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Vår bygd är full av historia. Här har så mycket hänt. Här har
människor levt och drömt i alla tider. Bli en av dem du med!
I Vretstorp och Östansjö sjuder det av liv i gamla och nya byggnader. Jag tänkte ge några exempel från året som gått: På Magiska
Teatern har det visats filmer, tränats kampsport, lekts och firats, vi
har haft besök av trollkarlar, världsartister som the Carling Family
och mycket mer. I Vretstorps Folkets Hus har det dansats, sålts kläder och saker och visats dockteater, filmer och teater. I Folkets Park
har det varit konserter med bland annat Lars Kristerz och Pökerz,
det har bjudits på Clowneri och mycket annat. I Viby Församlingshem har det varit soppluncher med föreläsningar och samtal. På
Hembygdsgården har det dansats runt stången, ätits tårt-bufféer,
mysts vid brasan, fixats och donats. Runt i bygden har det städats
och firats, det har varit sago-vandringar, ridning, fotboll och mycket,
mycket annat.
Allt detta har hänt för att någon har vågat drömma om det. Och
för att några fler hakat på drömmen och gjort den till verklighet.
I Hembygdsföreningen drömmer vi om att om sommaren kunna
ha en levande hembygdsgård där både barn och vuxna ska kunna
möta de människor som en gång bodde i stugorna, ta en fika, kanske hoppa i höbalarna, smida sig en liten spik, väva och baka och
allt annat, precis som förr. På Magiska Teatern drömmer vi om en
spa- och relaxavdelning, ett café, en ny bioduk och det kommande
femårsjubileet.
Vilket Viby vill du se? Vilket Viby vill du minnas? Har du en idé du
vill förverkliga? Slå en pling, eller skicka ett mail, så kan vi börja ta
de första stegen. Eller fundera i alla fall på vilket Viby dina pengar
får vara med och bygga. Handla lokalt. Bli med i föreningar som
finns runt omkring dig.
Tillsammans bygger vi bygdens nutid och framtid. För det är ju
du och jag som väljer vad vi vill bevara och vad vi vill förändra. Det
börjar med oss.
Nu är det ett nytt år. Håll ögonen öppna. Var beredd! Det är här
och nu det händer, det som en gång ska bli vår historia.
Emma Svensson
Magiska Teaterns Scenkonstförening
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Från redaktionen
Varsågod – 32 sidor om och för oss
som bor i Vibybygden eller har vårt
hjärta här! ”Nybyggnation” är temat
och äntligen byggs det på många
håll i socknen – även äldre byggnader renoveras och får nytt liv. Gästskribent för den inledande artikeln är
Arne Svensson, pensionerad lärare
och nybliven Vretstorpare. Han bor
på Stationsgatan och har från sitt
vardagsrum sett lastbilarna som

levererar husdelar ungefär som delar
till ett pepparkakshus.
Sommarnumret förbereds bland
annat med ett öppet redaktionsmöte
i Viby församlingshem 8 april kl 18.
Kom gärna och bidra med idéer och
uppslag till sommarens och kommande nummer av vår gemensamma
tidskrift!
Glad vår!
Redaktionen

Välkommen på
återinvigning
21/4 kl 11-14
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Nya och nygamla
Många drömmer säkert om ett eget hus, där man kan smyga ut på altanen för en
mysig fika i vårsolen och där glada barn leker på gräsmattan. För några i Viby har
drömmen nyligen gått i uppfyllelse, och andra håller just på att förverkliga den.
De båda tätorterna Vretstorp och Östansjö
har vardera c:a 15 byggklara tomter att erbjuda, och på några är det just nu full aktivitet. Vid Kristallgatan i Vretstorp hade redan i
mitten av januari månad två nya hus rest sig
ur myllan. Ja, de växte förstås inte upp helt
färdiga, lite finlir som tapetsering återstod,
men klart är, att det kommer att bli ett par
trevliga tillskott till samhällets bebyggelse.
Inflyttning är planerad till 1 mars.
De båda husen får sällskap av två till. De
sista dagarna i januari växte ytterligare två
sådana hus upp intill de andra. Ja, växte
upp och växte upp, de sänktes snarare ned
från ovan. De kom nämligen som de båda
andra till Vretstorp med lastbil från Sundsvall, och en lyftkran satte dem bit för bit på
plats.
Att bygga sådana här hus har vissa likhe-
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ter med att göra pepparkakshus. Först fixar
man till så att väggarna kommer upp och
håller ihop. Sedan gäller det att få snedtaket
på plats, så att det ligger stadigt där det ska.
Skillnaden mot pepparkakshus är att det
behövs en rejäl lyftkran. Väggar och taksektioner är rejäla grejor!
Det är den kommunala bostadsstiftelsen
Hallbo som köpt tomterna av kommunen,
och SmålandsVillan bygger husen, som
är av typen Vrigstad. Man brukar skilja på
hyreslägenheter och bostäder som man
äger, men Hallbo har introducerat begreppet
hyrköp. Känns det osäkert att direkt köpa ett
stort fint hus för ett par miljoner, så kan man
börja med att hyra huset. Och när man efter
ett tag har förälskat sig i huset och i Viby, så
kan man slå till och köpa! Då får man räkna
av hyran man betalat. Ja, det finns kanske
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något finstilt någonstans, men så enkel är
i alla fall principen. Man hyr vanligen till att
börja med på 36 månader. Sedan kan man
fortsätta att hyra – eller köpa.
Bottenvåningen i husen är en rymlig 2:a
med separat kök och stort vardagsrum och
sovrum i anslutning till badrum och klädvårdsrum, och det är bottenvåningen man
hyr. Övervåningen är till att börja med oinredd. Den kan man sedan naturligtvis göra
vad man vill med, om man köper huset.
Husen ligger på tomter om c:a 1000 m2,
så man behöver inte sitta inne i sin ”hyreslägenhet” sköna sommardagar!
– Hyrköpkonceptet är relativt nytt. Hallbo
byggde 2018 tio hyrköpshus i Sköllersta och
fyra i Hallsberg, och intresset har varit mycket stort. Det var rejält tryck på hemsidan,
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när info om planerna på de olika projekten
släpptes, säger Robert Hjelte på Hallbo.
Det finns inga beslut om flera hyrköpshus i
Viby för tillfället, men ytterligare två hus kan
komma att aktualiseras i Östansjö framöver.
Gamla hus blir nya
Men man behöver inte alltid bygga nytt från
grunden. Även hus går att återanvända!
Det började med att Engströms tog tag i
det förfallna Julinshuset. Vi i Viby skrev om
projektet i nr 1/2017, och 2018 blev paret
Engström välförtjänt ”Årets Vretstorpare”.
Mer återanvändning är på gång. Vretstorps
gamla missionshus på Rabogatan har länge
stått tomt och öde, och vegetationen har
trängt sig på. I höstas började det hända saker. Tomten röjdes. Träd som trängdes runt
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Oskar Tisting och Katarina Villén framför entrén till gamla missionshuset.

Det är rejäla timmerväggar i det blivande köket.

väggarna togs bort. Taket lades om. Häng- och stuprännor
byttes. Det gamla huset från mitten av 1800-talet började se
framtiden an med spänning! Och många vretstorpare började
bli nyfikna.
Det är Oskar Tisting och Katarina Villén som har börjat att
förverkliga sin husdröm. De köpte huset och har för avsikt
att sakta men säkert göra om det efter egna önskningar.
Den nuvarande exteriören på huset tänker de behålla. En
lägenhet om 4 r.o.k finns redan i bortre delen, men badrum
och invändig källartrappa måste ordnas. Sedan återstår det
mest spännande: Att göra något av den stora salen. Vilka
underverk inbjuder inte den magnifika läktarbalustraden till?
Tanken är kanske att åstadkomma ett fint allrum med matsal och ett härligt loft. De båda entusiasterna räknar med
att lägga ner mycket arbete själva och har ingen detaljerad
tidsplan. Men varje dag för dem närmare målet; det perfekta
egna boendet i Vretstorp i Viby!
Text och foto: Arne Svensson
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Här planeras ett badrum.

