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Vi i Viby ges ut fyra gånger per 
år av Föreningen Vibybygden. 
Upplagan är 1900 ex och den delas 
ut av ideella till alla hushåll i Viby 
– alltså Östansjö och Vretstorp 
med omnejd. Bor man på annan 
ort går det bra att prenumerera 
på tidningen för 100 kr för fyra 
nummer.
Vissa föreningar ordnar själva med 
prenumeration för sina utsocknes 
medlemmar. Betala enligt uppgif-
ter nedan och meddela namn och 
adress.
Manusstopp för nästa nummer 
är 1 februari för utgivning 
1 mars.
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OMSLAG
Mosaikträd av fyrorna på
Fredriksbergs skola i Vretstorp.
Foto: Kerstin Lindh Furås.

Teknik i all ära
Ibland behöver man ta ett steg åt sidan och betrakta 
tillvaron från en annan synvinkel. För är det inte så att 
vi lite till mans tycker att hjulen snurrar allt fortare och 
tempot höjs? Eller det kanske är åldersrelaterat – vad 
vet jag?

Tekniken går framåt i en rasande fart och här gäller 
det att hänga med, annars hamnar man på efterkälken. 
Facebook, Instagram, poddar och bloggar – det är 
dagens melodi, tydligen. Och det skapas bloggkän-
disar i långa rader som blir nyrika och som tycker si 
och så i olika media. Det i sin tur smittar av sig och vi 
rycks med i mediebruset vare sig vi vill eller inte. Vi blir 
offer för tekniken och tempot höjs och där sitter vi med 
nedböjda huvuden och plippar och ploppar på mobilen 
alltmer. Men naturligtvis är det ju inte du och jag som 
håller på så, nej, nej, det är ju de andra. Jag är ju bara 
inne sporadiskt och tittar och följer...

Nu menar jag inte att låta som en pessimistisk sur-
gubbe och bakåtsträvare! Å nej, jag tycker om tekni-
ken, så det så! Men nu ska jag gå ut i höstsolen och 
ta en promenad och njuta av Vibybygden längs den 
vackra Sjöstigen. Men utan min Iphone.

Ha det bra där ute!

Torbjörn Åkesson
Ordförande Vretstorp Byalag
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Från redaktionen
Här kommer vinternumret av Vi i Viby! 
32 sidor läsning, information och mark-
nadsföring signerade bygdens förening-
ar och företag. Väl bekomme! Och stöd 
våra medverkande så gott det går – utan 
dem vore vår bygd inte alls lika levande!

I det här numret får vi lite glimtar från 
våra skolor. Eleverna tänker och skapar 
– det bådar gott inför framtiden!

I de kommande numren är planen att 
i vårnumret lyfta fram nybyggnation och 
nästa höst föreningslivet (ÖIF fyller 100 

år och Vretstorps Byalag 10). Förslag 
och bidrag mottages tacksamt.

Förresten, för att fler skall kunna bidra 
med tankar och tips till vårnumret, inbju-
der vi till ett öppet redaktionsmöte i Viby 
församlingshem tisdagen den 22 januari 
kl 18. Ämnet är alltså nybyggnation, 
men även renovering av gamla hus kan 
rymmas.

Så vill vi önska alla nya och gamla 
Vibybor – och dem som önskar de vore 
det – en god jul och ett riktigt bra 2019!

Redaktionen

Tel 0585-102 10
ÖPPET: Vard 6-21 
Lörd, Sönd 8-21

OBS!Nu öppnar vi kl 8 på söndagar

Tvätta bilen 
i Fjugesta! 
X-Shine  biltvätt 

ord. pris 299:- 199:-
Klipp ut annonsen och få 
100:- rabatt på X-Shine 
biltvätt. Erbjudandet 
gäller t o m 31/1 2019.

Inredning, presenter
 Öppet tisdag, torsdag och söndag 14-18

Även öppet enligt överenskommelse

Tel: 070-6964507 / 070-2444039
Tystinge Sörgård Östansjö

på vägen upp mot Dovra sjöar.
www.ovevas.se

Jul i Östansjö andra advent 11-17
Vi bjuder på kaffe och tårta!

Gran, tall och enris säljes
Varmt välkomna!

Ovevas Butik
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Östansjö skola var en av fem skolor i Hallsbergs kommun som under hösttermi-
nen jobbat med utställningen ”Hallsberg genom slöjden”. En årskurs från varje 
skola fick möjlighet att beskriva sin hemort genom textil- eller träslöjd. I Östan-
sjö skola valdes årskurs 6 till uppgiften.

Efter att de fem skolorna gemensamt visat upp sina alster på Bergöövåningen 
så visades de upp på respektive skola.

”Hallsberg genom slöjden”

Elever ser på sin hemort och livet

Syskonen Amadeus (dagis) och Amanda (1:an) Östlin, 
fick låna varsin sax för att klippa band inför vernissa-
gens öppnande.

Den 27 oktober var det vernissage i Östan-
sjö Folkets Hus. Det var elever från för-
skolan upp till 6:an som ställde ut. Utöver 
Picassokonst, Akvarium, Mosaikträd med 
mera – fanns här också de två konstverk 
som funnits med på utställningen ”Hallsberg 
genom slöjden”.

Dovrasjödalens 
jättar
Lotta Medervall är 
vikarierande lärare i 
textilslöjd. På bild-
en sitter hon intill 
bonaden som var 
det ena bidraget på 
utställningen. Här 
har eleverna ge-
staltat sin hemort 
genom att berätta 

Höstlöv (förskoleklass). ”Symetri” (1:an) och Picasso-
konst (3:an).
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Systrarna Andrea (6:an) och Alma (4:an) Gustafsson, 
bidrog båda till utställningen. Andrea har gjort en av 
tågvagnarna. Alma har målat det mosaikträd som är 
längst upp till vänster på tidningens framsida. Hon 
tycker att det roligaste i skolan är slöjd.

sagan om jättarna Tjälve och Dovra. Det 
är halva sexan som har varit delaktiga, de 
andra har träslöjd. 

Under fem lektioner har eleverna tovat i ull, 
gjort applikationer och fållat på maskin. Valet 
av motiv ligger kanhända nära till hands, 
eftersom årskurs 6 under många år har haft 
ansvar för att röja upp längs gångstigarna 
kring Dovrasjöar.

Slöjdtåget
Eleverna som har träslöjd i 6:an fick gå runt 
i samhället och välja det de tycker är vik-
tiga samlingspunkter för dem. Resultatet 
av detta blev ett lok med fyra vagnar som 
föreställer Bäcksjön, Folkets Hus, Pizzerian 
och Ordenshuset.

Andrea Gustafsson (se bild) har gjort Fol-
kets Hus i Slöjdtåget. 

– Det var lite svårt att välja. Annars hade 
jag kanske tagit fotbollsföreningen, förklarar 
hon. 

– Vad tycker du är viktigast med livet, fråg-
ar jag spontant.

– Att göra det bästa så länge man lever, 
var hennes svar.

Det kloka svaret fick mig att ställa samma 
fråga till klass 6 i Fredriksbergsskolan, Vrets-
torp. De fick även frågan om vilka samlings-
punkter de tycker är viktiga i sin hemort.
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Det är tolv elever som har svarat på de två 
frågorna och bland svaren är det lätt att se 
vilken samlingsplats som är viktigast. Det 
är Spontan med sin fotbollsplan och skate-
ramp. ”Man har alltid något kul att göra där 
med sina vänner.”, skriver Josephine Ahlin-
der.

