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VI I VIBY n:r 3 2019
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 november för utgivning   
1 december.

Lösningen finns i Viby
När ensamhet, isolering och olika former av psykisk och 
fysisk ohälsa breder ut sig bland både barn och vuxna, finns 
lösningen nog närmare än man tror. Vi behöver inte gå så 
långt för att hitta sådant som kan lösa många av de problem 
vi kämpar med. Att fundera över de två stavelserna i vår 
bygds namn – Vi-by – räcker långt.

Vi behöver vara ett vi. Människan är en social varelse som 
växer, utvecklas och lär sig saker i umgänget med andra. 
Kantigheter behöver slippas av i mötet med andra. Vi behö-
ver uppmuntran från andra. I relationen till andra blir vi de 
individer vi är.

Den andra stavelsen, byn, kan få stå för det goda lokal-
samhället. Tillgång till bostäder, vatten, mat, vård, skola, 
kommunikation, omsorg och annan service samt en me-
ningsfull fritid behövs. Om vi t ex alltid handlar i sta’n, smiter 
från skatt och moms, aldrig åker buss och inte ställer upp 
i föreningslivet så kommer de här sakerna obönhörligen 
försämras.

Vi-by består av Vretstorp och Östansjö med omgivningar 
och alla vi som bor och verkar här – alltså du och jag. Om du 
och jag hjälps åt, om vi vågar gå ut ur vår bekvämlighetszon, 
om vi bidrar till andras bästa – kort sagt, om vi lever upp till 
vårt namn, så kommer vi att bli mindre ensamma, mindre stil-
lasittande, friskare och gladare. Jag tror faktiskt att lösningen 
finns i Viby.

Benjamin Lundqvist, kyrkoherde
Ordförande i Föreningen Vibybygden
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Från redaktionen

Förändrade badtider
En medlemsenkät har genomförts 
som innebär något förändrade
badtider.
Från och med 1/8 2019 enligt
följande:

• Herrar badar lördagar
 kl 14.00 – 18.00
• Damer badar lördagar
 kl 18.00 – 20.00

De som har tid och möjlighet att på 
något sätt delta är välkomna!

Styrelsen

I det här numret uppmärksammar vi att den 
gamle trotjänaren Gustaf Engman nyligen 
fyllt 100 år. Vi i Viby sällar sig till kungen, 
kommunen och de andra gratulanterna och 
ropar Hurra! fyra gånger. Läs i det här num-
ret om en vars livstid inkluderar större delen 
av Sveriges modernisering och som själv har 
bidragit med arbete och engagemang för vår 
bygds utveckling!

Nu lägger vi sommaren bakom oss och går 
in i de härliga höstmånaderna! Föreningarna 
i Viby satsar stort på att erbjuda aktiviteter 
och gemenskap. Vretstorps IF drar igång 
en ny ungdomsgård, scouterna i Östansjö 

välkomnar nya, Aggers Hus har spännan-
de konserter och Föreningen Vibybygden 
sparkar igång sitt projekt med kultur- och 
naturstråket kring Vibysjön – ja, utbudet av 
kultur och fritid i bygden är imponerande!

Om du inte har hittat dit än, så surfa in på 
www.vibybygden.se! Där hittar du den 
här tidningen och de närmast föregående 
i digital form, ett kalendarium och mycket 
mer. Vibybygden finns även på Facebook. 
Viktigare ändå: Vi ses väl på Vibydagen, i 
verkliga livet?

Trevlig läsning och glad höst!

• Din annons kommer med i en 
tidning som delas ut till alla 
1400 hushåll i Viby

• Tidningen ”gäller” i tre månader och 
sparas av många hela perioden

• Annonsörer stöder tidningen och 
därigenom bygdens samarbete 
och utveckling

Vill du
annonsera
  här?
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Gustaf 100 år.

Syskonen Engman, 1932
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Barn- och ungdomsåren
Gustaf föddes den 4 juli 1919 
som nummer tre i raden av 
fem pojkar och två flickor. 
Pappan arrenderade ett litet 
jordbruk på 20-25 tunnland 
i Sörmland. De hade kor, två 
hästar, höns och får. På den 
här tiden var gårdarna ofta 
självförsörjande. Uttrycket 
”från ax till limpa” var en 
verklighet på de flesta områ-
den.

 Första möjligheten för 
Gustaf att få egen inkomst 
var med skogsplantering och 
frösådd på Åkers Härads-
allmänning. Han avverkade 

även timmer tillsammans 
med sin äldste bror.

Gustaf blir skogvaktare
Efter värnplikt och bered-
skapstjänstgöring hade 
Gustaf bestämt sig för att bli 
skogvaktare. För det krävdes 
ett par års praktik. Kunskap 
om avverkning och hästkör-
ning hade han redan men 
för att bli antagen fordrades 
dessutom kolarskola i några 
månader; skogsplantskola; 
skogstaxering; sågverks-
arbete samt något om väg, 
dikning och vattenavrinning. 
Han visste att sexårig folk-
skola inte räckte så han hade 
börjat ta Hermodskurser re-
dan under beredskapstiden.

1945 blev Gustaf antagen 
till Jernkontorets Kolareskola 
i Gammelkroppa, Värmland. 
Till att börja med fick han 
vara med och bygga koja 
på en cirkelrund jämn yta 
(kolbotten) som de kunde bo 
i medan milan byggdes. De 
fick själva ha med sig arbets-

En 100-årings
tillbakablick på 
ett långt liv
Gustaf Engman firade sin 100-årsdag den 4 juli och 
på bilden syns Hans Karlsson, kommunfullmäktiges 
ordförande, uppvakta jubilaren. Under stor del av sitt 
liv har Gustaf bott i våra trakter tillsammans med 
sin familj. I många år har han varit verksam som 
skogvaktare i Grimstens Häradsallmänning.
Men det var inte i Viby hans liv började.

kläder, verktyg, kudde, filt, 
mat för två dygn och kokkärl. 
Varje dag kom läraren för att 
se att de gjorde rätt och två 
gånger i veckan var det träff 
i lokalen för genomgång och 
proviantering i handelsboden.

Efter kolarskolan sökte 
Gustaf till Bjurfors skogs-
skola utanför Avesta. Skolan 
startade i början i november 
och avslutades sista septem-
ber. Det korta sommaruppe-
hållet hade en praktisk del 
med plantering av ekplantor 
och en vecka där eleverna 
skulle söka skogvaktarplatser 
till hösten då skolan slutade.

Kolarkojan.



Vi i Viby 5

 Gustaf sökte som skog-
vaktare på Rydboholms 
gods i Roslagen, där baron 
Wilhelm von Essen var ägare. 
På anställningsintervjun lades 
villkoren fram utan utrym-
me för förhandling. Det var 
antingen ja eller nej. Gustaf 
tackade ja och började tjäns-
ten 1 november 1947.

Rydboholms gods
Gustaf skulle sättas in i ar-
betet av sin företrädare (Felix 
Karlsson) under ett halvår. 
Under första dagen när han 
visade runt sade Felix: ”Det 
svåraste arbete jag haft är 
att leta och hugga julgran till 
slottet. På bestämd dag och 
tid ska du visa upp granen 
på borggården. Grevinnan 
står i fönstret på andra eller 
tredje våningen. Granen ska 
vara rund, den skall stå mitt 
på golvet i salongen.” Gustaf 
anande inte då att den gra-
nen skulle bli hans lycka.

