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Ett år är till ända, min tur att för andra gången få skriva 
en ledare. Tiden står inte still vilket man alltför ofta får 
erfara. Östansjö firar i år 110 år och i augusti ser vi fram 
emot spännande aktiviteter med anledning av detta. 

Verksamheten på Hembygdsgården rullar på som 
vanligt trots omväxlande vårvinterväder. I skrivande 
stund (måndag 24 april) ett tillfälligt bakslag i våren 
men trots detta så arbetar våra entusiastiska medarbe-
tare på och räds inget väder. Fagningen genomfördes 
av tuffingar trots hårda vindar och kaffegruppen, tillika 
städgruppen, städade och gjorde fint i stugorna. Vår 
byggrupp arbetar oförtrutet på. Stort tack till er alla för 
att ni finns!

Men nu kommer vi till men. Det vore trevligt att se fler 
medarbetare i Hembygdsgården. Häng på! Verksam-
het finns i flera inriktningar om ni bara vill, ingenting är 
omöjligt, som Gunde Svan sa. Så det så!

Med vänlig hälsning Mårten Gustavsson
Ordförande för Viby Hembygdsförening
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Jubileumsdag 
Östansjö Folkets Hus 

19 augusti 2017 kl. 11-16 
(portarna öppnar kl. 10.45) 

 
       Underhållning från scenen i Dovrasalen varje timme 

Historisk utställning i Culturum 

Aktiviteter för barn och äldre på skolgården 

Film och kaffeservering 

Jubileumsfest kl. 19 med festbuffé och dans 
(anmälan till kicki.johansson@eklunden.nu) 
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S
ommaren tvekade länge, men nu är den 
här! Med den också det andra numret 
av uppfräschade Vi i Viby. Responsen 

från er läsare har varit mycket positiv och i 
redaktionsgruppen är vi nöjda med en tid-
ning som blivit lite snyggare och luftigare. En 
synpunkt vi fått är att färgen på rubrikerna i 
vårnumret var blek och att underrubriken på 
framsidan var svårläst. Det är enkelt att rätta 
till.

Räkna bin-tävlingen blev en riktig slam-
krypare! 16 bin var utplacerade i vårnumret, 
men samma nordiska bi tecknat av konstnä-
ren Karin Bohlin ingår ju även i Föreningen 
Vibybygdens logga – och då blir det 17! Ca-

rina Olofsson i Vretstorp räknade 16 bin och 
vann burken med honung tillverkad av just 
nordiska bin men slungad och burkad av 
biodlaren Arne Andersson i Höghult ovanför 
Vretstorp. Men eftersom det var otydligt om 
loggans bi skulle räknas får även Margareta 
Guldbrandsson i Kumla en burk för att hon 
hittade 17 bin. Grattis till er båda!

Även i detta nummer kan man räkna bin. 
Räkna alla ”fria” bin som inte ingår i någon 
logga och skicka rätt svar till redaktionen 
(uppgifter här till vänster) så kan du också 
vinna en burk Vibyhonung!

Redaktionen

Från redaktionen
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I år blir Östansjö som tätort 110 år och det ska firas den 19 augusti med underhållning, 
olika föreningsaktiviteter, film och en bildutställning – men på vägen mot Jubileumsda-
gen har det redan hänt en del och förhoppningar finns att det ska göra det även efteråt.

Tillbakablickar
Utställningen på Jubileumsdagen kommer 
att berätta om Östansjös historia inom olika 
områden. Det är både viktigt och intressant 
att lära mer om sin bygd för att bättre förstå 
varför det ser ut som det gör idag. Men 
det är också viktigt att berätta om de egna 
minnena kring bygden och att kunna minnas 
tillsammans. 

Inför Östansjö 110 år

Sören Johansson (ordförande i Östansjö 
Folket Husförening) förklarar:

– Det hade framkommit önskemål att i 
samtalsform göra tillbakablickar i Östansjös 
historia. Detta märktes bland annat när Ing-
var Björck visade videofilmer från 80-90 talet 
i Folkets Hus. Det är särskilt de Östansjöbor 
som varit med ett tag som vill blicka tillbaka 
– men även berätta sina Östansjöminnen för 
en yngre generation.

Jubileumsgruppen
En jubileumsgrupp, med Sören Johansson 
som samordnare, bildades och efter en träff 
i höstas utkristalliserades sex områden att 
minnas kring. En person valdes till sam-
talsledare och ansvarade för ”sitt” område. 
Samtliga i jubileumsguppen har det ge-
mensamt, att de har ett långt förhållande till 
Östansjö och dess historia. 

Gruppen har sökt och beviljats medel från 
Leader/Mellansjölandet för att stärka och 
sprida den lokala identiteten. För pengarna 
förbereds nu en utställning, en jubileums-
skrift och en film. Allt kommer att visas på 
jubileumsdagen den 19 augusti.

Under våren har gruppen anordnat ”min-
nesträffar” i Östansjö Folkets Hus. En 
lördagseftermiddag i slutet av februari var Sören Johansson
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första träffen, den handlade om ”Affärer och 
affärsverksamhet” och hölls av Karl-Lennart 
Gahm. 

Under mars erbjöds träffar kring ”Östan-
sjöföreningar” där Bertil Karlsson höll i trå-
darna. Därefter ”Skofabriker och industrier” 
med Torbjörn Appelqvist som samtalsledare. 

Arne Pettersson höll i ”Bebyggelse och 
samhällsutveckling” och Sture Wilhelms-
son ansvarade för ”Frikyrkoverksamhet 
och kapell”. I början av april avrundade Erik 
Storsveden dessa träffar med ”Järnvägs- 
och trafikverksamhet”. 

Träffarna har varit välbesökta och de 
närvarande kunde minnas tillsammans och 
även fylla i där någon hade en bit som fatta-
des. Medtagna bilder visades och sorlet var 
livligt vid kaffet. 

Lördagsträffarna har också varit ett bra 
sätt att samla in mer information och materi-
al till Jubileumsdagen. 

Sture Wilhelmsson var samtalsledare 
tillsammans med Gert Sävhammar och Ruth 
Diyabanza när det gällde Frikyrkoverksam-
het och Kapell. På min fråga varför han är 
med i det här arbetet, blev svaret:

– Det blir inte roligare än man gör det! Så 
är det med det mesta och så är det med ett 
samhälle också. Utvecklingen är ju sådan 

att man i större utsträckning lever inom 
sina egna väggar. Man skaffar trädgårds-
pool i stället för att bada och träffa folk nere 
vid Bäcksjön, man skaffar sitt eget gym i 
källaren i stället för att gå med i gymnastik-
föreningen och man sitter i TV-soffan i stället 
för att gå på olika föreningsevenemang i 
Östansjö. Vi kommer samman på den stora 
jubileumsdagen i augusti, men vi i arbets-
gruppen lär också känna varandra under 
alla dessa kvällar av förberedelser. Det är 
kul att minnas hur det var förr –ja, jag tror att 
det rent av är friskvård att engagera sig och 
träffa folk!

