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Medverka i Vi i Viby!
Utgåva Datum Manusstopp
Sommar 1/6 1/5
Höst 1/9 1/8

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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VI I VIBY n:r 1 2020
Vi i Viby ges ut fyra gånger per 
år av Föreningen Vibybygden. 
Upplagan är 1900 ex och den delas 
ut av ideella till alla hushåll i Viby 
– alltså Östansjö och Vretstorp 
med omnejd. Bor man på annan 
ort går det bra att prenumerera 
på tidningen för 100 kr för fyra 
nummer.
Betala enligt uppgifter nedan och 
meddela namn och adress.
Vissa föreningar ordnar själva med 
prenumeration för sina utsocknes 
medlemmar.
Manusstopp för nästa nummer 
är 1 maj för utgivning 1 juni.

Vi svenskar pratar alltid om väder och vind, så till den 
grad att italienare t ex, alltid frågar oss om vädret när 
de hör av sig.

En så snöfri och mild januari har vi sällan eller aldrig 
haft som i år. När jag skriver detta uppgick temperatu-
ren i Australien till plus 43 grader Celsius (sommar där). 
Bränderna där är större och kraftigare än någonsin.

Vart är vi på väg egentligen?
Våra hav översvämmas av plast. Fiskar äter plast och 

dör en plågsam död. Snart får väl vi också i oss samma 
vara.

Nyligen har insamlade och giftiga batterier spritts ut 
över flera åkrar av skrupelfria entreprenörer.

Tekniken går ”framåt”. Forskning finns för självkö-
rande bilar och ansiktsigenkänning. Den nya tekniken 
kräver metaller och ämnen som är miljöförstörande. Ja, 
man kan räkna upp hur mycket som helst.

Ska vi rensa stränder och vatten från plast, eller ska 
vi utveckla robotar som sköter om oss på gamla da´r? 
Jag för min del tycker inte det är särskilt roligt att tala 
med en robot i telefon, som man tvingas till ibland.

Det kanske var bättre förr?

Leif Pettersson
Ordförande i Viby Hembygdsförening
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Från redaktionen

• 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.

Snart blommar det…!
Nästa nummer av Vi i Viby kommer att handla 
om privatträdgårdar och det vore toppen om ni 
vill vara med! Det spelar ingen roll om ni har en 
stor och magnifik trädgård eller ”bara” en vrå på 
tomten som ni är speciellt stolta över.

Kanhända har någon av er en extra besvärlig 
blomma eller någon buske med en speciell his-
toria. Det kan finnas nåt som klättrar, kryper eller 
hänger som förtjänar att fotograferas. Eller en vat-
tenspegel som tål att beundras i timmar. Nån kan 
ha ett stenparti som slår det mesta eller värdefulla 
tips på hur just ni har lyckats med era växter…

Så vad ni än vill bidra med så är det välkommet. 
Tillsammans kan vi göra ett färgstarkt och spän-
nande reportage!

Hör av er till norrlindh@hotmail.com eller till 
redaktionen.

Kerstin Lindh Furås
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1908 är också året då 
Vretstorps IF bildas och 
enligt hörsägen förlorar man 
första fotbollsmatchen med 
1-0. Det vinnande målet görs 

Vretstorps IF
– pigg 112-åring!
1908 är ett historiskt år inom svensk idrott. Landslaget i fotboll spelar sin fösta 
landskamp mot Norge och vinner med 11–3. Skidfrämjandet bildas den 11 de-
cember. Sommarolympiaden hålls i London och första svenska kvinna att vinna 
en OS-medalj är Märtha Adelsstråhle med en bronsmedalj i tennis.

när målvakten är och pal-
lar äpplen. Det är en tid då 
sportdrycker inte existerar.

Vretstorps IF är och har 
varit historiskt viktig för 

samhället. Man har drivit 
ungdomsverksamhet i olika 
former – inte bara fotboll. 
Det senaste projektet kallas 
FART och har blivit mycket 
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Vretstorps IF:s div 3-lag i början av 60-talet. Arkivbild.

Invigning av nya idrottsplatsen 1993. Arkivbild.
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Ordförande Bertil Gunnarsson klipper bandet vid invigningen (t v) och föreningen visar upp sina olika lag i sam-
band med det (t h). Arkivbild.

2019 blev det vinst i sista hemmamatchen, vilket betyder serieseger i div 4. Det firas med guldhattar, bengaler 
och hängivna supporters. Foto: VIF
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Vill du börja rida?
Vi har lediga platser för barn från 7 år 

och vuxna på Hallsbergs Ridskola i 
vackra Lindhult, Östansjö.

uppskattat bland deltagande 
barn och föräldrar.

Under 60-talet växte 
Vretstorp som samhälle med 
nyetablerade butiker och 
omfattande bostadsbyggan-
de. Vretstorps IF nådde div 
3 i början av 60 talet, högsta 
nivån man kommit så långt i 
seriesystemet.

Ett annat viktigt år i 
Vretstorps IF:s historia är 
1993. Då invigdes den nuva-
rande idrottsplatsen med ny 
fotbollsplan och klubbhus. 
Dåvarande ordförande Bertil 
Gunnarsson fick verktyg att 
klippa bandet av en fall-
skärmshoppare som landade 

på den nya fotbollsplanen, 
något man än idag pratar om 
på byn.

Den sköna känslan man får 
efter ett besök i Vretstorps 
IF klubblokal för att inhämta 
fakta till denna artikel är att 
det andas framgång runt 
föreningen. 2019 var en av 
de starkaste säsonger man 
presterat med vinster i såväl 
distriktskuppen som div 4, 
mötet med ÖSK i distrikts-
kuppen på hemmaplan blev 
en övertygande seger för 
hemmalaget Vretstorp. Vilken 
triumf!

År 2020 känns mycket 
spännande i Vretstorp på 

många sätt. Vretstorps IF 
med ca 400 medlemmar är 
åter ett div 3-lag med mål-
sättningen att etablera sig 
där. Med många barnfamiljer 
i byn ett starkt drivande by-
alag, aktiva kyrkor som Viby 
kyrka och Kristallkyrkan, så 
andas det framtidstro i Vrets-
torp. Vilken härlig känsla!

Vretstorps IF gör avspark 
på hemmaplan i april mot 
Torsby IF, åter i division 3. 
Åter med samhället Vretstorp 
på frammarsch precis som 
på 60-talet.

Med spänd förväntan und-
rar man hur det skall gå!

Anders Karlberg
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Nu kör vi!
Efter flera års arbete har vi nu änt-
ligen fått klartecken för projektet 
Mångfaldens landskap. Åtgärder för 
rekreation, natur- och kulturvård samt 
ökad attraktionskraft i Vibybygden. I 
projektledningen finns bl a den från 
Örebro kände Mats Rosenberg.

