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Medverka i Vi i Viby!
Utgåva Datum Manusstopp
Höst 1/9 1/8
Vinter 1/12 1/11

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

Helsida 1500:- Halvsida 800:-
Kvartssida 400:- Åttondedelssida 300:-

Föreningar kan bli s k medverkande förening genom
att betala 5 000 kr/år och då få två sidor per nummer,
alternativt 2 500 kr/år för en sida per nummer.
Se vibybygden.se/tidning för mer info.
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Flitigt bi.
Foto: Kerstin Lindh Furås

Det gäller att hitta kombon!
Samtidigt som skärmtid i olika former blir mer och mer och 
 påverkar vår hälsa ökar intresset för motion och träning i Sverige. 
Min gissning är att det senare gäller oss vuxna medan skärmtiden 
nog är mer påtaglig för barn och ungdomar. 

 Eller är det så att om man som vuxen har det i sig, alltså att träna 
för att må bra, träna i lag för att känna gemenskapen, träna för att bli 
bättre eller att bli bäst för att vinna något, ja då kanske det är lättare 
att varva den stillasittande skärmtiden med att träna/motionera? Jag 
vågar påstå att barn och ungdomar inte riktigt kan hitta en kombo av 
skärmtid och motion utan måste coachas av oss vuxna.

Det gäller ju många vuxna med, när jag tänker efter. Men alla 
kan nog hitta tid, själva eller tillsammans med t ex sina barn, att 
göra något aktivt varje dag, och det kommer vi vinna på i det långa 
loppet. Idag vet man att barn bör röra sig och vara aktiv minst 60 
minuter per dag. Det kan vara en snabb promenad till och från skolan, 
att idrotta eller rent av leka. Det hjälper barnet att utveckla sin 
 muskulatur, sin rörlighet och sin lungkapacitet. Samtidigt som det 
lägger grunden till hälsosammare vanor i vuxen ålder. 

Skärmtiden kommer vi nog inte ifrån. Den kommer troligtvis bara 
att öka, i takt med utvecklingen och så skall det väl vara, världen 
förändras och utvecklas mot det bättre? Men då gäller det att inte 
glömma bort den goda och välmående hälsan.

VIF vill få er att röra på er, ensamma, i ett gym, på en fotbolls-
plan, i ett löpargäng, eller bara spontant med familjen i vårt utegym, 
grupper som träffas och går tillsammans någon mil. Den som är 
stressad, nedstämd eller orolig kan få god effekt på dessa områden 
med hjälp av fysisk aktivitet. Sådant som dålig sömn och tveksamma 
skolresultat förbättras avsevärt med motion och konditionsträning.

Själv älskar jag skärmtid OCH motion, och jag tror på kombon, om 
man fördelar den rätt. Motion är viktigt och där vill VIF finnas för dig.

Claes Nilsson
Ordförande Vretstorps IF



 

Självplock & 

Trädgårdscafé 
                           

Öppet söndagar kl 11-15 från 16 juni 
På utvalda dagar kommer vi dessutom att erbjuda      

självbetjäning av nyskördade grönsaker 

För tredje året öppnar vi våra odlingar för självplock! 
Kom och plocka lokalodlade och obesprutade grönsaker, 
och passa på att njuta av hembakad fika i vårt träd-
gårdscafé.  

Välkomna önskar Lena & Andreas med familj! 

Granelund 177, 694 93 Östansjö; Telefon: 073-9991771 

Följ oss på Facebook och Instagram eller besök vår hemsida 
www.granelundsodlingar.se 
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Från redaktionen
Förra året firade den här tidningen 
10-årsjubileum. Nu är det Vretstorps 
byalags tur. Grattis! säger vi från 
Vi i Viby. Den inledande artikeln av 
Kerstin Lindh Furås sammanfattar 
en del av allt som Byalaget uträttat 
under sitt första decennium.

Annars har våra medverkande för-
eningar sina sidor även i detta num-
mer. Ta del av det de har att berätta 
och erbjuda! Och stöd våra annon-
sörer genom att handla från dem och 

prata positivt om dem! Puffa gärna 
på nya annonsörer så att vi får ett 
riktigt späckat höstnummer.

Redaktionen vill tacka alla som bi-
drar till vår tidskrift på olika sätt. Tack 
också, för alla glada tillrop och upp-
skattningar! ”O, ja, den läser jag från 
pärm till pärm”, får man ofta höra. 
Det gläder oss!

Redaktionen önskar alla läsare en 
riktigt härlig sommar!
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Glaskross och annan förstörelse
De boende i Vretstorp hade tröttnat på det 
bus och den förstörelse som pågått under 
en tid i samhället. Sönderkrossade glasflas-
kor hindrade gående likväl som cyklar och 
rullstolar att ta sig fram på ett säkert sätt. 
Det gick så långt att Sojas slutade sälja 
glasflaskor styckvis för att minimera risken.

I mitten av maj 2008 samlades ca 100 per-
soner i Folkets Hus. Det centrala på mötet 
var polisens information om vad som händer 
den som deltar aktivt – eller passivt – vid 

skadegörelse. Ett nytt möte hölls på hösten 
samma år.

Det var buset som väckte behovet av ett 
byalag.

Interimsstyrelse, inventering
och samarbete
En interimsstyrelse på åtta personer bildad-
es 19 maj 2009. Allan Larson var då ordfö-
rande fram till årsmötet 2011 då Torbjörn 
tog över. Av övriga styrelsemedlemmar är 
endast en kvar sen start men andra perso-

Vretstorps framtidstänkare
Den 19 maj fyllde Vretstorps byalag 10 år och det har hänt en del sedan starten. 
Ordförande Torbjörn Åkesson gör en summering av de år som gått – samt pekar 
framåt genom Byalagets devis: Vi tänker på framtiden för det är där vi ska till-
bringa resten av våra liv. 

Den första 
styrelsen som 
blev vald på års-
mötet oktober 
2009.

Foto: 
Allan Larson
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Torbjörn Åkesson
Foto: Kerstin Lindh Furås

Första årsmötet 2009.
Foto: Allan Larson.   

ner har kommit till. Idag är det nio aktiva i 
styrelsen och många medlemmar engagerar 
sig på olika sätt. 

En inventering gjordes i ett tidigt skede, 
över vad som behövde göras och hur ge-
menskapen och trivseln skulle öka i sam-
hället. Ett antal förslagslådor sattes upp där 
folk kunde skriva ned förslag på förtryckta 
lappar. Av de förslag som kom in, handlade 
många om upprustning av samhället enligt 
kommunens policy om ”första intrycket”. 
Tågstopp i Vretstorp var också en av de 
större frågorna. 