Ingvar Björck är självklart med i Jubi-
leumsgruppen. Som tidigare nämnts så 
bidrog hans filmer till att väcka intresset för 
ytterligare tillbakablickar kring Östansjö. 
Ingvar berättar om sitt film- och fotointresse 
och vad som är på gång:

– Jag har hållit på med foto och film i 
stort sett hela livet. Jag lånade min fars 
dubbelåtta smalfilmskamera i femte klass i 
folkskolan 1960 och filmade kamrater. Har 
sedan bladat dia, svartvitt och smalfilm på 
de flesta aktiviteter jag medverkat i. I huset 
i Östansjö byggde jag ett mörkrum där över 
7 000 bilder har framkallats och i början av 
1980-talet hyrde jag videokamera och körde 
en bandspelare på ett barnvagnsunderrede 
och spelade in barnen, hemma likväl som 
i skolan i Östansjö. Folkets Hus köpte in 
en videokamera och redigeringsbord 1986 

Sture Wilhelmsson

Ingvar Björck och Erik Storsveden.
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och jag var med och höll kursverksamhet. 
Många aktiviteter blev då dokumenterade 
i samhället. Dessa lagrades i ett plåtskåp i 
Folkets Hus. Turligt nog var de bara de band 
som låg närmast väggarna på skåpet som 
blev förstörda vid branden. Till lördagsaktivi-
teterna i Folkets Hus hade jag sammanställt 
fyra, drygt en timmes långa filmer om Östan-
sjö, från 1962 till nutid. Jag har också filmat 
hela genomfarten med drönare så länge det 
var tillåtet och skall nu i maj ta bilder på de 
hus och platser där alla industrilokaler, af-
färer, caféer med mera fanns. Det är få kvar 
idag. Detta blir en film för hösten.

För jubileet ska Ingvar sammanställa en 
timmes film och bilder som skall rulla hela 
dagen. De svart-vita bilderna i denna artikel 
är tagna av Ingvar och de får vara små ap-
titretare inför den 19 augusti! 

När det gäller bilder har även Christer Pe-
dersén en viktig roll inför jubileumsdagen:

– Jag tar emot bilder med mera och digita-
liserar och retuscherar dessa. Jag skall ock-
så göra original till 14-16 utställningsskärmar 
och dessutom originalarbetet till en trycksak 
på ca 28 sidor.

I Jubileumsgruppen finna även Kicki Jo-
hansson och på min fråga om hennes roll i 
arbetet blir svaret:

– Jag har fört minnesanteckningar och 
samtidigt försökt få alla att titta framåt mot 
jubileumsdagen då allt arbete ska presente-

Bertil Karlsson och Lasse Luthman (Lasse är konferen-
cier på Jubileumsdagen).

Kicki Johansson, Christer Pedersén och Arne  
Pettersson hjälps åt med att känna igen personer  
på ett gammalt klassfoto.

ras. Jag har med hjälp av Östansjö Folkets 
Hus vänner skissat fram ett program för 
dagen och jubileumskvällen.

(Inför jubileumsdagen bidrar alla i grup-
pen med sina kunskaper – även om de inte 
nämnts i denna artikel.)

Vikten av mötesplatser
Sören Johansson ser det som viktigt att 
genom Jubileumsgruppens arbete ge förstå-
else hur samhället växt fram – men också att 
söka få tillbaka samhörigheten. 

– Under senare hälften av 1800-talet växte 
entreprenörsverksamheten fram. Utöver 
skotillverkning kom även sågverk, meka-
niska verkstäder och fler affärer. I det nya 
samhället rådde en nybyggaranda och de 
flesta hade sitt arbete på orten. Det gjorde 
att människor levde närmare varandra på ett 
naturligt sätt. Idag är det annorlunda och vi 
behöver nya arenor och samlingsplatser där 
vi möts. Folkets Hus vill vara en sådan arena 
men jag ser också att föreningar och frikyr-
koförsamlingen kan skapa förutsättningar för 
mötesplatser som inte är ”naturliga”.

På många sätt ser samhället annorlunda 
ut idag och Internet har ersätt många arenor 
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22 augusti 1980 invigs bron över järnvägen i Östansjö 
av David Jonasson.

Den klassiska Östansjökiosken 1983.

Gårdsfest på 80-talet.

Klassisk lotteribod och Monte Nilssons Radio TV affär 
i bakgrunden.

och mötesplatser enligt äldre modell – det 
vill säga att man befann sig på samma plats 
samtidigt. Kanske är många nöjda med det 
samhälle vi har idag eller så är det som Stu-
re Wilhelmson avslutade sin kommentar: 

– Jag tror att det rent av är friskvård att 
engagera sig och träffa folk!

Text och foto i färg: Kerstin Lindh Furås
Foton i svart-vitt: Ingvar Björck
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info@sipplunda.se

070-207 82 56
www.sipplunda.se 

Sipplunda Grönsaker 
– odlat enligt ekologiska principer 

Öppnar för säsongen lördag 15/7 kl. 12-16 
Grönsaksbod, trädgård & enklare servering 

Nytt för 2017

REKO-Örebro  Beställ våra grönsaker & annan lokalproducerad mat via Facebook. 

Grönsaksandelar  Prenumerera på dagsfärska grönsaker, frukt & bär efter 
säsong, 1 leverans/vecka under aug-nov. Välj mellan halv 
eller hel andel, hämtas på gården eller i Örebro. Totalt 10 
andelar, först till kvarn! Mer info på hemsidan. 

Hoppas vi ses i sommar, välkomna! 
Frida & Jakob

8
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27/7 Trädgårdsfest kl 18-21 
med sommarpriser och pop-
up cafe med go fika!

22/8 Beskärnings kurs med 
trädgårdsmästarna Karin och 
Linda.

Obligatorisk förbokning, 
ring eller maila för mer infor-
mation. Enklare kaffeserve-

Trädgård-Butik-Plantskola

Östansjö Trädgård
Hallongatan3, 694 72 Östansjö
info@ostansjotradgard.se • www.östansjöträdgård.se
Telefon 073- 84 54 200 • 0582-520 15

FÖLJ OSS
GÄRNA PÅVälkomna till Östansjö Trädgård,  

din lokala trädgårdshandel!

Mikaela & Niclas med personal

Föreningen
Vibybygden

Tack, EU, för projektpengar!
Föreningen har glädjande nog fått två småpro-
jekt beviljade av LEADER Mellansjölandet! Det 
ena handlar om fotodokumentation av Allan 
Larson, något som bl.a. kommer att underlätta 
när Vibyboken nu görs. Det andra projektet 
handlar om en ny kommunikationsplattform där 
ny logga, ny grafisk form, ny hemsida kombine-
ras med tidningen Vi i Viby, Facebooksidan ”Vi-
bybygden” och evenemanget Vibydagen. Syftet 
är att stärka vikänslan och förbättra dialogen i 
bygden och därmed underlätta för dess framtida 
utveckling.

Gamla Vibybokens författare avliden
I februari nåddes vi av dödsbud gällande 
Vibysonen och författaren till Vibyboken, Börje 
Viberud. Han föddes som Börje Gustafsson 
i skuggan av faderns arbetsplats Vretstorps 

station. Han blev lärare och senare rektor och 
kommunalråd i Vänersborg. Han bodde i Brå-
landa i 55 år och avled där 85 år gammal, bara 
några dagar efter att han tackat ja till att skriva 
förordet i nya Vibyboken.

Nya Vibyboken är i slutfasen. Förhoppning-
en är fortfarande att den skall kunna spridas 
på Vibydagen den 16 september, men då måste 
vi ha flyt i slutspurten. Innan dess går den att 
beställa för 280 kr, sedan blir priset 350 kr.

Vibydagen
Vi firar vår bygd på Vibydagen den 16 september 
kl 11-16. Föreningar eller företagare kan anmäla 
sin medverkan på vibydagen@viby.nu så 
snart som möjligt. Den som vill komma med i 
annonsering, program och på karta för 300 kr 
anmäler det senast vid midsommar.

Kontakt
Föreningen Vibybygden
Lundby Prästgården 187, 694 95 Vretstorp
foreningen.vibybygden@viby.nu
Facebook: Vibybygden

✿ Buskar ✿ Träd ✿ Perenner
✿ Rosor ✿ Klängväxter ✿ Kryddor

✿ Fruktträd ✿ Bär
Trädgårdstillbehör för hela trädgården

ring under juni-augusti när 
vädret tillåter. Kaffe • Te
Dricka • Klings Glass.