Gustafs förmåner var ett 
möblerat rum med handfat 
och toa som delades med 
kontoret. Mat fick han hos en 
statdrängsfamilj. Lönen var 
300 kronor per månad och 

två liter mjölk per dag.
 Utöver bevakning av både 

mark och vatten ingick också 
jakten i arbetet som skog-
vaktare. Han hade även fri 
ammunition för att bekämpa 
skadedjur som kråkfåglar, 
grävlingar, rävar och lös-
springande katter. Gustaf fick 
också ansvar för lämpliga 
åtgärder vid viltolyckor. Fall-
vilt var på den tiden statens 
egendom så älgen lämnades 
till den lokala polisen.

En ny familj
Grevinnan Lily von Essen 
sökte en kammarjungfru ge-
nom Husmodern, en tidning 
som fanns på Marjatta Fors-
bloms arbetsplats i Finland. 
Marjatta, som ganska nyligen 
blivit änka, sökte och fick 
platsen från den 1 december 
1947.

 En natt hörde grevinnan att 
Marjatta grät på sin kammare 
och gick in för att tala med 
sin nya kammarjungfru. Mar-
jatta berättade att hon hade 
en liten pojke, Thorsten, som 
snart skulle fylla två år. Hon 
längtade efter honom och 
ville åka hem till Finland. ”Ta 

hit pojken, så ordnar det sig!” 
sa grevinnan. Thorsten kom 
före julen 1947.

 Så blev det dags för 
Gustaf att hugga gran. Dag 
och tid för visning var avta-
lad och Gustaf såg i fönstret 
att den nya kammarjungfrun 
var med. Det blev klartecken 
och parkvakten fick sätta 
fot på granen och betjänten 
placerade den i salongen. Så 
snart Gustaf kunde, så sökte 
han upp Marjatta för att 
fråga: ”Vad sa grevinnan om 
granen?” Marjattas svara-

Rydboholms slott. Ett vykort från 1962 där baronen tackar för senast.

Marjatta och Gustaf.

Marjatta och barnen.
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de: ”Ingenting, men hon sa: 
Där är en bra pappa till din 
pojke!”

 Marjatta var ung och söt 
och det hade även en träd-
gårdsdräng upptäckt. Det 
blev en ängslig tid för Gustaf 
men det var honom som 
Marjatta fattade tycke för. 
De förlovade sig i september 
och gifte sig redan i advent 
eftersom Marjattas visum 
gick ut vid årsskiftet. Marjatta 
och Thorsten blev nu svens-
ka medborgare.

Deras första lägenhet var 
på ett rum och kök men efter 
en kort tid fick de en tvårum-
mare i samma hus. Nu ingick 
det även fri ved och potatis-
land i lönen.

 I september 1950 föddes 
dottern Margareta och i maj 
1952 flyttade de in i en nyre-
noverad skogsvaktarbostad i 
Korslöten.

 Bostaden var bra och livet 
i stort var gott. Relationen 
till grevinnan och den gam-
le baronen var mycket gott 
– men baronens son, som 
varit kapten under ofredsti-
den, kom hem och tog över 
kommandot. Reservkaptenen 
började ha synpunkter på 
skogsbruket med ett upp-
trädande ”som om han hade 
beväringar på förrådet”. När 
han dessutom bestämde att 
snöröjningen fram till Korslö-
ten delvis slopades – fick 
Gustaf och familjen nog.

Hammarbacken
Gustaf sökte och fick en 
tjänst som skogvaktare hos 
Frövifors AB med placering 
i närheten av Guldsmeds-
hyttan norr om Lindesberg 
(Västmanland). Bevak-

ningstrakten hette Hammar-
backen och dit gick flytten på 
hösten 1952. Uppgifterna var 
de vanliga: skogen, vägarna, 
bostäderna och arbetarna. 
Men här tillkom ”herrskaps-
jakt” och ”ålfiske”.

Livet i den lilla byn i Berg-
slagen var inte lätt för Mar-
jatta och Thorsten. Gustaf 
hade fullt upp och tänkte i 
andra banor. Marjatta sakna-
de gymnastik och körsång 
och Thorsten hade inga bra 
kamrater varken hemma eller 
i skolan. Han blev retad ef-
tersom hans klädsel, tal och 
vanor skiljde sig från bybar-
nens. Gustaf ville ställa upp 
för familjen och började se 
sig om efter lediga tjänster.

Grimstens Häradsall-
männing
De hamnade i Viby där Gus-
taf, under hösten 1955, fått 
en tjänst som skogvaktare på 
Grimstens Häradsallmänning. 
En ny tjänstebostad skulle 
uppföras men till en början 
blev det den gamla bosta-
den, Haggrenstorp.

 Ramshultsvägen var ett av 
de första arbeten som Gustaf 
fick i uppdrag att planera. 
Sedan skulle han bli visad 
runt men utan att kunna 
orientera sig på en karta så 
blev han mer förvirrad än 
lärde sig vad det hela hand-
lade om. Gustaf kom från en 
bevakning med sju kilome-
ter bilväg. Nu var det 25-30 
kilometer skogsbilvägar samt 
de allmänna vägarna och 
vägsamfälligheterna.

Skogsbruk, jakt och vilt
Inom skogsbruket talas det 
om omloppstid, d v s från 

kotte/frö till stubbe. Genom 
att Gustaf under omloppsti-
den sparade de bästa träden 
och gav dem plats, skapades 
både massatillväxt och god 
kvalitét. Det bästa ekonomis-
ka nettot gav ledningsstolpar 
för Vattenfall.

 På Grimsten var ingen jakt 
utarrenderad – istället hade 
delägarna rätt att vara med 
på de jakter som förvalt-
ningen ordnade. På Gus-
tafs ansvar låg säkerheten, 
organiseringen och eftersö-
ken – men även skötsel av 
viltet. Sommartid skulle han 
ordna foderåkrar; lägga ut 
saltstenar och spränga upp 
vattengropar i sankmarker. 
På vintern skulle foderplatser 
för rådjuren göras i ordning 
och aspar skulle fällas för 
hare och älg.

Föreningsliv och Hem-
värnet
I Viby sökte sig Marjatta till 
kyrkokören och sedan börja-
de hon i kyrkans syförening. 
Efter en tid provsjöng Gustaf 
för körledaren och fick även 
han börja i kören. Det var en 
aktiv kör som gav mycket 
socialt umgänge.

 Gustaf fick också kontakt 
med Viby Skyttegille och 
genom det kom han i kontakt 
med Hemvärnet. Han började 
i Viby Hemvärnsområde som 
bestod av Ramundeboda, 
Hackvad och Tångeråsa 
socknar. Hemvärnet bestod 
av två plutoner, Laxå och 
Viby – i dessa ingick även 
Lottakåren och Kvinnliga 
Bilkåren. Efter några år blev 
Gustaf hemvärnschef och 
Marjatta började i Lottakåren 
och tjänstgjorde i hemvär-
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nets sjukvårds- eller för-
plägnadsgrupp – samt som 
expeditionslotta. Senare gick 
Marjatta över till Kvinnliga 
Bilkåren och fick utbildning 
på terränggående arméfor-
don som jeep m.m.