En annan viktig samlingsplats är utanför 
ICA. Flera elever är tacksamma över att det 
finns en matbutik i samhället så att famil-
jen inte behöver åka till Hallsberg för att 
handla. Närheten till skolan är också viktig 
så att man inte behöver vakna tidigt för att 
hinna med skolbussen. Övriga samlingsplat-
ser som nämnts är Parken, pizzerian och 
idrottsföreningen (IP).

När det gäller frågan om livet och framti-
den så svarar eleverna såhär:

”Det viktigaste i livet är nog hästar. De är 
fina, trevliga, söta och otroligt snälla och 
förstående. När jag blir stor vill jag bli en 
jättebra ryttare i hoppning och dressyr och 
själv ha många djur och några hästar.” (Jo-
sephine Ahlinder)

”Det viktiga för mig är alla som jag känner 
även de jag kanske inte känner men jag vill 
att alla ska må bra och ha ett bra liv. Att ha 
vänner, det är viktigt, också att jobba och att 
vara en bra person och ha det bra.” (Zeinab 
al-haddad) 

”Jag tycker det viktiga i livet är att man får 
gå till skolan och få skolmat. Och man kan 
vara den person som man vill, och det viktiga 
är man kan göra vad man vill!” (Zainab Azizi)

”Det som är viktigast i livet är att få ett bra 
jobb och vänner.” (Joel Claesson)

”Det som är viktigt för mig är ishockey och 
vänner.” (Noel Hjalmarsson)

”Det viktigaste i mitt liv är min familj, 
släktingar och mina vänner för dom betyder 
allt för mig. Det viktigaste i min framtid är att 
jag vill leva livet ut och ha det bra.” (Amelia 
Johansson)

”Det som är viktigast är att jag får jobb 
med bra lön och att jag blir en bra fotbolls-
spelare när jag blir stor.” (Robin Karlberg)

”Det viktigaste i mitt liv är vänner, hästar, 
hundar, familj, mat och mina betyg. Mina 
vänner och familj kan jag inte leva utan. Hun-
dar och hästar är djur och jag älskar djur och 
jag rider dessutom. Mat är för att jag kan äta 
riktigt mycket om det är gott. 

I framtiden vill jag bli veterinär med inrikt-
ning på häst och hund. Jag ska ha fotogra-
fering som hobby på sidan av för jag gillar 
att ta kort. Jag ska bli proffs i dressyr och jag 
ska ha en eller två hästar.” (Ebba Lundström) 

”Det som är viktigast i livet och i framtiden 
är att göra sitt bästa i livet.” (Ana)

”Det som är viktigt för mig är att min familj 
och vänner mår bra. I framtiden så tänker jag 
att jag ska flyga till Grekland med min bror.” 
(Lova Selvin)

”Det viktigaste i mitt liv är mina vänner och 
hästar. I framtiden vill jag bli en framgångsrik 
ryttare.” (Tilda Sjödin)

”Det viktigaste i livet och framtiden är att 
jag får ett bra jobb.” (Jonathan Sundblad)

Samhällsengagemang
Tack alla ni barn som delat med er av era 
tankar. Att bry sig om familj och vänner; 

Viktigast med Vretstorp 
och livet
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att få ett bra jobb; att göra sitt bästa eller 
att vara en bra person – är viktiga bitar för 
ett rikt liv och en fin framtid. Att dessutom 
engagera sig i samhället där man bor, är ett 
extra plus. 

Ett exempel på ett sådant engagemang 

är de trevliga teckningar som (i skrivande 
stund) finns vid kassorna på ICA i Vretstorp. 
Teckningarna är uppmaningar till alla att inte 
snatta. De är gjorda av klasserna 4-6.

Text och foto: Kerstin Lindh Furås
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Vill du börja rida?
Vi har lediga platser för barn från 7 år 

och vuxna på Hallsbergs Ridskola i 
vackra Lindhult, Östansjö.

Vill du börja rida?
Vi har lediga platser för barn från 7 år 

och vuxna på Hallsbergs Ridskola i 
vackra Lindhult, Östansjö.

Jul i
Östansjö
9 december kl. 10-16

Ordenshuset m.fl

8

• Precisionsfällning
• Traditionell trädfällning
• Stormfällda träd
• Borttransport av ris och stam
• Röjning och trimmning
• Häckklippning
• Gräsklippning
• Trädbeskärning
• Stubbfräsning
• Från 1/8-2016 RUTAVDRAG med 50%
 på arbetskostnaden

FredriksAlltjänst

Ring för kostnadsfri offert och rådgivning

Självklart är vi fullt ansvarsförsäkrade och
har alla ubildningar, F-skattsedel och kunskap

Fredrik 070/6743030
Stefan 0703502369

Vi utför även stenspräckning för
borttagning av sten/berghällar vid t.ex 

poolbygge, utbyggen mm.

Taksanering mossa, alger och vitlav.

Parkgatan 1, Vretstorp • 070-797 88 95

När musklerna ömmar…

Hot & Cold
Aloe verabaserat liniment med
många användningsområden

 Köp det hos

Askersundsvägen 22 • Vretstorp
0582-66 02 32, 070-939 77 67

Välkomna!
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Söndag 16 december kl 15 
bjuds det på lucia- och 
julkonsert i Kristallkyrkan. 
Räkna med mycket julstäm-
ning när syskonen Fogel och 
Peterson sjunger och spelar 
både klassiska och nyare 
lucia- och julsånger. 

Före konserten så bjuds 
det på julbuffé kl 13:00. An-
mälan senast 9 december till 
info@kristallkyrkan.se eller på 
lista i kyrkan. Pris 100 kr per 
person eller 250 kr per familj. 
Bidra gärna till buffén. Lista 
finns i kyrkan.

Lucia och julkonsert

Bild från förra årets lucia i Kristallkyrkan.

Välkommen till Kristallkyrkan 
på juldagens morgon! Då 
möts vi till Julotta kl 07:00 för 
att höra det glada budskapet 
om Jesu födelse.

Julotta i Kristallkyrkan

Välkommen till Kristallkyrkan på 
julotta!

Parkgatan 1, 694 50 Vretstorp
Telefon expeditionen 0582-66 01 89

E-post: info@kristallkyrkan.se

Vi
sjunger
julens
sånger

Söndagen 30 december kl 18 
samlas vi i Kristallkyrkan för 
att tillsammans sjunga och 
spela julens sånger. Stilla 
natt, Gläns över sjö och 
strand och andra favoriter 

kommer säkert att stå på 
låtlistan. Ta med instrument 
och sångglädje så hjälps vi 
åt att fylla kyrkan med sång 
och musik!
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Tisdag 22/1 kl. 18 Dockteatern grodprinsen framförs på magiska teatern.  
www.magiskateatern.se/dockteater 
 
Tisd 19/2 kl. 15 - 18 Teatersport på magiska teatern. Alla välkomna. 
www.magiskateatern.se/teatersport 
 
Lördag 2/3 kl. 14. Jubileumsföreställning och firande av Magiska 
Teaterns scenkonstförenings 5 års jubileum följt av årsmöte i magiska 
teaterns scenkonstförening.  Öppet för alla. Mer info kommer på: 
www.magiskateatern.se/5ar 
 
