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Medverka i Vi i Viby!
Utgåva Datum Manusstopp
Höst 1/9 1/8
Vinter 1/12 1/9

Annonsbeställningar, evenemang och bidrag till tidningen
sänds till respektive adress till vänster.

Nya annonspriser fr.o.m våren 2018:

Helsida 1500:- Halvsida 800:-
Kvartssida 400:- Åttondedelssida 300:-
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Reservat i Viby
Hej, alla naturnjutare! Runt om i Viby är vi bortskämda med 
en flora av härliga reservat vilket framkommer i detta num-
mer av Vi i Viby. Varför bildar man naturreservat? Ett reservat 
kan bestå av olika biotoper för allt från lavar och svampar till 
unika häckningsområden för olika arter av fåglar eller varför 
inte vår härliga lilla hasselmus som för övrigt är vårt land-
skapsdjur?

De unika tillgångarna på ek är kända men hur många vet 
att t ex den mindre hackspetten kräver murkna trädstammar 
för sitt bobyggande? Likaså tofsmes som kräver så mjuka 
boplatser att dom oftast bara varar en häckning. Många 
andra arter kan tilläggas som kräver en skogs förändring. Det 
måste finnas skräpskog för att vissa arter ska överleva, vilket 
vi för närvarande har på några ställen runt om i Viby.

Bara vid Stommens ekäng häckar bland andra kattuggla, 
rödstjärt, trädkrypare och en del andra arter.

Med detta vill jag ha sagt att vi ska vara ödmjuka och räd-
da om vår natur. Tänk på det lilla så tänker du stort.

Mårten Gustavsson
ordf. Viby Hembygdsförening
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Varsågod, ett nytt fullmatat nummer av Vi i 
Viby! Vi får nog räkna med att det blir svårt 
att rymma alla sju medverkande förening-
ar, samt övriga föreningar och annonser, 
temaartikel, barnsida m.m. på mindre än 32 
sidor. Det blir bra till hängmattan eller soff-
hörnet i sommar!

Föreningen Vibybygden har tagit ännu ett 
steg framåt i kommunikationsmöjligheter när 
vi lanserar vår nya hemsida! Där kommer 
man att kunna hitta de tre senaste numren 
av Vi i Viby i digitalt format och där kommer 
vi också kunna komplettera med information 

och nyheter mellan numren. Mer om det på 
s 19.

Vi hade ännu en biräkningstävling i förra 
numret. Dock fick vi bara in två svar, varav 
det ena var rätt (12 bin) och kom från Eivor 
Gäfvert i Laxå, som därmed vinner en burk 
honung från VibyBin i Kårkulla. Från och 
med detta nummer tar barnsidan över täv-
lingen och de bin som surrar runt i tidningen 
är biet från Vibybygdens nya logga. Givetvis 
får både små och stora leta bin!

Redaktionen

Från redaktionen
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Vibys naturreservat
Det finns sjutton naturreservat i Hallsbergs kommun, varav åtta 
i Viby! Naturreservat är det vanligaste sättet att skydda sevärda 
naturmiljöer. Gemensamt för hälften av Vibys naturreservat är att 
bevara gamla ekar och deras olika ”hyresgäster”.

Nalavibergs ekäng
Genom utökat bete har floran börjat bli 
typisk för betesmark, såsom långsvingel, 
trolldruva och smånunneört. Att passera 
några undrande kossor gör inte vandring-
en sämre. Här finns förutom ekar inslag av 

Ekskog sedan tusentals år
Genom att undersöka pollenlager i Vibysjöns 
bottensediment har det konstaterats att det 
funnits ekskog i Vibytrakten i flera tusen år. 
Kungen hade, sedan mitten av medeltiden, 
rätt att använda ekar som båtvirke till flottan 
och när det inte längre behövdes så höggs 
de ner. Att länets mest intressanta ekhagar 
finns i våra trakter beror på att här fanns 
många frälsejordar. Dessa ägdes av adeln 
och kungen bestämde inte över dem.

Geråsen
I Geråsen finns 
nästan fem-
hundra grova 
ekar, varav fyrti-
ofem är fredade 
som naturmin-
nen. De står på 
tomtområdet 
nära huvud-
byggnaden vid 
Geråsens gård 
och är märkta 
med fridlysningsbricka.

Geråsens naturreservat ligger i öppet od-
lingslandskap med moränholmar och betade 
hagmarker. I de gamla träden finns många 
insekter, lavar svampar och fåglar. Bland 
de sällsynta svampar som bara växer på ek 
kan nämnas brödmärgsticka, blekticka och 
korallticka.

Broby äng
I slutet av 1970-talet upphörde betet på 
Broby äng och reservatet har gradvis blivit 
en lundartad lövskog med ek, hassel, ask, 
asp, alm, lönn och vildapel. I östra delen, vid 
parkeringen, finns en före detta åker som 
varje sommar slås med lie av frivilliga krafter.
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tade arter som har hittats i området. Sva-
velticka finns på flera av träden (se bild). 
Den orsakar brunröta, som kan bilda hålrum 
i stammarna. Det är en bra miljö för flera 
insektsarter. Också här trivs nötväckan och 
andra fåglar som hittar sin mat på ekarnas 
bark. Kattugglan kan man ofta höra och se 
inom reservatet.

Inte bara läderbaggen
Den rödlistade läderbaggen lever tre år som 
larv i mulmen. Sedan förpuppas den och 
från månadsskiftet juli-augusti får den ett 
kort liv som färdig skalbagge. I långsam takt 
kryper den omkring på de ihåliga ekarna, 
helst i skymningen under ljumma sommar-
kvällar. Att få syn på den 3 cm lilla baggen 
är inte så lätt men det finns ytterligare 20-30 
arter av sällsynta småkryp att upptäcka i 
murkna ekar. 

Genom Broby äng, Nalavibergs ekäng och 
Oxaryggen leder en markerad stig i ekhagar 
och lundar. Dessa tre naturreservat utgör en 
viktig del i ett drumlinområde av riksintresse. 
Även Stommens ekäng (intill hembygds-
gården) ligger inom detta område. Det är 
viktigt att dessa hagar finns kvar inom rimligt 
avstånd från varandra så att fåglar och den 
sällsynta läderbaggen kan använda hela 
systemet av ekområden för att söka mat och 
boplatser.

Lindhult – en bortglömd slåtteräng
Reservatet bildades 1951 och är en av de 
första i länet. Här växer främst ek och lind. 
Naturskogsartad ädellövskog av Lindhults 
typ är en sällsynt naturtyp i Örebro län. I 
hela Europa är endast mycket små ytor 
ädellövskog skyddade i naturreservat. Före 

asp, sötkörsbär, björk, hagtorn och hassel. 
Det är gott om olika arter av fåglar, sällsynta 
insekter och svampar. I de gamla ekarna 
bor bland annat läderbaggen, en hotad och 
ovanlig skalbagge. 

I den norra delen av Nalavibergs ekäng 
ligger länets största gravfält med minst 200 
gravar, både högar och runda stensättningar. 
Dessa är troligen från yngre järnåldern.

Oxaryggen
Den öppna ängsmarken sköts med årlig 
slåtter. Här kan man under sommaren se 
gulmåra, liten blåklocka, backanis, brud-
bröd, käringtand, tjärblomster, backsmult-
ron, gullviva, bergmynta, gråfibbla, rödklint 

samt sötvedel. Det finns gott om fåglar i 
området. De ihåliga ekarna ger bra boplatser 
åt skogsduva, kattuggla och nötväcka. Här 
finns även flera olika mesar, trastar, sångare 
och finkar. En karaktärsart bland finkarna är 
stenknäck.

