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Bidrag till Ö-bladet skickas varje månad till o-bladet@vinon.se eller lämnas i Ö-bladets blåa postlåda vid dörren till skolan. 

Datum som gäller: Annonser den 20:e i varje månad och för övriga bidrag den 25:e i varje månad. 
 

******************************************************************************************* 
 

Uppskattar du att få Ö-bladet? Bli då medlem i Vinöns kultur- och hembygdsförening! 
 

Ö-bladet är Vinöns lokala tidning, utgiven och bekostad av Vinöns kultur- och hembygdsförening. Som medlem 
kan man få utdelning i postlådan på ön eller få den som e-post. Önskar någon få tidningen skickad till en annan 
adress går det bra om man lämnar adresserade och frankerade kuvert med dubbelt porto och märkta med  
de månader som man vill ha tidningen. Då kan redaktionen lätt stoppa ner ett exemplar av ett Ö-blad i färdiga 
kuvert och lämna till lantbrevbäraren. 
 

Postadress: Ö-bladet, Vinöns skola, 715 93 Vinön   E-postadress: o-bladet@vinon.se   Hemsida: www.vinon.se 
 

Vinöns kultur- och hembygdsförening, e-postadress: hembygdsforeningen@vinon.se   
BLI MEDLEM I FÖRENINGEN! Medlemsavgiften för 2022 är 150 kr för enskild medlem och 300 kr för familj. 
Föreningens Swish-nummer: 123 396 25 29, Bankgiro: 190-1206.  
Skriv på meddelande: Medlemsavgift 2022, namn och adress, postadress/e-postadress. 
 

Det finns möjlighet att ge frivilliga bidrag till föreningen i en sparbössa i skolan eller använda SWISH till 
hembygdsföreningen 123 396 25 29 - Tänk då på att skriva meddelande och avsändare! 

Några ord från redaktionen…  
 

Nu har vi passerat vårdagjämningen och dagarna blir längre. Våren kom 
tidigt men som vanligt gör vintern ett återbesök med minusgrader och 
några snöflingor i luften. Det är fullt med nytt liv på gårdarna, många 
lamm och kalvar har fötts här på ön. Ibland får vi lamm som måste matas 
med flaska, då är det bra att alla kan hjälpas åt. Här är det Bror, 2½ år 
som matar lilla Våfflan. 

I förra numret satte redaktörerna ord på det som så många av oss känner i en tid med krig i 
vår del av världen och flyktingar som kommer till vårt land. Många vill hjälpa till på olika sätt 
och i detta nummer ser vi hur en aktivitet inbringade pengar till UNHCR.  

När världen runt omkring oss gungar är det ändå lugnt och tryggt på Vinön. Det är något vi 
måste värna och vara rädda om – och om varandra. Under mars har vi tillsammans med  
Carina Berg från Svenska kyrkan funnit ro och glädje i onsdagarnas akvarellmålning.  
Under april erbjuds  många tillfällen till gemenskap på ön och nu är det även dags för flera 
årsmöten. Läs mer i Ö-bladet och titta på sista sidan med ett fullspäckat kalendarium.  

På framsidan ser vi gaveln på vårt skolhus med nymålade fönster. Tidigare under våren såg  
vi att det satt skivor för fönstren. Det är Julia som håller på och renoverar fönstren, mycket 
välbehövligt! I nästa nummer kommer vi berätta lite mer om hennes arbete med denna 
renovering.  

Detta ö-blad hann inte bli klart till månadsskiftet, och så kan det nog bli lite då och då 
framöver eftersom vi är väldigt få som ingår i redaktionsarbetet. Vi efterlyser hela tiden flera 
medarbetare, varmt välkommen att höra av dig om du vill vara med att få till vår 
månadstidning.  