 Hemvärnet hade många 
uppgifter såsom bevakning 
av förråden vid Trystorp; 
tillsyn av staketen som om-
gav ställverket vid Odensvi; 
kontroll av portarna till berg-
rummen samt att alternativ 
stabs- och ledningsplats 
fanns. De var också engage-
rade i civila uppgifter såsom 
att delta vid skallgång och 
att bistå vid större mark- eller 
skogsbränder.

Säbylund
Medan Gustaf ännu var aktiv 
som skogvaktare köpte han 
1969 en fastighet kallad 
Säbylund – en avstyckning 
från gården Simonstorp. 
Tre tomter avstyckades 
och först flyttade han dit en 
banvaktsstuga. Den, liksom 

det ursprungliga huset, sålde 
Gustaf ganska snabbt.

 Det andra huset blev Thor-
stens fritidshus och det tredje 
Margaretas.

 Ett par år innan Gustafs 
pensionering hade de lämnat 
skogvaktarbostaden och 
flyttade till en lägenhet i 
Askersund. Gustaf fortsatte 
att bygga på det fjärde, och 
sista, huset på Säbylund. Det 
skulle bli hans och Marjattas. 
Det tog tre år att få det fär-
digt. Arbetet med alla husen 
gjorde Gustaf till stor del själv 
– även ritningarna.

 Säbylund blev Gustafs 
hem i 20 år och för Marjattas 
del i 13-14 år.

 Sen en tid hade Marjatta 
haft problem med sin häl-
sa och genom åren blev 
hon bara sämre. Även om 
Säbylund handikappanpas-
sades, var Marjatta till slut 
tvungen att få särskilt boen-
de.

 Marjatta avled 2003. Några 
år senare dog även Thorsten, 
endast 62 år. Idag har Marjat-
ta och Thorsten en gemen-
sam grav på Viby kyrkogård.

Gustafs grupp från Viby hemvärn, går den internationella Fredsmarschen 
i Nijmegen, Holland. Gustaf gick 13 sådana marscher, varav två efter att 
han fyllt 70. På denna bild går han som ledare för gruppen längst fram till 
vänster.

Säbylund, det fjärde och sista huset.

Idag
Ovanstående text är valda 
bitar ur Gustafs livsdokumen-
tation med många sidor. En 
ovärderlig hjälp har han fått 
av sin granne Anders Jo-
hansson, som utifrån Gustafs 
”kladd” har utformat text 
och satt in bilder. Av förstå-
eliga skäl är det bara några 
av Gustafs minnen som fått 
plats i denna artikel.

Som avslutning på sin livs-
berättelse har Gustaf skrivit 
följande: ”Och för mig blir det 
ett lugnt och eftertänksamt 
fortsatt liv i min lägenhet på 
Södra Allén i Hallsberg med 
många minnen!”

Sammanfattning av text:
Kerstin Lindh Furås

Gustaf.
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Föreningen Vibybygden har nu fått sin pro-
jektansökan godkänd. Nu behöver vi bara 
visa att vi klarar penningflödet i tremiljoners-
projektet för att kunna sätta igång!

Projektet skall på ett mycket konkret sätt 
öka Vibybygdens natur- och upplevelsevär-
de, länka samman ett antal besökspunkter 
till en tydlig och tillgänglig helhet samt skapa 
förbindelser med andra områden för rekre-
ation. Projektet skall pågå mellan hösten 
2019 och våren 2021.

Vad ingår i projektet?
1. Vi kommer att anlägga nya gång- och 

cykelvägar samt förbättra befintliga stråk 

Mångfaldens landskap
Åtgärder för rekreation, natur- och kulturvård samt ökad
attraktionskraft i Vibybygden

så att besökaren på ett tryggt och upple-
velserikt sätt kan röra sig runt Vibysjön.

2. Vi ska skapa en mindre rundslinga som 
är anpassad för funktionsnedsatta, med 
rastplats och parkering i naturreservatet 
på Vibysjöns västra sida.

3. Genom att skapa fyra attraktiva besöks-
punkter vill vi öka möjligheten att komma 
nära Vibysjöns vatten.

4. I projektet ingår även en förstudie av ett 
levande våtmarkslandskap för vattenvård 
och biologisk mångfald omedelbart väster 
om Vibysjön. Tillsammans med en restau-
rering av öppna betade strandängar i den 
sydvästra delen av sjön kommer detta att 
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Boken kan köpas för kr 350
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ge vida utblickar över vattenlandskapet 
och ge berörda markägare ökade möjlig-
heter till årliga ersättningar. Det framtida 
underhållet skall också säkras genom 
kontakt med Länsstyrelsen och kommu-
nen.

5. Sist men inte minst skall alla dessa 
åtgärder samordnas med åtgärder som 
planeras i skogslandskapet i bygdens 
sydkant för att binda ihop vandringsleder 
mellan Östansjö och Vretstorp och mellan 
dessa platser och grannkommunerna. Ett 
enhetligt system med informationsskyltar 
och vägvisning är tänkt att hålla samman 
dessa insatser.

Projektledning och samarbete
Undertecknad, som är ordförande i Fören-
ingen Vibybygden, kommer att fungera som 
projektledare tillsammans med Mats Rosen-
berg. Kassör är Lars Karlsson. I projektet 
samarbetar Föreningen Vibybygden med 
Länsstyrelsen i Örebro, Hallsbergs kommun, 
markägare kring Vibysjön samt andra fören-
ingar och företagare i bygden.

Text och foto: Benjamin Lundqvist
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SIPPLUNDA
Sipplunda Andelsjordbruk ligger på en mindre 
gård i Viby. Här bedrivs ett småskaligt jordbruk 
med djur och odlingar på friland och i växthus. 
Vi odlar med handkraft och enligt ekologiska 
principer. Våra grönsaker, frukt och bär saluförs 
främst via Andelsjordbruket (prenumeranter) samt 
på utvalda marknader samt REKO.

Under Matresan 2019 serverar vi enklare lunch & 
fika i trädgården. Vi kommer sälja färdiga grön-
sakskassar samt blombuketter. Varmt välkomna!

Viby Hushållningsgille vill härmed presentera tre mat-
företag från Viby, de deltar i Matresan i Örebro län den 
7-8 september 2019, kl 11-16.

Matresan går av stapeln i hela länet, för dig som vill 
läsa mer om övriga deltagare får vi hänvisa till matre-
sans hemsida: http://matresanorebrolan.se/

Vi hoppas ni har möjlighet att ta en tur till någon av 
dem och kanske även utsocknes.
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ODENSVI
Som man hör på namnet 
Odensvi har människor levt 
och odlat här i långa tider 
genom historien. Viby socken 
är omtalad som en vacker 
plats, vi bidrar med det vi kan 
för att hålla landskapet öppet 
med växtodling och lamm-
produktion.

Fåren är fantastiska i sin 
mångsidighet. Kött, skinn, 
ull, landskapsvård bl a. Vår 
gårdsbutik är öppen när du 
vill och vi kan. En stående 
tid är fredag em mellan kl 
13.00 och 17.00 samt under 
matresans tider.

GRANELUND
Granelunds odlingar erbjuder själv-
plock av obesprutade grönsaker och 
ett lugnt och härligt trädgårdscafé.

Missa förresten inte att hälsa på 
minigrisarna Bacon & Molly!