ÖPPETTIDER
• Mån-fre 9-18
• Lördag, söndag 10-17
• Helgdag 10-16

fr 26/6
• Mån-fre 10-18
• Lörd, sönd 10-16
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Ännu en gång har Vretstorps 
Centrum förgyllts med en 
praktfull och färggrann 
påskbjörk efter att Byalaget 
tillsammans med ett fyrtota-
let barn och vuxna pyntat 3 
st björkar.

Björkarna placerades ut på 
olika ställen i samhället en 
vecka före påsk. Det har blivit 
en tradition att Byalaget tar 
initiativ och pyntar Vretstorp 
med björkar. Vi får så mycket 
respons från folk att det var 
självklart att göra det här 
till en tradition säjer Carina 
Olofssson ledamot i Byala-
get. Hon tycker också att det 

Byalaget färgsätter Vretstorp

Filippa Hedlund är en glad tjej.

är viktigt att skapa aktiviteter 
som kan samla både barn 
och vuxna och som bidrar 
till en ökad sammanhåll-
ning. Byalaget arbetar för att 
utveckla och göra samhället 
alltmer attraktivt och se till att 
människor som bor här trivs 
och vill stanna här säjer Ca-
rina. Nu när de nyplanterade 
lindarna grönskar för fullt så 
höjs stämningen ytterligare i 
Vretstorp tycker Carina som 
genom Byalaget önskar alla 
en fortsatt trevlig sommar.

Text Torbjörn Åkesson
Bild Kent Öhlin

Barnen pustar ut efter avslutat jobb 
med pyntning vid Esslatorp.

Den pyntade björken bärs fram.

Byalagets årliga städdag anordnades lör-
dagen 22 april och ett fyrtiotal städsugna 
barn och vuxna kom för att hjälpa till. Som 
vanligt samlades städpatrullen på skolgår-
den för att dela in sej i olika städlag. Vi har 
delat in samhället i tio olika områden som 
sen fördelas på deltagarna säjer Annika 
Hansen vice ordf. i Byalaget. Annika som 
själv städade området runt Klevsbacken 
menar att det är otroligt vad folk hinner 
skräpa ner och slänga så mycket i diken och 
vägrenar. Vi fyller en hel container med allt 
från cigarettpaket och ölburkar till hambur-
ger-förpackningar så visst kan vi säja att vi 
gör nytta konstaterar Annika. Vår ambition 
med städningen är dels att det blir rent och 
fint och att folk får sej en tankeställare att 
man kanske inte kastar skräp omkring sej 
när man ser att det är nystädat. 

 Nytt för i år var att alla som var med och 
städade deltog i utlottning av biljetter till 
sommarens och höstens föreställningar 
på Lerbäcks teater. Byalaget lottade ut 2 

biljetter till barnföreställningen ”Karlsson på 
taket” och lycklig vinnare blev Annie Sätter-
qvist. Och biljetterna till höstens mordgåta 
vanns av Anita Geis och Tommy Åkesson. Vi 
tackar Lerbäcks teater för sponsringen! 

Städningen avslutades med korvgrillning 
och kaffe med dopp som smakade bra. 
Byalaget riktar ett stort tack till alla er för att 
ni gör en god sak för samhället.

Text Torbjörn Åkesson • Bilder Kent Öhlin

Kommunalrådet Magnus Andersson deltog i städ-
ningen tillsammans med Britt Edenstjärna och Stig 
Olofsson.

Städare vann teaterbiljetter!



Vretstorp Byalag

BLI MEDLEM I 
BYALAGET
Avgiften är oförändrad 100kr/familj.
(Gäller till 2017-12-31). Det går att betala 
via internet till bankgiro 463-0216 eller 
SWISHa till 123 189 56 48. Glöm då 
inte ange vem betalningen avser, epost 
och telefonnummer. Eller också på 
inbetalningskort:

Avsändare (namn och postadress) 
Betalningsmottagare (endast namn)

Medlemsavgift Vretstorps Byalag 2017
OBS Glöm inte adress, postadress, tel, 
mobil och ev. e-post!
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Brandmannaklubben, Kristallkyrkan och 
Byalaget o nykomlingen Vretstorps Pizzeria 
i samklang då blir det ett bra Valborgs- fi-
rande i Vretstorp. En fin kväll med underhåll-
ning, vårtal och en härlig värmande vårbrasa 
vad mer kan man begära? Jo det skulle 
vara ett storslaget fyrverkeri och naturligtvis 
fanns det också. Som grädde på moset fick 
vi se Fridas Dans framföra ett omväxlande 
program med unga dansare. Torbjörn Åkes-
son höll vårtalet inför den månghövdade 
publiken som hade kommit för att fira in vå-
ren. Valborgskören sjöng så björkarna slog 
ut i full grönska. När brasan falnat vandrade 
en del till Kristallkyrkan för att äta en ham-
burgare och lyssna till musikunderhållning, 

Valborgsfirande 
vid Ankdammen

Brasan värmer skönt.

och en del gick till Vretstorps Pizzeria för 
att få sej en pizza . Det fanns något för alla 
smakriktningar i Vretstorp denna Valborgs-
mässoafton.

Stort tack riktas till sponsorer och andra 
som hjälpte till att genomföra den här trevli-
ga valborgsmässoaftonen.

Text Torbjörn Åkesson
Bild Carina Olofsson

TRÄDFESTEN 
5 AUGUSTI  2017Nu kan vi köpa mjukglass och korv på pizzerian 

i Vretstorp. Ägaren ”Murre” säjer att man måste 
satsa annars kommer man ingenstans. Satsning-
en innefattar även att erbjuda dagens lunch till 
hungriga Vretstorpare. Det innebär att pizzerian 
har nya öppettider from 2:a maj.(Se annons i 
tidningen) Han satsar också på ett MC-café på 
tisdagskvällar från kl. 17.00. Många tycker att det 
känns bra att ”Murre” satsar i Vretstorp, det är bra 
för samhället. Nu hoppas ”Murre” att folk hittar 
hit och gynnar satsningen så den kan fortsätta. 
Dagens lunch har avsmakats av undertecknad 
och jag ger en klar 10 poängare för rödspättan 
och remouladsåsen som serverades.

”MURRE” på pizzerian satsar framåt



14 juni – v.24
Annies ljusa (surdeg) 60kr, Dinkellimpa (surdeg) 60kr, 
Rågfrallor (surdeg) 10 stycken 65kr, Ostfrallor (jäst) 
10 stycken 65kr, Valnötslimpa med tranbär (jäst) 
45kr, Veckans bulle 15-20kr, Bovetelimpa 50kr

28 juni – v.26
Råglimpa (surdeg) 65kr, Valnötslimpa (surdeg) 65kr, 
Ölandsfrallor (surdeg) 10 stycken 65kr, Tekakor (jäst) 
10 stycken 60kr, Formfranska (jäst) 40kr, Rågsikts-
kakor (jäst) 25kr/st eller två för 40kr, Veckans bulle 
15-20kr, Bovetelimpa 50kr

Jag bakar med mjöler från Råberga Ekoprodukter, 
linfrö & ägg från Berga Gård, övriga råvaror är ekolo-
giska och närproducerade så långt det är möjligt.

Beställning av surdegsbröd: senast kl 05:00 dag 
före bakning. Jästbröd: senast 16.00 dag före bak-
ning. Beställningar hämtas på Körtinge efter kl 17:00 
bakdagen.

