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Välkommen höst
Kan en sommar bli för varm? Ja, årets väder har frestat på 
både folk, grödor och vår vackra natur. Årets skördar har 
blivit extremt låga, beten tar slut för tidigt. Vid Nordankyrka 
fäller vi aspar till foderstöd då årets sommarfår nästan käkat 
slut i skogen. Nu längtar vi efter regn. Snart kommer det 
höstväder med lövträd skimrande i gult och rött. 

Jag drömmer om krispiga morgnar med bössan på pass i 
skogsbrynet. Dimmiga mossar när värmen stiger från fuktig 
mark. Hösten med dignande äppelträd med Transparent 
Blanche och Ribston i trädgården. Plocka bönor i trädgårds-
landet och höra gässen sträcka mot söder. Tänk så mycket 
värme vi får bunkra i minnet!

Åter i verkligheten. Mitt i månaden kommer Vibydagen med 
ett härligt myller av folk i solen vid Församlingshemmet och 
allehanda ting till salu byter ägare i marknadsvimlet. Sprid ut 
till så många ni kan utanför socknen att den 15:e är det Viby-
dag! Alla vänner, bekanta, och obekanta ska veta om det.

Vi ses i vimlet!

Karin Bergsten
för Viby Hushållningsgille
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Från redaktionen
Det svåraste numret av Vi i Viby att få till är 
höstnumret. Material från de olika förening-
arna och företagarna skall samlas in medan 
de flesta fortfarande har semester. Även 
fotografer, tryckerier och andra bommar 
igen och är svåråtkomliga. Den här som-
maren har också den extrema värmen gjort 
att många av oss haft svårt att tänka – än 
mindre sitta framför datorn och jobba!

Samtidigt skall tidningen helst komma ut 
den 1 september och vara fullmatad med 
inbjudningar till höstens många aktiviteter, 
Vibydagen och mycket annat som väntar 
under tre höstmånader.

Det är därför något av ett underverk du nu 
håller i handen, kära läsare! För även om Vi 

i Viby inte täcker allt som händer och sker i 
vår stolta bygd, och även om det kan finnas 
med ett och annat fel, så finns mycket med 
och många har ansträngt sig mycket för att 
tidningen ska få med så mycket som möjligt 
och allt bli så rätt som möjligt. Tack, alla ni 
som bidrar till att göra Vi i Viby så bra!

Två platser finns numera för rättelser, 
kompletteringar och interaktion: Vibybygden 
på Facebook och vår nya hemsida
www.vibybygden.se Där kan du även läsa Vi 
i Viby i digital form. Kolla in hemsidan och 
se efter att dina sammanhang är represen-
terade och att informationen är korrekt och 
aktuell!

Redaktionen

Nya Vibyboken
Föreningen V

ibybygden

NYA
 VibYbokeN

ANNE-MARIE LENANDER

Föreningen Vibybygden

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

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

Vibyanknytning

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

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

HÖSTNYTT!
REA på sommarens linnekläder!

Välkommen till butiken med sköna ullkläder!

VIBYDAGEN LÖR 15/9

ÖPPET 11-16
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Några vägar till
bättre råvaror

Bakgrund
Förr åkte bonden till torget och sålde sina 
varor och köpte det han själv behövde. 
Ibland var det bra råvaror men genom dålig 
hantering och transport kunde de lätt förstö-
ras. När bönder sedan bildade kooperativ i 
slutet av 1800-talet och en bit in på 1900- 
talet, vilade ansvaret för kvalité på (t ex) 
mejerierna. Bonden tappade direktkontakten 
med kunden.

När den offentliga skolmaten kom, så 
började den i liten skala (ett glas mjölk) med 
utvidgades sedan till mer och bättre. Från 
början köpte skolan av det som produce-
rades nära, men ju fler råvaror – desto fler 
leveranser. Det bidrog dels till att skolbarnen 
utsattes för trafikfara genom alla transporter 
men också att kommunen fick flera räkning-
ar. Det blev starten för grossistföretag med 
bara en transport istället för flera. Bonden 
lärde sig att leverera sina varor till sin gros-
sist.

Under (2004) kom nya direktiv från EU om 
”Lagen om offentlig upphandling” (LOU). Nu 

blev det upphandlaren som bestämmer hur 
skattepengarna ska användas till den offent-
liga sektorn (skolor, vård och omsorg). Men, 
förklarar AnnaKarin, men alla har inte kun-
skap om mat och om det dessutom är svaga 
kostchefer, blir det lätt att följa strömmen.

Början till förändring
”Miljöstyrningsrådet”, med sina duktiga 
jurister, hjälpte till med att formulera krav på 
allt som skulle upphandlas. (De har numera 
bytt namn till ”Upphandlingsmyndigheten”.) 

För 5-10 år sedan började några politiker 
inse vikten av att få mat från egen kom-
mun. De började även se vikten av öppna 
landskap och att böndernas produktion av 
bra mat fortsatte. En del kostchefer och 
upphandlare hade svårt att hantera den nya 
sitsen med ökade krav. Det var här som 
AnnaKarin började tänka: ”Det måste gå 
på något sätt!” Hon sökte, och fick projekt-
pengar, genom Prytzka Fonden. 

Hennes första steg var att, till tre olika 
kommuner, bjuda in kostchefer och matpro-

AnnaKarin Landin är matkonsult för HS Hushållningssällskapet, Mälar-
dalen. Utöver att ge information om traditionell livsmedelskunskap, söker 
hon vägar för att få mer svensk, närproducerad mat. Både i och utanför den 
offentliga sektorn. AnnaKarin ger först en historisk återblick för att ge en 
grund för det hon, tillsammans med andra, strävar efter idag.
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ducenter tillsammans med upphandlings-
chefen, miljöchefen, kommunalråd samt den 
politiska nämnd som handhar mat.