EU står för 93,16% av tremiljonersprojek-
tet. Resten har vi sökt och fått från olika 
sammanhang: Region Örebro län, Hopa-
jola, Hallsbergs kommun, Viby församling, 
Viby Hembygdsförening. Till det kommer 
att huvudentreprenören, LIPAB från Åsbro, 
sponsrar projektet med 10% av entrepre-
nadkostnaden, vilket vi är väldigt glada för. 
Sommaren 2021 ska projektet vara genom-
fört.

En av förutsättningarna för projektet är 
att vi lokalt bidrar med ideella insatser om 
minst 500 timmar. Även du som inte är aktiv 
i någon av Föreningen Vibybygdens med-

Det behövs många frivilliga 
insatser, bland annat med 
skyltar.

Film med årsmöte
Härmed kallas Föreningen Vibybygdens 
medlemmar till årsmöte på Magiska Teatern 
i Vretstorp lördagen den 4 april 2020
kl 14.00.

Årsmötet hålls i en paus (c:a kl 14.45) i 
gratisvisningen av filmen Lantisar.

Val skall förrättas av ordförande (1 år), tre 
ledamöter (2 år), två suppleanter (2 år), samt 
revisorer. Medlemsorganisationerna uppma-
nas att utse sina representanter och nomi-
nera dem till valberedningen, vars samman-
kallande är Leif Pettersson, Gatan, marka@
telia.com

Mats Rosenberg kom-
mer att peka med hela 
handen.

lemsorganisationer är välkommen att bidra! 
Motorsåg och röjsåg behövs, montering 
av bänkbord, uppsättning av skyltar och 
markeringar, glada tillrop och kaffekorgar – 
allt kommer att behövas! Det är viktigt att 
vi, trots att mycket görs av maskiner som 
kommer hit, känner en delaktighet och att 
det är vår Vibybygd som utvecklas!

Benjamin Lundqvist, ordförande

Möt oss på
Hallsbergsmässan

24-25 april!

Skriv upp
årets Vibydag:
12 september!
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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

Inredning, presenter
Öppet tisdag och söndag 14-18

Även öppet enligt överenskommelse
Tel: 070 6964507 / 070 2444039

Tystinge Sörgård Östansjö
på vägen upp mot Dovra sjöar.

www.ovevas.se

Möt våren med oss

Ovevas Butik

ÖPPET helgfri fredag 13.00-18.00
Ring så öppnar jag på annan tid!

Mona: 073-182 58 58
www.valldalahandel.se

©
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Vårnytt från IVANHOE!

emmas lillstuga @emmaslillstuga

Välkommen till en frisersalong
i annorlunda miljö!

Tidsbokning tel 070-5668207

Klipper, färgar, slingar, lockar

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

Välkomna!

Varmt välkomna!

För dig som gillar friluftsliv:
Vi finns på Askersund Outdoor Festival
med ekoloppet multisport 29-31 maj

OBS! Stängt i butiken fre 29/5
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Parkgatan 1, 694 50 Vretstorp
Telefon expeditionen 0582-66 01 89

E-post: info@kristallkyrkan.se

Fredagar ned GiG
På fredagar från kl 19 är det GiG i Kristall-
kyrkan. Då samlas tonåringar från 13 år och 
uppåt och gör massa roliga saker tillsam-
mans. Bilkurragömma, spelkvällar, matlag-
ning, karaoke, båtrace är några saker som 
händer under våren. Det är bara att komma 
som man är. Vid frågor kan man kontakta 
Rebecka tel 0768953400 eller e-post 
rebecka@kristallkyrkan.se

Bengt Johansson kommer 
till Kristallkyrkan
Söndagen 8 mars kl 18 
kommer en av våra mest 
kända kristna sångare 
och musiker till Kristall-
kyrkan. Bengt Johans-
son gav ut sin första 
lovsångsskiva 1989 
”Vind över vatten” som 
innehåller många klassi-
ker. Sedan dess har det 
blivit åtskilliga skivor, de 
flesta med lovsångsprofil. Sånger som Bara 
i dig, Ropa till Gud, Din nåd är dyrbar är 
några välkända sånger från Bengt.

Inträde 100 kr (från 15 år). Servering.

Högtidsdagar för alla barn
Under våren anordnas tre speciella dagar 
för alla barn i åldrar 7-12 år. De går under 
namnet SUPERLÖRDAG och kommer att 
blir något alldeles extra! Det blir pyssel, lek, 
sång och fika mellan kl 14-17 i Kristallkyr-
kan. Superlördagar infaller under våren den 
14/3 och 18/4. Ungdomsledare Rebecka 
Hassel är ansvarig. Tel 0768953400 eller 
e-post rebecka@kristallkyrkan.se

Minns du sången
3 maj kl 18 är det musikkväll i Kristallkyrkan 
med tema Minns du sången. Vi får lyssna 
till och vara med och sjunga älskade sånger 
från den kristna sångskatten. Ta gärna med 
ett instrument och var med och spela.

Sjung i barnkör!
Att sjunga i kör är toppen! Man sjunger, spe-
lar och leker tillsammans. Barnkören Strös-
sel övar på torsdagar 17:15-18. Alla barn 
födda 2008-2014 är välkomna med. Strössel 
medverkar i kyrkan på gudstjänsten 1/3 kl 
10 och på påskdagens gudstjänst 12/4 kl 
10. Välkommen! Vid frågor kontakta Madde 
070-797 88 95.

Bibelhelg
Lördag 28 mars kommer Erika Bergman, 
Åbytorp och håller i två samlingar med un-
dervisning. Samlingarna är kl 16 och 18 med 
fika mellan.

Öppen förskola i Kristallkyrkan
Öppen förskola vänder sig till barn i försko-
leålder 0-6 år tillsammans med sina föräldrar 
eller annan vuxens sällskap. Vi pysslar, leker, 
sjunger och har det trevligt och äter en lätt 
lunch tillsammans. Fredagar kl 9:30 till 12:30 
i Kristallkyrkan. Välkommen!

Bakluckeloppis 
21 maj
Den välbesökta 
bakluckeloppisen vid 
Kristallkyrkan arrang-
eras på Kristi Him-
melfärds Dag 21 maj. 
Boka en plats och 
sälj dina prylar eller kom och gör fynd. Kris-
tallkyrkan anordnar stor loppis och servering 
med fika och korv. Start kl 10.

Bokning av plats görs på tel 070-2585264. 
Pris 100 kr per baklucka.



Östansjö Folkets Husförening12

Föreningen Östansjö Folkets Park bildades 
den 30 maj 1920. Föreningens första ordfö-
rande var Gustav Wetterberg som var en i 
bygden känd ”bondkomiker” under namnet 
Torpar-Jan. Gustav var också aktiv politiskt i 
Hardemo kommunistiska ungdomsklubb och 
troligtvis var denna förening initiativtagare 
till Folkets Husföreningens bildande.

