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OMSLAG
Skärmdump från spelet Brothers – 
a Tale of Two Sons som Otto Kivling 
varit med och gjort.

Ledare
2020 kommer att gå till historien som året då coro-
na-pandemin drog fram över världen. Även om man kan 
tycka att ”det är kul när det händer något” så har det 
ställt till stora problem för vissa företag, föreningar och 
andra verksamheter, för att inte tala om det lidande som 
sjukdomen fört med sig i form av krav på distansering, 
besvärliga sjukdomssymptom och dödsfall. 

Magiska teaterns scenkonstförening har liksom 
många andra föreningar påverkats både av inställda 
arrangemang, färre deltagare på arrangemang som 
ändå genomförs och all den ovisshet som situationen 
för med sig.

Men ur kriser föds också alltid något nytt. Företag 
och föreningar har vässat sin förmåga att kommunicera 
på distans. Fantasin har på sina håll flödat med olika 
typer av webbsändningar, distanserad körsång och 
andra verksamheter som kan genomföras trots allt. 
Svenska kyrkan har kunnat fortsätta med gudstjänster 
i Viby kyrka och genom att webbsända dessa har man 
kanske t.o.m. nått ut till fler än om man fortsatt enbart 
som tidigare. Och på Magiska teatern har vi i skrivande 
stund precis genomfört upplevelsevandringar i mindre 
grupper. En aktivitet som fungerar alldeles utmärkt 
under rådande omständigheter.

 
Jakob Svensson
Kassör, Magiska teaterns scenkonstförening
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Från redaktionen
Varför häst?
I nästa nummer av Vi i Viby kommer huvud-
artikeln att handla om hästar och hästsport. 

Om du vill dela med dig av din hästhistoria 
och dina hästerfarenheter, så kan du höra 
av dig till redaktionen eller till mig direkt, så 
gör vi tillsammans en härlig hästartikel till 
vårnumret!

Varma hälsningar
Kerstin Lindh Furås
norrlindh@hotmail.com

Nästa redaktionsmöte
Den 10 januari är alla intresserade välkom-
na till vårt öppna redaktionsmöte kl. 15.00 i 
Prästgårdens kontor. 

 Vi lyssnar gärna in vad du vill att vi ska 
skriva om för då kan vi täcka upp fler intres-
seområden och få en större variation mellan 
öst och väst, tätort och landsbygd.

Ny medverkande förening
I detta nummer av Vi i Viby hälsar vi 
Vretstorps Folkets Hus och Park välkom-
men som ny medverkande förening!

Våra nya öppettider
Alla dagar 9-21 • Varmt välkomna!



Vi i Viby

Dataspel 
– bakom kulisserna

Denna artikel handlar om dataspel – något som de flesta åldersgrupper, mer el-
ler mindre, ägnar sig åt. Det kan vara allt från enkla pussel- och strategispel till 
avancerade äventyrsspel. 
   Personligen håller jag mig till några enkla spel på surfplattan eller mobilen. 
Speciella spelkonsoller med spakar och knappar ger jag mig inte på, men jag har 
följt utvecklingen i drygt 30 år genom mina söner. Ju mer avancerade spelen blir, 
desto mer imponerad blir jag – framförallt av de stora action- och äventyrsspelen. 
Jag har många gånger önskat prata med någon som vet hur det går till att göra 
dem. Nu har jag fått den möjligheten!
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Alla behövs
Otto Kivling är numera pro-
grammeringschef i Redhill 
Games – ett dataspelföretag 
som har kontor i Helsingfors 
och på Cypern. Ottos tanke 
är att även sätta Vretstorp på 
kartan i dataspelssamman-
hang!

– Vi gör framförallt ”skju-
taspel”, förklarar Otto, men 
dataspel är inte bara skjuta 
och döda! Många spel har ett 
djup, en inre resa, en upple-
velse.

Men oavsett typen av spel, 
så är det människors skick-
lighet som ligger bakom. 
Det krävs matematiska 
beräkningar, teknisk kun-
skap, konstnärsskicklighet 
och specialkunskaper kring 
en mängd olika områden. 
Det behövs investerare och 
ibland även skådespelare för 
att ett avancerat dataspel ska 
bli verklighet.

Någon kan veta mycket om 
arkitektur, andra om en viss 
tidsepok. Otto känner till en 

”Busk-kille” som har sin grej 
att göra just buskar.

– Alla behövs för att göra 
ett spel, menar Otto. Det är 
passionerade människor i en 
kreativ miljö där högteknologi 
är blandat med konst. Det är 
runt 25-30 % som är teknis-
ka – resten är olika typer av 

skapande människor.

Tillverkningfaser
Koncept (Concept)
Det tar flera år och många 
arbetsinsatser att göra ett 
större spel, men det börjar 
med ett fåtal personer. Ma-
nuskript skrivs med karaktä-

Det här är Otto Kivling och bakom honom finns de spel som han själv har 
varit med och producerat. Fotografen är hustrun Susanna.
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rer och dialoger. En ”papper 
och penna-fas” med många 
skisser. En Art Director gör 
färg, form och bildspråk.

Förstudie 
(Pre-Production)
Fler inblandade. Enkel 3D 
modell av spelvärlden görs 
med hjälp ”whiteboxing” 
(vita lådor). Det spar tid och 
resurser att inte göra verk-
lighetstrogna miljöer innan 
man hittat rätt. Man skriver 
kontrakt med en sponsor/
spelförläggare. Man bokar 
skådespelare.

Tillverkning  
(Production)
Antalet inblandade kan varie-
ra kraftigt. Exempel: Grand 
Theft Auto 5 hade över 1000 
personer under tillverkning-
en medan Brothers: Tale of 
two sons bara hade 15-20 
personer. 
Nu skapas modeller, texturer 
och animationer (assets). 
Man ger liv till människor, 
djur och natur.

Spelsläpp (Shipping)
Hänger allt ihop eller är det 
fullt av fel (buggar)? Nu mås-
te allt klaffa! Det blir långa 

dagar och veckor – ofta med 
en tidspress gentemot spel-
förläggaren och det underlig-
gande kontraktet.

– Nu gäller det att sluta 
fundera och bara göra! säger 
Otto.

Underhåll och Service 
(Post-release)
Support till spelarna och han-
tera nyupptäckta fel. Ibland 
anlitas externa speltestare. 
Om allt funkar sker en arki-
vering (hela spelet i byggbart 
skick).

Färdig produkt
Ett äventyrsspel är som en 
rörlig film med den skillnaden 
att spelaren styr huvudkarak-
tären, löser de problem som 
uppstår, pratar med folk eller 
kanske skjuter dem, ser till 
att få tag på det den behöver. 
Ja, den kan 
till och med 
ställas inför 
knepiga 
situationer 
där spel-
utgången 
påverkas av 
de beslut 
som tas. 
Och nu är vi 

tillbaka till min stora undran: 
Hur i hela världen går det till?