Varmt välkommen med din beställning!
Tel: 070-566 82 07

Hälsningar Emma

@emmasandrabullarEmmas Andra Bullar

Välkommen till en
frisersalong i

annorlunda miljö!

Öppet mån 9-18
tis-ons 9-15

Tel 070-566 82 07

För vidare information om vad jag bakar och vilka veckor:

Vi i Viby12



Magiska Teaterns Scenkonstförening

Aktivitet för sommarlediga
barn och ungdomar

Magiska Teatern bjuder in dig som är mellan 
7 - 15 år och sommarledig till att prova på 
Levande rollspel (Lajv).
Tisdag 25/7 kl. 09-16

Kliv in i en magisk värld, där du får chansen 
att vara hjälten! Eller kanske skurken? Lös 
mysteriet och rädda världen, eller ta makten 
och bli den enväldiga härskaren.
Du bestämmer.

Du får en introduktion till vad Levande 
rollspel är för något och hur det fungerar, vi 
ordnar klädsel på plats och sedan presente-
rar vi en bakgrundshistoria och så sätter vi 
igång.

Genom ett samarbete med Hallsbergs kom-
mun så är deltagandet helt kostnadsfritt.
Mer info och anmälan:
www.magiskateatern.se/live

✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰

Följ Magiska Teatern på facebook för att få 
aviseringar kring aktuella evenemang.
www.facebook.com/magiskateatern eller 
gå in på magiskateatern.se och anmäl dig till 
vårt nyhetsbrev.

Boka föreläsare:
Jakob Svensson föreläser  om t.ex. minnes-
teknik och Emma Svensson föreläser om 
t.ex. montessoripedagogik på skolor 
och företag. Kontakta oss med era önske-
mål för offert.

Studiecirklar på
Magiska Teatern ht 2017

Öppen Förskola – Måndagsmontessori
Mån. kl. 9.30-12.00

Barnteatergrupp
Årskurs 3 till Årskurs 6
Tisd. kl. 15 - 16.30
Teaterlekar 
Förskoleklass till  årskurs 2
Tisd. kl. 16.45-18.15

Om tillräckligt många anmäler intresse kör vi 
även igång med en vuxenteatergrupp.
Kontakta emma@magiskateatern.se om 
du är intresserad.

Starta en egen studiecirkel
på Magiska teatern!
Genom samarbete med Studiefrämjandet 
kan du dra ihop några bekanta och starta 
en egen studiecirkel på magiska teatern. 
Det kan vara en bokcirkel, skrivargrupp, 
revygrupp…

Kontaka oss med dina tankar och idéer eller 
gå in på 
www.magiskateatern.se/intresseanmalan/
och fyll i.

Missade du föreläsninge
om minnesteknik på Magiska

teatern i våras?
Kolla in www.minnesteknik.se

och www.superminne.se för lite tips

13



Viby Hushållningsgille14

Att låta sig inspireras av människor som tror 
på sin sak är en härlig känsla. Den känslan 
har vi fått vid åtskilliga tillfällen. Något som 
fått oss att våga ta steget att utveckla det vi 
tror på. Ett litet jordbruk med stor mångfald 
som vi hoppas ska visa på att man kan stå 
på flera ben än ett. 

Naturen och miljön har alltid varit en viktig 
del av våra liv. Att ta tillvara och utnyttja de 
resurser som finns i naturen utan att förbru-
ka dem.

Jakob och jag, Frida, har länge funde-
rat på vad vi kan göra för att dra vårt strå 
till stacken för en hållbar utveckling och 
samtidigt göra något som vi tycker om. Valet 
föll ganska snabbt på vårt intresse för mat, 
då Jakob är kock och jag serverat en hel 
del. Jakob hade länge en plan på att sälja 
svensk utrustning för matlagning, med en 
tydlig miljöpolicy. Denna idé växte ganska 
snart till att ha en egen lokal med en liten 
trädgård för odling och ett kök med en liten 
servering. Under den här tiden studerade jag 
till lärare men kände att det var miljö- & håll-
barhetsfrågor som jag verkligen ville arbeta 
med kanske i kombination med pedagogik?

Jakob och jag diskuterade mycket kring 
idén med egen trädgård och servering och 
kom ganska snart fram till att vi ville flytta 
från storstan för att kunna odla våra egna 
grönsaker och kanske ha några hönor. Idén 
växte ju mer vi funderade på den och gan-
ska snart hade vi börjat leta efter en gård. 

Vid det här laget hade vi även börjat söka 
efter olika utbildningar kring odling och 

djurhållning. Jag hittade en distansutbild-
ning i ämnet Hållbar utveckling i praktiken. 
Där fick jag bland annat praktisera på en 
getgård och lära mig grunderna i ystning 
och getskötsel. Tillsammans gick vi kurser 
i ekologi, trädgårdens biologi och biodling. 
Jakob gick även en kurs i Grönt entrepre-
nörskap, en kurs om hur man startar upp 
en verksamhet inom den gröna sektorn ute 
på landsbygden. Jag ville in i det gröna och 
studerade till Trädgårdsmästare och fick 
praktisera på flera olika odlingsföretag, bl.a. 
Källsprångs gård i Åsbro och på fina Man-
delmanns Trädgårdar på Österlen.

Med all denna teori i bagaget ville vi verk-
ligen komma igång och efter mycket letande 
hittade vi en liten gård på Blocket, 7 hektar 
utanför Örebro, i Viby närmare bestämt.

Här har vi nu börjat bygga upp vår verk-
samhet. Vi odlar grönsaker, frukt och bär en-
ligt ekologiska principer, i både växthus och 
på friland. Det vi inte kan sälja direkt förädlar 
vi på olika sätt. Under säsong har vi öppet i 
vår lilla grönsaksbod på gården och har man 
en stund över kan man ta sig en kaffe eller 
en bit mat i trädgården. 

I grönsaksboden har vi grönsaker efter 
säsong, ägg från våra höns & ankor samt en 
del förädlat. Vi står även på lite olika mark-
nader runt om i Örebro och kommer fr.o.m. 
denna säsong även finnas med i REKO-Öre-
bro, en försäljningskanal via Facebook. Vi är 
självklart med och har öppet under Vibyda-
gen och avslutar säsongen med en skörde-
fest, sista lördagen i september.

Vår väg till Viby
eller grönavågare 2.0



Viby Hushållningsgille 15

Sipplunda Gårdsbod
Grönsaker odlat enligt ekologiska principer

Öppettider 2017
Fr.o.m. 15 juli – 30 september
Lördagar 12.00 – 16.00

Kaffeservering med fikabröd samt enklare 
lunch (Se hemsida för mer info).

Hemsida: www.sipplunda.se

Facebook & Instagram: sipplunda

info@sipplunda.se

Tel: 0702078256 

Under vinterhalvåret sköts djuren på 
gården – får, getter, höns & ankor, försäljning 
av förädlade produkter sker och föregåen-
de säsong utvärderas. Vi jobbar lite mer på 
våra jobb utanför gården och planering inför 
nästa säsong sätter fart med frölistor och 
beställningar innan nyår.

Vi vill, i den utsträckning det går, utveckla 
ett kretslopp på gården där det ena ger det 
andra. Genom att integrera djurhållning, 
odling och människor tror vi att man får en 
större förståelse för samtliga.

Vi ses i sommar, 
Allt gott Frida & Jakob



Vi i Viby

Inredning, presenter
 Öppet onsdag, torsdag och söndag 14-18

Även öppet enligt överenskommelse

Tel: 070-6964507 / 070-2444039
Tystinge Sörgård Östansjö

på vägen upp mot Dovra sjöar.

www.ovevas.se

Varmt välkomna!

