Några ord från redaktionen…
Sommaren fortsätter ett bra tag till.
Dagarna blir lite kortare men augusti månad bjuder på många
fina upplevelser. Ta vara på denna tid då det är skönt att gå
barfota i gräset, vandra på olika vägar och stigar på ön, åka ut
på sjön och känna ljumma vindar osv. Naturupplevelser är något
som många mår bra av, många fotograferar också med sina
mobiltelefoner. Dela gärna med dig av dina fina naturbilder till
Ö-bladets läsare. Skicka in till den 15:onde i varje månad.
Musikupplevelser är något annat som augusti månad också bjuder på. Musik mår man också
bra av. Värdshuset har ett omfattande program även denna månad. Passa på att besöka
någon konsert innan sommaren är över!
Det finns fortfarande fina konsttryck, några av er minns kanske
dessa. Det är roligt att vi fortfarande kan erbjuda er att köpa
konsttryck av skolhuset, Skolverandan av Lotta Frost, Snipan av
Susanne Andersson och naturligtvis filmen Öar i Hjälmaren av
Lars-Åke Holmgren.
Dessa finns till försäljning vid olika tillfällen när missionshuset är öppet. Det går även att köpa
vid andra tillfällen. Hör med någon i styrelsen om du är intresserad av att köpa något av detta.

Ha en riktigt fin sensommar!
önskar vi i redaktionen, månadens redaktör Eva Widlund
TACK till bidragande skribenter och fotografer, bilden på framsidan är tagen av Petter Widlund.
Övriga bilder där inget namn anges är Evas bilder.
_________________________________________________________________________________________________________________________

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: Bidragen önskas senast den 15:e i varje månad för att vi ska hinna få till ett Ö-blad till månadsskiftet.

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

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!

Vinöns kultur- och hembygdsförening
bjuder in till augusti-aktivitet

Melodikryss
vid scenen vid skolan alternativt i Missionshuset
lördagen den 6 augusti kl. 14

Ta med penna, kom och lös årets kluriga musikaliska kryss!
Dags för årets Melodikryss. Rose-Marie leder som vanligt ett klurigt kryss, som våra
eminenta melodikryssmakare Gunilla Dahlén och Hans-Erik Ohlsson har skapat.
Det är tillåtet att samarbeta och med hjälp
av mobilen söka de rätta svaren.
Fina lokala (och andra) priser utlovas
pris 50 kr/deltagare

Varmt välkomna!

Vi vill även puffa för sommarens avslutning

Lyskvällen sista lördagen i augusti, lördag 27 augusti vid 20-tiden.
Vi samlas och tänder marschaller utmed stränderna, en tradition
sedan år 2000 här på Vinön. Hoppas norra stranden kantas av
lysen detta år och att vi kan träffas där en stund lagom när solen
går ner. Marschallerna brukar tändas vid 20 – 20.30-tiden.

Hoppas vi ses!

Nästa styrelsemöte äger rum 13 augusti klockan 13.00 i skolan.
Om du som medlem har tankar eller idéer som du vill lämna till styrelsen så går det
bra att maila till hembygdsforeningen@vinon.se

Vinöns kultur- och hembygdsförening 2022

Allsång i bersån
Den 13 juli återvände Monica Moa Andersson
till Vinön för att leda en Allsångsafton i bersån vid
skolan. Monica Moa, som ledde ringdansen vid
vårt midsommarfirande, var sprudlande glad
över att vara tillbaka på ön.
En kort stund innan allsången brakade ett makalöst
åskväder loss över ön. Hård blåst, starka vindar,
spöregn och hagelskurar avlöste varandra – så lite
oroligt var det allt. Men, lagom till allsångsstarten
sken solen igen och vädret bjöd på en verkligt fin
sommarkväll.

Händerna upp och händerna ner …
När barnen sjöng och visade alla rörelser fick de med sig
hela publiken i ett svängigt sång- och gympapass.