Hur kan det bli dis; hur 
kan träden vaja, molnen 
förändras och vattnet 
röra sig?
– Vanligast är att man an-
vänder en Leveldesigner 
(spelvärldens arkitekt) som 
sätter ut var t.ex. en liten 
bäck ringlar. Sedan använder 
man material som man målar 
med för att göra trick med 
ljuset så att det ser ut som 
om vattnet rör sig. Tänk tom-
tens verkstad på julafton när 
nissen målar ett schackbräde 
med schackrutefärg. Det är 
samma princip.

Alla trick man använder 
för att det skall se ut som 
på riktigt, har sin grund i 
hur verkligheten beskrivs av 
matematik och fysik. Hur 
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böjer sig grässtrån eller hur 
vajar grenar i ett träd när det 
blåser? 

Man gör först en simule-
ring som är så nära naturen 
som möjligt – men en sådan 
simulering kräver så mycket 
datorkraft att spelutvecklare 
behöver göra förenklingar så 
att det ser tillräckligt bra ut. 

Det finns forskning inom 
datorgrafik som gör att 
spelen blir mer och mer 
avancerade – men då krävs 
också kraftfullare datorer och 
grafikkort.

Hur kan det lysa från 
eldar och fönster?
– De metoder man använder 
idag för hur saker lyser är an-
tingen PBR och/eller Raytra-
cing. Det vill säga fysikaliska 
modeller av hur ljus beter sig 
i verkligheten.

– Förenklat uttryckt så 
skickar man ut mängder av 
fotoner och kollar vad de gör. 
Om en foton träffar ett reflex-
ivt material t.ex. en polerad 
rustning studsar ljuset vidare. 
(Jämför det med att lysa med 
en ficklampa i en spegel.) 
Om ljusstrålen träffar ett matt 

material så stannar mycket 
av ljuset kvar.

Hur kan spelkaraktären 
lämna spår i t.ex. sand 
och snö?
– Enklaste sättet är att man 
gör en superimposition – 
alltså en överlagring på det 
undre materialet.

Hur kan spelkaraktären 
interagera med andra? 
– Det är enkel logik. Om 
du pratar med en NPC 
(Non-Player Character, icke 
spelbar karaktär) så har man 
oftast en kedja av svar/frågor. 
Man använder även AI (arti-
ficiell intelligens) för hur NPC 
skall röra sig.

Vad är handgjort och vad 
är simulerat?
– Det är för tidskrävande att 
placera ut buskar och träd 
för hand, så man får blanda 
matematik med biologi för att 
få en verklighetstrogen vege-
tation. Man kan t.ex. använda 
en dator för att generera ett 
träd med grenar och löv, men 
en människa som placerar ut 
det i spelvärlden. Likadant är 
det med hus, byggnader och 
städer. 

– När det gäller föremål 
som stolar, bord eller äpplen 
osv så är de helt handgjor-
da av duktiga modellerare. 
Däremot får man inte göra 
t.ex. en 3D-skanning av en 
stol. All formgivning är under 
copyright så man behöver 
betala dyra licensavgifter för 
att använda riktiga saker i en 
spelvärld. T.ex. så har City 
of New York licensrätten på 
skyline över New York, så 
man kan inte ha med den 
utan tillstånd.

– Förr i tiden gjordes allt 
manuellt men nu använder 
man mer och mer datorer 
för att simulera och generera 
och låter människan stå för 
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Ett exempel på Motion Capture. Willem Dafoe och Ellen Page är två skådespelare som anlitades för spelet 
Beyond; Two souls. Den högra bilden är från spelet.

det kreativa i att skapa en 
värld.

Hur kan det verka så 
äkta, när det är från en 
annan tid? 
– Man gör mycket research, 
läser böcker och besöker 
platser.

Vad är Motion Capture?
– Detta är en teknik som med 
hjälp av markörer fästs på 
olika delar av kroppen. De 
fångar upp rörelsemönster 
och kroppsspråk som sedan 
lagras i datorn. För att få an-
siktets unika mimik i 3D kan 
skådespelaren behöva sitta 
helt still med huvudet med-
an ca 30 systemkameror tar 
bilder i samma mikrosekund! 
Även röster spelas in. Mo-
tion Capture används även 
på t.ex. hästar och hundar. 
Animerare syr sedan ihop det 
hela.

Om det är ett specifikt 
rum, är det då bara en 
person som ritat det? 
– Det är sällan eller aldrig 
som en enda person har gjort 
allting du ser i rummet. Det 
är kanske en som gör stolar, 
en som gör bord, en som gör 

ljussättning osv och sedan 
en som sätter in alla grejerna 
i rummet.

Men hur kan spelkarak-
tärerna lyda spelaren. 
Jag inser att det är ge-
nom kontrollen men hur 
funkar det? 
– Se det som att man använ-
der en marionett. Kontrollen 

säger t.ex. till spelkaraktären 
att gå framåt och då man har 
animationer för hur den ska 
gå framåt så säger man helt 
enkelt till den att börja spela 
den animationen.

 Det finns två analoga spa-
kar och en massa knappar. 
En del kontroller har även 
gyro så den känner när man 
vrider hela kontrollen. Man 
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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 kan skicka, leverera till
Östansjö och Vretstorp och du 
kan också hämta på Gårdgatan 9 
i Östansjö.

Se bilder på Instagram och 
Facebook:
Gatugårda stickat & sytt

gittanka@hotmail.se
Birgitta Karlsson 0704-894443

Välkommen!

Gatugårda stickat & sytt
Här kan du köpa quiltat, stickat och sytt i 
sköna naturmaterial:

• spishanddukar, grytlappar och förkläden 
till barn och vuxna

• tygväskor, stora och små, necessärer 
samt virkade kassar

• mössor, vantar, halsdukar och raggsockar 
för barn och vuxna

• tröjor till de minsta m.m.

kan styra många rörelser - det beror helt på 
hur man ställer in kontrollen.

Bilderna
Spelbilderna är hämtade från internet och 
valda från spel som jag tyckt om att titta på 
när äldste sonen spelat. De får tillsammans 
vara bildexempel på frågorna och svaren här 
ovan. 

 Om inte annat uppges, är de från följan-
de spel: Red Dead Redemption, Assassins 
Creed, The Witcher, Mafia, Heavy Rain samt 
The Ghost of Tsushima.

Stort Tack till Otto som delat med sig av 
sina kunskaper!

Text: Kerstin Lindh Furås
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Det har varit ett konstigt och fruktans-
värt år på flera sätt! För oss har det 
medfört många inställda event – inte 
en enda ”Parkenkväll” blev det i som-
ras! Vi har trots allt haft en del igång, 
t.ex. har fikakvällarna varit välbesökta 
och mycket uppskattade.

Det har också blivit så, i och med att man 
inte skulle vistas för tätt tillsammans, att vi 
har haft en hel del uthyrningar av parken för 
födelsedagar, träffar och årsmöten. Vi har 
även låtit skolan använda sig av parken för 
föräldramöten och dylikt. Och det har visat 
sig varit så omtyckt att jag tror det kan kom-
ma att fortsätta så även efter att pandemin 
har gett sig. Sedan länge har den ju använts 
som utflyktsmål för förskolorna. Kul att vår 
fina park kommer till bra användning!