önskar månadens redaktör Eva Widlund 

Bilden på Bror är tagen av pappa Rikard och bilden på framsidan är tagen av mig Eva. 
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Information från Vinöns kultur-och hembygdsförening 
April 2022 

 
Årsmöte 2022 
30 april klockan 11.00 är det dags för årsmöte i Missionshuset. Kallelse kommer 
att skickas ut via e-post eller med vanlig post senast tre veckor innan årsmötet. Se 
mer information längre fram i detta nummer av Ö-bladet.  
 
Medlemsavgift 2022 
Medlemsavgiften betalas in första kvartalet. Har du glömt att betala så gör det nu. 
150 :- för enskild person 300 :- för familj 
Bankgiro 190-1206 eller Swish till 123 396 25 29.  
Glöm inte att skriva 2022 samt namn och adress på meddelandet!  
 
Om du har en e-postadress får du gärna meddela den till styrelsen på 
hembygdsforeningen@vinon.se Det underlättar enormt om vi har aktuella 
kontaktuppgifter till våra medlemmar när vi ska skicka ut kallelser med mera. Tack!   
 

      

VALBORGSMÄSSOAFTON 

Vårens ankomst firas vid norra badet 
klockan 20.00. 

 
Under kvällen hålls ett vårtal och vi 
sjunger sånger tillsammans. 
 
Hembygdsföreningen kommer att 
sälja lotter och fina priser utlovas! 
 
 

Brasan placeras på vändplanen och det går bra att lägga dit ris i måttliga mängder 
ett par veckor i förväg.  

VARMT VÄLKOMNA!  



 

UTHYRNING AV SLÄPKÄRRA  

Hyr släpkärra direkt på ön, praktiskt och bra! 
 

Vinöns kultur- och hembygdsförening har en släpkärra 

för uthyrning. Den är försedd med en täckande 

plastkåpa och utrustad med tipp. Totalvikt är 900 kg 

och maxlast är 640 kg. 

Låter detta som ett bra alternativ till att hyra kärra på fastlandet, så är du välkommen att 

ringa vår ansvarige släpkärreförvaltare Nils Svensson 070-18 00 151 

 Pris/dygn: Pris/vecka 

Föreningsmedlem 260:-    1000:- 

Övriga  520:-    2000:- 

 

Vinöns kultur- och hembygdsförening 

SWISH nr 123 396 25 29 

 

 

Boka övernattning på Vinön 

Övernattningsstuga att hyra 

På skolgården finns en övernattningsstuga att 

hyra. Tillgång till dusch och toalett i skolhuset. 

Kontakta Yvonne Karlsson för bokning och info,  

telefon 019-44 80 57 eller 073-928 04 05. 

 

Stuga på Norra Vinön  

Utmed stora vägen i norra byn finns denna 

välplanerade lilla stuga. Den har fyra 

bäddar, en våningssäng och en soffa med 

överhängande bädd. Stugan är smakfullt 

och personligt inredd med en köks-

avdelning och toalett med dusch. 

Bokning: Yvonne Karlsson 019-44 80 57 

eller 073-928 04 05. 



Påsk på Värdshuset 

Vi har öppet alla helger 

under april och extra öppet 

under påskhelgen. Se vår 

hemsida, affischer och 

veckoblad med veckans 

husmanskost som delas ut  

på ön. 

Lördagen den 30 april  

blir det även en 

trubadurafton kl 18-22 

  

För bokning: 

Ring Mari Stenbom 

019-44 80 10, 070 719 60 96 

eller skicka e-post till 

mari.stenbom@gmail.com 

www.vinonsvardshus.se 

 

 

 

 

 

VÄLKOMNA PÅ PUBAFTON DEN 30 APRIL 

MED DANA & SLÄTTBERG PÅ VINÖN 18-22 
 

VÄRDSHUSET BJUDER IN TILL EN KVÄLL FYLLD AV SOFT 

JAZZ, HÄRLIGA MELODIER OCH GOD MAT SÅKLART, 

PRECIS PÅ RANDEN TILL ATT VÅREN TRILLAR IN. 