Efter några idoga försök lyckades hon 
samla ca 35-40 personer på varje plats. I oli-
ka konstellationer. En del producenter kom 
till fler träffar. Upphandlingsmyndigheten var 
med och informerade.

Samarbete på bred front
”Det är viktigt med samarbete på bred front 
för att få kraft!” förklarar AnnaKarin. Men 
det förutsätter att berörda parter börjar 
prata med varandra och drar åt samma håll. 
De är alla med i samma kedja för att det 
ska finnas bra råvaror inom den offentliga 
sektorn, samt att konsumenten ska kunna 
välja närodlad mat. det är politikerna i varje 

kommun som drar upp riktlinjerna. Om de 
t ex har fastställt att maten i första hand 
ska vara ”närodlad och ekologisk”, så har 
upphandlarna det i bakhuvudet när de ska 
välja råvaror.

Prova nya vägar
Sen förra årsskiftet har AnnaKarin fått 
ytterligare projektmedel. Nu är målet att få 
smartare och enklare affärsvägar för produ-
centen. Utanför den offentliga upphandling-
en finns restauranger som kan bli intressanta 
och spännande samarbetspartners. Anna-
Karin har anordnat mässor för att kontakter 
ska kunna knytas. Vissa restauranger har 
hittat producenter som de format menyerna 
tillsammans med och där det sedan odlats 
efter behov och önskemål .

AnnaKarin Landin
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Här ses AnnaKarin prata emballage med grönsaksodlarna Andreas och Lena i Granelund. Även förpackningar 
ska fylla vissa krav, inte minst för miljön. Det är inte bara ett att tänka på!
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När det gäller vanliga handeln/konsu-
menten kan det vara knepigare att hitta nya 
vägar eftersom de har sina egna koncept. 
det finns branscher som inte känner var-
andra, såsom mikrobryggerier. AnnaKarins 
tanke är att ordna ”branschråd” kring sånt 
som är rinnande och kan tappas på flaska 
eller liknande. Det kan exempelvis vara käll-
vatten, saft, vin, glögg, mjölk, öl, sprit, must 
eller juice. Ett sådant råd kan även ge tips 
och kunskap vad gäller märkning, transport, 
förpackning eller hur produkten bäst ska 
presenteras på marknaden. 

”När kloka människor träffas kan det dyka 
upp otroliga, livskraftiga, utvecklande och 
spännande idéer!” säger AnnaKarin och till-
lägger: ”Och jag kan få köpa deras spännan-
de produkter. Det är det jag går igång på!” 

Bygga nätverk
På sikt vill AnnaKarin få igång liknande 
branschråd inom bageri, chark, mejeri, frukt 
och grönt. Som förebild har hon Eldrimner 
som började med småskalig, kvalitativ mat-
produktion i början av 90-talet. De har idag 
vuxit sig stora och arrangerar utbildningar 
och kurser i mathantverk. Här finns också 
möjligheter till utbyte och inspiration. 

AnnaKarin vill kunna vara en ”katalysator” 
och ett bollplank. Ensam kan man inte göra 
så mycket men tillsammans kan man klara 
det mesta. 

”Det är viktigt att vara rädd om närpro-
duktionen. Om utbytet och dialogen. Det är 
viktigt att vara rädd om all yrkeskunskap, 
inte minst i vår egen bygd!”
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Text och foto: Kerstin Lindh Furås
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Reko – en genial idé
Här i Viby, liksom på andra platser i vårt 
land, finns möjlighet att handla direkt från 
odlaren. REKO-ringar finns lite varstans i 
Sverige men initiativet är från början finskt. 
REKO betyder Rejäl Konsumtion och är ett 
sätt att handla lokalproducerad mat utan 
mellanhänder. På en Facebook-sida lägger 
producenterna ut vad de har att sälja och 
konsumenten beställer och betalar i förväg. 
Leveransen sker ofta på en plats dit det är 
lätt att ta sig med bil, t ex kundparkeringen 
utanför ett köpcenter. Mer information finns 
bland annat på Hushållningssällskapets 
hemsida
(http://hushallningssallskapet.se/reko/).

Andreas och Lena levererar grönsaker till butik och restaurang men det finns också möjlighet att handla direkt av 
dem.



Hembygdsföreningen

Textilgruppen valde i år att presentera en ut-
ställning som vi kallar ”När väggarna talar”. 
Vi syftar då på den kulturskatt från det tidiga 
1900-talet då alla slags budskap i vackra 
utföranden dök upp på mångas väggar.

På många av dessa bonader prisas värdet 
av det egna hemmet, den traditionella röda 
stugan med vitstammade björkar och en 
alltid skinande sol. Andra budskap är mera 
om hur vi bör vara mot varandra för att livet 
ska bli bra. Arbetets värde betonas också 
ofta. Budskapen kommer från bibel eller 
psalmbok, från skaldeverk som Fritiofs saga 
och Vikingen eller från ordspråk och ordstäv 
runt omkring oss. Vi har under vårt sökande 
sett att detta med budskap på väggen inte 
alls är borta.  Det produceras nya bonader 
med nya budskap och även på internet finns 
en grupp för intresserade av detta textila 
skapande.

Vi, medlemmar i textilgruppen under Inger 
Pålssons ledning, beslutade oss för att 
inventera det vi kunde hitta av bonader. Vi 
besökte och inspirerades mycket av Gunvor 
Johdets enorma bonadssamling i Stenstorp 
och sammanställde en egen utställning i 
hembygdsgården. 

De cirka 70 besökarna fick också gå på 
tipspromenad och köpa lotter med många 
fina textila vinster och naturligtvis dricka kaf-

Hembygdsgårdens dag 5 augusti
Viby hembygdsförening hade öppet hus på ”Hembygdsgårdens dag” liksom 
många andra av landets 2050 hembygdsgårdar som alla gör sitt bästa för att 
bevara våra lokala kulturarv.

fe och äta gott bröd framställt av den idoga 
kaffegruppen. Vi är glada att se så många 
besökare och speciellt glada åt alla yngre 
som kom för att besöka vår vackra hem-
bygdsgård. Varmt tack till er alla som bidrog 
på olika sätt!