Publiken hade roligt och sjöng av hjärtans lust med Monica Moa som entusiastisk och glädjespridande underhållare på scenen. Den unga publiken fick välförtjänt uppmärksamhet och bjöds
upp på scenen för att delta i både sång och dans, mycket lyckat. Unga fröken Ebba, som passade
på att fylla fyra år denna dag, firades med ”Ja må hon leva” och hurrarop.
Cirka 60 personer lockades av
arrangemanget, vilket var jättekul.
Ett stort tack till Monica Moa och
Johan för att ni kom och förgyllde
vår afton.
VKHF/ Rita
Tack Bygdegårdarnas Riksförbund och
Kulturrådet, som genom projektet
”Återstart Bygdegård” gjorde det möjligt för
oss i Vinöns kultur- och hembygdsförening att
engagera Monica Moa Andersson både till vårt
midsommarfirande och till Allsång i bersån en
kväll i juli.
Foto: Johan Dalstad

*************************************************
Sugen på gös och/eller kräftor?
Kom förbi gröna sjömärket på
norra ön eller slå en signal!
Välkommen!
Åsa 0703 100 654

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

Vinöns Bibliotek

har öppet alla söndagar i augusti 16–17

Varje söndag eftermiddag finns Yvonne på biblioteket i Vinöns skola.
Förutom ett fast bokbestånd, kommer det boklådor med böcker
som Yvonne har beställt och andra utvalda böcker som finns här på
Vinöns bibliotek under en period.
Prata med Yvonne om du vill låna någon speciell bok.

Välkommen till biblioteket!
hälsar Yvonne, 0739 28 04 05

Presentation av en ny bok
Vinörötter, en släktsaga av Runar Ländell, Ingvaldstorp
Berättelsen börjar 1666 på Vinön och slutar 1966 på Hjälmaren söder om
Vinön. Den består av en kedja av generationer där författaren berättar om
en person/ familj per generation. Lite inspirerad av Alex Haleys "Rötter",
därutöver inget att jämföra, menar Runar. Från Vinön går släkten vidare till
Lännäs (Segersjö) för att sedan via Valen hamna i Stora Mellösa, i ett torp
under Göksholm. Sedan från Stora Mellösa åter till Lännäs, 300 år senare.
- Källor till min berättelse, berättar Runar, är till stor del min mor, född i Stora Mellösa, samt en annan
kvinna från Mellösa som på sin ålders höst skrev ner händelser som förfäderna berättat genom släktleden. Sedan är ju jag stor släkt- och bygdeforskarnörd. Bland annat hittade jag information om en
avrättning vid Lännäs Gästgivargård som ingen verkar ha hört talas om eller känna till. (Barn-barn till
personerna i första kapitlet)
Runar som har varit lärare i Östernärke kom på besök häromdagen och hade då med sig några böcker,
som jag gärna säljer vidare. Boken Vinörötter är en lättläst bok i ett smidigt format 21 x 15 cm, med
kartor och bilder och flera överraskande berättelser.

Hör av dig till mig om du vill köpa en bok!
Eva Widlund, 0768 56 46 92

Runar är uppvuxen på en gård i Regna och en av hans böcker Gården bortom
Rölda handlar just om denna gård. Boken från 2021 har rönt stort intresse i
Regnabygden. En tidigare bok från 2017 heter Om en piga och en soldat, en
berättelse om två livsöden från 1820-talets Högsjö.

Vinöns café – i skolhuset
lättare lunch, gofika och presentbutik
Vi fortsätter att ha öppet ett tag in i augusti.
I år har caféet pokébowl på menyn! En slags sallad bestående av ris,
sallad, tomat, edamamebönor, mango, picklad rödkål, picklad rödlök,
picklad ingefära och sesaminlagd gurka, lime samt citronmajonnäs
eller srirachamajonnäs. Det går att få rätten med räkor, kyckling eller
vegetarisk.
Det finns även Bakad potatis, paj, räkmackor och andra smörgåsar.
Liksom kaffe och hembakat, lite godis och SIA-glassen med både
kulglass och annan glass.

Passa på att handla presenter
innan caféet stänger!
Det finns mycket fint och trevligt i hyllorna
i presentbutiken och skafferiet har ett
blandat sortiment med saker som man
kanske behöver i ett litet boende.