En vacker balustrad löper runt hela
läktaren som omger stora salen.
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Välkommen till Hembygdsföreningen!

Under vintern har byggruppen röjt nere vid Vibysjöns fågeltorn. Fika är som vanligt den viktigaste biten i gemenskapen.

Program
Sön 10 mars 14.00
Årsmöte i Viby församlingshem
Lör 6 april 15.00
Föreningen Vibybygdens årsmöte på Hembygdsgården.
Lör 27 april 10.00
Fagning. Vi räfsar och gör fint runt Hembygdsgården.
Tis 30 april 20.00
Valborgsmässoafton. Brasa, körsång, fyrverkeri,
servering. Vårtal.
Ons 15 maj 18.00
Byavandring. Vretstorp

Valborg 2018 avslutades som
vanligt med fyrverkerier.
Foto: Mårten Gustavsson

Årsmöte

Medlemmarna i Viby hembygdsförening kallas
till årsmöte söndagen den 10 mars kl 14.00 i
Viby Församlingshem.
Förslag på nya funktionärer till styrelsen mottages tacksamt av valberedningen, kontakta
Monika Eriksson, 0582-700 09.
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Årsmöte 4 mars 2018. Anne-Marie Lenander kåserar utifrån Nya
Vibyboken.

Tack

Ett stort tack till alla som skänkt vinster till lotterier på Hembygdsföreningen, bland andra Närke
Ägg, Sojas ICA, Vretstorps Pizzeria, Viby Krog,
Brändåsen och Esslatorps matsal.

Hembygdsföreningen

FredriksAlltjänst
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Vi utför även stenspräckning för
borttagning av sten/berghällar vid t.ex
poolbygge, utbyggen mm.
Taksanering mossa, alger och vitlav.
Ring för kostnadsfri offert och rådgivning
Självklart är vi fullt ansvarsförsäkrade och
har alla ubildningar, F-skattsedel och kunskap
Fredrik 070/6743030
Stefan 0703502369

Välkommen till butiken med sköna ullkläder!

Vårnyheter från Ivanhoe

Foto: Peter Claesson. © Ivanhoe

Ovevas Butik
Inredning, presenter

OBS! 1-3 mars finns vi på Fårfesten i Kil
(1 mars är det stängt i butiken)

ÖPPET fredagar 13.00-18.00
Ring så öppnar jag på annan tid!
Mona: 073-182 58 58
www.valldalahandel.se

Vi i Viby

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
Möt våren med oss söndag 14/4
Varmt välkomna!
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Nya företag i Vretstorp
Tre nya företag har etablerat sig i Vretstorp under 2018 och början av 2019 och två
företag har bytt ägare:
• Wahléns bil har öppnat bilförsäljning i
Morgans Trädvårds lokaler (se reportage).
Vrecon har startat tillverkning i Vretstorpsverkens lokaler (se reportage). Helena
Jerlström och Jenny Vikingsvärd har öppnat
butiken Repris som i dagarna har flyttat in
i Parkgatan 2 och de säljer second hand
barnkläder.
• NNY Fastigheter som ägs av bröderna
Johnny och Benny Albertsson har i dagarna

köpt Viby Krog och den kommer att drivas
vidare som förut och krogen arrenderas av
Venita Kenbar.
• Vretstorps Pizzeria har också bytt ägare
från och med 1 februari. De nya ägarna
Aram Hamad och Serkan Morogullari kommer från Odensbacken där de också driver
en pizzeria. Den tidigare ägaren Murre har
öppnat Fjugesta kök o catering i Fjugesta
som är en lunchrestaurang. Vi tackar för
tiden han varit här i Vretstorp och önskar
Murre lycka till i Fjugesta.
Vi önskar också övriga nya ägare och företag lycka till och välkomna till Vretstorp.

Wahléns Bil har öppnat i Vretstorp
Wahléns bil har styrt kosan till Vretstorp från Eskilstuna som varit placeringen tills nu. Där har företaget funnits sen 2007 då pappa Stefan ihop med
sonen Daniel bildade familjeföretaget Wahléns bil.
Efter några år växte företaget och 2010 flyttades
det in i större lokaler i Eskilstuna. Åren gick och
nu tyckte Stefan att det var dags att pensionera
sej och ta det lite lugnare och då bestämde sig
Daniel för att packa och flytta verksamheten till
Vretstorp.
– Jag hyr nu lokaler av Morgans Trädvård som
har rustat upp Centralföreningens gamla lokaler.
Eftersom jag bor här passar det bra och då får jag
närmare till jobbet. Nu jobbar jag mycket hemifrån
också och de flesta affärerna görs upp på telefon
och över nätet. Jag använder mig av en auktionssajt som heter WAYKE som vänder sig till bilhandlare. Jag utnyttjar min egen hemsida (wahlensbil.
com), Instagram och Blocket till annonsering och
marknadsföring. Kunderna kommer från hela
Sverige fast med en viss övervikt på norrlänningar
som gärna handlar från södra Sverige eftersom
bilpriserna ligger högre i Norrland. Jag bokar
visningar och stämmer möten med kunderna som
kommer hit och förhoppningsvis gör affär.
Begagnade bilar går bra att sälja nu eftersom
höjd skatt på nya bilar påverkar nybilsmarknaden
negativt.
– Under 2018 var det en svag nedgång men
2019 har börjat bra, enligt Daniel.
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Daniel Wahlen visar en av bilarna.

– Jag säljer mest Volvobilar och då är det nyare
modeller som gått mellan 5000-15000 mil – mest
tjänstebilar och ofta suvar.
Daniel är född i Vretstorp och lite kuriosa i
sammanhanget är att han delar ett intresse med
en annan bilhandlare, Håkan Börger på Windahls
i Nora och det som delas är ett genuint dansbandsintresse och då är det Lasse Stefanz som
gäller.
– Det vore en dröm att få hit dom och att få se
dem spela i Vretstorpsparken, enligt Daniel.
Vi får hoppas att han lyckas både som bilhandlare och artistförmedlare. Lycka till, Daniel!
Text och bild: Torbjörn Åkesson

Vretstorp Byalag

Betongelement färdiga för leverans.

Slipning av de gjutna elementen.

VRECON

– nytt företag i Vretstorp

Vretstorp Concreat är ett ganska nytt företag i
betongbranchen som har förlagt sin tillverkning
i Vretstorpsverkens gamla lokaler. Lokalerna är
perfekta med högt i tak och en kraftig travers för
tunga lyft.
VRECON, som det står på företagsloggan, startade i augusti 2018 och ägs av Stefan Lindman,
Tobias Karlsson och Fredrik Måntjärn och de tre
har varsin andel i aktiebolaget.
– Vi tillverkar och levererar betongelement till
Prefabsystem i Sverige och det mesta säljs i
Stockholmsregionen. Vi gjuter element till byggen
av bostäder, industrilokaler, P-hus och affärslokaler, m.m.
– Just nu håller vi på att gjuta till ett parkeringshus där tre våningar är nedsprängda i berget och
på taket till p-huset skall en fotbollsplan anläggas
med konstgräs. Och därför tillverkar vi fyra st. sex
meter höga pelare som skall fungera som fästen
för ett fotbollsnät som hindrar bollarna att hamna
i Stockholmstrafiken. Snacka om storstadsproblem!
– Hur är det med lönsamheten, undrar vi och
Stefan säger:
– Eftersom vi är ganska nya och vill komma in i
branschen måste vi konkurrera med låga anbud.
Och än så länge är lönsamheten inte jättehög