För textilgruppen, Viveka Grinde
Foto: Mårten Gustavsson

• Vibydagen 15 september (obs fel datum
i årsprogrammet!) kl 11-16.
Öppet hus, kaffeservering m.m.

• Brasafton 1 oktober kl 19.

Välkommen!
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Är ditt tak bara ett tak?
Låt solceller ändra på det.

Vi tar fram 
den bästa lösningen 

för just ditt hus 
och fokuserar på att 
du ska göra en bra 

och miljövänlig
 investering.
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Lederna är delvis gamla skogsstigar mellan 
äldre boställen men som under många år 
har använts för friluftsliv. Det är flera stigar 
och småvägar att välja på och många är 
det som gått vilse i området som gränsar till 
Lerbäcks Bergslag och Stortiveden.

Vår första vandring den 8 maj utgår från 
Motorp över kalhyggen förbi Bredhagen. Vi 
tar oss över Bäcken som leder vatten från 
Tripphultsmossen till Bäcksjön. Vi klättrar 
upp genom lövskogsområde mellan ekar 
och lindar till Lindhults Naturreservat. Vid 
Lindhults löjtnantsboställe med frikyrkohis-
toria tar vi fikapaus. Vandringen fortsät-
ter förbi Lindhults hästgård i riktning mot 
Igelsjön. Vi passerar det välbevarade torpet 
Högsäter och följer skogsvägen ner till Tys-
tingegatan.

Den andra vandringen, den 14 maj, startar 
vid Lindhult och vi går nu söderut mot Blom-
medal och följer det gamla milskidspåret. Vi 
konstaterar att den gamla stugan verkar vara 
bortom all räddning. Med viss insats kanske 
det går att rädda uthusen som en gång in-

reddes för fest och dans. Stigen efter Blom-
medal är ganska sönderkörd efter skogsav-
verkning men ändå framkomlig. Bättre blir 
det när vi kommer ut på skogsvägen/stigen 
som kommer från Bållby. Vi passerar ladan 
vid Vibytorpet/Sörfallet och försöker hitta 
stigen ner till andra Dovrasjön. Väl framme 
vid den är det lagom med fikapaus vid grill-
platsen.  Vi följer den markerade Dovraleden 
till första sjön men viker av från den över 
skogsväg till stig mot Bratthällen, ett numera 
övergivet torp i privat ägo, som en gång var 
en träffpunkt för Östansjö Biologiska fören-
ing. Vi tar oss från Bratthällen och avslutar 
vandringen vid Tystingevägen.

Vi vandrare var alla eniga om att båda le-
derna behöver markeras på nytt för att vara 
tillgängliga. Under hösten planerar Utveck-
lingsgruppen en träff med kommunen och 
berörda markägare för att prata om hur vi 
kan återställa lederna tillsammans – och då 
kanske med Östansjö som utgångspunkt.

Sören Johansson

Vandring på gamla leder söder om Östansjö
Östansjö lokala utvecklingsgrupp har vandrat på gamla vandringsleder söder om 
Östansjö i skogsområdet mellan Motorp och Tystinge.
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Östansjö
Välkomna att hyra för möten, träffar,
arrangemang, fester och barnkalas.
Tel: 070-616 44 05, 073-533 86 31

Sedan det nya Folkets hus i Östansjö byggts 
upp har vi under tidig höst till sen vår haft 
cafélördagar med olika teman och innehåll. 
Varje lördag mellan 14.00 och 16.00 har vi 
serverat kaffe och möjligheter till både sam-
varo och underhållning.

Östansjö Folkets hus har blivit en mötes-
plats och människor har träffats under enkla 
former med aktiviteter som gärna har lokal 
anknytning. Film med Östansjö teman av 
Ing var Björck, musikquiz med Lasse Luth-
man, utställningar med lokala konstnärer, 
konsthantverkare och fotografer, bokprat 
med personal från Hallsbergs bibliotek är 

Fakta om vandringslederna
Under 1970-80-talen köpte Hallsbergs 
kommun in Motorps och Lindhults gårdar. 
I den senare ingick även torpstället Blom-
medal. Samtliga för att användas som 
friluftsställen och raststugor. Kommunens 
Fritidsnämnd markerade vandringslederna 
med alternativa längder. Samtliga hade sin 
utgångspunkt från Lindhult och Motorp och 
med koppling till lederna runt Dovra sjöar.                                                                                                                                           
     Vandringslederna var under många år 
populära och lättillgängliga för allmänheten 
och användes även på vintern för skid-
utflykter. Området har efterhand alltmer 
nyttjats av nya intressenter. Lindhultsgård 
och området däromkring används främst 
av Hallsbergs Ridklubb. Jaktverksamhet 
och orienteringstävlingar är även vanligt.                                                                                               
De markerade vandringslederna har fallit i 
glömska och efter skogsavverkning är sti-

några av de teman som erbjudits.
Hösten 2018 inleds den 22 september 

med en ny nostalgisk Östansjövandring och 
avslutas med Luciafirande den 15 decem-
ber. Särskilt spännande är lördagen den 29 
september, Berndt Engström visar upp och 
berättar om sina mopeder samt lördagen 
den 20 oktober då Stigbjörn Bergensten kå-
serar om ”Konsten att umgås med kvinnor.”

Lördagen den 6 oktober kl. 10.00 – 14.00 
är det höststäddag i Östansjö med samling 
vid Pergolan/boulebanan.