Vi har också haft som målsättning det här 
året att börja restaurera delar av parken.

Det kom av sig med pandemin, men sent 
omsider har vi ändå börjat litegrann.Entrén 
behöver snyggas till, och vi välkomnar två 
nya sponsorer som vill vara med och bidra 
till detta, dels Engströms bygg som även gör 
jobbet, men också Optimera bygghandel.

Vi håller också på att planera för ett 
nybygge av toaletter. Det är i första hand 
handikapp-WC som är väldigt välbehövligt 
sedan många år, men i samband med det 
byggs såklart även vanliga toaletter, om vi 
får igenom alla ansökningar förstås. Vi håller 
tummarna!

När parksäsongen var över ville vi prova 
med musikkvällar i huset (coronaanpassat, 
max 50 pers) och det har varit väldigt lyckat. 
Stefan Nykvist (tidigare Larz-Kristerz) var här 
och spelade för en stormförtjust publik, näs-
tan alla biljetter sålda, och en jättebra kväll 

med The Hub Caps, som var utsåld.
Nu får vi vänta lite med nästa, eftersom allt 

pekar på att pandemin förvärras, men håll 
ögonen öppna för nästa evenemang, för det 
lär komma fler!

Avdelningen vad vi kan och inte kan göra: 
På senaste styrelsemötet bestämdes att vi 
har för avsikt att genomföra Luciakortegen 
i samarbete med Byalaget. Planeringen är 
i full gång i skrivande stund. Däremot får 
vi dessvärre ta en paus från julmarknaden 
som vi startade igen förra året och som var 
omtyckt.

Janne Östlund

Fikakväll i parken.

Stefan Nykvist.

Här bakom scenvagnen är nya toan tänkt att byggas.
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Bli medlem i magiska Teaterns 
scenkonstförening du också!

Som medlem i magiska teaterns scenkonstförening stödjer du 
vår verksamhet och får rabatt på olika evenemang vid magiska
teatern och kan delta i våra teatergrupper, filmklubb m.m.
Medlemmar i scenkonstföreningen får rabatt på Magiska
Teaterns ”magiska glas” som lyser upp i olika färger så fort 
man häller i valfri dryck.
Endast 150kr för sex st. glas! (Ord. Pris 350kr)
Perfekt inför nyårsfesten! Ring 070-6035335 för att beställa.

Dessutom kan du få rabatter från Magiska Teaterns sponsorer 
och samarbetspartner. Du får t.ex. 5% rabatt vid beställningar 
av växthus på glashusen.se Ange rabattkod mt5 vid beställning
på www.glashusen.se

Medlemskapet kostar endast 100kr (250kr för hel familj) per
kalenderår och genom att betala 100kr till bg. 501-8080 eller 
swish 0704965053 nu blir du medlem under hela 2021. Ange 
”medl. +ditt namn och personnummer” som meddelande. 

Vill ditt företag sponsra magiska teatern?
Vill ditt företag få exponering i anslutning till våra evenemang,
på vår hemsida och i vårt skyltfönster och samtidigt stödja
lokal kulturverksamhet. Läs mer på 
http://www.magiskateatern.se/sponsorer-och-samarbeten
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Teatergrupper och filmklubb vid Magiska teatern
Du som är medlem i scenkonstföreningen kan vara med i 
någon av våra teatergrupper. Genom att lägga på ytterligare en 
hundralapp på medlemskapet kan man även bli medlem i 
filmklubben och utan ytterligare kostnader se filmer anpassade 
för barn och ungdomar varannan vecka.

Se www.magiskateatern.se/teatergrupp och
www.magiskateatern.se/bio för aktuell information.

Betalning för medlemskap i filmklubben görs till bg. 501-8080
eller swish 0704965053 Ange ”filmklubb + ditt namn + 
personnummer” vid betalning.

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

Följ oss på
facebook.com/magiskateatern

eller 
instagram.com/magiskateatern

för löpande uppdateringar.

Starta en egen studiecirkel på magiska teatern!
Genom samarbete med Studiefrämjandet kan du dra ihop 
några bekanta och starta en egen studiecirkel på magiska 

teatern. T.ex en bokcirkel, skrivargrupp, revygrupp... 
Kontakta oss med dina ideer.

magiskateatern.se@gmail.com



Vretstorp Byalag

En gång om årets bjuder Hallsbergs 
kommun in Byalaget att följa med på 
en rundvandring. De vill veta hur vi 
har det här i Vretstorp, om det finns 
önskemål eller om det finns något som 
behöver åtgärdas som inte kommit till 
kommunens kännedom. Både politiker 
och tjänstemän deltar, tillsammans 
med styrelsemedlemmar ur byalaget. 
I år var vi ett tiotal som deltog i rund-
vandringen.

Alla fick en lista med de punkter som Bya-
laget ville uppmärksamma, på listan fanns 
också de synpunkter som kommit in från 
Byalagets hemsida på Facebook. Vi passa-
de också på att föreslå vad vi ansåg skulle 
göra Vretstorp till ett trevligare och mer 
lockande samhälle att flytta till.

Det blev en lång lista som det tog ett par 
timmar att ta sig igenom. Trasiga lampor i 
elljusspåret och att bryggan samt toaletterna 
och omklädningshytterna vid Gallabergssjön 
behöver en rejäl upprustning fanns med på 
listan, men dit var det lite långt att gå, så där 
fick de helt enkelt lita på vårt ord. 

Några förbättringar vid hundrastgården 
och den årliga kritiken av underhållet vid 
miljöstationen fanns också med. Vid skolan 
behöver parkeringen åtgärdas och en säkra-

Rundvandring med kommun-
representanter

re övergång mellan skola och matsal skulle 
också behövas. Vid skolan fick vi informa-
tion om att det finns långt gångna planer på 
en busskur för skolbussar och ytterligare en 
vid uppgången från tunneln på Stationsga-
tan.

Några hus med eftersatt underhåll och 
några hängande träd över Askersundsvägen 
visades på under vår vandring. Det körs för 
fort på Knölagatan, så där stannade vi upp 
en stund och diskuterade lämpliga åtgärder.

Framme vid Skolgatan hade Byalaget 
förslag på hur man skulle kunna göra en 
allmän samlingsplats eller torg på grönom-
rådet där Tröskens hus en gång stod, och så 
önskemål om nya hyreshus, vilket framförs 
varje år.

Ojämn beläggning lite här och var och en 
flaggstång som aldrig används tog vi också 
upp innan rundvandringen avlutades med 
kaffe och en sammanfattning av vad som 
kommit upp under dagen. Nu återstår det 
att se vilka av punkterna som kan bockas av 
som åtgärdade och vilka som kommer att 
upprepas på 2021:s lista. 

Tilläggas kan att man inte behöver vänta 
till dess, på kommunens hemsida finns det 
möjlighet för alla att komma in med egna 
synpunkter och förslag.

