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Karin Fogel med hästen Sander.
Foto: Kerstin Lindh Furås.

Ledare
En gång om året har vi i Folkets Husföreningen att göra 
med hästar, och det är när vi i samarbete med Viby Rid- 
och Körsällskap och Byalaget arrangerar Luciakortegen 
här i Vretstorp. Det är ett trevligt och omtyckt inslag i 
vintermörkret!

Förövrigt är det det enda evenemanget vi har kunnat 
göra sedan oktober. Ja, det är en tråkig tid vi genom-
lider just nu! Ovissheten är svår. Att inte veta hur det 
kommer att se ut framåt i tid gör det väldigt svårt att 
planera. Det kan också tära på motivationen, känslan 
att man jobbar med något som kanske inte kommer att 
bli av. En tålamodskrävande tid är det helt klart.

Men vi jobbar på, och när det ges tillfälle så kommer 
vi att ha program med diverse underhållning , och det 
kommer att bli bra igen, så småningom. Tålamod!

Jag drar mig till minnes att vi för ett par år sedan 
planerade för en familjedag i parken med diverse olika 
underhållning. Där fanns ponnyridning med som ett av 
förslagen på aktiviteter, för att halka in på hästar igen. 
Kanske kan det bli av när den här hemska pandemin är 
över?

Vi ser framåt med tillförsikt för tro mig, gott folk, det 
kommer bättre tider!

Janne Östlund
Föreståndare Vretstorp Folkets Hus och Park
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Från redaktionen
Varsågod! Ännu ett späckat nummer av vår 
alldeles egen tidning för, om och av Vibybor! 
Ibland kan man tro att det är fler hästar än 
människor i vår bygd, men kanske är det inte 
riktigt så. Det finns trots allt 2818 människor 
i Viby… Men hästintresset är stort och det är 
många som lägger ned mycket tid och kraft 
på att sköta och rida sina eller andras hästar. 
Läs om några av dem i detta nummer!

Vibys egen radiokanal
Vi funderar på att börja sända närradio. Vill 
du, din förening eller ditt företag vara med? 

Vissa hävdar att det är ute med radio, men 
hos vissa grupper är intresset stort. Och 
alla kan eller vill inte hållas med dator och 
sociala medier. Ring, skriv eller mejla till oss! 
Kontaktuppgifterna står på sid 2.

Tema friluftsliv
Sommarnumret kommer att handla om 
friluftsliv. Det är ju friluftslivets år och fler än 
någonsin rör sig i skog och mark. Kom med 
tips och idéer! Tillsammans gör vi en som-
martidning som kan sprida både glädje och 
hälsa!
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Hallsbergs Ridklubb
Uppe på Lindhult i Östansjö 
ligger Hallsbergs Ridklubb. 
Här blev jag mottagen av Ka-
rin Nilsson, en av ridlärarna 
och Karin Fogel som bjudit in 
mig att skriva om ridskolan. 
Den andra ridläraren heter 
Emma Johansson och är 
ridskolechef.

– Vi har 170 uppsittningar 
i veckan, förklarar ridlärare 
Karin. Vi har verksamheter 
måndag till och med lördag. 
På söndag är hästarna lediga 
förutom när det är öppet hus, 
klubbtävlingar eller andra 
aktiviteter.

En ”uppsittning” är inte 
detsamma som antal perso-

ner. Karin Fogel, som rider 
två gånger i veckan, har 
alltså två uppsittningar per 
vecka. Men Karin F är också 
stallvärd och följer ett sche-
ma med stalltjänst, hjälp vid 
lektionsbyten, sadlar och gör 
andra sysslor. Denna lördag 
är hon stallvärd tillsammans 
med systrarna Selma och 
Tyra Jacobsson som syns 
sopa på en av bilderna. 

– Man blir stark och sund 
när man sopar mycket, för-
klarar ridlärare Karin med ett 
leende.

De som rider är mellan 
4 och 60 år, berättar Karin 
Nilsson och fortsätter:

– Med en sån här sport kan 
alla vara med – och börja när 
man vill. Man kan även vinna 
OS när man är 62. Det är inte 
i alla sporter man kan hålla 
på så länge!

Ordning och reda
Eftersom det är många som 
tar hand om hästarna före 
och/eller efter lektionerna, så 
är det viktigt att alla vet var 
varje häst har sina tillbehör. 
För dem som inte kan läsa 
finns det symboler istället. 
Här kan man se att hästen 
Flicka har en stjärna som 
symbol.

Häst- och ridintresse i Viby
I Viby finns gott om hästar och hästintresse – vilket visar sig på olika sätt.
Ett av dessa är ridskolor, vilket både Östansjö och Vretstorp kan erbjuda.
Ridskolorna har olika upplägg och är bra komplement till varandra.
I denna artikel ska vi kika lite närmare på dem.

Lösdrift
Hästarna går på lösdrift och 
kommer in vid 14 när det är 
lektioner och släpps ut kring 
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21-22. På lördagarna släpps 
hästarna in runt 8 på mor-
gonen och går ut redan vid 
14-tiden. 

De arton hästarna har hö-
silage med fri tillgång – men 
stora och mindre hästar är 
var för sig på grund av mat-
behovet. 

Alla hästar har möjlighet att 
gå in under tak. Den möj-
ligheten tar de helst när det 
är soligt och varmt. Inte när 
det är kallt och snön yr runt 
öronen.

Karin och Sander
Karin Fogel är 13 år och 
brinner för ridningen och häs-
tarna. En av hästarna heter 
Sander. En fjording som är 
född 2011 och blir 10 i år. 

– Jag gillar Sander, berättar 
Karin, för att han är så mysig, 
snäll och härlig i all hantering. 
Han älskar att hoppa och det 
är det som jag tycker är roli-
gast också och satsar mest 
på i framtiden. I hoppningen 
har han lätt till att bli väldigt 
stark, vimsig och svår att få 
under kontroll. Men det är 
det jag gillar med honom! 

Samtidigt som han är så go 

och härlig att rida, så är han 
något att jobba med! Och 
då blir man så nöjd och glad 
när man kommer igenom en 
lång bana helt felfritt och då 
känner jag verkligen att vi har 
samarbetat tillsammans. På 
klubbmästerskap har vi hop-
pat 70 cm och kom precis 
utanför placering, alltså 4e 
plats.

Efter att ha ridit honom i 
1,5 år, så är nog han den häst 
som jag utvecklats mest med 
och även fastnat mest för.

Tassen
Varje stall med anseende bör 
ha en stallkatt. Vad gäller 
Lindhult så har raskatten 

Tassen själv bestämt att det 
är här han hör hemma. Trots 
försök att få honom att stan-
na där han bodde, så kom 
han alltid tassandes tillbaka. 
Så nu är han en del av verk-
samheten.

