var iland på öarna och sökte. Och det var just 
hundpatrullerna som hittade de överlevande. Båtarna hjälptes åt att få patienterna 
ombord och sedermera iland i Hampetorp. Sjukvårdarna från Röda Korset, och vår egen 
sjuksyster Anders kom väl till pass när de Oscarsnominerade figuranterna skulle tas 
omhand.  
 
Kaffe och macka 
 

Övningen avslutades i småbåtshamnen klockan 23:57, kaffe och macka värmde 
besättningsmän, och räddade troligen livet på en och annan journalist som tydligen inte 
hade läst på ”dresscoden”.  
 



Syftet med övningen 
 

Syftet var att testa utlarmningen, att se hur övergången från en ansvarig myndighet till 
en annan fungerar, att enheterna skulle få träffa varandra och lära känna varandras 
besättning, utrustning, styrkor och svagheter, att öva samband (radioprat), att pröva på 
hur det fungerar med hundar i båtarna, att provköra en kratta, och att se hur vi kan bli 
bättre på det vi gör.    
 
Resultatet 
 

Eftersom det hela drog ut på tiden hann vi inte med någon riktig utvärdering på natten. 
En skriftlig utvärdering pågår just nu och vi får återkomma i nästa Ö-bladet med vad vi 
har kommit fram till och tankar om framtiden. Då skall vi också förklara skillnaden på 
kommunalt och statligt vatten. På det stora hela är vi mycket nöjda med övningen och 
vill tacka alla inblandade.  
 
Deltagande   Deltog med 
SSRS, Sjöräddningssällskapet  Båt + övningsledare + övningsbåt 
Brandkåren Örebro   Båt 
Brandkåren Odensbacken   Båt 
Brandkåren Julita   Båt 
Brandkåren Eskilstuna   Båt 
Brandkåren Västermo   Båt 
Brandkåren Arboga   Båt 
 
Röda Korset    4 sjukvårdare 
Beredskapsstyrkan Örebro  3 hundgrupper 
Polisen Örebro   Ledningsbuss, insatsledare 
Brandkåren Örebro   Räddningsledare 
 
SOS Alarm    Utlarmning  
Figuranter    Sig själva, och inlevelse! 
 
SHB    Lokaler 
 
Katrineholmskuriren   journalist, (fiskardotter) 
Östernärkeportalen   journalist från orten 
Radio Örebro   Jennebo  
Tvärsnytt    ett filmteam 
Ö-bladet    en under cover skribent 
 

 
Hälsningar från 
besättningen! 
 

 
 
 
 
 

 
Vid tangenterna  
Rikard Widlund 
 

   Foto: Bengt Bronner - www.osternarke.nu

www.osternarke.nu


 

Julbord på Vinöns 
Värdshus 

 
helgerna första, andra och  

tredje advent 

 
• lörd   2 dec 13.00 och 18.30 
• sönd  3 dec 13.00 

 
Pris:   Vuxen 320 kronor 
Barn t.o.m. 12 år 120 kronor 

 

• lörd   9 dec 13.00 och 18.30 
• sönd 10 dec 13.00 

 

• lörd  16 dec 13.00 och 18.30 
• sönd 17 dec 13.00 

 
Vi ta även emot bokningar under veckorna, men då krävs det att man är  
minst 12 personer. För bokning och information ring Vinöns Värdshus på  
tel. 019-44 80 10. 

VÄLKOMNA önskar  
Therese och Emelia 

 
 
På söndagen den 17 december  
är det även 
 

 JULMARKNAD  
 i Vinöns skola 
 
Alla som har tänkt delta i årets 
upplaga av julmarknaden ska anmäla detta till Yvonne 
på tele 44 80 57 innan utgivningen av december 
månads Ö-blad. På så vis kan vi få med försäljarna så att 
konsumenterna vet vilka inköp de kan vänta med till 
Vinöns egen julmarknad.  
 