Kicki Johansson

Cafélördagar i Östansjö Folkets hus

garna på en del ställen svårtillgängliga. Mar-
keringsstolparna är borttagna eller visar på 
vissa ställen fel väg. Raststugan Blommedal 
är vandaliserad och inte längre ett attraktivt 
utflyktsmål. Men området är fortfarande ett 
vackert natur-/skogsområde med bl.a. Lind-
hults naturreservat och Dovra sjöar.
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• Precisionsfällning
• Traditionell trädfällning
• Stormfällda träd
• Borttransport av ris och stam
• Röjning och trimmning
• Häckklippning
• Gräsklippning
• Trädbeskärning
• Stubbfräsning
• Från 1/8-2016 RUTAVDRAG med 50%
 på arbetskostnaden

FredriksAlltjänst

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.

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

Vi har öppet Vibydagen 11-16
Varmt välkomna!

Ovevas Butik

Textila hantverk i sköna naturmaterial 
kan du köpa hos:

Gatugårda stickat & sytt
Stickat: mössor, sockar, vantar, halskragar m.m.

Sytt: förkläden, grytlappar, väskor, kassar,
necessärer m.m. – till barn och vuxna

Gatugårda stickat & sytt finns på:  & 
Du kan också nå mig, Birgitta Karlsson,

på mobil: 070-4894443

Jag har 

På Vibydagen den 15 september finns jag vid 
Viby församlingshem, 11.00-16.00.

Välkommen!



Barnens sida 13

Hej!
Vill du vara med och 

jobba med den här 

sidan i nästa nummer? 

Hör av dig till

viiviby@viby.nu!

/Sunniva

Var med på Barnens marknad 
på Vibydagen 15 september! 
Kom och sälj något vid Viby För-
samlingshem, t.ex. bakverk eller 
varför inte ett leksaksloppis? Boka 
bord på vibydagen@viby.nu
eller 0582-66 00 10.

Räkna bin
Vi kör en ny tävling med att räkna 
bin. Räkna hur många så’na här 
bin du hittar och skicka rätt svar 
till viiviby@viby.nu eller post-
adressen på s 2. Bland de rätta 
svaren dras en vinnare som får en 
burk med något som har med bin 
att göra…nämligen honung!

Flera personer räknade till 21 bin 
i sommarnumret. Sigvard Nilsson 
på Knölagatan i Vretstorp vann en 
burk Vibyhonung. Grattis!– Vilken fågel förlorar alltid?

(Rätt svar: Du-vann)
– Var i huset är det varmast?

(Rätt svar: I hörnet, där är det 90 grader)

3 6 1 5

2 1

5 1 6

2 3 4

4 5

3 5 1

SUDOKU

Det får bara vara samma siffra i
varje rad, kolumn och låda en gång.
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Den här bygden, med de två tätorterna 
Östansjö och Vretstorp, tycker jag är lagom 
stor. På fjorton år har jag haft med de flesta 
familjer att göra – vare sig det är som präst 
i glädje eller sorg, eller som engagerad för 
bygdens utveckling i olika sammanhang. I 
sta’n möter man nya människor hela tiden 
men i landsorten kan man bygga vidare på 
relationer nästa gång man ses. Det har na-
turligtvis sina sidor! Ni får stå ut med samma 
gamla präst gång på gång. Jag kommer inte 
undan, kan inte börja på ny kula någon an-
nanstans eller få en ny chans i relationsbyg-
get. Vi får stå ut med varandra, helt enkelt, 
och det är inte alltid lätt!

Jesus uppmanar oss människor att älska 
varandra, ja, till och med att älska våra 
fiender. Ibland är det lätt, om det handlar 
om människor vi spontant tycker om. Men 
ibland kräver det mycket viljekraft och stor 
beslutsamhet. Svårast är det kanske att 

Tänk om vi kunde
gå på djupet
Till vintern är det fjorton år sedan jag och familjen flyttade in i Viby 
Prästgård. Viby är fantastiskt! Här finns så mycket att upptäcka, så 
många spännande människor som bott i generationer och så många 
som med glädje flyttat hit helt nyligen.

älska människor som vi känner så alltför väl. 
Man vet hur de tänker. Man vet hur de bru-
kar reagera. Man kan deras later och deras 
böjelser.

Ett av mina favoritögonblick är när jag har 
fått lyssna till en människas bikt och fått 
glädjen att förmedla Guds förlåtelse till hen-
ne och när jag sedan får säga det jag alltid 
säger till sist: ”Du är förlåten. Gå i frid och 
synda inte mer. Och be också för mig, för 
jag är också en syndare.” Då bränner det till. 
Då är det på riktigt! Min egen biktfar säger 
likadant, så jag vet hur det är från bägge 
håll. Jag är också en syndare.

”Mätta göre sig icke besvär”, kunde det 
stå på en skylt utanför Viby kyrka. Kyrkan 
är nämligen till för oss som bittert fått erfara 
att vi är förtappade syndare. Den som inte 
hungrar efter förlåtelse, den som aldrig gör 
fel, den som står ut med alla andra och inte 
minst med sig själv, den behöver ingen kyr-
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ka. Den behöver ingen Jesus. Den behöver 
ingen frälsning eller räddning och behöver 
inte besvära sig.

Men den som har anledning att gråta över 
sig själv är alltid välkommen. Den som alltför 
länge bedrivit dubbel bokföring och tröttnat 
på det förljugna, det ytliga, det käcka hos 
sig själv, sina later och böjelser som alltid 
tycks vinna – den är mer än välkommen.

Tänk om vi kunde våga gå på djupet i 
våra relationer! Tänk om vi kunde få upple-
va ögonblick när det bränner till i oss! Tänk 
om vi kunde få hitta den där tilliten som gör 
att vi vågar se det vi inte velat se både hos 
varandra och i oss själva. Tänk om vi kunde 
unna varandra att börja på nytt i våra rela-
tioner och älska varandra och oss själva så 
som han älskar oss!

