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Mänskliga möten
bygger demokratin…
När Frikyrkor, Ordenshus och Folkets 
Hus byggdes fick demokratin förut-
sättningar att utvecklas i Sverige och i 
Östansjö. 

Tron och värderingarna gav mod 
och en övertygelse om att det gick 
att förändra och att man själv kunde 
bidra.

I backspegeln kan vi förundras över att de lyckades. Mänsk-
liga möten i våra ”hus” övervann den tidens orättvisor och makt-
löshet. 

Vi har fått ett arv som det är vårt ansvar att föra vidare. De 
gamla och nya folkrörelsernas uppgift, då som nu, är att ge 
människor möjligheter att mötas, att växa och att använda sin 
gemensamma kraft. Det är ingen liten utmaning, men den är inte 
svårare idag än för 150 år sedan!

I vårt nya Folkets Hus i Östansjö vill vi att många ska mötas 
– i sammankomster av olika slag, i studiecirklar, på fester och 
kalas, för att uppleva konst, musik, film och teater. Oavsett hur 
gammal man är så ska det finnas något som lockar och berikar. 
För vi tror att mänskliga möten gör våra egna liv rikare och vår 
gemensamma tillvaro bättre.

Själen, eller känslan i ett samhälle skapar vi själva. När vi möts 
och gör saker tillsammans händer något med oss – oavsett om 
det handlar om att städa i samhället eller att dricka en kopp 
kaffe på LördagsCaféet.

Vi blir sedda och känner oss behövda. Bättre förutsättningar 
kan man inte ge sina medmänniskor!

Folkets Husföreningen känner ansvaret och vill vara med och 
bidra. Därför hoppas vi att vi ses och möts många gånger fram-
över i huset och i samhället. 

Med hjärtat, huvudet och handen kan vi tillsammans göra 
Östansjö ännu bättre och vackrare!

Siv Palmgren
Östansjö Folkets Husförening
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Vi i Viby växer! Också detta nummer 
fick bli på 32 sidor för att få plats med 
alla som vill annonsera och alla som vill 
medverka. Vi hälsar Vretstorps IF väl-
kommen som ny medverkande förening 
fr o m detta nummer. Nytt är också en 
särskild sida för barnen, se s 15!

Den inledande artikeln handlar om te-
aterscenen i Östansjö Folkets Hus. Den 
teaterintresserade har inte långt till den 
eller någon av de andra scenerna och 
dramagrupperna som finns i bygden.

Redaktionen planerar att sommarnum-

ret kommer att fokusera på våra naturre-
servat och höstnumret på mat – från ax 
till limpa eller maträtt. Tipsa oss gärna 
om uppslag och idéer att jobba på!

Bland de inkomna svaren på biräk-
ningstävlingen i förra numret avgjorde 
lotten (tärningskast) att Majvor Nilsson i 
Vretstorp vann en burk honung. Grattis! 
Var med och tävla om en honungsburk 
genom att räkna antalet bin och skicka 
brev eller mejl till oss med ditt svar!

Redaktionen

Från redaktionen

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!

Välkommen på träff för alla 
hästintresserade

15 april kl 15.00 på 
ridanläggningen ovanför Folkets 
park bjuder Viby rks in alla 
hästintresserade för att höra hur 
klubben kan bli en del av ditt 
hästliv. Knatteridning, uteritter, 
tantträning – vad har du för 
önskemål? Gratis fika!

10 maj arrangeras familjedag på ridanläggningen 
med bland annat ponnyridning, tipspromenad och 
korvgrillning. Alla hälsas välkomna!

För mer info och vägbeskrivning:
http://idrottonline.se/
VibyRidochKS-Ridsport

Viby rid- och körsällskap
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Redan som barn
”Jag har varit intresserad av teater sedan 
jag var barn”, förklarar Kicki Johansson. 
”Jag och mina föräldrar hade abonne-
mang på teatern i Gävle”. 

Kickis intresse för teatern som ut-
tryckssätt fortsatte sedan med hennes 
elever i skolan, där teater och musik var 
en del av undervisningen.

Folkets Hus-tradition
Teater och kultur är inte något nytt inom 
Folkets Hus rörelsen i Sverige. I gamla 
Folkets hus var det ofta teater för både 
vuxna och barn. 

”Vi började också skriva små musikaler 
som framfördes i olika sammanhang av 
mina och andras barn i Östansjö. När 
det nya Folkets hus stod klart 2015 fick 
vi möjlighet att erbjuda lokaler som är väl 
lämpade för olika aktiviteter, bland annat 

VARFÖR TEATER?
För den kulturintresserade finns sedan en längre tid Aggershus i Berga 
och Magiska teatern i Vretstorp. Nu har även Folkets Hus i Östansjö klivit 
in på den kulturella arenan.

”Varför teater?” Frågan är ställd till Kicki Johansson (initiativtagare till 
teatern i Östansjö Folkets Hus) samt till Josef Säterhagen (skådespelare) 
som den 27 januari gästade scenen som Arne, en man som valt sitt eget 
sätt att leva.

film och teater. En uppbyggbar scen, 
ljud- och ljusanläggning, högt i tak samt 
en fin loge gjorde att vi, som enda ort i 
kommunen, blev godkända att ta emot 
Riksteatern i våra lokaler.”

Riksteatern har hittills haft fyra före-
ställningar i Östansjö.

Nära samarbete
Kicki sitter med i styrelsen i Hallsbergs 
teaterförening och hon förklarar vikten 
av en aktiv och engagerad teaterför-
ening som ställer upp med både idéer 
och praktisk bärhjälp. De väljer föreställ-
ningarna gemensamt i styrelsen, utifrån 
det som erbjuds. Riksteatern har ofta 
samarbete med Örebro länsteater när 
de turnerar med mindre föreställningar. 
”Arne – ett frihetsbegär” är just ett så-
dant samarbete.
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Trevlig samvaro
För dem som hade möjlighet att dröja 
kvar efter föreställningen erbjöds en god 
soppsupé där teaterbesökarna fick möj-
lighet att prata både med skådespelaren 
och med varandra.

”Hela upplevelsen är viktig” menar 
Kicki ”och den vill vi erbjuda våra besö-
kare till Östansjö Folkets hus.”

VARFÖR TEATER?
”För mig började det 1994 efter ett möte 
med syokonsulenten på Karolinska läro-
verket i Örebro” berättar Josef Säterha-
gen. ”Jag satt efteråt rådvill på Nya kon-
ditoriet och bläddrade i katalogen med 
yrken från A-Ö. Men inget intresserade 
mig. Men när jag strax därefter kom på 
mig själv med att ivrigt imitera en mono-
log från Komediserien Lorry så väcktes 
tanken. Skådespeleri kanske…?

Så blev det också och efter examen 
från Teaterhögskolan i Luleå (2003) 
har Josef mestadels jobbat heltid som 
skådis.

Kliva utanför sig själv
”Det som lockade mig var att man 
tvingades kliva utanför sin komfortzon. 
Att jag, som var rätt så blyg vid den här 
tiden, kunde få spela rollen som livsfarlig 
gängledaren eller ömsint älskare. 

Min lust för Teater hängde också ihop 

med normerna runt att vara kille. Inte 
visa svaghet och allt det där. Inom mig 
bubblade känslor åt alla håll som längta-
de efter att få komma ut och kommuni-
cera med omvärlden.”

”Försvar”
I takt med att Josef började arbeta 
professionellt med teater och film så 
blev en annan aspekt tydlig för honom, 
nämligen ”Försvar”. 