1000-mila-service: kontroll av

bromsar, chassi, motor och

växellåda m.m. inkl. olja och filter

(max 6 liter) 2 500 kr.

Fabriksnytt SAAB 9-5

turboaggregat inkl. olja,

filter och byte från

6 200 kr.
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Ovevas Butik

Parkgatan 1, Vretstorp • 070-797 88 95

När musklerna ömmar…

Hot & Cold
Aloe verabaserat liniment med
många användningsområden

 Köp det hos

Öppet fre 13.00-18.00
eller efter överenskommelse

073-182 58 58 • www.valldalahandel.se

Skönt i stickat lin och tunn ull!

Svensk sommar…
• SAAB-specialist
• Åtgärdar dina 2:or
• Defekta bilar köpes
• Bilreparationer
• Däckservice
• Service & underhåll

Träffas alla dagar i veckan

073-706 83 84
Östanfallagatan 26, 69472 Östansjö

Bilverkstad i Östansjö!

Nillas Ekonomiservice
Din hjälp på kontoret

Gunilla ”Nilla” Otterborn
Frosten
694 95 Vretstorp

073-180 76 12
nillas.es@telia.com
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www.vibygolf.se

GOLF-ALTERNATIVET

Bokladan har öppet varje lördag  
och söndag, juni till september.

Välkomna alla litteraturintresserade
till Tystingegatan i Östansjö.

Vår hemsida är www.bokladan.nu
där finns vägbeskrivning och besked

om öppettider.

Kyrkan, caféet och hantverksbutiken i Tångeråsagår-
den samt bygdemuseet är öppet, onsdag till söndag 

klockan 13.30 – 17.30 

De dagar vi har öppet erbjuds ett flertal ytterligare 
aktiviteter. Exempel: onsdagarna pilgrimsvandring, 

torsdagarna barnens egen dag  och lördagarna 
avslutas 18.00 med musik i kyrkan. 

JULIÖPPET I TÅNGERÅSA 2017 
9-30 JULI

Info:
www.tangerasa.se,

www.svenskakyrkan.se/edsbergsmosjotaby 
Gilla oss på Facebook: Tångeråsabygda

Samarrangemang Edsbergs församling och Tångeråsa bygdeförening m. fl.



Hembygdsföreningen18

Med anledning av 110-årsfirandet av Östan-
sjö vill hembygdsföreningen lyfta fram en av 
byggnaderna på hembygdsgården. Sko-
makarstugan uppfördes på 1800-talets slut 
på Gatugårda i Östansjö. Den har använts 
av Isak Karlsson för skoproduktion. Den är 
inredd med handelsbod och skomakarstu-
ga i bottenvåningen och på vinden finns en 
skolsal och en drängkammare. 

På drängkammaren bodde Henrik Karls-
son, född 1876. Enligt Arthur Andersson, 
som mindes Henrik Karlsson från sin 
barndom, skulle Henrik vara ett olyckligt 
människoöde. Henrik var vapenvägrare och 
fick sitta i fängelse för det. I fängelset ska 

Skomakarstugan från Östansjö

han ha blivit sinnesförvirrad. Henrik vandra-
de omkring i bygden. Han var upptagen som 
skomakare i församlingsboken men ska ha 
levt som inhysejon hos sin framgångsrike 
bror, skohandlaren Isak Karlsson i Gatugår-
da.

I början av 1990-talet återinvigdes dräng-
kammaren i skomakarstugan på hembygds-
gården.

Välkommen att besöka den fina skoma-
karstugan och de andra byggnaderna på 
hembygdsgården. 

Text och foto
Sara Norrbrink



Hembygdsföreningen 19

Kommande evenemang
vid hembygdsgården
Tisdag 6 juni – Nationaldagsfirande 13:00.
Tal av Johan Wiberg.
Torsdag 22 juni –
Vi klär midsommarstången 18:00
Fredag 23 juni – Midsommarfirande 14:30
Lördag 24 juni – Friluftsgudstjänst 11:00
Söndag 9 juli –
Öppen hembygdsgård 14:00-17:00
Söndag 23 juli –
Öppen hembygdsgård 14:00-17:00
Lördag 29 juli – Slåttergille 9:00-12:00
Söndag 6  aug – Hembygdsgårdens dag 14:00-17:00

HEMSÖMMERSKOR I VIBY
i text och verklighet

Hej! Tack för en trevlig artikel om Julins i ”Vi 
i Viby”. Bilden ovan är mitt bidrag i historien, 
min morbror Henning Bergman (andre man 
fr. v.) var ”hjälpkarl” och diversearbetare där 
under min uppväxt på 40-talet. Vore intres-
sant att få veta vilka de andra är, exempelvis 
”pigorna” på balkongen.
Jag får spridd information om Viby från Berit 

Det kom ett brev till Hembygdsföreningen

Arnell (Askvik), vi var lekkamrater och har 
återupptagit kontakten på gamla dar.

Med vänlig hälsning, Marianne Jansson

Är det någon som känner igen personerna 
på bilden så får ni gärna höra av er till redak-
tionen för vidareförmedling till Marianne.

Textilgruppen har sedan förra året arbetat 
med att kartlägga hemsömmerskor och de-
ras villkor i socknen. På hembygdsgårdens 
dag den 6 aug kommer textilgruppen att ha 
en utställning där de redovisar arbetet om 
hemsömmerskor i Viby i text och verklighet. 
Utställningen pågår mellan 14.00 och 17.00 
och det kommer även att serveras kaffe. 
Varmt välkommen!



Östansjö frikyrkoförsamling20

I Bäcksjökyrkan huserar Östansjö frikyr-
koförsamling. Kyrkan byggdes 1972 av 
dåvarande Viby missionsförsamling men 

kom i samband med en omorganisation 
1988 att tillfalla Östansjö frikyrkoförsamling. 
Tidigare hade sockengränsen utgjort geo-
grafiskt område för missions- respektive 
baptistförsamlingarna, men nu ville man se 
de båda tätorterna som naturliga hemvister 
och Östansjö respektive Vretstorps frikyrkof-
örsamlingar bidades. Missionsförsamlingen 
dominerade medlemsmässigt i Östansjö och 
Baptistförsamlingen i Vretstorp.

Viby Missionsförsamling bildades 1862 
men kallades till en början Wiby Nattvards-
samfund och leddes av komministern i 
dåvarande statskyrkoförsamlingen, Gustaf 
Wilhelm Müntzing. Ordet ”frikyrka” kommer 
från att man ville vara fri från staten. Bildan-
det av nattvardsföreningar runt om i landet 
berodde på att det enligt lag var tvång att ta 

nattvard i statskyrkan. Det innebar att såväl 
troende som icketroende samlades vid natt-
vardsbordet. De troende kände sig störda av 
att dela nattvarden med människor som inte 
alltid tog det hela så seriöst. De började i 
stället att träffas i hemmen för att få uppleva 
nattvarden med trossyskon. Dessa sam-
lingar var olagliga eftersom endast statskyr-
kans präster ansågs kunna instifta och dela 
nattvarden och att det dessutom endast var 
i kyrkorummet som nattvarden kunde delas. 
Många av dessa nattvardföreningar organi-
serades så småningom i Svenska Missions-
förbundet. Man började använda namnet 
Viby Missionsförsamling 1926.

Baptiströrelsen hade uppstått utomlands 
och den viktigaste frågan var att man inte 
godkände att barn döptes. Man ansåg att 
dopet skulle vara ett medvetet val gjort 
av en vuxen, medveten människa. Därför 
omdöptes medlemmarna vid inträde i för-
samlingen. En utbrytargrupp uppstod från 
baptistsamfundet: Fribaptisterna. En kon-
fliktfråga rörde huruvida den förhärskande 
helvetesläran verkligen hade stöd i den bibel 
som berättade om en Gud som älskade 
människorna och ville dem väl.