Er tillgivne präst
Benjamin Lundqvist







 



























Jag är också en syndare.
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Expedition/Siv Pettersson
Viby Församlingshem
694 95 Vretstorp
0582-66 00 10
viby.forsamling@ svenskakyrkan.se
www.vibyforsamling.se
FB: Viby Församling

Präster
Benjamin Lundqvist (kyrkoherde)
0582-66 08 20
benjamin.lundqvist@ svenskakyrkan.se
Fredrik Norberg (komminister)
Föräldraledig
fredrik.norberg@ svenskakyrkan.se

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

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

Viby församling

Barn och ungdom
Emma Svensson (Föräldraledig)
Karin Fjellstjärna (vik)
karin.fjellstjarna@svenskakyrkan.se

Möt andra. Möt dig själv. Möt Gud.
Varje sön- och helgdag firas gudstjänst med nattvard i Viby kyrka kl 10. ”Himlakul” är en 

söndagsskola för barn och en integrerad del av gudstjänsten. Morgonbön firas i kyrkan som 
regel tisdag-lördag kl 08.30, söndagar kl 09.30. Kvällsbön firas kl 15. Veckomässor firas på 

tisdagar kl 07.00 i Viby Gamla Prästgård och torsdagar kl 18.30 i kyrkan.
Utöver de vanliga gudstjänsterna har vi under hösten:

Sö 16 sept kl 10 Kyrkmässa på kyrkans 
invigningsdag. Kyrkokören, Anna Franciska 
Reiske, saxofon. Kyrklunch i församlings-
hemmet.

Sö 14 okt Tacksägelsedagen kl 10 Folk-
dansmässan Träd in i dansen, kyrkokören, 
Lisa O’Leary, fiol, Hardemo spelmanskapell, 
Norra Vätterbygdens folkdansgille. Efteråt 
bjuder LRF på skördesoppa i Församlings-
hemmet.

Lörd 1/9 kl 18 ”Kärlekens ton”
Sensommarkonsert med kören CORONA
Körledare Katarina Högberg Jansson

Lörd 15/9 kl 16.30
”Från klassiskt till jazz & soul.”
Annika Blomfeldt – cello & sång
Johan Westre – piano och orgel

Sö 21 okt kl 10 Högmässa med barnkören, 
fika på kyrktorget.

Lö 3 nov Alla Helgons dag kl 18 Minnes-
gudstjänst med ljuständning, kyrkokören, 
Eva Fogel.

Sö 4 nov Alla själars dag kl 10 Högmässa 
med välsignelse av kyrkogårdens gravar.

Nyhet! Under hösten firas en gudstjänst på 
söndagar kl 15 på Esslatorp i Vretstorp.

Musik i Viby

Välkommen att vara med i 
någon av våra två barnkörer!
Vi träffas på torsdagarna, sjunger, umgås 
och har skoj och vi medverkar i kyrkans 
gudstjänster ett par gånger per termin. 
Lördag 29/9 åker vi också på en barnkördag 
i Kumla!
Småstjärnorna
(F-klass 3) Torsdagar kl 15.10-15.50. 
Sing Stars
(Klass 4-klass 6) To kl 16.00-16.40.
Vi träffas på Esslatorp, i den lokal som tidi-
gare var bibliotek. Start torsd 20/9. Kontakt 
Eva Fogel, kantor och ledare för barnkörerna: 
eva.fogel@svenskakyrkan.se, 0582-660007, 
073-5396683
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Ur kyrkböckerna 

April – augusti 2018

Avlidna
Karl Åke Yngve Forsberg
Anders Olov Gunnarson

Nils Ture Oskarsson
Stig Henry Östergren

Leif Gunnar Andersson
Bernt Johan Christer Birgersson

Kerstin Ingeborg Bertilsson
Bengt Arne Tivedal

Sten Gunnar Zetterström
Birgitta Claire Monika Stenius

Ingegerd Anita Teresia Nilsson Dimberg

Döpta
Elton Karlsson
Wilton Karlsson

Noel Florén
Laura Kivling

Vigslar
Fredrik Wahlgren &
Pernilla Andersson

Konfirmerade
Emilia Blanksvärd
Tilda Fagerlund
Axel Lundqvist
Hilda Jonsson
Stina Peterson

Lisa Fogel

Väl mött i Viby Kyrkliga syförening
Följande tisdagar kl 14 i Viby

församlingshem:

18 september
9 oktober
30 oktober

20 november
11 december

Vi har som vanligt ett varierande program
– för var och en något av intresse –
för alla varm och glad gemenskap.

Intresserad?
Ring då till Astrid Odell

0582-52313

Varmt välkommen med dina frågor.

Halvpension
Kerstin Fahlström fyllde 65 i somras och har 
valt att gå i pension från sin husmorstjänst 
(50%) i Viby församling. Hon fortsätter tills 
vidare som vaktmästare med inre tjänst i 
kyrkan. Tack, Kerstin, för att du tagit hand 
om kyrkluncher, begravningskaffen, uthyr-
ningar och allt annat som hänt i Försam-
lingshemmet under många år!

Bibelsamtal
Välkommen att samlas kring Bibeln för för-
djupning och samtal!

Esslatorp
Följande torsdagar kl 10.30: 13 sept, 11 okt, 
15 nov

Östansjö Folkets Hus
Följande torsdagar kl 10: 20 sept, 18 okt,
22 nov

Ledare: Benjamin Lundqvist
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Parkgatan 1, Vretstorp • 070-797 88 95

När musklerna ömmar…

Hot & Cold
Aloe verabaserat liniment med
många användningsområden

 Köp det hos

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

Välkomna!