Runt 1920-talet startade många föreningar 
och även Folkets Husföreningar för att kun-
na samlas kring politiska samtal i orostider 
om framtida politiska vägval. Östansjö tätort 
byggdes upp under denna tidsperiod men för-
eningen verkar haft som första mål att bygga 
en Folkpark med dansbana och scen. Tidigare 
använde man järnvägsbron vid Laggartorp 
som dansbana. Kanske stördes man av den 
ökande biltrafiken eller störde de boende i 
Laggartop och Berga med närliggande frikyr-
kor. Den nya dansbanan placerades lite mer 
avsides nedanför Östanfalla Gård. Där hyrdes 
en tomt inklämd mellan två diken i gränslandet 
mellan Hardemo och Viby socknar. En enkel 
dansbana med scen byggdes och sommaren 
1921 inbjöd man till danskvällar och underhåll-
ning. En gammal smedja flyttades till parken 
som blev serveringspaviljong och kök.

Hösten 1924 inköptes en lagerbyggnad i Halls-
berg som flyttades till en plats nära parken 
och byggdes om till Östansjös första Folkets 
Hus. Även här ordnades dans men platsen 
blev också mötesplats för politiska diskussio-
ner särskilt när Östansjö socialdemokratiska 
ungdomsklubb 1927 blev medlem i föreningen, 
som nu bytte namn till Östansjö Folkets Park- 
och Husförening.

Östansjö Folkets Husförening 100 år

Åren 1920 – 1970

Parken blev populär och var verksam sommar-
tid långt in på 30-talet. Idag finns fortfarande 
grindstolparna vid entrén kvar och även en i 
dag förfallen caféstuga med utedass. Någon 
dansbana hittar man inte bland slyn men kan-
ske återupplevs parken en lördagskväll i maj, 
den 30 maj 100 år efter dess tillkomst?

Danserna i både parken och Folkets hus var 
under många år oerhört populära med uppträ-
dande av kända musiker såsom Calle Jularbo, 
dåtidens kanske mest kända dragspelare. 
Trots populariteten så var det dyrt att driva 
danstillställningar. Landsfiskalen krävde två 
statspoliser vid varje dans som skulle betalas. 
En gång under 30-talet ordnades dans utan 
tillstånd och vakter vilket ledde till polisingri-
pande. Styrelsen fick böter men ordförande 
Torsten ”Murre” Eriksson fick avtjäna 7 dagar 
på fängelset i Örebro.
Danstillfällena avtog efterhand men Folkets 
hus användes till privata fester, möten, föreläs-
ningar, studiecirklar, teater och biograf till slutet 
av 30-talet då det blev militärförläggning under 
kriget. Gamla Folkets Hus byggnaden finns 
idag kvar som bilverkstad men har även varit 
snickeri, skofabrik, loppis, konstateljé mm. 
Folkets Husverksamheten återupptogs i början 
av 1970 talet på nuvarande plats men det är en 
senare historia.

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

Östansjö beskrivs ofta som ett naturskönt 
samhälle med naturnära miljöer. Samhäl-
let omges av skogs- och ängsområden som 
är värda att vandra i.

I söder Tripphultsmon, Vångeruds kulle, Lind-
hult med naturreservat, Tystingebergen och 
Dovrasjödalen i norr förkastningsås mot Berga, 
Våglyckan, Kungsberg över Sörbyskogen till 
Östanfalla.
Områdena är delvis kuperade och till stor del 
skogbeväxta med blandskog som öppnas upp 
med ängar och äldre odlingsmark. Här finns 
gamla stigar som leder mot osäkra mål! Många 
har genom åren gått vilse, även Östansjöbor. 
Skogen har ändrat karaktär och stigarna har 
vuxit igen. Senast i höstas fick polisen hämta 
ett nyinflyttat Östansjöpar som hade förirrat sig 
i området runt Dovra Sjöar. Och vem vågar sig 
in på okänd mark i Sörbyskogen?

För tredje året i rad gör vi maj vandringar, nu 
både söder och norr om Östansjö med stig-
finnaren Ingvar Björck m. fl. som är förtrogna 
med områdena och historien.

Söndagen 10 maj kl 16.00 går vi från boule-
planen vid pizzerian den gamla skomakarvä-
gen genom Sörbyskogen, förbi gruvan med 
f.d. cementgjuteriet.

Vid Kungsberg, där traktens första “skola” 
var belägen, kan vi se en domarring. Vi tar 
fikapaus i vackra Valkesängen, en av Östan-
sjös äldre festplatser. Därefter skogsstig förbi 
Aggers Hus, f.d. Sionsborgs kapell. Åter via 
Våglyckan och Laggartorp.

Torsdagen 14 maj kl. 18.00 Kvällsvandring, 
med start från skolans parkering följer vi 
elljusspåret och stigen förbi vattentornet upp 
till Lindhult, där blir det fikapaus. Denna gång 
fortsätter vi den södra vägen förbi Igelsjön och 
torpet Högsäter upp till det gamla brandtornet 
och ner till vattentornet och Östansjö.
Ingvar Björck/Sören Johansson

Välkomna till Östansjö Folkets Hus öppna årsstämma • Lördagen den 14 mars kl. 14.00

Den/de som äger andel/andelar i Östansjö Folkets Hus har rösträtt vid stämman.
Föreningens ekonomi och verksamhet för 2019 redovisas och styrelse väljs.
Alla Östansjöbor är välkomna och delta i samtalet om föreningens verksamhet!.
Vi bjuder på kaffe och våffla — PS! Det finns andelar á 100 kronor att köpa!

Majvandringar i Östansjös vackra naturnärområde
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Många var nyfikna på vem som skulle 
bli årets Vretstorpare och de som knep 
mest röster var Vretstorps fotbolls 
A-lag som nu kan lägga ytterligare en 
titel till de många andra som de tagit 
under året som gått.

Vad sägs om att de blev seriesegrare i div 
4 Närke och kvalificerade sig till div 3 vilket 
är en stor bedrift och senast det hände var 
1960, nästan 60 år sen.

De knep också segern i Myresjö cup efter 
bl.a. spöat ÖSK med hela 6-0 i semifinalen. 
I finalen som spelades på Bern Arena vann 
dom över Latorps IF och matchen gick till 
straffsparksavgörande där Vretstorps mål-

Tränaren Dennis Fransson och lagkaptenen Gustav 
Larsson tar emot priset av ordf. Torbjörn Åkesson.

Årets Vretstorpare
vakt räddade dom två sista straffarna och 
segern var ett faktum.

De vann också skytteligan med hela 99 
gjorda mål.

Laget förärades blommor, diplom och en 
tavla målad av den lokala konstnären Erika 
Biltman.

Vi gratulerar till utmärkelsen Årets Vretstor-
pare 2020.

Motiveringen lyder: Ett fantastiskt lagarbe-
te av ett gäng vinnarskallar, som tillsammans 
genom hård träning och en vilja att vinna 
skapade ett lag som blev oslagbart.