  
 

 

 



KRÄMIG ROTFRUKTSGRATÄNG 
4 port Ugn: 200° 
700 g blandade rotfrukter (palsternacka, 
rotselleri, morötter) 
300 g kassler 
3 dl mellangrädde 
1 krm riven muskot 
salt, peppar 
2 dl riven västerbottensost 
Gör så här: 
Skala och skiva rotfrukterna tunt. Tärna 
kasslern fint. 
Varva rotfrukter och kassler i en ugnsfast 
form. Häll över grädden och krydda med 
muskot, salt och peppar. Strö över osten. 
Grädda ca 25 min. 
 
MEDELHAVSGRATÄNG MED TIMJAN 
4 port Ugn 200° 
500 g potatis 
1 rödlök 
1 squash 
2 tomater 
150 g fetaost 
1 dl svarta oliver 
salt, peppar 
1 tsk torkad timjan 
2 vitlöksklyftor 
2 dl matlagningsgrädde 
Gör så här: 
Skala och skiva potatis och lök. Skiva squash 
och tomater, tärna fetaosten. 
Blanda alltsammans med oliverna i en smord 
ugnsfast form. Krydda med salt, peppar och 
timjan. 
Pressa vitlöken i matlagningsgrädden och häll 
över gratängen. Låt stå i ugnen ca 45 min 
tills potatisen känns riktigt klar. 
 
POTATISGRATÄNG MED SALAMI 
4 port Ugn: 200° 
1 kg potatis 
1 gul lök 
50 g salami 
3 dl riven ost 
2 vitlöksklyftor 
2 dl mjölk 
2 tomater 
Gör så här: 
Skala och skiva potatis och lök tunt. Strimla 
salamin. Blanda potatis, lök, salami och 2 dl 

riven ost i en ugnsfast form. Pressa över 
vitlöken. Häll över mjölken. Skiva tomaterna 
och lägg överst. Strö över resten av osten. 
Gratinera i ugnen tills potatisen känns mjuk, 
ca 50 minuter. 
OBS! Man kan utesluta salamin med då ska 
man krydda med salt och peppar. 
 
FÅRAHERDENS KÖTTFÄRSPAJ 
4 port Ugn 250° 
Potatismos: 
8 medelstora potatisar 
(vatten, salt) 
1 ägg 
1 tsk salt 
1 msk smör 
½ dl mjölk 
2 dl riven ost 
Köttfärsfyllning: 
400-500 g köttfärs 
2 gula lökar 
2 morötter 
2 msk smör 
1 tsk salt 
2 kryddmått grovmald svartpeppar 
2 msk tomatpuré 
1 msk Worcestersås eller soja 
1 msk vetemjöl 
2 dl vatten 
Gör så här: 
Skala potatisen, skär i bitar och koka ca 15 
min. Häll av vattnet och mosa potatisen. 
Tillsätt uppvispat ägg, salt, fett och mjölk. 
Vispa moset så det blir poröst. 
Hacka lök och skiva morötterna. Fräs löken 
sakta i en del av fettet, lägg i morötterna 
och låt dem fräsa med en stund. Lägg över 
grönsakerna i en kastrull eller gryta. Bryn 
köttfärsen i resten av fettet och hacka 
sönder den. Lägg över i kastrullen. Smaksätt 
med salt, peppar, tomatpuré och 
Worcestersås eller soja. Strö över 
vetemjölet och späd med vattnet. Låt koka 
några minuter. Häll köttfärsröran i en 
ugnsfast form och bred över potatismoset. 
Strö över osten. Gratinera i övre delen av 
ugnen tills ytan fått fin färg. 10-15 min. 
Glutenfri: Hoppa över vetemjölet och red 
med lite ljus majsenaredning istället. 
 