Stommen
Även här är gott 
om ekar varav 
åtta är ihåliga 
med ett lager 
av vedrester 
och vedlevande 
insekter, så kall-
ade ”mulmträd”. 
I mulmen (det 
lösa innanmätet 
i gamla ekar) 
kan man även 
här hitta den sällsynta läderbaggen.

På ekar trivs också svampar och lavar. 
Rosa skärelav och korallticka är två rödlis-
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människans uppodling av landskapet täckte 
ädellövskogen stora ytor. Idag är ädellöv-
skogens flora och fauna starkt hotad.

Liksom andra ädellövskogar har Lindhult, 
under olika tidsperioder, varit mer öppet ge-
nom bete och slåtter. De gamla lindarna bär 
spår av hamling (lövtäkt för att ge foder till 
djuren). Buskskiktet består bland annat av 
hassel, nypon och try. Markvegetationen till 
största delen av gräs som hässlebrodd och 
lundgröe, samt vårblommande örter som 
blåsippa, vitsippa, vårärt och tandrot. I östra 
delen finns ett litet bestånd av den oansenli-
ga orkidén nästrot.

Dovrasjödalen – urberg, dal och ma-
ger hällmark
De tre långsmala Dovrasjöarna är till stor 
del omgivna av branta klippväggar och 
vidsträckta barrskogar. Dels en hundraår-
ig blandbarrskog och den betydligt äldre 
tallskogen uppe på den torra och magra 
hällmarken. En gång i tiden var den djupa 
och trånga sprick-
dalen fylld av 
vulkanisk bergart 
som nötts bort 
under årtusendena 
av vatten och is. 
Kvar står de branta 
sidorna av det mer 
motståndskraftiga 
urberget.

Nere i dalen finns 
rester av den vul-

kaniska bergarten diabas, som är basisk och 
ger en annan och rikare växtlighet. Blåsippa, 
springkorn, lundbräsma, vårärt, trolldruva 
och underviol är några av växterna som 
finns här.

I bergsbranten vid norra sjöns nordspets 
finns ett valvformat utskjutande bergspar-
ti som kallas Dovra kyrka. Formation har 
skapats genom blockvittring i berget och 
till slut har även stora block lösgjorts från 
bergväggen. När detta har skett är osäkert 
men enligt sägnen var det jätten i Dovrada-
len som bröt loss blocket för att krossa Viby 
kyrka. Han tålde varken den kristna läran 
eller klangen från kyrkklockorna. Jättens 
hustru Dovra sörjde över att ha en så vildsint 
make och hennes strida tårar samlades upp 
i sprickdalen och bildade de tre sjöarna.

Nygårdsvulkanens kalkbarrskog
Barrskog på kalkhaltig mark, kalkbarrskog, 
är en ovanlig naturtyp. Den kalkhaltiga berg-
grunden är resterna av en stelnad vulkan 
från en mer turbulent tid i jordens historia. 
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Reservatet Lundby äng
på väg att bildas

Naturvårdsverket tecknade 2017 ett avtal med 
markägaren till Lundby äng, Strängnäs stifts 
Prästlönetillgångar, i avsikt att bilda ett betat 
naturreservat av området. Området består av 
ett c:a 1 km långt område mellan Fjugestavä-
gen och Vibysjön, inklusive Hästhagsudden 
och dommarringen. Det är bl.a. tillgången på 
död ved som gör området intressant. Åtgär-
der för att ställa iordning reservatet för både 
betesdjur, besökare och hotade arter påbörjas 
under 2018.

Särskilt svampfloran i kalkbarrskogar 
brukar vara speciell, med inslag av många 
sällsynta arter. Reservatets svampflora är 
dåligt känd men det brukar finnas många 
sällsynta arter i kalkbarrskogar.

Det finns flera örter som gynnas av kalk, 
däribland blåsippa, vårärt och trolldruva. 
Även hassel är kalkgynnad och finns i reser-
vatet. 

Skogen som helhet är lite över 100 år 
gammal, men många tallar är betydligt äldre. 
De grova tallarna lockar spillkråkor att bygga 
bo och på stammarna växer den ovanliga 
talltickan. På multnad gran växer de säll-
synta mossorna vedtrappmossa och grön 
sköldmossa. Direkt på klippblock kan man 
hitta grov baronmossa och trubbfjädermos-
sa – två sydliga arter som gynnas av den 
speciella berggrunden.

Lättillgänglig information
Informationen till denna artikel är framförallt 
hämtad från Länsstyrelsens hemsida där det 

finns ytterligare läsning för den intressera-
de. Bra information finns också på de tavlor 
som finns vid varje reservat. På bilden nedan 
visas tavlan vid Broby äng där man bland 
annat kan få reda på att det finns över 400 
svamparter i reservatet under hösten. Men 
under vår och sommar får man hålla utkik 
efter annat. Det fina med dessa bevarade 
naturmiljöer är att man kan välja mellan ett 
helhetsintryck eller gå ner på detaljnivå för 
att upptäcka det unika med varje plats.

Vad man får och inte får
Att man inte får bete sig hur som helst inom 
naturreservat vet de flesta, men det kan se 
lite olika ut inom reservaten. Det kan därför 
vara bra att i förväg ta reda på, vad man får 
och inte får göra.

Text och foto: Kerstin Lindh Furås
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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.
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LADDSTATIONER
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DINA ENERGIKOSTNADER
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Vretstorp frikyrkoförsamling 9

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

E-post: info@kristallkyrkan.se

Glasscaféer i sommar
Välkommen och ät en god glass i sommarkvällen. Vi dukar upp utanför kyrkan om vädret 
tillåter, och njuter av goda glassar. Sommarens caféer är den 26/6, 10/7 och 14/8 kl 19-21.
Vi ser fram emot en varm och glassvänlig sommar!

Barnens tält
Ett efterlängtat evenemang som dyker upp 
i början av september är Barnens tält. I år 
blir det lördagen 1 september och vi fyller 
planen utanför kyrkan med massor av roliga 
aktiviteter för alla barn. På kvällen blir det 
grill med hamburgare och program i tältet.

Sommarläger
Åk på läger i sommar! Kristallkyrkan åker 
med barn och ledare på läger på Hjäl-
margården och till Däldenäs i sommar. 
SommarSmajl 4-8/7 för barn 8-12 år på 
Hjälmargården. Däldenäs-lägret 24-28/7 för 
barn från 7 år. Chili/XL 31/7-5/8 för ungdo-
mar från 13 år på Hjälmargården. Om du är 
intresserad, kontakta gärna Rebecka Hassel 
snarast så får ni mer info. Tel 076-895 34 00.

Partytält uthyres
Hyr Kristallkyrkans Ungdoms partytält till 
trädgårdskalas, bröllop, dop eller liknande.

Mått 6x12m. Plats för upp till 80 perso-
ner. 2000 kr per tillfälle inkl. montering och 
demontering på plats. Kontakta Johan Fogel 
0761-442010.

Hyr Kristallkyrkan
Kristallkyrkan innehåller flera bra samlings-
lokaler för olika ändamål. Ljusa, öppna och 
fräscha lokaler gör att festen, sammanträdet 
eller föreläsningen blir den trevliga tillställ-
ning som ni önskat. Läs mer på vår hemsida 
www.kristallkyrkan.se under ”lokaler”.
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Några kommande arrangemang vid Magiska Teatern:

Lördag 1/9 kl. 16. Trolleriföreställning. 
www.magiskateatern.se/trollerishow

Lördag 15/9 kl. 18. Stand-up vid Magiska Teatern. 
www.magiskateatern.se/standup

Lördag 6/10 kl. 14. Föreläsning, minnesteknik. Entré 80kr
www.magiskateatern.se/minnesteknik

----------------------------------------------------------------------------------------

Bli medlem i Magiska Teaterns scenkonstförening du också.
Som medlem stödjer man vår verksamhet och får bl.a. rabatter på 
vissa evenemang. 
T.ex. får alla medlemmar:
- fri entré till föreläsningen i minnesteknik den 6/10 kl. 14.  
- 5% rabatt på växthus hos glashusen.se (ange mt5 i kassan) 
- Rabatt på ”magiska glas” som lyser upp festen  (150kr. Istället för  350kr).