Text: Torbjörn Åkesson
Bild: Gunnar Larsson

Ordförande Torbjörn Åkesson tackar 
Jenny Hoaas Jacobson, Julia Engman 
och Tyra Jacobsson för underhållningen 
från Fridas Dans
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Vretstorps byalag har haft sitt 11:e 
årsmöte och platsen för mötet var Kris-
tallkyrkan och ca 60 personer kom till 
mötet.

Ordförande Torbjörn Åkesson höll ett kort 
inledningstal där han berättade om vad bya-
laget har gjort under det gångna jubileums-
året och en summering av de 10 åren som 
byalaget funnits. Ordförande berättade om 
byalagets framtidsplaner där han poängte-
rade vikten av byggandet av nya lägenheter 
i Vretstorp och även behovet av en utbygg-
nad av Esslatorps äldreboende.

Mycket har hänt under 10 år men det som 
byalaget fått mest respons för är trädplante-
ringen som skedde 2014 utmed Stationsga-
tan. Även Qstar macken gav mycket upp-
märksamhet i media.

Torbjörn berättade om att försäljningen på 
macken går fortsatt bra enligt ledningen på 
Qstar vilket är glädjande.

Torbjörn berättade också om den upprust-
ning som skett vid lekparken efter påtryck-
ningar från byalaget och allmänhet. Vi har 
även fått ström framdraget till rondellen efter 
påpekande till kommunen. Detta är ett resul-
tat av den årliga rundvandringen i samhället 
med representanter från kommunen och 
byalaget.

Ordförande tackade för den respons och 
uppskattning byalagets styrelse fått från 
medlemmarna, det är sådant som sporrar till 
nya stordåd.

– Nu tar vi nya tag och ser fram emot 
20-årsjubileet, avslutade ordföranden sitt 
inledningstal.

En del omkastningar skedde också i 
den nya styrelsen som valdes under mö-
tet. Yvonne Hedlund, som funnits med i 
styrelsen sen 2013, avsade sig uppdraget 
som ledamot och tackade för sig. Yvonne 
avtackades med blommor av ordföranden 

Yvonne Hedlund blir avtackad av Ordförande Torbjörn
Åkesson.

Årsmöte i Vretstorps byalag

som tackade Yvonne för ett gott arbete i 
Byalaget. Otto Kivling efterträder Yvonne 
som ledamot och vi hälsar Otto välkommen 
i styrelsen.

Styrelsen 2020
Ordf. Torbjörn Åkesson.
Ledamöter: Anette Wiberg, Agneta Bodin, 
Helen Persson, Gunnar Larsson, Rebecka 
Torstensson, Otto Kivling.
Suppleanter: Stig Sundblad, Arne Laurén.

Det bjöds på en uppskattad underhåll-
ning av Fridas dansare som visade upp sina 
danskunskaper. Byalaget visade ett bild-
spel från de 10 år som gått och även från 
jubileumsfesten 2019. Det såldes lotter och 
kvällen avslutades med kaffe och landgång.

Styrelsen tackar alla som kom och för att 
ni stödjer Vretstorps Byalag.

Bild: Gunnar Larsson
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En blomstrande  
förening i ett 
blomstrande  

Vretstorp

• FOTBOLL SENIORER

• FOTBOLL UNGDOM

• LÖPNING

• F.A.R.T.

 • PINGIS

• GYMPA

• STYRKETRÄNING

• UNGDOMSGÅRDEN

A-LAGSMATCHER
VÄLKOMNA NER TILL FREDRIKSBERGS IP OCH STÖD 

VÅRT A-LAG OCH VÅR FÖRENING!

DIVISION 3 VÄSTRA SVEALAND

2020-04-18  15:00  Vretstorps IF - Torsby IF

2020-05-03  15:00  Vretstorps IF - IFK Ölme

2020-05-09  15:00  Vretstorps IF - Hertzöga BK

2020-05-23  15:00  Vretstorps IF - Eskilstuna City FK 

2020-06-07  15:00  Vretstorps IF - Arboga Södra IF 

2020-06-18  19:00  Vretstorps IF - Kungsör

2020-08-01  15:00  Vretstorps IF - Säffle SK 

2020-08-08  15:00  Vretstorps IF - FBK Karlstad 

2020-08-28  18:30  Vretstorps IF - Adolfsbergs IK 

2020-09-12  15:00  Vretstorps IF - Bengtsfors IF 

2020-09-26  15:00  Vretstorps IF - Yxhults IK

@vretstorpsif1908  
 @vretstorp.ungdomdgard

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

MOTION ÄR 
VIKTIGT OCH DÄR 

VILL VI FINNAS 
FÖR DIG.
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Behandlingar:
• Klippning herr, dam & barn
• Färgning
• Slingning
• Skäggklippning
• Brud & baluppsättning
• Bryn & fransfärgning
• Extensions

Denna bruduppsättningen 
gjorde jag i höstas. Går ni 

också i bröllopsplaner eller ska gå på 
Bal? Hör gärna av er så hjälper jag till 
med allt från lättare styling till avan-
cerad uppsättning!

Vill du uppleva frisörlyxen i en lugn 
och lantlig miljö, njuta i massage-
schamponeringen och med en ryk-
ande kopp kaffe eller te i handen bli 
som ny? Då är du varmt välkommen 
till mig på Salong Saxen. 

Kvällsöppet
Hoppas vi ses! Soliga vårhälsningar

Jessika Nagel
Kalvslätt Nyborg 120
694 95 Vretstorp
Tel 0708133565
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En matta stals från polishuset. 
Utredningen lades ner. ”Vi har 
inget att gå på.”

3 1 4

2 3 1

1 3 4

2 1 3

1 2

3 4 1

3 2 3

2 4

4 2 6

2 1 3 4

3 5 2 1

1 2 3

2 3 6 4

Lätt Medel Svår

Varje siffra får bara finnas en gång i
varje rad ( ), kolumn ( ) och låda.

– Vad säger mexikanarna
när de får lov?

– Tacolov
Vad är örnens
favoritmat?
- Örngott!

Visste du att… (om djur)
…80% av alla djur på jorden
är insekter?
…sniglar kan sova oavbrutet
i upp till 3 år?
…för varje person i världen 
finns det en miljon myror?
Källa: 123fakta.com

Har du några bra roliga histo-
rier, gåtor eller andra idéer till 
Barnens sida? Då kan du mejla 
till den här adressen så kommer 
det med i nästa nummer!
viiviby@viby.nu
Sunniva, barnredaktör

Ha ha!