Inte bara stall och hagar
Intill inomhusridbanan finns 
utrymmen för bland annat 
övernattning, mattillagning 
och teorilektioner. Det finns 
läktare eller möjligheter att 
titta ner på ridbanan genom 
de stora fönstren. Där finns 
också ”hästar” för de minsta 
barnen och ett lämpligt råd 
angående covid-19.
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Denna januarisöndag var 
det systrarna Thea (9 år) 
och Emilia (nyfyllda 13) som 
lyssnade på Ankis råd för att 
bli säkrare i sadeln. Emilia 
har ridit här i tre år och Thea 
en termin. 

Vretstorps Ridskola
I utkanten av Vretstorp finns en naturnära ridskola i det mindre formatet.
Här har Anki Hansson ridlektioner för 2-3 elever åt gången.

halvblod som enligt Anki är 
”en krutgumma som är mild 
till sitt sätt.” Ingen av häs-
tarna är någon ungdom med 
sina 28 respektive 24 år. 

Eftersom det är individuellt 
hur varje person lär in, så 
vill Anki kunna vägleda hur 
eleven kan använda sin egen 
kropp för att kunna få till bra 
ridning. Då går det inte att ha 
alltför många att ha koll på. 

– Alla rider efter sin egen 
förmåga och dagsform. Det 
har inte med ålder att göra 
utan kan bero på mycket. 
Det behöver ta sin tid. Man 
får anpassa och känna in 
både häst och ryttare. Många 
söker sig hit, berättar hon, 
för att det är en lugnare miljö 
och att de lär sig mer. 

På gården finns fem hästar 
men bara tre av dem an-
vänds till ridskolan (de övriga 
två är dotterns). Finito, som 
är en varmblodig travare på 
14 år, är den tredje. 

– Finito är en jättetrevlig 
ridhäst som har dragit in 
mycket pengar på trav. Kom-
mer hästar hit så får de vara 
kvar här livet ut, med lagom 
jobb. Det brukar bli två pass, 
tre dagar i veckan. 

Den här dagen har det 

– Det är en utmaning att 
faktiskt kunna bestämma 
över en häst, förklarar Anki. 
Man ska vara tolv för att cyk-
la i trafik och klara koordin-
ationen – men här ska man 
kunna styra en annan varelse 
som har egna idéer. Det är 
inte så lätt. 

Och egna idéer märktes av, 
i alla fall hos Charmör, den 
lille fjordingen som då och då 
passade på att komma fram 
och hälsa. Anki visade Thea 
hur hon kunde flytta händer-
na på tyglarna för att få Char-
mör att gå dit hon ville – och 
inte vad han tyckte själv. 

 Den större hästen heter 
Niccolina och är ett svenskt 

varit en dam på 69 år som 
ridit passet innan systrarna. 
Ålderspannet är brett när det 
gäller ridelever – från 9 år till 
80! (Den finns en tös som 
bara är 6 år – hon får följa 
med sin storasyster och rida 
ibland.) 

 Men det rids inte bara på 
ridbanan utan även i skogen. 

Anki behöver rida/träna 
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hästarna själv varje vecka för 
att hålla en bra nivå. Om de 
alltid blir ridna av nybörjare 
tar de över snabbt. Därför 
behöver hon ”känna igenom 
dem så att de är fräscha” 

Utbildad instruktör
Anki är utbildad CR-instruk-
tör där CR står för Centrerad 
ridning. CR handlar om att 
bli väldigt medveten som 
ryttare och att hitta ett sätt 
att kommunicera med hästen 
på hästars språk. Hästen 
känner av om inte kroppen är 
i balans och har då svårare 
att svara på ryttarens kom-
mandon. 

Anki ser sig inte som ex-
pert men hon kan undervisa 
oavsett discipliner. Oavsett 
om det är hoppning, dressyr, 
körning eller västernridning, 
så kan hon avgöra vad rytta-
ren behöver för att bli bättre i 
sin disciplin. 

Anki har varit instruktör i 
20 år och drivit ridskola i 8. 
Hon tar sig an nybörjare likväl 
som elitryttare med egen 
häst. Hon har kurser med 
både teori och/eller praktik. 
En del kurser har hon hem-
ma men hon har även jobbat 
mycket i Mellansverige. 

Hon har även avsuttna 
kurser där ryttaren tränas 
utan att hästen får vara 
med! Det är minst lika viktigt 
att ryttaren har koll på sina 
egna kroppsrörelser som på 
hästens. 

– Många har svårt att rida 
avslappnat på grund av sina 
egna kroppar och rörelser, 
förklarar hon. 

 Sommarläger
Under fyra sommardagar 
erbjuder Anki läger i Marke-
bäck för dem som har egen 
häst. Där ingår både ridlek-
tioner, avsuttna övningar och, 
för de som vill, uteritter och 
att bada med sin häst. 

Varma sommarkvällar åker 
hela gänget iväg och tar ett 
kvällsdopp i närbelägen sjö. 
Kompisen Helene Westlund 
ser till att deltagarna får god 
mat. 

Lägren är populära och 
en del bokar in sig till kom-
mande läger innan pågående 
läger är slut. 

Inte bara att rida
Inför dagens första pass klär 
eleven på hästen med sadel 
och träns och efter andra 
passet klär nästa elev av häs-
ten. Hästen borstas före och 
ibland efter. Hästens hovar 
ska kratsas före och efter. 
Den proceduren är frivillig för 
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eleverna och om de inte 
hinner eller kan, så gör Anki 
det. Så här i Coronatider är 
det också extra noga med 
rengöring av sadel och 
annat. 

Text och foto:
Kerstin Lindh Furås



Vretstorp Folkets Hus & Park 9



Östansjö Folkets Husförening10

Det blev ett märkligt år. Jag hade 
skrivit ner ett tal att framföra vid 
ljusfesten vid Pergolan i Östansjö den 
22 november. På grund av pandemin 
genomfördes inte träffen men här 
följer mitt tänkta tal om året 2020 i 
Östansjö.

I början av året hörde jag talas om ett virus 
i Kina men inget i vår närhet. Första gången 
Corona nämndes var på en veckas semester 
på Teneriffa i månadsskiftet januari-februari.  

Utomhus med fru har det under året blivit 
många vandringar i Örebro län och cykel 
med PRO Hallsberg. Har prickat av be-
söksmål i Carl A Lindstens böcker ”Sevärt 
i Närke”. Kan man inte komma till Niagara 
mellan USA och Canada får man ta det som 
finns i Närke. Utanför länet blev det en veck-
as cykel i Skåne för fyra personer.