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) med säsongsstart 7/10     
Mer info: www.magiskateatern.se/filmklubb
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Planerade Barnteatergrupper på Magiska Teatern ht 2018

Barnteatergrupp. Årskurs 3 till Årskurs 6 Tisd. kl. 15 - 16.30
Start 4/9

Barnteatergrupp. Förskoleklass till åk 2 Tisd. kl.16.45-18.15
Start 4/9
       
Mer info och anmälan: www.magiskateatern.se/barnteatergrupp

Öppen förskola – Montessorimåndag
Måndagar kl. 9.30 – 12.00         Start 3/9 
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

Onsdagar kl. 17-18 Familjeträning. Barn 4-8 år + föräldrar)
Onsdagar kl. 18-19 Barnträning. 8-12 år
Onsdagar kl. 19-20 Vuxenträning. 13 år och uppåt.

Det går bra att anmäla sig och komma och prova första gången utan
att betala och utan att förbinda sig att fortsätta.
Om vi blir minst 5 personer i en grupp så kör vi igång.

Mer info och anmälan: www.magiskateatern.se/kampsport



Vretstorps IF12

MOPPERALLY

KALLE I TYCKE

SPONSORER

ARRANGÖRER

6Juni

Välkomna!
Är det möjligt att upprepa förra årets succé, och slå deltagarrekordet?!

Ja, det tror vi! Kom deltagare eller åskådare och upplev årets mopperally.

• Fika 
• Vildsvinskebab 
• Hamburgare, korv
• Glass, popcorn
• Kiosk
• Godisregn

• Försäljning av närproducerade produkter
• Lyftkran -Se Vretstorp från ovan
• Skofabriken KAVAT säljer outletskor
• Hoppborg, barnkarusell
• Mopedlotteri
• Chokladhjul, lotterier

START KL 11.00  
Skolgården i Vretstorp

MOPPERALLY
 Juni 6Viiiby runt 

Start kl 11.00 vid Vretstorps IP
Startavg 100:- inkl T-shirt

Välkommen till en dag fylld 
av aktiviteter för alla åldrar

Matservering Hamburgare & Vildsvinskebab
Fika
Loppis/Kuriosamarknad
Hoppborg / Godisregn
Bilutställning
Olika företag visar upp sig
Rallysimulatorer
MopedLotteri

 varav 50:- går till

Måndag 7-18  Tisdag - Fredag  7-17  Lördg 9-13

Majblommans Riksförbund

Hallsbergsbuss

Kom och se Vretstorp 
från ovan med

Kalle i Tycke

Uppvisning av traktorpullingtraktorer

Chokladhjul
Olika tävlingar för publik & deltagare

Sydnärkes
ByggService AB
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Styrelsen genom
Claes Nilsson, Ordförande

@vretstorpsif1908  
 @vretstorpstriathlon

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

För fotboll och gymnastik betalar man alltså 
både medlemsavgift och deltagaravgift!  
Gäller 1/4 2018–30/3 2019

MEDLEMSAVGIFTER

STYRKETRÄNING

MEDLEMS- OCH DELTAGARAVGIFTER

DELTAGARAVGIFTER

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

Fotboll vuxen från 20 år  ...............................................500 kr/år
Fotboll (födda 2007–1998 ) ...........................................300 kr/år
Fotboll (födda 2008–2012 ) ...........................................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

 

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 2018 – mars 2019.

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

Motion är viktigt och 
där vill vi finnas för dig.
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MOPPERALLY

KALLE I TYCKE

SPONSORER

ARRANGÖRER

6Juni

Välkomna!
Är det möjligt att upprepa förra årets succé, och slå deltagarrekordet?!

Ja, det tror vi! Kom deltagare eller åskådare och upplev årets mopperally.

• Fika 
• Vildsvinskebab 
• Hamburgare, korv
• Glass, popcorn
• Kiosk
• Godisregn

• Försäljning av närproducerade produkter
• Lyftkran -Se Vretstorp från ovan
• Skofabriken KAVAT säljer outletskor
• Hoppborg, barnkarusell
• Mopedlotteri
• Chokladhjul, lotterier

START KL 11.00  
Skolgården i Vretstorp

MOPPERALLY
 Juni 6Viiiby runt 

Start kl 11.00 vid Vretstorps IP
Startavg 100:- inkl T-shirt

Välkommen till en dag fylld 
av aktiviteter för alla åldrar

Matservering Hamburgare & Vildsvinskebab
Fika
Loppis/Kuriosamarknad
Hoppborg / Godisregn
Bilutställning
Olika företag visar upp sig
Rallysimulatorer
MopedLotteri

 varav 50:- går till

Måndag 7-18  Tisdag - Fredag  7-17  Lördg 9-13

Majblommans Riksförbund

Hallsbergsbuss

Kom och se Vretstorp 
från ovan med

Kalle i Tycke

Uppvisning av traktorpullingtraktorer

Chokladhjul
Olika tävlingar för publik & deltagare

Sydnärkes
ByggService AB

MOPPERALLY
 Juni 6Viiiby runt 

Start kl 11.00 vid Vretstorps IP
Startavg 100:- inkl T-shirt

Välkommen till en dag fylld 
av aktiviteter för alla åldrar

Matservering Hamburgare & Vildsvinskebab
Fika
Loppis/Kuriosamarknad
Hoppborg / Godisregn
Bilutställning
Olika företag visar upp sig
Rallysimulatorer
MopedLotteri

 varav 50:- går till

Måndag 7-18  Tisdag - Fredag  7-17  Lördg 9-13

Majblommans Riksförbund

Hallsbergsbuss

Kom och se Vretstorp 
från ovan med

Kalle i Tycke

Uppvisning av traktorpullingtraktorer

Chokladhjul
Olika tävlingar för publik & deltagare

Sydnärkes
ByggService AB

Styrelsen genom
Claes Nilsson, Ordförande

@vretstorpsif1908  
 @vretstorpstriathlon

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

För fotboll och gymnastik betalar man alltså 
både medlemsavgift och deltagaravgift!  
Gäller 1/4 2018–30/3 2019

MEDLEMSAVGIFTER

STYRKETRÄNING

MEDLEMS- OCH DELTAGARAVGIFTER

DELTAGARAVGIFTER

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

Fotboll vuxen från 20 år  ...............................................500 kr/år
Fotboll (födda 2007–1998 ) ...........................................300 kr/år
Fotboll (födda 2008–2012 ) ...........................................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

 

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 2018 – mars 2019.

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

Motion är viktigt och 
där vill vi finnas för dig.
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Vi har öppet
ALLA dagar 9-20
Välkomna till oss!

Sojas
ICA-Hall

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!

Bokladan i Östansjö har haft öppet
sedan 19 maj och kommer ha öppet varje

lördag och söndag, till september.

Välkomna alla litteraturintresserade, 
till Tystingegatan i Östansjö.

Vår hemsida är WWW.BOKLADAN.NU
där finns vägbeskrivning och besked

om öppettider.