Hi hi!
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Ordförande Leif Pettersson tel 070-209 88 56
Kaffekommittén: Margareta Guldbrandsson ansvarig tel 070-359 33 38

Grupper
Byggnadsvård: Ove Forsberg ansvarig, tel 0582-52 624
Växtgrupp: Birgitta Lindström Pettersson tel 070-514 17 52
Textilgrupp: Viveka Grinde tel 073-695 34 15

Medlemsavgift: 150 kr/pers + 50 kr för utsocknes utskick.
Bankgiro: 526-6846

Sön 15 mars 14.00 Årsmöte i Viby Församlingshem Arne Svensson visar bilder
  och vykort från bygden.
Lör 25 april 10.00 Fagning Vi räfsar och gör fint runt Hembygdsgården
Tors 30 april 20.00 Valborgsmässoafton Brasa, körsång, fyrverkeri, servering,
  vårtal
Ons 13 maj 18.00 Utflykt till leksaksmuseet, Fjugesta
Ons 20 maj 18.00 Byavandring i Vretstorp
Lör 6 juni 13.00 Nationaldagen firas Servering
Tors 18 juni 18.00 Vi klär midsommarstången
Fre 19 juni 14.30 Midsommarfest Servering
Lör 20 juni 11.00 Midsommardagen Friluftsgudstjänst
Sön 5 juli 14.00-16.30 Öppen hembygdsgård, tårtbuffé – lotteri
Sön 19 juli 14.00-16.30 Öppen hembygdsgård, café, barnteater
Lör 25 juli 10.00-13.00 Slåttergille Ta med lie, räfsa
Sön 2 aug 14.00-16.30 Hembygdsgårdens dag Servering
Lör 12 sep 11.00-16.00 Vibydagen Servering
Mån 5 okt 19.00 Brasafton

Årsprogram 2020

Viby Hembygdsförening
Alla samlingar är i Viby Hembygdsgård om inget annat anges

Kom och hjälp till 
med fagningen!
Lördagen den 25 april 
samlas vi i hembygdsgår-
den klockan 10 och hjälps 
åt att räfsa löv och kvistar 
och göra fint inför Valborg. 
Ju fler desto roligare!
Vi bjuder på kaffe och 
smörgås.

Välkommen!
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Arne Svensson berättar: Det finns åtskilliga vykort som visar idrottsanläggningar, och på flygfoton är det inte 
ovanligt att fotbollsplaner och liknande finns med. Det är dock inte så vanligt att flygplanet med fotograf råkat 
passera under pågående match! Det här kortet från Östansjö visar fotbollsplanen med spelare, linjemän, domare 
och publik. Kortet är oskrivet. Förlaget Aero-Tjänst i Västerås startades 1936, och all flygfotografering upphörde 
under 1939 på grund av kriget, så kortet kan vara taget omkring 1937.

Hembygdsföreningen på nätet – Bygde-
band, Facebook, Hembygdsportalen…

Vykortet ovan är vårt bidrag till temat idrott, 
samtidigt som det är ett exempel på vad Arne 
Svensson kan tänkas bjuda på när han föreläser 
på årsmötet den 15 mars. Det är också en bild 
från förr, och sådana finns att se på många sidor 
på internet!

På Bygdeband har vi i många år kunnat se 
historiska bilder från Viby och hela Sverige. 
Bygdeband är Hembygdsförbundets sida och just 
nu ligger sidan nere eftersom man håller på att 
flytta allt material till den nya Hembygdsportalen. 
I Hembygds-portalen kommer även Viby hem-

bygdsförenings nya hemsida att finnas. Någon 
gång under mars-april beräknas arbetet med 
nya Bygdeband vara färdigt. Administratörer för 
Bygdeband från Viby hembygdsförening är Bosse 
Nilsson, Bo Dimberg och Susanna Kivling.

Vi vill även tipsa om Örebro Läns museums arkiv 
på digitalt museum https://digitaltmuseum.se/
search/ Många bilder här dokumenterar vardagen 
under förra seklet, till exempel finns det bilder från 
Stubbetorps kontrollhönseri, Vretstorpsverken, 
Konsum i Östansjö och Östansjö stationshus!

Alla med Facebook kan även se bilder från 
modern tid på vår Facebooksida “Viby Hem-
bygdsförening”. Där lägger vi också ut notiser om 
kommande evenemang.

Välkommen till vår vackra 
hembygdsgård!

Välkommen att delta i våra 
evenemang!

Välkommen att bli medlem 
i hembygdsföreningen!
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ÖSTANSJÖ FRIKYRKOFÖRSAMLING
Axgatan 1, 694 72 Östansjö • www.backsjokyrkan.se

FREDAGAR 9.30 – 11.30

HÄNG MED!!!

NU ÄR VI IGÅNG!

 
TISDAGAR  18 – 19.30

Östansjö frikyrkoförsamling

Bibelsamtal
Viby församling förlägger under våren, 
fr.o.m. februari t.o.m. juni, ”Bibelsamtal” 
i Bäcksjökyrkan kl 10 första torsdagen i 
månaden.
Välkommen att vara med!

Söndag 29 mars kl 18
Jonatan Lindner och Per- Emil Jakobsson 
spelar och sjunger egna och välkända sång-
er.  2008 valdes Jonatan  till årets lokalartist 
och medverkade i  O, helga natt. Han har 
även producerat några konserter, exem-
pelvis med Janne Schaffer. Per-Emil och 
Jonatan hittade varandra genom musiken 
och bildade en duo. Under kvällen finns det 
förstås fika att köpa men också möjlighet till 
gemenskap runt fikaborden. En kort kvälls-
andakt avslutar kvällen. 
VÄLKOMMEN!

Vill du prata om mer 
än vädret?

Tillsammans med Viby församling inbjuder 
Bäcksjökyrkan till Alpha. Sex tisdagar 17.30 – 
19.30 (parallellt med scouterna) från mars till 
juni med start 17 mars.

Alpha är en praktisk introduktion till den 
kristna trons grunder. Varje samling börjar med 
en gemensam måltid och därefter blir det fö-
redrag och samtal. I en accepterande miljö får 
man möjlighet att tillsammans ta ställning till 
klart uttryckta frågeställningar och undersöka 
vad Bibeln säger om dem.

Vårterminen avslutas med en Alphahelg 
21-23 maj. Efter sommaruppehåll fortsätter vi 
med Alpha-samlingar.

Anmäl ev. intresse till
Viby församling 0582 66 00 10 eller
Kina Appelqvist 073 020 97 03.
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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



Viby församling

Viby i ur och skur
Den 2 februari samlades några intresserade i Viby församlingshem i samband 
med kyrklunchen för att höra om Viby församlings planer på att starta en försko-
la vid Församlingshemmet.

Viby församlingshem var fram till 60-talet skola. Byggnaderna bortom var på den tiden lärarbostad och ålder-
domshem. Gräsmattan i förgrunden och dungen till höger är tänkta att bli inhägnad lekyta till förskolan. Lekplat-
sen kommer att ha utsikt över Vibysjön.