Vretstorp Byalag

De tre ägarna. Från vänster Stefan Lindman, Tobias
Karlsson, Fredrik Måntjärn.

men vi går runt. En del av lönsamheten ligger
i investeringen av gjutbord och vi är med och
budar på flera bord för att kunna öka kapaciteten.
Problemet är att gjutborden är hårdvaluta med
stor efterfrågan på marknaden och det i sin tur bidrar till högre priser. Men vi räknar med att kunna
utöka inom en snar framtid.
– Även om vi är nya i gemet har vi god branschvana med tillsammans c:a fyrtiofem års erfarenhet. Jag själv har tidigare jobbat femton år på
Strängbetong i Örebro, så nog kan jag det här
med betong, säger Stefan.
På frågan om det lämnas någon garanti på de
gjutna elementen svarar Stefan att de lämnar
femtio års garanti och de är ju naturligtvis styrda
av ett regelverk som måste följas.
– Därför är vi certifierade också med bl.a. BBCoch CE-märkning, vilket borgar för hög kvalitet,
intygar Stefan.
– Vi bygger också egna gjutformar och därför
behöver vi ett eget snickeri med sågar och virke
och vi använder mycket spånskivor och plyfa i
tillverkningen och massor av armeringsjärn i olika
dimensioner.
Vi i Byalaget ber att få hälsa VRECON och dess
ägare välkomna till Vretstorp och önskar lycka till
i framtiden.
Text och bild: Torbjörn Åkesson
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Viby Hushållningsgille
Årsmöte 12/3-19 kl 18.00
i Viby Församlingshem.

Vi börjar kvällen med kaffeprovning.

guidar oss genom en kaffeprovning med lokal
örebrosmak.
Följt av sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Vi avslutar med ärtsoppa med tilltugg.

För att kunna beräkna kaffemängd mm önskar vi anmälan
till årsmötet senast den 4 mars till
Karin på tel 070604 93 45

Välkomna!
Styrelsen
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Viby Hushållningsgille

Nu är våren på gång
Viby Hushållningsgille planerar bl.a. studiebesök på Berga Gård där de producerar spannmål och ekologiska ägg, glass och även ostkaka. Vi får guidning och
möjlighet att handla i den nybyggda gårdsbutiken. Håll utkik i din brevlåda efter
inbjudan.

Blåsippstider. Foto: Karolina Schneider

Ägg på Berga gård. Foto: Karolina Schneider

Tam Transparente Blanche i knopp.
Foto: Karin Bergsten

Text: Karin Bergsten
Vildapel i full blom. Foto: Karin Bergsten

Viby Hushållningsgille
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Nya Vibyboken
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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
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.

Bokladan i Östansjö

har öppet från slutet av maj till
september, varje lördag och söndag.
Se exakta tider på vår Facebooksida
Ivars Boklada.
Välkomna alla litteraturintresserade
till Tystingegatan i Östansjö.
Vår hemsida är www.bokladan.nu
där finns vägbeskrivning och besked
om öppettider.

Välkomna, allt är färdigt!
Gudstjänst på världsböndagen
baserad på ett program av kvinnor
i Slovenien.
Fredag 1 mars kl 19.00
i Bäcksjökyrkan i Östansjö
Kollekt | Enkel servering
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Askersundsvägen 22 • Vretstorp
0582-66 02 32, 070-939 77 67
Välkomna!

När musklerna ömmar…

Hot & Cold

Aloe verabaserat liniment med
många användningsområden
Köp det hos

Parkgatan 1, Vretstorp • 070-797 88 95

Vi i Viby

SUDOKU

– Vet du vad en groda utan ben är?
– ?
– Hopplös…

Lättare

1

2

4

– Vilken skola går vithajen på?
– ?
– High school…

1
4

3

3

1

Har du någon bra rolig historia eller gåta?
Skicka in den till Vi i Viby så kan den
komma med i nästa nummer!

2
Svårare

3
4

5

2

1

6

3
1

1
3

5
5

6

4
6

2
6

3

4
5

För att göra den behöver du:
• Garn i valfri färg
• Lim, skollim eller annat
• Ballong
• Skål eller bytta
• ev. sked
1. Blås upp ballongen till den storlek
du vill ha. Gör en knut.

1

Gjorda av: Axel Lundqvist

TidningsQuiz
(Svaren hittas utspritt i tidningen)

1. På sidan 13 finns en vårblomma
på en bild. Vad heter den?
2. Vilken färg har grävmaskinen på
sidan 5?
3. På sidan 10 står det om de
nya pizzabagarna i Vretstorp. Vad
heter de i förnamn?
4. Vad heter teatern som spelas i
Östansjö Folkets hus?
5. Vilka sagofigurer kommer till
Magiska teatern under påsklovet?
Skicka in svar om du vill senast 1/5 2019 till
viiviby@viby.nu så kan du vinna en t-shirt!

Barnens sida

Pyssla en fin påskdekoration!

2. Häll lim i byttan. Klipp till en
garnbit, c:a 1 m.
3. Doppa ner hela garnbiten i limmet
så att det blir lim på hela.
4. Vira garnet runt ballongen kors
och tvärs. Om du behöver mer garn,
upprepa steg 2-4.
5. Låt torka ordentligt på en bit
papper, helst över natten.

6. Stick försiktigt hål
på ballongen.
7. Ta ut ballongen, klipp
bort eventuella limrester.
Klar!
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Utveckla Östansjö – om byggplaner
norr om Bäcksjön

Någon större nybyggnation av villor
i Östansjö har inte förekommit de
senaste decennierna. Kommunen har
erbjudit strötomter i Östansjö för 69
500 kr men ett fåtal har nappat på
erbjudandet.
Önskemål och förfrågningar har dock
inkommit om nybyggnation runt Östansjö.
Särskilt intresse har funnits för nybyggnation i närheten av Bäcksjön och då norr om
fotbollsplanen vid Nordansjö.Området ligger
på solsidan i väst till sydläge i sluttning mot
Bäcksjön i ett mycket attraktivt läge. Kommunens översiktsplan utpekar området för
planläggning av bostader.
Östansjö lokala utvecklingsgrupp har
under 2018 i Leaderprojekt tagit fram ett
underlag för detaljplan för området. Syftet
är att visa på hur man kan planera, bygga
nya och komplettera befintliga bostäder i en
naturnära miljö med verksamheter som till
exempel badplats och idrottsanläggning och
därmed bidra till en naturlig utveckling av
Östansjö.
Här ges utrymme för ett 10–30 tal större tomter med byggnation gärna i lantlig
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gårdsmiljö med utrymme för egna odlingar.
Samtliga tomter med vattenkontakt men där
området närmast stranden ca 100 meter ej
tas i anspråk. En befintlig gångväg avgränsar här området.
Kommunen ser området som möjligt att
exploatera och markägarna är positiva till
tankarna på att använda marken för bostadsändamål.
Förhandsbesked har nyligen beviljats för
uppförande av ett nytt bostadshus i området. Kommunen anser att kommunalt vatten
och avlopp relativt enkelt kan anslutas och
att ny väg kan göras omedelbart norr om
idrottsplatsen och även till Kungsbergsvägen. Byggnationen kan ske etappvis.

Östansjö Folkets Husförening

Teater i Östansjö Folkets hus
lördag 23 mars kl. 18-19

Fem kvinnor –
fem viljor – en tanke
Om de spännande människorna och tiden
på Sveriges första kvinnliga Medborgarskola.
Skolan bildades av fem kvinnor, alla
pionjärer inom sina yrkesområden. De var
sinsemellan helt olika och det var långtifrån
konfliktfritt. Men de hade ett gemensamt
mål – att alla kvinnor skulle få möjligheten
att utbilda sig.
200 kr, medlem 150 kr, under 26 år/stud.
50 kr. Efter föreställningen serveras soppa
med ostbricka 50 kr. Förköphallsberg.riksteatern.se, www.tickster.com och ICA Allé.
Hallsbergs teaterförening

Vår vandring i skogen söder om Östansjö
Välkomna till två vandringar i maj på stigar
och leder söder om Östansjö med Ingvar
Björck m.fl. som stigfinnare.
Söndagen den 12 maj kl. 16.00. till
Lindhult-Motorp-Sotarstugorna.
Torsdagen den 16 maj kl. 18.00 ”två vägar
till Blommedal.”
Båda ca. 4 km med start från Östansjö
Folkets Hus.