”För mig är det väldigt viktigt att stå 
upp för och försvara människor som inte 
kan göra det själva. Till exempel ett tyst 

Kicki Johansson fixar de sista detaljerna inför 
kvällens soppsupé. Bakom henne syns ljud-
tekniker Lennart Eriksson.
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barn som skäms över sig själv av någon 
anledning. Vad har gått fel? Hur kan man 
stärka upp det barnet att tro på sig själv? 
Att skriva eller medverka i en pjäs eller 
film som lyfter fram en sådan problema-
tik, kan ha stor kraft att påverka!”

Arne Ottosson
Josef fastnade för bilderna på Arne 
Ottosson i Åke Mokvists bok ”De ovanli-
ga”. Han engagerades i hjärtat för denne 
ensamme man. Josef gjorde research 
och fann en guldgruva av tidningsinter-
vjuer, brev och dokumentärfilmer. 

”Tydligen har massmedia intresserat 
sig för honom sedan 1950-talet och ju 
mer jag läste desto mer imponerad blev 
jag av Arnes mod. Att han kunde hop-
pa av ett liv som han inte trivdes med 
och börja ett nytt som passade honom 
bättre.” 

Josef berättar att Arne, mitt under 
andra världskrigets ransoneringstider, 
sålde sin lanthandel och köpte ångbå-
ten Silva. Detta blev startskottet till ett 
asketiskt liv där Arne följde sin egen lust 
för dagen. Till exempel valde han att 
idka trädgårdsskötsel nattetid i skenet 
av nakna glödlampor. Arne uppfann 
Vänerns första eldrivna motorbåt och 
förkovrade sig i litteratur och religions-
vetenskap. 

Arne levde i närmare 60 år ”Utanför” 
och sade sig själv ha hittat sin egen 
harmoni.

Med Arnes egna ord
I Josefs välregisserade och välspelade 
monolog är det Arnes egna ord, tankar 
och personlighet som kommer fram. 
Som teaterbesökare kan det vara lätt 
glömma att mannen på scenen inte är 
en åttioårig klok och klurig gubbe, utan 
en skådespelare, hälften så gammal.

”Jag uppskattar verkligen att få gestal-
ta Arne” säger Josef, ”men lika kul är det 
att efteråt få ta del av de samtal som det 
sätter igång i publiken. Många berättar 
om andra original som de känt till, vilket 
är kul. Men det mest spännande tycker 
jag är när människor börjar reflektera 
över sina egna liv och livsval. Att våga 
glutta på Arne inom sig själva.”

Text och foto:
Kerstin Lindh Furås

Nillas Ekonomiservice
Din hjälp på kontoret

Gunilla ”Nilla” Otterborn
Frosten
694 95 Vretstorp

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

Med några enkla medel förbereder sig
Josef Säterhagen inför rollen som Arne.
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BIBELSTUDIER
Tre söndagar under våren – 4/3, 8/4 och 
6/5 – kommer Roland Perhamn från Kum-
la till Bäcksjökyrkan. Vi samlas kl 10 nere i 
församlingsvåningen. Roland inleder med ett 
bibelstudium. Sen blir det samtal, enkelt fika 
och bön.

Välkommen – även Du som inte brukar besöka 
vår kyrka är varmt välkommen att vara med!

Gospelkväll
Söndag 22/4 kl 18 kan Du lyssna till 
Hampe Gospel och Håkan Isacsson i 
Bäcksjökyrkan.

Berörande och medryckande gospel-
sånger varvas med humor och allvar, 
enligt Håkan själv.

Det är som vanligt fri entré. Efter sång-
kvällen blir det tillfälle till gemenskap vid 
fikaborden.

Då kan Du  köpa kvällsmacka och lite 
mer för en liten slant. Välkommen!

Bäcksjökyrkans scouter träffas som vanligt 
tisdagskvällar mellan kl.18:00-19:30.  Alla 
som går i årskurs 1-6 är välkomna. De som 
går i årskurs 1-3  kallar vi Spårarna och de 
som går  i årskurs 4-6  Upptäckarna. Ibland 
delar vi upp oss i de grupperna. Ibland är vi 
alla tillsammans.  Efter årskurs 6 kan man 
vara med som tonåring i Äventyrarna och 
även hjälpa till som hjälpledare. ”En gång 
scout alltid scout”.  

Vi tillhör Equmeniascout. Vi är kompisar 
som gör saker tillsammans. Vi åker på läger. 
Vi fixar. Vi bygger. Vi leker. Vi bakar. Vi badar 
och vi träffar andra scoutkårer  m.m.

 Vi vill att scouting skall få vara platsen 
där alla får vara sig själva och uppleva att 
man är viktig, att man får lära sig nya saker, 
utmanas och växa.

Under vårterminen inbjuder vi till famil-
jekvällar. Den första var redan 13/2. Då 

Familjekvällar
i scout

planerade vi för olika aktiviteter med både 
äldre och yngre och en  enklare måltid som 
avslutning. 20/3 är det Påskgudstjänst  för 
alla som vill komma. Ytterligare familjekvällar 
planeras i april och maj.

Programmet för kvällarna finns på Bäck-
sjökyrkans hemsida precis som scoutpro-
grammet.

Efter påsk träffas vi på scoutkvällarna vid 
vårt missionshus i Stenkulla.

Det är aldrig för sent  att bli scout! Välkom-
men med!
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Farfa är en liten by som ligger 
c:a en timmes bilfärd norr 
om Rom. Den ligger mycket 
vackert i Sabinerbergen, med 
berg och dalar omkring och 
små vita byar på bergstop-
parna. Byn har växt upp kring 
ett benediktinerkloster som 
grundades redan på 700-talet 
och som under sin glanstid 
räknades till ett av Europas 
mest inflytelserika kloster, 
känt bl.a. för sitt omfångsrika 
bibliotek.

Klostrets storhetstid var 
1000-talet och några århund-
raden framåt. Den heliga 
Birgitta besökte klostret 1350 
för att tala abboten tillrätta, 
han levde nämligen då ett 
världsligt liv och tänkte mer 
på pengar än på sina munkar. 
Birgitta blev kvar där c:a sex 
månader innan hon kände att 
hon fullgjort sin uppgift. Hon 
bodde den tiden i ett litet 
hus som uppläts till henne 
av en bonde nere i dalen. På 
ruinerna av det huset har Bir-
gitta-systrarna nu byggt en 
kyrka, som vi skall besöka.

Pilgrimsresa till Farfa
och Franciskus-platser den
1–6 oktober 2018

På 1500- och 1600-talet 
växte det upp en by kring 
klostret, byn blev ett centrum 
för jordbruksbygden omkring 
och där hölls marknader varje 
månad. Byn består av två by-
gator och de flesta av husen 
är från 1500- och 1600-talen. 
Det hela är mycket idylliskt 
och fridfullt.

I en av klosterlängorna har 
Birgitta-systrarna i Rom ett 
gästhem där vi skall bo i en-
kel- eller dubbelrum. Alla rum 
har privat dusch/WC. Det 
finns en matsal där vi dagli-
gen äter frukost, lunch och 
middag (en dag äter vi lunch 
ute som pic-nic).

Sture Lundqvist

Varför inte följa med till Italien i höst?
Närkes pilgrimscenter gör tillsammans med Sture Lund-
qvist en pilgrimsresa till Sabinerbergen norr om Rom. 
Bilderna är från en tidigare resa, men här berättar Sture 
om det nu aktuella upplägget.

Vandringar, minibuss, guds-
tjänster, Franciskusfirande 
(4 oktober) och helpension. 
Pris: 5.850:- exkl flyg, som 
man bokar själv. Anmälan se-
nast 1 april till pilgrimscen-
ter@viby.nu eller 0582-66 06 
10. Se även
www.pilgrimnarke.se
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ANDRA PILGRIMSARRANGEMANG I NÄRKES PILGRIMSCENTER

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

Pilgrimsretreat 28/4-1/5
Gemenskap, vandring och 
tystnad i lagom doser under fyra 
dagar. Bo hemma eller i Viby 
Gamla Prästgård.
Ledare: Benjamin Lundqvist. 
Deltagaravgift: 900:-
Tillägg för logi och frukost: 
100:-/natt.