Torsdag 18/4 kl. 16 – 18 Upplevelsevandring. ”Det stora påskäventyret”  
www.magiskateatern.se/paskaventyr/ 
 
Torsdag 30/5 kl. 09 – 16. Stor loppis vid magiska teatern.   
www.magiskateatern.se/loppis 
 
 
 
Bli medlem i Magiska Teaterns scenkonstförening du också. 
Som medlem stödjer man vår verksamhet och får bl.a. rabatter på 
vissa evenemang och annat.  
www.magiskateatern.se/scenkonst 
 
Betala 100kr till bg 501-8080. Ange namn och p-nr som referens.  
P.S. För ytterligare 100kr blir du även medlem i filmklubben: 
 
Filmklubb: Söndagar jämna veckor 14.00 filmer för barn 
(barntillåten/ 7års gräns) 18.00 filmer för vuxna (11 eller 15 års gräns)  
Mer info: www.magiskateatern.se/filmklubb 
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Planerade Barnteatergrupper på Magiska Teatern vt 2019 

Barnteatergrupp. Årskurs 3 till Årskurs 6 Tisd. kl. 15 - 16.30 

Barnteatergrupp. Förskoleklass till åk 2 Tisd. kl.16.45-18.15 

Vårterminen börjar gemensamt för båda grupperna 22/1 kl. 18 med 
att de som betalt deltagaravgiften för våren får fri entre till 
dockteaterföreställningen grodprinsen.  
Därefter fortsätter terminen enligt ovan med 12 träffar under våren.   
Mer info och anmälan: www.magiskateatern.se/barnteatergrupp 

Öppen förskola – Montessorimåndag 
Måndagar kl. 9.30 – 12.00         
För föräldrar och barn i åldern 0 – 6 år. 
Välkommen tillsammans med ditt barn på lek  
och pedagogiska montessoriövningar.  

www.magiskateatern.se/montessori 

Kampsport som motion och självförsvar. 
Terminsstart: 2019 24/1 

Torsdagar kl. 18-18.50 Barnträning. 7 – 12 år. 
Torsdagar kl. 19-20 Vuxenträning. 13 år och uppåt. 
(Respektive grupp startar när minst fem deltagare är anmälda.) 
Mer info och anmälan:  www.magiskateatern.se/kampsport 



Vretstorps IF

LUCIALOPPET
Lucialoppet arrangeras i samarbete med  

Östansjö SK.10 km landsvägslöpning med  

start och mål vid Fredriksbergs IP i Vretstorp.

8 december 
Start kl 13.00

@vretstorpsif1908  
 @vretstorpstriathlon

www.laget.se/vretstorpsif   
vretstorpsif@live.se

STYRKE- 
TRÄNING
Välkommen till VIF’s gym- och styrketräningslokal.

Här kan du bygga och träna med fria vikter och 

dragmaskiner. Det är ett litet men välutrustat gym 

med fokus på basövningar.

Är du sugen på att komma igång?  
Läs mer på laget.se/vretstorpsif

LÄNGDSKIDOR
När kylan och snön är på plats ordnar vi 
skidspår runt IP och fotbollsplanerna.

Motion är viktigt och  
där vill vi finnas för dig.
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Föreningen
Vibybygden

Mats Rosenberg med fokus på Vibysjön.

Kontaktuppgifter
• Ordf. Benjamin Lundqvist 0582-66 08 20
• Sekr. Ingrid Ohlsson 073-021 0268
• Kassör Lars Karlsson 073-702 78 97
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Öppettider
Måndag–Söndag 9-20

Välkomna till oss

Föreningen Vibybygden vill fortsätta med de 
utvecklingsinsatser som Sjöstigen, Häst-
hagsudden och andra aktiviteter i och kring 
Vibysjön var en del av.  Vi är därför glada 
över att kunna samarbeta med Mats Ro-
senberg om fortsättningen. Han är känd för 
många som en inspirerande person i Örebro 
kommun och en av dem som ligger bakom 

utvecklingen av Rynningeviken, Oset, Tyss-
lingen och Kvismaren. Nu är han pensionär 
och jobbar på konsultbasis.

I samarbete med Rosenberg förbereds nu 
en större projektansökan till LEADER som 
handlar om att utveckla natur- och kultur-
värdena kring Vibysjön och att även knyta 
ihop detta med stigar och leder i socknens 
sydkant, alltså Motorp/Lindhult/Dovra i öster 
och så långt västerut man kan komma. Om vi 
kan lämna in en ansökan i januari så kanske 
projektet kan komma igång i vår och hålla på 
ett par år. Håll utkik efter ytterligare informa-
tion, stormöten och annat som planeras!

Benjamin Lundqvist, ordförande

Nytt från Föreningen Vibybygden



Viby församling

Från judisk tradition kommer seden att helg-
dagen börjar vid solnedgången (numera kl 18) 
kvällen före. Därför tjuvstartar man julfirandet 
runt om i världen med kvällsgudstjänster den 
24/12 – alltså på julafton. I Viby ställer vi i ord-
ning julkrubban tillsammans med barnen kl 10 
på julafton. Sedan inleder julnattsmässan kl 22 
själva firandet. Då lyssnar vi till julevangeliets 
början, fram till när herdarna får möta änglar 
som sjunger Gloria in excelsis Deo (Ära vare 
Gud i höjden). Julnattsmässan kallas därför för 
änglarnas gudstjänst.

Till julen hör ju även ottan kl 6. Tidigt, tidigt, 
samlas man kring Betlehems herdar och deras 
upplevelse av Frälsarens födelse. Om julnatten 
är änglarnas så är julottan herdarnas. I den 
högtidliga juldagsmässan kl 10 tar man sedan 
ett steg bakåt och mediterar över vad som 
faktiskt hände: Gud älskade oss så att han 
blev som en av oss – Gud blir människa i Jesus 
Kristus!

Precis som påsken har julen en förberedel-

Sö 2 dec kl 10 Högmässa på första söndagen i 
advent. Viby kyrkokör, barnkören, Anna Franciska 
Reiske, saxofon. Röda korset bjuder på kyrkkaffe 
i Församlingshemmet.

Sö 9 dec kl 18 Lovsångsgudstjänst med tillfälle 
till bikt och förbön.

To 13 dec kl 18 Mässa med Lucia, barnkören.

Lö 15 december kl 16 Hallsbergs Kulturskolas 
Luciakonsert 

On 22 dec kl 18 Gläd dig! Viby kyrkokör sjunger 
in julen tillsammans med Per Andersson, trumpet

Julafton 24 dec kl 10 Samling kring krubban
Kl 22 Julnattsmässa, Per Andersson, trumpet

Juldagen 25 dec kl 6 Julotta, Viby kyrkokör, 
Anna Franciska Reiske, saxofon.

Kl 10 Högmässa

Annandag jul 26 dec kl 10 Högmässa, kyrkkaffe 
i Prästgården

Nyårsafton 31 dec kl 17 Nyårsbön, 
Anna Franciska Reiske, saxofon 

5 jan kl 15 Julgudstjänst på Esslatorp, 
Viby kyrkokör, fika

Sö 6 jan kl 10 Högmässa på trettondedag jul, 
Viby kyrkokör. Julfest i församlingshemmet

Sö 3 feb kl 10 Högmässa på kyndelsmässoda-
gen med välsignelse av ljus.

Kl 18 Naturens katedral. Orgelmusik och medita-
tioner med Ingeborg Lindqvist Torstenson.