Här hemma slutade nästan alla fritidsakti-
viteter. Mitt alter ego Viiiby-gubben hade ett 
antal inbokade föreställningar på våren som 
alla ställdes in. Dock har två kunnat genom-
föras under hösten med gott avstånd bland 
åhörarna men ej på slutet av året då femtio 
hade minskats till åtta som fick träffas.

I Östansjö har man saknat gemenskapen 
i Folkets Hus. Cafélördagar med varierande 
underhållning, Folkets Hus vänners fester, 
filmer med Östansjö Filmsällskap och även 
privata resefilmer samt teater i samarbete 
med Hallsbergs Teaterförening.

Planerade Våraktiviteter I Östansjö
19-24 april Städvecka. Vi städar efter Hallsbergsvägen med anslutningsgator.
Rensar och röjer i Bäckravinen och vid Bäcksjöbadet.
Lördagen 24 april 10.00-14.00. Ihopsamling av skräp och ris sker vid Boulebanan.
18 maj 16.00. Arbetsdag vid Bäcksjön. Öppnande, iordningställande av badplatsen.

Vårvandringar. Utgångspunkt Pergolan/Boulbanan
Söndag 9 maj 16.00. Vandring sydost om Östansjö.
Breslätt – Skogaholm – Vångerud – Bredhagen – Nybygget – gamla elljusspåret.
Torsdag 13 maj 16.00 Vandring nordväst Östansjö. 
Östansjö gård – Nordansjö – Sörbyskogen – Kungsberg – Berga – Våglyckan

Viiibygubben om Coronaåret i Östansjö 2020

Några vandringar för att utforska natur och 
stigar runt om Östansjö har dock kunnat 
genomföras. Vi har vandrat i Sörbyskogen. 
Sett utsikten över Närkeslätten från Vång-
eruds kulle och bland annat platsen där 
infarten till tunneln för dubbelspårig järnväg 
mellan Hallsberg och Motala - detta stora 
projekt på 2020-talet som berör oss.

Boule och pizzeriabesök tredje onsdagen i 
månaden med Coronaavstånd vid pergolan 
har fortsatt under sommaren.

Terränglöpningen Dovra Trail Run kunde 
genomföras med start från Östansjö skola 
med två grupper om 40 startande.

Östansjö IF:s fotbollslag kom till semifinal i 
Myresjöhuscupen men föll på Bäcksjövallen 
mot ÖSK med 3-7.
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Östansjö lokala utvecklingsgrupp med många 
intresserade i samhället har arbetat och fungerat 
bra. Årlig vår- och höststädning har genomförts i 
samhället och vid Bäcksjöbadet.

Gruppen har förutom förslag om nya tomter 
nordväst om Bäcksjön gjort förslag på skötselplan 
för kommunal mark i Östansjö.

Vi har vandrat med kommunens Drift- och ser-
viceförvaltning och visat på behov av asfaltering 
vid bl.a. vår Lifvsaffär och att gräva ut Bäckadra-
get vid Bäcksjön. Vårt populära Bäcksjöbad har 
behov av större parkering, kanske ställplatser för 
husbilar. Bäcksjöbadet har utvecklats och nästa 
steg är att bättre tillgänglighetanpassa badet. 

Under Coronaåret har många deltagit i träff och 
skrivelse om den planerade vindkraftsutbyggna-
den närmast Dovra sjöar. Det är en naturmiljö som 
är unik i Närke och behöver bevaras orörd.

Järnvägsplan med tunnelbygge har diskuterats 
och synpunkter har lämnats till Trafikverket och 
kommunen om påverkan på grundvattennivåer, 
vattenflöden till Bäcksjön samt miljökompen-
sation av Tripphultsområdet och ny infart till 
Östansjö med gång- och cykelbana och trafiksä-
kerhetsåtgärder. 

I Föreningen Vibybygden jobbar vi tillsammans 
med projektet Sjöstigen med medel från EU Mel-
lansjölandet. En viktig del är kartor och skyltning 
runt sjön men också mountainbike- och vand-
ringsled mellan Vretstorp, Vibysjön till Lindhult vid 
Östansjö. 

I samhället har det hänt mycket med företags-
verksamheten trots alla Coronarestriktioner:

Om vi tar det från väster så har i gamla mis-
sionshuset blivit Eastlake Pub. 

Äntligen nytt företag vid gamla Texacomacken 
där Mekdäck bl.a. har börjat med däckbyten, 
bilreparationer och även Lördagsloppis. Thomas 
Pettersson tackar för gott mottagande.

Lifvs har öppnat containerbutik med fullt sorti-
ment vid återvinningsplatsen.

I gamla post-/bank- och affärslokalen har Kaval-
leristen café och ridutrustning i kommission. 

Östansjö Trädgård blomstrar vidare, allt popu-
lärare i Coronatider.

Östansjö bilskrot också på andra sidan av 
järnvägen kör för fullt.

Kristensen Autoservice skrotar och lagar 
främst gamla SAAB-bilar vid Östanfalla.

Vid Adrianssons (den gamla skofabriken m.m.) 
ser man alltid fullt med lastbilar.

Din X macken är igång med ”låga priser” på 
bensin/diesel. Dock är ej gamle Holm med längre.

Svenskt Blästerglas glasåtervinning lever vi-
dare trots att Ingvar Persson har slutat sina dagar. 
Man håller nu på med ett nybygge för att utöka 
verksamheten.

I de flesta fall säger jag ”vi i Östansjö” och ”vi i 
Folkets Husföreningen” - för många är engagera-
de. Jag gillar vår byanda i samhället som också 
förstärks tillsammans med Östansjö Idrottsför-
ening och Bäcksjökyrkans verksamhet. Fler är 
välkomna att vara med!

Text och bilder:
Ingvar ”Viiiby-gubben” Björck
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Farmartjänst jobbar mot privatpersoner och företag. 
Vi har kunniga medarbetare och jobbar efter ledorden
flexibilitet och kundnöjdhet. 
För privatpersoner finns möjlighet för ROT- och RUT-avdrag.

Vi utför:
Snöröjning

Häckklippning
Arboristuppdrag

Markarbeten
Städning
Slyröjning
Rörmokeri

Måleri
Bekämpning av
invasiva arter
Bemanning

m m

Vi har kompetenta
medarbetare med

olika behörigheter, så
vi löser bemanningen

för ditt företag.

 Kontakta oss!

072-502 01 00
info@ftkumlahallsberg.se

http://ftkumlahallsberg.se

Gatugårda stickat & sytt
Stickat och sytt i naturmaterial till försäljning!

Snart är det Vår och Påsk! Titta gärna på 
mina produkter på Facebook och Instagram:             
gatugårda stickat och sytt

Ring: 0704-894443 eller
skicka meddelande: gittanka@hotmail.se

• Vi kan leverera i Viby.
• Skicka mot porto.
• Swish 0704894443

Välkommen att handla lokalt/digitalt!