- Byalaget ville samla alla goda krafter 
och samarbeta med etablerade föreningar 
och organisationer som fanns på orten och 
för att göra ett bra samhälle bättre, förklarar 
Torbjörn och fortsätter: 

- Bensinmacken hade försvunnit och 
handlarna hade allt svårare att konkurrera 
med stormarknaderna i stan. Byalagets 
ambition var att vända den nedåtgående 
spiralen och se till att Vretstorp blev ett ställe 
där folk ville bosätta sig och trivas.
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Blev det som det var tänkt från början?
- Ja, mycket av det vi ville från början med 
att öka trivseln och skapa ett ”första intryck” 
har vi lyckats med om man ser till vad som 
hänt utmed Askersundsvägen och upprust-
ningen av husen där. Vi hör idag från folk 
som passerar Vretstorp, ”vad fint det har 
blivit!”

Vi har också ökat med ca 75 personer 
under de senaste fyra åren. Det är en ökning 
på ca 8 %. Kul tycker vi.

Men vi har ju naturligtvis inte lyckats med 
allt! Ungdomarna har t.ex. ingenstans att ta 
vägen på fritiden – så där har vi lite att jobba 
på framöver. Behovet av en fritidsgård dyker 
upp ganska ofta, så den frågan är i allra 
högsta grad levande. 

Vad har ni bidragit till
under dessa 10 år?
- Vi har etablerat en bra kontakt med kom-
munen som lyssnar på våra synpunkter. Vi 
har blivit ett välkommet bollplank som driver 
frågor och påtalar brister.

Torbjörn räknar sedan upp olika aktiviteter, 
i den ordning de dyker upp i minnet. Det är 
lätt att inse att de inte har legat på latsidan:

- Trädplantering utmed Stationsgatan, 
bensinmacken Qstar, vi har pyntat centrum 
varje år med påskbjörkar, midsommarstäng-
er, blomsterarrangemang, julbelysning och 
belysning av träden i ”Torbjörns hörna”. Vi 
har fixat pumpatändning i rondellen. Vi har 
jobbat med första intrycket av samhället, vi 
har varit med och bildat Föreningen Viby-
bygden, vi är ett av benen i Vi i Viby, där 
jag, som Byalagets ordförande, är ansvarig 
utgivare.

- Vi har instiftat Årets Vretstorpare. Vi har 
sett till att fler hundlatriner har kommit på 
plats. Vi har varit med och påverkat byggen 
av fyra hus i Vretstorp som nu är klara och 
inflyttade. Vi arrangerar en årlig städdag i 
samhället. Vi har påverkat Trafikverket att 
se över och justera järnvägsövergången 
och även sett till att sikten förbättrats med 

buskröjning utmed spåret. Vi har dessut-
om påverkat kommunen att bygga en ny, 
förbättrad och modernare lekpark. Där har 
också en del privatpersoner varit med och 
tryckt på vilket är positivt.

- Vi var med vid invigningen av spontan-
lekparken. Vi var också med och påverka-
de var den skulle placeras. Vi arrangerar 
en årlig trädfest med många besökare. Vi 
samarrangerar Valborgsfirandet med Kristall-
kyrkan. Vi är medarrangör till Mopperallyt. Vi 
har arrangerat loppis, familjefester i Folkets 
Park och drivit frågan om tågstopp under ett 
antal år, men den frågan ligger i malpåse just 
nu. Vi deltar i den årliga Vibydagen.

Hur ser planerna ut
för resten av 2019?
- Först och främst planerar vi för vår stora 
jubileumsfest, lördag 3 augusti 2019. Men 
före det är vi med och arrangerar mopperal-
lyt. Vi har också regelbundna styrelsemöten 
under året där vi diskuterar frågor och idéer 
om vad vi ska jobba vidare med.

Vad tror du har hänt
under de kommande fem år?
- Förhoppningsvis har vi fått till byggandet 
av fler moderna lägenheter och att kom-
munen planerar och bygger lägenheter på 
Esslatorp. Vi vill att vi som bor i Vretstorp 
ska känna oss trygga även på ålderns höst. 
Kommunen satsar på att bygga nytt äldre-
boende vid Kullängen i Hallsberg och jag 
har lite farhågor att vi som bor i Vretstorp 
kommer att hamna där när vi är gamla – och 
det kanske inte alla vill. Därför kommer vi att 
kämpa för Vretstorp.
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Vad är det bästa med Byalaget?
- Att vi har blivit ett begrepp och att kommu-
nen ser oss som en resurs och inte som en 
belastning. Vi bidrar också till mycket posi-
tivt i Vretstorp. Vi är en samlande kraft med 
många medlemmar vilket gör oss starka. Vi 
får ofta beröm av folk att vi gör ett bra jobb, 
vilket även spridit sig till andra föreningar 
och byalag som är imponerade av att vi gör 
så mycket. Vi har fått till en vi-anda vilket 
vi märker genom att många kommer när vi 
arrangerar något. Det har blivit en annan 
atmosfär.

Text: Kerstin Lindh Furås 

Invigning av den nya Qstar-macken vid Viby Krog den 
9 december 2017.
Foto: Gunnar Larsson.  

Vid invigningen av träden på Stationsgatan fick alla sponsorer en silverplåt att sätta på stubben. Här får Göran 
Engström assistans av Benny Åkesson att sätta dit skylten.
Foto: Gunnar Larsson
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ÖSTANSJÖ FRIKYRKOFÖRSAMLING
Axgatan 1, 694 72 Östansjö • Telefon kyrkan 0582-521 46

Välkommen  till  
Stenkulla!
Stenkulla missionshus ligger efter vägen mellan 
Valldala och Brändåsen alldeles bredvid natur-
reservatet Nalavibergs ekäng. Det syns från E20 
där det ligger högt uppe på åsen ett stycke från 
Valldala. 

I Stenkulla trivs både gamla och unga. Mis-
sionshus ägs av Östansjö Frikyrkoförsamling och 
fr.o.m. maj träffas scouterna där på tisdagskväl-
larna. Under sommaren flyttar gudstjänsterna 
från Bäcksjökyrkan i Östansjö till Stenkulla och 
efter gudstjänsterna brukar gräsmattan utanför 
missionshuset fyllas av fikasugna i alla åldrar. 
Fikakorgarna plockas fram och den som inte har 
något med sig blir inte utan fika för det. Det finns 
alltid några som bjuder av det de har med sig. 

Alla är varmt välkomna att delta i gudstjänsterna 
och gemenskapen och i ”Sommarkväll i Sten-
kulla” den 10 aug.  då Britta Hermansson gästar 
missionshuset.

16 juni 10.00 GUDSTJÄNST
 tillsammans med Equmenia-

kyrkan i Hallsberg. Johannes 
Gruvberger, sång: Viktor m.fl 
Egen fikakorg!

30 juni 10.00 SOMMARGUDSTJÄNST
 Jörgen Lundberg. 
 Egen fikakorg!

14 juli 10.00 SOMMARGUDSTJÄNST
 Joachim Jansson.
 Egen fikakorg!

28 juli 10.00 SOMMARGUDSTJÄNST
 Håkan Isacsson.
 Egen fikakorg!

10 aug 19.00 SOMMARKVÄLL  
 I  STENKULLA
 Britta Hermansson. Servering.

