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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: 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…  

Advent och snart jul, då är vi framme vid årets sista månad  

och årets sista ö-blad. Ett ö-blad som är riktigt julpyntat. 

Precis som det är i våra fina hus när det inför första advent  

har julstökats i skolhuset och missio  nshuset. Vi vill passa på  

att tacka Ethel Pettersson för att vi fick ta den stora granen,  

som Catrine och Lars kunde hämta i din skog.  
 

På första adventssöndagen var det en adventsgudstjänst i 

missionshuset och samtidigt Kyrkis för barnen i skolhuset,  

så stämningsfullt och fint! Tänk att vi har två fina hus att vårda 

och använda till olika aktiviteter. I början av november kunde vi också uppleva en finstämd konsert  

i vårt missionshus/kulturhus. Erik Harrström framförde egen musik tillsammans med två duktiga 

musiker, en riktig må bra-stund!  
 

November bjöd på aktiviteter nästan varje dag på ön och under december händer det också mycket. 

Det är julmarknader 10 december, jullunch 13 december,  julbord lördag-söndag 17 och 18 december. 

Nygårds håller sin nya gårdsbutik öppen lördag 17 december. Biblioteket, tjejträffar och yogaträffar 

fortsätter en bit in i julmånaden och på annandag jul blir det gudstjänst i gen. 
  

Framsidesbilden har Maj Hedin tagit och det är Catrine Neiler, Christina Ekblad och Eva Widlund som 

hjälps åt för att få upp belysning i granen utanför missionshuset. Övriga bilder kommer från Maj, 

Catrine och Eva. 
 

God Jul och Gott Nytt År  

önskar vi på redaktionen! 
 

Tack till alla som hjälpt till med Ö-bladet detta år! 

Månadens redaktör Eva  

 

 

Hur många tomtar finns det med i Ö-bladet? Skicka ditt svar till Redaktion! 

mailto:o-bladet@vinon.se
mailto:obladet@vinon.se
http://www.vinon.se/
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Information från Vinöns kultur- och hembygdsförening 

december 2022 

 
Ny jordvärmepump på plats i skolan 

Den nya jordvärmepumpen installerades i skolan 21-22 november. Vi frågade vidare bland 
leverantörerna och hade tur nog att hitta en som hade en pump på lager och som dessutom 
kunde installera den redan nu innan vintern. 
 

Den nya pumpen har en inbyggd varmvattenberedare, så den gamla varmvattenberedaren är 
också borttagen. Så nu blir det lite bättre med utrymmet nere i pann- och tvättrummet.  

 

Luftvärmepumparna i Missionshuset 

Luftvärmepumparna i Missionshuset servades i början av november och energiförbrukningen 
har därigenom minskat rejält.  

 

Vävstugan? 

Hur många använder egentligen vävstugan i källaren? Kan utrymmet användas till något annat, 
eller finns behovet kvar? Skicka gärna ett mejl till hembygdsforeningen@vinon.se och berätta 
hur ni använder utrymmet.   

 

Kalender 2023 
Tack till er som har lämnat in bilder till kalendern. Det blev en fin kalender som vi ska sälja  
för 130 kr. Man kan köpa den hos Yvonne på biblioteket, söndagar kl 16.00-17.00 och på 
julmarknaden lördagen den 10 december. Det går också bra att ringa till Christina Ekblad  
tel. 070 6712433 om man önskar köpa en kalender. 
 

Kalender 2024 
Temat för nästa kalender 2024 är "Levebröd på Vinön". Det är fritt att tolka på lite olika sätt. 
Det är bra om man redan nu börjar tänka vad som kan passa för de olika månaderna och 
fotograferar. Tänk på att vi vill ha liggande bilder. 

 

Julmarknad i Vinöns skola 

Välkommen att beställa bord till Yvonne, snarast på telefon 070-9280405 
Avgift per bord är 60 kr. Se mer om julmarknaden längre fram i Ö-bladet! 

 

 

God jul och Gott nytt år! 
 

Vinöns kultur- och hembygdsförening önskar  

alla medlemmar, vänner och ö-besökare en riktigt  

God jul och ett Gott nytt år. 