Dagens hela dagen
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Hur många medaljer har du fått?
– Jag kan inte räkna upp alla. Det är mer än 
40 i alla fall.
Berätta om sporten!
– Man ska kasta motståndaren i mattan och 
hålla fast den. Sedan räknar man poäng.
Varför är judo så kul?
– Jag gillar att träna mycket, så jag fastnade 
för judo.
Vad är det sämsta med judo?
– Om man råkar få smällar i någon match.
Hur länge har du tränat?
– 12 år, ungefär.
Hur känns det att vara världsmästare?
– Det känns kul! Första VM:et jag var med i 
blev jag världsmästare!
Hur går VM till?
– Man delar in i herr- och damklass. Så går 
man efter vikt. Alla möter alla.
Var du inte nervös?
– Jo, jag är alltid nervös. Så nervös att jag 
måste kräkas före match…
Vad gör du när du inte tränar eller tävlar?
– Jag är mest med kompisar.

Tävla i att räkna bin!
Räkna hur många så’na här bin du hittar i den här 
tidningen! Skicka rätt svar till: viiviby@viby.nu 
eller postadressen på s 2, så kan du ha turen att 
vinna något som har med bin att göra…

Möte med en världsmästare
Vår barnreporter Sunniva (10) hälsade på hemma hos Vibys 
egen världsmästare i judo för dem med funktionsvariationer, 
Jenny Öster Hall (20) i Vretstorp.

En barnreporter, en världsmästare och mer än 40 
medaljer!

Jenny Öster Hall, Sverige, 
Viby, Vretstorp!

5 snabba:
1. Sommar eller vinter?
– Sommar
2. Inne eller ute?
– Både och.
3. Hemma eller bortrest?
– Båda.
4. Bok eller film?
– Film.
5. Hund eller katt?
– Katt.

Text: Sunniva Lundqvist • Foto: Benjamin Lundqvist

Rätt svar: Dammsugaren

Alla säger att jag sugermen jag tycker att jag dugerbättre än nån annan grejtill att hålla snyggt hos dig.Vem är jag?

Inskickad av Natali Svensson (7)



Ett fyrtiotalet vuxna och barn var med och 
pyntade påskbjörkarna som skulle pry-
da samhället under påsken. Årets björkar 
pyntades med pappersband istället för de 
traditionella fågelfjädrarna. Anledningen var 
att kommunen rekommenderade att inte 
använda dom vanliga fjädrarna utan istället 
använda ett djurvänligare alternativ. När 
björkarna var färdigpyntade och uppsatta 
bjöd byalaget alla barn på godis och de vux-
na på kaffe. Byalaget riktar ett tack till alla 
som ställde upp och hjälpte till.

Text: Torbjörn Åkesson

Byalaget satte 
färg på Vretstorp

Vretstorp Byalag16

Blöt Valborg
Årets Valborgsfirande blev en blöt tillställ-
ning i Vretstorp. En halvtimma innan bra-
san skulle tändas öppnade sej himmelens 
portar och regnet öste ner. Trots regnet 
samlades mycket folk för att titta på Fridas 
duktiga dansare som gjorde en bejublad 
föreställning på scenen. Där bjöds även 
på skönsång av kyrkokören under ledning 
av Eva Fogel. Efter körsången intog årets 
vårtalare kommunstyrelsens ordf Magnus 
Andersson scenen. Byalaget sålde lotter 
och snurrade på chokladhjulet och Murre 
från pizzerian sålde korv och hamburgare. 
Kvällen avslutades med ett färgsprakande 
fyrverkeri som applåderades av besökarna. 
Ett tack till alla sponsorer som var med och 
sponsrade fyrverkeriet. Även ett tack till 
Steves specialtransporter som såg till att vi 
fick en scen i form av en lastbil som kördes 
dit av Kristoffer Kvismargård som är en av 
Steves chaufförer. En sponsorlista finns även 
uppsatt på Sojas.

Text: Torbjörn Åkesson
Foto: Carina Olofsson

Sponsorer
Steves Specialtransporter
Vretstorps if
Auto-Design Sweden
Salsbro Stuteri
Bröderna Engström
Vretstorps Bioenergi
Kvänum kök Örebro
Vretstorps Golvservice
Sven Bodin
Pizzeria Vretstorp
MRail Sweden

En skön dam prydde rondellen i påsk.
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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

Rekordmånga kom och städade. Foto: Carina Olofsson

Rekordmånga Vretstorpare barn och 
vuxna deltog när Byalaget bjöd in till 
städdag i samhället.

– Vi är jätteglada att så många kommer när 
vi ordnar en sån här aktivitet och det visar 
att Byalaget gör nytta i samhället och att 
det skapar en vianda vilket är positivt, säger 
Carina Olofsson från styrelsen. Innan städ-
ningen bjöds det på nygrillade hamburgare 
och korv. Efter städningen som gjordes på 
ca 2 timmar avslutades kvällen med kaffe 
och kaka.

 Vi från Byalaget tackar alla som var med 
och bidrog till att Vretstorp blev nystädat.

Text: Torbjörn Åkesson

Vretstorp nystädat
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Sipplunda Grönsaker
Sommaren är här!

Vill du njuta av nyskördade grönsaker, frukt & bär?
Bli andelsägare hos oss - få 1 leverans/v juli-okt,

med härliga träffar på gården & goda matlagningstips!
Mer info www.sipplunda.se

Få andelar kvar!
Våra grönsaker går även att få tag på via

Reko-sydnärke på Facebook samt några utvalda marknader.

Marknader 2018
Lerbäcksmarken 7/7

Wadköping Matmarknad 18-19/8
Festivalen Hjärta & Jord 25/8

Hackvaddagen 
Karlslund 16/9

Öppettider 2018
Öppen gård 5/8 11-14
Skördefest! 2/9 11-15
Vibydagen 15/9 11-16

Hoppas vi ses! • Frida & Jakob
info@sipplunda.se • 0702078256

Nya Vibyboken

Föreningen V
ibybygden

NYA
 VibYbokeN

ANNE-MARIE LENANDER

Föreningen Vibybygden

Boken kan köpas för kr 350
på Viby Krog, Valldala Handel
och på boklådorna i Askersund
och Kumla. Den kan även
beställas på nätet via
Bokbörsen.

•	Författare	Anne-Marie	Lenander	m	fl
• Allt du behöver veta om din hembygd
• Många nytagna bilder av Allan Larson
• 496 sidor
• Över 650 ex redan sålda
• Den perfekta presenten till någon med  

Vibyanknytning
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Bygdens logga och 
grafiska profil
Föreningen Vibybygden har 
tagit fram en logga som är 
tänkt som ett varumärke för 
vår bygd. Loggan får gärna användas av fö-
retag och föreningar vid sidan om den egna 
loggan som ett kännetecken för att man 
finns i Vibybygden. Loggan och även den 
grafiska profilen (typsnittet Roboto i ett par 
olika varianter) kommer att finnas att ladda 
ned gratis från vår nya hemsida.

Vibydagen
Lördag 15 september kl 11-16
Tema: MAT

Välkommen att medverka på Vibydagen 
med försäljning, utställning, uppvisningar 
eller andra evenemang! Vi hoppas att fler än 
någonsin vill vara med i år och att det kan bli 
en folkfest då vi får visa för varandra hur bra 
det är i vackra Viby och vad vi kan göra här! 
Vi putsar och fejar, hissar flaggan och tar på 
oss festkläderna och firar vår egen national-
dag!

Centrum för arrangemanget är vid Viby 
Församlingshem och Hembygdsgård, men 
många öppnar sina gårdsbutiker och det 
brukar arrangeras mycket runt om i Vrets-
torp och Östansjö med omnejd. Kanske har 
ni varit med tidigare och vill vara med igen? 
Eller så blir det premiär i år!