11 aug 10.00 SOMMARGUDSTJÄNST
 Britta Hermansson.
 Egen fikakorg!

SOMMARGUDSTJÄNSTERNA firas 
tillsammans med Kristallkyrkan i Vretstorp.

VARMT VÄLKOMMEN!

Britta Hermansson...
. . . är pastor i Equmeniakyr-
kan. Hon är även författare, 
efterfrågad föredragshållare 
och driver den populära 
podden ”Brittas vardags-
rum”. Hon har tiotusentals 
lyssnare när hon bjuder in 
kändisar som Mia Skäringer 
och Jonbas Gerdell till sitt 

vardagsrum. Klara Zimmergren, Fredrik Wikings-
son, Anna Mannheimar, Kakan Hermansson och 
Martin Schibby har alla varit gäster i ”Brittas var-
dagsrum” som blivit en succé med Brittas lugna 
samtal.

Tillsammans med Robert Eriksson har hon 
lett partiledarutfrågningarna 2014 och 2018 på 
Vårgårda möte. Samtliga partiledare har deltagit i 
utfrågningarna.

Britta Hermansson skrivit flera böcker. Yttre 
tryck och inre vila, Möten som berör, Mogna vack-
ert och De vi ville bli är titlar på hennes böcker.

Lördag 10/8 och söndag 11/8 kommer Britta 
Hermansson till Stenkulla. På lördagskvällen 
medverkar hon i ”Sommarkväll i Stenkulla”. Hon 
kommer då att tala över temat ”De vi ville bli - 
livets tre trådar” som är titeln på hennes senaste 
bok. Det blir också  tillfälle till gemenskap kring 
fikaborden. Kvällsmacka och någon kaka finns att 
köpa för billig penning. 

Vid söndagens gudstjänst kommer Britta Her-
mansson att predika. Efter gudstjänsten är det 
dags att plocka fram den medhavda fikakorgen. 
Om vädret tillåter blir det fika på gräsmattan 
utanför missionshuset. Där kan man njuta av en 
fantastisk utsikt över det böljande landskapet. 

Östansjö frikyrkoförsamling





MOPPERALLY
Juni

Välkomna

Är det möjligt att upprepa förra årets succé, och slå 

deltagarrekordet?! Ja, det tror vi! Kom deltagare eller 

åskådare och upplev årets mopperally.

START KL 11.00  
Skolgården i Vretstorp6

• Fika 

• Vildsvinskebab 

• Hamburgare, korv

• Glass, popcorn

• Kiosk

• Godisregn

• Chokladhjul

• Försäljning av närproducerade produkter

• Ä.K.T.A ÖL visar upp och säljer öl

• Lyftkran -Se Vretstorp från ovan

• Skofabriken KAVAT säljer outletskor

• Hoppborg, barnkarusell

• Mopedlotteri

• Lotterier ARRANGÖRER

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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Onsdag 10/7 kl. 09-15 Cirkusskola för sommarlovslediga barn 7 – 15 år. 
Cirkusskola för nybörjare 
www.magiskateatern.se/cirkusskola 

--------------------------------------------------------------------------------- 
Fredag 4/10. 
Trolleriföreställning. 
Förköp: 250kr. Ev. resterande 
biljetter säljs i dörren (300kr) 
www.magiskateatern.se/magishow 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
Halloweenvandring. 31/10       www.magiskateatern.se/halloween 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Bli medlem i Magiska Teaterns scenkonstförening du också. 
Som medlem stödjer man vår verksamhet och får bl.a. rabatter på 
vissa evenemang och annat.  
www.magiskateatern.se/scenkonst 

Betala 100kr till bg  501-8080. Ange namn och p-nr som referens. 
P.S. För ytterligare 100kr blir du även medlem i filmklubben: 

Filmklubb. I höst fortsätter filmklubben med filmvisning på söndagar kl. 
14.00 för barn och kl. 18.00 för tonåringar och barn. Start 6/10. 
www.magiskateatern.se/filmklubb 
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Planerade teatergrupper på Magiska Teatern ht 2019 
 
Barnteatergrupp. Åk 3 till åk 6 torsdag kl. 15.45 - 17.15 
 
Barnteatergrupp. Förskoleklass till åk 3 torsdag Kl.14.00-15.30 
 
Teatergrupp för ungdomar och vuxna (från åk 6 till pensionär) 
Torsdag 18.00 - 19.30 
 
Terminsstart: 5/9 
Mer info och anmälan: www.magiskateatern.se/teatergrupp 

Öppen förskola – Montessorimåndag 
Måndagar kl. 9.30 – 12.00         Upptakt för höstterminen  2/9  
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 
Vi planerar också att kunna ha träningsgrupper med ”kampsport som 
motion och självförsvar” på tisdagkvällar.  Skicka en 
intresseanmälan (ej bindande) till jakob@magiskateatern.se med 
vilken grupp du skulle vara intresserad av (t.ex. barn, vuxen, killar, 
tjejer, familj etc... 
 
Om vi blir minst 5 personer i en grupp så kör vi igång. 

 

 

Mer info och anmälan: www.magiskateatern.se/kampsport 
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En höjdpunkt för alla barn 
är barnens tält som blivit en 
härlig tradition första lördagen i 
september. Gräsmattan utanför 
Kristallkyrkan fylls av massor av 
barn. Massor av roliga aktivite-
ter och samling i tältet brukar bli 
en riktig toppeneftermiddag.
Allt är gratis för barnen.
Vi startar kl 14 och från kl 18 
grillar vi hamburgare och har en 
trevlig kväll tillsammans.

Barnens tält

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

E-post: info@kristallkyrkan.se

Kristallkyrkan hade inbjudit till kulturveckor under 
några veckor i april där traktens konstnärer, slöj-
dare och kreativa hobbyutövare gavs tillfälle att 
visa vad de åstadkommit. Resultatet var häp-
nadsväckande både till volym och kvalité. Cirka 
tjugo utställare hade nappat på erbjudandet och 
visade vad skaparkraften kan åstadkomma, när 
den får fritt utlopp. 

Som sig bör inleddes vernissagen med mingel 
till dryck och tilltugg, varefter Karin Larsson från 

Kristallkyrkan hälsade välkommen och invigde 
arrangemanget. Sedan kunde den talrika publiken 
vandra runt i kyrksalen till musik av Josef O´Leary 
och Per-Emil Jakobsson och beundra och förund-
ras. Variationen var stor från stickade, målade, 
vävda, broderade och fotograferade alster till 
keramik och träslöjd. Och återväxten vad gäller 
skaparkraft tycks säkrad att döma av den förtju-
sande tavlan, betitlad Vårkänslor, som Förskolan 
Ugglan bidrog med.  

Färg, form och fantasi flödade

När det blir sommar och sköna 
kvällar så kan man räkna med 
att det blir glasscafé i Kristall-
kyrkan.

Goda glassar, trevlig gemen-
skap, ute i kvällssolen om vädret 
tillåter. I år kan man dessutom 
se fram emot musikunderhåll-
ning av Stina och Lisa Fogel.