Birgitta Karlsson

• Du når alla hushåll i Vibybygden

• Många sparar och återvänder till 
tidningen under hela tremånaders-
perioden

• Du stödjer tidningen och samarbe-
tet i bygden

Annonsera i

Nästa manusstopp är 1 maj.
Mejla annonsmanus till
annonser@viby.nu

Tack för att du bidrar!
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ÖSTANSJÖ FRIKYRKOFÖRSAMLING
Axgatan 1, 694 72 Östansjö • www.backsjokyrkan.se

Ställa om istället för att 
ställa in
När Corona slog till med full kraft i mars förra året 
såg vi ingen annan råd än att ställa in all öppen 
Gudstjänst-verksamhet. Under hösten så har vi 
lite trevande börjat med Gudstjänster via Teams 
vilket har visat sig fungera relativt bra. Under vå-
ren kommer vi fortsätta med detta sätt att samlas 
kl 15:00 den 14/2, 14/3 och 11/4 då Torbjörn 
Edebol kommer medverka med både predikan 
och bibelstudier.

Vill man få länken till dessa träffar så är det bara 
att meddela sitt intresse på e-mailadress
fsavhammar@ejot.com

Scouterna
Det har blivit ett förlängt uppehåll pga Corona, 
men nu till våren planerar vi att starta igen så snart 
vädret tillåter att vi är utomhus. Om inte tidigare 
så kommer vi som senast starta upp tisdagen 
efter påsk, dvs den 6:e april.

Mer information kommer via vår messenger-
grupp samt på hemsidan.

Gudrun Franzon, ett livslångt engagemang 
för ungdomsverksamhet
Ruth Diyabanza ställer frågorna.

R: Du kom 
till Östansjö 
1975 då du 
gifte dig med 
min bror 
Ragnar. Vad 
var viktigt 
för dig när 
du kom med 
i Östansjö 
Frikyrkoför-
samling?

G: Barn- 
och ung-
domsarbete 
har alltid 

legat mig varmt om. Under några år hjälpte jag till 
som nyingledare (Nying = Spårarscout) i Vrets-
torp och sedan fortsatte jag i Östansjö ända upp 
i pensionsåldern. I nying och scout vill vi skapa 
en god gemenskap med aktiviteter som gör att 
barnen trivs och är glada. Vi vill också berätta för 

barnen om den Gud vi tror på och som älskar oss 
alla, både små och stora. Vi får be till Gud om allt 
vi tänker på och vill ha hjälp med. En nying bad en 
gång till Gud att göra så att han kunde nå saker 
för han var så kort. Han fick säkert bönesvar!

R: Vad har bönen betytt för dig?
G: Jag har många egna erfarenheter av att 

bön är en stor hjälp i alla sammanhang. Då och 
då tänker jag på både nyingar och barn jag lärt 
känna under åren och ber att det ska gå bra för 
dem i livet. En del av dem känner fortfarande 
igen mig och någon gång händer det att jag får 
ett telefonsamtal från någon av dem. Det gör mig 
glad och jag har så mycket att vara tacksam för. 
Jag hoppas att många barn kommer att fortsätta 
trivas i scouterna.

Ibland ber jag nyingbönen som vi bad på min tid 
och som passar även när man blivit gammal!

”Käre Far i himmelen, tack att jag finns till. Hjälp 
mig leva riktigt, göra det Du vill.

Lär oss här på jorden tycka om varann. Låt oss 
få en framtid skyddad av Din hand. Amen”
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Trots ”Coronan” har vi lyckats genomföra två 
smidescirklar under hösten. Jag hade min 
kurs på söndagseftermiddagar, åtta stycken 
träffar, och Stefan Kumlien ledde den andra 
cirkeln på onsdagkvällar.

Viby hembygdsförening har en välutrustad 
smedja; två ässjor, många smidesverktyg 
och en snickerilokal alldeles intill.

Det kom elva intresserade deltagare. I min 
cirkel smiddes ljusstakar, krokar, haspar, 
skinkbestick och flasköppnare.

Träffarna bestod av tre lektionstimmar med 
en fikastund emellan, då vi blev mer bekanta 
med varandra.

Leif Pettersson

Smideskurserna hösten 2020
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Årsprogram 2021
Viby Hembygdsförening

Alla samlingar är i Viby Hembygdsgård om inget annat anges

OBS! Naturligtvis följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
Det är vår förhoppning att detta program går att genomföra och för aktuell infor-
mation om våra evenemang, se anslagstavlorna utanför Hembygdsgården samt i 

Vretstorp och Östansjö eller vår Facebooksida “Viby Hembygdsförening”.

Sön 28 mars 14.00
Årsmöte i hembygdsgården

Lör 24 april 10.00 Fagning
Vi räfsar och gör fint runt Hembygdsgården

Fre 30 april 20.00 Valborgsmässoafton
Brasa, körsång, fyrverkeri, servering, vårtal

Ons 12 maj 18.00
Utflykt till leksaksmuseet, Fjugesta

Ons 19 maj 18.00
Byavandring i Vretstorp

Sön 6 juni 13.00 Nationaldagen firas
Servering

Tors 24 juni 18.00
Vi klär midsommarstången

Fre 25 juni 14.30 Midsommarfest
Servering

Medlemsavgift 150 kr/person+ 50 kr för utsocknes utskick.
Bankgironummer 526-6846
Swish 123 4343299 märk med namn och telefonnummer!

Ordförande Leif Pettersson 070-2098856
Kaffekommittén Birgitta Lindström Pettersson 070-5141752
Byggnadsvårdsgruppen Ove Forsberg 070-6964507
Växtgruppen Birgitta Lindström Pettersson 070-5141752
Textilgruppen Viveka Grinde 073-6953415
Bygdeband Bosse Nilsson 0722047647

  bothure47@hotmail.se

Lör 26 juni 11.00 Midsommardagen
Friluftsgudstjänst

Sön 4 juli 14.00-16.30
Öppen hembygdsgård
Tårtbuffé – lotteri

Sön 18 juli 14.00-16.30
Öppen hembygdsgård
Café, barnteater

Lör 24 juli 10.00-13.00 Slåttergille
Ta med lie, räfsa

Sön 1 aug 14.00-16.30
Hembygdsgårdens dag
Servering

Lör 11 sep 11.00-16.00 Vibydagen
Servering

Mån 4 okt 19.00
Brasafton
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• 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

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

poolbygge, utbyggen mm.

Taksanering mossa, alger och vitlav.

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 hjälper dig att skapa en ceremoni som blir 
ett personligt avsked och ett fint minne.  

Med lång erfarenhet inom branschen  
och stor kännedom om området, hjälper vi 

dig med alla frågor inom begravning.   
Välkommen till oss på Fonus!