 

FRI ENTRÉ SÅ SE TILL ATT BOKA BORD I FÖRVÄG OCH 

HAR NI NÅGRA FRÅGOR, VÄNLIGEN RING ELLER MAILA 

TILL OSS. 

VÄL MÖTT, MARI MED PERSONAL 

mailto:mari.stenbom@gmail.com
http://www.vinonsvardshus.se/


FÖRBEREDELSER INFÖR CYKELSÄSONGEN 2022 

Den 6 april kommer en medarbetare från Lindells 
cykel i Örebro till Vinön. De tio cyklar som 
hembygdsföreningen köpt in för uthyrning,  
tack vare bidrag från Landsbygdsnämnden Örebro 
kommun, ska servas.  
Lindells tar samtidigt med sig ytterligare tre cyklar 
ut som köpts in för bidragspengar som blivit över.  
 

Om du vill hjälpa till med uthyrningen under cykelsäsongen är du varmt välkommen att 
höra av dig till ordförande Lars Eklund på 0705-31 38 33 så pusslar vi ihop ett schema. 
Cykeluthyrningen drar igång lite längre fram i vår.  
 

 
 

TISDAGSLUNCH I SKOLAN 

12 april 12.30  
På menyn: Kycklinggratäng, ris, 
grönsaker och dryck. Kaffe och kaka efteråt.  
Pris: 80 :-  Matlåda (ta med egen låda) 60 :-  
 

26 april 12.30  Menyn är inte bestämd än. Kom gärna med förslag när vi ses eller 
kontakta Rita Tammerman Eklund.  
 

Anmälan till lunchen 12 april senast torsdag 7 april och anmälan till lunchen 
26 april senast torsdag 21 april.  
Anmäl er till Rita på 0707-72 11 00 eller rita.tammerman@gmail.com  
 

Varmt välkomna! 
Vinöns kultur- och hembygdsförening 
 

 
 

                                      PÅSKHÄLSNINGAR 
 

Vi önskar er alla en 

skön och solig påsk! 
 

Aina, Christer och Disa 

     

Tack för all fin respons vi fått 

efter förra Ö-bladet. Glad påsk! 

Elin Vinberg och Gunilla Ohlsson 



Tjejträffarna i mars ägnades åt akvarellmålning  
 

Carina Berg som är känd från 

barnens kyrkis, inspirerade och 

visade oss vad man kan göra med 

vattenfärger.  

Glädjande nog var det många som 

hörsammade denna inbjudan, vid 

första träffen var vi 14 deltagare!  

Det är ju också ett tillfälle att träffas och det var det mycket prat och skratt varvat med 

tystnad och djup koncentration. Fastän man vet precis hur man vill måla så är det inte 

alltid det blir som man tänkt sig! Då säger Carina att det är bara att öva och öva så lär 

man sig så småningom. 

Tusen TACK till Carina från alla oss som provade akvarell!  

 

Tjejträffarna i april  

fortsätter som vanligt varje onsdag kl. 18.00 i skolan med varierande program. Vid första 

träffen i april spelar vi spel och bestämmer programmet för resten av vårterminen. 

Alla gamla som nya hälsas varmt välkomna! 
Text: Mariann Karlsson Bild: Eva Widlund 

 

 

Ny kyrkvärd 

Jag har fått möjligheten att bli ny kyrkvärd när Svenska kyrkan 

har sina gudstjänster på Vinön. Det är två andra personer som 

är kyrkvärdar och jag ersätter Anna-Greta som har blivit 

vederbörligen avtackad!  

Uppgiften som kyrkvärd är att se till att allt fungerar under 

gudstjänsten, vi plockar fram, bakar och fixar med fika, gör i 

ordning psalmböckerna, för att sedan plocka undan om det är 

något annat inbokat i Missionshuset.  

Det är gudstjänst ungefär en gång i månaden i Missionshuset och det är ett troget gäng 

som brukar komma på gudstjänsterna under vinterhalvåret, men under våren, sommar 

och tidig höst brukar det vara lite fler.  