Välkommen den 25 juni, 16 juli 
och 13 augusti kl 19-21.

Glasscaféer
i sommar!

Gott om besökare kom på vernissagen Suzanne Pedersén visade 
keramik och foto

Karin invigningstalar och Josef 
O´Leary med Per-Emil Jakobsson 
spelar
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Ljus och blommor 
kantar helig väg
Så skön en väg ej finns på jord
som den vi fått att vandra
till samme Herres hus och bord.

Raderna ur Axel Runstedts psalm 
(Sv Ps 401) kan tillämpas på mittgången i 
en kyrka. De nya bänkljusstakarna har gjort 
den vägen i Viby ännu skönare! De invigdes 
under påskhelgen och kommer att använ-
das vid jul och påsk och andra högtidliga 
till fällen. Med sina ljus bakom ett skyddande 
glas lyser de upp och kantar altargången, 
eller Via sacra (den heliga vägen) fram mot 
koret och altaret.

Idén kom när vi firade 25-årsjubiléet av 
den senaste renoveringen, utförd 1991 
under ledning av 
arkitekt Jerk Alton. 
Då visades en bild 
på hur kyrkan såg 
ut före renoveringen 
och där ser man att 
det fanns möjlighet 
att sätta ljus längs 
altargången på en 
längsgående bräda.

- Det vore väl fint 
att få den möjlighe-
ten igen! sa någon i kyrkorådet.

Kontakt togs med kyrkoarkitekten, olika va-
rianter diskuterades och nu ser vi resultatet. 
Och det har verkligen blivit närproducerat:

Arkitekten har ritat, men själva ljusstaken är 
svarvad av Nordins Möbelsnickeri, målad 
av Målerifirma Per Edlund och fästs i kyrk-
bänken med hjälp av en infästning gjord av 
Ahlinders Mekaniska Verkstad – samtliga i 
Viby! Endast mässingdetaljerna fick importe-
ras ända från Nora…

Sommartid, vid t ex bröllop, kan ljus-
stakarna bytas mot blomvaser gjorda i 
mässing. Ljusstakarna och vaserna har 
tillsammans med den specialkomponerade 
Vibymässan blivit möjliga tack vare en dona-
tion av Kerstin Melin (1922-2015), vilket vi är 
väldigt tacksamma för.

Text och bilder: Benjamin Lundqvist

Sommarkyrka 
Viby kyrka är öppen för besök varje dag 8-28 juli kl 13-16. Guide finns på plats.
Enkelt fika serveras. Ta med dina gäster och visa dem kyrkan! Eller upptäck den för egen del!
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Sommarcaféet i Viby 
gamla prästgård slår 
åter upp portarna 
tisdagen efter midsom-
mar. Välkommen att fika 
med hembakat bröd 
i en unik miljö – inne i 
1700-talshuset eller ute 
i trädgården med anor från G W Gumaelius 
tid på 1840-talet! FAIR TRADE-kaffe och té 
finns, och allt som oftast även Ninas härliga 
våffelbägare med grädde och färska bär.

Öppet tisdag-torsdag kl 14-17 i perioden 
25 juni till 8 augusti

Cykla eller vandra gärna till cafét längs 
Sjöstigen från Vretstorp, det är c:a 3 km. 
Om du tar bil finns en P-plats 100 m norr om 
prästgården om du inte är rörelsehindrad.

Fika

Pilgrimer och andra övernattningsgäster är 
välkomna att boka in sig för övernattning i 
Viby gamla prästgård. Standarden är enkel – 
dusch och WC finns i en liten separat bygg-
nad och golvbrädor och dörrar gnisslar när 
man rör sig i huset. Fåren från Odensvi gård 
betar i hagen utanför och fågelsången hörs 
ända in på kammaren genom de handgjorda 
fönstren. Med lite tur kan du få syn på en livs 
levande präst som bor och ber på gården, 
något som har blivit väldigt ovanligt idag.

För info och bokning, ring 0582-66 06 10 
eller mejla pilgrimscenter@viby.nu

Prisexempel: Bed & breakfast 250:- 
inkl frukost och sänglinne.

Bo på prästgård

På sätt och vis är 
vi alla pilgrimer. 
Som det heter i 
psalmen Härlig är 
jorden: ”Genom 
de fagra riken på 
jorden gå vi till pa-
radis med sång.” 
Att pilgrimsvandra 
är att göra sig 
medveten om pil-
grimen inom en.

Vandra eller res med Viby församlings 
pilgrimsarbete Närkes pilgrimscenter! Man 
kan gå på egen hand eller delta i någon 
organiserad vandring. Viby ligger längs 
Katarinaleden som går mellan Riseberga 
och Vadstena. I närheten går även Mun-
kastigen, en västligare rutt från Riseberga i 
norr till Olshammar i söder. För 400:-/dygn 
kan vi hjälpa till med transporter till etapper 
man vill vandra, kvällsmat vid etappmålet, 

Vandra

Alexander Deriev, Stockholm, håller en kurs 
i ikonmålning i pilgrimscentret Viby gamla 
prästgård. Kostnad 2150:- inklusive material 
och mat. Möjlighet till övernattning finns och 
då tillkommer den kostnaden.

Start 28 juni 2019 kl 10, slut 30 juni kl 14
För anmälan och information, kontakta oss 

via caroline.tivedal-persson@svenskakyrkan.
se eller telefon 0582-660610.

Ikonmålarkurs

övernattning och frukost med matsäck för 
lunch. Packningen man inte vill bära körs till 
etappmålet.

Vandringar i grupp i sommar:
3-8/6 vandring längs Katarinaleden – gå 

hela eller delar av sträckan
11 och 25/6 samt 13 och 27/8 – korta 

vandringar vid Vibysjön
För info och anmälan, se

www.pilgrimnarke.se eller ring 0582-66 06 10
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4/8- 11/8
Konsert varje kväll, vardagarna
(inkl lördagen) 
kl 19, söndagarna kl 18

Söndag 4 augusti kl 18
”Uti vår hage”
Musikgudstjänst med Viby kyrkokör.
Patrik Ahlberg flöjt, Staffan Sjögren gitarr 
och elbas. Körledare Eva Fogel.

Måndag 5 augusti kl 19
”Melodisk nordisk jazz”
SE Quartet bjuder på sina musikaliska 
berättelser. David Ehrlin, sopran- och tenor-
saxofon, basklarinett, Rasmus H Thomsen, 
piano och didgeridoo, Antti Ojala, trummor, 
Martin Sundström, kontrabas.

Tisdag 6 augusti kl 19
”Romantisk sonatafton”
Musik av Mozart, Beethoven, Sibelius och 
Grieg. Daniel Beskow piano, Varpu Heikin-
heimo violin.

Onsdag 7 augusti kl 19 
”Låt orglarna ljuda”
Katarina Högberg Jansson och 
Karl-Magnus Jansson, orgel.