Välkommen in till oss!
Familjen Wilhelmsson med Ebba och Alva
Följ oss gärna på Instagram: cafevinon

Småskalig snittblomsodling med blommor i säsong.
Allt i mina odlingar växer utan bekämpningsmedel
eller konstgödning i slowflower anda. Här skapar jag
buketter av det som finns i mina odlingar eller från
naturen runt om på vår gård.
Beställ gärna bukett eller blomsterarrangemang till din fest, ring mig eller
skicka ett sms till 070 386 96 67.
Om du vill se mer av mina blommor, kolla på Instagram @hemma_pa_vinon
Anna Lehman

Grattis till guldet i EM, Jan-Ola Janne Nordh!
Europamästerskap i segelflyg arrangerades nu i sommar mellan
3–15 juli 2022 i Litauen. Vädret var understundom lynnigt, vilket
innebar att standardklassen tävlade under sju möjliga flygdagar.
Väntan på den sista eventuella tävlingsdagen blev en nagelbitare
för Janne där borta i Litauen – och för mamma Solveig och pappa
Bengt-Olof Nordh på Vinön. Skulle Jannes guldplacering utmanas
under en sista flygdag, eller var han redan klar vinnare?
Foto: Robert Danewid

Termiken höll inte måttet den sista dagen och därmed var saken klar. Janne, som var ende svensk
i standardklassen med 28 startande, vann guldet tack vara en jämn och stark form under de
tävlingsdagar som kunde genomföras. Många års tävlande och erfarenhet gav äntligen utdelning,
guldet i EM är den första mästerskapsmedalj som vunnits av en svensk segelflygare på 41 år.
En strålande bedrift, således.
Janne, som idag är 55 år och nyligen pensionerad från
flygvapnet, kom till Vinön med föräldrarna när han var
två år. Solveigs bröder, Leif och Lennart Björck, var
inbitna segelflygare och tog med sig 9-årige Janne till
segelflygfältet vid Gustavsvik i Örebro. Där väcktes en
livslång passion till liv och Janne har tävlat och tränat
sedan dess (med några års uppehåll då barnen var
små). I meritlistan finns allt från ett flertal vinster i
junior-SM till det nu så förtjänstfulla guldet i EM.
De stolta föräldrarna pappa Bengt-Olof och mamma Solveig
firade sonen Jannes EM-seger med en utsökt gösmiddag på
Vinöns Värdshus tillsammans med familjen.

Text: Rita Tammerman Eklund, foto på Vinön: Eva Widlund

Ett stort grattis Janne, hela Vinön hurrar och gratulerar!

Lidköpings Flygklubb passade den 20 juli på att fira
sin nyblivne guldvinnare vid hemkomsten. Firandet
toppades av att två JAS Gripen från flygvapnet också
passade på att hylla vinnaren. Foto: privat

Jan-Ola nu Europamästare i segelflyg stående framför sin ögonsten ”Tant Agda” som
han kallar sitt segelflygplan på grund av beteckningen TA. Planet är en Discus 2 och
bakom den står en JAS 39 Gripen, som Janne flugit i sin pilotkarriär inom Flygvapnet.
Foto: Håkan Brandt

Ett tips för ökad trygghet
När kollade du din adress senast? Alla kanske inte tänker på det, men ibland visar inte alltid
GPS:en rätt på landsbygden. Det kan vara skillnaden till om posten levereras eller ej, men än
viktigare skillnaden i tid när olyckan är framme om ditt hus är märkt eller inte. Räddningstjänsten hittar alltid fram förr eller senare. Men om ditt hus är uppmärkt så kan det vara
skillnaden i tid för att de hinner fram innan det är för sent. Det underlättar heller inte bara för
post och räddningstjänst utan även för hemtjänst, hantverkare och sommargäster.
Det finns inga tydliga riktlinjer för Örebro kommun hur man måste göra men om du vill kan
du kolla följande för din fastighet:
• Är adress och nummer tydligt placerat på/till
fastigheten om räddningstjänsten åker förbi
eller en olycka sker för förbipasserande?
• Finns det buskar/träd som skymmer sikten?
• Är adressen på brevlådan synlig?
• Syns skylten nattetid?
Det handlar inte om att hitta rätt, det handlar om att
hitta fram i så god tid som möjligt. Om du bestämmer
dig för att kolla läget kan du även passa på att fundera
på om räddningstjänst som ambulans och brandkår
kan komma fram på tomten om en olycka är framme.
Texten är skriven då räddningstjänst ibland haft svårt
att hitta fram snabbt då det ofta saknas husnummer.

Foto och text: Linnea Ahlin, f.d. larmoperatör

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

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

Är du sugen på
att vara med på
barnens sida?

