
 

 



_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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! 

Några ord från redaktionen…  

 

November brukar vara en lugn månad när det inte händer så 

mycket runt omkring. Så är det inte i år på Vinön. 

Måndagar- akvarellkurs 

Tisdagar- tjejkväll 

Onsdagar- lunch i skolan två veckor, yoga varje onsdagskväll 

och jag föreslår att ni beställer mat på förmiddagen, innan ni är 

mätta efter lunchen och trötta efter yogan. 

Torsdag, fredag, får ni ta igen er lite inför helgen som firas med 

att 

Söndag första veckan gå på en fantastisk musikupplevelse,  

Lördag veckan därpå åka iland på Hjälmarmöte och lördag tredje 

veckan komma till skolan och prata om stadgar. Sedan är det 

första advent med både gudstjänst och pyntning av skolan. 

Och biblioteket är öppet varje söndag!  

 

Jag tror att vi börjar komma tillbaka till hur det var före pandemin, då kunde det vara så knökat med 

aktiviteter så att det var svårt att hitta lediga tider. 

 

Vid något av alla dessa besök i skolan, eller något helt annat besök rekommenderar jag att ni tittar i 

den utskrift som är gjort av ett fint inslag till Ö-bladet som Susanne Andersson har gjort, men det skulle 

vara lite svårt att läsa i Ö-bladet. Det ligger på vita hyllan där ö-bladet också ligger.  

 

Till sist vill jag skicka ett stort TACK för den här tiden, och lycka till i framtiden till Mari med 

familj och personal! 

 
Bidrag till ö-bladets innehåll har lämnats av flera personer, stort tack! Fotografierna är tagna av Eva 

Widlund, Rosie Hellén och Gika förutom månadens redaktör Åsa Ödman. Någon bild är lite lånad. 
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            Information från Vinöns kultur- och hembygdsförening 

 november 2022  

 
Tack Landsbygdsnämnden, Örebro kommun 

Landsbygdsnämnden, Örebro kommun, har beviljat Vinöns kultur- och hembygdsförening två 
bidrag inom området Bidrag till allmänna samlingslokaler på Örebro landsbygd. Båda bidragen 
är sökta för Vinöns skola.  
 

Det ena bidraget täcker i sin helhet ett byte av den gamla värmepumpen och omfattar 
bortforsling av gamla pumpen, montering av den nya samt ny eldragning. Jobbet utförs av 
Leijonborgs rör AB och beräknas vara i gång våren 2023 då leveranstiden av värmepumpar  
för närvarande är väldigt lång.  
 

Det andra bidraget täcker renovering av fönster och branddörr i skolan. Detta arbete börjar 
under senhösten 2022 och utförs av Julia Ekblad Andersson.   

 

Tack för hjälpen! 

Tack Tomas och Dennis Zetterlöf för lånet av skylift och hjälp med att rensa  
hängrännan på Missionshuset. 
 

Ett stort tack också till de medlemsfamiljer som hörsammat vår vädjan om  
en frivillig gåva för att täcka den kommande vinterns elräkningar, det värmer.  

 

Muggar och kassar beställda 

Nya muggar och kassar med Vinö-logo är beställda och kommer att säljas på julmarknaden  
den 10 december. Då finns också julkort och nya almanackan för 2023 framtagna. Muggar  
och kassar kommer också att säljas på caféet och på Nygårds gårdsbutik (till förmån för 
föreningen).  

 

Info om telemast 

Information om att en telemast med central placering på ön togs upp under det senaste 
styrelsemötet. Alla var positiva och hoppas att den nya masten ska innebära att 
mobiltelefontäckningen blir väsentligt mycket bättre än den är nu.  

 

Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte är lördag 3 december 2022 kl. 13.00-15.00 i skolan. Om du har frågor som 

du vill att styrelsen ska ta upp, mejla på hembygdsforeningen@vinon.se   Välkomna! 
 