Nästa gång är annandag påsk, då det är påsk-vandring som börjar ovanför färjebacken vid 

bröderna Perssons hus. Så varmt välkomna att vara med!  

Hälsningar RoseMarie! 

 



KOM OCH SJUNG eller KOM OCH LYSSNA 
23-24 april 

 
Vinöns kultur- och hembygdsförening lånar ut Missionshuset till  

Monica Moa Andersson och Våga sjunga-kören från Medborgarskolan i Örebro! 

 

  
Monica Moa Andersson 

 

På lördagskvällen 23 april repeterar kören i Missionshuset och då är alla som vill 

sjunga varmt välkomna att ansluta sig! 

På söndag 24 april klockan 14.00 bjuder kören på sånger från 1920-talet fram till 

idag. Under en timme tas vi med på en musikalisk resa om 100 år. 

 
Efteråt bjuds vi på kaffe och kaka   

 

Fri entré! 
 

Varmt välkommen! 

Mari Stenbom i samarbete med Monica Moa Andersson, kören ‘Den lilla men naggande goda kören’ 

från Medborgarskolan i Örebro och Vinöns kultur- och hembygdsförening. 

Behöver du skjuts till och från Missionshuset? Slå en signal till Tomas Zetterlöf på 070 -689 53 33 

           



  

Fasadmålning och fönsterrenovering 

Jag utför fasadmålning och enklare fönsterrenoveringar.  

Jag har F-skatt och erbjuder ROT-avdrag. 

Mina kontaktuppgifter: 

Julia Ekblad Andersson, tel: 079-343 69 19 

mejl: julia.ekblad-andersson@hotmail.se 

 

Jag jobbar som sjuksköterska på halvtid, och är därför inte tillgänglig alla dagar. Om jag 
inte svarar på telefon så är det bara att lämna ett meddelande så hör jag av mig så fort 
jag får tillfälle. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

Filips Skogsentreprenad 

Jag utför trädfällning, röjning och gräsklippning. 
 

15 års erfarenhet av motorsåg och röjsåg. Innehar F-skatt, 
motorsågskörkort och ansvarsförsäkring. Rut-avdrag möjligt. 
 

Ved finns till salu. 
 

Kontakta Filip Eriksson, tel: 076–788 19 38 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

 

 

 

Välkommen att beställa rökta produkter till påsk! 

Vi har varmrökt lax, najad lax och rökt regnbågslax. 

Ring för beställning, Catrine: 0739 40 00 61 

Vi önskar alla nya och gamla kunder  

en riktigt God och Glad påsk! 

önskar Tomas & Catrine         

 

www.nygårds.se 

 

mailto:julia.ekblad-andersson@hotmail.se
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Tre oväntade saker du kan ha kaffefilter till! 
 

Tips från Christina: Helt vanliga kaffefilter går att använda på väldigt många sätt! 

Kaffefilter finns i de flesta svenska köksskåp – men visste du att de går att 
använda till så mycket mera än att bara brygga kaffe? Här finns 13 smarta tips 
på hur du kan maximera användningen! 
 

1. Sätt in dem mellan staplade tallrikar 
Skydda dina favorittallrikar genom att placera ett kaffefilter mellan varje. På så sätt undviker du att 
tallrikarna skrapar mot varandra och orsakar fula märken. 
 

2. Använd som popcornskål 
Gillar du inte att diska eller känner du dig bara lat? Testa att använda ett kaffefilter som skål till dina 
popcorn eller nötter – formen och storleken är perfekt för ändamålet! 
 

3. Rengör fönster och speglar 
Eftersom kaffefilter inte luddar, passar de utmärkt till att torka av fönster och speglar med. Resultatet 
blir skinande och du slipper de där vita dragmärkena som ofta blir kvar efter hushållspappret. 
 

4. Placera i botten av blomkrukan 
Innan du fyller blomkrukan med jord, sätt i ett kaffefilter så att det täcker hålet i botten av krukan.  
På så sätt kan överloppsvatten rinna ut genom hålet, men jorden stannar kvar i krukan! 
 