Benjamin Lundqvist

Varför inte fira jul på riktigt?

setid och en efterfirningstid. Advent är en tid 
av förberedelser och förväntan. Nu för tiden 
känner de flesta till ramadan men fåtalet vet 
att advent är en kristen fastemånad. Den som 
under advent lever snålt, funderar över pro-
portioner och prioriteringar i sitt liv och på nytt 
bereder väg för Herren i sitt liv, den får ut mer 
av sitt julfirande. På adventssöndagarna möter 
vi dem som pekar mot Jesus och vill upphöja 
honom: folket i Jerusalem, döparen Johannes 
och Jesus mor Maria.

Tyngdpunkten i julens efterfirningstid är 
trettondedag jul. Det är Heliga tre konungars 
fest och då kommer de vise männen fram till 
Betlehem med världshistoriens första julklap-
par: guld, rökelse och myrra. Trettondagen 
och söndagarna efter den handlar om hur Gud 
uppenbarar sig i Jesus.

Julens gudstjänster inbjuder oss att delta i ett 
skeende. Välkommen att fira en riktig jul med 
Jesus i centrum . Det kostar inget. Och barnen 
är särskilt välkomna!

Den 25 december är det jul eller Vår Herres Jesu Kristi födelses fest. 
Många har glömt det men att de flesta är lediga och skolorna stänger 

är för att man skall kunna fira Jesus födelse!

15

Möt andra. Möt dig själv. Möt Gud.
Varje sön- och helgdag firas gudstjänst med nattvard i Viby kyrka kl 10. ”Himlakul” är en söndagsskola 
för barn och en integrerad del av gudstjänsten. Numera firas gudstjänst även på Esslatorp på söndagar 
kl 15.00. Morgonbön firas i kyrkan som regel tisdag-lördag kl 08.30, söndagar kl 09.30. Kvällsbön firas 

kl 15. Veckomässa firas på torsdagar kl 18.30. Varmt välkommen!
Utöver de vanliga gudstjänsterna har vi under vintern:
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Grace föddes på Selian Lutheran Hospital i 
Arusha, Tanzania. Mamma Beatrice känner 
sig privilegierad. Hon är tacksam för att hon 
och maken har möjlighet att ge Grace den 
omvårdnad hon behöver. Grace fick födas 
på sjukhus och har en födelseattest. Födel-
seattesten betyder att hon senare i livet kan 
skaffa sig identitetshandlingar och kan rösta, 
öppna bankkonto, ta lån, kräva sin arvs-
rätt eller resa till ett annat land. I länder där 
registreringen av ett barn är krånglig är det 
många flickor som aldrig registreras, som 
aldrig får egna identitetshandlingar. Redan 
vid födelsen avgörs flickors möjlighet att 
själva få bestämma över sina liv. 

I den del av Tanzania där Grace är född finns 
stora utmaningar för flickor. Många tonårs-
flickor gifts bort och många blir gravida. I 
Tanzania tillåts skolflickor som blir gravida 
inte gå i skolan varken under eller efter sin 
graviditet. De blir nekade den utbildning och 
kunskap de behöver för att göra sina röster 
hörda i samhället. En ung flickas kropp är 
dessutom inte mogen för en graviditet. Det 
finns ett tydligt samband mellan tonårsgra-
viditet och barnadödlighet och mödradöd-
lighet. 

Ytterligare en stor utmaning i området är att 
över 60 procent av flickorna könsstympas – 

trots att kvinnlig könsstympning är förbjudet 
enligt lag. Könsstympning är en sedvänja 
som kan innebära livshotande skador och 
ge men för livet. Lutherska kyrkan i Tanzania 
driver ett omfattande arbete för att stoppa 
könsstympningen. De religiösa ledarna i 
samhället, som har ansvar för att upprätthål-
la kulturella traditioner, har stort inflytande 
över människors liv. Förändring kan ske när 
dessa ledare tar avstånd från könsstymp-
ning och annat könsbaserat våld.

När en flicka växer upp kommer hon se sina 
möjligheter att expandera – eller minska. 
En flicka som blir självständig och utforskar 
nya intressen – eller tvingas in i hushållsar-
bete eller blir en vara som kan bytas bort. 
Nyfödda Grace har möjlighet att leva ett 
bra liv tack vare kärleksfulla föräldrar och 
ett samhälle i utveckling. Genom Svenska 
kyrkans internationella arbete kan vi stärka 
flickors rätt till en god hälsa, värdighet och 
makt över sitt eget liv.

Anna Wahlgren

Stöd kampen för varje människas rätt till ett 
värdigt liv – ge en gåva idag!

Swisha valfritt belopp till 9001223 
PG 90 01 22-3
BG 900-1223

En flicka är född
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Vi kan aldrig acceptera att 
flickor föds in i förtryck och 
orättvisor – bara för att de 
är flickor. Att fattigdom och 
normer gör att flickor får sämre 
möjligheter till utbildning, 
sjukvård eller försörjning. Att 
de utsätts för sexuellt våld eller 
könsstympning. Eller att flickor 
får äta sist och minst. 

Det är en ständig kamp om 
liv och död, som vi måste ta 
tillsammans. I årets julkampanj 
har vi den stora möjligheten att 
tillsammans kämpa för att ing-

– Jag tror att Grace kommer att få ett bättre liv än vad jag har haft. Vi har 
ingen lyx att erbjuda, men vi kan ge henne allt hon behöver. Och vi kommer 
att kunna satsa på hennes utbildning. I den globaliserade värld vi lever i blir 
utbildning bara viktigare och viktigare. Om Grace utbildar sig kommer det 
att hjälpa henne i livet, men utbildning gör också att hon kan hjälpa hela 
familjen, konstaterar mamma Beatrice.  Foto: Helen Goldon/IKON

en flicka ska hotas, utnyttjas 
eller kränkas. För varje barn är 
skapad till Guds avbild och har 
samma värde – oavsett kön. 

I Svenska kyrkans julkam-
panj, som pågår från första 
advent 2018 till trettondedag 
jul 2019, samlar vi in pengar till 
Svenska kyrkans internationel-
la arbete – för varje människas 
lika värde och makt över sitt 
eget liv. 

Swisha din gåva till 9001223
Tack!

FAKTARUTA OM JULKAMPANJEN Foto: Helen Goldon/IKON
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Expedition/Siv Pettersson
Viby Församlingshem
694 95 Vretstorp
0582-66 00 10
viby.forsamling@ svenskakyrkan.se
www.vibyforsamling.se
FB: Viby Församling

Präster
Benjamin Lundqvist (kyrkoherde)
0582-66 08 20
benjamin.lundqvist@ svenskakyrkan.se

Musiker
Eva Fogel • 0582-66 00 07
eva.fogel@ svenskakyrkan.se

Begravningsverksamhet
Magnus Nilsson
0582-700 67
magnus.nilsson@ svenskakyrkan.se

Vaktmästare
Kerstin Fahlström
070-558 32 27
kerstin.i.fahlstrom@svenskakyrkan.se

Viby församling

Barn och ungdom
Emma Svensson (Föräldraledig)
Karin Fjellstjärna (vik)
karin.fjellstjarna@svenskakyrkan.se

Ur kyrkböckerna 

Augusti – november 2018
Avlidna

Sten Zetterström
Ingrid Stig

Margareta Johansson
Ingrid Larsson

Nils Maxe
Marianne Pettersson

Lennart Karlsson

Döpta 
Selma Mulligan
Selma Rahlén
Beatrice Sickel

Wilja Lövgren Östlin
Magda Björklund Karlberg

Levi Svensson
Lilly Magnil

Liona Magnil
Annnabelle Blom
Linus Vannestål

Bosse Andersson

Vigda
Anders Karlsson & Åsa Lyckberger

Väl mött i Viby Kyrkliga syförening
Följande tisdagar kl 14 i Viby
församlingshem:

• 11 december
• 15 januari
• 5  februari
• 26 februari

Vi har som vanligt ett varierande program
– för var och en något av intresse –
för alla varm och glad gemenskap.