 

Vinöns kultur- och hembygdsförening 2022 
 

mailto:hembygdsforeningen@vinon.se


Äppeldag på Vinön för F-1 i Hampetorps skola 

Det går 4 barn från Vinön i förskoleklass och ettan på Hampetorps skola, jag tycker att det är 

jätteroligt att de är så många. Därför ville jag göra något för våra vinöbarn och då var det 

passande med en äppeldag nu när det är så mycket äpplen i år, och att när vi hade 

äppeldagar med Tema-vandringar, så var det väldigt uppskattat, och det blev den här dagen 

också! Så här skrev deras pedagog ”Gika” i veckobrevet efter dagen:  

 

” Efter en vacker färjetur så samlades vi innan det blev en promenad till gamla skolan. På vägen dit 

fick vi lära oss massor om äpplen. På plats vid skolan berättade Rosie om många äppelsorter som hon 

hade med sig. Vi fick smaka äppelbröd som smakade jättegott och dricka must till. Sen skulle vi 

försöka skala ett så långt helt skal vi kunde. Det var svårt men tillsammans lyckades vi få ihop en ring 

där alla fick plats. En vuxen och några barn bakade en äppelkaka som vi fick äta på färjan hem. Den 

var väldigt god! Vi räknade kärnor i olika äppelsorter och det lilla gula äpplet, rosenkvitten, hade 

många kärnor! Vi fick skala äpplen med en äppelsvarv, göra egen must, måla äpplen och spela 

äppelmemory. Lek i lekparken och naturligtvis gunga på gungbrädan hann vi också med. Alla verkade 

nöjda med dagen och vi hade en jättekul och bra dag.” 

Tack till er som bidrog med äpplen och tack till Vinöns kultur och hembygdsförening för att vi 

fick låna skolan!  

Med vänliga hälsningar Rose-Marie Hellén 

 

 

 

 

 



Skarvgryta, eller "Jägarns skarvskav"  
4-5 portioner 

Det här receptet är från början baserat på ett gammalt recept som Ellen Persson hade på 

duvskav, och som Ove och Bo Persson sedan anpassat för att ta hand om skarv.  

Det är ju bra att ta tillvara även detta kött, och grytan brukar faktiskt få positiva 

omdömen! 

Skarven nedan kan även bytas ut mot annan fågel, exempelvis gås. 

Ingredienser: 

Bröstbitarna från 2 skarvar 

1 liten bit rökt fläsk eller fårkött 

3-4 msk smör 

1 burk skivade champinjoner 

1 gul lök 

1 tsk salt 

1 krm vitpeppar 

10 enbär 

2-3 dl vatten 

3 dl vispgrädde 

  

Förberedelse: Skjut 2 skarvar, skär ut bröstbitarna och frys dem. 

Gör så här:  

1. Skär köttet i tunna skivor, ca 2-3 mm tjocka. Enklast innan köttet är helt tinat. 

2. Bryn köttet i en stekpanna med smör. Låt det rökta fläsket/fårköttet bryna med. 

Lägg åt sidan. 

3. Häll bort svampspadet. Hacka löken. Bryn svamp och lök. 

4. Låt kött, svamp, lök, salt, peppar och enbär koka i vattnet i 25 minuter. 

5. Tillsätt grädden och låt grytan koka 10 minuter till. Smaka av. Klart! 

Serveras gärna med kokt ris eller potatis, och en 6:a whisky (kan bytas ut mot ett glas 

mjölk eller en lättöl). 

 

Låt det väl smaka! 

 





 



 

Akvarellmålning med Carina på måndagar 
Under fyra måndagar i november kan vi åter få testa på akvarell-

målning tillsammans med Carina Berg från Svenska kyrkan.  

I våras inspirerade Carina oss att prova på lite olika metoder att 

använda penslar och färger. Det blev trevliga träffar med mycket prat 

och skratt varvat med tystnad och djup koncentration.  

Nu är det dags igen för alla som vill, inga 

förkunskaper behövs! 

 

Välkomna på måndagar kl 18 i skolan! 
 

 

Tjejträffar på tisdagar kl 18.00 i skolan (obs! 22/11) 
 1/11. Spela spel "På spåret". 
 8/11. Lägga ansiktsmask. 
15/11 Spela spel "På spåret". 
22/11 Kransbindning i Monas garage, OBS! drop in under eftermiddagen. SPECIAL 
29/11 Planering av aktivitet. 
Tjejgruppen hälsar alla, gamla som nya är varmt välkomna! 
 

Hälsn Tjejgruppen/Mariann 
 

 

Yoga på onsdagar  
Med tända värmeljus, stilla musik och inspelade yogaprogram 
träffas vi nu varje onsdag kl. 18.15 i skolan. Yogamattor och 
sittdynor finns att låna. Programmen kan variera, men var och en 
deltar utifrån sin nivå.  
 

Passen är på ungefär en timme, och brukar resultera i rofyllda och avslappnade 
deltagare. Ingen föranmälan behövs, men slå gärna en signal till Catrine Neiler på  
073-940 00 61 om du inte deltagit tidigare. Välkommen! 
 