5. Samla alla smågrejer på ett ställe 
Ett kaffefilter är oumbärligt när du till exempel ska sätta ihop en byrå. Samla alla små skruvar, pluggar 
och spikar i kaffefiltret så slipper du stiga på dem och se dem rulla över golvet. 
 

6. Torka av din TV 
Ett kaffefilter är perfekt när du vill dammtorka såväl stora som små skärmar. Det fungerar med andra 
ord utmärkt både till TV:n och mobilen. 
 

7. Fixa durkslaget 
Om hålen i silen eller durkslaget är för stora för det du ska skölja eller sila, kan du ta ett kaffefilter till 
hjälp. All mat stannar kvar i filtret, medan vattnet rinner rakt igenom. 
 

8. Smöra bakformen 
Trä kaffefiltret över handen och använd det för att smöra in bakformen innan du häller i smeten. 
Betydligt smidigare än att använda hushållspapper som ofta luddar! 
 

9. Fixa droppfri glasspinne 
Gör ett litet hål i filtret, trä igenom glasspinnen och vips har du skapat ett droppsäkert skydd för barnens 
isglassar. Hej då kladdiga händer och fläckiga kläder! 
 

10. Torka glasen 
Glas som inte riktigt torkat efter turen i diskmaskinen torkas lättast av med ett kaffefilter som inte 
lämnar efter sig ludd eller dragmärken. 
 

11. Undvik stänk i micron 
Har microlocket gått sönder? Ingen panik – kaffefiltret räddar dagen! Sätt filtret som ett skydd över 
matresterna och undvik att stänka ner hela micron. 
 

12. Absorbera överloppsolja 
Låt nystekt bacon vila en stund på ett kaffefilter placerat på en tallrik, så absorberas fettet i ett nafs. 
 

13. Putsa rostfritt stål 
Precis som kaffefilter kan användas till att torka dina nytvättade fönster, kan de också användas till 
kranar och köksapparater i rostfritt stål. Resultatet blir gnistrande rent! 
 

Källa: Good housekeeping 

http://www.goodhousekeeping.co.za/home-organising/13-verrassende-gebruike-vir-koffiefilters/


 
  

TACK 
till alla som gjorde det möjligt för oss att genomföra vår insamling till Ukraina. 

På två dagar sålde vi smycken, betongkonst, Gös-bok, keramikmuggar samt textilt 

hantverk på Vinön och i Hampetorp för totalt 6920 kr. Pengarna skickades till UNHCR 

och hos dem - via Akelius foundation - dubblades till 13840 kr. 

Birgitta, Christina, Lena, Monica H och Monica N 

 

 
 

Matleveranser till Vinön varje torsdag 

Vill du få maten hem till dörren? Beställ senast onsdag kväll!  

Flera kan få maten utkörd till Vinön, det är bara att haka på! Varje torsdag kommer det  

ett sms från ”Lelle med matkassarna” när bilen är på färjan. Ibland kommer han med  

11.15-färjan från Hampetorp och ibland med 12.30-färjan.  

Hur gör man då? 

Vi är ganska många som nu är vana att 

beställa mat som kan hjälpa till och det 

finns en mycket bra lathund som Åsa  

har gjort.  

Vill du ha hjälp - ring Åsa 070 634 80 19 

 

Så smidigt, beställ senast onsdag kväll och så kommer maten med Budbilen dagen därpå. 



Årsmöten och vårstädning 
under maj månad 

 

 

 

Kallelse till årsmöte 2022  

Norra Vinöns byalag ekonomiska förening 

Dags för ett normalt årsmöte med sedvanliga årsmötesrutiner och diskussioner! 

Vi träffas på Vinöns skola klockan 17, anmäl ärenden till styrelsen två veckor 

innan mötet. 
 

Välkomna 1 maj kl 17!  Johan Nilsson, ordförande 

 

 

Inbjudan till årsmöte Södra Vinöns byalag 

Södra Vinöns byalag har årsmöte den 15 maj kl.14.00 i skolan.  