Personlig 
begravning

Östra Storgatan 2, Hallsberg | 0582-138 22 | fonus.se

Marie Karlsson 
Kundrådgivare

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!

Vretstorps Frikyrkoförsamling
Hemsida: www.kristallkyrkan.se
E-post: info@kristallkyrkan.se

Följ Kristallkyrkan 
på sociala medier
När vi inte har möjlighet att träffas som vi brukar i kyrkan 
så försöker vi synas lite mer på våra sociala medier.
Vi hoppas att snart kunna börja samlas som vanligt och 
på vår hemsida uppdaterar vi så snart något ändras.

@kristallkyrkanvretstorp

Kristallkyrkan, 
Vretstorps Frikyrkoförsamling
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Bli en del i gänget
Vill du se till att vi kan behålla vårt fina 
kulturarv både under, men även efter denna 
pandemi? Vretstorp Folkets Hus och Park 
behöver fylla på med några nya styrelse-
medlemmar. Vi träffas ca 8-10 gånger per år 
och planerar och diskuterar – och fikar! – för 
att hålla Folkets hus och park levande för 
bygden.

Ett normalt år anordnar vi dans/partykväl-
lar i parken, fikakvällar för veteranfordonsen-
tusiaster, barnprogram, uthyrning av lokaler 
mm. Mer möjligheter finns så har du bra 
idéer och vill vara med och genomföra dem 
så vill vi gärna ha med dig i vårt team.

Om man känner att man vill vara med och 
hjälpa till ändå, men inte vara med i styrel-
sen så är det också väldigt välkommet! Det 
behövs alltid hjälp med: servering, lott- och 

Hyr av oss
Vi hyr ut lokaler i Folket hus och man kan 
även hyra Folkets park.

Det visade sig förra året att parken var 
väldigt bra för möten, födelsedagar och 
liknande i den här tiden när man vill ha gott 

Sandra med kaffepannan i högsta hugg.

korvkiosken, etc. Där kan man också bli en 
del i gänget.

Vid intresse eller frågor, hör av dig till vår 
föreståndare Jan Östlund på 0582-660360 
eller vretstorpsparken@yahoo.se och berätta 
vem du är och varför du vill vara med i tea-
met.

Hälsningar styrelsen Vretstorp Folkets hus 
och park.

om utrymme och lucka mellan gästerna. Det 
kan man ha med sig om det ser likadant ut 
det kommande året.

Vi har även stolar och bord, och en 
släpkärra för uthyrning. Allt detta till väldigt 
förmånliga ”folkets” priser!

Kärran kostar 50:- per timme eller 250:- per dygn. Bord och stolar: Bord 30:-, stol 10:- per tillfälle.
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Byalaget tog under det gånga året 
initiativ till utökad julbelysning i cen-
trum. Ett antal träd utmed Stationsga-
tan dekorerades med ljusslingor några 
veckor före jul.

Arbetsgruppen som med hjälp av en inlånad 
skylift från M-Rail gjorde ett bra jobb och 
kommunen såg till att ström blev framdraget 
till slingorna. Även staketet vid järnvägen 
fick en ljusslinga vilket ytterligare höjde 
stämningen i centrum.

Rondellen som brukar ha sin tomte byttes 
iår ut. Och ersattes av en belyst obelisk 
omgärdad av 2 st julgranar som också hade 
belysning.

Brandkårens julgran tillsammans med övrig 
julbelysning blir en trivselhöjare i vinter-
mörkret menar Gunnar Larsson som är kas-
sör i byalaget. Det är ju också viktigt att vi i 
byalaget ser till att våra medlemmar och öv-
riga Vretstorpsbor, kan känna av stämningen 
och att vi höjer trivseln i Vretstorp, som är en 
del av byalagets uppgifter säjer Gunnar.

Vi tackar också för all respons vi fått från 
många medlemmar som har tyckt att det 
blev fint med belysningen.

Text och bild: Torbjörn Åkesson

Byalaget utökade julbelys-
ningen i Vretstorp
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Bli medlem i Byalaget och var med och stöd vårt arbete att göra 

Vretstorp till ett trevligt och trivsammare samhälle att bo i.  

Vi vet att kommunens styrande lyssnar på våra synpunkter, men 

ju fler vi blir ju större möjligheter har vi att påverka. 

”Gilla” Byalaget på Facebook och följ oss på Instagram för att ta del av alla händelser. 

Gå också gärna in på vår hemsida: www.vretstorpsbyalag.se

Årsvgiften är 150kr/familj. Betala till BG 463-0216 eller SWISHa till 123 189 56 48. 

Glöm inte ange vem betalningen avser, epost och telefonnummer. 

Välkommen till Vretstorps Byalag!  

Vi tänker på framtiden. Det är där vi ska tillbringa resten av våra liv. 

Årsmötet kommer p g a rådande omständigheter att hållas digitalt. 

Mer information kommer inom kort på vår hemsida och Facebook. 

2020 blev inte alls som planerat, men en del aktiviteter kunde ändå 

genomföras: 

* Årets Vretstorpare, Vretstorps IF fotboll, utsågs 

* Resning av påskbjörkar i centrum, rondellen och vid Esslatorp. 

* Midsommarstång i centrum och rondellen 

* Blomsterarrangemang, pumpor, julbelysning och granar i rondellen 

* Julbelysning i centrum och på Stationsgatan 

* Röstning på årets Lucia 

* Rundvandring med kommunrepresentanter för att visa på brister 

och annat i samhället 

* Röjning av vår del av Sjöstigen 

Bli medlem i Byalaget och var med och stöd vårt arbete att göra 

Vretstorp till ett trevligt och trivsammare samhälle att bo i.  

Vi vet att kommunens styrande lyssnar på våra synpunkter, men 

ju fler vi blir ju större möjligheter har vi att påverka. 

”Gilla” Byalaget på Facebook och följ oss på Instagram för att ta del av alla händelser. 

Gå också gärna in på vår hemsida: www.vretstorpsbyalag.se

Årsvgiften är 150kr/familj. Betala till BG 463-0216 eller SWISHa till 123 189 56 48. 

Glöm inte ange vem betalningen avser, epost och telefonnummer. 

Välkommen till Vretstorps Byalag!  

Vi tänker på framtiden. Det är där vi ska tillbringa resten av våra liv. 

Årsmötet kommer p g a rådande omständigheter att hållas digitalt. 

Mer information kommer inom kort på vår hemsida och Facebook. 

2020 blev inte alls som planerat, men en del aktiviteter kunde ändå 

genomföras: 

* Årets Vretstorpare, Vretstorps IF fotboll, utsågs 

* Resning av påskbjörkar i centrum, rondellen och vid Esslatorp. 