7-8 september samarbetar vi dess-
utom med Rosengrens Skafferi där 
de kommer hit och förvandlar våra 
råvaror till en härlig måltid. Välkomna!
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Östansjö
Välkomna att hyra för möten, träffar,
arrangemang, fester och barnkalas.
Tel: 070-616 44 05, 073-533 86 31

Cafélördagarna fortsätter under hösten 
14.00 – 16.00 med olika aktiviteter och möj-
lighet till samvaro och fika. Den 7 september 
startar vi med historisk vandring på Breslätts 
marker i Östansjösläkters spår och boende. 
Startpunkten är Breslättsgatans nedre del 
med avslutande fika i Folkets Hus. 

Höstens vernissage blir spännande för 
både stora och små. Den 28 september vi-
sar Claes sin legoutställning och vi får också 
pröva på att bygga. 

Den 19 oktober får vi besök av Gertrud 
Rullander, som har medverkat i radiopro-
grammet Sommar med sin skildring av ”Ett 
finskt krigsbarn berättar”. 

Den 2 november inbjuder vi till en spän-
nande och musikalisk berättelse om Edith 
Södergrans liv och diktning. Då framförs 
”Triumf att finnas till”, en poesikonsert med 
dikter, berättelse och musik med cello och 
harpa. Anmälan görs till kicki.johansson@
eklunden.nu och det kostar 100 kr med fika.

”Allt som är värt” med Riksteatern söndag 
22 september. Biljetter köps på Tickster och 
ICA Allé

Isabelle Moreau, Åsa Lindström, 
cello Jenny Åbrink, harpa.

Cafélördagarna i övrigt bjuder på film, berät-
tarbesök och julförberedelser. Se Händer i 
Viby – men vi träffas även den 5 oktober och 
höststädar i vårt samhälle. Kl.10.00 – 14.00 
vid boulebanan.

Vi träffas i Östansjö Folkets hus hösten 2019

Folkets Hus Vänner inbjuder under hösten till 
Oktoberfest 26 oktober, Pubkväll 22 novem-
ber samt filmkvällar.

Folkets husföreningen inbjuder lördagen den 
14 september kl. 19-23 till en nostalgikväll 
i samverkan med Askersunds manskör, 
Lekebergsrevyn och For ever young med en 
hyllning till 60-talets musik. Här sker anmä-
lan till kicki.johanssson@eklunden.nu och 
inträdet är 150 kr. En festkväll att minnas!
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Östansjö Folkets Hus Vänner            dig
 
Östansjö Folkets Hus Vänner är ett roligt och härligt gäng som brinner lite extra 
för samhället Östansjö och vill att vi som bor här ska umgås lite mer. 
Vi har redan en hel del aktiviteter i våra fina lokaler på programmet under hösten, 
som exempelvis pubkvällar med uppträdanden, filmvisning, yoga, After Work 
och, inte att förglömma, den legendariska Oktoberfesten.
 

Men vi tror att det här bara är början, och att det blir ännu roligare om vi är fler! 
Östansjö Folkets Hus Vänner har plats för fler eldsjälar. 

Vill du dra igång allsång under oktoberfesten, stå i serveringsluckan, träffa underbara 
människor en fredagskväll eller visa film för barn… eller har du helt nya idéer? 

Ring eller maila Kicki, Jennie eller Tommy för mer information om hur 
du blir medlem i Folkets hus vänner och så tar vi det därifrån. 
 
Vi ses snart.

Kicki: Kicki.johansson@eklunden.nu - 076-320 24 38

Tommy: tommy@myrens.se - 070-787 32 95

Jennie: jennienilsson@telia.com - 070-665 20 22
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Trädsponsorerna presenteras.

Glassgubben – bakom masken Mona Åkesson.

Lördagen 3 augusti firade Vretstorps 
Byalag 10 år med en stor jubileumsfest i 
Vretstorps centrum. Festen startade med 
en invigningsceremoni då sponsorerna av 
de planterade träden utmed Stationsgatan 
uppmärksammades. Var och en av spon-
sorerna, privatpersoner och företag, fick då 
sätta upp en skylt med sitt namn på de nya 
trädskydden som nu är på plats snart 5 år 
efter planteringen i november 2014. Invig-
ningsbandet klipptes av Billy Finnborg som 
är en av sponsorerna och Peter Karlsson 
blåste fanfar.

Det minglades med bubbel och en 12 m 
lång tårta som räckte till c:a 300 st gick åt 
som smör i solsken och solen lyste också 

på styrelsen i Byalaget som för 
dagen var helnöjd att det 

kom så mycket folk. 
Karin Karlsson sjöng 

och roade barnen som 
rycktes med i både 

dans och sång. Hans 
och Torbjörn ledde 

programmet från 
scenen och de 
två roade också 
publiken med 
lättsamma lekar 

som publiken ställde 
upp på.

Den populära 
Gatukampen som 
är en tävling mellan 

fyrmannalag med lite 
skämtsamma gre-

nar som ölhävning 
och spikislagning 
m.m. Vinnare i årets 
upplaga blev Kennet 

and the Knölans och vi gratulerar vinnarna.
Hardemo Rockers med sångerskan Lotta 

Martinsson underhöll från scenen med 
en bred musikstil som passade de flesta i 
publiken.

Barnen roade sig med ponnyridning, 
hoppborg och ansiktsmålning. Det regnade 
också godis från scenen och Glassgubben 
kom och delade ut glass. 

Man kunde också prova på att skjuta i 
skyttesimulator från Jägareförbundet och för 
de något äldre fanns fotbollsdart och båg-
skytte. En mindre bilutställning med gamla 
och nyare bilar fanns också på plats. 

Byalaget lottade ut en storvinst till en 
medlem i Byalaget och vinnare blev Kjell och 
Monica Gunnarsson som vi gratulerar till två 
stycken teaterbiljetter på någon av Lerbäcks 
teaters föreställningar. 

Senare öppnade öltältet och Lotta Mar-
tinsson fortsatte att sjunga som trubadur i 
tältet under kvällen. Stämningen var på topp 
och framåt småtimmarna tystnade musiken 
och vi i Byalaget kunde nöjda gå hemåt efter 
en härlig och lyckad jubileumsfest. Nu blick-
ar vi fram emot 20-årsjubiléet och vi hälsar 
välkomna redan nu!

Torbjörn Åkesson

Vretstorps Byalag jubilerade
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Karin K sjöng och barnen dansade och sjöng med.

Barnen roade sig i hoppborgen.

Agneta Bodin vid jubileumstårtan.

Tack till alla
sponsorer
• M-Rail
• Jan Larssons Maskin och 

Entreprenad AB
• Närke Ägg
• Sötvaruhuset Örebro
• Wrecon
• Sojas
• Rallydelar
• Kenneth Engström
• Viby Maskintjänst
• Lerbäcks Teater
• Steves Specialtransporter
• Vretstorps Teknik och 

Montage
•  Sofias Hus

Arne Laurén och Stig 
Sundblad är senaste till-
skottet i Byalagets styrelse. 
Vi välkomnar de båda.