Torsdag 8 augusti kl 19 
”Crossover- konsert”
Klassiskt, jazz, ballad, m.m. 
Annika Blomfeldt cello & sång, 
Johan Westre piano.

Musikveckan i 
Viby 2019

Fredag 9 augusti kl 19  
”Folkmusik i sommarskrud”
Trion ”Trinning”; Anna Dahlgren Johansson 
fiol, sång och kontrabas, Åsa Björkman fiol, 
sång och gitarr, Karin Sjöberg fiol och sång.

Lördag 10 augusti kl 19 
”Legender och gränsland”
Martin Fogel, gitarr. En kväll med vida 
musik aliska influenser t ex brasilianskt,
klassiskt, pop, japanskt och en gnutta
Västergötland. Gitarren blir både slagverk 
och melodiinstrument.

Söndag 11 augusti kl 18 
”Joyful Moment”
Musikgudstjänst och musikveckans
finalkonsert med kören Gospel of Joy
från Örebro.
Körledare Cecilia Axelsson.
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Möt andra. Möt dig själv. Möt Gud.

Välkommen till våra gudstjänster
i Viby församling!

Sö 2 juni 10.00 Högmässa, söndagsskolan 
Himlakul, B Lundqvist, kyrkfika. 15 Gudstjänst på 
Esslatorp, kaffe.

To 6 juni 18.30 Veckomässa.

Lö 8 juni 22.00 Pingstnattsmässa, B Lundqvist

Sö 9 juni 11.00 Vallfartsmässa på pingstdagen i 
Riseberga klosterruin, kyrkokörer från södra och 
västra Närke, biskop Johan Dalman. Ta med egen 
matsäck! 15 Gudstjänst på Esslatorp, B Lundqvist.

Må 10 juni 18.30 Högmässa på annandag pingst 
i Viby gamla prästgård, B Lundqvist, pizza och 
kulturkväll i prästgården om Gumaelius trädgård.

On 12 juni 19.00 Vi sjunger in sommaren, konsert 
med körer från Södra Närkes kontrakt. Fri entré

To 13 juni 18.30 Veckomässa

Sö 16 juni 10.00 Högmässa, söndagsskolan 
Himlakul, B Lundqvist, kyrkfika. 15 Gudstjänst på 
Esslatorp, kaffe.

To 20 juni 18.30 Veckomässa

Fr 21 juni 17.00 Midsommarmusik, 
Hannah Lindgren m.fl. 

Lö 22 juni 11.00 Friluftsgudstjänst vid Hem-
bygdsgården, B Lundqvist. Ta med kaffekorg!

Sö 23 juni 10.00 Högmässa på Johannes döpa-
rens dag, söndagsskolan Himlakul, B Lundqvist, 
kyrkfika. 

Sö 30 juni 10.00 Högmässa, B Lundqvist, kyrkfika.

Sö 7 juli 10.00 Högmässa, B Lundqvist, kyrkfika.

Sö 14 juli 10.00 Högmässa, T Edebol, kyrkfika.

Sö 21 juli 10.00 Högmässa på apostladagen,
T Edebol, kyrkfika. 14 Friluftsgudstjänst Broby 
äng, T Edebol. Ta med kaffekorg!

Sö 28 juli 10.00 Högmässa, B Lundqvist, kyrkfika.

Sö 4 aug 10.00 Högmässa på Kristi förklarings 
dag, T Edebol, kyrkfika. 18 Musikgudstjänst (start 
Musikveckan).

5-10 aug, konserter varje kväll kl 19 (Musikveckan 
– se separat program)

Sö 11 aug 10.00 Högmässa, T Edebol, kyrkfika. 
18 Musikgudstjänst (Musikveckan avslutas).

To 15 aug 18.30 Veckomässa

Sö 18 aug 10.00 Högmässa, Himlakul, B Lundqvist, 
kyrkfika. 15 Gudstjänst på Esslatorp, kaffe.

To 22 aug 18.30 Veckomässa

Sö 25 aug 10.00 Högmässa, Himlakul, 
B Lundqvist, kyrkfika. 15 Gudstjänst på Esslatorp, 
kaffe.

To 29 aug 18.30 Veckomässa

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 (sommarvik)
070-922 68 35

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

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

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

Viby församling

Barn och ungdom
Emma Svensson (Föräldraledig)
Karin Fjellstjärna (vik)
karin.fjellstjarna@svenskakyrkan.se
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Övrig styrelse:
Ordinarie ledamöter:
Kassör Ove Forsberg tel 0582-52263
Sekreterare Torbjörn Appelqvist 
tel 0582-52263
Vice kassör (medlemsregistret)
Robert Kangro tel 076-611 72 27
Kerstin Lindh-Furås tel 0582-52337
Margareta Guldbrandsson tel 019-58 00 75

Suppleanter:
Karl-Åke Furås tel 0582-52337
Emma Svensson tel 070-49 65 053
Kenneth Engström tel 070-58 65 184
Susanna Kivling  tel 070-173 85 99

Revisorer:
Jan Bergsten tel 0582-70131
Göran Moberg tel 0582-720 24
Rev.suppleant Håkan Lindström 0582-525 07

Kaffekommitté:
Margareta Guldbrandsson ansvarig
Barbro Gunnarsson tel 0582-66 06 77
Gun Hallkvist tel 0582-49 09 83
Monica Karlsson
Inger Wilhelmsson tel 0582-23 144
Gudrun Andersson tel 0582-524 36
Irène Theorin

Grupper:
Byggnadsvård Tage Carlsson 
0582-66 00 11, ansvarig
Växtgrupp Birgitta Lindström Pettersson 
0582-66 01 98
Textilgrupp Viveka Grinde 
tel 073-69 53 415  ansvarig
Hemsidan Ove och Eva Forsberg ansvariga

Medlemsavgift 2019: 

120 kr + 50 kr för utsocknes medlemmar
Bankgiro 526-6846
Mejladress: 
vibyhembygdsforening@outlook.com

Årsmötet
Årsmötet gick av stapeln söndag 10 mars i Viby församlingshem, och samlade 29 personer. 
Inbjudne Björn Palmqvist kåserade trevligt om ”Kändisar han mött”. Vi fick en ny ordförande, 
Leif Pettersson, tel. 070-209 88 56.

Välkommen till 
Hembygdsföreningen!
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Valborgsmässoaftonen var osedvanligt 
varm, både under dagen och kvällen. Vi 
fick många besökare som kunde förlusta 
sig med lotteri, kaffeservering, brasa och 
fyrverkeri. Ulrika Björklund fröjdade oss med 
ett vackert vårtal (bilden). Nytt för i år var 
en skönsjungande manskör på 10 personer 
under ledning av Eva Fogel.

Valborg

firar vi på Viby hembygdsgård med start 
kl. 13.00. Talare blir överste Einar Lyth, och 
vi kommer att  få besök av Hot Rodbilar.
Det blir kaffeservering med hembakta na-
tionalbakelser, och vi kan äta oss mätta på 
hamburgare. Även lotteri ska finnas.