Träffar med Östansjö Lokala utvecklingsgrupp
Lördag 2 mars Kl 14.00
Fredag 26 april Kl. 10.00
Lördag 27 april Kl. 10.00
– 14.00

Lördagscafé om lokal utvecklingsplan och grönområden.
Vandring i Östansjö med kommunens Drift- och
serviceförvaltning (DOS).
Vårstädning i Östansjö. Samling vid boulebanan.

Östansjö

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

Östansjö Folkets Husförening
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Vibybygden hedrar Kumm
De små torpen längs våra vägar förfaller eller byggs om till oigenkännlighet.
Det här är berättelsen om ett som räddats. Och om dess invånare.
Längs Fjugestavägen, halvvägs mellan
Vretstorp och Prästgården, ligger en liten
timmerstuga. De senaste årtiondena inbäddad i så mycket grönska att den sommartid
varit nästan osynlig. ”Kumms stuga” eller
”Kummastugan”, kallas den efter Nils Kumm
(1904-1983), den senaste som bodde där
och som en del äldre Vibybor minns. Enligt
arkiven och gamla kartor heter huset Sjötorp.
Historia
Sjötorp byggdes sannolikt 1868. De första
boende var torparen Johannes Andersson
med hustru och tre barn. Men redan efter tre
år flyttade de därifrån och efterträddes av
en annan torpare, Lars Henrik Persson med
frun Johanna Larsdotter.
1876 bosatte sig den första generationen
Kumm i Sjötorp. Kumm är ett soldatnamn
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knutet till Kummeruds soldattorp. Anders
Ersson Kumm och hustrun Sofia Skagerlind
flyttade in och med tiden fick de fem barn,
varav det mittersta var Elin. Elin bodde en
tid i Örebro, men återkom till Viby och fick
barnen Helena 1897 och Nils 1904. Fadern
Anders var då död, men hans hustru Sofia
levde till 1911.
Syskonen Kumm bodde kvar i Sjötorp livet
ut. Storasyster Helena dog 1968. Nils, eller
Nisse Kumm, levde hela livet i Sjötorp så när
som på den sista tiden då han bodde på ett
sjukhem i Örebro.
Nisse Kumm livnärde sig som målare och
fiskare. Han var erkänt duktig som målare
– särskilt ådermålning – och jobb saknades
aldrig. Vårgäddor och småfisk drog han upp
ur Vibysjön och nedanför stugan lär han ha
haft en sump där han hämtade levande fisk
och sålde.

Föreningen Vibybygden

Den trasiga
panelen åt
norr lagades under
sommarens
byggnadsvårdsläger
under överinseende av Leif
Göthberg från
Arkitektur &
Byggnadsvård
(i förgrunden).
Nils Kumm fotograferad i samband med tidningsartikel
1969. Tidningen skrev: ”Nils Kumm, 65, bor i Sjöstugan vid Skävid utanför Vretstorp. Det finns ingen
elektricitet i hans stuga som han bor i året om. Trots
att han bor mitt emellan två kraftbolag vill inget av dem
kännas vid honom. – Men en fotogenlampa ger ju ljus
den också, säger han.” Från Bygdeband.

Huset
Med tillstånd från markägaren och bidrag
från Länsstyrelsen har Föreningen Vibybygden engagerat sig i Kumms stuga. I somras
arrangerade vi ett byggnadsvårdsläger med
elva deltagare som fick lära sig allt från timmerlagning till fönsterrenovering. I samband
med lägret fälldes en del träd och sly som
påverkat byggnaden negativt. Syrenhäcken
längs vägen har klippts ned och planterats
om. Även nu under vintern har en del insatser på fasaden och skorstenen gjorts.
När Kumms stuga räddas för eftervärlden
bevaras en viktig del av Vibybygdens historia. Herrgårdarnas och kyrkornas historia
berättar sig nästan själva, men de enkla små
stugorna är lätta att glömma. Tre generationer Kumm bodde i Sjötorp och de levde alla
på samhällets skuggsida. Att bevara deras
hus och berätta deras historia blir ett fint
sätt att hedra dem och deras liv.
Text och foto: Benjamin Lundqvist

Föreningen Vibybygden

Nerikes Allehanda gjorde trevligt
reportage om byggnadsvårdslägret i
augusti.

Kumms stuga efter vinterns åtgärder kring fönstren.
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Hemsidan igång

– men behöver kompletteringar från föreningar och företag
Surfa in på www.vibybygden.se och kolla in
vår bygdeportal! Här är det tänkt att invånare och besökare skall hitta information om
vad som finns och vad som händer ”bortikring”. I början är det gratis att synas och
länkas, så passa på att skicka in en bild och
lite text om din förening eller ditt företag!
Det finns också en kalender som tar upp
allt som står i ”Händer i Viby” på baksidan
av denna tidning, men även ändringar och
tillägg som kommer efter pressläggningen.
Den som anmäler evenemang till Vi i Viby
kommer att kunna se sina evenemang även
i denna kalender. Vill du skicka in evenemang?
Mejla då till: vibykalender@gmail.com

Föreningen
Vibybygden

Vibydagen
I år firas Vibydagen lördagen den 14
september kl 11-16. Hur kan du och
dina sammanhang bidra så att en
del av allt det fina, användbara och
nyttiga som finns i den här bygden
kan visas upp? Om man vill synas i
foldern för Vibydagen skall man ha
anmält detta före midsommar.

Feriearbete
Föreningen Vibybygden erbjuder skolungdom födda 2001-2003 feriearbete under sommarlovets tre första veckor. Det handlar om utomhusarbete – underhåll av vandringsstig,
badplats och byggnader. Ansökan till Föreningen Vibybygden senast den 25 mars.
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Föreningen Vibybygden

Vill du hjälpa till i vårt projekt?
Trots en del förseningar så börjar föreningens ansökan om EU-stöd att bli klar
för behandling av LEADER Mellansjölandet. Vi hoppas kunna vara med i den
beslutsomgång som startar i april.
Syftet med projektet är att ”på ett
mycket konkret sätt öka Vibybygdens natur- och upplevelsevärde,
länka samman ett antal besökspunkter till en tydlig och tillgänglig
helhet samt skapa förbindelser
med andra områden för rekreation”, som det heter i ansökan. De
flesta åtgärderna planeras till ett
stråk runt Vibysjön, men ambitionen är att knyta ihop det området
med vandrings- och friluftsområden söder om Östansjö och västerut mot Vretstorp.
Under våren kommer kontakter
att tas med markägare och andra
intressenter. Till skillnad från projektet vi
drev 2011-2012 så är fokus denna gång på
att skapa en win-win-situation för alla parter.
Från Tysslingen och andra platser närmare
Örebro kommer nämligen lärdomen att inte
bara allmänhet och besökare utan framför
allt markägare och boende måste se vinster
med att medverka till projektet.
För att ro iland projektet behöver vi hjälpas
åt. Alla insatser är värdefulla. Det behövs
folk som vill jobba med att röja sly, fälla träd,
kratta ut grus och sätta upp skyltar och

vägvisningar. Men även folk som vill baka
bullar, bre smörgåsar och koka kaffe så att
arbetslagen orkar och trivs. Vill du bidra?
Eller känner du någon som du kan peppa
att ställa upp? Gör det! Det blir ytterligare en
aspekt av ”vi-et” i Vi-by – att vi samarbetar
för bygdens utveckling.
Vi samlar namn på intressenter redan nu –
hör av dig till Föreningen Vibybygden och
lämna dina kontaktuppgifter!