Arne Laurén

Nya styrelsemed-
lemmar i Byalaget

Stig Sundblad
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Midsommarfirandet 2019 
blev succé med ca 300 
gäster.
Foto: Kerstin Warbäck

Ordförande Leif 
Pettersson hälsade 

välkommen.
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Ordförande Leif Pettersson tel 070-209 88 56
Kassör Ove Forsberg tel  0582-526 24,  070-696 45 07
Sekreterare Torbjörn Appelqvist tel 0582-522 63, 076-899 72 80
Vice kassör (medlemsavgifter) Robert Kangro tel 076-611 72 27
Ledamöter: Kerstin Lindh Furås tel 0582-523 37
 Margareta Guldbrandsson tel 070-359 33 38
Suppleanter: Karl-Åke Furås tel 0582-523 37
 Emma Svensson tel 070-496 50 53
 Kenneth Engström tel 070-586 51 84 
 Susanna Kivling tel 070-173 85 99

Kaffekommittén: Margareta Guldbrandsson ansvarig tel 070-359 33 38
 Barbro Gunnarsson tel 0582-66 06 77
 Gun Hallkvist tel 072-381 57 16
 Monica Carlsson tel 070-698 48 24
 Inger Wilhelmsson tel 0582-231 44
 Gudrun Andersson tel 0582-524 36
 Iréne Theorin tel 073-832 27 96
Grupper
Byggnadsvård: Tage Carlsson ansvarig, tel 0582-66 00 11
Växtgrupp: Birgitta Lindström Pettersson tel 0582-66 01 98
 070-51 41 752
Textilgrupp: Viveka Grinde tel 073-695 34 15

Den 21/7 bjöd Viby hembygdsförening in till 
Levande historia för alla åldrar på Viby hem-
bygdsgård. På plats fanns både go’a kaniner 
att klappa, kubbspel, krocket, en smed som 
visade hur hantverket gick till och inbjöd till 
att smida egna små saker, en ”sytant” som 
visade hur man kunde virka och väva, en hel 
del utklädningskläder, skolsal, lanthandel 
med karameller, lotter och fikaservering.

Vädret var på förmiddagen rätt blött, men 
lagom till öppnandet klarnade det och da-
gen blev riktigt fin. Några barnfamiljer kom 
och även en hel del pensionärer. Slipstenen 
drogs, karameller intogs och ett och annat 
fick vi lära oss. Det var riktigt trevligt och vi 
är på det hela taget nöjda med det som blev.

Men drömmen stannar inte där. Det vi vill 
göra är något betydligt större än så! Nästa 
år vill vi gärna få fler hantverkare att komma 
och visa hur man gör ett och annat och så 
vill vi gärna att man ska kunna träffa på de 

Levande historia
för alla åldrar

människor som bott och levt i våra trakter 
och få veta mer om hur de haft det här. Vi vill 
också kunna ge små uppdrag – mysterier att 
lösa och andra små upptäckter att göra.

Känner du dig sugen på att vara med? 
Vet du någon som du tror skulle kunna visa 
något/spela lite teater eller komma med 
någon mer rolig aktivitet? Var inte rädd för 
att kontakta oss i Hembygdsföreningen – 
tillsammans kan vi göra mer! 

Emma Svensson

Från söndag 21 juli, då vi hade ”Levande historia för 
hela familjen” under ledning av Emma Svensson.

Vi finns på Facebook, under 
namn ”Hembygdsföreningen i 
Viby”.

Medlemsavgift 2019:
120 kr + 50 kr för utsocknes 
medlemmar.

Bankgiro: 526-6846

Mejladress:
vibyhembygdsforening@
outlook.com

Vibydagen lördag 14 september 
hålls Hembygdsgården öppen 
med kaffeservering och lotteri.

BRASAFTON har vi måndag
7 oktober kl. 19.00 på Viby hem-
bygdsgård.

På Birgittadagen får vi besök av 
Birgitta Edholm, som ska berätta 
om släktforskning. Kaffe och 
smörgås serveras.
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ÖSTANSJÖ FRIKYRKOFÖRSAMLING
Axgatan 1, 694 72 Östansjö • Telefon kyrkan 0582-521 46

Östansjö frikyrkoförsamling

I sommar var vi scouter från Bäcksjökyrkan 
på läger i Däldenäs en lägergård vid Ska-
gern. Lägernamnet detta år var ”Du gamla 
du fria” det för att det inföll under natio-
naldagen. Från Östansjö var vi 14 scouter, 
några ledare, ett par föräldrar, syskon och 
även ett par mormödrar. 

Ungefär 70 scouter deltog sammanlagt, 
det var scouter från Askersund, Hallsberg, 
Karlskoga, Nysund och Rudskoga.

Vi hade ett roligt och trivsamt läger tillsam-
mans. Lägret började med att vi fick bygga 
våra kök där vi lagade vår mat. Under lägret 
hann vi även med att ha projekt, morgon-
samling, bad, lekar, marknadsafton, roliga 
lägerbål med mysiga andakter och sånger.

Vill du börja eller bara prova på är du 
välkommen då du börjat ettan. Alla är viktiga 
och tillsammans hittar vi på roliga saker. 
Kvällarna avslutas med scoutbönen. 

Spårarscouter för dig som går i 1:an till 
3:an, och Upptäckarscouter för dig som 
börjat 4:an och uppåt. Vi träffas tisdagar 
kl.18-19:30. 

Hösterminen startar 27/8 kl.18.00 i Sten-
kulla vårt missionshus.

Välkomna! Ledarna

Bäcksjökyrkans scouter

Vill du läsa mer om scout kan du gå in på 
https://equmenia.se/scout/
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Hänga, mysa, chilla - 
bara vara helt enkelt.
Undomsgården där du     
       kan ta det lugnt     
           och hänga med 
             kompisar.

         I kiosken finns 
godis, snacks, frukt, 
dricka & toast. 

Välkomna :)

Kiosk: godis, frukt, toast, dricka.

Att skaffa:
Soffor, TV, Apple-TV, Högtalare, Pingisbord, Biljardbord, Kortlek, 

Ledare 
Cissi Ellwyn Pedersén 
Camilla Karlberg

Dag: Onsdagar

Tid: 17.30–20.30

Plats: VIF’s klubblokal

Ålder: Åk 4–17 år

Start 

4 sep

En gång i veckan träffas vi för 
att röra på oss och ha roligt med 
varierande aktiviteter. Det kan vara 
allt från hinderbana, doppboll till 
styrketräning och yoga.

Vi samlas på IP vid klubbhuset, 
ombytta och klara med kläder efter 
väder.  

Aktiviteterna är utomhus till och 
med 30 september, därefter kör vi 
inne i gympasalen.

Ledare
Magda Costyson
Micke Jacobson

0702-20 88 92
vif.fart@gmail.com

MÅNDAGAR
Årskurs FK–2: 17.30–18.20
Årskurs 3–6:  18.30–19.20

Motion är viktigt!

@vretstorpsif1908  www.laget.se/vretstorpsif   
vretstorpsif@live.se

Bli BingoLotto-prenumerant
Försäljning av Bingolotter på Sojas kommer fortsättningsvis 
ske på högtider som jul, nyår och påsk. Övriga dagar är det 
prenumeration som gäller. Ditt stöd är en mycket uppskattad 
och viktig insats för vår förening.

Läs mer på bingolotto.se/forening

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

LUCIALOPPET
Ett uppskattat lopp som arrangeras av VIF. 
10 km landsvägslöpning med start och mål 
vid Fredriksbergs IP i Vretstorp. I år finns 
även  5 km motionsklass som ett alternativ.