 

Vinöns kultur- och hembygdsförening 2022   
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Julstök 
Lördagen den 26 november samlades vi  

på skolgården för att hjälpas åt att julstöka i 

missionshuset och i skolhuset. På kvällen träffades 

vi i skolan för att äta och dricka tillsammans. 

Det var väldigt trevligt och uppskattades mycket av alla, vi hoppas nu att detta  

kan bli en fin tradition för föreningens medlemmar; gamla som unga,  

att träffas och ha roligt tillsammans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catrine Neiler,  

Styrelsen &  

evenemangsgruppen 



Stadgemöte i november 

På Vinöns kultur- och hembygdsförenings årsmöte i april 
fick en grupp i uppdrag att se över stadgarna till nästa 
årsmöte. Vid ett möte om stadgarna i november bjöd 
gruppen in till ett möte för att informera om sitt arbete 
och man ville höra in åsikter och synpunkter. Ett tiotal 
medlemmar kom till mötet. Från stadgegruppen var det 
Åsa Ödman och Bernt Forsberg som berättade om 
gruppens arbete så långt som man hade kommit nu. 

 

Gruppen inledde med att presentera att tankarna bakom förslaget var att det skulle vara 

inkluderande men ändå slå vakt om föreningens fasta egendom och bevarande. Gruppen gick 

igenom det nya stadgeförslaget (som det såg ut just då i arbetsprocessen). Det presenterades 

parallellt med nuvarande stadgar, vilka för övrigt finns på Vinöns hemsida.  

Efter samtal kring borden kände många deltagare att de behövde gå hem och läsa flera gånger 

och tänka till innan man kan komma med synpunkter så då bestämdes det att man skulle 

kunna lämna in synpunkter till Åsa innan jul. Sedan kommer stadgegruppen att fortsätta 

arbeta med de förslag som kommer in. Stadgegruppen lämnar därefter in ett förslag till nya 

stadgar som en motion till årsmötet. Det går även att lämna synpunkter till styrelsen om 

föreningens stadgar.  

Är det någon som vill ha det nuvarande förslaget utskickat/utskrivet kan man höra av sig  
till Åsa eller till någon i styrelsen.  

Stadgegruppen består av Bernt Forsberg, Åsa Ödman, Tomas Zetterlöf samt Christina Johnsson. 

Kontakt med gruppen: till Åsa asa@vinon.st 

VKHF:s styrelse: Lars Eklund ordförande, Tomas Zetterlöf vice ordförande, Marika Waldenborg,  

Rita Tammerman-Eklund, Fanny Hedin Hedenbäck, Ingegerd Erlandsson, Christina Ekblad,  

Catrine Neiler och Kerstin Stenberg.  

Kontaktuppgifter finns på hemsidan: www.vinon.se/hembygdsföreningen 

E-post: hembygdsforeningen@vinon.se  

 

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

 

Information till fastighetsägare på Vinön 

Om du vill veta nuläget i frågan om kommunalt vatten och avlopp på ön, så kontakta Länsstyrelsen 

via e-post orebro@lansstyrelsen.se och begär att få ut de senaste handlingarna. Ärendet har 

ärendenummer 567-338-2021 och alla handlingar är offentliga.  

De senaste handlingarna är Länsstyrelsens förslag till Örebro kommun (daterad 2022-06-13), 

Örebro kommuns bemötande till Länsstyrelsen (daterad 2022-09-13) samt Länsstyrelsens beslut 

angående inrättande av verksamhetsområde för vatten- och spillvattenstjänster på Vinön  

(daterad 2022-11-30).  

mailto:asa@vinon.st
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Vinöns Bibliotek  har öppet söndagar 16–17 

På juldagen firar Yvonne jul och biblioteket håller stängt. 
 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR   
önskar Yvonne alla lånare  

Varje söndag eftermiddag finns Yvonne troget på biblioteket i Vinöns skola. 

Här kan du låna böcker och köpa kalendern för 2023 med fina bilder från ön. 

Yvonne gillar böcker och hon trivs med biblioteksstunderna, det är inte bara  

att hjälpa till att hitta böcker åt läsare utan även en viktig träffpunkt.  
 