Föreningen Vibybygden gör en broschyr 
med karta och program för Vibydagen. 
Den kommer dels att spridas under augusti 
månad och dels bladas in i septembernum-
ret av Vi i Viby, som delas ut till alla 1600 
hushåll och skickas till ett antal prenumeran-
ter. Vid intresse för att finnas med i denna 
broschyr, anmäl detta till vibydagen@viby.nu 
senast till midsommar! Priset 400:- fakture-
ras när tryckningen är klar.

Man kan boka ett bord eller ett stånd med 
tak vid Viby Församlingshem. Kontakta oss 
för uppgifter om pris!

Ny hemsida
Förutom Vibybygdens sida på Facebook 
finns nu även en ny hemsida på www.viby-
bygden.se! Där kommer det att finnas info 
om föreningar och företag i bygden (se till så 
att ditt sammanhang kommer med om det 
inte redan är det!), kommande evenemang 
och senaste numren av Vi i Viby. Vet du nå-
gon som kan hjälpa till att sköta någon viss 
del av hemsidan? Tipsa oss gärna!

Fiberutbyggnaden
Tätorterna och vissa delar av landsbygden 
i Viby har redan fiber för data-, telekom-
munikation och teve och så. Andra väntar 
fortfarande på anslutning. Eftersom många 
områden snart blir av med de traditionella 
telefonledningarna kommer fiber att bli den 
enda markbundna kommunikationen med 
omvärlden i framtiden. Att alla hushåll på 
sikt har fiber är en framtidsfråga för livet på 
landet.

Västra Viby Fiber är en ideell förening som 
har jobbat med fiberutbyggnaden i flera 
år. Pga ändrade regler för stödet till fiber-
utbyggnad läggs den föreningen nu ned. I 
stället har en arbetsgrupp bildats som har 
fått Föreningen Vibybygden som paraply. 
Föreningens syfte stämmer väl överens med 
agendan för fiberutbyggnaden. En represen-
tant för arbetsgruppen kommer att bjudas i 
till styrelsemötena för att berätta hur arbetet 
fortskrider.

När som helst sätter entreprenören skopan 
i backen och fortsätter dra ledningarna. Om 
du vill ha fiber till din fastighet, kolla så att 
den verkligen är anmäld och att ett avtal 
finns, annars finns det risk att utbyggnaden 
försenas eller att vi får vita fläckar på kartan.



Viby Hushållningsgille

På dessa sidor finns normalt inslag från 
hushållningssällskapet i Viby, även känt som 
Gillet. Oftast kring något besök vi gjort eller 
kring någon lokal näring som vi tycker fler 
ska känna till. Så jag tänkte nu ta tillfället i 
akt att dels knyta an till min inledning men 
även förklara varför hushållningssällskapet 
finns och för vem vi verkar. Helt enkelt för att 
jag inte tror att alla känner till detta. Så var 
det i alla fall för mig. 

För mig som dels uppvuxen i Viby och 
sedan fyra år tillbaka återflyttad till sock-
nen så var detta sällskap en oklar samling 
människor med ett inte alltid helt tydligt 
syfte.

Så vi tar det från början; Hushållningssäll-
skapet har funnits i Örebro sedan 1803 efter 
en idé från Finland. Man gick helt enkelt 
ihop för att tillsammans skapa bättre livsvill-
kor på landet, huvudfrågan då var att få mat 
på bordet och råda bot på det armod som 
fanns på landsbygden i hela landet. Idén 
idag är oförändrad i sin grund, föreningen 
ska verka för att förbättra de livsvillkor som 
finns för oss som väljer att bo och vara en 

del av Viby. Gillet arrangerar olika typer av 
evenemang, runt 14 stycken varje år. Det 
kan vara alltifrån studiebesök till julbord. Ge-
nom att vara medlem så får du automatiskt 
inbjudningar till alla våra upptåg. Hushåll-
ningssällskapet har en stor kunskapsbank 
om allt som härrör till att leva och verka på 
landet. 

Genom våra lokala föreningar där hushåll-
ningssällskapet är en av flera så tror jag på 
en levande, framåtseende landsbygd. 

Men för att detta ska fungera så måste vi 
vara många som engagerar oss. Det spelar 
ingen roll om det är i det lokala fotbollslaget 
eller om det är i folketshusföreningen eller 
Gillet, det viktiga är att vi hjälps åt, det vikti-
ga är att vi är Vi i Viby.

I gillets styrelse 2018 sitter
Catharina Carlsson
Alf Grönkvist
Sofia Grönkvist
Karin Bergsten
Mia Arvidsson
Roberth Huss

I Viby lever vi tillsammans
Att bo på landet eller i en mindre ort är ofta ett val man gör, såklart finns många 
anledningar till varför man väljer det. För många av oss, alltså vi i Viby, så har vi 
valt att bo här för att det ger oss ett sammanhang. Ett sammanhang där vi kän-
ner varandra, hjälper varandra, stöttar och assisterar. Vi småsnackar på Sojas 
och vi skjutsar varandras ungar på fotbollsträning. I detta sammanhang finns vi. 
I detta sammanhang trivs och mår vi bra.

20



Viby Hushållningsgille

Vid Gillets årsmöte serverades ärtsoppa och punsch. Foto: Christer Sätterqvist

För att bli medlem i Gillet så är det enklaste 
att gå in på hushållningssällskapets hemsida 
och därifrån klicka dig vidare till Bli medlem, 
adressen till sidan är:

www.hushallningssallskapet.se

Eller så hör av dig till någon i styrelsen så 
hjälper vi dig med medlemskapet.

Ett enskilt medlemskap kostar 400kr per 
år eller 550kr per år för en familj.

Gillet genom Roberth Huss

21



Östansjö Folkets Husförening22

Östansjö
Välkomna att hyra för möten, träffar,
arrangemang, fester och barnkalas.
Tel: 070-616 44 05, 073-533 86 31

Östansjö lokala utvecklingsgrupp har sin bak-
grund i en ABF studiecirkel, ”så vill vi forma 
Östansjö”, från mitten av 1980-talet om Östan-
sjös framtid. Cirkeldeltagarna började dock med 
en tillbakablick om samhällets utveckling under 
tiden 1944–1955 då Östansjö var en egen liten 
kommundel som municipalsamhälle. 

Municipalnämnden med ledamöter från Östan-
sjö samhälle var starkt engagerade i utvecklingen 
av samhället. Frågorna som då aktualiserades var 
bl.a. gatubelysning, boende för äldre, underhåll 
och asfaltering av vägar, vatten- och avloppsled-
ningar, Bäcksjöbadet, post och järnväg och en ny 
skola. Trots protester från Östansjöhåll lade Viby 
kommun ner Östansjö som municipalsamhälle, 
men under åren fram till sammanslagningen med 
Hallsbergs kommun 1965 så lär det ha funnits en 
lokal gatunämnd och en trivselnämnd i Östansjö. 

Många av de frågor som var aktuella under 
municipaltiden kändes lika aktuella för deltagarna 
i studiecirkeln som i dagens lokala utvecklings-
grupp. Till cirkelgruppen anslöt flera Östansjöbor 
och den levde vidare i ”Forum Östansjö”. Grup-
pen utformades också till en samverkansgrupp 
mellan Östansjöföreningar och har periodvis varit 
mycket aktiv med att forma Östansjö. Bl.a. fick 
man till en gång- och cykelväg genom Östansjö, 
nybyggnation av Östansjö torg och fler marklä-
genheter. Tillsammans byggde man en pergola 
och boulebana med trädbelysning. Bäcksjöbadet 
upprustades. Samhällets belysning förbättrades 
och tätare bussförbindelser åstadkoms. 