Munkastigen 3-9/9
Gå hela eller delar av sträckan 
Riseberga-Olshammar (c:a 10 
mil), åk båt Olshammar-Vad-
stena. Pris: 400:-/dygn plus 
kostnad för båten.
Anmälan senast 3/8.

Pilgrimsnätverk 5/5
Vi nätverkar kring pilgrimsfrågor 
i stiftet och vandrar tillsammans 
med pilgrimer från Sörmland. 
Start kl 10 i Viby församlings-
hem.

Anmälan senast 13/4 på
pilgrimscenter@viby.nu
eller 0582-66 06 10.

Under dagarna kommer 
vi att besöka följande 
Franciskus-platser:

Fonte Colombo
Platsen ligger fridfullt i sko-
gen c:a fem km från staden 
Rieti. Det var här som 
Franciskus skrev ned regeln 
för sin orden år 1223. Han 
stannade här när han var 
på väg till påven i Rom för 
att få sin orden godkänd, 
och inför detta stannade 
han 40 dagar här i bön och 
fasta. Vi besöker det kapell 
som han och hans närmas-

te medarbetare byggde och 
där de firade mässa. En bit 
längre ner finns den grotta 
där han tillbringade det 
mesta av sina dagar i bön. 
Enligt en tradition var det 
här som Franciskus skrev 
den berömda Solsången.

Greccio
I Rietidalen ligger också 
den lilla staden Greccio på 
en sluttning, 665 m över 
havet. Franciskus besökte 
staden ofta och älskade 
människorna där. 

Franciskus fann en 
grotta någon kilometer från 
staden, och han ordnade 
med en levande julkrubba 
med en Josef, en Maria, ett 
nyfött barn och en oxe och 
en åsna. Folket i staden 
visste ingenting om detta, 
men Franciskus inbjöd dem 
att komma till den grottan 
för en gudstjänst. Förvå-
ningen och glädjen blev 
stor när de kom dit och 
fann ”Betlehems krubba”! 
Franciskus predikade om 

inkarnationens under, och 
det sägs att man aldrig hört 
honom predika så inspirerat 
som då.

Detta var begynnelsen till 
seden med julkrubbor. Vi 
besöker denna grotta, som 
nu finns inrymd i ett kloster. 
Vi skall också se en unik ut-
ställning av julkrubbor i alla 
storlekar och från världens 
alla hörn. Vi åker förstås 
också in till staden Greccio.

Poggio Bustone
Den tredje Franciskus-plat-
sen vi besöker är staden 
Poggio Bustone, också den 
på en bergsluttning ner mot 
Rieti-dalen. Franciskus be-
sökte staden år 1208, och 
det blev genast en hjärtlig 
relation mellan honom och 
stadens invånare. Francis-
kus slog an tonen när han 
första gången på besök 
hälsade folket med ”Buon 
giorno, buona gente” (God 
dag, gott folk!”) Vi besöker 
Franciskus-klostret, som 
ligger högt upp i staden.
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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. 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:

Världsböndagen
Fr 2 mars
18.30 ”Allt Gud skapat är 
mycket gott”. Ekumenisk 
gudstjänst i Viby kyrka. 

Stilla veckan
Ti 27 mars
18.30 Korsvandring

On 28 mars
18.30 Korsvägsandakt

Skärtorsdag
29 mars
18.30 Skärtorsdagsmässa, 
soppa i församlingshemmet

Som Vretstorpsbo sedan 15 
år är det med glädje jag tar 
klivet in som kantor i Viby 
församling. Det är en utma-
ning att ta över uppgiften ef-
ter engagerade musiker som 
starkt bidragit till att skapa 
och driva ett rikt musikliv 
med många fina traditioner 
här i Viby. Jag hoppas att 
jag med mina erfarenheter 

Kristi himmelsfärds dag
to 10 maj
10 Högmässa
15 Ekumenisk gudstjänst i 
Stenkulla

Pingst
lö 19 maj
22 Pingstnattsmässa

sö 20 maj
10 Högmässa m Himlakul, 
Viby kyrkokör, kyrkkaffe

Långfredag
30 mars
15 Långfredagsgudstjänst, 
Viby kyrkokör

Påskafton
lö 31 Mars
22 Påsknattsmässa

Påskdagen
sö 10 april
Högmässa m Himlakul,  
församlingens körer

Annandag påsk
må 2 april
10 Högmässa

ska kunna bidra till musikens 
fortsatta utveckling i Viby 
församling.

Jag är utbildad musiklä-
rare, kör- och sångpedagog 
och har också nyligen tagit 
kantorsexamen. Närmast 
kommer jag från en tjänst 
som musiklärare vid Örebro 
Musikklasser där jag jobbat 
i 17 år.

Musikveckan
i Viby går av stapeln
5-12 augusti 2018.

Mer info i nästa
Vi i Viby!Nya kantorn

presenterar sig

Min familj består av maken 
Johan och våra tre döttrar 
Stina, Lisa och Karin. Vi bor 
lantligt med våra katter och 
hönor, och njuter av livet på 
landet!

Under hösten vikarierade hon på tjänsten, men sedan 
första januari i år är Eva Fogel vår nya kantor i Viby för-
samling. Här presenterar hon sig helt kort och vill du höra 
henne berätta mer så kom till sopplunchen i Viby försam-
lingshem den 7 mars, då hon även leder allsång kl 13!
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Expedition/Siv Pettersson
Viby Församlingshem
694 95 Vretstorp
0582-66 00 10
viby.forsamling@ svenskakyrkan.se
www.vibyforsamling.se
FB: Viby Församling

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

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

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

Viby församling

Ur kyrkböckerna 

December 2017
– februari 2018

Avlidna
Gertruda Nykvist

Ingvar Karl Arne Gustavsson
Patrik Kjell Robert Thorell
Ulla Ingegerd Hofvander
Sonja Kristina Eriksson

Gullie Maria Kjellén
Rut Kerstin Lillemor Fröberg

Maj-Britt Signe Jansson
Ulla Berit Ingeborg Marcher

Döpta
Lilja Nilsson-Berglund

Linn Jakobsson 
Oscar Karlsson

Vigslar
Hans Berglund &
Angelica Nilsson

Björn Ahlinder &
Åsa Grandin

Väl mött i Viby Kyrkliga syförening

Vi träffas och trivs tisdagar kl 14 
i Viby församlingshem

20 mars
10 april
8 maj
29 maj

Under våren har vi servering av soppa, 
28 februari, 7 mars

14 mars och 21 mars

Allt gott önskar Astrid Odell
0582-52313

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

Är du 16-17 år och vill som-
marjobba under tre veckor i 
sommar?

Vi vill gärna ha din hjälp på 
kyrkogården och vid präst-
gården – såväl ute i trädgår-
den som inne med café- och 
vandrarhemsverksamhet.

Hör av dig till benjamin.
lundqvist@svenskakyrkan.se, 
0582-66 08 20 eller magnus.
nilsson@svenskakyrkan.se, 
0582-700 67 senast 16 mars.

Café i Viby Gamla 
Prästgård
Våffelcafé
söndagen den 25 mars
kl 14-17
Nygräddad våffelskål med 
bär och grädde

Våffelcafé
Söndagen den 29 april
kl 14-17
Nygräddad våffelskål med 
bär och grädde

Morsdagscafé
Söndagen den 27 maj
kl 14-17
Kaffe och morsdagstårta

Prästgården ligger längs 
Fjugestavägen, 3km från 
Vretstorp. P-plats strax före 
prästgården. Rörelsehindrade 
kan parkera uppe på gården.