Smaklig måltid önskar Christina 



 
November 1936 

 
Det är jämt 70 år sedan muraren gjort klart skorstensstocken i 
uthuset vid Märta Kihls  nybyggda hem i norra byn på Vinön. Innan 
mursleven åkte tillbaka ner i spannen ristade han med spetsen ett 
datum i den ännu mjuka putsen. Sen gick han in till Märta och 
berättade att han var färdig, i tid innan frosten satte stopp för vidare 
arbeten. Muraren tackade för sig och fick betalt av Märtas 
Amerikapengar, pengar hon tjänat under åren i USA. 
Märta hade arbetat i familj och kunnat spara så mycket av lönen att 
det i Sverige, på en höglänt, sandig och torr tomt bekostat både uthus 
och huvudbyggnad i det nya materialet lättbetong. Där flyttade hon in 
med maken Nils och de fick dottern Karin. Men de kunde inte glädjas 
åt sitt fina hus på Vinön mer än knappa tio år; maken fick arbete  i 
Kvarntorp där man börjat utvinna olja ur markens alunskifferlager. 
Familjen Kihl sålde då ,flyttade  till fastlandet, och fastigheten på ön 
kom att ägas av min familj i dryga 25 år.    
Ristningen i murstocken upptäckte jag tidigt på 50-talet. Det var en 
söndag och vi satt och tryckte på loftet ovanför uthusets sommarrum. 
Vi hade klättrat uppför stegen inne i vedboden och  satt i dunklet på 
kubbar runt bordet, en upp-och-ner vänd konserveringsgryta. 
Isoleringen, sågspånet, doftade gott mellan bjälklagen. Vi spelade kort 
med en pytteliten kortlek, inköpt vintern innan på Hindersmässan i 
Örebro. Då och då kikade vi ut genom gavelns springor ner mot 
bygatan för att se om Rolfs pappa var i antågande. Där hukade vi hela 
dagen, Rolf Bjelke,  min kusin Bosse, Lasse Ring, sommarbarn hos 
Edward och Svea, min kusin Birgitta och jag.  Vi hade stått bakom 
lagårn vid huset familjen Bjelke hyrde och gjort något fuffens, kanske 
tjuvrökt, och fru Bjelke hade ertappat oss och sagt att herr Bjelke 
minsann skulle gå och tala med min pappa. Nu väntade vi bara på 
dråpslaget, uppläxningen, bannorna. Men herr Bjelke kom aldrig. Mot 
sena eftermiddagen lommade vi ner från loftet och då såg vi 
ristningen; november 1936. Var det den sjätte? Jag minns inte exakt.  
Men där står det, outplånligt, i den härdade putsen. 
Vad visste vi då om Märtas Amerikaår? Både på min mammas och 
pappas sida hade syskon utvandrat på 1920-talet. Och under en 45-
årsperiod fram till 1925 utvandrade 55 Vinöbor till Nordamerika. Det 
skriver Bo Ek i boken ”Vinön – en resa”. Somliga bosatte sig där borta, 
andra återvände, ibland med svensk make eller maka. Så var det med 
Anna, Lydias syster, hon kom tillbaka som fru Malmsten, gift med 
smålänningen och snickaren Gusten. Malmstens röda trähus byggdes år  



1931 och ligger ett stenkast snett över vägen från Kihls vita 
sprutputsade villa.  
Det krävdes mod att flytta till ett nytt land och själva resan över var 
heller inte ofarlig. Alla som lever vid vatten känner dess villkor. De 
som reste över – och de många som också kom tillbaka över det stora 
vattnet- har oförglömliga minnen. Det finns en bok skriven 1901 och 
utgiven på eget förlag, ”Ögonblicksbilder från en tripp till Amerika” av 
August Palm. Han skrev boken så snart han kommit hem vilket ger  
omedelbarhet åt framställningen.    
Palm är idag ihågkommen som en 
av den svenska socialdemokratins 
grundare. I boken berättar han 
om de fyra månader hösten 1900 
han vistades i USA:s östra stater 
på inbjudan av svenska arbetare 
där borta. Socialistiska 
Arbetarepartiet kandiderade i det stundande presidentvalet och 
Mäster Palm kallades över från Stockholm för att entusiasmera och 
vinna röster för socialismens sak. 
På var och en av de många platser han besökte som talare rapporterar   
han om  antalet bosatta svenskar; bara i staten Minnesota fanns redan 
år 1900 över en halv miljon landsmän. I staden New–Britain med 27000 
invånare var minst  7 000 svenskar, I Providence bodde 6 000 
svenskar, i Campello nära Boston  6 000, i fabriksstaden Worcester 
över 10 000. I staden Hartford i Connecticut, med 75 000 invånare, 
var  4 000 svenskar. Då bodde där Samuel Langhorne Clemens, känd 
som Mark Twain, bl.a. lots på Mississippifloden och författare till 
boken ”Huckleberry Finns Äventyr” (1884). 
Mycket är annorlunda i Amerika och August Palm förundras över New 
Yorks ”luftjärnbana” högt ovan marken, de väldiga broarna över 
Hudsonfloden och stadens ”skyskrapare”. Den senaste, The Syndicate 
Building, är 32 våningar hög!  
Innan man kommit så långt måste dock sjöresan avverkas och nålsögat, 
immigrationsmyndigheterna, passeras. Det hela tar dagar och ibland 
veckor. August Palm hade med sitt pass, utställt på 4 månader, rest 
med tåg från Stockholm den 1 september 1900 till Göteborg, sedan via 
Köpenhamn till Esbjerg, med båt över till England och tåg till 
emigrantstaden Liverpool på västkusten dit han anlände den 6 
september. Vid järnvägsstationen avhämtades folk av de olika 
rederiernas agenter i omnibussar, körda av kuskar klädda i stormhatt. 
Utvandrarna inkvarterades på hotell för natten och vid niotiden nästa 
morgon forslades de  ner till hamnen där en ångbåt tog dem ut till 
Hvita Stjernliniens näst största ångare,  kolossen ”Cymric”, byggd i  