Nillas Ekonomiservice
Din hjälp på kontoret

Gunilla ”Nilla” Otterborn
Frosten
694 95 Vretstorp

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

I EN PROFETISK TID
SOM DENNA

en bibelhelg om landet som berör

7-9 september 2018
med KG Larsson som talare

i Kristallkyrkan Vretstorp

Fred 19.00
Lörd 16.00 och 18.00
Sönd 10.00

Servering i samband
med samlingarna

Inbjudare
Tycke friförsamling

Viby önskar dig välkommen till

VIBYDAGEN
15 september 2018 kl 11-16

Lokalproducerat, historiskt, kulturellt
och innovativt blandas i Viby by

och runtom i bygden.

Allt för att vi vill fira Vibybygden – dess 
människor, resurser och möjligheter!

Rotary
– ett engagemang
som gör skillnad

Vill du bygga ett internationellt nätverk?
Vill du utveckla dig själv?
Vill du ta ett humanitärt ansvar?

Kontakta Hallsbergs Rotaryklubb eller 
kom till ett av våra lunchmöten på Hotell 
Stinsen på torsdagar kl 12.00!

2 okt kl 19 har vi ett kvällsprogram 
då presumtiva medlemmar är särskilt 
välkomna.
Gästtalare: David Lindén, Nerikes 
Allehanda. Anmälan senast 20/9.

15 dec delar vi ut stipendium vid 
Kulturskolans Luciaprogram i Viby 
kyrka och har en Luciafest i Viby 
Församlingshem.

hallsberg@rotary.se
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Hösten bjuder på mycket musik i Kris-
tallkyrkan. Den 23 september kl 18 är det 
musikcafé med Ingemar Helmner. Ingemar 
är predikant och musikant och reser runt i 
Norden och predikar, sjunger och spelar. 

Den 14 oktober kl 18 kommer Ingeborg 
Lindqvist Torstenson, Vretstorp och bjuder 
på musik från orgeln. Ingeborg är kantor och 
arbetade senast i Olaus Petri Församling i 
Örebro. 

28 oktober kl 16 direkt i anslutning till årets 
kakbuffé så blir det musikbuffé. Tanken är att 
kvällen ska fyllas med önskesånger där du 
kan önska en sång, en solist, musiker eller 
sånggrupp från kyrkan och förhoppningsvis 
få höra det du önskat. Det är också fritt fram 
att välja att sjunga en sång eller spela något 
som du vill framföra. Det blir förhoppningsvis 
en omväxlande och spännande kväll.

Nästa muskkväll blir med Anna Franciska 
Reiske, Gunilla Ekelund och Staffan Åker-
lund som alla har lokal koppling till Vretstorp. 
Anna bor i Viby och frilansar som musiker, 
Gunilla som sjunger är uppväxt i Vretstorp 
och Staffan har varit kantor i Viby församling. 
Trion kommer att bjuda på ett omväxlande 
program med anknytning till Allhelgonahel-
gen. Söndag 4 november kl 18 är man väl-
kommen att lyssna till denna rutinerade trio.

Det blir en musikkväll till i november, 
den 18:e kl 18. Då får vi besök av Gabriel 
Hagenfors. Gabriel är uppväxt med musik 
och var redan som barn ute och spelade och 
sjöng med sin familj. I våras släpptes skivan 
”Din ära fyller hela jorden” där han medver-
kar med en sång.

Välkommen till många olika musikupplevel-
ser i Kristallkyrkan i höst!

Mycket musik i höst

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

E-post: info@kristallkyrkan.se
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Vinnare blev 
Långa distansen
• Fredrik Fjordäng, Vretstorp 1,23,02
• Therese Fjordäng, Vretstorp 1.26,21

Korta distansen
• Shane Harrington, Hallsberg 57,53
• Susanne Brännström, Örebro 1,01,32

Alla resultat samt foton:
https://vretstorpstriathlon.blogspot.com/

Claes Nilsson

Vretstorps IF
arrangerade den 4/8 för 5:e året Vretstorps Triathlon vid Gallabergssjön.
De 79 som kom till start tog sig an simning, cykling och löpning i en följd.
I början i regntunga förhållanden men tävlingen avslutades i solsken.
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BLI MEDLEM I 
BYALAGET
Ny årsavgift 150 kr/familj.
(Gäller till 2018-12-31). Det går att betala via 
internet till bankgiro 463-0216 eller SWISHa 
till 123 189 56 48. Glöm då inte ange vem 
betalningen avser, epost och telefonnummer. 
Eller också på inbetalningskort:
Avsändare (namn och postadress) 
Betalningsmottagare (endast namn)
Medlemsavgift Vretstorps Byalag 2018
OBS Glöm inte adress, postadress, tel, mobil 
och ev. e-post!
Ordf. Torbjörn Åkesson 070 59 49 112
Sekr. Helen Persson 0709 39 77 67
Kassör Gunnar Larsson 070 54 15 753

Festbesökarna bjöds på strålande sol och blan-
dad underhållning och en av höjdpunkterna var en 
överraskning i form av en världsmästare i  banra-
cing Vretstorpsonen Thed Björk Bang Merchilor. 
Thed intervjuades av Byalagets ordf. och Thed 
berättade om sin karriär och varför han blev en 
vinnare. Hemligheten enlig Thed är mental träning 
i huvudsak blandat med mycket fysisk träning i 
form av bla hopprep som stärker hela kroppen 
och speciellt vadmusklerna som enl. Thed var 
viktigt eftersom man använder dom till att gasa 
och bromsa. Thed fick blommor, kinapuffar och 
Ahlgrens grillbilar som en symbolisk gest och ett 
tack från Byalaget för att han sätter Vretstorp på 
världskartan.

Byalaget bjöd på kaffe med dopp och glassgub-
ben delade ut glass till alla barnen som också fick 
smaka godisregnet från scenen. Byalaget bjöd 
även en hoppborg och en karusell som roade bar-
nen.En bilutställning med veteranbilar och även 
några traktorer från Vretstorps traktorveteraner 
fanns uppställda på området.