* Midsommarstång i centrum och rondellen 

* Blomsterarrangemang, pumpor, julbelysning och granar i rondellen 

* Julbelysning i centrum och på Stationsgatan 
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och annat i samhället 
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Bli medlem i Byalaget och var med och stöd vårt arbete att göra 

Vretstorp till ett trevligt och trivsammare samhälle att bo i.  

Vi vet att kommunens styrande lyssnar på våra synpunkter, men 

ju fler vi blir ju större möjligheter har vi att påverka. 

”Gilla” Byalaget på Facebook och följ oss på Instagram för att ta del av alla händelser. 

Gå också gärna in på vår hemsida: www.vretstorpsbyalag.se

Årsvgiften är 150kr/familj. Betala till BG 463-0216 eller SWISHa till 123 189 56 48. 

Glöm inte ange vem betalningen avser, epost och telefonnummer. 

Välkommen till Vretstorps Byalag!  

Vi tänker på framtiden. Det är där vi ska tillbringa resten av våra liv. 

Årsmötet kommer p g a rådande omständigheter att hållas digitalt. 

Mer information kommer inom kort på vår hemsida och Facebook. 

2020 blev inte alls som planerat, men en del aktiviteter kunde ändå 

genomföras: 

* Årets Vretstorpare, Vretstorps IF fotboll, utsågs 

* Resning av påskbjörkar i centrum, rondellen och vid Esslatorp. 

* Midsommarstång i centrum och rondellen 

* Blomsterarrangemang, pumpor, julbelysning och granar i rondellen 

* Julbelysning i centrum och på Stationsgatan 

* Röstning på årets Lucia 

* Rundvandring med kommunrepresentanter för att visa på brister 

och annat i samhället 

* Röjning av vår del av Sjöstigen 
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Följ oss på facebook.com/magiskateatern  

eller  instagram.com/magiskateatern/    
         för löpande uppdateringar.            

 

----------------------------------------------------------------- 
 
Årsmöte i magiska teaterns scenkonstförening 
Lördag 6/3 2021 kl. 14.00 
www.magiskateatern.se/arsmote 
----------------------------------------------------------------- 
 
Loppmarknad på magiska teatern. 
Torsdag 13/5 2021 kl. 10 - 16 

 
 
Mer info: www.magiskateatern.se/loppis 
 

 
 

 

 
Studiecirkel: Schack för nybörjare 
Målgrupp 7 – 13 år men även andra är välkomna.  
Fredagar 17.30 – 18.30 
med start v. 9 (Fredag 5/3 3021). 
www.magiskateatern.se/schack 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer vid våra evenemang. 
 



Magiska Teaterns Scenkonstförening 21

 

 
Teatergrupperer vid magiska teatern. 
 
Kontakta Emma på emma@magiskateatern.se om du är intresserad 
av att vara med i någon teatergrupp på magiska teatern. 
 
magiskateatern.se/teatergrupp 
 

 
Passa på att köpa magiska glas som lyser upp vardag 
eller fest så snart du häller i något drickbart 
6 glas för endast 350kr. Samtidigt stöder du 
verksamheten vid magiska teatern. 
 
Kan diskas och användas flera gånger. 
www.magiskateatern.se/magiskaglas 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bli medlem i Magiska Teaterns scenkonstförening du också. 
Som medlem stödjer man vår verksamhet och får bl.a. rabatter på 
vissa evenemang och annat. 
T.ex. 5% rabatt på glashusen.se (Ange mt5 vid beställning) 
www.magiskateatern.se/scenkonst 
 
Betala 100kr till bg 501-8080. Ange namn och p-nr som referens.  



En blomstrande  
förening i ett 
blomstrande  

Vretstorp

• FOTBOLL SENIORER

• FOTBOLL UNGDOM

• LÖPNING

• FYSMIX

 • PINGIS

• GYMPA

• STYRKETRÄNING

• UNGDOMSGÅRDEN @vretstorpsif1908  
 @vretstorp.ungdomdgard

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

MOTION ÄR 
VIKTIGT OCH DÄR 

VILL VI FINNAS 
FÖR DIG.

APRIL 2021 – MARS 2022

För fotboll, gymnastik & 
pingis betalar man alltså 
både medlemsavgift och 
deltagaravgift.  
Gäller 1/4 2021–30/3 2022

MEDLEMSAVGIFTER

STYRKETRÄNING

DELTAGARAVGIFTER

Upp till 19 år .............................................................................. 200 kr/år 
Från 20 år  .................................................................................. 300 kr/år
Familj  ......................................................................................... 500 kr/år
Stödmedlem 100  ...................................................................... 100 kr/år 
Stödmedlem 200  ...................................................................... 200 kr/år 
Stödmedlem 300  ...................................................................... 300 kr/år

Fotboll vuxen (från 20 år)  .......................................................... 500 kr/år
Fotboll (födda 2001–2010) ......................................................... 300 kr/år
Fotboll (födda 2011–2015) ......................................................... 200 kr/år

Löpning (tävling)  ...............................................................Medlemsavgift 
Längdskidor (tävling)  ........................................................Medlemsavgift

Gymnastik vuxen (från 20 år)  .................................................... 300 kr/år
Gymnastik (upp till 19 år)  .......................................................... 150 kr/år

Pingis (FK–ÅK 6) ..................................................................100 kr/termin

 
Styrketräning helår:
Gym vuxen från 21 år  .............................................................. 1100 kr/år
Gym ungdom, pensionär, student  ........................................... 700 kr/år

Styrketräning halvår:
Gym vuxen från 21 år  ................................................................ 550 kr/år
Gym ungdom, pensionär, student  ........................................... 350 kr/år
Nyckelpant för styrkelokalen á 500 kr tillkommer om nyckel önskas.  
Summan återbetalas vid återlämnande av nyckel. Medlemskap i VIF ingår i 
gym-avgiften.

För att vara medlem i VIF betalar 
man en årlig medlemsavgift,  
april 2021 – mars 2022.

I avgiften ingår medlemskap i 
klubben.

Utöver medlemsavgiften betalar 
man för de aktiviteter man deltar i.

Betalning sker t i l l :  
BG 5662-3572  
e l ler  t i l l  Swish nr: 
123 693 00 69

Vretstorps IF22
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Styrketräning helår:
Gym vuxen från 21 år  .............................................................. 1100 kr/år
Gym ungdom, pensionär, student  ........................................... 700 kr/år

Styrketräning halvår:
Gym vuxen från 21 år  ................................................................ 550 kr/år
Gym ungdom, pensionär, student  ........................................... 350 kr/år
Nyckelpant för styrkelokalen á 500 kr tillkommer om nyckel önskas.  
Summan återbetalas vid återlämnande av nyckel. Medlemskap i VIF ingår i 
gym-avgiften.