irländska Belfast två år tidigare. Först vid fyratiden på eftermiddagen 
hade de 800 emigranterna med koffertar och väskor stuvats in  och 
fartyget kunde lätta ankar och sätta kurs västerut. Ombord fanns 
1400 personer, varav 600 besättning och ”officerare”, en sorts polis 
som såg till att alla skötte sig. En bråkig irländare som dragit kniv,  
t ex, fick tillbringa  resten av resan inburad i  fartygets sjukstuga. 
Kvinnor skulle vara inne på logementen klockan tio, de fick inte efter 
den tiden vistas uppe på däck. De manliga passagerarna kunde däremot, 
om vädret var vackert, stanna uppe hela natten, men klockan elva 
släcktes det elektriska ljuset och sällskapssalong och rökrum låstes. 
Överfarten tog nio dygn och fartyget följdes över hela Atlanten av 
ett tjugotal sjöfåglar. August Palm reste nöjd i tredje klass och 
tyckte  det var som att bo på semesterhotell; maten var god, man 
idkade sällskapsliv med samtal, kortspel, sång och dans.  
Allt var behagligt om man undantar stormdygnet den 13 september! 
Fartyget var drygt halvvägs över Atlanten, mitt för de fruktade 
Newfoundlandsbankarna där mötet mellan kalla och varma 
havsströmmar ofta orsakar tjocka och storm. Området är känt som 
”Atlantens kyrkogård” på grund av de många skeppsbrotten, skriver 
Palm.  (Det var här Titanic kolliderade med ett isberg i april 1912 och 
sjönk till 6 000 meters djup). Snart befann sig Cymric mitt i ett 
oväder med isblandat regn och stark vind. Stormen tilltog minut för 
minut och mätte som högst drygt 10, orkanstyrka, på den tolvgradiga 
skalan. Trots fartygets 12 200 hästkrafter stod Cymric stilla och 
stampade i motvinden. ”För hvar gång fören dök så långt ner att 
propellrarne kommo öfver vattnet, hördes och kändes det som om hela 
det väldiga skrofvet remnade midt itu. När aktern dök ned, och 
propellrarne slogo mot de upprörda vattenmassorna, lät det som 
väldiga kanonskott. Det var fasansfullt. Det lider dessutom mot 
kvällen. Om ett par tre timmar skulle det vara bälgmörkt i detta 
förfärliga väder och ute, långt ute på vida hafvet. En hvar kände sig 
hemsk till mods”.   
Hur skulle väl en ”vining” på väg till det nya landet ha upplevt stormen 
över de ofattbara svarta djupen? Här var man van vid slättsjön 
Hjälmaren med sin ibland krabba sjö, men där man alltid har land i 
sikte och sjöns medeldjup blott är sex meter?   Nog kände alla lättnad 
när stormen på världshavet bedarrade.  
Landstigningen i New York på den tionde dagen var ännu en pärs.  Det 
tog tre bogserare att dra ”Cymric” uppför Hudsonfloden och in  i Hvita 
Stiärnliniens docka. Här mötte läkarundersökning, 
vaccineringskontroll, tulltjänstemän, linjeagenter.  Ellis Islands 
immigrantmottagning utanför Manhattan var under uppförande år 
1900, så för Cymric och andra fartygs passagerare väntade  