Nationaldagen

På Hembygdsgårdens dag söndag 4 augusti 
kommer textilruppen att presentera något 
som vi kallar ”Som man bäddar, får man 
ligga”. Vi visar vackert broderade lakan mm, 
och olika attiraljer tillhörande ”Bädden”. 
Även tipspromenad, lotteri och kaffe-
servering.

Sedvanligt midsommarfirande

För att kunna behålla en så fin hembygds-
gård som vi har i Viby, behövs det hjälpande 
händer. Gräsklippning, växtvård, husvård, 
bakning, städning, kaffeservering gör sig 
inte självt! Anmäl dig gärna till någon i styrel-
sen eller i de olika grupperna! Välkommen!

Viby hembygdsgård

Välkommen till 
Hembygdsföreningen!
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Byalagets styrelse 2019

Carina Olofsson och Annika Hansen avgick 
efter fyra respektive åtta år i styrelsen, Anni-
ka var under dom åren v. ordförande i styrel-
sen och Carina var ledamot och ansvarig för 
sociala medier bl.a. Vi tackar de två för ett 
gott arbete i styrelsen.

Den nya styrelsen består av Torbjörn Åkes-
son ordf. Agneta Bodin sekr. Gunnar Lars-
son kassör. Helen Persson ledamot, Yvonne 
Hedlund ledamot, Annette Wiberg ledamot, 
Rebecka Thorstensson ledamot, Arne Lau-
rén suppleant och Stig Sundblad suppleant.

Torbjörn Åkesson Yvonne Hedlund Agneta Bodin Gunnar Larsson

Annette Wiberg

Vretstorps Byalag bildade en delvis ny styrelse på årsmötet i februari 2019.

Helen Persson Rebecka
Thorstensson

s Jubileumsfest lördag 3 augusti s
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Valborgsfirande i Vretstorp!

Årets Valborgsfirande samlade rekordstor 
publik vid Ankdammen som var platsen för 
firandet. Byalaget och Kristallkyrkan arrang-
erade och traditionsenligt tändes brasan och 
våren sjöngs in av nya Viby manskör under 
ledning av Eva Fogel som åter har lyckats 
att få till en skönsjungande kör. Dansare 
från Fridas dans bjöd på en sprakande 
dansshow på scenen och publiken gungade 
med och det bjöds på en blandad danskom-
pott. Vårtalet hölls av Byalagets ordföran-
de. Korvförsäljningen och lotterna hade en 
rykande åtgång och blev slutsålda och innan 
kvällen var slut avfyrades ett färgsprakande 
fyrverkeri. Byalaget och Kristallkyrkan ber 
att få tacka publiken som kom och alla våra 
sponsorer som bidrog till fyrverkeriet.

Tack alla sponsorer: 
Tycke Grus AB, Kalle Andersson i Tycke AB, 
Vretstorps Teknik o Montage, Pelles Däck-
service, Sofias Hus, Närke Ägg AB, Hofvan-
ders Bygg, Hallbo, Hallsbergs Kommun, 
Kanal 3 nöje, VreCon AB, Viby Krog, Sojas 
Ica Hall, Wahlèns Bil AB, Vretstorps El AB, 
Steves Specialtransporter AB, Sjöbod no 7, 
Torbjörns Golv AB, Orkla Foods Sverige AB, 
Mias Blomsterkasse, Jan Larssons Maskin-
entrepenad AB, Drejargården Ylwa Eklind, 
Sven Bodin.

Brasan värmde gott.

Fridas duktiga dansare.

Helen Persson
och Tommy Åkesson förbereder.
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Vi har öppet
ALLA dagar 9-20
Välkomna till oss!

Sojas
ICA-Hall
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I skrivande stund har Föreningen Vibybygden 
just lämnat in en reviderad projektansökan till 
LEADER Mellansjölandet. Ansökan är på över 
3 miljoner kronor och heter ”Mångfaldens land-
skap. Åtgärder för rekreation, natur- och kultur-
vård samt ökad attraktionskraft i Vibybygden.” 
Den tilltänkta konsulten Mats Rosenberg, Örebro, 
och vi i styrelsen är väldigt spända på om det här 
ska gå igenom. Håll ögonen öppna på hemsidan 
www.vibybygden.se och i media för att få veta 
hur det går. Och du, glöm inte att meddela om du 
kan hjälpa till med ideella insatser i projektet!

Väntans tider

Välkommen att medverka på Vibydagen med 
försäljning, utställning, uppvisningar eller andra 
evenemang! Vi hoppas att många 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 
nationaldag!

Föreningen Vibybygden gör en broschyr med 
karta och program för Vibydagen. Den kommer 
dels att spridas under augusti månad och dels 
bladas in i septembernumret av Vi i Viby, som de-
las ut till alla 1600 hushåll och skickas till ett antal 
prenumeranter. Vid intresse för att finnas med i 
denna broschyr, anmäl detta till vibydagen@viby.
nu senast till midsommar! Priset 400:- faktureras 
när tryckningen är klar. Kontakta föreningen för 
ytterligare information och bokningar.

Vibydagen 14 
september

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

FredriksAlltjänst

Ring för kostnadsfri offert och rådgivning

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

Fredrik 070/6743030
Stefan 0703502369

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

poolbygge, utbyggen mm.

Taksanering mossa, alger och vitlav.
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– På vilket ben finns inget kött?

– På vilken sida av fåret 
  är det mest ull?

- Vet du vilka jag såg idag?
- Nej.
- Alla jag tittade på...

Gör ditt eget presentpapper!
För att göra det behöver du:

Klar!

1.

Svar: Stolsbenet

Svar: Utsidan

Roligt & klurigt

2. 3.

4. 5.

Text och bilder: Sunniva Lundqvist

SUDOKU

1 3

2

3

2 1

1 6 4

5 1 3

1 2 3

3 1

4

1

Lättare

Svårare

Gjorda av: Axel Lundqvist



Vi i Viby

Odensvi 623, 694 95 Vretstorp
Tel 070-403 19 00 • info@odensvi.net

www.odensvi.net

Gårdsbutik
Lammskinn – Ull
Rustika trämöbler
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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!

Emmas Andra Bullar @emmasandrabullar

Klipper hår & bakar bröd
efter överenskommelse.

För bokning ring
070-566 82 07

Ord. öppet fredagar 13.00-18.00
OBS! Fredagsstängt 21/6-2/8

men öppnar efter överenskommelse
”Kom när du vill, säg bara till”

Mona: 073-182 58 58
www.valldalahandel.se
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Välkommen till butiken med sköna ullkläder!

Ledigt och skönt
i ”sommarull” från Ivanhoe
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terades men 
här framförde 
boende önske-
mål om att del 
av Lindgatan i 
stället stängs av 
och blir gång- 
och cykelväg 
med förbättrad ytbeläggning. Genomförda 
åtgärder besöktes, som nya broräcken över 
bäcken vid Breslättsängen och vid Törngatan 
där man även gjort ny dragning av bäck-

Under många år har ÖBOFF med familjen 
Storsveden svarat för skötsel av Bäcksjöba-
det och kioskförsäljning och även anordnat 
många minnesvärda trivselaktiviteter. Ett 
stort Tack för ert arbete!