7 december 

27/8 kl 18.30  .....................VIF - FK Bosna 

30/8 kl 18.15  .......FC Örebro Nordic - VIF

7/9 kl 15.00  ........... VIF - Scandinavian FC 

15/9 kl 16.00  .................... Kumla BK - VIF

21/9 kl 15.00  ......................VIF - Sturehov

29/9 kl 16.00  ............................Lillån - VIF

Avslutning på 
Team Sportias 
Långloppscup
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Lördag 7/9 kl. 16 (preliminärt) Vikingatida gästabud med Eddan live-
streamad från Västanåteatern i Sunne
Mer info och anmälan magiskateatern.se/eddan
---------------------------------------------------------------------------------

Fredag 4/10. Magiföreställning.
Mr Polo. Svensk mästare magi

Förköp: 250kr. Ev. resterande 
biljetter säljs i dörren (300kr)
www.magiskatatern.se/magishow

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

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

Filmklubb. I höst fortsätter filmklubben med filmvisning på söndagar kl. 
14.00 för barn och kl. 18.00 för tonåringar och vuxna. 
Höstterminens visningar startar 6/10.  www.magiskateatern.se/filmklubb
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streamad från Västanåteatern i Sunne
Mer info och anmälan magiskateatern.se/eddan
---------------------------------------------------------------------------------
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P.S. För ytterligare 100kr blir du även medlem i filmklubben:

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

Öppen förskola – Måndagsmontessori 
Måndagar kl. 9.30 – 12.00         Upptakt för höstterminen  2/9  
För föräldrar och barn i åldern 0 – 6 år.  Välkommen tillsammans 
med ditt barn på lek och pedagogiska montessoriövningar.  
www.magiskateatern.se/montessori 
--------------------------------------------------------------------------------- 
Kampsport som motion och självförsvar 
Vi planerar också att kunna ha träningsgrupper med ”kampsport som 
motion och självförsvar” på tisdagkvällar.  Skicka en 
intresseanmälan (ej bindande) till jakob@magiskateatern.se med 
vilken grupp du skulle vara intresserad av (t.ex. barn, familj etc... 
 
Om vi blir minst 5 personer i en grupp så kör vi igång. 
Mer info och anmälan: www.magiskateatern.se/kampsport 



Vi i Viby

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!

 

Självplock & 

Trädgårdscafé 
                           Höstens evenemang: 

7-8 september: Matresan i samarbete med Rosengrens Skafferi 

Unikt tillfälle när Rosengrens Skafferi kommer till oss för att förvandla våra 
grönsaker till en härlig vegetarisk måltid! Se matresanorebrolan.se för att 

hitta fler besöksmål under helgen! Kl 11-16 

14 september: Viby-dagen—öppet för fika och självplock (obs söndag 

stängt) 

22 september: Årets sista självplock—utökade öppettider kl 11-17 

18-19 oktober: Halloweenhelg - Höstmarknad, spökvandring för 
stora och små, pumpaförsäljning, fika, pyssel, diverse läskigheter! Se 

vår hemsida för mer information 

Välkomna önskar Lena & Andreas med familj! 

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

Följ oss på Facebook och Instagram eller besök vår hemsida 
www.granelundsodlingar.se 

24
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Parkgatan 1, 694 50 Vretstorp
Telefon expeditionen 0582-66 01 89

E-post: info@kristallkyrkan.se

Barnens tält
Lördag 7 september är det åter dags för barnens 
favoritdag – Barnens tält vid Kristallkyrkan. Det 
blir massor av roliga aktiviteter för barnen och en 
kul samling i tältet. Hoppborg, pinnbrödsbakning, 
ansiktsmålning, pyssel, fiskdamm, är några av 
aktiviteterna som brukar vara med. Allt är gratis 
för barnen. Start kl 15:00 och sedan fortsätter 
vi även på kvällen med hamburgeri och trevlig 
gemenskap.

Kanotdag Kristi Himmelsfärd
Lördagen i Kristi himmelsfärdshelgen var det ett 
15-tal personer som begav sig till Tiveden för 
att paddla kanot över dagen. Tivedens kanotled 
visade sig vara en mycket trevlig, lugn och vacker 
led genom fina små skogssjöar och vattendrag. 
Naturen runt dessa vatten är storslagen. En hel 
del vatten kom även ovanifrån denna dag, men 
det gjorde inte naturupplevelsen sämre. I slutet 
av dagen sprack molnen isär och solen kom fram 
igen. Dagen avslutades vid en övernattningsplats 
som finns utmed leden. Där pustade vi ut, grillade 
och sjöng lite tillsammans. Vi ser fram emot nästa 
års utflykt!

Predikantbesök
under hösten
I Kristallkyrkan finns för 
tillfället ingen anställd 
pastor. Istället har vi vår 
barn- och ungdomsledare 
Rebecka Hassel. När våra 
egna förmågor inte räcker 
till så bjuder vi in olika talare 
att predika på söndagarna. I höst är flera besök 
bokade. 

Erika Bergman från Åbytorp har varit i Kristall-
kyrkan ett par gånger tidigare och dessa besök 
har varit mycket uppskattade. Hon kommer till 
Kristallkyrkan fyra gånger under hösten. 1/9, 6/10, 
17/11 och 8/12, samtliga på söndagsgudstjänster 
kl 10:00. Ronny Leijon från Örebro har även han 
varit i Kristallkyrkan några gånger och honom 
finns möjlighet att lyssna till söndagen 29/9 
kl 10:00.

Kakbuffé med Musikbuffé
Söndagen den 27 oktober kl 15:00 finns det 
möjlighet att fika för en god sak i Kristallkyrkan. 
Kakbuffén som brukar dyka upp varje höst med 
massor av goda bakverk kommer tillbaka även i 
år. Man betalar en summa och får äta hur många 
kakor man vill och pengarna går till ett projekt nå-
gonstans i världen där människor behöver hjälp.

Efter kakbuffén kl 16:00 så kan man gå vidare in 
i kyrksalen. Där blir det musikbuffé med önske-
sånger framförda av alla tillsammans och av olika 
musikanter. Om man vill önska en sång kan man 
göra det på en lapp i kyrkan senast 20 oktober.

Erika Bergman.

Foto: Johannes Ottestig
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emmas lillstuga @emmaslillstuga

VIBYDAGEN LÖR 14/9 ÖPPET 11-16

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

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

Höstnytt från Ivanhoe

• 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.

Öppet under Vibydagen
med kaffeservering och brödförsäljning

Välkomna!

Välkommen till en frisersalong
i annorlunda miljö!

Tidsbokning tel 070-5668207
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Det råder något av en babyboom i Viby för-
samling. Förra året föddes 36 barn och flera 
barnfamiljer har flyttat in sedan dess. Kom-
munen gör vad den kan för att hitta plats för 
alla barn i förskolan i Vretstorp, men det är 
inte lätt. Enligt preliminära kontakter är kom-
munen betjänt av hjälp av andra aktörer.

Så här går tankarna i kyrkorådet: Vi vill 
undersöka möjligheterna att starta en ”I ur 
och skur”-förskola vid Viby församlingshem. 
Det är ett koncept som Friluftsfrämjandet 
har som innebär att barnen är ute större de-
len av tiden, året om. En inhägnad lekplats 
behöver byggas och den skulle kunna ligga 
precis norr om Viby församlingshem. Kök 
med godkända rutiner finns och utrymmen 
som redan idag fungerar för barnverksamhet 
finns också. Självklart behöver vissa an-
passningar göras och personal anställas.