En nära dialog utvecklades med Hallsbergs 
kommun kring översiktsplaner med lokala ut-
vecklingsplaner enligt modell från ”Hela Sverige 
ska leva”. 

Under ett antal år så har man genomfört städ-
dagar, vår och höst, där man förutom städning 

utefter Hallsbergsvägen och vid Boulebanan även 
röjt och förskönat Östansjö naturområden bl.a. 
utefter Bäckravinen och Breslättsängen. Under 
de senare åren har gruppen aktualiserat Trafikver-
kets planer på ny järnväg öster om Östansjö och 
dess konsekvenser för samhället. Gruppen var 
motor i uppbyggnad av ett nytt Folkets Hus och 
svarade även för förra årets jubileumsarrange-
mang ”Östansjö 110 år”.

I dag lever Forum Östansjö – Östansjö lokala 
utvecklingsgrupp genom en öppen arbetsgrupp 
med ca 40 Östansjöbor, flera med koppling till 
Östansjö föreningsliv. Kärngruppen är med i Öst-
ansjö Folkets Hus styrelse varav fyra var med från 
början i studiecirkeln ”så vill vi forma Östansjö”, 
Siv Palmgren, Roland Artursson, Ingvar Björck 
och Sören Johansson. Sören är idag sammankal-
lande och kontaktperson. 

Utvecklingsgruppen ska arbeta för en attraktiv 
boendemiljö och utveckling av Östansjö med 
Hallsbergs kommun och övriga berörda myn-
digheter som samtalspartner och remissinstans 
i frågor gällande boende, rekreation, vägar och 
underhåll. Utifrån dess rubriker sammanställer 
arbetsgruppen årligen en lokal utvecklingsplan 
som insändes till och presenteras för Hallsbergs 
kommun och vid årliga vandringar i samhället 
med representanter från Hallsbergs kommun 
Drift- och servicenämnd. I år skedde vandringen 
genom Östansjös vackra natur den 4 maj.

Östansjö lokala
utvecklingsgrupp

Vandring med kommunens Drift- och servicenämnd 
genom bäckravinen.
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Östansjö är vackert beläget uppbyggt efter 
Yoldiahavets/Ancylussjöns strandvallar med 
Bäcksjöns runda vattenspegel som mitt-
punkt. Efter strandvallens sydliga del mitt i 
genom samhället i östvästlig riktning finns 
ett vackert naturstråk mellan ängar, lundar 
och villaträdgårdar med ek- hasselbestånd 
och fauna. Vackrast kanske på våren då 
vitsipporna brer ut sig som vita mattor. Här 
tronar Annersaberget omgivet av Breslätts-
ängen med fina gräsmarker och ängsmark. 
För Östansjö skola är det en del av skolom-
rådet för friluftsaktiviteter. Genom Breslätts-
ängen i syd nordlig riktning slingrar och 
forsar sig bäcken genom trädgårdar ner till 
en vacker bäckravin. Bäckravinen har på se-
nare tid rensats och förskönats i samarbete 
mellan kommunen och utvecklingsgruppen 
med utplacering av bänkar och broar. En del 
arbete kvarstår för att kunna följa bäcken 
hela vägen ner till Bäcksjön.

Bäcksjön mitt i samhället med Bäcksjö-
badet är en natur- och fritidstillgång för 
samhället där kommunen tillsammans med 
utvecklingsgruppen renoverar badplatsen 
och en markerad vandringsled runt sjön 
planeras. Delar av vandringsleden öster om 
sjön är under färdigställande av Östansjö IF 
kopplat till deras terrängbana och idrotts-
plats där det gröna laget har hemmaplan.

Norr om Bäcksjön finns en tydlig strandvall 

som efter Kungsbergsvägen ger en bedå-
rande utsikt över Bäcksjön och Östansjö 
samhälle med sin gröna lummiga karaktär. 
En arbetsgrupp inom utvecklingsgruppen 
undersöker här möjligheter att planera för 
villabebyggelse i naturnära miljö. Vackrare 
boendemiljö lär vara svårt att finna i kommu-
nen. 

För att bibehålla och delvis återskapa 
dessa naturmiljöer behövs regelbunden 
skötsel och naturvårdande insatser av 
kommunen som markägare, men även med 
insatser från boende i Östansjö för att få 
en önskad vacker miljö att vistas i. Här vill 
utvecklingsgruppen tillsammans med kom-
munen ta fram skötselplaner för våra natur-
miljöer på kommunal mark.

I Östansjös omgivningar finns viktiga 
grön- och rekreationsområden i ett omväx-
lande skogs- och beteslandskap med höga 
värden för rekreation och friluftsliv. Elljusspår 
och leder finns med kopplingar till Dovra 
sjöar och naturreservat. Delar av de gamla 
vandringlederna behöver återskapas efter 
skogsavverkning och byggande av kraftled-
ningar. Utvecklingsgruppen gör under våren 
vandringar i områdena för återskapande av 
markerade vandringsleder sträckan Mo-
torp – Lindhult – Blommedal – Dovra sjöar. 
Östansjös vackra naturområden är värda att 
både vårda och njuta av.

ÖSTANSJÖ – Ett naturnära boende
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Inredning, presenter
 Öppet onsdag, 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

Varmt välkomna!

Ovevas Butik

• 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 

polbygge, utbyggen mm.

Taksanering mossa, alger och vitlav.
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Valborgsmässoafton

Valborg har firats som vanligt vid Hembygdsgården. Trots gråkallt, blåst och duggregn gick 
allt bra. Vi hade vårtal om väntan och sedan kyrkokörens härliga vårvisor. Tack till er alla som 
förgyllde denna gråkalla afton!

Foto: Ingela Agger
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Fredag 22 juni
Midsommarafton kl 14:30. Som vanligt 
hoppas vi på mycket barn och vuxna som 
reser stången och sedan dansar omkring 
den.

Lördag 23 juni
Friluftsgudstjänst på midsommardagen, 
arr Viby församling. Start kl 11:00. Ta med 
kaffekorg!

Söndag 8 juli
Öppen hembygdsgård kl 14-16.30, tårtbuffé 
och lotteri.

Söndag 22 juli
Öppen hembygdsgård kl 14-16.30, café, 
AnnaKarin Landin, Hushållningssällskapet, 
kommer och pratar närodlat.

Lördag 28 juli
Slåttergille kl 9-12. Ta med lie och räfsa!

Söndag 5 augusti
Hembygdsgårdens dag kl 14-16.30, ser-
vering. ”När väggarna talar”, textilgruppen 
visar broderade bonader från olika tider. 
Utställningen presenteras kl 15.

Onsdag 6 juni
Kl 13 firar vi Nationaldagen och hoppas på 
stor publik och härligt väder!

Torsdag 21 juni
Midsommar startar med att vi klär midsom-
marstången. Häng på och tag med blom-
mor, så får vi en härlig kväll!
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Textilgruppen visar broderade bonader från 
olika tider ” När väggarna talar ”på Hem-
bygdsgårdens dag söndag 5 aug.

Inför det har ett studiebesök gjorts på 
Gunvor Johdets Bonadssamling i Stenstorp, 
med över 300 bonader.