Text: Agneta Bodin
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Vretstorp Byalag

Trots rådande pandemi där de flesta av 
de aktiviteter som planerats blivit inställda 
så anordnade Byalaget den traditionella 
pumpautsmyckningen av rondellen även i år. 
Det var stort engagemang för att göra fan-
tasifulla utsmyckningar av pumporna, och 
en mängd bidrag lämnades av barn med 

Halloween-pyntning i rondellen
föräldrar under den timme som aviserats. 
Det blev också färdigpackade godispåsar 
till alla barn. Kaffe fick vi däremot gå hem 
och dricka, allt för att ha ett så coronasäkert 
evenemang som möjligt.

Text o bild: Gunnar Larsson
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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

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.seParkgatan 1, Vretstorp • 070-797 88 95

När musklerna ömmar…

Hot & Cold
Aloe verabaserat liniment med
många användningsområden

Köp det hos

©
 Iv

an
ho

e

Ge ullkläder och strumpor i jul!

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

Välkomna!

Varor finns även hos:

SKOGILA I LAXÅ (Maskinvägen 2)
Öppet mån-fre 7.00-16.00

Lilla Ullboden i Kumla.
Öppet se

Av hälsoskäl minskas verksamheten.
Delar av lagret finns i butiken, som
öppnas efter överenskommelse.
Ring/sms Mona 073-182 58 58

Tel 070-873 34 49
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Om prognoserna stämmer så kommer Viby 
församling att börja gå med förlust om två år. Då 
måste vi antingen skära i verksamheten eller öka 
intäkterna. Kyrkorådet har i denna uppförsbacke 
valt att gasa i stället för att bromsa:
• Bara vi får klart med alla tillstånd öppnar vi en 

egen förskola. Den kommer att innebära flera 
arbetstillfällen och att Församlingshemmet 
nyttjas mer än bara på kvällar och helger. För-
skolan kommer aldrig bli en kassako, men tack 
vare samutnyttjande av lokaler och personal 
kommer den att bidra till att göra Viby för-
samling mer stresstålig. Framför allt är det en 
satsning på barnen och framtiden.

• Vi söker externa medel för att kunna satsa på 
Gamla prästgården och göra den lättare att 
använda året runt.

• Nästa år gör vi en jättesatsning på kyrkogår-
dens gångar med nytt ytskikt som både kom-
mer att försköna och förbättra kyrkogården.

• Vi satsar ännu mer på våra gudstjänster och på 
livesändningen av dem via hemsidan – något 
som kommer att fortsätta även efter pandemin.

• Som ett led i miljödiplomeringen engagerar vi 
oss i Föreningen Vibybygdens projekt kring 
Vibysjön och naturreservatet Broby äng som 
församlingen samäger med kommunen.

• Med Handlingshjälpen hjälper vi riskgrupper i 
coronatid att handla hem mat från ICA Sojas. 
Ring 66 06 10 om du behöver hjälp!

• Vi är två erfarna präster som finns till för enskil-
da samtal och stöd alldeles gratis.

• Så fort omständigheterna tillåter kommer vi 
att återuppta de söndagliga gudstjänsterna på 
Esslatorp, Alphakurser i Östansjö och Vrets-
torp och vår medverkan i Mötesplatsen för de 
asylsökande i Kristallkyrkan.

• Viby församling bidrar till att bevara kulturarvet 
och livsmöjligheterna på landet.

Om du vill att detta ska fortsätta och kyrkan 
ska finnas kvar på orten så behöver du bidra. 
Kom till våra gudstjänster eller följ dem på nätet. 
Ge kännbara kollekter. Autoöverför en gåva till 
församlingen varje månad (bankgiro 5686-8508). 
Testamentera till församlingen. Be för försam-
lingens arbete. Tala väl om din församling, inte 
minst bland de unga som lämnar kyrkan. Skänk 
grönsaker och andra livsmedel till förskolan. Gå 
med i Kyrkliga syföreningen. Erbjud dig att hjälpa 
till. Bjud hem någon av prästerna på ett samtal 
över en kopp kaffe. Skjut inte upp till imorgon det 
du kan göra idag.

Om vi hjälps åt kommer Viby församling inte 
bara kunna fortsätta vara en motor i landsbygds-
utvecklingen. Vi kommer även att kunna bli ett 
tecken på hopp inför en oviss framtid.

En god jul och ett gott nytt år 
önskar jag alla i Viby!

Benjamin Lundqvist, kyrkoherde

Vill du ha kvar kyrkan på orten? 
Då behöver du bidra!
Viby är en egen församling. Det är många med mig tacksamma för! De flesta församling-
ar av Vibys storlek har gått upp i andra. På de ställena visar det sig ofta att man trots 
löften om motsatsen minskar på antalet gudstjänster och aktiviteter. Detta leder i sin tur 
till att det lokala engagemanget avtar och så blir det en ond cirkel som så småningom 
leder till att den gamla sockenkyrkan står kall och mörk när man t ex besöker kyrkogår-
den. Inte roligt.

Korta vandringar och samtal
Vandringarna (4-5 km med eget fika) fortsätter 
på jämna tisdagar så länge vädret tillåter i vinter: 
8 dec, 26 jan och 9 feb. För info om dessa och 
våra andra vandringar under 2021, kontakta När-
kes pilgrimscenter på 66 06 10.

Ekumeniska böneveckan
Böneveckan 2021 firas lite enklare än vanligt i 
Viby, med tre samlingar: Ekumenisk bön i Kris-
tallkyrkan, Vretstorp, måndag 18 januari kl 19, 

ekumenisk mässa i Viby kyrka torsdag 21 januari 
kl 18.30 och ekumenisk gudstjänst i Bäcksjökyr-
kan i Östansjö söndag 24 januari kl 18. Välkom-
men!

Kyrkoherde Benjamin Lundqvist medverkar även 
i motsvarande arrangemang i Laxå kommun 15 
jan kl 19 (Tallstigskyrkan, Finnerödja), 16 jan kl 15 
(Bergskyrkan, Laxå) och 17 jan kl 10 (Ramunde-
boda kyrka, Laxå).
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Förskolan. Foto: Benjamin Lundqvist
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Planerna och arbetet inför starten av för-
skolan är i full gång. En kock är anställd, 
likaså är rektorstjänsten tillsatt. Det är Frida 
Carlsson som just nu arbetar i Hallsberg, 
men kommer att börja i Viby efter årsskiftet. 
Förskolan Ur och Skur kommer att följa skol-
lagen, läroplanen och Barnkonventionen. 
Verksamheten bygger på Friluftsfrämjandets 
utomhuspedagogik.

Att barnen ska vistas ute i naturen har 
många fördelar, inte minst, då det gäller 
smitta och sjukdomar av olika slag. 

Ett stort område är iordningställt med 
lekutrymme både med lekstuga, berg och 
sandlådan öknen. Mycket mer finns med i 
planerna för att barnen ska få rika naturupp-
levelser. Att få upptäcka och utforska natu-
ren är varje barns önskan, vilket finns goda 
möjligheter till här i den varierande utemiljö i 
naturområdet.