Intresserad? Ring då till Astrid Odell
0582-52313

Varmt välkommen med dina frågor.

Välkommen att vara med
i någon av våra körer!
Barnkören träffas på torsdagarna på Esslatorp 
i Vretstorp, sjunger, umgås och har skoj och vi 
medverkar i kyrkans gudstjänster ett par gånger 
per termin.
• Småstjärnorna (F-klass 3) kl 15.10-15.50.
• Sing Stars (Klass 4-6) kl 16.00-16.40.
Start efter jul igen torsdag 24/1.

Kyrkokören övar på onsdagar i Viby församlings-
hem kl 19.00-21.00. Start 23/1.

För info, kontakta Eva Fogel
eva.fogel@svenskakyrkan.se
0582-660007 • 073-5396683

Dans och meditation
Heliga danser är en form av cirkeldanser där vi alla 
dansar samma steg. Vi dansar i gemenskap och 
dansen får bli en meditation och bön i rörelse. Led-
are är Ingeborg Lindqvist Torstenson, utbildad ledare 
i Heliga danser. Följande söndagar kl 16.00-17.30 i 
Viby kyrka: 13/1 och 10/2.

Vi återupptar i vår även kristen djupmeditation i 
kyrkan. Den bygger på att varje människa kan närma 
sig livets innersta. Det blir bön utan tankar och ord, 
men med en vilja till relation med Gud. Den kristna 
djupmeditationen har en riktning mot Guds kärlek. 
Meditationen leds av Karin Fjellstjärna och inleds 
med ett inledningsord från en psalm eller Bibeln. 
Följande söndagar kl 16.00-17.00: 27/1 och 24/2.

Närkes pilgrimscenter…
…planerar för en fullspäckad pilgrimssäsong med 
korta lokala vandringar och längre vallfärder. Vi 
gör ett nytt försök med resan till Italien i den helige 
Franciskus fotspår i oktober (för få anmälda i år). 
Det blir även en ekumenisk resa till Taizé i Frankrike, 
en ungdomsresa till Walsingham i England samt 
vandringar längs Katarinaleden och andra lokala pil-
grimsvägar. Samt en ikonmålarkurs! Mer information 
via www.pilgrimnarke.se, FB-sidan Pilgrim i Närke 
eller 0582-66 06 10.
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ÖPPET fredagar 13.00-18.00
Ring så öppnar jag på annan tid!

Mona: 073-182 58 58
www.valldalahandel.se

Vinterskönt i ull från Ivanhoe

Härlig och ärlig
julchocklad!

Eko – Fair Trade

©
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Lördag 8 december finns jag med mina 
hantverk på Julmarknaden i Östansjö 

Folkets Hus kl. 13.00-17.00.
Söndag 9 december, andra advent, är jag 

hos Ovevas Butik på Tystinge Sörgård 
kl.11.00-16.00.

Gatugårda
stickat
& sytt

VARMT VÄLKOMNA!

0704-894443
Gatugårda stickat & sytt



Vretstorp Byalag

Byalaget firar jubileum
Vretstorps Byalag firar nästa år 10-årsjubi-
leum. Styrelsen har under den här tiden väx-
lat och nya styrelsemedlemmar har kommit 
och gått men några finns kvar sen starten. 
Helen Persson och Torbjörn Åkesson har 
varit med sen starten 2009 och det har varit 
och är fortfarande roligt och inspirerande att 
få jobba med frågor som rör samhället och 

framförallt med ett så bra team som vi är i 
styrelsen.

– Vi planerar nu inför jubileumsåret vad vi 
ska hitta på för att fira jubileet, säger Helen. 

Vi i styrelsen vill gärna tacka våra medlem-
mar för de här åren och samtidigt önska alla 
en riktigt God Jul och ett Gott Nytt jubi-
leumsår!

Torbjörn Åkesson

Styrelsen 2018, från vänster Carina Olofsson (ledamot), Torbjörn Åkesson (ordf.), Agneta Bodin (ledamot), Gunnar 
Larsson (kassör), Helen Persson (sekreterare), Annika Hansen (v.ordf.) Anette Wiberg (suppleant) och Yvonne 
Hedlund (ledamot). Foto: Carina Olofsson

Den 6 september var en historisk dag i 
Vretstorp då det första spadtaget togs för de 
planerade fyra hyresrätter som ska byggas i 
Hallbos regi. Hyresrätterna kommer att byg-
gas som villor som man efter tre år kan köpa 
loss om man så vill. Samtliga hus blir på 81 
kvadrat med oinredd vind och man kan välja 
om det ska vara två eller tre rum med kök. 
Hyran kommer att hamna på 9.500 kronor.

Torbjörn Åkesson

Från vänster Anders 
Lycketeg (C), Ewa 
Unevik (M) och Hans 
Karlsson (S).
Foto: Gunnar
Larsson

Ett historiskt spadtag
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Vretstorp Byalag

Sedan några år genomförs en rundvandring 
i kommunens orter med representanter från 
kommunens avdelningar för Gata och Park, 
Fritid m fl samt byalag och politiker. Vand-
ringen genomförs årligen för att ge kommu-
nen underlag för vad som behöver förbättras 
och åtgärdas.

I Vretstorp genomfördes årets vandring i 
början av oktober tillsammans med Byala-
get. Vi tittade på trafikmiljö, dålig asfalt på 
gator, lekparkens skick, gång- och cykel-
banor, belysning, återvinningsstationen och 
mycket mera.

Efteråt sammanställdes punkterna vid en 
gemensam fikastund, och samtidigt gjordes 
en genomgång av vilka åtgärder som åter-
stod från tidigare år.

En av de punkter som togs upp var ”An-
kdammen”, framför allt med anledning av 
de risker den kan medföra för våra barn. 
Byalaget vill gärna ha in synpunkter på vad 
som bör göras åt den. Ska den vara kvar 
över huvud taget? Som branddamm har den 
spelat ut sin roll.

Om ni upptäcker saker som bör åtgärdas 
går det också bra att använda kommunens 
app för felanmälan. Sök på ”Hallsberg Fel-
anmälan” på Google Play eller App Store. 
Ta en bild på det som är fel och beskriv med 
några få ord så skickas positionen med 
felanmälan.

Gunnar Larsson

Rundvandring med 
kommunrepresentanter

En upplyst rondell i 
Vretstorp
Byalaget årliga pumpatändning i rondellen 
samlar allt fler som vill vara med och lysa 
upp och höja stämningen i Vretstorp. Ett 
femtiotal barn och vuxna kom till årets tänd-
ning där Byalaget bjöd på kaffe till de vuxna 
och saft till barnen.

Dessutom kunde man vinna på sin pumpa 
för alla som hade en pumpa deltog i ett lot-
teri. Byalaget delade ut godis till barnen som 
avslutning på kvällen.