Textilgruppens besök i Stenstorp
Den första bonaden som sedan kom att 

bli Bonadssamlingen var från en kär vän, 
Margot Sätterqvist, Körtinge Vretstorp år 
1969. ”Många vänner, det är ingen – en kan 
vara allt”
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ÖSTANSJÖ FRIKYRKOFÖRSAMLING
Axgatan 1, 694 72 Östansjö • Telefon kyrkan 0582-521 46

Sommar i Stenkulla 
Under sommaren flyttar Bäcksjökyrkan i 
Östansjö sin verksamhet till Stenkulla. Där 
finns Stenkulla Missionhus – en av de äldsta 
bönhusen i länet. Det byggdes 1863 – 1866 
och ligger mellan Vallby och Brändåsen. På 
gårdsplanen har man en underskön utsikt 
över bygden. Stenkulla Missionshus är ett 
kulturminne i nära nog ursprungligt skick 
som vi vill använda i nutid. Vi inbjuder alla 
till Trivselkvällar, gudstjänster och ”Sommar-
kvällar i Stenkulla”

Trivselkväll för 
hela familjen!
Två lördagskvällar i juni (9 och 16) är det 
tillfälle för alla åldrar att träffas i Stenkulla. 
Det blir lekar, grillning och som avslutning 
andakt. Kom med och dela gemenskapen 
med andra och upptäck ett fantastiskt ställe 
– Stenkulla Missionshus. 

 9 juni 18.00 Trivselkväll för hela familjen.
10 juni 10.00 Gudstjänst tillsammans med 

Equmeniakyrkan i Hallsberg. 
Egen fikakorg!

16 juni 18.00 Trivselkväll för hela familjen.
 1 juli 10.00 Gudstjänst. Egen fikakorg!
15 juli 10.00 Gudstjänst. Egen fikakorg!
29 juli 10.00 Gudstjänst. Egen fikakorg!
12 aug 10.00 ”Stenkullamötet” – Guds-

tjänst. Egen fikakorg!
18 aug 19.00 ”Sommarkväll i Stenkulla” 

med Nils-Börge Gårdh och 
Douglas Gårdh. Servering

25 aug 19.00 ”Sommarkväll i Stenkulla” 
med Eva Lindström från 
Open Doors

VARMT VÄLKOMMEN!

Östansjö frikyrkoförsamling
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Så är det att vara människa. Inte sällan 
inträffar händelser som vi inte räknat 
med, eller kanske inte heller kunnat 
förutse.

För många finns det andra människor i 
omgivningen man kan prata med, familj, 
släkt och vänner. Men ibland kanske 
man inte har någon man kan eller vill 
prata med. 

I kyrkan har vi i snart 2000 år mött 
människor som behövt någon att prata 
med. En av prästens viktigaste uppgifter 
är just detta, att möta människor i andlig 
eller själslig nöd.

Så här säger en som varit i kontakt 
med kyrkan:

– Tänk att man kan få tala om Gud, 
skuld och förlåtelse med någon som inte 
förringar eller förlöjligar ens tankar!  Det 
är så sällan andlighet och existentiella 
frågor får ta plats i våra snabba liv och 
att verkligen bli lyssnad på en stund ger 
verkligen lättnad!

Och liksom det alltid varit i kyrkans 
historia, så gör vi detta utan att ta betalt. 
Samtal med en präst är alltid gratis. I 
Viby församling har vi också ett avtal 
med familjerådgivningen i Örebro. Det 
innebär att ifall man vill träffa någon där-
ifrån så kostar det bara 100:- och är du 
under 20 år gammal är det gratis.

Vill du prata med en präst eller med 
familjerådgivningen, ta kontakt med oss.

Slutligen: Varje präst som har ett enskilt 
samtal har absolut tystnadsplikt när det gäl-
ler det som sagts under samtalet. Det finns 
faktiskt reglerat i rättegångsbalken i lagen 
att en präst inte kallas till polisförhör eller 
vittnar i en rättegång om det som sagts. En 
präst kan heller aldrig utnyttja de kunskaper 
som han eller hon får under ett sådant sam-
tal. Det finns inte några som helst undantag 
från den absoluta tystnadsplikten.

Peter Dahlgren
vik komminister

Vibybor har nära 
till själavård
Ibland blir livet inte som man tänkt sig. Ibland drabbas 
man av händelser som man helst hade velat slippa. Ibland 
gör man, eller säger, saker som man verkligen ångrar.
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Bikten är en möjlighet i själavården. Efter ett samtal med prästen kan man välja att sätta ord på sin skuld och 
personligen få ta emot Guds förlåtelse. Vill du boka ett själavårdssamtal? Ring 660820 eller skicka ett sms på 
070-7660046. Kontakten är alltid diskret. Semestertid kan man dock behöva gå via expeditionen för att få numret 
till tjänstgörande präst. Se numret på nästa sida. Foto: Peter Dahlgren
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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
Fredrik Norberg (komminister)
Föräldraledig
fredrik.norberg@ svenskakyrkan.se

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

Begravningsverksamhet
Magnus Nilsson
0582-700 67
magnus.nilsson@ svenskakyrkan.se
Vaktm/husmor
Kerstin Fahlström
070-558 32 27
kerstin.i.fahlstrom@svenskakyrkan.se

Viby församling

Barn och ungdom
Emma Svensson • 0582-701 64
emma.svensson@svenskakyrkan.se

Möt andra. Möt dig själv. Möt Gud.
Varje sön- och helgdag firas gudstjänst med nattvard i Viby kyrka kl 10.00. ”Himlakul”, som är en söndagsskola för barn 
och en integrerad del av gudstjänsten, gör uppehåll under juli månad. Morgonbön firas i kyrkan som regel tisdag-lördag 

kl 08.30, söndagar kl 09.30. Veckomässa firas fram till midsommar och från och med augusti på tisdagar 
kl 07.00 i Viby gamla prästgård och torsdagar kl 18.30 i kyrkan.

Utöver de vanliga gudstjänsterna har vi under sommaren:

Söndag 5 augusti ”Sommarrapsodi”
Nordiska klanger med sommartema. Anna 
Franciska Reiske , saxofon, Gunilla Ekelund, 
sång, Staffan Åkerlund, piano.

Måndag 6 augusti ”Sommardröm”
Ett blandat program med solosång och 
solopiano. Repertoaren sträcker sig från 
arior av Mozart och sånger av Sjöberg till 
pianostycken av P-B och Chopin. Svensk 
naturlyrik och franska klanger är också med 
i programmet. Gunnar Klum, baryton, Mats 
Jansson, piano.

Tisdag 7 augusti ”En akustisk afton”
Akustiska tolkningar av moderna poplåtar, 
visor och psalmer. Filip Ericsson, gitarr och 
sång, Simon Stenström, gitarr och sång, Erik 
Berglund, gitarr och sång.

Sö 3 juni 11 Vallfartsmässa i Riseberga 
klosterruin, celebrant/predikant Domprost 
Christofer Lundgren, medtag fikakorg. 18 
Vårkonsert med Viby kyrkokör.

Fr 22 juni 17 Musikkonsert, Hannah Lind-
gren med vänner.
Lö 23 juni 11 Friluftsgudstjänst vid hem-
bygdsgården.

Musikveckan i Viby
firar 20-årsjubileum i år!
5/8 – 12/8
Konsert varje kväll kl. 19

Onsdag 8 augusti ”Havet sjunger”
En resa i kammarmusik med en touch av 
sommar. Emma Johansson, sång, Hanna 
Ericsson, fiol, Hampus Hedgrund, piano.

Torsdag 9 augusti ”Lyrisk nordisk jazz”
Ta del av SE Quartets musikaliska univer-
sum. David Ehrlin, sopran- och tenorsaxo-
fon, basklarinett, Rasmus H Thomsen, piano 
och didgeridoo, Antti Ojala, trummor, Martin 
Sundström, kontrabas.

Fredag 10 augusti ”Daggpärlor”
Jennie Åbrink, harpa.