Inne på pizzerian visades gamla bilder från 
Vretstorp och den visningen var sammanställd av 
Kent Öhlin. Anne-Marie Lenander sålde Vibybo-
ken för föreningen Vibybygden till hugade speku-
lanter och för den som av olika anledningar inte 
har fått tag i en bok men vill köpa en, så kan man 
ta kontakt med föreningen.

Den populära gatukampen avgjordes också och 
årets vinnare blev Ekbäcksvägen. Karin Karlsson 
sjöng barnens bästa sånger och det roade barnen 
som sjöng med i de välkända sångerna. Hardemo 

Världsmästare på Trädfesten
För fjärde året arrangerade och genomförde Byalaget och Pizzerian
Trädfesten i Vretstorp.

Rockers spelade härliga covers från scenen och 
solisten Lotta Martinsson visar att hon är en sång-
erska av klass och publiken visade sitt gillande 
med rungande applåder. 

Murre från pizzerian sålde grilltallrikar och pizza 
på löpande band och öltältet fylldes av glada fest-
besökare som njöt av kvällen som avslutade med 
Eriksonz som spelade dansvänliga låtar till långt 
in på småtimmarna. Arrangören vill också tacka 
sponsorerna som bidrog till festen. Tack till Steves 
Specialtransporter som stod för scenen. Tack Jan 
Larssons maskinentrepenad AB som skänkte en 
högtryckstvätt som lottades ut. Tack till Sojas Ica 
Hall som skänkte leksaker till barnlotteriet. Tack 
även till Viby Golf. Till sist stort tack till er besöka-
re som kommer på våra arrangemang.

Text: Torbjörn Åkesson
Bilder: Gunnar Larsson

Karin Karlsson roar och sjunger för barnen.

Torbjörn Åkesson 
intervjuar världsmäs-
taren Thed Björk 
Bang-Melchior.
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 UTE- 
 GYM

Tillsammans med Vretstorps byalag har vi nu byggt vårt utegym. Ett perfekt sätt att träna hela 
kroppen. Med elva stationer kan du träna allt från chins, axelpress till marklyft, squats och 
magövningar. Läget gör det också extra bra med löparbanan precis bredvid. Så se till att börja 
utnyttja detta fina upplägg nu när semestrarna går mot sitt slut. Lycka till och kör hårt.

Nu står det  
äntligen klart,  
vårt nya utegym.

@vretstorpsif1908  
 @vretstorpstriathlon

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

A-LAGSMATCHER
STÖD VÅRT A-LAG I JAKTEN PÅ AVANCEMANG TILL DIVISION 3

IFK Askersund – VIF  ..................8 sep, kl 15.00, borta 
VIF – FC Assyriska  ............... 16 sep, kl 16.00, hemma 
Ervalla SK – VIF  ........................22 sep, kl 15.00, borta
VIF – IK Sturehov   ................ 30 sep, kl 16.00, hemma
Öfvre Adolfsberg FC – VIF  ....... 6 okt, kl 15.00, borta

2 st hemmamatcher på Fredriksbergs IP 
P10 ................................................8 sept, start kl 10.00

Motion är viktigt och  
där vill vi finnas för dig.
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Lördag 1/9 kl. 16. Trolleriföreställning. 
www.magiskateatern.se/trollerishow

Tisd 4/9. Teater: Maestro, Putz och Schäfern framför Visan om livet självt
Kl. 17.30 Möjlighet att köpa korv och bröd etc. i entrén.
Kl. 18.00 Föreställningen börjar.
Tre kringresande gamänger har planerat att framföra en fin konsert. Det blir dock 
inte helt lätt att komma i mål just denna dag. Allt de tänkt ut på förhand går åt 
pipsvängen. Föreställningen är en hyllning till de som i alla fall försöker.
Förboka på http://www.magiskateatern.se/maestro för billigare entré

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

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

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

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

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

Filmklubb: Söndagar jämna veckor 14.00 filmer för barn 
(barntillåten/ 7års gräns) 18.00 filmer för vuxna (11 eller 15 års 
gräns) med säsongsstart 7/10     
Mer info: www.magiskateatern.se/filmklubb
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vissa evenemang och annat. 
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P.S. För ytterligare 100kr blir du även medlem i filmklubben:

Filmklubb: Söndagar jämna veckor 14.00 filmer för barn 
(barntillåten/ 7års gräns) 18.00 filmer för vuxna (11 eller 15 års 
gräns) med säsongsstart 7/10     
Mer info: www.magiskateatern.se/filmklubb
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Planerade Barnteatergrupper på Magiska Teatern ht 2018

Barnteatergrupp. Årskurs 3 till Årskurs 6 Tisd. kl. 15 - 16.30

Barnteatergrupp. Förskoleklass till åk 2 Tisd. kl.16.45-18.15

OBS: Upptakt för båda barnteatergrupperna 4/9 kl. 18 genom att 
alla som har betalt höstens terminsavgift bjuds på på föreställningen
Maestro, Putz och Schäfern framför Visan om livet självt.

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

Öppen förskola – Montessorimåndag
Måndagar kl. 9.30 – 12.00         Upptakt för höstterminen  3/9 
För föräldrar och barn i åldern 0 – 6 år.
Välkommen tillsammans med ditt barn på lek  
och pedagogiska montessoriövningar. 

www.magiskateatern.se/montessori

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

Kampsport som motion och självförsvar

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

Om vi blir minst 5 personer i en grupp så kör vi igång.

Mer info och anmälan: www.magiskateatern.se/kampsport
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Fibergruppen har träffat projektledare och 
projektör från Eltel som är ansvariga för 
utrullningen av fibern. Eltel fokuserar i detta 
skede främst på projektering, markägaravtal 
samt tillstånd från Trafikverket. Projektledare 
Lennart Johansson nås dagtid på 072-709 
67 81, projektör Fredrik Jansson nås dagtid 
på 072-598 46 52. Fibergruppen rapporterar 
till Föreningen Vibybygdens styrelse och 
finns tillgänglig via nya hemsidan 
www.vibybygden.se Representanter för 
entreprenören kommer även att finnas med 
på Vibydagen.