– Byalaget ber att få tacka alla som kom. 
Det känns bra när det kommer så många 
som bidrar till gemenskap och fin stämning 
och kul när vi i byalaget ordnar och får re-
spons för detta, säger Carina Olofsson från 
styrelsen.

Torbjörn Åkesson

Foto: Torbjörn Åkesson
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BLI MEDLEM I 
BYALAGET
Ny årsavgift 150 kr/familj.
(Gäller till 2018-12-31). Det går att betala via 
internet till bankgiro 463-0216 eller SWISHa 
till 123 189 56 48. Glöm då inte ange vem 
betalningen avser, epost och telefonnummer. 
Eller också på inbetalningskort:
Avsändare (namn och postadress) 
Betalningsmottagare (endast namn)
Medlemsavgift Vretstorps Byalag 2018
OBS Glöm inte adress, postadress, tel, mobil 
och ev. e-post!
Ordf. Torbjörn Åkesson 070 59 49 112
Sekr. Helen Persson 0709 39 77 67
Kassör Gunnar Larsson 070 54 15 753



Viby Hushållningsgille

Vi planerar nästa år i ungefär samma anda 
som tidigare med studiebesök i Viby med 
omnejd för att se vilka specialister vi har när 
det gäller både varor och tjänster som finns 
i vår närhet. 

Ibland har vi lite mer sportiga träffar. På 
bowlingkvällen är det inte lätt att pricka alla 
de där käglorna med klotet. Jag önskar näs-
tan att jag var under sju år när det är min tur, 
då fick jag ha sådana där grindar vid sidorna 
på bowlingbanan. Några medlemmar som 
får strike ofta tror jag fuskar och spelar mer 
än med oss i Gillet...

Någon provsmakning ska hinnas med ock-
så under året. Ostar och drycker har passe-
rat tidigare år, några smaker hiss och andra 

Vintern står för dörren. Säsongens första snö föll i slutet på oktober 
och vi längtar till vit jul! Viby Hushållningsgille rivstartar 1 december 
med julbord i församlingshemmet.

I vårt vackra vita vinterland

diss. Kaffe är visst på tapeten för 2019.
Många av våra aktiviteter passar bra över 

alla åldersgrupper och arrangeras tillsam-
mans med andra som t ex Viby Maraton där 
vi langade sportdryck och vatten till löparna, 
vid Lundbyängskontrollen.

Maten och att samverka samt utveckla 
våra resurser i bygden är viktig för oss i Hus-
hållningsgillet. Passa på och handla gärna 
julklapparna lokalt!

Vi önskar er en riktigt
God Jul och ett Gott Nytt År!

Styrelsen
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Viby Hushållningsgille

Prova på aktivitet för dig/er som funderar på att hänga med oss i
Viby Hushållningsgille!

• Glöggpicknic och grill, ute så länge vi vill.
• Söndag 3 februari 2019 kl. 13.00 vid Nordankyrka hos Karin och Jan Bergsten.
• Dina/era längdskidor på om det finns snö, vi spårar en slinga under dagen.
• Snöänglar, snöbollslyktor, snögubbar och gummor.
 Annars blir det vinterkrocket med vantar och bootsen på.

Välkomna

Vill du bli medlem 2019? Internetadressen är:
http://hushallningssallskapet.se/medlem-8/bli-medlem-t/

Där kan du enkelt registrera dig som stödjande medlem
eller aktivt lantbruksmedlemsskap.

Undrar du något kontaktar du bara någon av oss i styrelsen:
Karin Bergsten, Alf Grönkvist, Catharina Carlsson, Marie Arvidsson, Sofia Grönkvist,

Nina Glattfelder, Kenneth Engström eller Roberth Huss, så hjälper vi dig med anmälan.
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Vi i Viby

i Viby AB

w w w . s o l k r a f t . i n f o     0 7 6 8 - 9 1 0  3 4 0

Är ditt tak bara ett tak?
Låt solceller ändra på det.

Vi tar fram 
den bästa lösningen 

för just ditt hus 
och fokuserar på att 
du ska göra en bra 

och miljövänlig
 investering.

VI SÄLJER 
ELVI EV-BOX 
LADDSTATIONER

FÖR ELBILAR

GRÖN SOLKRAFT SÄNKER 
DINA ENERGIKOSTNADER
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Barnens sida 25

Pyssla en girlang av kottar!
Du behöver:
• Kottar
• En bit tråd
• Limpistol
• Ev. en vuxen

Steg 1. Limma på toppen av 
kotten och sätt fast den på 
tråden.

Steg 2. Fortsätt tills
den blir så lång som
du vill ha den.
Klar!

Du vet kanske att ”god jul” 
är ”merry Christmas” på 
engelska, men visste du vad 
det är på de här språken?

• Isländska – Gledileg jol
• Grekiska – Kala 
  christouyenna
• Italienska – Buon natale
• Spanska – Feliz navidad
• Japanska – i kurisumasu o

SUDOKU

3 4

4 2

1 3

2 1

Julkul
– Är du klar med julgodiset?

– Ja, men det tog nästan
knäcken på mig!

– Vad äter snögubbar
till frukost?

Svar: Snöflingor.



Hembygdsföreningen

Här kommer årets sista händelse från 
Hembygdsgården! Som vanligt avslutade 
vi året med brasafton. Denna gång gästade 
Anders Ekvall oss med att berätta om gamla 
Örebro. Mycket underhållande med många 
gamla bilder och legendaren Rosenbergs 
intåg till Örebro och hans betraktelse av 
denna stad. (Han kom ju senare att ge ut 
en legendarisk fågelbok, ett måste för alla 
fågelskådare.) Synd bara att så få kom… 

Vad mer? Jo, byggruppen har fixat ett 
skjul för förvaring av brädor och andra saker. 
Vi tänker under vintern tillverka utemöbler, 
jag uppmanar alla som vill vara med att 
kontakta mig eller Tage Carlsson. Kaffegrup-
pen skall som vanligt ha en stor kram, utan 
dem inget fika. Kram, kram! Textilgruppen 
har jobbat hårt för att visa sina bonader. Bra 
jobbat! Växtgruppen har lodat djupt för att få 
fram vatten till sina växter – inte lätt då vi har 
haft en tropisk sommar.

För övrigt hoppas jag att vi skall komma i 
gång med smides- och träslöjd. Planer finns 
också för en fågelkurs då en hel del verkar 
vilja veta mer om våra flaxande arter. Åter-
kommer om detta.

Jag uppmanar alla att ställa upp för Hem-
bygdsföreningen!

Mvh Ordförande

Sist men inte minst, bygget är på G. Brädor väljes omsorgsfullt.
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Hembygdsföreningen

Vi samlas till brasan, vi lyssnar till Anders berättarkonst, vi tar del av förordningar.
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Östansjö frikyrkoförsamling28

ÖSTANSJÖ FRIKYRKOFÖRSAMLING
Axgatan 1, 694 72 Östansjö • Telefon kyrkan 0582-521 46

Östansjö Frikyrkoförsamling bedriver scout-
verksamhet utifrån Equmeniascouts plan för 
årskurserna 1 och uppåt. Vi träffas tisdagar 
18:00 - 19:30 i kyrkan med program som 
innehåller allt från bakning och filmkväll till 
mer scoutaktiga saker som eldning, knopar 
och hur man hanterar en kniv. Equmenia-
scout bedriver scouting på kristen grund där 
de stora frågorna och det vardagliga livet 
får plats. Här får barn och unga möjlighet att 
upptäcka en tro och lära sig att respektera 
varandra. En gång per termin har vi en kor-
tare hajk och som regel åker vi på ett läger 
tillsammans med andra scoutkårer i närom-
rådet. Som så många andra verksamheter 
är vi i stort behov av fler ledare och andra 
stödpersoner.