 

Luncher i november 
Lunch onsdag 9/11 kl. 12.30 i skolan. På menyn: Dillkött, potatis, grönsaker, bröd, 
smör, ost, kaffe och kaka. Anmälan till Rita på 0707-72 11 00 senast söndag 6/11. 
 

Lunch onsdag 23/11  kl. 12.30 i skolan. På menyn: Kassler- och potatisgratäng, sallad, 
bröd, smör, ost, kaffe och kaka. Anmälan till Rita på 0707-72 11 00 senast söndag 20/11. 
 

Pris: 90:-/matlåda 70:- (egen matlåda medtages). 
 

Välkomna!  
Catrine Neiler och Rita Tammerman-Eklund, Vinöns kultur- och hembygdsförening. 
 

 

  



 

Höstmysikaliskt i Vinöns missions- och kulturhus  
söndag den 6 november klockan 15.30 
 

En konsert med Erik Harrström, Anders Johnsson och Andreas Bjurström lyser upp i 
novembermörkret. De bjuder på egenskriven musik som för tankarna långt bort från 
vardagen, andligt, sinnligt med kärleken ständigt i fokus och någon bekant melodi. 

 Fri entré 

 
Föreningen Hjälmarens vänner har höstmöte  
lördagen den 12 november i Läppe.  
 

Dagen bjuder på föreläsningar och samtal om Hjälmaren som säkert kan intressera öbor. 
Mer information får man söka på annat håll, till exempel facebook. 

 

Möte om stadgar lördagen den 19 november kl 15.00 i skolan 
Stadgegruppen bjuder in till samtal om förändring av föreningens 
stadgar. Vi fick i uppdrag av årsmötet att se över stadgarna till nästa 
årsmöte. Nu vill vi höra dina åsikter och synpunkter. Läs stadgarna och 
fundera om det är något du skulle vilja förändra.  
Stadgarna hittar du på Vinöns hemsida (vinon.se). 
Vi kommer att presentera hur vi har tänkt runt stadgarna. 
Vi bjuder på fika. 
 

Välkomna önskar stadgegruppen! 
Bernt Forsberg, Tomas Zetterlöf, Åsa Ödman, Christina Johnsson 

 

 

Julstök i skolan lördagen 26 november. Mer info på facebook o anslagstavlor. 
 

 

Söndagen den 27 november:  
Adventsgudstjänst i missionshuset kl 13.45.  
Mikael Schmidt kommer ut till ön. 
 

 

Vinöns Bibliotek  har öppet söndagar 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.  
 

Hör av dig till Yvonne om du önskar någon särskild bok! 

Välkommen till biblioteket! hälsar Yvonne, 0739 28 04 05  

 

 



Sveriges öar i ny upplaga 

Det har kommit en ny uppdaterad upplaga av den stora boken 

Sveriges öar av Anders Källgård med illustrationer av  

Johnny GR Ahlborg .  

Det här är en bok som beskriver alla Sveriges öar med en 

fastboende befolkning men där själva ön är utan fast 

landförbindelse. Anders beskriver att det inte är helt enkelt att 

definiera en ö. Enligt Anders är de öar som har en fast förbindelse 

inte längre öar så exempelvis står det inget om Öland i boken. 

Anders har lagt ner ett gediget arbete med att åka runt och 

intervjua öbor för att ta reda på det som är värt att veta om ön.  

Nu inför den senaste upplagen var det meningen att Anders skulle fortsätta åka runt men 

det satte Corona stopp för, så det har blivit en hel del mejlande och ringande i stället.  

Anders har också tagit med öar som har varit bebodda under 1900-talet men som har blivit 

övergivna. Öar som sitter ihop med varandra med broar betraktar han som en ö.  

Anders beskriver att vi har blivit fler öbor men att det är öar som ligger nära städer och även 

Gotland som har en ökande befolkning. Öar som är små och som ligger avlägset har en 

minskande befolkning. Men det finns öar som har varit övergivna som åter har fått en 

fastboende befolkning så det finns ett trendbrott. Men öarna har inte en befolkningsökning 

som motsvarar Sveriges som helhet.  

Boken är späckad med information som att Sverige enligt SCB har 221 800 öar i hav och 

sjöar. SCB räknar öar som har en fast förbindelse som att de faktiskt är öar.  