Sedvanliga årsmötesförhandlingar och fika efteråt! 
 

Varmt välkomna!  

Styrelsen 

 
 

Städdag på skolgården lördagen 14 maj 

Var med några timmar, så krattar vi gruset, bär fram utemöbler och fejar lite så att 

det blir fint runt skolan inför sommaren. Föreningen bjuder på kaffe och hembakat 

kaffebröd. Ta med dig sekatör och annat som du tror kan behövas.  

Vi återkommer med samlingstid i Ö-bladets majnummer.  

 

Välkomna! 

Vinöns kultur- och hembygdsförening 



Receptstafetten 

Yvonne Karlsson har många gånger bjudit deltagare vid konferenser och 

möten i skolan på god mat. Här delar hon med sig av ett omtyckt recept på 

rosépepparlax med kall sås. 

 

Ugnsbakad rosépepparlax 

Ingredienser (4 portioner):  

Ca 8 hg lax 

Knappt 1 msk hel rosépeppar 

Knappt ½ tsk hel vitpeppar 

Ca 2 msk socker 

Ca 2 tsk salt 

1 bit purjolök 

Så här gör du:  

Putsa laxen, ta bort ben 

Krossa rosépeppar och vitpeppar, blanda med salt och socker och gnid in laxen med 

blandningen. 

Strimla purjolöken fint och fördela den över laxen.  

Ställ kallt några timmar. 

Lägg laxen på en plåt, klädd med bakplåtspapper 

Ugnstek laxen i 200 grader, ca 30 minuter. 

 

Kall sås till ugnsbakad lax  

Ingredienser:  

1,5 dl creme fraiche 

1,5 dl turkisk yoghurt 

1 dl majonnäs 

Mycket dill och gräslök 

Ev rom 

 

Så här gör du: Blanda creme fraiche, yoghurt och majonnäs. Rör ner dill och gräslök 

och eventuellt rom. 

Servera laxen med sås och kokt potatis, eller ris. 

Smaklig måltid! 



Receptstafetten bjuder på ett extra recept 

Fanny delar med sig av ett recept som är aktuellt att testa nu under tidig vår. 

Äntligen nässelsäsong! 
De annars förrädiska nässlorna som bränner 
och kan göra livet lite obekvämt passar 
utmärkt i soppa och som pesto. Som bäst är 
nässlorna nu på vårkanten när de är små och 
späda. Plocka med handskar och förväll.  
Servera gärna med någon proteinkälla som 
bönor, linser eller tofu.  
Klimatsmart, gott och nyttigt!  
// Fanny  
 

Pesto på nässlor (4 portioner) 
3 liter späda nässlor 
ett par grönkålsblad eller morotsblast 
2 schalottenlökar 
2 vitlöksklyftor 
1 broccolihuvud 
⅓ blomkål 
2 selleristjälkar 
½ citron, juicen 
2 msk vitvinsvinäger 
salt och peppar     
 

1. Rensa de späda nässlorna och grönkålsbladen och skölj. Ta bort grövre stjälkar 
och hacka. Förväll i kokande vatten 5 - 10 minuter.  

2. Skala och hacka schalottenlök och vitlök. Fräs i en kastrull med lite olja. 
3. Skölj broccoli och blomkål och skär i bitar. Lägg ner i kastrullen tillsammans 

med de förvällda grönkålsbladen och nässlorna. Häll på cirka 8 dl vatten och 
koka upp. Salta och peppra. Låt koka tills broccolin och blomkålen är mjuka,  

4. Häll av lite vatten och mixa sedan med stavmixer till en krämig sås. Rör ner 
citronjuice och vitvinsvinäger. Hacka sellerin i små bitar och tillsätt i såsen.  

5. Koka pasta.  
6. Blanda ner pastan i nässelpeston och servera gärna med stekt aubergine och 

strimlad vitkål. Toppa med valnötter, olivolja, färska kryddor, salt och citronzest.  