Är du friluftsintresserad och vill dela ditt 
intresse med våra scouter så är du varmt 
välkommen att höra av dig till

Fredrik (070 515 60 72) eller
Britt-Marie (072 223 46 71).

Fredagar 9.30 - 11.30 samlas småbarnsfö-
räldrar och barn i kyrkan. Det är då dags för 
Öppen förskola.

Under de två timmarna ges tillfälle till lek, 
gemenskap runt fikaborden och sång. Det 
finns enkelt fika att köpa för 20:- per vuxen. 
Runt fikaborden finns möjlighet att samta-
la med andra föräldrar medan de lite äldre 
barnen leker. Omkring kl 11 är det dags för 
den gemensamma samlingen. Den ansvarar 
Emma Svensson för. Hon berättar för barnen 
från Bibeln. Många olika föremål, som hon 
har med sig, får åskådliggöra berättelsen. 
Både barn och vuxna sjunger också tillsam-
mans. Öppna förskolan drivs av Östansjö 
Frikyrkoförsamling i samarbete med Stu-
dieförbundet Bilda. Det finns plats för fler – 
både vuxna och barn. 

Har du några frågor kan du höra av dig till 
Runa (070-383 53 87).

Östansjö frikyrkoförsamling
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Företagare och föreningar i Östansjö se hit! 

Driver ni ett företag eller en aktiv förening med säte i Östansjö (postnummer 
694 72 och 694 93)? Då är detta ett projekt för er! Nå nya och gamla kunder 

enklare genom att synas i vår gemensamma katalog! 

Landet Östansjö ekonomisk förening har fått projektstöd av europeiska 
landsbygdsfonden, Leader och LEADER Mellansjölandet för att skapa en katalog i 
tryckt och digital form över verksamma företag och föreningar i Östansjö. Vill du 

veta mer är du välkommen på ett uppstartsmöte den  
16 januari 2019, kl 18 – 20 på Folkets Hus i Östansjö. 

Vid frågor om katalogen går det även bra att kontakta oss direkt på 
info@servicestugan.se eller 0722117345. Att delta i katalogen är gratis, viss 

fotografering kommer att ske med hjälp av vår projektfotograf. Vi kommer att 
träffas för ett uppstartsmöte för att diskutera era behov och önskemål och för att 

visa upp vår plan för katalogen, med ett senare fotograferingstillfälle. 

Landet Östansjö ekonomisk förening 
Föreningen har till ändamål att främja medlemmars ekonomiska intressen genom aktivt 
arbete för att bygdens serviceutbud utvecklas samt att samarbetet mellan föreningar, 
boende och företag ökar. Föreningens övergripande mål är att göra Östansjö till en 

attraktivare plats att bo och driva företag på. www.servicestugan.se 

Företagare och föreningar
i Östansjö se hit!

Driver ni ett företag eller en aktiv förening med säte i Östansjö 
(postnummer 694 72 och 694 93)? Då är detta ett projekt för er! 

Nå nya och gamla kunder enklare genom att synas
i vår gemensamma katalog!

Landet Östansjö ekonomisk förening har fått projektstöd
av europeiska landsbygdsfonden, Leader och LEADER

Mellansjölandet för att skapa en katalog i tryckt och digital form 
över verksamma företag och föreningar i Östansjö.

Vill du veta mer är du välkommen på ett uppstartsmöte den  
16 januari 2019, kl 18 – 20 på Folkets Hus i Östansjö.

Vid frågor om katalogen går det även bra att kontakta oss
direkt på info@servicestugan.se eller 072-211 73 45.

Att delta i katalogen är gratis, viss fotografering
kommer att ske med hjälp av vår projektfotograf.

Vi kommer att träffas för ett uppstartsmöte för att diskutera
era behov och önskemål och för att visa upp vår plan för

katalogen, med ett senare fotograferingstillfälle.

Landet Östansjö ekonomisk förening
Föreningen har till ändamål att främja medlemmars

ekonomiska intressen genom aktivt arbete för att bygdens
serviceutbud utvecklas samt att samarbetet mellan föreningar,

boende och företag ökar. Föreningens övergripande mål
är att göra Östansjö till en attraktivare plats att bo och

driva företag på. www.servicestugan.se

Företagare och föreningar i Östansjö se hit! 

Driver ni ett företag eller en aktiv förening med säte i Östansjö (postnummer 
694 72 och 694 93)? Då är detta ett projekt för er! Nå nya och gamla kunder 

enklare genom att synas i vår gemensamma katalog! 

Landet Östansjö ekonomisk förening har fått projektstöd av europeiska 
landsbygdsfonden, Leader och LEADER Mellansjölandet för att skapa en katalog i 
tryckt och digital form över verksamma företag och föreningar i Östansjö. Vill du 

veta mer är du välkommen på ett uppstartsmöte den  
16 januari 2019, kl 18 – 20 på Folkets Hus i Östansjö. 

Vid frågor om katalogen går det även bra att kontakta oss direkt på 
info@servicestugan.se eller 0722117345. Att delta i katalogen är gratis, viss 

fotografering kommer att ske med hjälp av vår projektfotograf. Vi kommer att 
träffas för ett uppstartsmöte för att diskutera era behov och önskemål och för att 

visa upp vår plan för katalogen, med ett senare fotograferingstillfälle. 

Landet Östansjö ekonomisk förening 
Föreningen har till ändamål att främja medlemmars ekonomiska intressen genom aktivt 
arbete för att bygdens serviceutbud utvecklas samt att samarbetet mellan föreningar, 
boende och företag ökar. Föreningens övergripande mål är att göra Östansjö till en 

attraktivare plats att bo och driva företag på. www.servicestugan.se 
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Bäcksjöbadet uppdaterades under som-
maren i samarbete mellan Hallsbergs 
kommuns fritidsavdelning och Östansjö 
lokala utvecklingsgrupp. Arbetet påbörjades 
redan under vårvintern med vassröjning och 
gallring av sly runt badplatsen. Under våren 
iordningställdes badstranden med ny sand 
med beachkänsla. Sedan vidtog det spek-
takulära arbetet med att ta bort det gamla 
hopptornsfundamentet av betong. Tre av 
länets största bärgningsbilar fanns på plats 
för att under några dagar i början av juni 
dra upp det 100 ton tunga fundamentet. 
Många tidiga badgäster i försommarvädret 
bevittnade händelsen. På plats fanns Matti 
Bernebrand, som var med och byggde fun-
damentet i början på 50-talet. ”Vi svetsade 
ihop järnvägsräls till en bur som lades över 
tidigare träfundament. Harry Alexanderson, 
dåvarande överlärare vid Östansjö skola 
ledde arbetet – men något gick fel, berättar 
Matti, så till vintern fick vi fylla buren med 
stora stenar för att få den på rätt köl.” Några 
stenar ligger kvar men stålburen och rester-
na av det gamla träfundamentet samt några 
kräftburar och pilsnerflaskor bärgades och 
botten rensades. 