Mejla till
o-bladet@vinon.se
Eller lägg ditt bidrag i
Ö-bladets postlåda
vid Vinöns skola!

Hej!
Kan vi få i gång Barnens sida igen?
Det kan vara bilder, gåtor, rebusar, pyssel, lite av varje.

Har någon sett en svart katt?
Han har varit borta i ungefär 5 månader. Jag fattar om ni
inte vill säga något om ni har sett eller råkat köra över
honom, men jag vill i varje fall veta sanningen, hur sorgligt
det än är. För jag älskar honom och det vet han. Vi kommer
inte göra något om sanningen är hemsk.
Kontakta oss om ni vet något!
Maja Allard Widlund

Bananbesök på caféet i sommar

Var det någon annan som såg när
bananerna var på ön och busade runt?

Välkommen till Nygårds Rökeri och Delikatesser
Under hösten säljer vi våra produkter i våra nya lokaler.
Butiken är inte färdig men vi kommer att finnas här för att färdigställa och inreda. Här finns
varmrökt lax och så har vi även najadlax, rökta räkor och rökt abborre efter tillgång. Laxen
som röks i vår vedeldade rök här på Vinön är miljömärkt ASC www.wwf.se /Fiskeguiden.
Det kommer även att finnas
kaffe och tilltugg i butiken.
Vi informerar på skyltar
utanför allteftersom.

Kiosken på stranden
stängs den 4 augusti.

Förbeställning av lax:
0708 164963 eller 0739 400061
Facebook: Vinöns Strandservering & Nygårds Rökeri och Delikatesser www.nygårds.se

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

Tvåmanskajak äldre modell säljes, pris 1500:Mary Ann Lunde tel. 0709 436 471

Dags för VAL i september
Själva valdagen är söndagen den 11 september. Denna gång har man ändrat på hur vi
på Vinön kan rösta. Det blir två tillfällen för förtidsröstning, som vanligt i skolan på Vinön,
men inte på själva valdagen. Då är det vallokalen i Hampetorps skola som är öppen för
röstning. Information kommer om tider.

Rösta i Vinöns skola
Fredag 26 augusti kl 16.00-18.00
Söndag 4 september kl 11.00-13.00
Det kommer finnas en ambulerande röstmottagargrupp
som åker runt till mindre ställen och olika vårdinrättningar
under september månad. Det blir personer ur denna grupp
som kommer till Vinön vid två tillfällen. Valmyndigheten i
Örebro kommer även skicka ut information med posten.

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

Bud-Bilen utför idag transporter till Vinön med matkassar
från handla24.se på torsdagar.
Vi ser nu över intresset att erbjuda flera tjänster för boende på Vinön.
Dessa tjänster skulle kunna vara hämtning från Örebro till Vinön eller från Vinön till Örebro.
Har ni t.ex. något som ni behöver hämta ut i Örebro som vi kan ta med till Vinön?
(hämtas onsdag i Örebro till Vinön torsdag)
Eller har ni något ni vill lämna in i Örebro som vi kan ta med från Vinön på torsdagen?
(lämnas torsdag alt fredag i Örebro)
Detta för en mindre ersättning och bättre flexibilitet för boende på Vinön.
Låter detta intressant? Kontakta oss då på 019–257600

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, maxlast 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
Föreningsmedlem
Övriga

Pris/dygn:
260:520:-

Pris/vecka
1000:2000:-

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 köksavdelning och
toalett med dusch.
Bokning: Yvonne Karlsson 019-44 80 57
eller 073-928 04 05.

*************************************************
SÄLJES

Mary Ann Lunde tel 0709 436 471

Vedklyv säljes 1500:Hundbur variocage krocktestad
mått: längd 83 cm, bredd 64 cm
Pris 1500:-

Loppisarnas sommar i år
Det har nog aldrig funnits så mångas loppmarknader på
Vinön någonsin. En sådan konstrast mot pandemi‐åren!
Nu går det att ta en riktig loppisrunda på flera timmar här
på ön. Allt från ”stora” välsorterade butiker med både
gammalt och nytt till ett litet bord utmed vägen.
Under juli samlades flera loppis‐försäljare vid ett tillfälle
till den årliga loppmarknaden i bersån vid skolan. Även vid
detta evenemang hängde regnet i luften och när det kom
några skurar blev det färre kunder direkt men försäljningen
pågick ändå mellan kl 11 och 14.
Eva Widlund

En tuff porslins sko i rött

Fin hjälm, men
passar den?
Bäst att prova!