Lördag 11 augusti ”Stråkklanger i sommar-
kvällen” Blå bergens kammarstråkar.

Söndag 12 augusti ”Med själ och hjärta” 
Musikveckans finalkonsert med Viby Kyr-
kokör. Körledare Eva Fogel.



Viby församling 31

Café i Viby
Gamla Prästgård
I sommar öppnar vi cafét 
varje torsdag, fredag och 
lördag efter midsommar och 
juli månad ut, alltså från och 
med 28 juni till och med 28 
juli. Tiden är 14-17.

Prästgården ligger längs 
Fjugestavägen, 3 km från 
Vretstorp. Det är skyltat till 
P-plats. Rörelsehindrade kan 
parkera på gården. Varför 
inte ställa bilen och vandra 
längs Sjöstigen från Vrets-
torp?

NÄRKES PILGRIMSCENTER

Anmälan till Närkes pilgrimscenter på pilgrimscenter@viby.nu • eller 0582-66 06 10
eller Lundby Prästgården 187, 694 95 Vretstorp. • Se även Facebook och webbsidan www.pilgrimnarke.se

Ur kyrkböckerna 

Februari – maj 2018

Avlidna
Astrid Maria Karolina Olsson

Sivert Gustaf Ragnar
Danielsson

Erik Gustaf Hjalmar Larsson

Karin Anna Elisabet Westman

Karl Bernhard Andersson

Döpta 
Nova Sara Matoseyan

Khoygani

Linnéa Alexandra 
Kerstin Axberg

Måndagsvandring Viby-Snavlunda
11 juni
Start 09.00 vid Viby Gamla Prästgård.

Vandring Viby-Tångeråsa | 11 juli
Samling i Tångeråsa kl. 10.00 eller Viby 
kl 10.15. Målet är Tångeråsa och en andakt 
ca 14.00 i kyrkan. Samarrangemang med 
Tångeråsa bygdeförening.

Måndagsvandring längs Katarinaleden 
till Riseberga | 6 augusti
Start 09.00 vid Viby Gamla Prästgård.

Kulturkvällar i Prästgården

Måndagsvandring
13 augusti
Start 09.00 vid Viby Gamla Prästgård.

Munkastigen från Riseberga till 
Olshammar (Vadstena)
3-9 september
Gå hela eller delar av sträckan (c:a 10 mil), 
åk båt Olshammar-Vadstena. Pris 400:-/
dygn plus båtkostnaden. Anmälan senast 
3/8.

Harriet Löwenhjelm 
och Viby
Föredrag av Mattias Käck,
diktläsning Anne-Marie
Lenander.
Måndag 4 juni kl 19.
Servering.

Bikväll
Susanna Kivling är nyutbildad 
biodlare.
Måndag 9 juli kl 19.
Servering.

Historien om ”Kumms 
stuga” eller Sjötorp
Anne-Marie Lenander m fl.
Måndag 20 augusti kl 19. 
Servering.



”Vi i Viby”
Lundby Prästgården 187
694 95 Vretstorp

Juni Juli Augusti

Händer i Viby
 3 10 Gudstjänst i Bäcksjökyrkan
 11 Vallfartsmässsa i Riseberga,  
  Domprost Christofer Lundgren
 18 Vårkonsert, Viby kyrkokör,
  Viby kyrka
 6 11 Mopperally. Arr VIF
 13 Nationaldagen, Viby
  Hembygdsförening
 9 18-21 Trivselkväll för hela familjen
  i Stenkulla. Arr: Bäcksjökyrkan
10 10 Gudstjänst i Kristallkyrkan Eva
  Lindberg från Open Doors,
  Fam. Fogel sjunger
 10 Gudstjänst i Stenkulla. 
  Egen fikakorg! Arr: Bäcksjökyrkan
 10 Högmässa, Viby kyrka
11 9 Pilgrimsvandring till Snavlunda.
  Start Viby Prästgård. Arr. Närkes
  pilgrimscenter.
16 18-21 Trivselkväll för hela familjen i
  Stenkulla. Arr: Bäcksjökyrkan
17 10 Gudstjänst i Kristallkyrkan,
  P-O Edlund predikar
 10 Gudstjänst i Bäcksjökyrkan
 10 Högmässa, Viby kyrka
21 18 vi klär Midsommarstången
  (Ta med blommor).
  Arr Hembydsföreningen
22 14:30 Midsommarfest vid
  Hembygdsgården
 17 Midsommarkonsert,
  Hannah Lindgren m vänner,
  Viby kyrka
23 11 Friluftsgudstjänst,
  Viby hembygdsgård
24 10 Högmässa, Viby kyrka
26 19 Glasscafé i Kristallkyrkan
28 14-17 Sommarcafé torsdag-lördag
  varje vecka till 28 juli.
30 11-16 Vernissage, konsert och
  utställning på Aggers hus.

 1 10 Gudstjänst i Stenkulla.
  Egen fikakorg! Arr: Bäcksjökyrkan
 10 Högmässa, Viby kyrka
 8 10 Gudstjänst i Kristallkyrkan,
  P-O Edlund predikar
 10 Högmässa, Viby kyrka
 14-16 Öppen hembygdsgård
  med tårtbuffe
11 10.15 Pilgrimsvandring till Tångeråsa.
  Start Viby Prästgård. Arr Närkes
  pilgrimscenter/Tångeråsa
  bygdeförening.
15 10 Gudstjänst i Stenkulla.
  Egen fikakorg! Arr: Bäcksjökyrkan
 10 Högmässa, Viby kyrka
22 10 Gudstjänst i Kristallkyrkan
 10 Högmässa, Viby kyrka
 14-16:30 Öppen hembygdsgård
  A-K Landin pratar närodlat
28 9-12 Slåttergille (tag med lie o räfsa)
  Hembygdsförening
29 10 Gudstjänst i Stenkulla.
  Egen fikakorg! Arr: Bäcksjökyrkan
 10 Högmässa, Viby kyrka

 4  Trädfesten. Arr Vretstorps byalag.
 5 10 Gudstänst i Kristallkyrkan,
  Ronny Lejon predikar
 10 Högmässa, Viby kyrka
 19  Konsert, Viby kyrka
 14-16:30 Hembygdsgårdens dag
  (om väggar kunde tala)
 6 9 Pilgrimsvandring till Riseberga.
  Start Viby Prästgård. Arr Närkes
  pilgrimscenter.
 19 Konsert, Viby kyrka
 7 19 Konsert, Viby kyrka
 8 19 Konsert, Viby kyrka
 9 19 Konsert, Viby kyrka
10 19 Konsert, Viby kyrka
11 19 Konsert, Viby kyrka
12 10 Gudstjänst i Stenkulla.
  Egen fikakorg. Arr: Bäcksjökyrkan
 10 Högmässa, Viby kyrka
 19 Konsert, Viby kyrka
13 9 Pilgrimsvandring. Start Viby
  Prästgård. Arr Närkes pilgrimscenter.
14 19 Glasscafé i Kristallkyrkan
18 19 Sommarkväll i Stenkulla – program,
  servering. Arr: Bäcksjökyrkan
19 10 Gudstjänst i Bäcksjökyrkan
 10 Högmässa, konfirmation,
  Viby kyrka
25 9-12 Byggnadsvårdsdag Kumms stuga/
  Viby Gamla Prästgård. Arr. Svenska
  Byggnadsvårdsföreningen/
  Föreningen Vibybygden
 19 Sommarkväll i Stenkulla – program,
  servering. Arr: Bäcksjökyrkan
26 10 Gudstjänst i Kristallkyrkan
 10 Högmässa, Viby kyrka