Yvonnes boktips är denna gång ”Glasveranda med sjöutsikt” av Hanna Blixt. 

 

 

 

 

 

 
 

Välkommen till biblioteket! 

 

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

Annandag Jul 26 december 

Gudstjänst och kyrkkaffe i missionshuset kl 10.00 

Mikael Schmidt kommer till ön. 
 

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

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 är Nils Svensson 070-18 00 151 

 Pris/dygn: Pris/vecka 

Föreningsmedlem  260:-      1000:-  

Övriga  520:-      2000:- 

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

 

Yvonnes boktips 

Nora flyr hals över huvud från sin lägenhet och Stockholm, 
när det visar sig att pojkvännen har varit otrogen. Hon tar 
tåget till Leksand och vännen Vega. Nora får hyra en liten 
stuga med sjöutsikt. Det som först var en tillfällig flykt blir 
snart början på ett nytt liv. 

Vinöns kultur- och hembygdsförening 

SWISH nr 123 396 25 29 



 

JULMARKNAD PÅ Vinön 

Ta med vänner och bekanta och kom till Vinöns skola 

lördag 10 december kl.13.00-16.00 

FÖRSÄLJNING AV:  
Vinöprodukter och hantverk 

Muggar och kassar med Vinö-logotype 

Kalender och julkort 

Monas kransar m.m.  
Kaffe med dopp, glögg och pepparkakor 

 

Välkommen! 
Vinöns Kultur och Hembygdsförening 

 
 



40 år med Skärgårdarnas Riksförbund

 

I mitten av november firade Skärgårdarnas Riksförbund 40 år av ett envist arbete kring 

skärgårdsfrågor för såväl de små öarna som de något större. För öbor är det flera specifika 

frågor som inte alltid gäller för landsbygdsbor. Vattnet finns ju där runt om oss. Repet som 

finns med i loggan symboliserar att förbundet knyter ihop de mindre öarna med de lite 

större  öarna och tillsammans kan öborna göra sin röst hörd. 

 

Till detta 40-års jubileum reste Catrine och Eva från Vinön för att delta i en härlig jubileums-fest 

tillsammans med många gamla ö-vänner. Det bjöds på ett blandat program med vad som är 

aktuellt nu för riksförbundet med dess olika arbetsgrupper och projekt tillsammans med 

minnen från åren som gått och naturligtvis tankar om framtiden. Det blev många tillbakablickar 

och samtal om hur det hela började, hur ett riksförbund bildades redan i början av 80-talet men 

som pausades en tid innan det kom i gång lite mer organiserat tio år senare.  

I augusti 1992 åkte Ann-Mari och Eva till Käringön på ett första möte som samlade folk för att få 

fart på Skärgårdarnas Riksförbund igen. Vinöns kultur- och hembygdsförening anmälde sitt 

intresse att bli medlem och i december samma år åkte ordförande Sune Mohlin och Carina 

Karlsson i styrelsen på ett möte i Göteborg. I september året därpå 1993 välkomnades VKHF in i 

riksförbundet efter att ha justerat stadgarna lite grann. Flera föreningar ansökte om 

medlemskap allt eftersom åren gick och så småningom hade förbundet fjorton regionala 

medlemsföreningar, vilket det fortfarande har. Bohusläns skärgårdsråd och SIKO i Stockholms 

skärgård har i sin tur egna medlemsföreningar. 

 

Antal möten i SRF:s regi under dessa 40 år har 

blivit väldigt många och på Vinön har det varit 

årsmöten, styrelsemöten, arbetsgruppsmöten 

och olika temamöten. Från 1995 har det minst 

vart femte år varit ett större SRF-möte på Vinön. 

Vid dessa tillfällen har vinöbor deltagit i mötena 

och umgåtts under gemensamma middagar, 

ordnat med mat och fika samt upplåtit boenden 

för tillresta gäster. Vid mötet i augusti 2000 var 

även Björn Eriksson från vår grannö Valen med 

på mötet. 