Recept av Sanna och Lina El Kott Helander 



 
 

Kallelse till årsmöte 2022 
Vinöns kultur- och hembygdsförening  

Lördag 30 april klockan 11.00 i Missionshuset 
 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar 
 

Föreningen bjuder på kaffe och tilltugg  
 
 

Varmt välkomna!  
Vinöns kultur-och hembygdsförening 

 

En personlig kallelse kommer även att skickas ut till alla medlemmar senast tre 

veckor innan mötet. Med kallelsen följer inkomna motioner, verksamhetsberättelse 

och ekonomisk rapport för 2020 

 

 



    
 

Vad händer nästa månad på Vinön? 

Kom ihåg att meddela redaktionen på o-bladet@vinon.se så det kan komma med i 
kalendariet. Se även anslagstavlorna på Vinön! 

vecka 13 1 fredag  
 Den blåa postbilen kommer med POST 
 Den vita postbilen Citymail delar ut post idag                           Skojardagen 

 2 lördag 12-20 

13 

Värdshuset öppet 

Styrelsemöte 
 3 söndag 12-16 

16-17 
Värdshuset öppet 
Biblioteket öppet 

vecka 14 4 måndag 9-11 Kyrkis                                         

 5 tisdag 18 Brandövning POST 

 6 onsdag 18 Tjejträff                                     Beställ mat 

 7 torsdag                                                                                        POST 

 8 fredag                                                     

 9 lördag 12-20 Värdshuset öppet  

 10  söndag 12-16 
16-17 

Värdshuset öppet 
Biblioteket öppet 

vecka 15 11 måndag 9-11  Kyrkis POST                             Sophämtning 

 12 tisdag 12.30  Tisdagslunch i skolan, se annons!  

 13 onsdag 18 Tjejträff POST                              Beställ mat 

 14 torsdag                                                  Skärtorsdagen 

 15 fredag 12-18  Värdshuset öppet                                                                                   Långfredagen     

 16 lördag 12-20 Värdshuset öppet                                                                       Påskafton 

 17  söndag 12-17 Värdshuset öppet                                          Påskdagen 

     Biblioteket stängt 

vecka 16 18 måndag 12-16 

10.00 

 

Värdshuset öppet 
Påskvandring från färjeläget till missionshuset  
Gudstjänst Vinöns missionshus - Mikael Schmidt                     Annandag påsk 

 19 tisdag                                                                                       POST 

 20 onsdag 18 Tjejträff                                 Beställ mat 

 21 torsdag                                                                                       POST 

 22 fredag                                                            

 23 lördag 12-20 Värdshuset öppet 

Kom och sjung i Missionshuset 

 

 24  söndag 12-16 Värdshuset öppet  

   14 
16-17 

Kom och sjung i Missionshuset, se annons! 
Biblioteket öppet 

vecka 17 25 måndag 9-11 Kyrkis POST                            Sophämtning 

 26 tisdag 12.30  Tisdagslunch i skolan, se annons!    

 27 onsdag 18 Tjejträff POST                        Beställ mat 

 28 torsdag                                                        

 

 

 
 

 

29 fredag                                                                 POST 

30 lördag 12-22 
11 
20 

Värdshuset öppet, pubafton 18-22, se annons! 
Årsmöte VKHF i Missionshuset                                         Valborgsmässoafton 
Valborgsfirande vid Norra badet, se annons!                    Kungens födelsedag 

1 maj söndag 
12-16 
16-17 

17 

Värdshuset öppet 

Biblioteket öppet 

Norra byalaget har årsmöte i skolan, se annons! 
 

POSTNORD kommer alla vardagar med paket och tömmer de gula lådorna. 
POSTNORD delar ut post varannan dag, månd-onsd-fred ena veckan och tisd-torsd andra veckan 
CITYMAIL ska komma var fjärde dag, ibland blir det en dag längre mellan utdelningen. 
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