25

Varför skulle församlingen starta en 
förskola?
Jo, dels för att undervisning är en av en 
församlings grundläggande uppgifter och vi 
redan har verksamhet för barn 0-15 år i Viby. 
När kommunen har svårt att få fram tillräck-
ligt med platser i barnomsorgen är steget 
alltså inte långt för Viby församling att hjälpa 
till. Flera saker är redan på plats: En grund-
hållning där barnet ställs i centrum, lokaler 
anpassade för barnverksamhet, pedagogis-
ka modeller som ”Godly Play” som tar barns 
tankar och lek på allvar, kompetens och 
säker personal som kan bidra i en förskola 
samt lokaler och rutiner för livsmedelshante-
ring under kommunens tillsyn. Allt detta står 
oanvänt större delen av en vanlig vecka.

Kyrklig
Alla förskolor styrs av Skollagen och Lä-
roplan för förskolan. Där skiljer man på 
undervisning (skall vara icke-konfessionell) 
och utbildning (kan innehålla konfessionella 
inslag). Det finns idag ett hundratal förskolor 
som drivs av Svenska kyrkan och där har 
man lång erfarenhet av att följa både Kyrko-
ordningen, Skollagen och Läroplanen. Den 
nyfikne kan kolla in t ex Knivsta församlings 
hemsida.

De konfessionella inslagen i Vibys förskola 
kanske skulle kunna handla om ”Veckans 
Godly Play-berättelse”, årstidens sånger och 
inbjudningar till hela familjen i samband med 
högtider.
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I ur och skur
Friluftsfrämjandet har arbetat fram en utom-
huspedagogik som vi tänkte ansluta oss till. 
Barnen är ute för det mesta, oavsett väder. 
Detta går hand i hand med församlingens 
miljöarbete, knyter an till natur- och kultur-
stråket kring Vibysjön och borgar för friska, 
glada barn som lär sig älska naturen.

Vi planerar att bygga en inhägnad lekpark 
precis norr om Församlingshemmet, med 
träd, buskar, gungor, klätterträd, vindskydd/
uterum och gräsmatta. 
Ekonomin
Viby församling har inga stora pengar att 
skjuta till, utan kommer att vara helt bero-
ende av ett smart utnyttjande av lokaler och 
personal för att den omsorgspeng som följer 
med varje barn skall räcka. Även om de 

initiala investeringarna hålls på ett minimum 
kommer vi att behöva hitta externa medel 
för detta. Alla tips och all sponsring när 
det gäller anläggningsarbeten och annat är 
välkomna!

Utmaningar
En förhoppning är att förskolan ska kunna 
öppna i augusti, men då krävs att vi får råd 
med de nödvändiga investeringarna, får 
lagom många barn anmälda, kan rekryte-
ra kompetent personal (en rektor och 2-3 
pedagoger?) och får en tillståndsansökan 
godkänd av Hallsbergs kommun.

Benjamin Lundqvist

Är Viby i ur och skur något för
ditt barn? Kontakta oss!

På trettondeda-
gen välkomnades 
Torbjörn Edebol 
som komminister 
på halvtid i Viby. 
Han är pensionär 
sedan drygt ett år 
efter nära 40 år som 
präst på olika nivå-

er, senast i Göteborgs stift. Torbjörn är gift 
med Maria, har fem vuxna barn med familjer 
och bor i Finnerödja. Hittills har de fyra barn-

Ny präst på plats

Gustaf Engman in memoriam
Vi publicerar inte längre namnen på dem som döpts, kon-
firmerats, vigts eller avlidit i församlingen, men eftersom Vi i 
Viby hade ett stort reportage om Gustaf Engmans hundraår-
iga liv i höstas, är det naturligt att meddela att Gustaf avled 
i januari, ett drygt halvår efter sin hundraårsdag. Det var på 
samma datum som hustrun Marjatta dött 2003. De senaste 
åren bodde Gustaf Engman i Hallsberg, men han hade sitt 
hjärta kvar i Viby församling och Viby kyrka. Må han, efter 
sin långa arbetsdag, vila i frid och uppstå i härlighet!

barn men de ser fram mot fler.
– Jag tycker mycket om Viby församling 

och trivs i Vibymiljön, säger Torbjörn.

Har han några fritidsintressen, då?
– Jag har många fritidsintressen, så många 
som i psalmen ”Jag kan icke räkna dem 
alla”. Jag titulerar mig ibland som ”livsinspi-
ratör” och ser min uppgift som att inspirera 
till liv, det goda livet och det eviga livet.

Varmt välkommen till Viby, Torbjörn!
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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

•  3 mars
• 24 mars
• 14 april
•  6 maj
• 26 maj

Allt gott! Önskar ordförande
Margareta Guldbrandsson

070-3593338

Fr 10 april 15.00
Långfredagen. Långfredags-
gudstjänst, kyrkokören 

Sö 12 april 10.00
Påskdagen. Högmässa,
kyrkokören, barnkören.
Thomas Jonsergårdh, trumpet.

Musik i Viby församling

RISEBERGA-VADSTENA
18-24 maj
Vi vandrar längs Katarinaleden 
via Viby, Dovrasjödalen, Åm-
melången och Hammar. Dagse-
tapperna är c:a 20 km. Kostnad: 
400: - per dygn inkl. frukost, 
matsäck, middag och övernatt-
ning. Anmälan senast 21/4. Två 
förberedande träffar 21/4 och 
5/5.

VANDRING TILL VALLFARTS-
MÄSSAN I RISEBERGA | 31/5
Vandringar ordnas från flera 
platser, t.ex. från Viby Gamla 
Prästgård (14 km), start kl. 07.00.

To 30 april
Valborgsmässoafton. Firande 
vid Hembygdsgården kl 20.00 
och vid Ankdammen i Vretstorp 
kl. 21. 00, Viby Manskör 

Sö 31 maj 11.00
Pingstdagen. Vallfartsmässa i 
Riseberga klosterruin, Viby kyr-
kokör deltar i ”Risebergakören”

Vill du jobba på Viby
kyrkogård i sommar?

Ungdomar födda 2003 och 
2004 erbjuds sommarjobb 
under tre veckor av sommar-
lovet, 30h/vecka. Ansök till 
Viby församling senast den 
25 mars.

Sommarjobb
för skolungdom

Bli en pilgrim för en vecka eller en dag i sommar!
PILGRIMSRESA TILL SABI-
NERBERGEN I ITALIEN
3-8 oktober
Med minibuss och till fots (två 15 
km-vandringar) besöker vi fyra 
Franciskusplatser och avslutar 
med firande av Franciskusda-
gen. Minibuss och helpension 
hos Birgittasystrarna i Farfa ingår 
– dock inte tåg- eller flygresan, 
som man ordnar själv.
Kostnad: 6 000 kr.
OBS: Anmälan senast 15 maj. 
Två förberedande träffar 25/8 
och 15/9.

Kontakta oss för mer info!