 

Aktiva i styrelsearbete, arbetsgrupper, valberedning och anställda inom riksförbundet 

Det är Sune, Rosie och Eva som har varit mest aktiva inom SRF, men när vi tittar tillbaka 

förundras vi hur många vinöbor som faktiskt har deltagit på olika sätt vid möten runt om på öar 

och andra platser i vårt avlånga land. Vinöbor har ingått i olika arbetsgrupper och SURF, 

Skärgårdens Unga hade både ordförande och kassör på Vinön under en period. 

  



 

Olika aktiviteter förknippas med olika öar. 

Minnen som förenar oss öbor inom SRF!  
 

Ett sådant minne är när föreningarna tände sina 

marschaller på lyskvällen här på Vinön och SRF-

flotten gled i väg med våra samlade lysen en fin 

kväll i augusti 2005.   

 

 

Många har varit med på SRF-möten 

Utan någon speciell ordning har vi nedan listat vinöbor som har deltagit på olika möten inom 

SRF under de nästan 30 år som Vinöns kultur- och hembygdsförening har varit medlem i 

förbundet. Kanske är det några fler ... 

Sune Mohlin, Eva Widlund, RoseMarie 

Hellén, Mona Blixt, Ann-Mari Rhodin, 

Carina Karlsson, Maria Ekblad, Solveig 

Eriksson, Nils Svensson, Anna-Greta 

Olsson, Åke Olsson, Erik Pettersson,  

Bernt Widlund, Rikard Widlund, Veronica 

Persson, Roger Blixt, Emelia Ekblad 

Andersson, Åsa Ödman, Therese Allard,  

Kerstin Stenberg, Ingegerd Erlandsson, 

Joakim Holmkvist, Catrine Neiler,  

Elin Gustavsson, Ulf Johnsson, Christina 

Johnsson, Mariann Karlsson, Birgitta 

Åberg Andersson, Lars Eklund, Per 

Andreasson samt Björn Eriksson från Valen.  

Gruppbilden är från 2005 när det var ett seminarium här på Vinön om Jordbruk och Kultur-

landskapet i skärgårdar. Och Hjälmaren med dess öar räknas också till ett skärgårdslandskap.  

 

Lite minnen sammanställda av Eva Widlund,  

som har botaniserat bland bilder och annat SRF-materiel inför 40-års jubiléet. 

Ett annat tillfälle som flera vinöbor minns är 

när Lennart Andersson från Miljö & Energi-

gruppen vid ett höstmöte 2016 på Vinön  

hade bjudit ut två bröder från Strängnäs  

för att visa upp Miljöavloppet. De hade med 

sig en släpkärra med ett litet hus och sitt 

reningsverk, så alla verkligen kunde få se. 

 



jullunch 
serveras tisdag 13 dec kl 12.30 i Vinöns skola 

Pris 220:-/person 

Anmälan senast 5 dec till Solveig Eriksson 

070 - 677 67 35,  solveig.eriksson@bahnhof.se 

Först till kvarn - max 40 personer 

Varmt välkomna alla lunchgäster 

önskar Tjejgruppen 

 

                                   

Norra byalaget informerar om trän 

Inför vinterstormarna vill Norra Vinöns byalag uppmana stugägare med gräns mot byalagets 

mark att se efter om det finns träd (på samfälld mark) som riskerar att falla och orsaka skada 

på byggnader och annat. För god nattsömn bör man då binda en snitsel i trevlig kulör runt 

aktuellt träd och sedan kontakta styrelsen (i första hand Peter) så får vi se om det hjälper. 

För övrigt vill vi från Byalaget önska God Jul! /Johan 
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Lördag den 17 december kl 12.30  

(färja kl 11.55 från Hampetorp) 

Lördag kl 18.30  

(färja kl 18.00 från Hampetorp) 

Söndag den 18 december kl 12.00  

(färja från Hampetorp kl 11.30) 

 

Priser: Vuxen 465 kr    Barn 0-3 år gratis    Barn 4-12 år 230 kr 

Kom ihåg att anmäla önskemål om specialkost! 