provisorier, uppsortering i burar och fållor efter ålder och kön: 
skandinaver, irländare, 
italienare, ungrare, 
ryssar, polacker, 
serber, bulgarer.  De 
amerikanska 
myndigheterna finner 
han mycket bryska: 
”Man behandlas värre 
än en brottsling och 
får både hungra, 
törsta och frysa”. Palm 
hyser dock viss 
förståelse: ”De 
amerikanska myndigheterna som ha med invandrarne att skaffa, ha ett 
ofantligt arbete, då vissa dagar kunna anlända en 3-à- 4000 
emigranter”.   
Man skall vara ung och stark för att klara omställningen, tycks August 
Palm mena, och slutar sin bok med ”Fingervisningar för utvandrare”: 
Unga människor i 20 –30-årsåldern kan tryggt resa ut, men skall räkna 
med att arbeta hårt, snarast lära sig landet, folket, dess språk, seder 
och förhållanden. Är man äldre än 40 år råds man att avstå, såvida man 
inte har släkt och vänner att lita till.  
Våren och sommaren är bäst att utvandra; jordbruks-, skogs-, och 
gruvarbetare bör ha så mycket pengar med sig att de direkt kan resa 
inåt landet till de platser där lämpligt arbete erbjuds. Han nämner 
stater i Mellanvästern som Minnesota, Wisconsin, Dakota. 
Fabriksarbetare råds att stanna där industrierna finns i staterna 
längs ostkusten, t ex New York och Pennsylvania. Lönerna vid förra 
sekelskiftet var som lägst enligt fackföreningarnas prislista 30 cents 
per timme (omkr kr 1:05) och som högst  50 cents per timme. 
Arbetstiden var satt till åtta timmar. 
 ”För tjänstflickor är Amerika särskildt gynsamt; de ha lätt att få 
platser såväl i stad som på land och lönen är från omkring 3 till 6 
dollars i veckan; 5 dollars är den vanliga lönen;  kokerskor erhålla 50 
dollars och mera per månad”. 
 Särskilt svenska hembiträden hade gott rykte om sig och var 
eftertraktade på arbetsmarknaden. Många  blev kvar i USA, andra 
kom hem  till  Vinön med en god sparad slant – som Lydia, Anna och 
Märta. 
 
Text: Gunilla Blomé 
Akvareller: Rachel Goff 



Månadens boktips 
 

”Utan heder och samvete” skriven av Marie Jönsson. 
 
En kvinna hittas mördad i skatteverkets hiss. Vem är hon? Varför har hon en lapp 
med skatterevisor Mona Stenssons namn på i sin handväska? 
För Mona själv är det en gåta, men polisen och hennes överordnade drar sina egna 
slutsatser. Mona inser snart att det bara finns ett sätt att bevisa sin oskuld – att hitta 
den verkliga mördaren. 
Mona drar igång sin egen undersökning av mordet och tillsammans med en kollega 
försöker hon bena ut vad som har hänt. Det blir en och annan dråplig situation 
medan de luskar efter sanningen, som ska föra dem fram till en lösning av 
mordgåtan. Idéerna är ganska vilda och det händer att de blir tvungna att gömma sig 
i garderober t ex. Det är en spännande och samtidigt rolig bok fullt värd att läsa en 
regnig dag i november. 
Marie Jönsson är jurist och arbetar sedan många år på Skatteverket i Helsingborg. 
Hon har skrivit en bra deckare som samtidigt är en rolig satir över en toppstyrd 
statlig byråkrati. 
 

 
 
Sommaren på Vinön i siffror  
 

Den soliga sommaren 2006 känns lite avlägsen just nu men vi 
minns att det var många turister här ute. 
 
Till konstutställningen i skolan kom det 4 872 besökare. Vecka 29 var den 
veckan då det kom flest, nämligen 878 personer. 
 