Årsmöte
Härmed kallas Föreningen Vibybygdens
medlemmar till årsmöte på Viby Hembygdsgård lördagen den 6 april 2019
kl 15.00.
Förutom sedvanliga förhandlingar blir
det information om projektansökan till
LEADER samt kaffe och smörgåstårta.
Val skall förrättas av ordförande (1 år),
fyra ledamöter (2 år), två suppleanter

Föreningen Vibybygden

(2 år), samt revisorer. Medlemsorganisationerna uppmanas att utse sina representanter och nominera dem till valberedningen.
Valberedningens sammankallande är Leif
Pettersson, Gatan, marka@telia.com
Kontaktuppgifter
• Ordf. Benjamin Lundqvist 0582-66 08 20
• Sekr. Ingrid Ohlsson 073-021 0268
• Kassör Lars Karlsson 073-702 78 97
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Tisd 19/2 kl. 15 - 18 Teatersport på magiska teatern. Alla välkomna.
www.magiskateatern.se/teatersport

Lördag 2/3 kl. 14. Jubileumsföreställning och firande av Magiska
Teaterns scenkonstförenings 5 års jubileum:
Jubileumsföreställning med en kavalkad
av uppträdanden från lokala
teatersällskap i länet, trolleri och
underhållning!
Fri entré för medlemmar i magiska
teaterns scenkonstförening vid
föranmälan.
Mer info och anmälan:
www.magiskateatern.se/5ar
Efter föreställningen hålls årsmöte i
magiska teaterns scenkonstförening kl. 16.

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)
Mer info: www.magiskateatern.se/filmklubb
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Magiska Teaterns Scenkonstförening

Torsdag 18/4 kl. 16 – 18 Upplevelsevandring. ”Det stora påskäventyret”
www.magiskateatern.se/paskaventyr/
I påsk kommer bl.a. sagofigurerna
Tandfen och påskharen till
Magiska Teatern i Vretstorp!
Följ med på det stora påskäventyr i
jakten på det försvunna guldägget!
Var med och lös mysteriet genom en
vandring som bjuder på olika miljöer
och möten i en ny värld som har tagit
plats inne på teatern!
Målgrupp: 4 – 8 år men alla
välkomna.
www.magiskateatern.se/paskaventyr
Regi och ide: Ida Wiberg

Torsdag 30/5 kl. 09 – 16. Stor loppis vid magiska teatern.
www.magiskateatern.se/loppis
-----------------------------------------------------------------------------------------

P.S. Som medlem i magiska teaterns scenkonstförening får du 5%
rabatt vid beställning av växthus och redskapsbodar på
www.glashusen.se Ange rabattkod st5 vid beställning.

Magiska Teaterns Scenkonstförening
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VRETSTORPS IF 2019–2020
ÅRSMÖTE
Vill du vara med och bidra till vårt levande föreningsliv? Vi söker just nu
fler styrelsemedlemmar. Måndag 4 mars kl 19.00 är det årsmöte på IP.
Då har du chansen att bli en i gänget. Vi bjuder självklart på fika.

MEDLEMMAR
Med ett starkt år i ryggen blickar vi nu framåt. Men för att bli ännu
bättre och utveckla vår förening och vårt utbud behövs såklart fler
gemensamma krafter. Vi behöver dig som medlem, självklart vill vi även
att du anmäler dig/dina barn/familj till någon av våra aktiviteter.
Finns det idéer eller önskemål om nya/andra aktiviteter tar vi gärna emot
dina synpunkter.
Häng med och hjälp till att skapa historia tillsammans.

date!
Save the

• Årsmöte 4 mars kl 19.00
• Mopperallyt 6 juni
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Vretstorps IF

MEDLEMS- OCH DELTAGARAVGIFTER
MEDLEMSAVGIFTER

Upp till 19 år ................................................................ 200 kr/år
Från 20 år .................................................................... 300 kr/år
Familj ........................................................................... 500 kr/år
Stödmedlem ................................................................ 100 kr/år

DELTAGARAVGIFTER

Fotboll vuxen från 20 år ...............................................500 kr/år

För att vara medlem i VIF betalar
man en årlig medlemsavgift,
april 2019 – mars 2020.

Utöver medlemsavgiften betalar man
för de aktiviteter man deltar i.
För fotboll och gymnastik betalar man alltså
både medlemsavgift och deltagaravgift!
Gäller 1/4 2019–30/3 2020

Fotboll (födda 1999–2008 ) ...........................................300 kr/år
Fotboll (födda 2009–2013 ) ...........................................200 kr/år
Löpning (tävling) .................................................. Medlemsavgift
Längdskidor (tävling)........................................... Medlemsavgift
Gymnastik vuxen, från 20 år ........................................300 kr/år
Gymnastik upp till 19 år ...............................................150 kr/år

STYRKETRÄNING
I avgiften ingår medlemskap i
klubben.

Be t aln in g sker till:
B G 5662-3572
e lle r t ill Swish nr:
123 693 00 69

Styrketräning helår:

Gym vuxen från 21 år .................................................1100 kr/år
Gym ungdom, pensionär, student ..............................700 kr/år
Styrketräning halvår:

Gym vuxen från 21 år ...................................................550 kr/år
Gym ungdom, pensionär, student ..............................350 kr/år
Nyckelpant för styrkelokalen á 500 kr tillkommer om nyckel önskas.
Summan återbetalas vid återlämnande av nyckel. Medlemskap i VIF
ingår i gym-avgiften.

Motion är viktigt
och där vill vi
finnas för dig.
Vretstorps IF

Styrelsen genom
Claes Nilsson, Ordförande
www.laget.se/vretstorpsif
vretstorpsif@live.se
@vretstorpsif1908
@vretstorpstriathlon
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OR
FRIA PIZZ
GLUTEN
20:- EXTRA

FULLSTÄNDIGA
RÄTTIGHETER

ERBJUDANDE
22/2 – 11/3
15:- rabatt
alla pizzor (ej barn)
samt 33cl dricka
och pizzasallad

RESTAURANG ✪ PUB
Stationsgatan 4 • 694 50 Vretstorp

PIZZA ★ GRILL ★ SALLAD ★ KEBAB ★ DAGENS RÄTT
CATERING ★ Á LA CARTE
ÖPPETTIDER
Sommartid 1 maj – 30 sep
Måndag - Torsdag 11.00-21.00
Fredag - Lördag 11.00-22.00
Söndag 11.00-21.00

ÖPPET
ALLA DAGAR

Vintertid 1 okt – 30 april
Måndag - Torsdag 11.00-20.00
Fredag 11.00-22.00
Lördag 11.00-22.00
Söndag 11.00-21.00

LUNCHPAKET

(Serveras Mån-Fre mellan kl 11-14)
• Kycklingspett
• Fläskfiléspett
• Rödspätta m. kokt potatis
och remouladsås
• Falukorv m. stekt potatis och ägg
• Pyttipanna m. stekt ägg
• Schnitzel
• Lövbit
• Grillbiff
• Kebab m. ris
• Kebab tallrik

85:-

• Pizza 1-23
• Kebab rulle
• Falafel tallrik
• Falafel rulle
• Kyckling rulle
Välj mellan ris, kokt potatis,
• Kyckling tallrik
stekt potatis och strips
• Köttbullar
Välj mellan såserna:
• Bacon med ägg
tzatziki,
bearnaise, mangoraja
och stekt potatis
och kryddsmör
• 10 olika sallader
• Raggmunk med fläsk och lingonsylt

SALLAD, BRÖD, KAFFE OCH DRICKA 33cl INGÅR!