Väntar på besked
När allt kan starta, om det blir ett ja från 
kommunen, så kommer det att finnas tre i 
personalen, inklusive kocken och en rektorn. 
När verksamheten är helt fullskalig finns 
plats för 17 barn och då behövs fler tjänster. 
Åldrarna är från 1 år och upp till 6 år, till dess 
då förskolan tar vid.

Det är mycket att tänka på, som ska fung-
era. Lokaler ska godkännas, brandskyddet 
ska säga sitt om brandsäkerheten och alla 
regler måste följas.

En som brinner mycket för att få sätta 
igång I Ur och Skurverksamheten är försam-
lingsassistent Emma Svensson.

Emma är Montessoriutbildad, har även I 
Ur och Skurutbildning med de tre faserna 

knytte, knopp och Mulle i Friluftsfrämjandets 
regi. Redan som 16-åring började Emma 
som dramapedagog.

Vid den öppna grillen ses kocken Jakob Eriksson och 
församlingsassistent Emma Svensson.
Foto: Inger Persson

Ur och Skur-förskolan i Viby går i 
väntans tider
Länge har önskan funnits i Viby församling att få starta en förskola med Ur och 
Skurpedagogik. Nu är den önskan på väg att bli verklighet. Det som fattas i skri-
vande stund är ett ja från kommunen.
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Inne lekstugan har Emma Svensson inrett med möbler 
och bilder på väggarna. Foto: Inger Persson

Konsert

”Ära åt Gud i höjden”
21 dec kl 18.30 sjunger en vokalgrupp ur 
kyrkokören under ledning av Eva Fogel in 
julen.

Välkommen att lyssna via
www.vibyforsamling.se/livestream

Väntar på besked
Allt är väl förberett och alla går och väntar 
på att beslut ska fattas på den ansökan som 
skickades till Hallsbergs kommun, men se-
dan gick vidare till Örebro kommun som har 
större erfarenhet av fristående förskolor.
Till sist, kyrkoherde Benjamin Lund-
qvist, vilka barn får söka hit?
– Hit får alla söka oberoende av tro eller 
kyrkotillhörighet. Att vi har en kyrklig profil 
kommer att märkas till exempel genom att 
barnen får sjunga lucia- och julsånger och 
lära sig säga tack, bland annat.

Fotnot: Så fort kommunens beslut är fattat, 
så kommer ansökningspapper att skickas 
ut. Församlingen hoppas kunna starta för-
skolan efter årsskiftet.

Inger Persson

Hur känns det att få starta förskolan 
Ur och Skur?
– Det känns väldigt roligt att få dra igång, 
vi har väntat så länge. Jag har arbetat här 
i drygt 11 år, och under den perioden har 
vi pratat om det av och till, säger Emma 
Svensson.

Egen kock
I församlingshemmets kök finns Jakob 
Eriksson som är kock och anställd inom 
församlingen. Han bor bara några kilometer 
från kyrkan och tillsammans med sambon 
har de en egen grönsaksodling. 

Familjen har bott i Viby sedan 2014 och 
odlat grönsaker i cirka fyra år. Tanken för 
nästa år är att utöka odlingen med mer 
grönsaker bland annat. 

Efter kockutbildningen har Jakob arbetat 
på lite olika platser och bland annat som 
förskolekock.

Äta ute
Maten till förskolebarnen kommer att lagas 
en del inomhus, men det kan även bli utom-
husmatlagning någon gång ibland. De flesta 
av råvarorna är hämtade runt om i bygden 
och lokalproducerade.

– Riktigt allt går ju inte att få från bygden, 
men allt som går att få kommer att användas.

En stor del av matlagningen kommer att 
vara ekologisk med en andel vegetariskt, 
men även kött och fisk kommer att serveras.

– Allt ska vara hemlagat från grunden, 
inget halvfabrikat. Bröd och bakverk bakas 
också. Maten ska vara näringsrik, innehålla 
vitaminer, mineraler och även vara barnan-
passade, berättar Jakob. 

Bara en bit bort, förbi fågeltornet och en li-
ten slingrande stig ner finns en grillplats med 
bänkar där barnen kan sitta och äta.

Vad är det bästa med förskolan?
– Det blir ett härligt inslag i bygden. Ett av 
husen här har varit skola och nu kommer 
förskolan hit. Cirkeln blir sluten, säger Jakob 
Eriksson.
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Väl mött i Viby kyrkliga
syförening
Vi träffas och trivs tisdagar kl 14.00 i Viby 
församlingshem med eller utan handarbete

• 19 januari
•  9 februari
•  2 mars

Både nya och gamla deltagare varmt 
välkomna!

Allt gott! Önskar ordförande
Margareta Guldbrandsson • 070-3593338

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
Emma Svensson
(församlingsassistent)
0582-701 64
emma.svensson@svenskakyrkan.se

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

Delta på plats (om restriktionerna tillåter) eller i direktsändningen på
www.vibyforsamling.se/livestream eller sidan Viby Församling på Facebook!

Församlingshemsvärd
Jacob Eriksson
Nås via församlimgsexpeditionen

To 3 december 18.30 Veckomässa 
Sö 6 december Andra söndagen i advent 
10 Högmässa, söndagsskolan Himlakul.
To 10 december 18.30 Veckomässa
Sö 13 december Tredje söndagen i advent 
10 Högmässa, Himlakul.
To 17 december 18.30 Veckomässa
Sö 20 december Fjärde söndagen i ad-
vent 10 Högmässa, Himlakul.
To 24 december Julafton 10 Familjeguds-
tjänst kring krubban. 22 Julnattsmässa
Fr 25 december Juldagen, Vår Herres 
Jesu Kristi födelses fest 06 Julotta, vokal-
grupp ur kyrkokören. 10 Högmässa
Lö 26 december Annandag jul 10 Högmässa
Sö 27 december Söndagen efter jul 10 
Högmässa
To 31 december Nyårsafton 17 Nyårsbön. 
Ingen veckomässa.
Sö 3 januari 10 Högmässa, Himlakul
On 6 januari Trettondedag jul 10 Hög-
mässa, vokalgrupp ur kyrkokören, Himlakul, 
julfest vid församlingshemmet, invigning av 
förskolan
To 7 januari 18.30 Veckomässa
Sö 10 januari Första söndagen efter tret-
tondedagen 10 Högmässa, Himlakul
To 14 januari 18.30 Veckomässa
Sö 17 januari Andra söndagen efter tret-
tondedagen 10 Högmässa, Himlakul
To 21 januari 18.30 Veckomässa
Sö 24 januari Tredje efter trettondedagen 
10 Högmässa, Himlakul

To 28 januari 18.30 Veckomässa
Sö 31 januari Septuagesima 10 Högmäs-
sa, Himlakul
To 4 februari 18.30 Veckomässa
Sö 7 februari Kyndelsmässodagen ”Stora 
söndagen”: 10 Familjegudstjänst, barnkören. 
11 Högmässa m ljusvälsignelse, Himlakul. 
12 Kyrklunch (?)
To 11 februari 18.30 Veckomässa
Sö 14 februari Fastlagssöndagen 10 Hög-
mässa, Himlakul, kyrkokören. Efteråt fast-
lagsfest i Församlingshemmet (?)
On 17 februari Askonsdagen 18.30 
Askonsdagsmässa
To 18 februari 18.30 Veckomässa
Sö 21 februari Första söndagen i fastan 
10 Högmässa, Himlakul, kyrkfika (?).
To 25 februari 18.30 Veckomässa
Sö 28 Andra söndagen i fastan 10 Hög-
mässa, Himlakul, kyrkfika (?).
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ÖSTANSJÖ FRIKYRKOFÖRSAMLING
Axgatan 1, 694 72 Östansjö • www.backsjokyrkan.se

Familjekompis
Studieförbundet Bilda ska påbörja ett pro-
jekt i vår kommun som vi gärna vill puffa för. 