På värdshuset har det varit ett digert artistutbud även denna sommar, Micke 
Rickfors, Roffe Wikström, Mats Ronander och Lasse Tennander gästade bl a 
ön.  
 
Cykeluthyrningen hade sina toppnoteringar den 16 och 17 juli, den 16 juli 
hyrde 46 personer cyklar i två timmar, våra privata cyklar var till och med 
ute för uthyrning. På hela säsongen hyrdes 438 vanliga cyklar under en hel 
dag, då är även grupper under våren och hösten medräknade.  
 
Sjätte sommaren hos Vinöbagarn var som hos andra solig och varm. 
Förutom de trogna kunderna letade sig många dagsturister ut. Sten med 
personal slet i värmen för att serva alla kunderna och de gjorde det med den 
äran. 
 
Sommarfärjan ökade även i denna sommar tillströmningen av människor 
och bilar till ön. Färjans statistik räknar med transporterade enheter och 
2005 transporterade man under augusti 8625,5 enheter, under 2006 hade 
summan ökat till 9044, augusti var den månad då man transporterade flest 
enheter.  



 
 

Nu börjar trädgårdsåret ta slut och det är nästan lite skönt när frosten nu 
äntligen har kommit och satt punkt för tillväxten på många växter. Det 
finns ju ännu lite blommor som håller än ljung och prydnadskål håller än.  
 
Nu under hösten har ju olika svampar stor utbredning, det är ju som 
julafton för allt som kan drabba träd buskar och blommor och det här är 
ju för att det ska ske en nedbrytning på hösten, så det är bara att hänga 
med och ta det lugnt 
 
Lönnlöven får på sensommaren och hösten 
svarta fläckar dessa fläckar orsakas av en 
svamp. Fläckarna är 1-2 cm stora och har 
en gul rand runt fläckarna. Bladen kan börja 
ramla av i förtid och om man vill förhindra 
smittspridning kan man ta bort löven. Det 
är inte skadligt för träden. De svarta 
fläckarna på bladen kallas tjärfläckssjuka 
och är alltså ofarlig men lite missprydande.  
 
Hösten är ju tiden för att plocka undan ute och så kan man ju ta bort lite 
gamla sommarblommor som nu har gett med sig. Jorden som är över från 
krukor och urnor brukar jag lägga på rabatter, för den är ju relativt 
ogräsfri i ett år till, det är inte just någon näring kvar i den men den 
skapar lite mullhalt i jorden i alla fall. Man kan ju använda den till att 
toppdressa gräsmattan om det eventuellt finns några ojämnheter. I 
gräsmattan har mossan sin högtid just nu. Gräset har slutat att växa men 
mossan frodas i det fuktiga vädret, den kommer att växa ända tills snön 
kommer. 
 
Det har kommit mycket trevliga trädgårdsböcker under året och nu när 
det blir mörkt så tidigt så kan man krypa upp i ett hörn och förkovra sig. 
Biblioteket brukar ha ett bra utbud på trädgårdsböcker och då slipper man 
dem i bokhyllan hemma sen när man har läst ut dem. Man kan ju också 
hitta guldkornen som man kan önska sig i julklapp. Det har kommit i alla 
fall två böcker om prydnadsgräs, vilket är glädjande eftersom det har 
funnits lite dåligt med litteratur på ämnet. I välsorterade perennböcker 
finns det några sorter men det kommer ju fler och fler sorter och man 
behöver ju få lite inspiration när det gäller kombinationer och sorter. Jag 
inser att det är oerhört insnöat att vilja lära sig mer om något så simpelt 
som gräs som finns överallt i naturen runt oss.  
 
Trädgårdssidan kommer att ta vinterlov och återkommer när våren 
kommer och väcker allt som växer. 
 
 
Hälsningar från Rosie på Vinön!    



 
 

 
 
Hur går det med Temavandringarna? 
 
Hösten har varit varm och skön men ändå har vi inte haft så många barngrupper 
som under våren. Tyvärr är det är inte lika populärt att komma på en Tema-
vandring under hösten som under vintern och våren då vi inte kan ta emot alla 
som vill komma. Detta innebär att vi har haft mera tid för efterarbeten och 
planering inför nya teman, vilket är en mycket viktig del i projektet. 
 