Kultur i Kristallkyrkan
I april blir det en utställning
i Kristallkyrkan med konst,
hantverk och hobby som
skapats i Vretstorp med
omnejd.
Vi vill bjuda in alla Vretstorpare som förverkligar sin
lust till skapande, att visa
upp sina alster för andra och varandra. Ett sätt att
både dela med sig, ge och få inspiration!
Stor vernissage blir det söndagen den 7/4 med

mingel och trevlig samvaro.
Hör av dig om du vill vara med och ställa ut till
Karin Larsson 070 2585264, eller Victoria
Jacobsson 073 0922753 senast 27/3. All konst
och hantverk är välkommet. Lera, ull, tavlor, garn,
trä, tyg, foto – smått som stort, högt och lågt.
Öppettider för utställningen kommer att annonseras utanför Ica-Sojas, på Kristallkyrkans
hemsida och vid kyrkan.
Alla är särskilt välkomna på påskfika, påskaftons
förmiddag kl 10:00-12:00.

Musikkvällar i vår

Hamburgeri
valborgsmässoafton
Som traditionen bjuder så
blir det hamburgeri efter
firandet vid ankdammen på
valborgsmässoafton. Förutom goda hamburgare blir det
sång och musik med syskonen Peterson och Fogel.

Vårens musikkvällar i Kristallkyrkan bjuder på både kära
återseenden och nya bekantskaper. 3 mars kommer
Mikaela Simonsson tillbaka
och sjunger och spelar sina
egna sånger. Under temat
”Förvalta - det vi har” vill
hon lyfta och uppmuntra dig
som lyssnar att se vad du
har. Det är musik och tankar
om att ta väl hand om det vi

har fått. Att förvalta det Gud
har gett oss på bästa sätt.
Glänta på dörren och se vad
du har fått!
14 april blir det åter igen
ett kärt återseende när Jonatan Lindner kommer tillbaka.
12 maj kommer sånggruppen OLW från Tallstigskyrkan
i Finnerödja.
Musikkvällarna börjar
kl 18:00. Välkommen!

Bakluckeloppis 30 maj!
För tredje året så blir det stor bakluckeloppis på parkeringen
utanför Kristallkyrkan på den stora loppisdagen. Mellan
kl 10 och 14 så kan man duka upp sina saker eller komma
och fynda prylar eller köpa en god fika.
Mer info om hur du anmäler dig etc. kommer på vår hemsida under våren. www.kristallkyrkan.se
Parkgatan 1, 694 50 Vretstorp
Telefon expeditionen 0582-66 01 89
E-post: info@kristallkyrkan.se

Vretstorp frikyrkoförsamling
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24 mars testar vi något nytt!
På Vårfrudagen eller våffeldagen testar vi något nytt i Viby församling.
Kom och var med – och tyck till om hur det var efteråt!

Inspirationen kommer från Sörbykyrkan i
Örebro. Där har man sedan ett år tillbaka
något man kallar Söndag i Sörbykyrkan.
Det pågår mellan kl 10 och 13 och har olika
delar som man kan ta del av delvis eller som
ett paket. Väljer man att ta del av hela paketet kommer man hem mätt och belåten på
både ett andligt och kroppsligt sätt. Upplägget har gett Sörbykyrkan växt.
Den 24 mars testar vi något liknande i
Viby. Så här gör vi: Kl 10 ringer kyrkklockorna till familjevänlig högmässa. I mässan
får vi höra Guds ord, fira nattvard och höra
barnkören. Gudstjänsten avslutas med
välsignelsen och efteråt är det enkelt fika
på kyrktorget. Kl 11 ringer klockorna till en
ny gudstjänst med lite ledigare stil, lovsång
och tillbedjan. Barnen inbjuds att gå till vår
söndagsskola Himlakul som blir en parallell
del av den gudstjänsten. De vuxna får en lite
längre predikan som tar upp ett angeläget

tema – denna gång ”Tro och tvivel”. Efter
välsignelsen är det slut och då är klockan
ungefär 12 och lunch väntar i Församlingshemmet som avslutning på Stora söndagen
i Viby.
Till Stora söndagen kommer och går man
som man vill. Någon kanske vill ha högmässan och sedan ägna söndagen åt annat.
Någon annan tar sovmorgon och dyker
upp kl 11. Någon längtar efter måltidsgemenskap och kommer direkt till Församlingshemmet kl 12 för att äta. Gör det du
känner för, men glöm inte att fylla i en ”Tyck
till-lapp” innan du går hem. Testdagen är allt
gratis. Välkommen!
PS Vill du hjälpa till med Stora söndagen? Det behövs folk till att koka soppa och
grädda våfflor och hjälpa till med serveringen. Det kommer att bli en strykande åtgång.
Kontakta vaktmästare Kerstin!

Viby församling
Expedition/Siv Pettersson
Viby Församlingshem
694 95 Vretstorp
0582-66 00 10
viby.forsamling@svenskakyrkan.se
www.vibyforsamling.se
FB: Viby Församling
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Präster
Benjamin Lundqvist (kyrkoherde)
0582-66 08 20
benjamin.lundqvist@svenskakyrkan.se

Musiker
Eva Fogel • 0582-66 00 07
eva.fogel@ svenskakyrkan.se
Barn och ungdom
Emma Svensson (Föräldraledig)
Karin Fjellstjärna (vik)
karin.fjellstjarna@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

Musik i Viby
församling
Sön 3 mars kl. 10.00 Fastlagssöndagen
Kyrkokören. Soppa och semlor i församlingshemmet. Kyrkbuss från Östansjö och
Vretstorp. Se tiderna nedan!
Sön 17mars kl. 18.00 Lovsångsgudstjänst.
Lovsångsledning Ingrid Lundqvist, Håkan
Bjurström, Eva Fogel
Sön 24 mars kl. 10.00
Jungfru Marie bebådelsedag.
Barnkörerna. ”Stora söndagen” – se separat
artikel!
Fre 19 april kl. 15.00
Långfredagsgudstjänst. Kyrkokören
Sön 21 april Påskdagen kl. 10.00
Kyrkokören, barnkörerna. Thomas Jonsergårdh trumpet. Kyrkbuss från Östansjö och
Vretstorp. Se tiderna nedan!
Tis 30 april Valborgsfirande med bl. a. sång
av manskör:
– Viby Hembygdsgård kl. 20.00
– Ankdammen i Vretstorp kl. 21. 00

Välkommen att vara med
i vårens körprojekt i Viby!
Nämligen…

MANSKÖR!
Vi övar vid tre tillfällen, sjunger både sakralt
och profant, och gör sedan ett par framträdanden. Datum och tider:
• Onsd. 27/ 3 Kl. 18. 30- 19. 30 Övning i
Viby Församlingshem
• Onsd. 3/ 4 Kl. 18. 30- 19. 30 Övning i Viby
Församlingshem
• Onsd. 24/ 4 Kl. 18. 30- 19. 30 Övning i
Viby Församlingshem
• Tisd. 30/ 4 Sång vid Valborgsfirande
- kl. 20. 00 Viby Hembygdsgård
- kl. 21. 00 Ankdammen ( Vretstorp )
• Lörd. 18/ 5 Vi sjunger på FEST i Viby
Prästgård
Varmt välkommen att vara med!
Hälsningar Eva, kantor och körledare i Viby
Församling
eva.fogel@svenskakyrkan.se
0582-660007, 073-5396683

Viby församling på Esslatorp
Välkommen till gudstjänst och gemenskap på Esslatorp!
Sedan i höstas firar Viby församling gudstjänst varje söndag kl 15 på Esslatorp i
Vretstorp. Vi håller till i den stora sal som
tidigare var bibliotek. Efteråt dricker vi kaffe
tillsammans. Med tanke på hur många som
deltagit förstår vi att detta är uppskattat av
både boende på och kring Esslatorp, men
även andra Vretstorpsbor. Två söndagar under våren ställs gudstjänsten på Esslatorp in,
med hänvisning till kyrkbuss till gudstjänsten
i Viby kyrka. Kyrkbussen lämnar Östansjö
09.25 och stannar utanför huvudentrén

Viby församling

på Esslatorp kl 09.35 för färd mot kyrkan.
Under våren gäller detta 3 mars och påskdagen. En gång i månaden är det dessutom
Bibelsamtal i samma lokal på Esslatorp. Välkommen, gamla och nya deltagare, följande
torsdagar under våren:
28 mars,
25 april,
23 maj,
alltid kl 10.30.
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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 del av gudstjänsten. Gudstjänst även på Esslatorp på söndagar kl 15.00. Morgonbön
firas i kyrkan som regel tisdag-lördag kl 08.30, söndagar kl 09.30. Varmt välkommen!
Utöver de vanliga gudstjänsterna har vi under våren:
Sö 3 mars kl 10 Högmässa på fastlagssöndagen,
Viby kyrkokör, soppa och semlor i Församlingshemmet. Kyrkbuss.