Projektet Familjekompis vill verka för att 
nya svenska familjer och etablerade svenska 
familjer ska lära känna varandra. Vi behöver 
öka förståelsen för vanor och sätt att tänka. 
Vi lever så nära varandra, men ändå så 
åtskilda. Givetvis påverkar coronaläget tids-
planeringen och utformningen av projektet.
Läs mer om projektet här:
www.bilda.nu/verksamhet/familjekompis  

I Hallsbergs kommun påbörjas projektet i 
januari/februari 2021, men man kan hoppa 
på tåget även senare. Efter anmälan kom-
mer vi att hitta en familj som vi tror kommer 
att passa bra ihop med er. Därefter kommer 
vi att bjuda in till en första träff som Bilda 

organiserar och bjuder på. En projektledare 
kommer att vara med vid en första träff och 
finns därefter med som stöd. 

Ni bestämmer själva hur ni vill utforma era 
träffar. Förslagsvis kan ni utforska allemans-
rätten, hänga i lekparken eller bjuda varan-
dra på mat eller fika. Det är som sagt helt 
upp till er!

Anmälan och frågor
Sture Wilhelmson 070-150 63 65
sturespost@hotmail.com
Läs mer här:
www.bilda.nu/verksamhet/familjekompis  

Bilderna är från Bäcksjökyrkans scouters 
vandrings hajk 2-3 oktober. Vi var ca 25 
scouter, ledare och ett par föräldrar som vand-
rade från Bäcksjökyrkan till Motorp där vi hade 
vår hajk.

Scouterna i Bäcksjökyrkan är scouting på 
kristen grund som är anslutna till Equmenia-
kyrkans scoutverksamhet. Ibland är vi tillsam-
mans hela gruppen och ibland delar vi upp oss 
i mindre grupper (patruller) utifrån åldersgrup-
perna Spårare (7-9 år), Upptäckare (10-12år) 
och Äventyrare (12-15 år).

Vi lär genom att göra, Learning by doing. Vi 
lär oss är hur vi skall vara mot varandra, hur vi 
vårdar naturen, de flesta saker rörande frilufts-
liv och matlagning. 

Kvällarna avslutas alltid med vår scoutbön:

Livets Gud, som söker alla
du som ser till var och en,
till vad än du vill mig kalla
är jag redo bli din vän.
Tack för staden och naturen
och för glädje varje dag.
Tack för människor och djuren,
hjälp mig följa scouters lag.
Amen

Britt-Marie Ekegren scoutansvarig i Östansjö

Scouterna



Sänkt 
pris!
fre-sön 11-13/12*

Qstar Vretstorp
Markatorp 139
Bensin • Diesel • AdBlue
Neste My förnybar diesel (HVO)

www.qstar.se  •  011-28 00 00  •  info@qstar.se

Vi firar 
3-årsjubileum!

*ERBJUDANDET GÄLLER EJ KUNDER MED NETTOPRISSÄTTNING. VI RESERVERAR OSS FÖR SLUTFÖRSÄLJNING.

Glögg och pepparkaka
Bjuder vi tankande kunder på under 
lördagen 12/12, kl. 11-15.

OBS! Kom bara om du är frisk och symptomfri. 
Tänk på att hålla ett säkert avstånd till varandra!
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Till Viby Hushållningsgilles medlemmar.  
 
Inbjudan till julvandring 28/11-2020 
Dags att ta på vandringskängorna och en liten ryggsäck att sitta på, uteträff med vandring på vår 
nya fina slinga som går runt hela Vibysjön. Börja vandra var du vill runt sjön, t ex. 
Hembygdsgården, Kyrkan, Vretstorp, hela sträckan runt är 9,3 km.  
 
Vi grillar jul-korv med tillbehör och dricker glögg.  
 
Kort tipspromenad mellan Lundbyäng och Lundby. 
 
  

När? Vi ses lördag kl. 10.00 för utdelning av tipskuponger. 
 
Var? Vid bryggan vid Lundbyäng och minglar och tänder grillen och tipspromenad. 
 
Hur? Ca 11.30 finns möjlighet till att börja grilla korv och i det taget samlar vi in 
tipsfrågorna för rättning och prisutdelning. 
 

 

Obegränsat antal platser, 
 
vi håller inte om,  
vi tycker om, 
vi håller ut, 
vi är ute och  
håller avstånd. 
 
 
 
Välkomna! 
 
Styrelsen 
Viby Hushållningsgille 
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Fr o m den 1 april 
2020 kör vi slam-
brunnar i Hallsbergs 
kommun igen
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Parkgatan 1, 694 50 Vretstorp
Telefon expeditionen 0582-66 01 89

E-post: info@kristallkyrkan.se

Kristallkyrkan satsar
framåt med solenergi
Man brukar i kyrkan säga att ”kraften kom-
mer från ovan” och även om man då oftast 
syftar på Guds kraft så finns ju även andra 
sätt att hämta kraft från ovan. Vi människor 
har på olika sätt behov av kraft och energi 
för att leva våra liv. En kraft som vi, förutom 
Guds kraft, ständigt är beroende av är solen, 
och under vintern kommer Kristallkyrkan 
att börja utnyttja den kraften lite bättre. 
Det kommer att ske genom montering av 
solpaneler på kyrkans tak för att ge energi 
till lokalerna. 

 – Kristallkyrkan firar i år 30 år och nu vill 
vi satsa framåt och förbereda fastigheten för 
kommande 30 år med klimatsmart sol-en-
ergi, säger Gunnar Larsson som är kassör i 
Vretstorps Frikyrkoförsamling. 

En enig församling tog i oktober beslutet 
att göra investeringen som sker med egna 
till stor del insamlade medel. Man har även 
beviljats ett statligt bidrag för en del av kost-
naden. Under vintern kommer solpanelerna 
att installeras på taket över serveringsde-
len. Panelerna kommer enligt beräkningar 
producera ca 18.000 kWh el per år vilket 
motsvarar runt en tredjedel av kyrkans års-

förbrukning av el. Solpanelerna levereras av 
Solkraft i Viby som är en lokal totalleverantör 
av sol-anläggningar. Möjlighet finns även 
att utöka anläggningen med ytterligare en 
takyta framöver.