VÄLKOMMEN!

Soppluncher i
fastan 2018
Soppa serveras fyra onsda-
gar kl 12-14 och kostar 60:-. 
Intäkterna går till Svenska 
kyrkans internationella arbe-
te. Kl 13 bjuds på följande 
program:

28/2 Keramiker Kennet Wil-
liamsson, uppvuxen i Östan-
sjö, berättar om och visar sin 
konst.

7/3 ”Mera soppa!” Allsång 
med nya kantorn Eva Fogel.

14/3 Arne Svensson, Vrets-
torp, berättar om frimärken 
och annat han samlar.

21/3 ”En värld utan lepra.” 
Allan Ekstedt och Karin 
Ranieli från Lepramissionen 
talar.
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Emmas Andra Bullar @emmasandrabullar

Klipper hår & bakar bröd
efter överenskommelse.

För bokning ring
070-566 82 07

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

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

Vårnyheter från IVANHOE!
Välkommen till butiken med sköna ullkläder!
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OBS! 2-4 mars finns jag på Fårfesten i Kil

Askersundsvägen 28 i Vreststorp
0709-448070

Öppet torsdagar jämna veckor kl 16-18
Vintage paint, många nya färger!

Går at måla med på allt!
Blommor & inredning

22/3 liten påskmarknad kl 18-20

Textila hantverk till Påsk och Mors dag
kan du köpa hos

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

Sytt: förkläden, grytlappar, väskor, babynesten m.m.

Gatugårda stickat & sytt finns på:

Du kan också nå mig på mobil:
070-4894443

Den 13 maj finns jag vid Östansjö trädgård



Barnens sida

Barnens sida 
Visste du att…? 

..Biet måste flyga till 1500 
blommor för att göra en 

tesked honung? 

...Biet är den enda insek-

ten som gör livsmedel som 

äts av människor? 

...Biet kan känna igen de-

taljer och t.ex. linjer och 

prickar? 

SUDOKU 

Två äpplen 
hängde i ett 
träd. Plötsligt 
ramlade det 
ena ner. Det 
andra kikade 
ner på mar-
ken och sa: 

Hej! 

Jag heter Sunniva, jag är 10 år och jag 
har skrivit den här sidan. Vill du vara 
med nästa gång? Då kan du mejla ll 
den här adressen med idéer och sånt! 

viiviby@viby.nu 

– Moget…
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VRETSTORPS IF 2018–2019

• Mopperallyt 6 juni
• Triathlon 4 augusti

Ett nytt starkt år

Styrelsen genom
Claes Nilsson, Ordförande

@vretstorpsif1908  
 @vretstorpstriathlon

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

För fotboll och gymnastik betalar man alltså 
både medlemsavgift och deltagaravgift!  
Gäller 1/4 2018–30/3 2019

MEDLEMSAVGIFTER

STYRKETRÄNING

MEDLEMS- OCH DELTAGARAVGIFTER

DELTAGARAVGIFTER

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

Fotboll vuxen från 20 år  ...............................................500 kr/år
Fotboll (födda 2007–1998 ) ...........................................300 kr/år
Fotboll (födda 2008–2012 ) ...........................................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 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.

För att vara medlem i VIF betalar 
man en årlig medlemsavgift,  
april 2018 – mars 2019.

I avgiften ingår medlemskap i 
klubben.

Utöver medlemsavgiften betalar man 
för de aktiviteter man deltar i.

Betalning sker t i l l : 
BG 5662-3572
el ler  t i l l  Swish nr: 
123 693 00 69

Häng med och skapa 
historia tillsammans.

Save the date!

Seniorlaget i fotboll ser starkare ut än på många år och har serieseger 
som mål. Vi vill starta upp ytterligare ett fotbollslag för barn födda 2012. 

Vi har förhoppningar att kunna bygga ett utegym intill löparbanan för 
allmänheten. Det finns även planer på att starta gruppträning med fokus 
på styrka och kondition. 

Vretstorps Triathlon har 5-årsjubileum i augusti. Och självklart hoppas vi 
att Mopperallyt på nationaldagen slår nya deltagarrekord. 

Som sagt, vi står inför ett nytt starkt år och vi är många som hjälps åt för 
att allt ska lyckas. 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. Motion är viktigt och där vill vi finnas för dig.

Vretstorps IF16
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Gymnastik vuxen, från 20 år  ........................................300 kr/år
Gymnastik upp till 19 år  ...............................................150 kr/år

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.

För att vara medlem i VIF betalar 
man en årlig medlemsavgift,  
april 2018 – mars 2019.

I avgiften ingår medlemskap i 
klubben.

Utöver medlemsavgiften betalar man 
för de aktiviteter man deltar i.

Betalning sker t i l l : 
BG 5662-3572
el ler  t i l l  Swish nr: 
123 693 00 69

Häng med och skapa 
historia tillsammans.

Save the date!

Seniorlaget i fotboll ser starkare ut än på många år och har serieseger 
som mål. Vi vill starta upp ytterligare ett fotbollslag för barn födda 2012. 

Vi har förhoppningar att kunna bygga ett utegym intill löparbanan för 
allmänheten. Det finns även planer på att starta gruppträning med fokus 
på styrka och kondition. 

Vretstorps Triathlon har 5-årsjubileum i augusti. Och självklart hoppas vi 
att Mopperallyt på nationaldagen slår nya deltagarrekord. 

Som sagt, vi står inför ett nytt starkt år och vi är många som hjälps åt för 
att allt ska lyckas. 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. Motion är viktigt och där vill vi finnas för dig.
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Köerna var långa.

Vretstorp Byalag18

Så kom äntligen dagen då Byalaget kunde 
arrangera en invigningsceremoni av den nya 
macken vid Markatorp.

– Efter nästan sex år så står vi här idag och vi 
kan känna oss stolta att vi rott det här projektet i 
hamn, sade Byalagets ordförande Torbjörn Åkes-
son när han efter ett kort tal överlämnade mikro-
fonen till kommunstyrelsens ordförande Magnus 
Andersson som talade och klippte bandet.

Musik från ”Macken” strömmade ur högtalarna 
och folk strömmade till och ett sänkt pris med 
1 krona lockade många att tanka bilen den här 
dagen. Mellan kl 11.00 -15.00 hade 178 stycken 
tankat ca 9000 l bränsle i sina bilar! Snacka om 
succé! Byalaget delade ut presenter till alla som 
kom och det i form av isskrapor, kartor och pen-
nor från Q-Star. Alla som tankade fick dessutom 
en påse Ahlgrens bilar att tugga på och bilarna 
var skänkta av Sojas Ica Hall.

När dagen var slut och bilköerna hade upphört 
så kunde vi i Byalaget konstatera att dagen hade 
varit mycket lyckad och vi sänder ett tack till alla 
som kom och tankade och gjorde dagen minnes-
värd. Till sist vill vi påminna alla om att ansöka om 
bensinkort från Q-Star och gynna hemmamacken. 
Och ni vet väl att ni som har företag och tankar 
större mängder, ni kan förhandla med Q-Star 
om priset? Ring Torbjörn Åkesson så förmedlas 
kontakten med Q-Star.

Text: Torbjörn Åkesson • Bild: Gunnar Larsson

Invigning av Q-Starmacken

Agneta Bodin till vänster och Mona Åkesson delade ut 
isskrapor och kartor.