To 18 april kl 18.30 Skärtorsdagsmässa, soppa
i församlingshemmet. (Bibelmeditation i kyrkan
kl 17.30)

On 6 mars 18.30 Askonsdagsmässa

Fr 19 april kl 15.00 Långfredagsgudstjänst, Viby
kyrkokör

Sö 17 mars 18.00 Lovsångsgudstjänst med tillfälle till bikt och förbön. Lovsången leds av Ingrid
Lundqvist, Håkan Bjurström och Eva Fogel.
Sö 24 mars Jungfru Marie bebådelsedag, ”Stora
söndagen” då vi prövar följande upplägg: 10.00
Högmässa, barnkörerna, kyrktorgsfika. 11.00
Gudstjänst med lovsång, predikan och Himlakul.
12.00 Soppa och våfflor i församlingshemmet
(gratis). Kom till hela eller delar av Stora söndagen
och tyck till om upplägget efteråt!
Sö 31 mars kl 10 Högmässa på midfastosöndagen, brödförsäljning i samband med kyrktorgsfikat.
Sö 14 april kl 10 Högmässa på palmsöndagen
med procession. Samling vid Församlingshemmet.
Ti 16 april kl 18.30 Korsvandring.
(Bibelmeditation i kyrkan kl 17.30)

Lö 20 april kl 22 Påsknattsmässa med invigning
av nya bänkljusstakar.
Sö 21 april kl 10 Påskdagens festhögmässa,
Viby kyrkokör, barnkörerna, Thomas Jonsergårdh,
trumpet, kyrktorgsfika med påskbit. Kyrkbuss.
Må 22 april kl 10 Högmässa, kyrktorgsfika.
Sö 26 maj kl 10 Högmässa på bönsöndagen,
avslutas med procession till Hembygdsgården
för välsignelse av årets gröda, kosläpp i kyrkans
naturreservat och kaffe. Samarrangemang med
Viby LRF.
To 30 maj kl 10 Högmässa på Kristi himmelsfärdsdag. Kl 14 Ekumenisk pilgrimsvandring från
Broby äng, kl 15 ekumenisk gudstjänst i Stenkulla
Missionshus. Tag med fikakorg!

On 17 april kl 18.30 Korsvägsandakt. (Bibelmeditation i kyrkan kl 17.30)

Kom, alla barn!
Ett angenämt bekymmer är att det är så många
barn i Viby kyrka på söndagar så det blir trångt i
Himlakul.
Himlakul är en integrerad del av högmässan
som, efter en gemensam start framme i kyrkan,
håller till i utrymmen i kyrktornet. Vikarierande församlingsassistent Karin Fjellstjärna leder Himlakul
tillsammans med en medhjälpare enligt konceptet
Godly Play, vilket utgår från dagens berättelse ur
Bibeln och leder över i ett litet samtal och sedan
i ”gudlig lek” – precis som gudstjänst alltid borde
vara! Himlakul passar oftast barn från låg ålder till
de tidiga tonåren.
En annan fin sak som församlingen har är vår
barnkör. Barn i låg- och mellanstadiet inbjuds till
övningar på Esslatorp (gamla biblioteket) på torsdagar kl 15.10 (de yngre) och 16 (de äldre). Kören
medverkar i gudstjänster i Viby kyrka – under
våren t ex på Stora söndagen den 24 mars.
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Nyhet! Fredagen den 1 mars kl 15 bjuds barn
som är födda 2008 in till Riddarklubben i Viby
Församlingshem. Personliga brev med en spännande, lite hemlighetsfull inbjudan, har delats ut
före sportlovet (Hör av er om ni missats!). Olika
riddaraktiviteter, som målning av sköldar, tillverkning av svärd, prova på bågskytte och fäktning,
kommer att varvas med hemliga ritualer och, så
småningom, dubbning av Riddare av Viby! Detta
är något utöver det vanliga, kan vi lova!

Viby församling

Soppluncher och konstutställning
Som vanligt bjuder syföreningen
in till soppluncher fyra onsdagar
under fastan, till förmån för fasteaktionen för Svenska kyrkans
internationella arbete. Soppa
serveras mellan kl 12 och 14.
kl 13 hålls ett miniföredrag. Det
brukar också vara en utställning
av något slag i Församlingshemmet under dessa fyra veckor.
I år blir det en utställning med
konst gjord av gamla järnvägsspikar. Det är Örebrokonstnären

Leo Grimmer som framställt
Jesu lidande, uppståndelse
och himmelsfärd med ett tiotal
installationer.
Välkommen att äta soppa, se
utställning och lyssna till miniföredrag följande onsdagar:
20 mars – vernissage och information om Leo Grimmers konst
27 mars
3 april – allsång med Eva Fogel
10 april
Foto: KG Mattsson

Kroppslig andlighet

• Heliga danser, torsdagar
kl 17.15-18.15 i kyrkan,
jämna veckor (utom 18/4).

Kropp, själ och ande hör
ihop, vilket vi ofta glömmer.
Fler och fler återupptäcker
den kroppsliga dimensionen i
det andliga livet. Viby församling erbjuder heliga danser, kristen djupmeditation
och pilgrimsvandring som ett
komplement till söndagens
gudstjänst. Välkommen att
prova på, under våren:

• Kristen djupmeditation,
torsdagar kl 17.15-18.15 i
kyrkan, udda veckor.
• Korta pilgrimsvandringar,
tisdagar kl 9-12, 5/3, 2/4,
14/5 och 28/5 – se även
Närkes pilgrimscenters information.

Sommarjobb för skolungdom

Vill du jobba på Viby gamla prästgård (arbete i servering och i trädgård)
eller Viby kyrkogård i sommar? Ungdomar födda 2001, 2002 och 2003
erbjuds sommarjobb under tre veckor, 30h/vecka under sommarlovet.
Ansök till Viby församling senast den 25 mars.