Anders börjar sin resa genom Sveriges öar på västkusten och skriver: 

”PÅ DESSA TYPISKT OTYPISKA ÖAR BOR HOMO INSULARIS 

Ö-Sverige existerar vid sidan av det vanliga Sverige med andra förutsättningar. Den här 

boken handlar om Ö-Sverige och dess invånare, om dess kringflutna annorlunda land där det 

tycks vara svårare att uppnå bekvämlighet och lönsamhet än i vanliga Sverige men där det 

ibland verkar vara lite lättare att vara människa.”  

Öarna i Hjälmaren är självklart med och det är Eva Widlund som i tidigare 

upplagor har varit med och tagit fram information om Vinön till Anders. Till den 

här upplagan fick även jag vara med på ett hörn och därför blev även jag 

inbjuden till den boksigneringsfest som var i Varberg under oktober, och fick som 

stolt Vinöbo representera Hjälmaren.  

Anders har också skrivit en fortsättning på Hemsöborna som det också var 

boksignering för. Anders beskriver denna bok som en skröna där Karlsson åker 

runt i världen och får uppleva diverse äventyr.  

Eva och jag har var sitt ex av den nya Sveriges öar och den förra upplagan finns 

att låna på Vinöns Bibliotek.   

 

Vid tangenterna Rose-Marie Hellén 



Vinöns kultur- och hembygdsförening 

SWISH nr 123 396 25 29 

Om staketet vid skolan 
 

Styrelsen för Vinöns kultur- och hembygdsförening kommer 
inte att ta något ansvar/någon kostnad i nuläget för att 
renovera det gamla fallfärdiga staketet. Vi föreslår att man i 
stället tar ner det gamla staketet från skolans gavel till och med 
de tre lönnarna – därefter får staketet vara kvar så att inte 
fotbollar ska kunna rulla ut i gatan. 
 
Om någon medlem frivilligt vill åta sig att reparera staketet 
som det står nu, vill vi att ni kontaktar oss på 
hembygdsforeningen@vinon.se senast den 15 november 2022.  
 
 

 

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. 
 

Ansvarig : släpkärreförvaltare Nils Svensson 070-18 00 151 

 Pris/dygn: Pris/vecka 

Föreningsmedlem  260:-      1000:-  

Övriga  520:-      2000:- 

 
 
På skolan finns ett häfte med följande information om när elen kom till ön: 
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   NOVEMBER 2022  
  

vecka 44 1 tisdag 18.00 Tjejträff i skolan, se månadens program!   

 2 onsdag 18.15 Yoga i skolan Post Beställ mat 

 3 torsdag     

 4 fredag   Post  

 5 lördag   
 Alla helgons 

dag 

 
6 söndag 15.30 Höstmysikaliskt i Vinöns missions- och kulturhus 

 Gustav 
Adolfsdagen 

vecka 45 7 måndag  
18.00 

70 år sen Vinön fick el 
Akvarellmålning i skolan 

 Sophämtning 

 8 tisdag 18.00 Tjejträff i skolan Post  

 9 onsdag 12.30 
18.15 

 

Lunchservering i skolan OBS! Anmälan 
Yoga i skolan 

  
Beställ mat 

 10 torsdag   Post  

 11 fredag     

 12 lördag     

 13 söndag 16-17 Biblioteket öppet  Fars dag 

vecka 46 14 måndag 18.00 Akvarellmålning i skolan Post  

 15 tisdag 18.00 Tjejträff i skolan   

 16 onsdag 18.15 Yoga i skolan Post Beställ mat 

 17 torsdag     

 18 fredag   Post  

 19 lördag 15.00 Stadgemöte i skolan   

 20 söndag 16-17 Biblioteket öppet   

vecka 47 21 måndag 18.00 Akvarellmålning i skolan  Sophämtning 

 22 tisdag drop in em Tjejträff, kransbindning hos Mona Post  

 23 onsdag 12.30 
18.15 

 

Lunchservering i skolan OBS! Anmälan 
Yoga i skolan 

  
Beställ mat 

 24 torsdag   Post  

 25 fredag     

 26 lördag  Julstök i skolan   

 27 söndag 

13.45 

16-17 

Adventsgudstjänst i missionshuset, Mikael Schmidt 

Biblioteket öppet 

 
Första advent 

vecka 48 28 måndag 18.00 Akvarellmålning i skolan Post  

 29 tisdag 18.00 Tjejträff i skolan   

 30 onsdag 18.15 Yoga i skolan Post Beställ mat 

december 1 torsdag     

 2 fredag     

 3 lördag     

 4 söndag 16-17 Biblioteket öppet  Andra advent 

 
 

När kommer posten? Efter önskemål från läsare skriver Ö-bladet 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 
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