ANNANDAG PINGST | 1 juni
På årsdagen av invigningen av 
Helgeandskapellet på andra vå-
ningen i Gamla Prästgården firas 
högmässa där kl. 18.30 i. Efteråt 
pizza bakad i bakugnen till själv-
kostnadspris och föredrag om 
Nidaros som pilgrimsmål.

PILGRIMSRESA TILL
NIDAROS | 1-6 september
Med start i Närkes Kils kyrka fär-
das vi med minibuss (c:a 70 mil) 
och till fots (c:a 10 mil) till och 
längs Romboleden via Dalarna 
och Härjedalen. En förberedande 
träff 18/8.

För information och anmälan, kontakta Caroline Tivedal Persson
på 0582-66 06 10 eller pilgrimscenter@viby.nu

Viby manskör
Välkommen att vara med oss 2020! Viby 
manskör är en projektkör för män i alla 
åldrar som sjunger en blandad repertoar av 
vårsånger, folkvisor, sakral musik mm. Vi har 
inga inträdeskrav. Man kan komma som helt 
novis men även få utbyte som van körsång-
are.

Kom ihåg: Det är bevisat att körsång be-
främjar hälsan, både fysiskt och i själen!

Välkommen på en första övning ons 15/4 
18.30-21.00 i Viby Församlingshem.
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Expedition/Siv Pettersson
Viby Församlingshem
694 95 Vretstorp
0582-66 00 10
viby.forsamling@svenskakyrkan.se
www.vibyforsamling.se
FB: Viby Församling

Präster
Benjamin Lundqvist (kyrkoherde)
0582-66 08 20
benjamin.lundqvist@svenskakyrkan.se

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

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

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

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

Viby församling

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

Sö 1 mars Högmässa, B Lundqvist, söndags-
skolan ”Himlakul”, kyrkfika. 15 Gudstjänst på 
Esslatorp, kaffe.
To 6 mars 18.30 Veckomässa.
Sö 8 mars 10 Högmässa, T Edebol, söndagssko-
lan ”Himlakul”, sopplunch för fasteinsamlingen i 
Församlingshemmet. 15 Gudstjänst på Esslatorp, 
kaffe.
12 mars 18.30 Veckomässa.
Sö 15 mars 10 Högmässa, söndagsskolan ”Him-
lakul”, kyrkfika. 15 Gudstjänst på Esslatorp, kaffe.
To 19 mars 18.30 Veckomässa.
Stora söndagen 22 mars 10 Högmässa, sön-
dagsskolan ”Himlakul”. 11 Gudstjänst med olika 
bidrag. 12 Kyrklunch för fasteinsamlingen m 
soppa och våfflor i Församlingshemmet. 15 Guds-
tjänst på Esslatorp, kaffe.
To 26 mars 18.30 Veckomässa.
Sö 29 mars 10 Högmässa, B Lundqvist, sön-
dagsskolan ”Himlakul”, kyrkfika. 15 Gudstjänst på 
Esslatorp, kaffe,
To 2 april 18.30 Veckomässa.
Palmsöndagen 5 april 10 Högmässa med 
procession, samling vid Församlingshemmet, 
söndagsskolan ”Himlakul”, kyrklunch för fastein-
samlingen. 15 Gudstjänst på Esslatorp, kaffe.
Ti 7 april 18.30 Korsvandring.
On 8 april 18.30 Korsvägsandakt
Skärtorsdagen 9 april 18.30 Skärtorsdagsmäs-
sa. Soppa i Församlingshemmet.
Långfredagen 10 april 15 Långfredagsguds-
tjänst, kyrkokören

Påskafton, lördag 11 april 22 Påsknattsmässa
Påskdagen, söndag 12 april 10 Högmässa m 
dop, församlingens präster, kyrkokören, barn-
kören, Thomas Jonsergårdh trumpet, söndags-
skolan ”Himlakul”, kyrkfika med påskbitar. 15 
Gudstjänst på Esslatorp, kaffe.
Annandag påsk 13 april 10 Högmässa, kyrkfika.
To 16 april 18.30 Veckomässa.
Sö 19 april 10 Högmässa, söndagsskolan ”Him-
lakul”, kyrkfika. 15 Gudstjänst på Esslatorp, kaffe.
To 23 april 18.30 Veckomässa.
Sö 26 april 10 Högmässa, söndagsskolan ”Him-
lalkul”, 15 Gudstjänst på Esslatorp, kaffe.
Sö 3 maj 10 Högmässa, söndagsskolan ”Him-
lakul”, kyrkfika. 15 Gudstjänst på Esslatorp, kaffe,
To 7 maj 18.30 Veckomässa.
Sö 10 maj 10 Högmässa, söndagsskolan ”Him-
lakul”, kyrkfika. 15 Gudstjänst på Esslatorp, kaffe.
To 14 maj 18.30 Veckomässa.
Bönsöndagen 17 maj 10 Högmässa, välsignelse 
av årets gröda, söndagsskolan ”Himlakul”, 15 
Gudstjänst på Esslatorp, kaffe.
Kristi himmelsfärds dag to 21 maj 10 Högmäs-
sa, kyrkfika 15 Gudstjänst i Stenkulla Missions-
hus. Vandring från Broby äng kl 14.
Sö 24 maj 10 Högmässa, söndagsskolan ”Him-
lakul”, kyrkfika. 15 Gudstjänst på Esslatorp, kaffe,
To 28 maj 18.30 Veckomässa.
Pingstafton lördag 30 maj 22 Pingstnattsmässa.
Pingstdagen söndag 31 maj 11 Vallfartsmässa 
i Riseberga, ta med fikakorg. OBS! Ingen guds-
tjänst i Viby.

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

Nu startar två Alphakurser!
Alpha är en grundkurs i kristen tro – lämplig för dig som vill ta tag i livsfrågorna 
tillsammans med några andra och även för dig som vill friska upp kunskaper-
na från förr. I mars startar dels en Alphakurs för seniorer och andra daglediga 
i Vretstorp och dels en ”vanlig” i Bäcksjökyrkan i Östansjö. Kursansvarig är i 
Vretstorp Torbjörn Edebol och i Östansjö Benjamin Lundqvist, tillsammans med 
frikyrkoförsamlingen. Välkommen med din anmälan!
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Vi har öppet
ALLA dagar 9-20
Välkomna till oss!

Sojas
ICA-Hall
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Följ oss på facebook.com/magiskateatern  

eller  instagram.com/magiskateatern/    
         för löpande uppdateringar.            

 

----------------------------------------------------------------- 
Onsdag 25/3 Våffeldagen 
www.magiskateatern.se/vaffeldagen   
Kl. 18 Våffelservering - Öppet för alla 
Kl. 19 Årsmöte i Magiska teaterns 
scenkonstförening.  

 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
Torsdag 9/4 Ida Wiberg från ”Audio Experiences” arrangerar 
påskäventyr för barn på magiska teatern.  
 