ÖSTANSJÖ FRIKYRKOFÖRSAMLING
Axgatan 1, 694 72 Östansjö • Telefon kyrkan 0582-521 46
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Dessa rörelser uppstod alltså i opposition 
till statens lagar och regler. Detta samman-
föll i tid med andra folkliga rörelser i samhäl-
let som satte sig upp mot överheten såsom 
arbetarrörelsen, rösträttsrörelsen etc. I flera 
fall samverkade de i sin strävan att omdana 
samhället.

Församlingarna i trakten växte kraftigt och 
behovet av samlingslokaler blev akut. Först 
ut var baptisterna som 1860 invigde Sions-
borg i Berga, det som nu kallas Aggershus. 
Sex år senare, 1866, invigdes Missionshu-
set i Stenkulla av nattvardsföreningen. När 
järnvägen dragits fram och Laggartorps 
station byggdes i de västra delarna av 
nuvarande Östansjö samhälle uppfördes 
1901 Missionshuset som vi ännu kan se vid 
Tystingegatans början. Fribaptisterna bygg-
de Fridhem, som ligger några hundra meter 
väster om Bäcksjökyrkan.

Med tiden ansågs de gamla missionshu-
sen vara för små och otidsenliga och 1972 

invigdes Missionskyrkan i Östansjö, numera 
Bäcksjökyrkan.

Östansjö Frikyrkoförsamling inbjuder till 
gudstjänster och sång- och musikkvällar. 
Under sommaren flyttas en del av samling-
arna till Stenkulla missionshus. Den 11 juni 
blir det gudstjänst kl 10 i Stenkulla. Efter den 
gudstjänsten finns det möjlighet att fortsätta 
gemenskapen runt den medhavda fikakorgen.

Bäcksjökyrkans
Ungdom – BKU
bedriver idag barn- och ungdomsverksam-
het. Varje tisdag träffas scouterna. Alla barn 
fr.o.m. årsk 1 hälsas välkomna. I samarbete 
med Viby församling inbjuds också till Öp-
pen förskola. Den pågår fredagar 9.30-12. 
Båda dessa verksamheter har nu tagit som-
marlov, men startar i höst på nytt igen.



Vi i Viby

PIZZERIA VRETSTORP

Beställ till festen och slipp tänka på matlagningen

Stationsgatan 4, Vretstorp Tel 0582-660160

PIZZERIA VRETSTORP

Beställ till festen och slipp tänka på matlagningen

Stationsgatan 4, Vretstorp Tel 0582-660160
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Häng med oss till Torp 20-22 juni!
På Torpkonferensen finns alltid något kul 
att göra för alla åldrar. Vi träffas vid Viby 
kyrka och åker dit tillsammans. Barn under 
6 år behöver ha med sig ansvarig vuxen, de 
större får gärna åka med oss själva. Anmä-
lan senast 8 juni, för att hinna ordna med bil/
bussplatser. För mer info, kontakta Emma 
Svensson 0582-70164 eller emma.svens-
son@svenskakyrkan.se

2017
30/7-6/8 
Konsert varje kväll kl.19

Söndag 30 juli ”Och världen vaknar”
Nya psalmer i jazzig ton med Katarina 
Josephsson Trio

Måndag 31 juli ”Bara Barock”
Ett program, på tidstrogna instrument, med musik 
av bl a Vivaldi, Telemann och J S Bach
Örebro Barock
Jenny Hülphers, barockoboe, Olof Ericsson, ba-
rockviolin, Marcus Carlsson, barockfagott
Rajmund Follman, violoncell och Karl Magnus 
Jansson, cembalo och orgel

Tisdag 1 augusti ”Toner om sommaren”
En stund med sommarnära, sommarkära melodier 
från klassiska pärlor till visa, samt en och annan 
polska 
AnnaKarin Gillberg Eriksson, sång, piano, orgel 
och Rikard Eriksson, dragspel

Onsdag 2 augusti ”Du går icke ensam”
En musikgudstjänst med romanser av Peter-
son-Berger, Stenhammar, Britten m.fl. 
Gustaf Martinson, tenor och Elmer Grandin, piano

Torsdag 3 augusti ”Det är så härligt att gå i so-
len” Musik hela livet. En vandring klädd i toner.
Kyrkomusikern Katarina Högberg Jansson m fl

Fredag 4 augusti ”Sensommarnätter” 
Sibelius 13 stycken op. 76, Griegs Holberg suite, 
samt Wilhelm Stenhammars Sensommarnätter 
Gustav Jannert, pianist (och organist). Bl a utbil-
dad vid musikakademin i Cluj-Napoca, Rumänien

Lördag 5 augusti ”Johann Sebastian, Maria, 
Torn-Erik och Jon Jöns'Olle”   
Gavotter, spelmanslåtar, folkton och folkliga koraler
Anna Franciska Reiske, saxofon, Ingrid Lundqvist, 
sång, Staffan Åkerlund, orgel/piano.

Söndag 6 augusti ”Uti vår hage”
Blandade favoriter
Musikveckans finalkonsert med Viby Kyrkokör
Körledare Katarina Högberg Jansson  
  
VARMT VÄLKOMMEN!

Viby kyrka öppen för besök
Kyrkan hålls öppen för besök och andakt 
dagligen kl 13-16 i juli månad. Lördag-sön-
dag finns enkelt fika på kyrktorget.

Sommarcafé i Gamla Prästgården
Succén med sommarcafé i Gamla Präst-
gården fortsätter i sommar! Tisdag, onsdag 
och torsdag eftermiddagar kl 14-17 är det 
öppet. Start 27 juni. Gör en utflykt med bil 
eller cykel! Vandra längs Sjöstigen! Sitt inne 
eller ute och njut av miljön kring den vackra 
prästgården – en av landets få som är kvar! 
Nytt för i år är att Lars Aggers modell av 
Herrgryt finns att se, får från Odensvi betar i 
hagen och den historiska trädgården i G W 
Gumaelius anda har utvecklats än mer!

Midsommar
Församlingens Katarina Högberg Jansson 
och Emma Svensson spelar till och leder 
dansen kring Hembygdsgårdens majstång 
på midsommarafton kl 14.30. Därefter häl-
sas alla välkomna till den numera traditionel-
la midsommarmusiken i Viby kyrka – kl 17.

Midsommardagen firas friluftsgudstjänst 
under ekarna framför Hembygdsgården kl 
11.00. Vid dåligt väder inne i Hembygdsgår-
den. Temat är Skapelsen och kollekten går 
till Världsnaturfonden.

Söndagen efter midsommardagen är Den 
helige Johannes Döparens dag. Då är det 
högmässa i kyrkan kl 10 med sista gången 
för Himlakul före sommaruppehållet.

Händer under sommaren i Viby församling
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En del av den politiska propagandan som 
Gustav Vasas statsapparat spred lyfter fram 
avarterna i medeltidens pilgrimsverksamhet. 
Fel och brister förekom säkert, men nog 
fanns även de ädla motiven. Men allt drogs 
över en kam när pilgrimsvandringar förbjöds 
av statsmakten.