Ska Viby församling starta en förskola?
Kyrkorådet umgås med tankar på att starta en förskola. 
Men finns det tillräckligt intresse från föräldrar?

En arbetsgrupp jobbar med frågan och 
kommer att göra en utredning för att un-
dersöka om en dagis-verksamhet kan bära 
sig ekonomiskt och exakt vad som behöver 
komma på plats för att få ett godkännande 
från kommunen. Då behöver vi också få 
reda på vilket intresse som finns och hur 
många platser som kan behövas.

– Har ni barn födda 2015-2019?
– Om Viby församling skulle driva en ”I ur 

och skur”-förskola i Viby by, skulle ni välja 
den för ert barn?

Om svaren på de här frågorna är ja, mejla 
en intresseanmälan till viby.forsamling@
svenskakyrkan.se Om intresse finns och 
allt faller på plats kan förskolan vara igång 
redan sommaren 2020!

Benjamin Lundqvist
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I år infaller Vibydagen den 14 september. 
Som vanligt är det öppet i kyrkan, försam-
lingshemmet och prästgården mellan 11 
och 16. Från kyrktornet hörs tornmusik 
kl 12, därefter berättar Per-Olow Andersson 
om utbyggnaden av Viby kyrka 1421 och en 
ny utgåva av kyrkobeskrivningen släpps. I 
Församlingshemmet serverar syföreningen 
m fl sopplunch mellan kl 12 och 14. Gamla 
prästgården har serveringen igång hela da-
gen. En nyhet är att kyrkmässan, festguds-

I våras testade vi ”Stora söndagen” och det 
slog väl ut. I höst gör vi om det vid tre tillfäl-
len: 8 september, tacksägelsedagen den 13 
oktober och 24 november. Delta i hela Stora 
söndagen eller välj ut någon av delarna: Kl 
10 firar vi en något förkortad högmässa, ef-

Vibydagen i församlingen

tjänsten i Viby kyrka, firas redan på Vibyda-
gens kväll kl 18. I år predikar kyrkoherdens 
kusin pastor Joakim Lundqvist, Uppsala, 
och hans far, Sture Lundqvist, som många 
av oss känner, medverkar, nyss fyllda 80 år! 
Kyrkokören medverkar och alla är välkomna 
till fest i Församlingshemmet efteråt. Den 
kostar 100kr och anmälan till församlings-
expeditionen görs senast 9/9. Kom, låt oss 
förenas i firandet av vår bygd och vår kyrka!

Stora söndagen upprepas i höst
ter den fikar vi på kyrktorget. Kl 11 firar vi en 
mer informell lovsångsgudstjänst med Him-
lakul för barnen och predikan för de vuxna. 
Kl 12 serveras kyrklunch i Församlingshem-
met. Välkommen, vana som ovana!
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Du som är född 2005, se hit!
Välkommen på konfirmationsläsning i Viby.  Du behöver inte vara kristen, tro på Gud

eller nånsin ha satt din fot i en kyrka förut, bara du är öppen för att prata om livet, universum och allt. 
Och för att leka, tävla, titta på film, diskutera, fundera, äta godis,

resa i både fantasi och i verklighet med andra i din ålder.

Första träffen är söndagen 13/10 i Viby kyrka. Vi träffas kl 10.00, går på en gudstjänst, äter lunch, 
leker lekar, lär känna varandra och berättar mer om vad som kommer hända framöver.

Kom och testa! Du har inget att förlora och allt att vinna! 

Mer information finns på www.vibyforsamling.se/konfirmation

Eller mejla viby.forsamling@svenskakyrkan.se

Välkommen att vara 
med i våra barnkörer!
Vi träffas på tisdagarna, 
sjunger, umgås och har skoj 
och vi medverkar i kyrkans 
gudstjänster ett par gånger 
per termin. NYHET! I höst 
erbjuds körövning även i 
Östansjö!

För tider och info se affischer 
och församlingens hemsida.

Kontakt: körledare och kan-
tor Eva Fogel.

Bibelsamtal
Välkomna, nya och gam-
la deltagare, till våra 
bibelstudier i Östansjö 
eller Vretstorp! Start 5/9 
kl 10.30 på Esslatorp, 
Gränsgatan i Vretstorp 
(med Torbjörn Edebol) 
eller 19/9 kl 10.00 på Öst-
ansjö Folkets Hus (med 
kyrkoherden).

Väl mött i Viby kyrkliga 
syförening
Vi träffas och trivs tisdagar
kl 14.00  i Viby församlings-
hem med eller utan
handarbete

• 3 september
• 24 september
• 15 oktober 
• 5 november
• 26 november

Allt gott! Önskar
Margareta Guldbrandsson
070-3593338
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Möt andra. Möt dig själv. Möt Gud.

Välkommen till våra gudstjänster
i Viby församling!

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

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 september 10.00 Högmässa, söndagssko-
lan ”Himlakul” B Lundqvist, kyrkfika. 15 Guds-
tjänst på Esslatorp, kaffe.
To 5 september 18.30 Veckomässa
Sö 8 september Stora söndagen: 10 Högmässa, 
B Lundqvist, kyrkfika. 11 Lovsångsgudstjänst m 
predikan och Himlakul. 12 Kyrklunch i Försam-
lingshemmet. 15 Gudstjänst på Esslatorp, kaffe.
To 12 september 18.30 Veckomässa.
Lö 14 september Vibydagen 18 Kyrkmässa, B 
Lundqvist, Joakim Lundqvist m.fl, kyrkokören, 
Magnus Ek, trumpet, fest i Församlingshemmet, 
kostnad 100kr, anmälan senast 9/9.
To 12 september 18.30 Veckomässa.
Sö 15 september 10 Högmässa, B Lundqvist, 
söndagsskolan Himlakul, kyrkfika. 15 Gudstjänst 
på Esslatorp, kaffe.
To 19 september, 18.30 Veckomässa.
Sö 22 september 10 Högmässa, T Edebol, sön-
dagsskolan Himlakul, kyrkfika. 15 Gudstjänst på 
Esslatorp, kaffe.
To 26 september 18.30 Veckomässa.
Sö 29 september 10 Högmässa på Den helige 
Mikaels dag, söndagsskolan Himlakul, kyrkfika. 
15 Gudstjänst på Esslatorp, kaffe.
To 3 oktober 18.30 Veckomässa.
Sö 6 oktober 10 Högmässa, T Edebol, sön-
dagsskolan Himlakul, kyrkfika. 15 Gudstjänst på 
Esslatorp, kaffe.
To 10 oktober 18.30 Veckomässa.
Sö 13 oktober Stora söndagen: 10 Högmässa 
på tacksägelsedagen, B Lundqvist, barnkören, 
kyrkfika. 11 Lovsångsgudstjänst m predikan och 
Himlakul, kyrkfika. 12 Viby LRF bjuder på skör-
desoppa i Församlingshemmet. 15 Gudstjänst på 
Esslatorp, kaffe.