Anmälan till Joakim på telefon 076 853 26 59 

 

 Varmt välkomna till Julbord på Värdshuset  

 hälsar Joakim och Christer 
 

 

 

 

 

Lördagen den 17 december har Nygårds butiken öppet 11.00-16.00 

Vi har då varmrökt lax, najadlax och nybakat surdegsbröd till försäljning, det kommer 

även finnas lite ’mingelfika’. 

Passa gärna på att beställa din lax till julhelgen, då vi brukar få slutsålt. 

 

Vi önskar alla  
gamla och nya kunder  
en riktigt god jul. 

 



JULHÄLSNINGAR 

2022 
 

 

God Jul och  

Gott Nytt År 

önskar 

Anders och Christina 

 

En God Jul och ett Gott Nytt År 

 
önskar vi alla  

vänner och bekanta 
 

Sune och Barbro 
Mohlin 

 

En God Jul och ett 

Gott Nytt År 

 

önskar  

familjerna Löfsäter 

 

God Jul och Gott Nytt År 

önskar  

Bo och Ove  

Ö-bladets läsare 

Vi önskar er alla, ö-bor, fritidsboende och 

färjepersonal en jättegod jul och ett riktigt 

gott nytt år! 
 

God Jul o Gott Nytt År 

Aina, Christer och Disa 

 

 GOD JUL 

önskar  

   familjen Larsson  
på Norra 

 

God Jul  
och  

Gott Nytt År 

önskar 

Rikard, Filippa, 

Charles, Maja och 

Bror 

 

 

God Jul  
och  

Gott Nytt År 

önskas Martin, Rosie, 

Karl-Erik, Olle-Gustav 

och Thor från 

mor/farmor Anita  

i Örebro 
 



 

God Jul och  

Gott Nytt År 

 
önskar 

Inger och Jan 

 

God Jul och  

Gott Nytt År 

önskar 

Alf, Ann-Charlotte 
och Erik 

 

God Jul och  

Gott Nytt År 

 

önskar 

Susanne, Filip,  
Saga och Tuva 

 

God Jul och  

Gott Nytt År 

 

önskar 

Fanny och Johan 

 

God Jul och  

Gott Nytt År 

önskar 

Maj 

 

    

  En God och fridfull Jul  

         och Gott Nytt År 

                 önskar 

       Eva och Bernt 

 

HANTVERKSBODEN  

önskar  

God Jul & Gott Nytt År 
 

Monica, Christina och Birgitta 

 

 

 

Vi önskar er alla en 

riktigt God Jul 

och 

ett Gott Nytt År 
 

Elin, Jonas, Elton, Ebba och Alicia  

 



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

 

 

 

Bud-Bilen utför idag transporter till Vinön med matkassar  
från handla24.se på torsdagar 

 

 

Vi tänker fortsätta att erbjuda flera tjänster för boende på Vinön.  

Dessa tjänster kan 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 

 

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

 

Tipp tapp, tipp tapp! 

 
Vilka små tomtenissar är detta? 

Och vilket år kan det vara? 

Du som känner igen denna bild och kan svara på tomtarnas namn och året. 

Skicka ditt svar till Ö-bladets redaktion, o-bladet@vinon.se 

 så återkopplar vi i nästa nummer av Ö-bladet. 
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Receptstafetten, tema bevara traditionella recept 

Stafettpinnen vandrar lite fram och tillbaka på ön. Från Skarvgrytan förra månaden 

kommer här Rose-Marie med influenser från Åland och avslutar med ett kakrecept. 

Månadens recept kommer att åter igen blicka österut mot Åland och Finland.  

På Åland och i Finland finns en organisation som heter Marthorna, det är 

en organisation som påminner om ”Lottorna” i Sverige. Marthorna har ett 

större fokus på att bevara traditionella recept samt utveckla mat med 

lokala råvaror. Det som är roligt med en del av recepten är att jag kan  

tänka mig att alla inte har tillgång till de traditionella råvarorna vilket vi 

faktiskt har. Alla recepten finns på martha.fi/recept och här kommer en 

rad exempel på vad jag menar:  

Rökta och friterade braxenribs, Braxencheesecake, Braxen i ugn, Panerad 

benfri braxenrygg, Fylld ugnsstekt gädda, Stekt abborre med citronsås, 

stekt rödbeta kokt potatis och picklad gurka, Göspanna, Grillat hjärta med 

salsa på äpple och kapris, Gratinerad tunga med svampstuvning kokt potatis och klappgurka, 

Kirskålspaj med valnötter, Nors och potatispaj, Norspiroger, Gäddbiffar och så fortsätter det.  