Eftersom segraren i en konflikt oftast blir 
den som får skriva historia, lever vi fortfa-
rande 500 år efter reformationen med en 
ensidig bild av vad det innebär att vara 
pilgrim. Visst tänker vi oss ofta att medelti-
dens människor lurades att bli pilgrimer för 
att rädda sin själ – eller åtminstone förkorta 
tiden i skärselden? Och de lurades att köpa 
souvenirer och avlatsbrev av hänsynslösa 
kyrkliga dignitärer. Så föreställer vi oss i alla 
fall att det gick till, och det kanske det gjor-
de i viss utsträckning. Men låt oss försöka 
förstå de äkta eller genuina motiv som kan 
finnas för att lämna allt och ge sig ut på en 
många gånger riskfylld färd från den relativa 
tryggheten hemma.

Längtan efter mer
Någonstans bär varje människa på minnet 
av paradiset, då livet var som det var tänkt. 
Vacker musik, en soluppgång, en kärleksfull 
smekning eller en djup andlig upplevelse kan 
ge oss glimtar av det och nära en längtan 
efter livet som det borde vara. Om sådana 
ögonblick av klarhet kan få ersätta oron för 
hur det skall gå med allt och vårt rutinmässi-
ga liv, så längtar vi gärna efter dem. Och vill 

gärna att de skall vara mer än korta ögon-
blick.

Att rent fysiskt lämna det vardagliga, 
koppla bort och ner sig från det som stres-
sar och kastar en mot ytan, kan verkligen 
locka! Att bli pilgrim är att för en kortare eller 
längre tid lämna allt och ge sig åt sin inre 
längtan. Visst kan den enes längtan skilja sig 
väldigt från den andres, men kanske läng-
tan efter frid kan sägas vara gemensam för 
många? Frid med sig själv. Frid med livet. 
Frid med Gud. Den längtan förenar säkert 
medeltidens människa med vår tids.

För många är det stort nog att bryta upp 
och vara fri från det vardagliga ett tag. För 
andra är målet viktigt. En på ett eller annat 
sätt helig plats kan bli väldigt viktig för en 
pilgrim. På medeltiden hette de Nidaros, 
Vadstena, Uppsala, Köln och Rom. Orterna 
och hänförelsen över dem finns kvar, men 
kanske är nutidens ”heliga” platser helt 
andra? Auschwitz och Tjernobyl kanske hör 
till vår tids? Och kanske är de helt person-
liga, förknippade med barndomen eller en 
avgörande händelse?

Prova själv
Oavsett om du när en längtan efter att 
komma till en viss plats eller bara vill ge dig 
ut på ett kortare eller längre äventyr – prova 
i sommar! Kanske upptäcker du att vi inte 
är så olika våra förfäder med våra längtor 
och behov? I Viby församling börjar vi få en 
del erfarenheter både av att vara pilgrimer 

Bli pilgrim för en dag!
– eller flera
Medeltidens Vibybor såg säkert en hel del pilgrimer. 
Vissa var på väg söderut till Vadstena och den heliga 
Birgittas grav. Fler var nog på väg åt andra hållet för 
att nå ända till Nidaros – helgonkungen Olofs grav och 
norra Europas viktigaste vallfartsort. Kanske en och 
annan Vibybo själv gav sig av. Undrar hur det var! Och 
varför skulle man vilja bli pilgrim i dag?
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och möta pilgrimer. Vår verksamhet i Närkes 
Pilgrimscenter vill underlätta för både den 
kortare vandringen och längre pilgrimsresor. 
Vi arrangerar egna vandringar i närområdet 
och lite längre – som den veckolånga vand-
rings- och bussresan till Nidaros 23-30 juli. 
Eller vandringen från Närkes Kil till Vadstena 
i augusti. Den sistnämnda passerar Viby och 
man kan välja att gå med hela eller delar 
av den. Vi försöker sprida information om 
andras pilgrimsarrangemang också.

Kanske vill du gå helt på egen hand? Det 
finns kartor och beskrivningar för t.ex. Mun-
kastigen, Bergslagsleden och Katarinaleden. 
Närkes Pilgrimscenter hjälper gärna till med 
service på vägen, när vi går i grupp trans-
porteras allt utom dagspackningen med bil 
till etappmålet där även kvällsmat väntar. 
Sådan service kan även enskilda pilgrimer 
beställa.

Text och foto Benjamin Lundqvist

NÄRKES PILGRIMSCENTER
PILGRIMSVANDRA TILL VADSTENA I 
EGEN TAKT | i sommar
Starta en lördag i Närkes Kil och vandra 
söderut via Riseberga, Viby och Hammar 
– totalt 15 mil. Karta med beskrivning 
finns för varje etapp. Övernattning och 
annan service finns längs vägen. Kostnad 
400:-/dygn. Boka via Närkes Pilgrimscen-
ter.

VALLFARTSMÄSSA I RISEBERGA PÅ  
PINGSTDAGEN | 4 juni kl 11
Vandra, cykla eller bila till den traditions-
enliga mässan i klosterruinen. Ta med 
matsäck!

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

Norge vid Sylarna. Bagaget har vi i följebil 
och går totalt 10 mil med lätt packning. 
Inkl helpension och hela transporten, 
kostnad 4.000. Anmälan snarast – få 
platser kvar!

KATARINAVANDRING | 5-12 augusti
Stafettvandring från Närkes Kil till Vad-
stena längs Katarinaleden. Gå hela eller 
delar av vägen. Kvällsmat, logi, frukost, 
matsäck och transport av bagage kostar 
400:-/dygn.

MÅNDAGSVANDRING | 10 och 17 juli
Lokala vandringar i Viby, 10-15 km. Start 
kl 9 vid Viby Prästgård. Anmälan senast 
fredagen före.

TÅNGERÅSA | 12 juli
Vandring Viby G:a Prästgård-Kör-
tinge-Olstorp-Esplund-Herrgårda och 
vidare till Tångeråsa kyrka. För info och 
anmälan, kontakta Tångeråsa Bygdeför-
ening (annons sid 17).

PILGRIMSRESA TILL NIDAROS
23-30 juli
Vi vandrar och åker bil längs Romboleden 
från Munktorp upp till Härjedalen och in i 



Möt andra.
Möt dig själv. Möt Gud.

Varje sön- och kyrklig helgdag firas gudstjänst med 
nattvard i Viby kyrka kl 10. ”Himlakul”, som är en sön-
dagsskola för barn och en del av gudstjänsten, gör up-
pehåll under julisöndagarna. Morgonbön firas i kyrkan 
som regel tisdag-lördag kl 08.30, söndagar kl 09.30. 
Varmt välkommen!

Utöver de vanliga gudstjänsterna har vi
under sommaren:
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Expedition/Siv Pettersson
Viby Församlingshem
694 95 Vretstorp
0582-66 00 10
viby.forsamling@
svenskakyrkan.se
www.vibyforsamling.se
FB: Viby Församling

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

Fredrik Norberg (komminister)
0582-100 57
fredrik.norberg@
svenskakyrkan.se

Musiker
Katarina Högberg Jansson
0582-66 00 07
katarina.hogberg-jansson@
svenskakyrkan.se

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

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

Vaktm/husmor
Kerstin Fahlström
070-558 32 27
kerstin.i.fahlstrom@
svenskakyrkan.se

Viby församling

Ur kyrkböckerna 
januari – april 2017

Avlidna
Anna Margit Viola Plånborg

Ulla Matilda Larsson
Arvid Bertrand Lagneholt

Maria Elisabeth Valtersson
Ingrid Maria Persson

Döpta
Lucas Larsson
Ellie Sandberg

Linnéa Danielsson Wellsén
Hanna Ebba Johansson

Vigsel
Håkan Olsson &
Camilla Carlberg

Lö 3 jun
22 Pingstnattsmässa

Sö 4 juni
11 Pingstdagen Vallfarts-
mässa i Riseberga, Biskop 
Johan Dalman, medtag 
fikakorg.
18 ”Intåg i Sommarhagen” 
Vårkonsert med Viby kyr-
kokör.