Väl mött i Viby Kyrkliga
syförening
Följande tisdagar
kl 14.00 i Viby
församlingshem:
• 19 mars
• 9 april
• 7 maj
• 28 maj
Under våren har vi
servering av soppa,
20 mars, 27 mars,
3 april och 10 april
All gott önskar
Astrid Odell
0582-52313

NÄRKES PILGRIMSCENTER
18/5 En vandring i medeltida
spår Sträckningen Vallersta-Riseberga är Ca 15 km. Ingemar
Frenskar leder vandringen och
berättar om de olika historiska platserna vi besöker utefter vandringen. Vi utgår från
Vallersta kl 9:00. Ta med egen
matsäck. Transport tillbaka till
startplats kan ordnas. Anmälan
senast 16/5.
3/6 – 8/6 Pilgrimsvandring
Katarinaleden
Från Riseberga klosterruin till

Viby församling

Vadstena. Gå hela eller delar av
den totalt 121 km långa vandringen. Kostnad 400:- per dygn.
Då ingår övernattning, transport
av bagage, frukost, matsäck
och kvällsmat. Anmälan senast
3 maj.
29/9 – 4/10 Pilgrimsresa till
Farfa, Italien
Pilgrimsvandring i Franciskus
fotspår. Sture Lundqvist guidar.
Boende på Birgittagästhemmet
i Farfa. Riktpris för helpension,
minibuss och vandringar 5300:-

per person. Kostnaden kan
variera beroende på hur många
som anmäler sig. Priset är exkl
flygbiljett som man får ordna
själv. Anmälan senast 1/4.
För ytterligare information om
vandringarna och anmälan om
deltagande kontakta Caroline
Tivedal-Persson på Närkes pilgrimscenter/Viby gamla prästgård via mejl
pilgrimscenter@viby.nu eller
telefon 0582-660610 mån-fre
8.00-12:00
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”Vi i Viby”
Lundby Prästgården 187
694 95 Vretstorp

Händer i Viby
Mars
1 19 Världsböndagen i Bäcksjökyrkan,
		 Östansjö
2 14 Cafélördag med Östansjö lokala
		
utveckling. Östansjö Folkets Hus
14 Jubileumsföreställning, Magiska
		
teatern, Vretstorp
3 10 Högmässa, Viby kyrka, soppa och
		
semlor i förs.hem.
15 Gudstjänst, Esslatorp
18 Musikkväll i Kristallkyrkan
		
Mikaela Simonson
4 19 Årsmöte Vretstorps IF
6 18.30 Askonsdagsmässa, Viby kyrka
9 14 Cafélördag med Antonellas italienska
		
bakverk. Östansjö Folkets Hus
19 Aggershus gästas av Svante o
		
Katarina Henryson.
10 10 Högmässa, Viby kyrka
10 Gudstjänst i Kristallkrkan.
		
Peo Eklund predikar.
15 Gudstjänst, Esslatorp
14 Årsmöte Hembygdsföreningen,
		 Församlingshemmet
18 Sångkväll med Hampe Gospel och
		
H Isacsson i Bäcksjökyrkan
12 18 Gillets årsmöte med kaffeprovning.
		 Förs.hem.
16 14 Cafélördag m årsstämma Östansjö
		
Folkets hus för.
16 Bibelhelg i Kristallkyrkan med
		
Erika Bergman.
18 Bibelhelg i Kristallkyrkan med
		
Erika Bergman.
17 10 Högmässa, Viby kyrka
10 Gudstjänst i Kristallkyrkan med
		
Erika Bergman.
18.30 Lovsångsgudstjänst, Viby kyrka
20 12-14 Sopplunch i Viby församlingshem
21 17.15 Heliga danser, Viby kyrka
22 19 Aggershus: J Knutsson & duon
		
Sillage fr Frankrike.
23 14 Cafélördag inför teatern
		
Östansjö Folkets Hus
18 Teater ”Fogelstad” Östansjö
		
Folkets Hus
19 Aggershus gästas av Kapell Malén.
24 10 Högmässa, Viby kyrka
		
(Stora söndagen)
10 Gudstjänst i Kristallkyrkan.
		
Diakonkandidat Elin Sönnerfors från
		
Teologiska Högsk.

11 Gudstjänst m predikan,
		
Viby kyrka (Stora söndagen)
12 Lunchservering, Viby församlingshem
		
(Stora söndagen)
15 Gudstjänst, Esslatorp
27 12-14 Sopplunch i Viby församlingshem
28 17.15 Kristen djupmeditation,
		
Viby kyrka.
29 18.30 Filmkväll Östansjö Folkets hus
		
vänner. Östansjö Folkets Hus
30 14.00 Cafélördag ,”musikquiz” med
		
Lasse Luthman. Östansjö Folkets Hus
31 10 Högmässa, brödförsäljning,
		
Viby kyrka
10 Gudstjänst i Kristallkyrkan.
		
Ronny Lejon predikar.
10 Bibelstudium med samtal
		
i Bäcksjökyrkan
15 Gudstjänst, Esslatorp

April
3 12-14 Sopplunch i Viby församlingshem
4 17.15 Heliga danser, Viby kyrka
6 14 Cafélördag med Vårsalong.
		
Östansjö Folkets Hus
15 Årsmöte Föreningen Vibybygden,
		 Hembygdsgården
7 10 Högmässa, Viby kyrka
7		
Vernissage! Kultur i Kristallkyrkan
		
med Konst, hantverk och hobby.
		
Utställning, mingel, presentation av
		 konstnärerna
8 18 Öppet redaktionsmöte för Vi i Viby,
		 Församlingshemmet
10 12-14 Sopplunch i Viby församlingshem
11 17.15 Kristen djupmeditation,
		
Viby kyrka
12 18 Musikkväll med OLW i Kristallkyrkan,
		
Sånggrupp från Finnerödja
13 14 Cafélördag ”Våra ä kummen” –
		
vårsånger. Östansjö Folkets Hus
14 10 Högmässa på palmsöndagen,
		
Viby kyrka
10 Musikkväll med Jonatan Lindner
16 18.30 Korsvandring, Viby kyrka
17 18.30 Korsvägsandakt, Viby kyrka
18 16-18 Upplevelsevandring, Magiska
		
teatern, Vretstorp
18.30 Skärtorsdagsmässa, Viby kyrka
19 10 Gudstjänst i Kristallkyrkan

15 Långfredagsgudstjänst, Viby kyrka
20 22 Påsknattsmässa, Viby kyrka
10-12 Påskfika, Kristallkyrkan
21 10 Högmässa på påskdagen, Viby kyrka
10 Påskdagsgudstjänst i Kristallkyrkan
11-14 Återinvigning av Lindhult,
		
Hallsbergs ridklubb
22 10 Högmässa, Viby kyrka
26 10 Vandring i Östansjö med kommunens
		
Drift- och serviceförvaltning.
		
Samling Östansjö Folkets Hus
10 Gudstjänst i Kristallkyrkan
18.30 Filmkväll Östansjö Folkets hus
		
vänner. Östansjö Folkets Hus
27 10 Städdag i Östansjö. Samling vid
		 boulebanan.
10 Fagning vid Hembygdsgården.
19 Aggershus gästas av Duon Camilla
		
Åström o Petra Haraldsson.
		
Biljettpris 150 kr. (Piano, dragspel o
		
sång. Ett ”Karin Boyeprogram”)
28 10 Högmässa, Viby kyrka
10 Gudstjänst i Kristallkyrkan,
		
Jan Gustafson predikar.
30 20 Valborgsmässofirande Hembygdsgården
21 Valborgsmässofirande Vretstorp

Maj
5 10 Högmässa, Viby kyrka
12 10 Högmässa, Viby kyrka
16 Vårvandring Lindhult – Motorp –
		
Sotarstugorna. Start Östansjö
		
Folkets Hus.
12 18 Sånggruppen OLW, Kristllkyrkan
15 18 Byavandring i Vretstorp med
		 Hembygdsföreningen
16 18 Vårvandring ”Två vägar till
		 Blommedal”.
19 10 Högmässa, Viby kyrka
19 Aggershus gästas av Christy O’Leary
		
och Bert Deivert som 20-årsjubilerar
		
som musiker tillsammans.
26 10 Högmässa i Viby kyrkan m välsignelse
		
av grödan vid Hembygdsgården i
		
samarr m LRF.
30 9-16 Loppis, Magiska teatern
10-14 Bakluckeloppis, Krsitallkyrkan
14 Ekum. pilgrimsvandring, start vid
		
Broby äng
15 Ekumenisk gudstjänst, Stenkulla
		 Missionshus