En del låter inte så gott men de gånger jag har smakat på gäddfärsbiffar så har det varit riktigt 

gott så det är väl värt att kolla in Marthornas recept på det som kan anses som lite udda 

råvaror men med råvaror som mina mor- och farföräldrar inte höjde på ögonbrynen när det 

serverades så det borde ju funka även idag.  

Men för att anknyta till en kommande högtid så tar jag med en kakfavorit: där jag har lånat 

receptet av ICA, till dessa små goda kakor! 

Saffransgrottor med lingonsylt (ca 28 stycken) 
Ingredienser: 

½ gram saffran 

1 dl strösocker 

4 ½ dl vetemjöl 

1 tsk bakpulver 

1 stk vaniljsocker 

200 g smör eller margarin 

Portionsformar till småkakor 

Gör så här: 

Sätt ugnen på 200 grader. Stöt saffranet i en mortel med 1 matsked av sockret. Blanda med 

resten av sockret, vetemjöl, vaniljsocker och bakpulver i en skål. Skär matfettet i mindre bitar 

och tillsätt det. Arbeta snabbt ihop en deg gärna med matberedare. Låt degen vila en stund i 

kylskåpet så att den blir lättare att hantera. Ställ formarna på en plåt, forma degen till valnöts-

stora bollar och lägg dem i formarna. Gör en fördjupning i varje kaka och klicka i sylten. 

Grädda i 12 minuter i mitten av ugnen. Låt svalna på galler.  

(bilderna är lånade från Marthorna och Icas hemsidor) 

Varma och goda julhälsningar från Rose-Marie Hellén 



 

  

vecka 48 1 torsdag     

 2 fredag   Post  

 3 lördag 13-15 VKHF styrelsemöte i skolan 
  

 4 söndag   
 

Andra advent 

vecka 49 5 måndag 
  

 Sophämtning 

 6 tisdag  Tjejträff i skolan, bakning Post  

 7 onsdag  Yoga i skolan  Beställ mat 

 8 torsdag   Post  

 9 fredag     

 10 lördag 13-16 

10-16 

Julmarknad i Vinöns skolhus, se annons! 

Julmarknad hos Mari i Logens bakficka, se annons! 

  

 11 söndag 16-17 Biblioteket öppet  Tredje advent 

vecka 50 12 måndag   Post  

  
13 

 
tisdag 

12.30 

18.00 

Jullunch i skolan med Tjejträffen, se annons! 

Julavslutning Tjejträffen 

  
Luciadagen 

 14 onsdag  Yoga i skolan Post Beställ mat 

 15 torsdag     

 16 fredag   Post  

 17 lördag  

 

Nygårdsbutiken håller öppet lördag, se annons! 

Julbord på Värdshuset lördag o. söndag se annons! 

  

 18 söndag 16-17 Biblioteket öppet  Fjärde advent 

vecka 51 19 måndag    Sophämtning 

 20 tisdag   Post  

 21 onsdag  Vintersolståndet  Beställ mat 

 22 torsdag   Post  

 23 fredag     

 24 lördag                God Jul  
 Julafton 

 25 söndag  Biblioteket har julledigt  Juldagen 

vecka 52 26 måndag 10.00 Gudstjänst i missionshuset, Mikael Schmidt  Annandag jul 

 27 tisdag     

 28 onsdag   Post Beställ mat 

 29 torsdag     

 30 fredag   Post  

 31 lördag               Gott Nytt År!  Nyårsafton 

2023 
januari 

1 
 

söndag 
 

16-17 
 

Biblioteket öppet 
 

 
Nyårsdagen 

 

 

När kommer posten? Efter önskemål från läsare skriver Ö-bladet in de dagar den blåa postbilen lämnar post.  

Vid helger kan det naturligtvis bli annorlunda med postgången! 
 

POSTNORD kommer alla helgfria 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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