Minns ni utgrävningarna i samband med 
motorvägsbygget? Eller utgrävningarna på 
Borgholmen? Nu är det dags för arkeologis-
ka undersökningar i Viby igen. Denna gång 
är det järnåldersgravar vid Nalaviberg som 
grävs ut. Vid Broby och Nalaviberg finns 
faktiskt länets största gravfält med över 200 
gravar. Nu kommer ett privat arkeologföre-
tag från Örebro gräva där, men Länsmuséets 
arkeolog Martin Edlund kommer att hålla 
visningar för skola och allmänhet där varje 
eftermiddag 26-29 september. Om detta 
gravfält och andra fornlämningar i bygden 
kan man läsa i Nya Vibyboken. Men kanske 
hittar arkeologerna något nytt och spännan-
de som påverkar det vi trodde vi visste om 
järnåldern? Spännande!

Text och foto: Benjamin Lundqvist

Information från fibergruppen 
Viby Hardemo Norra

Arkeologen Martin Edlund har grävt i Viby tidigare.

Arkeologi i 
Viby



Vi i Viby

www.vibygolf.se

GOLF-ALTERNATIVET
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”Vi i Viby”
Lundby Prästgården 187
694 95 Vretstorp

September Oktober November

Händer i Viby

Foto: Kerstin Lindh Furås

 1 14 Barnens tält vid Kristallkyrkan
 16 Trolleriföreställning.
  Arr. Magiska teater
 18  Körkonsert m Corona, Örebro.
  Arr Viby förs.
 19 Esbjörn Hazelius och
  Johan Hedin arr. Aggershus.
 2 10 Högmässa, Viby kyrka
 4 17:30 Magiska teater: Maestro,
  Putz och Schäfern framför Visan
  om livet självt
 7 19 Bibelhelg i Kristallkyrkan,
  arr Tycke friförsamling
 8 16 & 18 Bibelhelg i Kristallkyrkan,
  arr Tycke friförsamling
 9 10 Gudstjänst i Kristallkyrkan
 10 Högmässa, Viby kyrka
 10 Bibelhelg i Kristallkyrkan,
  arr Tycke friförsamling
 10-16 Höstmarknad/Trädgårdsdag,
  Arr. Östansjö Trädgård
15 11-16 VIBYDAGEN vid Församlings-
  hemmet och runt om i bygden
 16:30 Konsert m cello, sång, piano
  och orgel. Arr Viby förs.
 18 Stand-up vid Magiska Teatern.
16 10 Gudstjänst i Kristallkyrkan
 10 Kyrkmässa, kyrkokören, Viby kyrka
 16 Fotbollsmatch VIF-FC Assyriska.
  Arr VIF.
22 14-16 Cafélördag. Nostalgivandring i
  gamla Östansjö med fika i
  Folkets Hus
23 10 Högmässa, Viby kyrka
 18 Musikkväll med Ingemar Helmner i
  Kristallkyrkan
27 18:30 Visning av arkeologisk grävning
  vid Nalaviberg. Arr Lokalhistoriska
  Sällskapet
29 19 Stråkkvartetten Methera &
  scenberättaren Mats Rehman med
  konserten ”Strangelovers”.
  Arr. Aggershus
 14-16 Cafélördag. Bernts mopeder
  Östansjö Folkets Hus
30 10 Högmässa, Viby kyrka

 1 19  Brasafton, arr Hembygdsföreningen
 6 10-14 Städdag i Östansjö
 14 Föreläsning, minnesteknik.
  Arr.Magiska teater
 7 10 Högmässa, Viby kyrka
13 14-16 Cafélördag. Jelena Sliscenhova.
  Konstnärinna från Lettland
  Ostansjö Folkets Hus
14 10 Kör- och dansmässan
  ”Träd in i dansen”,
  LRF:s skördesoppa, Viby kyrka
 18 Musikkväll i Kristallkyrkan med
  Ingeborg Torstensson vid orgeln
20 14-16 Cafélördag. Stigbjörn Bergensten
  kåserar. Östansjö Folkets Hus
21 10 Gudstjänst i Kristallkyrkan
 10 Högmässa, Viby kyrka
27 14-16 Cafélördag. Höstvernissage med
  Östansjö skola. Östansjö Folkets Hus
 19 Gruppen ”Pretty Little Lies”.
  Arr. Aggershus.
28 10 Högmässa, Viby kyrka
 15 Kakbuffé i Kristallkyrkan. Massor av
  goda kakor för en god sak.
 16 Musikbuffé med önskesånger i
  Kristallkyrkan

 3 18 Minnesgudstjänst, arr Viby förs.
 4 10 Högmässa med välsignelse av gravar,
  Viby kyrka
 18 Musikkväll i Kristallkyrkan med
  Anna Franciska Reiske, Gunilla
  Ekelund och Staffan Åkerlund.
10 14-16 Filmen Östansjö 110 år,
  Östansjö Folkets Hus
11 10 Gudstjänst i Kristallkyrkan
 10 Högmässa, Viby kyrka
 18 Riksteatern. ”När vi träffade varann”
16 19 Gruppen Salamander arr. Aggershus.
17 14-16 Cafélördag med barnbio
18 10 Högmässa, Viby kyrka
 18 Musikkväll i Kristallkyrkan med
  Gabriel Hagenfors
  Ljusfest i Östansjö Folkets Hus
24 14-16 Cafélördag. Reseskildring från
  Sydamerika med Ingvar Björck.
25 10 Gudstjänst i Kristallkyrkan
 10 Högmässa, Viby kyrka