– Vår ambition med projektet är att vara 
med och göra vad vi kan för att minska be-
lastningen på miljö och klimat, och samtidigt 
på sikt även sänka våra energikostnader, 
vilket vi ser goda möjligheter till. Det känns 
väldigt roligt och bra på många sätt, fortsät-
ter Gunnar. 

Kyrkan används dagligen av församlingen 
för att fira gudstjänster och för aktiviteter för 
bl.a. barn och ungdom samt av kommunen 
som hyr en del av fastigheten till förskola. 

– Det är glädjande att kyrkan används och 
fyller en funktion i samhället som mötes-
plats på olika sätt och i olika sammanhang 
säger Lena Gunnarsson som är ordförande i 
församlingen.

– Det är precis så vi vill att det ska vara. 
Och det finns plats för fler, alla är välkomna, 
här finns kraft så det räcker till alla, lägger 
Lena till.

Varje vecka i Kristallkyrkan
Cirkelträning måndag kl 19:00
Babycafé tisdag kl 9:30-11:30
SY- och Stickcafé torsdag kl 10:00-12:00
Barnkören Strössel torsdag kl 17:15-18:00
Enter åk 5-6 fredagar kl 17:30-19:30
GiG från åk 7 fredagar kl 19:00-sent

Under december är allt utom barnkören 
inställt. För aktuell info gå in på 
www.kristallkyrkan.se

Händer i december bl.a:
Vi ställer in alla offentliga samlingar under 
december. För aktuell info och program gå 
in på www.kristallkyrkan.se
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Efter att ha hälsat på byggruppen i 
hembygdsgården två måndagar i rad 
är det stor risk att jag återkommer yt-
terligare en måndag – här är så härligt 
att vara!

 
Jag välkomnas av Leif Hildingsson och Bo 
Carlestål som röjer sly längs gärdesgården. 
De berättar att byggruppen kommit igång 
igen nu på höstkanten efter ett coronauppe-
håll under våren. Just nu är det 6 aktiva gub-
bar som samlas varje måndag och jobbar 
med stort och smått i hembygdsgården.

Det finns alltid flera projekt att ta itu med. 
Under flera år arbetade man med smedjan 
men då den nu är färdig finns det andra 
mindre projekt på tur, till exempel nya grind-
stolpar och en ny trappa till Fallastugan. 
Viktigast är dock taken. Alla tak, och särskilt 

Måndag med hembygdsförening-
ens byggrupp

Leif Hildingsson och Bo Carlestål röjer sly.

Halva gänget vid fikabordet; från vänster Leif Hildingsson, Håkan Lindström och Ove Forsberg. Sven Juberg, Lars 
Karlsson och Bo Carlestål var inte med denna gång.

det på Fallastugan, behöver översyn. Man 
hoppas kunna ta ner alla takpannor och laga 
Fallastugans tak nästa år, men då behövs 
ställningar. 

– Vi går inte upp på tak längre, säger Ove 
Forsberg, där han står uppe på stegen ren-
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För aktuell information om våra evenemang, se 
anslagstavlorna utanför Hembygdsgården samt 
i Vretstorp och Östansjö eller vår Facebooksida 
“Viby Hembygdsförening”.

Medlemsavgift 150 kr/person+ 50 kr för ut-
socknes utskick. Bankgironummer 526-6848. 
SWISH 1234343299.

Ordförande Leif Pettersson tel 070-209 88 56
Kaffekommittén: Vakant

Grupper
Byggnadsvård: Ove Forsberg, tel 0582-52 624
Växtgrupp: Birgitta Lindström Pettersson
tel 070-514 17 52
Textilgrupp: Viveka Grinde tel 073-695 34 15
Bygdeband: Bosse Nilsson tel 072-2047647 
bothure47@hotmail.se

Ove Forsberg på stegen.

I oktober hölls en uppskattad 
brasafton i Hembygdsgården.
Vibygubben, Ingvar Björk kåserade 
och berättade.

sandes hängrännor. Så här högt går bra men 
inte längre!

Ove är sammankallade för gruppen och 
Lars Karlsson kallar samman när det är dags 
för fika. 

– Klockan 11 fikar vi, det är viktigt! En 
gång höll Lars på och slog i en riktigt lång 
spik, men klockan blev 11 och han avbröt 
och kallade oss till kaffe.

Kaffet dricks vid det egenhändigt tillverka-
de bordet gjort av breda plank och pluggat 
med en gammal krocketklubba, allt skänkt 
till hembygdsföreningen av generösa med-
lemmar. 

– Vi har precis fått massor med virke av 
Kurt Åberg, vi är mycket tacksamma.

Byggruppen har samlats på måndagar 
i många år nu och antalet aktiva varierar. 
Gubbarna berättar att de gärna vill bli fler. 

– Vi behöver rörmokare, elektriker, glas-
mästare, plåtslagare, målare och diversear-
betare!

Den som vill vara med är välkommen att 
kontakta Ove på telefon 070-696 45 07.

Susanna Kivling



Kontaktuppgifter till föreningen:
www.vibybygden.se
foreningen.vibybygden@viby.nu
Ordförande Benjamin Lundqvist, 070-766 00 46
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Bok om Vretstorp
Det finns en bok om hela Vibybygden – Nya Vibyboken – och en bok och ett häfte om Östansjö men 
ingen om Vretstorp. Därför satsar Föreningen Vibybygden nu på en  slags historisk guidebok om Vrets-
torp. En studiecirkel med träffar i Vretstorps Folkets Hus hade bokats in, men coronaläget gör att dessa 
måste skjutas upp till våren. Bilder, minnen, berättelser och tips är av intresse. Liksom i Nya Vibyboken 
är vår egen historiedocent Anne-Marie Lenander och fotografen Allan Larson inkopplade.

Nytt från Föreningen Vibybygden

De flesta bygdedagarna, hemvändardagarna och 
festivalerna har fått ställas in i år. Vibydagen kun-
de genomföras trots allt, eftersom det handlar om 
ett evenemang som är utspritt på många ställen. 
Här står ett trettiotal åhörare och lyssnar på Per 
Anderssons vackra trumpetmusik från kyrktornet.

Den milda hösten och de nyanlagda sträckorna 
av Sjöstigen har gett härliga promenadmöjligheter 
kring Vibysjön. I augusti nästa år beräknas stigen 
och hela det EU-finansierade projektet vara klart.

Där det är som mest sankt bygger man en så kall-
lad rustbädd. Ris och stockar täcks av en duk och 
sedan läggs grus ovanpå. Metoden har använts 
i århundraden och är effektiv. Höstregnet satte 
stopp för entreprenören Lipab när det fattades 
ungefär 75m stig på varvet runt Vibysjön utan att 
korsa E20.

Nästa steg i EU-projektet Mångfaldens landskap 
är att samordna insatserna med Länsstyrelsens 
arbete med att bilda naturreservatet Lundby äng. 
Här syns projektledaren Mats Rosenberg i sam-
språk med tjänstemän från Länsstyrelsen över 
en fika på Hästhagsudden. På listan står även 
samordning med Östansjöinitiativet att utveckla 
vandrings- och ridleder i skogsområdet söder om 
Östansjö i riktning mot Vretstorp, så att lederna 
kopplas ihop och får gemensam skyltning. 