Magiska teaterns scenkonstförening har  
fikaförsäljning i anslutning till detta. 
 
magiskateatern.se/teatergrupp 

 
Lördag 2/5 Levande rollspel (Live) - Harry potter.  
I böckerna var det den 2 maj som Harry Potter och Voldemort 
utkämpade sin sista strid mot varandra på Hogwarts.  
Kom och var med på ett levande rollspel med Harry Potter tema. 
www.magiskateatern.se/live 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Torsdag 21/5 Loppis på magiska teatern. www.magiskateatern.se/loppis 
 

Det uppmärksammar vi på Magiska teatern med ett levande rollspel
eller Harry Potter-filmmaraton.
Mer info på www.magiskateatern.se/live
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Teatergrupper på Magiska Teatern vt 2020 
 
Barnteatergrupp. Förskoleklass till åk 3 torsdag Kl.14.00-15.30 
Barnteatergrupp. Åk 3 till åk 6 torsdag kl. 15.45 - 17.15 
 
magiskateatern.se/teatergrupp 

 
Öppen förskola – Måndagsmontessori 
Måndagar kl. 9.30 – 12.00          
För föräldrar och barn i åldern 0 – 6 år.  Välkommen tillsammans 
med ditt barn på lek och pedagogiska montessoriövningar.  
magiskateatern.se/montessori 
--------------------------------------------------------------------------------- 
Kallelse till årsmöte i magiska teaterns scenkonstförening  
Onsdag 25/3 kl. 19.00 Magiska Teatern, Askersundsv. 30 
Vretstorp 
Alla medlemmar som deltar på årsmötet bjuds på en gratis våffla! 
 
Bli medlem i Magiska Teaterns scenkonstförening du också. 
Som medlem stödjer man vår verksamhet och får bl.a. rabatter på 
vissa evenemang och annat t.ex. 5% rabatt på glashusen.se 
www.magiskateatern.se/scenkonst 
 
Betala 100kr till bg 501-8080. Ange namn och p-nr som referens.  



”Vi i Viby”
Lundby Prästgården 187
694 95 Vretstorp

Mars

Händer i Viby
 1 10 Högmässa, Viby kyrka
 10 Familjegudstjänst i Kristallkyrkan
 6 19 Fredagsfilm. And then we danced.
  Östansjö FH 
 7 14-16 Cafélördag, Henriksson tolkar Nilsson,
  Östansjö FH
 8 10 Högmässa, sopplunch, Viby kyrka
 10 Gudstjänst i Bäcksjökyrkan
 18 Musikkväll. Arr. Kristallkyrkan
14 14-16 Cafélördag. ”Öppen” årsstämma,
  Östansjö Folkets Hus
 14 SUPERLÖRDAG Kristallkyrkan i Vretstorp
15 10 Högmässa, Viby kyrka
 14 Hembygdsföreningens årsmöte,
  Viby Församlingshem.
 15 Gudstjänst i Bäcksjökyrkan
21 14-16 Cafélördag. Hur utvecklar vi Östansjö?
  Östansjö FH
22 10 Stora söndagen: Högmässa, sopplunch,
  Viby kyrka
 10 Gudstjänst i Kristallkyrkan
25 18 Årsmöte i Magiska teaterns
  scenkonstförening, Vretstorp.
27 19 Irländsk pub med O’Learys. Östansjö FH.
28 14-16 Cafélördag. Allsång. Östansjö FH.
 16 & 18 Bibelhelg, Kristallkyrkan, Vretstorp.
 19 Konsert, Aggershus.
29 10 Högmässa, Viby kyrka
 18 Musikcafé i Bäcksjökyrkan

 4 14-16 Cafélördag. Östansjö Folkets Hus
 5 10 Högmässa, Viby kyrka
 10 Gudstjänst i Kristallkyrkan
 9  Påskäventyr, Magiska teatern, Vretstorp
 18.30 Skärtorsdagsmässa, Viby kyrka
10 10 Långfredagsgudstjänst, Kristallkyrkan
 15 Långfredagsgudstjänst, Viby kyrka
11 22 Påsknattsmässa, Viby kyrka
12 10 Familjegudstjänst, Kristallkyrkan.
 10 Högmässa, Viby kyrka
13 10 Högmässa, Viby kyrka
18 14-17 Superlördag, Kristallkyrkan
 14-16 Cafélördag. Våravslutning,
  Östansjö FH
 15 Fotbollsmatch div 3, VIF-Torsby IF,
  Vretstorps IP
19 10 Högmässa, Viby kyrka
 11-14 Vårutflykt till Trystorps ekäng,
  arr Länsstyrelsen m fl
24-25 Hallsbergsmässan. Stöd Vibys
  föreningar och företag!
25 10 Fagning (vårstädning),
  Viby Hembygdsgård 
 10-14 Vårstädning i Östansjö.
  Östansjö lokala utvecklingsgrupp.
 18 Teater. Vad vi ljuger om när vi ljuger
  om Italien. Riksteatern, Östansjö FH
 19 Konsert, Aggershus.
26 10 Högmässa, Viby kyrka
 10 Gudstjänst i Kristallkyrkan
30 20 Valborgsmässofirande vid
  Hembygdsgården.

 2  Levande rollspel, Magiska teatern,
  Vretstorp
 3 10 Högmässa, Viby kyrka
 15 Fotbollsmatch div 3, VIF-IFK Ölme,
  Vretstorps IP
 18 Musikkväll i Kristallkyrkan
 8 19 Musikpub, Östansjö Folkets Hus vänner.
 9 15 Fotbollsmatch div 3, VIF-Hertzöga BK,
  Vretstorps IP
10 10 Högmässa, Viby kyrka
 10 Gudstjänst i Kristallkyrkan
 16 Vårvandring, Östansjö
  Utvecklingsgrupp.
13 18 Utflykt till leksaksmuseet i Fjugesta.
  Arr Viby Hembygdsförening
14 18 Vårvandring, Östansjö
  Utvecklingsgrupp
16 14 Superlördag, Krsitallkyrkan, Vretstorp
 19 Konsert, Aggershus.
17 10 Högmässa, Viby kyrka
19 16-20 Arbetsdag vid Bäcksjön med ÖIF,
  Östansjö Utvecklingsgrupp.
20 18 Byavandring i Vretstorp.
  Arr Viby Hembygdsförening
21 10 Högmässa, Viby kyrka
 10 Loppis vid Kristallkyrkan,
  Magiska teatern
 15 Ekumenisk gudstjänst, Stenkulla
23 15 Fotbollsmatch div 3, VIF-Eskilstuna
  City FK, Vretstorps IP.
24 10 Högmässa Viby kyrka
 10 Familjegudstjänst i Borgen.
  Arr Kristallkyrkan.
30  Östansjö Folkets hus och park 100 år
  vid Östanfalla. Östansjö FH
 22 Pingstnattsmässa i Viby kyrka.
31 10 Gudstjänst i Kristallkyrkan
 11 Vallfartsmässa, Riseberga

April Maj