För att vara medlem i VIF betalar 
man en årlig medlemsavgift,  
april 2021 – mars 2022.

I avgiften ingår medlemskap i 
klubben.

Utöver medlemsavgiften betalar 
man för de aktiviteter man deltar i.

Betalning sker t i l l :  
BG 5662-3572  
e l ler  t i l l  Swish nr: 
123 693 00 69

Vretstorps IF 23
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Många som är aktiva i försam-
lingen hör till riskgrupper och har 
inte kunnat vara med som man 
brukar. Gudstjänstgrupperna 
som tar hand om kyrkvärds-
uppgifterna på söndagarna, har 
decimerats. Och från att ha firat 

Omställning
– för att slippa inställning
Pandemin drabbar oss alla på ett eller annat sätt. Så har även Viby församling drabbats hårt av 
restriktionerna och andra effekter av coronavirusets framfart under det gångna året.

gudstjänst på Esslatorp varje 
söndag eftermiddag fick vi lägga 
ned verksamheten där eftersom 
besöksförbud infördes. Följden 
är att många blivit mer ensam-
ma och isolerade än de önskar. 
Och många har farit illa under 
pandemin.

Men Viby församling har för-
sökt att fortsätta med så mycket 
som möjligt. Gudstjänster har 
livesänts via hemsidan. Möten 
har blivit digitala. Söndagsskolan 
Himlakul blev först ”instängd” 
i kyrktornet, sedan blev den 
digital och i skrivande stund är 
den utomhus. Lagom till första 

advent blev Viby omnämnt till 
och med i radions P1 med sin 
drive-in kyrka vid Församlings-
hemmet. Och kyrkluncher har 
blivit nedfrusna lokalproduce-
rade lunchlådor som man kan 
värma hemma.

Vi får hoppas och be att den här 
tiden snart är över så att vi kan 
börja träffas igen! I församlingen 
är vi i alla fall beredda att ställa 
om igen – det mesta till ”som 
vanligt” igen. Men kanske har 
nödläget tvingat fram nya lös-
ningar som vi ska fortsätta med? 
Livesändning av gudstjänsterna 
fortsätter antagligen i en eller an-
nan form och vi har lärt oss att ha 
sammanträden och utbildningar 
utan långa resor.

Att hålla avstånden och handhy-
gienen har vi blivit vana vid nu. I kyr-
kan finns, förutom tvål och vatten, 
en automat för handsprit.

De korta pilgrimsvandringarna 
varannan tisdag har blivit ett sätt att 
ändå träffas. 

Kyrkorådet sammanträder digitalt.

På tredje advent invigdes något 
så ovanligt som en rosenfärgad 
mässhake, skänkt till församlingen 
av Hans Fredriksson i Hallsberg.
Foto: Inger Persson

Förutom när det varit alltför kallt har 
många haft glädje av möjligheten 
att delta i gudstjänsten i skydd av 
sin bil. Bildöverföringen från kyrkan 
på storbild, ljudet genom bilradion – 
precis som på drive in-bio.



Ett av inloppen i Vibysjön. Den biologiska mångfalden i och kring sjön 
måste bevaras.

Viby församling 25

Svenska kyrkans miljödiplo-
mering handlar om hållbarhet 
på alla områden – ekologiskt, 
socialt, ekonomiskt och andligt. 
Kyrkorådet i Viby har antagit en 
vision för arbetet och enligt den 
ska vi, i tro på att människan 
är skapad till Guds avbild, vara 
med och förvalta jorden och 
inte förgöra den. Vi vill formu-
lera vårt hopp, vår tro och vår 
kärlek till den skapelse vi är en 
del av. Vidare heter det att vi 
”vill verka för att öka kunska-
pen i hållbarhetsfrågor, stödja 
och inspirera alla Vibybor till ett 
aktivt ansvarstagande samt en 

Viby församling miljödiplomerad
Längst bak i Viby kyrka finns ett inramat Franciskusdiplom. Det överlämnades på 90-talet av 
dåvarande biskopen som ett erkännande av församlingens gröna ambitioner. Till pingst kommer 
biskop Johan Dalman och överräcker ett nytt diplom för att vi höjt dem ytterligare.

fördelning av jordens resurser 
med hänsyn till och förståelse 
för allt levande.”

Bland FN:s 17 globala mål för 
hållbar utveckling har kyrkorådet 
valt ut dessa tre som vi särskilt 
skall jobba med framöver:

1) Hållbar energi för alla. Vi vill 
först och främst jobba med att 
spara energi och sedan fasa 
ut behovet av fossil energi. 2) 
Hållbar konsumtion och pro-
duktion. Här vill vi fortsätta och 
satsa på lokalproducerat och 
ekologiskt. 3) Ekosystem och 
biologisk mångfald. Detta kan 
vi arbeta med i samarbete med 

andra aktörer kring Vibysjön och 
i Broby äng.

Till skillnad från en del andra 
miljöledningssystem bygger 
Svenska kyrkans miljödiplome-
ring på ständiga förbättringar 
och varje år ska vi höja ambitio-
nerna ytterligare.

Strax före pressläggning blev 
församlingens ansökan god-
känd och biskop Johan Dalman 
kommer att överlämna diplomet 
i samband med pingstnattsmäs-
san den 22 maj kl 22.

Text och foto: Benjamin Lundqvist

Tillsammans med Hallsbergs 
kommun äger församlingen Broby 
äng. Kyrkorådet tittar just nu på hur 
arbetet med ängen kan utvecklas.

Arbetet med miljödiplomeringen är 
mycket tack vare Caroline ”Nina” 
Tivedal Persson som samordnar 
arbetet. Hon ingår tillsammans med 
tre förtroendevalda och tre anställ-
da i miljögruppen.
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Extra musik i gudstjänster och 
på valborg våren 2021

Fre 2 april 15.00 Långfredagen
Långfredagsgudstjänst, kyrkokören

Sön 4 april 10.00 Påskdagen
Högmässa, kyrkokören

Fre 30 april Valborgsmässoafton
Viby Manskör

Lör 22 maj 22.00 Pingstafton
Pingstnattsmässa, biskop Johan Dalman, 
kyrkokören

Sö 23 maj 11.00 Pingstdagen
Vallfartsmässa i Riseberga klosterruin,
biskop Johan Dalman

Sommarjobb!
Är du 16-17 år och vill arbeta utomhus under 
tre veckor i sommar? Vi vill gärna ha er hjälp 
till kyrkogård och prästgårdsområdet!

Hör av er till
benjamin.lundqvist@svenskakyrkan.se
0582-66 08 20 eller
magnus.nilsson@svenskakyrkan.se
0582-700 67.