Kommunstyrelsens ordförande Magnus Andersson 
klipper bandet med hjälp av Byalagets ordförande 
Torbjörn Åkesson.
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BLI MEDLEM I 
BYALAGET
Ny årsavgift 150 kr/familj.
(Gäller till 2018-12-31). Det går att betala 
via internet till bankgiro 463-0216 eller 
SWISHa till 123 189 56 48. Glöm då 
inte ange vem betalningen avser, epost 
och telefonnummer. Eller också på 
inbetalningskort:

Avsändare (namn och postadress) 
Betalningsmottagare (endast namn)

Medlemsavgift Vretstorps Byalag 2018
OBS Glöm inte adress, postadress, tel, 
mobil och ev. e-post!

Ordf. Torbjörn Åkesson 070 59 49 112
Sekr. Helen Persson 0709 39 77 67
Kassör Gunnar Larsson 070 54 15 753

Byalaget ordnade en julmarknad med arbets-
namnet Jul i Vretstorp den 3 december. Ett 
tält restes och fylldes med försäljare från olika 
ställen i Vibybygden men med temat ”Lokalt”.

Under de två timmar som marknaden höll på 
strömmade folk till och många av försäljarna sade 
sig var nöjda med dagen. Kul, tycker vi från Bya-
laget! Julgranarna som såldes av Byalaget hade 
en strykande åtgång och de var skänkta av Claes 
Sätterqvist och Peder Mårstad. Stort tack, säger 
vi i Byalaget! Tomten fanns på plats för att ta emot 
önskelistor från de minsta barnen. Tomten bjöd 
alla barn på godis och skapade julstämning.

Byalaget bjöd på glögg serverad av Lucia-
kandidaterna som senare på kvällen deltog i en 
Luciakröning i Kristallkyrkan. Flest röster fick 
Alicia Svensson som utsågs till Vretstorps Lucia. 
Alla Luciakandidater fick en blomma och choklad 
av Byalaget. Pengarna som kom in på röstningen 
skänktes till Cancerfonden, vilket Luciakandida-
terna bestämt.

Vår nya världsmästare Jenny Öster Hall upp-
märksammades och fick ta emot blommor och 
folkets jubel i Kristallkyrkan under kvällen. 

Byalaget riktar ett tack till alla försäljare som be-
sökte vår julmarknad och skapade fin julstämning 
i Vretstorp. Byalaget hälsar er välkomna i år igen.

Jul i Vretstorp

Text: Torbjörn Åkesson • Foto: Carina Olofsson
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Östansjö Trädgård
Hallongatan3, 694 72 Östansjö
info@ostansjotradgard.se • www.östansjöträdgård.se
Telefon 073- 84 54 200 • 0582-520 15

FÖLJ OSS
GÄRNA PÅ

MARS
Våren spirar i butiken!
Fröer-sättpotatis-sättlök-vår-
lök-frosttåliga penseer och 
nyheter som börjar strömma in!
Vi har tillbehören! Jord, mi-
niväxthus, krukor mm.

ÖPPETTIDER MARS
Tis-fre 10-17, lördag 10-16

Påskens öppettider:
Skärtorsdag 10-18
långfredag 10-16
påskafton, påskdagen
& annandag påsk 10-16.

APRIL
Invigning av det nya bågväxt-
huset med sittplatser för fika!
Enklare ”fika” erbjuds och 
Klings glass förstås!

Uteträdgården öppnar med ett 
stort sortiment växter.
Nyheter: formklippta klot av 
järnek, idegran och buxbom.
Vi har tillbehören: Växtstöd i 
variation, ute & inne krukor, 
handskar, knäskydd, jord, 
gödsel, torvblock mm.

Odla egen mat! Välj bland 
plantor av tomat, gurka, chili, 
paprika och olika boxar med 
förodlade grönsaker som 
grönkål, sallad, dill, sockerärtor 
mm. Stort utbud av kryddor 
och sommarblommor!

MAJ
13 Maj 10-17
Vårmarknad /trädgårdsdag
• Stina Hammar

Trädgårdsplanering
• Johanna Egemar

Fotosession (förbokas)
• Lanttanten
• Gatugårda stickat & sytt
• Honung, ägg
M fl
Fika servering!

Hjärtligt välkomna till 
Östansjö Trädgård

27 Maj 10-17
Höns/smådjursmarknad
Var med och sälj dina kyckling-
ar, höns, tuppar, kaniner!

Hör av dig på mail
info@ostansjotradgard eller
tel 073-84 54 200

Ponny ridning med hästar från 
hallsbergs ridklubb i Lindhult/
Östansjö

Fikaservering!

ÖPPETTIDER
April, maj Mån-fre 9-18
Lördag, söndag 10-17
1 maj 10-16,
10 maj kristihimmelfärdsdag 
10-16.



21Vretstorp frikyrkoförsamling

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

E-post: info@kristallkyrkan.se

En vanlig vecka i
Kristallkyrkan
Det händer mycket i Kristallkyrkan under veck-
orna. Här följer de aktiviteter som ligger stadigt i 
kalendariet. Tveka inte att höra av dig om du har 
frågor eller är nyfiken på någon aktivitet. Se nedan 
för kontaktuppgifter eller gå in på www.kristallkyr-
kan.se. 

Måndag
19.00 Bön 
19.30 Cirkelträning

Tisdag
10.00-11.30 Svenskaundervisning 
13.00-16.00 Öppen förskola

Onsdag
18.00-20.00 Mötesplatsen 
19.00 (varannan vecka) Ungdomsalpha

Torsdag
10.00-12.00 Sy och stick-cafe 
17.30-18.45 Smajl (2:an-3:an) 
19.00-20.00 Smajl (4:an-6:an)

Fredag
18.00-19.00 Ungdomsband 
19.00 GiG - Tonår (13 år och uppåt)

Söndag
10:00 Gudstjänst

Ungdomsalpha
Under februari startar 
Ungdomsalpha i Kristall-
kyrkan. Ungdomsalpha 
är en samtalsgrupp där 
man tar upp många av 
livets alla frågor. Vem 
är jag? Vad tror jag på? 
Finns Gud? Träffarna blir bl.a. hemma hos ung-
domsledare Rebecka och man träffas kl 19 och 
börjar med att se en kort film sedan samtalar man 
kring tre frågor och fikar. Kvällen avslutas med 
bön. Kursen passar dig från 13 år och uppåt. Om 
du är intresserad av att delta kontakta Rebecka 
Hassel tel 076-89 53 400.

Bakluckeloppis
Torsdag 10 maj Kristi Him-
melsfärds dag kl 14 är återi-
gen dags för bakluckeloppis 
på Kristallkyrkans parkering. 
Samla ihop din prylar och 
kom och sälj dom till någon 
som vill köpa. Servering 
kommer att finnas. Mer info 
om hur du anmäler dig etc. 
kommer på vår hemsida 
under våren.
www.kristallkyrkan.se

Valborg i Kristallkyrkan
Efter valborgsmässofirandet vid ankdammen blir 
det som traditionen bjuder hamburgeri med mu-
sikunderhållning i Kristallkyrkan. Grillade burgare 
och goda tillbehör, kaffe och fika finns att köpa.

Pannkaksbjudning
Den 15 april bjuds det på 
gratis pannkakor utanför 
Kristallkyrkan från kl 11. 
Under tiden är kyrkan 
öppen och det finns möj-
lighet att gå in och be vid 
en av bönestationerna, få förbön, tända ljus och 
sjunga lovsång. Kl 14 är det en gudstjänst.