To17 oktober 18.30 Veckomässa.
Sö 20 oktober 10 Högmässa, B Lundqvist, sön-
dagsskolan Himlakul, kyrkfika. 15 Gudstjänst på 
Esslatorp, kaffe.
To 24 oktober 18.30 Veckomässa.
Sö 27 oktober 10 Högmässa m dop, B Lund-
qvist, söndagsskolan Himlakul, kyrkfika. 15 Guds-
tjänst på Esslatorp.
To 31 oktober 18.30 Veckomässa.
Lö 2 november 10 Högmässa på alla helgons 
dag, kyrkfika. 18 Ekumenisk minnesgudstjänst för 
under året avlidna.
Sö 3 november 10 Högmässa med välsignelse 
av gravar på alla själars dag, B Lundqvist, sön-
dagsskolan Himlakul, kyrkfika. 15 Gudstjänst på 
Esslatorp, kaffe.
To 7 november 18.30 Veckomässa.
Sö 10 november 10 Högmässa, B Lundqvist, 
söndagsskolan Himlakul, kyrkfika.  15 Gudstjänst 
på Esslatorp.
To 14 november 18.30 Veckomässa,
Lö 16 november 18 Visst skall våren komma, 
konsert med sånger och texter om hopp med 
Viby kyrkokör m fl.
Sö 17 november 10 Högmässa, T Edebol, sön-
dagsskolan ”Himlakul”, kyrkfika. 15 Gudstjänst på 
Esslatorp.
To 21 november 18.30 Veckomässa.
Sö 24 november Stora söndagen: 10 Högmässa, 
B Lundqvist, kyrkfika. 11 Lovsångsgudstjänst m 
söndagsskolan Himlakul. 12 Kyrklunch i Försam-
linghemmet. 15 Gudstjänst på Esslatorp, kaffe.
To 28 november 18.30 Veckomässa.
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Odensvi 623, 694 95 Vretstorp
Tel 070-403 19 00 • info@odensvi.net

www.odensvi.net

Gårdsbutik
Lammskinn – Ull
Rustika trämöbler

Vi har öppet under arrangemanget
”Matresan Örebro Län”

7-8 september kl 11.00–16.00
Se mer information:

http://matresanorebrolan.se/
och under Vibydagen kl 11.00–16.00

31

Vi har öppet
ALLA dagar 9-20
Välkomna till oss!

Sojas
ICA-Hall

Inredning, presenter
 Öppet tisdag, 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 14/9 11-16
Varmt välkomna!

Ovevas Butik



”Vi i Viby”
Lundby Prästgården 187
694 95 Vretstorp

September

Händer i Viby
 1 10 Gudstjänst, Kristallkyrkan
 10 Högmässa, Viby kyrka
 15 Gudstjänst, Esslatorp, arr Viby förs
 2 9.30 Öppen förskola, Magiska Teatern
 17.30 FART för FK-åk 2, Vretstorps IP,
   arr VIF
 18.30 FART för åk 3-6, Vretstorps IP,
   arr VIF
 4 17.30 Ungdomsgården, Vretstorps IP,
   arr VIF
 7 11-16 Matresan i Örebro län
 14 Cafélördag, Östansjö Folkets Hus
 15 Barnens tält, Kristallkyrkan,
  Vretstorp
 15 Fotboll: VIF-Scandinavian FC,
  Vretstorps IP
 8 10 Gudstjänst, Bäcksjökyrkan
 10 Stora söndagen, högmässa m.m,
  Viby kyrka
 11-16 Matresan i Örebro län
14 11-16 VIBYDAGEN runt om i bygden
 18 Kyrkmässa, Viby kyrka
 19 Nostalgikväll, Östansjö Folkets Hus
15 10 Gudstjänst, Kristallkyrkan
 10 Högmässa, Viby kyrka
 15 Gudstjänst, Esslatorp
 18 Bön, Bäcksjökyrkan
21 14 Cafélördag, Östansjö Folkets Hus
  15 Fotboll: VIF-Sturehov
22 10 Högmässa, Viby kyrka
 15 Gudstjänst Esslatorp, arr Viby förs
 18 Riksteatern: Allt som är värt,
  Östansjö Folkets Hus
28 14 Cafélördag, Östansjö Folkets Hus
 19 Konsert på Aggershus
29 10 Gudstjänst, Kristallkyrkan
 10 Högmässa, Viby kyrka

 4 18.45 Magiföreställning,
   Magiska Teatern
 5 10 Höststädning i Östansjö
 14 Cafélördag, Östansjö Folkets hus
 6 10 Gudstjänst, Kristallkyrkan
 10 Högmässa, Viby kyrka
 14 Film för barn, Magiska Teatern
 15 Gudstjänst, Esslatorp, arr Viby förs
 18 Film och samtal, Magiska Teatern
 7 19 Brasafton, Viby Hembygdsgård
12 14 Cafélördag, Östansjö Folkets Hus
13 10 Bibelstudium och samtal,
  Bäcksjökyrkan
 10 Stora söndagen, högmässa m.m,
  Viby kyrka
 15 Gudstjänst, Esslatorp, arr Viby förs
19 14 Cafélördag, Östansjö Folkets Hus
 19 Konsert, Aggershus
20 10 Högmässa, Viby kyrka
 14 Film för barn, Magiska teatern
 15 Gudstjänst, Esslatorp, arr Viby förs
 17 Bön, Bäcksjökyrkan
 18 Film och samtal, Magiska Teatern
26 14 Barnbio, Östansjö Folkets Hus
27 10 Gudstjänst, Bäcksjökyrkan
 10 Högmässa, Viby kyrka
 15 Gudstjänst, Esslatorp, arr Viby förs
 15 Kakbuffé, Kristallkyrkan
 16 Musikbuffé, Kristallkyrkan
31 18 Halloweenvandring, Magiska Teatern

 1 10-18 Öppet i Viby kyrka
 2 10 Högmässa, Viby kyrka
 13-18 Öppet i Viby kyrka
 14 Cafélördag, Östansjö Folkets Hus
 18 Minnesgudstjänst, Viby kyrka
 3 10 Högmässa, Viby kyrka
 14 Film för barn, Magiska teatern
 15 Gudstjänst, Esslatorp, arr Viby förs
 18 Film och samtal
 18 Musikkväll i Kristallkyrkan
10 10 Bibelstudium och sopplunch,
  Bäcksjökyrkan
 10 Högmässa, Viby kyrka
 15 Gudstjänst, Esslatorp, arr Viby förs
16 14 Cafélördag, Östansjö Folkets Hus
 18 Körkonsert Visst ska våren komma,
  Viby kyrka
 19 Konsert på Aggershus
17 10 Gudstjänst, Kristallkyrkan
 10 Högmässa, Viby kyrka
 14 Film för barn, Magiska Teatern
 15 Gudstjänst, Esslatorp, arr Viby förs
 17 Bön, Bäcksjökyrkan
 18 Film och samtal, Magiska Teatern
22 18 Pubkväll, Östansjö Folkets Hus
23 14 Cafélördag, Östansjö Folkets Hus
24 10 Bibelstudium, Bäcksjökyrkan
 10 Stora söndagen: Högmässa m.m,
  Viby kyrka
30 14 Cafélördag, Östansjö Folkets Hus

Oktober November

VIBYDAGEN 14 september kl 11-16
Åk tåg från Vretstorps station!
Barnens marknad och mycket mer!
Välkommen!