Tillstånd till förskola dröjer
Som många vet lämnade Viby församling 
in en ansökan om att få starta en I ur och 
skur-förskola. Efter 9 månaders handlägg-
ning hos kommunen står ärendet äntligen 
på bildningsnämndens dagordning för dess 
marssammanträde. Vi hoppas naturligtvis på 
godkänt och att de familjer som väntat på 
detta äntligen kan få plats på Viby i ur och 
skur!

”Digitala soppluncher” – är det 
möjligt?!
Ja, vi testar i alla fall! Fyra torsdagar kan 
man beställa och hämta en lunchlåda i 
Församlingshemmet och så avnjuta den 
innan eller samtidigt som man lyssnar på ett 
miniföredrag via församlingens webb- eller 
Facebooksida. I skrivande stund är före-
dragen inte helt klara, men det blir följande 
torsdagar: (25 februari), 4, 11 och 18 mars. 
Intäkterna går till Act Svenska kyrkans fas-
teaktion. Kolla hemsidan och tidningen för 
aktuell information och boka din lunch via 
församlingsexpeditionen!

Fastetid är fördjupningstid
I Jonas tecken. Andlig vägledning och 
själavård med profeten Jona. Bibelstudium 
med Torbjörn Edebol under fyra lördagar. 
Start den 6 mars kl 10.

På nötta och nyröjda stigar i Sápmi. Vi 
läser Bo Lundmarks, tidigare kyrkoherde 
bland samerna, bok och 
samtalar om hans och vår 
pilgrimsvandring. Sam-
talsledare är Benjamin 
Lundqvist. Fyra söndagar 
med start 7 mars kl 18. 
Boken är utgiven på 
Verbums förlag och bör 
beställas i förväg.

Både Bibelstudiet och 

Tack för allt stöd och alla gåvor 
till Viby församling!
Som vi skrev i förra Vi i Viby blir en liten för-
samling som vår alltmer beroende av gåvor 
för att kunna fortsätta verka. Tack, ni som 
under vintern skänkt gåvor till församlingen!

När du gör dina bankärenden eller skriver 
ditt testamente, tänk på Viby församling
org n:r 252002-1268 med bankgiro n:r 5686-
8508. På förhand tack för din generositet!

samtalsgruppen är digitala. De som anmäler 
sig kommer att få ett mejl med en länk som 
man klickar på för att komma in i samtalet. 
Man behöver ha en dator med kamera och 
mikrofon eller en mobil enhet med detta 
samt en internetanslutning för att kunna 
delta. Anmälan via mejl till viby.forsamling@
svenskakyrkan.se
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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

Torbjörn Edebol (komminister)
0582-100 57
torbjorn.edebol@svenskakyrkan.se

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

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

Vaktmästare
Susanna Kivling
0582-700 69
susanna.kivling@svenskakyrkan.se

Viby församling

Barn och ungdom
Frida Carlsson
(rektor/vik församlingsassistent)
0582-100 57
frida.carlsson2@svenskakyrkan.se

Möt andra. Möt dig själv. Möt Gud.
Välkommen till våra gudstjänster i Viby församling!

Delta på plats enligt gällande restriktioner, i vår drive in-kyrka vid
Församlingshemmet eller i direktsändningen på www.vibyforsamling.se/

livestream eller Facebooksidan Viby Församling!

Församlingshemsvärd
Jacob Eriksson
Nås via församlimgsexpeditionen

Sö 7 mars Tredje söndagen i fastan 10 
Högmässa
To 11 mars 18.30 Veckomässa
Sö 14 mars Midfastosöndagen 10 Hög-
mässa
To 18 mars 18.30 Veckomässa
Sö 21 mars Jungfru Marie bebådelsedag 
10 Högmässa
To 25 mars 18.30 Veckomässa
Sö 28 mar Palmsöndagen 10 Högmässa
Ti 30 mars 18.30 Korsvandring
On 31 mars 18.30 Korsvandring
To 1 april Skärtorsdagen 18.30 Skärtors-
dagsmässa
Fr 2 april Långfredagen 15 Långfredags-
gudstjänst
Lö 3 april Påskafton 22 Påsknattsmässa
Sö 4 april Påskdagen 10 Högmässa, kyrk-
kaffe med nominering till kyrkovalet i höst.
Må 5 april Annandag påsk 10 Högmässa
To 8 april 18.30 Veckomässa
Sö 11 april 2 i påsktiden 10 Högmässa
To 15 april 18.30 Veckomässa
Sö 18 april 3 i påsktiden 10 Högmässa 
To 22 april 18.30 Veckomässa.

Sö 25 april 4 i påsktiden 10 Högmässa 
To 29 april 18.30 Veckomässa
Sö 2 maj 5 i påsktiden 10 Högmässa
To 6 maj 18.30 Veckomässa,
Sö 9 maj Bönsöndagen 10 Högmässa, 
välsignelse av årets gröda
To 13 maj Kristi himmelsfärdsdag 10 
Högmässa, 14 Vandring från Broby äng,15 
Ekumenisk gudstjänst i Stenkulla Missions-
hus.
Sö 16 maj söndagen före pingst 10 Hög-
mässa
To 20 maj 18.30 Veckomässa.
Lö 22 maj Pingstafton 22 Pingstnattsmäs-
sa med biskop Johan Dalman
Sö 23 maj 12.00 Vallfartsmässa i Riseberga 
klosterruin m biskop Johan Dalman. (Obs! 
ingen gudstjänst i Viby kyrka). Vandra gärna 
från Viby tillsammans med biskopen. Mer 
info kommer senare.
Må 24 maj Annandag pingst 18.30 Hög-
mässa i Gamla Prästgården
To 27 maj 18.30 Veckomässa
Sö 30 maj Heliga trefaldighets dag 10 
Högmässa



Föreningen Vibybygden

”Vi i Viby”
Lundby Prästgården 187
694 95 Vretstorp

Du har väl inte missat våra
nya öppettider • 9-21 alla dagar

Sojas
ICA-Hall

Invigning på Vibydagen den
11 september
Till invigningen av natur- och kulturstråket 
runt Vibysjön och EU-projektet Mångfaldens 
landskap har föreningen vågat sig på att 
bjuda in kronprinsessan Victoria. Svaret från 
hovet dröjer på grund av pandemin och i 
skrivande stund vet vi inte hur det blir, men 
vi hoppas att hon vill komma och vara med 
på hela eller delar av Vibydagen. Det vore 
väl fantastiskt roligt, eller hur?

Fiberutbyggnaden
Nu har Eltel äntligen påbörjat arbetet med 
fiberutbyggnaden till bygdens områden som 
ännu inte fått, framför allt väster, norr och 
öster om kyrkan. Föreningen Vibybygden 
har engagerat Stefan Ehrling för att se till att 
ingen som vill ha fiber till sin fastighet blir 
utan. Honom kan man nå på 0730 499 599.