Det finns mycket på loppis, men en ny
traktor med något efter blir mycket
mer intressant för en liten kille.
Måste vi bara titta på!

Receptstafetten
går från Martins recept på Ålandspannkaka till Naemis recept på inlagd gurka

Pepparrotsgurka från Vinön
Den här månaden är det Naemi som bidrar med ett recept på inlagd gurka.
Receptet har hon fått från sin svärmor Ingegerd så man kan verkligen säga att det är
ett gammalt familjerecept. Naemi lägger varje år in gurka enligt det här receptet och
gurkorna håller sig krispiga och goda ända tills det är dags för en ny skörd.
Det är flera personer som säger att den inlagda gurkan enligt det här receptet är
den godaste inlagda gurkan de har ätit, så prova själva!

2 kg små gurkor
2 msk gult senapsfrö
Dill i kronor
Pepparrot i bitar
Lag: 1 kg socker
3 dl ättiksprit 12%
6 dl vatten
3 nävar salt utan jod

Gurkorna skivas och varvas med dill, senapsfrö och pepparrotstärningar. Lagen kokas
och hälls på varm, tätslutande lock sättes på.

Det är underförstått att gurkorna ska sköljas innan man använder dem, och man får
själv avgöra hur mycket dillkronor och pepparrot man vill ha i gurkorna. Det blir ofta
lite lag över som man kan använda till nästa omgång man lägger in. Som sagt är det
ett gammalt recept, som jag antar att fler kan hitta i gamla receptböcker på ön!
Nu när det är med i Ö-bladet så hoppas vi att det kommer leva vidare till fler!

Lycka till med inläggningarna önskar Naemi och RoseMarie!

Nya öppettider i augusti
Vi har öppet
tisdagar - söndagar mellan 12 och 18
undantag kvällar med konserter och
andra evenemang

Välkomna till Värdshuset!
Hoppas vi ses!
hälsar Mari med personal

Sommarkonserter i augusti
Onsdag 3 augusti
Fredag 5 augusti
Fredag 12 augusti
Lördag 13 augusti
Fredag 19 augusti
Fredag 20 augusti
Lördag 27 augusti

Hellsingland Underground
Caroline af Ugglas
Solola
Double Inn
Thomas Järvheden
Johan & Sofie
Punsch & Björn Lycklig

För info om bokningar och annan information
Se Värdshusets hemsida Vinöns Värdshus (vinonsvardshus.se) och på facebook
Vinöns Värdshus, Hjälmarpärlor AB eller ring Värdshuset 019–448010.

Efter pandemin har gruppresorna
kommit i gång igen. Några bussar har
varit ute på Vinön igen denna sommar
och under augusti kommer ytterligare
fyra bussresor.
Datum för dessa är tisdag 16 augusti,
tisdag 23 augusti, torsdag 25 augusti
och tisdag 30 augusti
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torsdag

26

fredag

27

lördag

28

söndag

29

måndag

30

tisdag

31

onsdag

1

torsdag

2

fredag

3

lördag

Sophämtning
Post
Beställ mat
Post

16-17

Biblioteket öppet
Flaggdag, Drottningens namnsdag

Post

Post

16-17

Beställ mat

Post

Biblioteket öppet
Sophämtning
Post
Beställ mat
Post

16-17

Biblioteket öppet
Post

Post

Beställ mat

Post

Lyskväll sista lördagen i augusti
10.00
16-17

På Värdshuset: Punsch & Björn Lycklig
Gudstjänst i missionshuset, Mikael Schmidt
Biblioteket öppet
Sophämtning
Post
Beställ mat
Post

När kommer posten? Efter önskemål från läsare försöker Ö-bladet skriva in de dagar den blåa postbilen lämnar post.
POSTNORD kommer alla vardagar med paket och tömmer de gula lådorna.
POSTNORD delar ut post varannan dag, måndag-onsdag-fredag ena veckan och tisdag-torsdag andra veckan
CITYMAIL ska komma var fjärde dag, ibland blir det en dag längre mellan utdelningen.