Smajl-gudstjänst 
med Jörgen Lithell

Söndagen den 4 
mars kl 10 är det 
Smajl-gudstjänst 
i Kristallkyrkan. 
Smajl-gudstjänst 
betyder att det är en 
gudstänst med lite 
extra fokus på barn 
och unga. Inbjuden 
gäst denna söndag är 
Jörgen Lithell som har 
varit i Kristallkyrkan 
flera gånger förut och har bl.a. gästat Barnen tält. 
Jörgen spelar och sjunger för och med oss, leker 
och har galna upptåg på sina samlingar. Det kom-
mer att bli mycket glädje, full fart, skoj och bus.
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Det blev gula tomater ett år.  Foto Karin Bergsten Mamma i rapsen 17 maj.  Foto Elisabeth Bergsten

Odlingskultur i smått
och stort
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 Höstrapsen kom i jorden och är i skrivande 
stund i vintervila till de vilda djurens glädje, 
oj, så feta de två tyskhararna är när de dun-
sar iväg över lagårdsbacken här vid Nord-
ankyrka.  Det ska bli spännande att se de 
rapsfälten med de gula blommorna i grann-
skapet. De är höstsådda på olika tidpunkter, 
med olika såmaskiner och säkerligen olika 
sorter på flera gårdar. Sen får vi se hur det 
går med tillskottet av mineraler det krävs lite 
extra för att inte utarma jorden. Blomnings-
tiden är under maj- juni, ska vara utdragen 
så blir det mycket frön i baljorna. För några 
år sedan odlade vi raps och då såg det ut så 
här. Jag är ute i ett körspår för att inte tram-
pa ned, solen sken och bina kom flygande 
och fick vara med på kortet.

Så har jag petat ned lite små frön i några 
blomkrukor och hoppas det grönskar, bara 
jag inte glömmer vattna så går det nog bra. 
Små gröna spröt av örter och grönsaker och 
inte att förglömma skira blommor, den första 
odlingskulturen har smugit igång för året.

Snart kan de få flytta ut i mitt ljusa växthus 
och få sig lite mer jord och näring till rötter-
na.

Text: Karin Bergsten
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Den 4-5 juli 2018 går Brunnby Lantbrukardagar av stapeln och du är varmt välkommen! 
Foto från Brunnby Lantbrukardagars hemsida. 

Välkomna
till Årsmöte i

Viby Hushållningsgille
8 mars, kl 19.00

i Viby Församlingshem

• Sedvanliga förhandlingar
• Ärtsoppa

• Hemlig efterrätt
• Lotterier

Harry G.  Foto: Sofia Grönkvist
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Den 2 februari var vi och spelade 
bowling i Laxå både stora och 

små med stil. Gilla gärna vår sida på 
Facebook så ser du fler bilder från 
evenemanget.

Hushållningssällskapet, som vårt hus-
hållningsgille ingår i har försöksodlingar 
med olika grödor som alla kan titta på och 
besöka på bl. a. Brunnby Lantbrukardagar. 
De har en kunskapskultur som är en stor 

tillgång i odlingskonsten att öka våra skördar 
och förorda sorter med bra egenskaper i vår 
växtzon. Allt för att fler kan få fin svenskod-
lad mat.
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Kallelse till årsmöte
Föreningen Vibybygdens medlemmar kall-
las härmed till årsmöte tisdagen den 17 april kl 
18.00 på Viby Krog. Förutom årsmötet presen-
teras projektidén ”Natur- och kulturstråk Viby”, 
föreningens nästa stora satsning med EU-pengar. 
Endast föreningar och företagare som är betalan-
de medlemmar har rösträtt, men alla intresserade 
är välkomna att närvara.

Benjamin Lundqvist, ordförande

Nya Vibyboken väl mottagen
Det var trångt på Magiska Teatern i Vretstorp när 
Nya Vibyboken äntligen presenterades den 16 
december. Huvudförfattaren Anne-Marie Lenan-
der och de andra medverkande presenterades 
och publiken bjöds på några axplock ur boken 
innan merparten av de förbeställda exemplaren 
hämtades ut. Boken har uppmärksammats i bl a 
NA och P4 Örebro.  Av upplagan på 1000 böcker 
har ungefär hälften redan sålts. Den som ännu 
inte skaffat sig ett ex kan vända sig till Föreningen 
Vibybygdens kansli (se sid 2), Viby Krog, Valldala 
Handel eller boklådorna i Kumla och Askersund. 
Priset är 350 kr.

”Kumms stuga” eller Sjötorp blir läger
Vecka 34 blir det möjligt för den som vill lära sig 
mer om byggnadsvård att delta i ett byggnads-
vårdsläger i Viby. Det är Föreningen Vibybygden 
som i samarbete med Svenska Byggnads-
vårdsföreningen tar sig an stugan som ligger på 
Vibysjöns västra sida och som var bebodd fram 
till mitten av 1980-talet. Det är framför allt exteri-
ören man kommer att jobba med (timmerlagning, 
panel, fönster och dörrar) men även lite invändigt 
med golv (s k mullbänk) och på stugans tomt.

Tips och idéer om stugans långsiktiga använd-
ning mottages tacksamt av Föreningen Vibybyg-
den. Information och anmälan till lägret sker via 
www.byggnadsvard.se

Föreningen
Vibybygden

Kumms stuga. Foto: Allan Larson/Nya Vibyboken

Ett trevligt besök hos dagverksam-
heten Esslatorp Vretstorp!
Jag fick en inbjudan till att göra ett besök hos 
dagverksamheten på Esslatorp i Vretstorp!  Efter-
som det var torsdag fm så kom jag lagom i tid till 
frukost med “Gubbaträffen”, ett glatt gäng gubbar 
från bygden! Jag presenterade mig och orsaken 
till mitt besök, att göra lite reklam för den fina 
dagverksamheten i Esslatorp.

Dagverksamheten är öppet för alla och inrikt-
ningen är sociala aktiviteter. 

Måndag. Måndagsklubben med “Syjuntan”
Tisdag. Gymnastik, styrketräning för äldre. Öva 

balans och minska risken för fallolyckor mm. Hur 
man lättast kommer upp efter ett fall och även om 
att resa sig från en stol!

Onsdag. Då är det på Folkets Hus i Östansjö 
som det är gymnastik, samvaro, spel, fika mm!

Torsdag. Gubbaträff och Bingo i Esslatorp. Fm 
även riktad verksamhet för personer som behöver 
social stimulans, god mat och vänner! Sjuk-
gymnast finns även tillgänglig då man har en fin 
anläggning med många olika träningsmaskiner!

Det finns även tillgång till bibliotek, fotvård mm, 
allt i en mycket trevlig rogivande miljö! Man för-
söker även erbjuda kultur i olika former som t.ex 
besök av Anne-Marie Lenander som presenterade 
sin Nya Vibyboken !

Eva Ström hälsar och säger att kaffepannan näs-
tan alltid står på och att alla är hjärtligt välkomna 
till de olika aktiviteterna! PS Man behöver inte bo 
på Esslatorp för att vara en glad deltagare! För 
undertecknad var det ett intressant och givande 
besök med mersmak!

Text och foto: Christer Sätterqvist
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Verksamheten på hembygdsgår-
den har legat i vintervila. Nu när 
fåglarna börjar kvittra och våren 

kan anas är det dags att ta nya tag för 
ett nytt år med verksamhet.

Närmast har vi årsmötet som går 
av stapeln söndagen den 4:e mars 
klockan 14:00 i församlingshemmet. 
Anne-Marie Lenander kommer och 
berättar om arbetet med den nya fina 
Vibyboken. Som vanligt serveras sem-
lor. Välkommen!

Lördagen den 21 april är det dags 
för fagning. Ordet faga är en gammal 
gotländsk variation på det fornnord-
iska feja, som betyder göra fint, som 
numera spridit sig över stora delar av 
Sverige. Fagning innebär att man går 
ut på ängar och inägor för att räfsa 
undan fjolårsgräs, röja undan löv och 
kvistar etc. Det är dags för fagning 
när fagningsblomman, vitsippan, står 
i blom. Förr bedrevs fagningen inte 
sällan som ett arbete för ett helt bya-
lag på ängarna men nu får vi ta vida-
re traditionen på hembygdsgården. 
Ta gärna med egen räfsa. Vi ses på 
hembygdsgården med start klockan 
10.00. Välkommen!