 Text och foto: Benjamin Lundqvist
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@vretstorpsif1908  
 @vretstorp.ungdomsgard

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

MOTION ÄR 
VIKTIGT OCH DÄR 

VILL VI FINNAS 
FÖR DIG.

Instruktör: Helena  
”MAXA” Johansson

I VRETSTORPS GYMPASAL

• Slamball 
• Snakerope
• Kettlebells
• TRX 
• Kroppsvikts- 
   träning
• Kondition & 
   styrka

FYSMIX Lic. personlig tränare
Lic. kostrådgivare
Cert. Kettlebellsinstruktör S2
Cert. TRXinstruktör
Mobility Specialist
Mindfulnessinstruktör

Årets nyhet har blivit en succé!
Håll utkik efter vårens tider på  
våra sociala medier.
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I september var det dags för Höstvandring, 
denna gång genom östra Östansjö till utsta-
kad tunnelmynning, över tunnelns högsta 
punkt Vångeruds Kulle, med vidunderlig 
utsikt. Åter via Breslättsåsen. Hela området 
kommer att beröras av tunnelbygget och 
utvecklings- gruppen har i flera skrivelser, nu 
senast i Järnvägsplanen påtalat bl.a. effekter 
av grundvattensänkning, buller, påverkan 
tillrinning till Bäcksjön och att det faktiskt 
existerar en bäck från Tripphultsmossen till 
Bäcksjön som berörs. Under vandringen 
informerades även om förslag till ny infart 
vid Perstorp till Östansjö. Här rätas vägen 
ut och föreslag på förlängning av gång -och 
cykelbana med en halv infartsrondell och en 
ny allé som ersätter allén till Perstorps gård.

I Järnvägsplanen skrivelse föreslås även 
miljökompensering av Motorpsområdet med 
återställande av vandringsleder mm. Tunnel-
bygget påbörjas 2022 och beräknas pågå 
i minst 5 år. Man börjar med broar och vi 
föreslår att järnvägsbron över Hallsbergs vid 
Perstorp får namnet Perstorpsbron.

Höstvandringar med Östansjö Lokala utvecklingsgrupp
I Coronatider har vandringar blivit alltmer populärt så också i Östansjö.
Östansjös vackra omgivningar inbjuder verkligen till vandringar
och då gärna i grupp med olika mål och syften. 

En augustikväll inbjöd en arbetsgrupp inom 
Östansjö lokala utvecklingsgrupp till vand-
ring i Dovrasjödalen för att få en bild av hur 
de föreslagna vindkraftverken kan ge för 
påverkan för besökare och boende i närom-
rådet.  Väl på plats så insåg nog alla att det 
var olämpligt att bygga de sju föreslagna 
vindkraftverken i närheten av naturreservatet 
och att det påtagligt kommer att störa både 
frilufts- och naturlivet i området.

Fredrik Sävhammar från Utvecklingsgrup-
pen uppdrogs att sammanställa svar till 
Kommunen och Länsstyrelsen enligt följande:

Östansjö utvecklingsgrupp avråder starkt 
från den föreslagna vindparken med dess 
nuvarande placeringsförslag då den:

 Kommer att medföra stor inverkan på den 
ro och stillhet som kan upplevas i Dovrasjö-
dalens naturreservat. Detta ger påverkan för 
hela regionens möjlighet att njuta av orörd 
natur.

I allt för stor grad påverkar möjligheten 
till utveckling av det lokala friluftslivet och 
därmed minska Östansjös tätorts attraktions-
kraft för nyinflyttning.

Här kommer tunneln att byggas.

Vandring till planerad järn-
vägstunnel

Vandring om vindkraftspark 
vid Dovra sjöar

Dessutom påverkas de planerade vand-
rings-, rid- och mountainbikeleder för att 
knyta ihop Östansjö-Vretstorp-Viby. 
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Östansjö
Välkomna att hyra för möten, träffar,
arrangemang, fester och barnkalas.
Tel: 070-616 44 05, 073-533 86 31

I oktober besöktes vi av kommunens DOS 
förvaltning för att i Östansjö titta på aktuella 
och planerade åtgärder från kommunen. Vi 
konstaterade att kommunen har gjort en hel 
del enligt vår lokala utvecklingsplan men att 
några åtgärder kvarstår och nya tillkommer. 
Under vandringen berördes bl.a. följande.

Bäcksjön. Grävning och rensning utlopp 
Bäckadraget. Utökad parkering med parke-
ringsskyltar. Inför nästa sommar uppsnygg-
ning av WC med belysning och tillgänglig-
hetsanpassning. 

Vid vår nya affär LIFVS. Flyttning av 
övergångsställe i anslutning till stig mellan 
affären och Hallsbergsvägen. Asfaltering 
av planen framför affären med markerade 
parkeringsplatser.

Bäcksjögatan och Blåbärsgatan. Asfalte-
ring, upprensning och röjning av planerade 
byggnadstomter.

Asfaltlagning av Breslättsgatan, Lönnga-
tan, Rosengatan, Krallgatan och Utsiktsga-
tan. Breslättsängen. Försiktig gallring och 
borttagande av ris och döda träd.

Avstängning av Krallgatan vid skolan.

/Sören Johansson

Vandring med kommunens 
Drift- och serviceförvaltning

Östansjö Folkets förening planerade 2020 att fira 100 år och vårt nya Folkets Hus 5 år.
Jubileumsfestligheter och all verksamhet i Folkets Hus inställdes p.g.a. Corona situationen och 
med respekt för rådande restriktioner. – Vi får fira ett kommande år –
Tänkta julaktiviteter genomförs inte men vi lever i förhoppning om att kunna öppna upp under 2021 
med återgång till normal verksamhet.
Vi vill ändå blicka tillbaka på många trevliga arrangemang i vårt nya Folkets Hus och önska er alla 
åter när så är möjligt…

God Jul
&

Gott Nytt År!
Invigning Östansjö Folkets Hus 2015.



”Vi i Viby”
Lundby Prästgården 187
694 95 Vretstorp

December

Händer i Viby
Januari Februari

Nillas Ekonomiservice
Din hjälp på kontoret

Gunilla ”Nilla” Otterborn
Frosten
694 95 Vretstorp

073-180 76 12
nillas.es@telia.com

Under pressläggningen har nya coronarestriktioner omöj-
liggjort de flesta offentliga arrangemangen i bygden. Se 
uppdateringar i andra medier pga det osäkra läget. Stöd 
våra föreningar och annonsörer på andra sätt så att vi 
tillsammans tar oss igenom denna prövning!

Köp Nya Vibyboken till 
någon i julklapp! Säljes 
på Viby Krog eller direkt 
från Föreningen Vibybyg-
den för 350:-.
Beställningar kan göras 
per mejl till
foreningen.vibybygden@viby.nu

Föreningen V
ibybygden

NYA
 VibYbokeN

ANNE-MARIE LENANDER

Föreningen Vibybygden

Foto: Kerstin Lindh Furås