I sommar kommer Östansjö Idrottsförening 
att sköta badplatsen och kioskverksamheten 
tillsammans med åk 5 elever med föräldrar i 
samverkan med Östansjö lokala utvecklings-
grupp och föreningen Landet Östansjö. Det 
blir förhoppningsvis ett brett samhällsansvar 
och engagemang.

”Vi söker sommarjobbare som kan hjälpa 
till vid både Bäcksjövallen och Bäcksjön” 
berättar Beatrice Ander från Idrottsförening-
en och hoppas då att ungdomar från Östan-
sjö är intresserade. Joakim Carlsson, ordf. 
i ÖIF menar att ”det ligger i vårt intresse att 
samordna vår verksamhet kring både Bäck-
sjövallen och intilliggande Bäcksjöbadet och 
att våra ungdomar är med och tar ansvar för 
vår uppskattade badplats. Vårt föreningsar-
bete bygger på  ideellt arbete och det gäller 

även verksamheten vid Bäcksjön, där några 
av våra mesta (och bästa) ideella krafter 
kommer att medverka.  

ÖIF är en part i Östansjö lokala utveck-
lingsgrupp som förra sommaren påbörjade, 
med stöd från kommunen, en renovering av 
området vid Bäcksjöbadet. Ingvar Björck 
från utvecklingsgruppen berättar att man 
under våren har fortsatt uppröjningen (med 
hjälp av Bävern) och kommer fortsättnings-
vis utveckla badet och ha ett tillsynsansvar i 
kontakt med Hallsbergs kommun. 

Sören Johansson

I sommar är ni välkomna till 
Bäcksjöbadet i ny regi!

DOS ortsbesök i Östansjö
Kommunens Drift- och servicenämnd och 
förvaltning (DOS) gjorde sitt årliga ortsbesök 
i Östansjö den 26 april. Efter genomgång av 
Östansjös utvecklingsplan tillsammans med 
Östansjös lokala utvecklingsgrupp gjordes en 
vandring i samhället. Fokus för vandringen 
var asfaltsåtgärder, där flera gator är skada-
de efter dragning av fiber och slitageskador 
med stora ”potthål”. Ny asfaltering är aktuellt 
för Hallongatan och Blåbärsgatan som leder 
fram till Bäcksjövallen förbi Östansjö Träd-
gård. Även asfaltering av Lindgatan disku-
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Östansjö
Välkomna att hyra för möten, träffar,
arrangemang, fester och barnkalas.
Tel: 070-616 44 05, 073-533 86 31

fåran och rensat Bäckravinen med skyd-
dande stenfyllda gaboiner. Aktuella åtgärder 
för Bäckens utlopp i Bäcksjön och utökad 
parkeringsyta efter Laggartorpsgatan pla-
nerades. DOS förvaltningschef Clas-Göran 
Classon tackade avslutningsvis för intressant 
och givande rundvandring och för det stora 
engagemang som Östansjöborna har för sitt 
samhälle och utlovade att åtgärderna som 
påpekats har hög prioritet men att hänsyn 
dock måste tas till den ekonomiska ram som 
förvaltningen tilldelas i den budgetprocess 
som nu pågår. 

Sören Johansson

Lyckad invigning på Lindhult
I strålande solsken och med ett femtiotal 
besökare gjorde invigningen på påskdagen 
till en lyckad tillställning. Siw Lunander, 
Bildningsnämndens ordförande i Hallsbergs 
kommun inledde med tal och klippte bandet 
till det nya tillbygget med handikappanpass-
ning vid Hallsbergs Ridklubbs ridhus. Total-
kostnaden ligger på ca 5,7 miljoner varav 
Hallsbergs kommun som äger anläggningen 
har bidragit med 1 300 000 kr, Allmänna 
arvsfonden med 3 983 000 kr och Idrotts-
lyftet med 400.000 kr.

Förutom caféteria inrymmer den nya bygg-
naden dusch- och tvättutrymmen, övernatt-
ningsrum och en mindre samlingssal med 
kontor. Byggnaden är sammankopplad med 
ridhuset som då även fått ett nytt läktarparti. 
Från nya läktaren kunde man följa en kort 
presentation av ridklubben styrelse och fyra 
av ridskolans sammanlagt fjorton hästar. 
Ungdomssektionen svarade för en uppvis-
ning med fartfylld Gymkhana, en lagtävling 
med olika inslag av hinder att bemästra.  

Den nya Cafeterian var välbesökt och 
besökarna fick dessutom pröva på ponnyrid-
ning och handla hos olika utställare samt leta 
påskägg med barnen i raststugans trädgård.  

Hallsbergs Ridklubb vill tacka alla utstäl-
lare, sponsorer, medlemmar och besökare 
som stödjer klubbens verksamhet och hälsar 
välkomna till Lindhult för att delta i verksam-
heten eller bara besöka oss och vår nya till-
byggnad med caféteria. www.hallsbergsrk.se  

Janina Henningsson
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I Viby säger di att bina biss men 
det gör di fälle visst inte di stiss

Det där med bin och Viby är ju speciellt. Fredriksbergsskolan har ett bi på fasa-
den och deras fritidsavdelningar heter Biet och Blomman. Föreningen Vibybyg-
den har även de ett bi i sin logga. LRF delar ut pris till årets flitigaste Viby-bi, ja, 
listan kan göras längre. 

30

”I Viby säger di att bina biss men det gör di 
fälle visst inte di stiss” verkar vara talesättet 
som är ursprunget till alla dessa bin i Viby. 
Hur talesättet kom till vet jag fortfarande inte 
med säkerhet. Jan Mårtensson spred det i 
en av sina böcker och vill man få med riktigt 
många Viby-i i en mening så passar det ju 
bra.

Vad som också passar bra är förstås att bli 
biodlare i Viby! Vi har vi sedan en tid tillbaka 
startat biodlingsföretag och tagit över nam-
net VibyBin som sedan 80-talet varit syno-
nymt med Helle och Sven Kivling i Kårkulla, 
mina svärföräldrar. De började med biodling 
under 70-talet och hade runt 150 bisamhäll-
en när de slutade för ungefär 10 år sedan. 

Just nu när jag skriver detta är det biodla-
rens bästa tid; det är slutet på april, bina 
ynglar för fullt efter vinterdvalan och maskro-
sorna slog ut i förrgår. Det betyder skattlåda 
på! Under 1800-talet gick man från den
traditionella halmkupan till lådor med ramar i.
I dessa ramar fäster man vaxkakor som 

bina sedan bygger ut med mer vax innan de 
lägger honung eller yngel i. 