Måndagen den 30 april är det, som 
traditionen bjuder, valborgsmässofi-
rande på hembygdsgården. Valborg 
är från början en hednisk högtid men 
har senare kopplats samman med 
hedrandet av heliga Valborg. Enligt 
nordiska museet kom Valborgsfiran-
det till Sverige, från Tyskland, någon 
gång under medeltiden. Högtidens 
ursprung är katolskt och den firas 
ursprungligen till minne av helgonet 
Walpurgis; en tysk abbedissa som 
levde på 700-talet och blev helgon-

förklarad på 1400-talet. Här i Sverige 
blev Walpurgis till Valborg. Firandet 
av helgonet har hamnat i bakgrunden. 
Nu ser vi Valborgsfirandet som en 
fest för att välkomna våren, det gamla 
bränns bort och det nya växer fram. 
På hembygdsgården kommer besö-
karna att kunna värma sig vid brasan, 
lyssna på körsång och vårtal samt 
njuta av serveringen och fyrverkerier. 
Vi börjar klockan 20.00. Välkommen!

Onsdagen den 16 maj ger vi oss ut 
på en vandring i ”Oxaryggens natur-
reservat” som är en öppen ängsmark 
med rik torrängsflora. Oxaryggen, 
Nalavibergs ekäng och Broby äng är 
tre naturreservat som ligger i anslut-
ning till varandra. Genom reservaten 
löper en markerad stig. Reservaten 
hör till drumlinområdet som känne-
tecknas av långsträckta höjdryggar 
av morän med mellanliggande flacka 
sänkor. Drumlinerna formades under 
istiden och bildades vid inlandsisens 
avsmältning. Området är av riksin-
tresse för såväl naturvård som kul-
turmiljövård och har en lång historia 
av mänskligt nyttjande. Redan under 
stenåldern vistades människor på 
platsen. Fynd av en stenyxa och pil-
spets av flinta har daterats till 4 000-
6000 år sedan. På drumlinens krön i 
den södra delen av reservatsområdet 
finns två förhistoriska gravfält med fler 
än 70 gravar. De består av låga, runda 
stensättningar som sannolikt är från 
äldre järnåldern dvs 500 f. Kr. – 550 
e. Kr. Vi samlas klockan 18.00 på 
parkeringen söder om Oxaryggens 
naturreservat. Ta med egen fikakorg.

Välkommen!

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

Östansjö filmsällskap är en idé och tanke 
som startade för länge sedan. När Folkets 
Hus bokstavligen reste sig ur askan efter 
branden väcktes tankarna till liv igen och 
under hösten 2016 tillfrågades Tommy 
Myrén om han inte var sugen på att starta 
en filmgrupp. Tommy nappade på detta, 
och i oktober samma år visade Östansjö 
Filmsällskap den första filmen i nya Östansjö 
Folkets hus; Den store Gatsby.

Filmpremiär med mingel, långklänningar 
och smokingar. Östansjö filmsällskaps första 
målsättning är att visa intressanta filmer 
som kanske inte alltid fått den uppmärksam-
het de förtjänar, eller bara är värda att se 
om. Filmsällskapet är en arbetsgrupp inom 
Folkets Hus vänner där Tommy Myrén och 
Johanna Björklund planerar programmet. De 
tar gärna emot förslag på nya som gamla 
kvalitetsfilmer. Exempel på filmer som visats 
är Elling, Min far Toni Erdman och Gudfa-
derntrilogin.

Den andra målsättningen är att besökaren 
förutom filmupplevelsen ska få möjlighet 
till en skön och avkopplande fredagskväll. 
Biokvällen startar alltid med lite mingel, och 
mitt i filmen är det en paus för att sträcka lite 
på benen och prata lite. I Cafét serveras till-
tugg med anknytning till den film som visas.

Hittills har Östansjö Filmsällskap visat 
fem filmer per säsong varav en är barnfilm. 
Barnfilm har visats på lördagar med start 
kl 14, och vi vill att barnen har med sig vuxet 

sällskap som stannar kvar under filmvisning-
en. Vill man som vuxen inte titta på filmen 
är man lika välkommen att fika i Östansjö 
Folkets hus café.

Kommande filmer: 
• Fredag 16 februari kl 19.00 Det stora blå
• Lördag 24 februari kl 14.00 Big Foot Junior 

(barnfilm)
• Fredag 9 mars kl 19.00 The Commitments
• Fredag 13 april kl 19.00 Morrhår och ärtor 

För alla fredagsfilmer gäller att dörrarna 
öppnas 18:30 även om filmen börjar 19.00.

För att se filmerna i Östansjö Filmsällskap 
behövs endast ett medlemskap i Östansjö 
Folkets Hus Vänner, för priset av 100:-/år.

För mer information kontakta
Tommy Myrén
tommy@myrens.se
070-787 32 95

Film i Östansjö
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Christina Wahlstedt och Sten Strandberg 
är två makar som tröttnade på att driva cam-
ping utanför Hagfors i Värmland och började 
leta hus nånstans kring Örebro. Christina är 
Örebroflicka och har sin syster med familj 
där.

Östansjö visste de knappt var det låg, men 
det var här de hittade ett trevligt hus i maj 
2015. 

Makarna berättar hur förvånansvärt lätt det 
har varit att komma in i samhället. Till och 
med hundpassningen har löst sig på ett bra 
sätt. Folk runt omkring är hjälpsamma och 
tillmötesgående.

Det började med att Christina gick på 
”Stickcafé” medan det hölls i Handelsboden. 
Här lärde hon känna några andra damer i 
mogen ålder. När Folkets Hus byggts upp 
igen efter branden så fortsatte stickcafét där. 

Sten och Christina gick med i Folket Hus 
vänner och har gått på de olika jippon som 
anordnats. Tack vare det har de kunnat kny-

ta många nya bekantskaper. 
– Folkets Hus är en samlingsplats där vi 

har känt oss väldigt väl mottagna. Man har 
inte känt sig som nåt som katten släpat in, 
säger Christina. Det finns bra möjligheter om 
man är lite social själv och intresserad av att 
lära känna andra människor. Och man kan 
vara med så mycket man vill och orkar. 

Det där med orken är det lite si och så 
med, eller som de själva förklarar:

– Våra fysiska förutsättningar är inte de 
bästa men hjärtat är gott och vi vill gärna 
dra vårt strå till stacken på annat vis. Vi har 
fått så mycket i det här samhället och vill ge 
något tillbaka. 

Det sätt de valt att ”ge något tillbaka” är 
att skänka en hjärtstartare till Folkets Hus, 
något som även skolan kan ha tillgång till. 
Ett fint sätt att visa att man har hjärta för sin 
bygd.