Äppeltema 
 

Ett nytt tema för hösten var Äppeltemat då vi 
diplomerade minipomologer efter en hel dag om 
äpplen. De olika äppel-lagen fick lära sig mycket om 
äpplen under dagens alla övningar. Skala längsta 
äppelskalet, känna vilka frukter som är äpplen och 
äta äpplen på annorlunda sätt ingick 
också. Temat avslutades på kvällen med 
en mycket uppskattad ljusvandring, som 
naturligtvis också gick i äpplets tecken. 
 
 
Kurs på Vinön 
 

En kurs för pedagoger inom skolan har också planerats och inbjudan gick ut i 
mitten av oktober. Det är en 5 p kurs i Utomhuspedagogik i samarbete med 
Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik, Linköpings Universitet. Den kommer 
att pågå under hela 2007 för att vi ska få med alla årstider. Intresset för kursen 
är stort och anmälningar och förfrågningar rullar in hela tiden. Den som är 
intresserad av kursen ska ta kontakt med Eva, helst på mail. Sista anmälningsdag 
för kursen är 15 december.  
 
Temavandringar 
 

Vi jobbar vidare med nya och gamla teman. Vi informerar i olika skolor om vår 
verksamhet. Anmälan till Temavandringar för barngrupper kan man göra när som 
helst och redan nu kommer förfrågningar inför våren som fortfarande är den 
årstid då flest vill åka till Vinön.  
 
Eva och Rosie 
 
 
Förfrågningar och anmälan: 
Eva Widlund eva.widlund@vinon.se

mailto:eva.widlund@vinon.se


 
 

1 onsdag 19.00 Tjejträff – Film   

2 torsdag                                                                                 

3 fredag   

4 lördag  Alla helgons dag

5 söndag 

v. 44 

  

16 – 17 Biblioteket öppet 

6 måndag 
 

 
 

Beställ hämtning av farligt avfall!                                                       Gustav Adolfsdagen

7 tisdag 18.30 Brandövning 

8 onsdag 
v. 45  

Öppet hus  Svenska kyrkan  
 

14.15 
19.00 Tjejträff – matlagning 

9 torsdag  Zonterapi och massage - Elisabeth Behr  i skolan   TIDSBESTÄLLNING 

10 fredag Sophämtning   

 Mårtens afton

11 lördag 
 

Studiecirkeln Vinön förr  
 

14.30 
17.00 På Värdshuset – Husmanskost och pubkväll 

12 söndag 
 

16 – 17 
 

Biblioteket öppet                                                                                              Fars dag

13 måndag  Hämtning av farligt avfall vecka 46 

14 tisdag   

15 onsdag   

16 torsdag 18.30 Tjejträff – Chigong      OBS: dagen och tiden! 

17 fredag  
 

18 lördag 14.30 

v. 46 

 

S  

tudiecirkeln Vinön förr  

19 söndag 
  

16 – 17 Biblioteket öppet                                                        

20 måndag  
 

v. 48 

v. 47 Lämna in bidrag till nästa Ö-blad denna vecka!

21 tisdag   

Fotvård - Inga-Lill Sevefjord i skolan   TIDSBESTÄLLNING   22 onsdag 19.00 Tjejträff – Binda kransar 

23 torsdag  

24 fredag  Sophämtning 

25 lördag 
 

På Värdshuset – Medelhavsafton med bildvisning 18.00 

söndag 

 

10.30 
 26 
 

16 – 17 

 

Gudstjänst i Missionshuset, Mikael Schmidt  
Svenska kyrkan, kyrkkaffe 
 

Biblioteket öppet  

27 måndag   

28 tisdag   

29 onsdag 19.00 Tjejträff – Ö-bladet mm 

30 torsdag   

1 fredag   

2 lördag 13.00  
18.30 På Värdshuset - Julbord 

3 söndag 13.00 På Värdshuset – Julbord                                                                         Första advent 

november  
2006 

 

Vad händer nästa månad på Vinön? Kom ihåg att meddela redaktionen,  
så det kommer med i december månads kalendarium. 
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