Må 5 juni
18.30  Annandag pingst 
Högmässa i Viby Gamla 
Prästgård, B Lundqvist, 
pizzafest.

Fr 23 juni
17 Midsommarafton En 
midsommarnattskonsert, 
Hannah Lindgren m.fl.

Lö 24 juni
11 Midsommardagen Fri-
luftsgudstjänst, F Norberg, 
Viby hembygdsgård

Sö 9 juli
15 Friluftsgudstjänst, B 
Lundqvist, Lundby äng.

Sö 23 juli
10 Högmässa, Sture Lund-
qvist, kyrkfika.

Sö 30 juli
10 Kristi förklaringsdag 
Högmässa, Sture Lund-
qvist, kyrkfika. Musik-
veckan inleds (se separat 
program).

Ikonmålarkurs
Viby Gamla Prästgård 7-9 juli 
Ikonmålarmästaren Alexan-
der Deriev ger ikonmålarkurs. 
Inga förkunskaper krävs.
Kostnad 2000 kr; lunch, 
middag och fika ingår i priset. 
Möjlighet till övernattning 
finns. Anmälan senast 5 juni 
till pilgrimscenter@viby.nu
Mer information om ikonmå-
leri finns på www.deriev.se
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Är ditt tak 
bara ett tak? 
Låt solceller 
ändra på det.

Grön solkraft sänker  
dina energikostnader

Vi tar fram den bästa lösningen 
för just ditt hus och fokuserar 
på att du ska göra en bra och 
miljövänlig investering. 

Första 
kontakt

Solkraft 
kartlägger 

förutsättningar

Du får 
besluts-

underlag

Du beställer
Vi skriver 

avtal

Solkraft 
installerar Slutfaktura

Du är 
100 % nöjd

1.

2. 3.

4. 5.
6. 7.

8.
Effektiv och enkel  process med Solkraft
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”Vi i Viby”
Lundby Prästgården 187
694 95 Vretstorp

Juni Juli Augusti
1 18:30 Östansjö IF – Sköllersta IF P/F 03-04
2 19 Vretstorp IF – IFK Askersund A-lag H
3  Sommarhoppet Häst, lag div 3 Mon
  Arr. VRKS
 10 Östansjö IF – IFK Hallsberg P/F 05-06
 11 Östansjö IF – Pålsboda GoIF Herr
 11:15 Östansjö IF – Mariebergs IK Vit
  P/F 05-06
 22 Pingstnattsmässa i Viby kyrka.
4  Sommarhoppet Häst, lag div 3 Mon
  Arr. VRKS
 17 Vretstorp IF – Öfvre Adolfsberg FC
  A-lag
5 9:30-12 Magiska Teatern Öppen förskola
  MåndagMontessori
 18.30 Högmässa och pizzafest i Viby
  Gamla Prästgård
6  Nationaldagshoppet Ponny, lag div 3
  Arr. VRKS
 9 Vretstorp IF Mopperallyt
 10 Vretstorp IF – Kopparberg BK P11
 11:15 Vretstorp IF – IFK Lindesberg P11
 13 Nationaldagsfirande m servering,
  Viby Hembygdsförening
7 19 Östansjö IF - Örebro SK Söder Herr
8 18:30 Gallaberget Trailrun
  Arr: Vretstorp IF
 18:30 Östansjö IF – HOIF/SMÅ P/F 03–04
11 10 Gudstjänst i Stenkulla.
  Gärna egen fikakorg!
  Arr Bäcksjökyrkan
12  Pay & Jump, Mon. Arr. VRKS
 9:30-12 Magiska Teatern Öppen förskola
  MåndagMontessori
14 19 Östansjö IF – Åmmebergs IF Herr
16 19 Vretstorp IF – IFK Örebro A lag H
18 10 Gudstjänst i Bäcksjökyrkan.
 19 Östansjö IF - Örebro SK Söder 2 Herr 
19 9:30-12 Magiska Teatern Öppen förskola
  MåndagMontessori
20 19 Östansjö IF - Vivalla SK Herr 
21 19 Vretstorp IF - IK Sturehov A Lag H
22 18 Påklädning av midsommarstången.
  Viby Hembygdsförening
 18:30 Östansjö IF - Pålsboda GOIF
  P/F 03–04
23 14:30 Midsommarfest m servering.
  Viby Hembygdsförening
 17 En midsommarnattskonsert,
  Viby kyrka
24 11 Friluftsgudstjänst.
  Viby Hembygdsförening
26 9:30-12 Magiska Teatern Öppen förskola
  MåndagMontessori
27 14-17 Sommarcaféet vid Viby Gamla
  Prästgård öppnar
 19 Vretstorp IF - IFK Hallsberg A Lag H
 19 Östansjö IF - Sxbergs IF Herr 
28 14 En sväng om Astrids Värld Systrarna
  K Arr Vretstorpsparken

1-30  Viby kyrka öppen dagligen 13-16 för
  besök och andakt
1 10 Viby Marathon Arr. Östansjö SK
2 10 Gudstjänst i Bäcksjökyrkan
3 9:30-12 Magiska Teatern Öppen förskola
  MåndagMontessori
8 21-01 Danskväll Larz – Kristers
9 14-17 Öppen hembygdsgård
 15 Friluftsgudstjänst Lundby äng,
  arr Viby församling
10 9 Måndagsvandring, arr Närkes
  Pilgrimscenter
 9:30-12 Magiska Teatern Öppen förskola
  MåndagMontessori
 14-17 Öppen hembygdsgård.
  Viby Hembygdsförening
12 10 Pilgrimsvandring Viby-Tångeråsa,
  arr Tångeråsa bygdeförening
 14 SPF:s månadsmöte. Sommarutflykt
  till trevlig mål
15 12-16 Sipplunda Grönsaker öppnar
16 10 Gudstjänst i Stenkulla. Gärna egen
  fikakorg! Arr Bäcksjökyrkan
17 9:30-12 Magiska Teatern Öppen förskola
  MåndagMontessori
 10 Måndagsvandring, arr Närkes
  Pilgrimscenter
23 14-17 Öppen hembygdsgård
24 9:30-12 Magiska Teatern Öppen förskola
  MåndagMontessori
 14-17 Öppen hembygdsgård
  Viby Hembygdsförening
25  Pay & Jump, Mon. Arr. VRKS
 9-16 Levande rollspel, Magiska Teatern
26  Uteritt, Mon, Arr. VRKS
27 18-21 Trädgårdsfest, Östansjö Trädgård
29 9-12 Slåttergille, Viby hembygdsgård
 18 Schweizisk picknick vid Nordankyrka.
  Arr Viby Hushållningsgille
30 10 Gudstjänst i Stenkulla.
  Arr Bäcksjökyrkan
 19 Musikveckan i Viby kyrka
11-16 Slåttergille,
  Viby Hembygdsförening
31 9:30-12 Magiska Teatern Öppen förskola
  MåndagMontessori

1 19 Musikveckan i Viby kyrka
  Dagligen t o m 6/8!
5  Trädfesten. Arr Vretstorps Byalag/
  Vretstorps Pizzeria
6 14-17 Hembygdsgårdens dag
12 19 Gudstjänst i Stenkulla.
  Arr Bäcksjökyrkan.
13 10 Gudstjänst i Stenkulla.
  Gärna egen fikakorg!
  Arr Bäcksjökyrkan
19 11-16 Jubileumsdag Östansjö 110 år
 19 Jubileumsfest, Östansjö Folkets Hus.
22  Beskärningskurs, Östansjö Trädgård

Händer i Viby


