
Viby önskar dig välkommen till

Vibydagen
11 september 2021

kl 11-16

VIBYDAGEN arrangeras av Föreningen Vibybygden. Föreningen bildades 2011 och har som syfte att 
främja Vibybygdens utveckling i samarbete med ideella föreningar, offentlig sektor och närings-

livet. Vi har ett tjugotal föreningar och företagare som medlemmar och driver Facebooksidan 
Vibybygden, tidningen Vi i Viby och hemsidan vibybygden.se

Adress: Föreningen Vibybygden, Lundby Prästgården 187, 694 95 Vretstorp,
Ordförande: Benjamin Lundqvist, 070-766 00 46, 

benjamin.lundqvist@viby.nu

Föreningen
Vibybygden
FFFFFFFFFöör
VVVVVVVVVVVViby
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Kom och 
upplev Viby-
bygden!
Mitt emellan Stock-
holm och Göteborg 
ligger Viby – en bygd 
med c:a 2.750 invåna-
re. På Vibydagen visar 
vi en del av allt det 
som vår bygd har ett 
erbjuda. Föreningar 
och företagare visar 
upp sig. Lokalprodu-
cerat, historiskt, kul-
turellt och innovativt 
blandas i Viby by och 
runt om i bygden. 

Vibybygden – dess 
människor, resurser 
och möjligheter.

Tångeråsa

E20
Laxå/Göteborg

Välkommen att besöka:

• Presentation av den nya 
kyrkobeskrivningen kl 14

• Visning av sakristian, övre 
sakristian och kyrkans 
inventarier

• Kyrkogården bemannad 
för frågor om kulturgravar, 
skötsel mm

3. Viby Hembygdsgård
-

ning

5. Viby Gamla Prästgård
• Kaféet öppet
• Information om Närkes 

Pilgrimscenter 
• Intressant kulturmiljö och 

trädgård

1. Viby församlingshem
• Barnens marknad
• Lunchservering kl 12-14
• Utställare/försäljning, bl a:

Gatugårda stickat & sytt
• Textila hantverk i naturma-

terial
• Stickat och sytt för barn, 

vuxna och hemmet
• Facebook och Instagram: 
 gatugårda stickat och sytt

2. Viby kyrka
• En brasskvintett spelar 

toner från tornet kl 12
• Tornuppstigning i mindre 

grupper 11.15, 12.15 och 
13.15

4. Kumms stuga
• Öppet hus
• Byggnadsvårdare på plats
• P-plats vid något av fågel-

tornen längs Fjugestavägen
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Vretstorp

Östansjö

1

Hallsberg

Askersund

E20
Örebro/
Stockholm

8. Vibybastun
Ett hett tips! Besök bastun i 
Viby under Vibydagen. Öppet 
hela dagen. Herrbad kl 14-18, 
dambad kl 18-20. Välkomna!

7. 

 
• Kläder från svenska anrika 

Ivanhoe. Se även separat 
annons

10. Eastlake Pub
Välkomna till The Eastlake Pub på AV;
After Viby.
• Rustikt kök, snajdiga drinkar och
 närproducerad öl
• Öppet 16-22 på Vibydagen
• Happy hour 16-18
Funderingar? skicka ett mail till
hej@eastlakepub.se
eller slå en signal till Tommy på
070-787 32 95

9. Granelunds odlingar
Granelunds Odlingar erbjud-
er ekologiska grönsaker 
för självplock och kommer 
under Vibydagen duka upp 
till ett härligt kafferep med 

6. Sipplunda
 Andelsjordbruk
• Lunch, försäljning av grön-

saker & snittblommor
• Varmt välkomna att 

strosa runt i odlingarna!
• info@sipplunda.se
 www.sipplunda.se
 070-207 8256
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På Vibys och Vandringens dag
11 september • ÖPPET 11-16

20-40% på nästan allt i butiken,
som är under avveckling.

Ring/SMS 073-182 58 58
för annan tid.

Vi ses! 

Frida & Jakob

www.sipplunda.se

info@sipplunda.se

070-207 82 56

Textila hantverk i sköna naturmaterial

kan du köpa hos:

Gatugårda stickat & sytt
Stickat: mössor, sockar, vantar, halskragar m.m.
Sytt: förkl äden, grytlappar, spishanddukar,
väskor, kassar, necessärer m.m.
till barn och vuxna

På Vibydagen den 11 september 2021
%nns jag vid Viby församlingshem, 

11.00-16.00.

Välkommen!

Gatugårda stickat & sytt %nns på:  och 
Du kan också nå mig: Birgitta Karlsson,
på mobil: 070-4894443. Jag har:

Sipplunda Andelsjordbruk 

Grönsaker, blommor & catering

Matresan 4-5/9 - 11-16.00

Efter ett fantastiskt lyckat Matresan 2020 så 
kör vi favorit i repris på Bärsta Gård i Hackvad.
Mat, dryck & %ka, grönsaker, buketter, ost, 
honung, öl & lammkött mm.
 
Vibydagen 11/9 - 11-16.00

Välkomna till gården - strosa runt i odlingarna, 
ät en bit mat lagad på lokala råvaror och ta en 
kaffe i trädgården. 
Köp med er en kasse grönt eller bukett 
blomster hem!

Flora Blomsterbod 

Blombuketter & dekorationer i säsong
Viby Kyrka Norra parkering 
Öppet fre-sön 11-18 (öppettider uppdateras på 
Facebook/Instagram)
Swish eller kontant
Vill du beställa en bukett till något speciellt 
tillfälle? Ring så ordnar vi det!