Något försenat, några veckor senare lades 
nya flytbryggor i och ett mindre hopptorn 
kom på plats lagom till den varmaste bad-
sommaren i mannaminne. Badgäster stod 
på kö för att prova hopptornet. Bäcksjöba-
det har väl aldrig varit så välbesökt och upp-
skattat med besökare från hela länet i alla 

åldrar men kanske mest uppskattat av de 
yngre i Östansjö. ”Jag har badat varje dag 
– hela sommaren” berättar Liam 10 år och 
han har inte varit ensam! Många har även 
tagit kvällsdopp under varma sommarkvällar 
långt in i augusti och njutit av Bäcksjöbadet 
med simtur mot kvällssolens strimma över 
vattnet. Värt att minnas i vintermörkret och 
något att se fram mot – ett Bäcksjöbad!

Höststädning för ett vackrare
Östansjö 
Östansjö är ett omtalat vackert samhälle 
men många som bara passerar kanske inte 
upplever det så. Intrycket av genomfarten är 
viktig för bilden av samhället. Östansjö ut-
vecklingsgrupp tillsammans med Östansjö-
föreningar genomför årligen städdagar med 
fokus just på uppsnyggning av genomfarten.

I år samlades Östansjöborna den 6 sep-
tember för att höststäda sitt samhälle. Ut-
gångspunkten var som tidigare Bouleplanen 
i Östansjö ”centrum”. Här rensades området 
runt planen och Hallsbergsvägen. Pergolan 
tvättades och målades. Efter hela genomfar-
ten från Tälle till Tystingegatan insamlades 
diverse skräp. I området vid skolan utefter 
Bäcken och Bäckravinen fortsatte man, 
sedan tidigare påbörjat” arbete, att röja och 
rensa. Ett tack till alla som medverkade un-
der städdagen för ett vackrare och trevligare 
samhälle att trivas i och passera genom.

Sören Johanson

Bäcksjöbadet att minnas i vintertid
I den mörkaste tiden på året får vi blicka tillbaka på en varm
och ljus badsommar vid Bäcksjöbadet i Östansjö. 
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Östansjö
Välkomna att hyra för möten, träffar,
arrangemang, fester och barnkalas.
Tel: 070-616 44 05, 073-533 86 31

JULTIDER I ÖSTANSJÖ FOLKETS HUS

• ADVENTSFIKA
Cafélördag 1 dec. kl. 14.00.

• JULMARKNAD 
Cafélördag med julmarknad
Lördag 8 dec. kl. 13.00 – 17.00.
julpyssel för barn från kl. 14.00

• LUCIA
Cafélördag med Lucia från Östansjö skola 
åk 6 lördagen 15 dec. kl. 14.00

• JULGRANSPLUNDRING
Cafélördag 12 januari kl.14.00



”Vi i Viby”
Lundby Prästgården 187
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December Januari Februari

Händer i Viby

Foto: Kerstin Lindh Furås

 1 14 Adventsfika i Östansjö Folkets Hus
 2 10 Högmässa, kyrkokören, barnkören,
  Anna Franciska Reiske, saxofon,
  Viby kyrka. Röda Korsets kyrkkaffe
 14 Barnbio, Magiska Teatern
 18 Bio, Magiska Teatern
 8 14 Jul i Östansjö Folkets Hus
 9 10 Högmässa, Viby kyrka
 10 Gudstjänst i Bäcksjökyrkan
 10 Gudstjänst i Kristallkyrkan
 15 Gudstjänst, Esslatorp
 16 Konsert m Kaja & Tetra, Aggershus
 18 Lovsångsgudstjänst, Viby kyrka
13 18 Mässa med Lucia, barnkörerna,
  Viby kyrka
15 14 Lucia med åk 6 i Östansjö
  Folkets Hus
 16 Luciakonsert med Hallsbergs
  Kulturskola
16 14 Barnbio, Magiska Teatern
 18 Bio: Silence, Magiska Teatern
 18 Adventsandakt i Bäcksjökyrkan
 15 Lucia och julkonsert i Kristallkyrkan,
  Syskonen Fogel och Peterson
  sjunger och spelar
17 10 Högmässa, Viby kyrka
 15 Gudstjänst, Esslatorp
22 18 ”Gläd dig!”. Viby kyrkokör sjunger in
  julen tillsammans med Pe
   Andersson, trumpet, Viby kyrka
23 10 Högmässa, Viby kyrka
 15 Gudstjänst, Esslatorp
24 10 Samling vid krubban, Viby kyrka
 22 Julnattsmässa, Per Andersson,
  trumpet, Viby kyrka
25 6 Julotta, Viby kyrkokör,
  Anna Franciska Reiske, saxofon
  Viby kyrka
 7 Julotta i Kristallkyrkan
 10 Högmässa, Viby kyrka
26 10 Högmässa, Viby kyrka, kyrkkaffe i
  Prästgården
30 18 Hela kyrkan sjunger julens sånger i
  Kristallkyrkan
31 17 Nyårsbön, Viby kyrka

 5 15 Julgudstjänst, Viby kyrkokör,
  Esslatorp
 6 10 Högmässa, Viby kyrkokör, Viby kyrka.
  Julfest i församlingshemmet
 16 Missionsgudstjänst i Bäcksjökyrkan
10 10 Gudstjänst i Kristallkyrkan
12 14 Julgransplundring i Östansjö
  Folkets Hus
13 10 Gudstjänst i Kristallkyrkan
 10 Högmässa, Viby kyrka
 14 Barnbio, Magiska Teatern
 16 Heliga danser, Viby kyrka
 18 Bio, Magiska Teatern
 18 Bön och nattvard i Bäcksjökyrkan
17 18.30 Ekum. gtj m Tanzaniabesök,
  Viby kyrka
18 19 Lovsångskväll i Kristallkyrkan
19 9 Ekum. frukost, Bäcksjökyrkan
 14 Film: Sevärdheter i Australien i
  Östansjö Folkets Hus
20 10 Ekum. högmässa, Viby kyrka
22 18 Dockteatern Grodprinsen framförs
  på Magiska Teatern
 18 Öppet redaktionsmöte för Vi i Viby,
  Viby församlingshem
26 14 ”Våra gamla kläder” Arne  och
  Ann-Christin visar mode från
  20-talet och framåt i Östansjö
  Folkets Hus
27 10 Högmässa, Viby kyrka
 10 Gudstjänst i Bäcksjökyrkan
 14 Barnbio, Magiska Teatern
 16 Kristen djupmeditation, Viby kyrka
 18 Bio, Magiska Teatern

 2 14 Cafélördag med Hallbergs bibliotek i
  Östansjö Folkets Hus
 14-17 Café Viby Gamla Prästgård
 3 10 Högmässa, välsignelse av ljus,
  Viby kyrka
 9 14 Italiensk kakbuffé i Östansjö
  Folkets Hus
10 10 Högmässa, Viby kyrka
 10 Gudstjänst i Bäcksjökyrkan
 14 Barnbio, Magiska Teatern
 16 Heliga danser, Viby kyrka
 18 Bio, Magiska Teatern
16 14 Alla hjärtans dag i efterskott
  i Östansjö Folkets Hus
17 10 Högmässa, Viby kyrka
19 18 Teatersport på magiska teatern.
  Alla välkomna.
23 14 Barnbio i Östansjö Folkets Hus
24 10 Högmässa, Viby kyrka
 14 Barnbio, Magiska Teatern
 16 Kristen djupmeditation
 18 Bio, Magiska Teatern