Någon kanske har lagt märke till bihusen 
som står i vår trädgård på Askersundsvägen. 
De kallas trågkupor och vi använder dem 
till några små bisamhällen eftersom de är 
så vackra och hemtrevliga. Trågkuporna har 
vi övertagit av K-G som bodde här tidigare 
som också var biodlare! De flesta samhälle-
na bor dock i uppstaplingskupor, d.v.s. lådor 
staplade på varandra med botten och tak.

I mitten av juni kommer vi att slunga den 
första honungen för året. Jordgubbar med 
grädde och nyslungad honung är tradition till 
midsommar! Honungen är flytande när den 
slungas ur ramarna, sedan kristalliserar den 
och blir fast. För att honungen ska bli len, 
slät och lagom fast före burkning rör vi den 
så att kristallerna slås sönder. 

I juni är bisamhället som störst och det kan 
finnas uppåt 80 000 bin i kupan. Typiskt är 
att de då känner sig trångbodda och svär-
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mar, gärna på midsommarafton… Bisvär-
men tar med sig drottningen och drar iväg 
för att leta efter en ny boplats och har man 
tur får man tag på dem innan de bestämt sig 
för att flytta in på något olämpligt ställe som 
i en husknut eller en skorsten.

Framåt slutet av sommaren, ungefär när 
skolan börjar, är det dags att ta sommarens 
sista honung före invintringen. Vi lämnar en 
del honung och ger sedan bina socker innan 
aktiviteten i kupan sjunker och bina sätter sig 
i vinterklot för att övervintra tätt tillsammans. 

Bara drottningen och arbetsbina övervintrar, 
drönarna kastas ut ur kupan på hösten. Sen 
ser man inte bina på flera månader, inte för-
rän rensningsflygningen som i år var i slutet 
på februari här i Vretstorp. Efter det följer 
den där nervösa tiden då man gärna kollar 
att bina har tillräckligt med socker kvar så de 
klarar sig tills det blir varmt och de kan häm-
ta pollen och nektar i naturen igen. Men nu 
är det april, bina ynglar för fullt och hoppet 
om en riktigt bra bisäsong lever.

Susanna Kivling, VibyBin

Bilden är tagen förra 
sommaren. Efter ett pass 
i bigården kom jag tillbaka 
till Laura, då 4 månader. 
Eftersom myggen började 
komma fick Laura låna 
min hatt. 



”Vi i Viby”
Lundby Prästgården 187
694 95 Vretstorp

Juni

Händer i Viby
 1  Rock'n'roll Kväll i Vretstorpsparken

  Träningstävling Hoppning
  (pay&jump), Vrks ridcenter

 2  Hopptävling Ponny, Vrks ridcenter

 10 Högmässa, Viby kyrka

 15 Gudstjänst, Esslatorp

 6 13 Nationaldagen firas på
  Hembygdsgården. Servering.
  Arr. Hembygdsföreningen
  Hopptävling Häst, Vrks ridcenter

 8 22 Pingstnattsmässa

 9 10 Gudstjänst i Kristallkyrkan

 11 Vallfartsmässa, Riseberga

 15 Gudstjänst, Esslatorp

10 18.30 Högmässa, Viby Gamla Prästgård

 19.30 Kulturkväll, Viby Gamla Prästgård

12 19.00 Vi sjunger in sommaren,
   Viby kyrka

16 10 Högmässa, Viby kyrka

  Gudstjänst med nattvard
  i Kristallkyrkan

  Sommargudstjänst i Stenkulla.
  Egen fikakorg! Arr: Bäcksjökyrkan

 15 Gudstjänst, Esslatorp

20 18 Vi klär midsommarstången
  på Hembygdsgården.
  Arr. Hembygdsföreningen

21 14:30 Midsommarfest. Servering.
   Arr. Hembygdsföreningen

21 17 Midsommarkonsert, Viby kyrka

22 11 Friluftsgudstjänst,
  Viby Hembygdsgård

23 10 Högmässa, Viby kyrka

25 14-17 Sommarcafé Viby Gamla Prästgård,
   tisdag-torsdag till 8/8

 19 Glasscafé i Kristallkyrkan

30 10 Sommargudstjänst i Stenkulla.
  Egen fikakorg! Arr: Bäcksjökyrkan

  Högmässa, Viby kyrka

 6  Louise Hoffsten i Vretstorpsparken

 7 10 Gudstjänst i Kristallkyrkan

 7 10 Högmässa, Viby kyrka

 7 14 Öppen Hembygdsgård. Tårtbuffé,
  lotteri. Arr. Hembygdsföreningen

10 9 Cirkusskola för sommarlovslediga
  barn 7 – 15 år. Arr. Magiskateatern

14 10 Högmässa, Viby kyrka

14 10 Sommargudstjänst i Stenkulla.
  Egen fikakorg! Arr: Bäcksjökyrkan

16 19 Glasscafé i Kristallkyrkan

21 10 Gudstjänst i Kristallkyrkan

21 10 Högmässa, Viby kyrka

21 14 Öppen Hembygdsgård. Café,
  levande historia för hela familjen.
  Arr. Hembygdsföreningen

24  Träningstävling Dressyr (Pay&ride)
  med KM, Vrks ridcenter

27 10 Slåttergille. Ta med lie, räfsa.
  Arr. Hembygdsföreningen

27  Vretstorpsnatta i Vretstorpsparken

28  Dressyrtävling senior, Vrks ridcenter

28 10 Högmässa, Viby kyrka

28 10 Sommargudstjänst i Stenkulla.
  Egen fikakorg! Arr: Bäcksjökyrkan

 3  Danskurs med foxfusion i Vretstorps-
  parken, arr. Dance together

  Jubileumsfest, Vretstorps byalag

 4  Danskurs med foxfusion i Vretstorps-
  parken, arr. Dance together

 10 Gudstjänst med nattvard
  i Kristallkyrkan

  Högmässa, Viby kyrka

 14 Hembygdsgårdens dag.
  Arr. Hembygdsföreningen

 18 Musik, Viby kyrka

 5 19 Musik, Viby kyrka

 6 19 Musik, Viby kyrka

 7 19 Musik, Viby kyrka

 8 19 Musik, Viby kyrka

 9 19 Musik, Viby kyrka

10 19 Musik, Viby kyrka
  “Sommarkväll i Stenkulla”. Servering.
  Arr: Bäcksjökyrkan

11 18 Sommargudstjänst i Stenkulla.
  Egen fikakorg! Arr: Bäcksjökyrkan.
  Högmässa, Viby kyrka

  Musik, Viby kyrka

13 19 Glasscafé i Kristallkyrkan

14 17 Sagovandring, Breslättsängen, 
  Östansjö

18 10 Högmässa, Viby kyrka

  Gudstjänst i Kristallkyrkan

 15 Gudstjänst, Esslatorp

25 10 Gudstjänst i Kristallkyrkan

  Högmässa, Viby kyrka

 15 Gudstjänst, Esslatorp

Juli Augusti

VIBYDAGEN  FIRAS  I  ÅR  14  SEPTEMBER  KL 11-16