Text och foto: Kerstin L F

Trivs i 
Östansjö
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Några kommande arrangemang vid Magiska Teatern

Lördag 1/9 kl. 16. Trolleriföreställning. 
www.magiskateatern.se/trollerishow

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

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

Bli medlem i Magiska Teaterns
scenkonstförening du också
Som medlem stödjer man vår verksamhet och får bl.a. rabatter på vissa 
evenemang. T.ex. får alla medlemmar fri entré till föreläsningen i minnes-
teknik den 6/10 kl. 14. Betala 100kr till bg 501-8080. Ange namn och p-nr 
som referens. För ytterligare 100kr blir du även medlem i filmklubben.
www.magiskateatern.se/filmklubb

Intresseundersökning: Framtida verksamhet
vid Magiska Teatern

Det finns många idéer kring att utveckla verksamheten vid magiska teatern.
Därför vill vi ha din hjälp för att se vilka aktiviteter det finns intresse för. 
Just nu lottar vi dessutom ut fina priser bl.a. ”magiska glas” bland de som 

skickar in sina svar innan 15/5 2018. 
Villkor och priser på www.magiskateatern.se/tavla
Fyll i följande formulär, klipp ut och skicka till Magiska Teatern askerundsvä-

gen 30 694 50 Vretstorp, eller lägg i vår brevlåda, maila till magiskateatern.se@
gmail.com eller fyll i på magiskateatern.se/intresse

Oavsett vilket sätt du skickar in på så har du lika stor chans att vinna. 
Man förbinder sig naturligtvis inte till någonting genom sina svar.
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Om det fanns ett ”breakout-room” på magiska teatern där man som ett lag genom 
samarbete och klurighet hade som utmaning att ta sig ut ur rummet, skulle du vara 
intresserad av en sådan aktivitet? 
Liknande aktiviteter finns t.ex. på ”bodaborg” och ”prison island”
❍ Ja, absolut 
❍ Kanske någon gång ibland som en team-building aktivitet 
❍ Ja, men bara om någon annan betalar 
❍ Nej 
❍ Vet ej / Fattar inte konceptet.

Om det fanns Lasergame vid magiska teatern. Skulle du vara intresserad av det? 
Lasergame är en fartfylld aktivitet där man samlar poäng genom att med IR-pistol 
skjuta på mål och tävla individuellt eller i lag.
❍ Ja, absolut 
❍ Kanske någon gång ibland som en team-building aktivitet
❍ Ja, men bara om någon annan betalar 
❍ Nej 
❍ Vet ej / Fattar inte konceptet.

Skulle du vara intresserad av en tematisk audio-walk på magiska teatern? 
En audio-walk är en upplevelsevandring med ett tema där röster i hörlurar interagerar 

med det man ser i omgivningen. 
❍ Ja, absolut 
❍ Ja, om det var gratis 
❍ Kanske 
❍ Nej 
❍ Vet ej / Fattar inte konceptet.

Om det fanns ett spa vid magiska teatern med simbassäng under glastak, bubbelpool, 
bastu etc. Skulle du vara intresserad att besöka det 
❍ Ja, absolut 
❍ Kanske någon gång ibland vid något speciellt tillfälle 
❍ Ja, men bara om någon annan betalar 
❍ Nej, gillar inte sådant 
❍ Nej, har pool och spabad hemma eller åker någon annanstans
❍ Vet ej / Fattar inte konceptet.
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Om det fanns ett café vid Magiska Teatern, skulle du då besöka det? 
❍ Ja, regelbundet
❍ Ja, men antagligen bara i samband med t.ex. någon föreställning eller
   annan aktivitetet 
❍ Ja, men bara om det var billigt 
❍ Ja, men bara om det fanns något utöver det vanliga 
❍ Nej, gillar inte att fika 
❍ Nej, fikar hellre hemma 
❍ Nej, besöker hellre andra restauranger eller caféer 
❍ Vet ej 

Skulle du vara intresserad av att delta i en bokcirkel? 
Deltagarna i studiecirkeln läser en gemensamt vald bok hemma i veckan och 

diskuterar innehållet på studiecirkeln. (1 vardagkväll i veckan)
❍ Ja, absolut
❍ Kanske
❍ Nej

Skulle du vara intresserad av att delta på ”kampsport som självförsvar och motion” 
Ett träningspass där man tränar upp balans, styrka, smidighet och kondition genom 
olika kampsports och självförsvarsövningar.
❍ Ja, absolut 
❍ Ja, men helst familjepass där alla åldrar kan delta (barn + vuxna tränar tillsammans) 
❍ Ja, men helst uppdelat mellan killar / tjejer 
❍ Ja, men helst enbart med vuxna 
❍ Ja, men helst enbart för barn 
❍ Kanske 
❍ Nej

Övriga kommentarer eller förslag på aktiviteter eller evenemang som du skulle vilja se 
på Magiska Teatern.

Namn Telefon

E-post
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info@sipplunda.se 

070-207 82 56 

Väla Wärnamo 647 

www.sipplunda.se 

 
   Sipplunda Grönsaker 

      – odlat enligt ekologiska principer 

 
Andelsodling – lär känna din mat  
Prenumerera på dagsfärska grönsaker, frukt & bär efter säsong, 1 
leverans/vecka under juli till oktober. Välj mellan halv (1-2pers) eller hel 
(3-4pers) andel, hämtas på gården eller i Örebro. Ta del av gården, 
nyskördade grönsaker & få tips & trix kring matlagning & trädgård! 
Först till kvarn! Mer info på hemsidan. 

REKO-Sydnärke  Beställ våra grönsaker & annan lokalproducerad 
mat via Facebook. Utlämning vid Brändåsen! 

Hoppas vi ses i sommar, välkomna!  

Frida & Jakob 

Vi har öppet
Alla dagar 9-20

Välkommen till oss!

Sojas
ICA-Hall



”Vi i Viby”
Lundby Prästgården 187
694 95 Vretstorp

Mars April Maj

Händer i Viby

Aggers Hus
Foto: Ingela Agger

 2 18.30 Världsböndagen, Viby kyrka
 3 14 Var med och ge synpunkter och
  förslag på utvecklingen i Östansjö,
  arr. Östansjö Folkets Hus
 4 10 Bibelstudium och samtal
  i Bäcksjökyrkan
 10 SMAJL-gudstjänst i Kristallkyrkan
 10 Besök av Jörgen Lithell,
  Kristallkyrkan
 9:30-12 ÖBOFF:s tipspromenad Tema:
  IOGT/NTO nykterhet.
 7 12-14 Sopplunch i Viby församlingshem
 8 19 Årsmöte i församlingshemmet,
  Viby Hushållningsgillet
 9 19 Biokväll – The commitments,
  arr. Östansjö Folkets Hus
10 14 Östansjöfilm nr 5 i repris,
  arr. Östansjö Folkets Hus
11 10 Högmässa, Barnkören,Viby kyrka
 9:30-12 ÖBOFF:s tipspromenad
  Tema: 1968 Nostalgi.
14 12-14 Sopplunch i Viby församlingshem
15 15 Viby rks bjuder in alla
  hästintresserade. Ridbana
  Vretstorp. Gratis fika.
17 16 Bibelhelg med Ulrika Fridborg Doyle
  i Kristallkyrkan
 18 Bibelhelg med Ulrika Fridborg Doyle
  i Kristallkyrkan
 14 Vi firar St. Patrick’s day,
  arr. Östansjö Folkets Hus
 19-23  St. Patrick’s day “Bageri Hayes
  Project” med Christy O´Leary,
  arr. Östansjö Folkets Hus
18 9:30-12 ÖBOFF:s tipspromenad Tema:
  Kronprinsessor förr och nu...
20 18 Påskgudstjänst – scout i
  Bäcksjökyrkan
21 12-14 Sopplunch i Viby församlingshem
24 19 Konsert: Sara Möller arr. Aggers Hus
 14 Årsstämma Östansjö Folket Hus
  förening.
25 9:30-12 ÖBOFF:s tipspromenad Tema:
  Våfflor Olika slag...
 16 Heliga danser, Viby kyrka
 18 Musikkväll i Kristallkyrkan
27 18.30 Korsvandring, Viby kyrka
28 18.30 Korsvägsandakt, Viby kyrka
29 18 Getsemaneafton i Bäcksjökyrkan
 18.30 Skärtorsdagsmässa, Viby kyrka,
  soppa i förs.hemmet
30 10 Gudstjänst i Kristallkyrkan
 15 Långfredagsgudstjänst, Viby kyrka
31 22 Påsknattsmässa

 1 10 Gudstjänst i Kristallkyrkan
 10 Påskdagsgudstjänst i Bäcksjökyrkan
 10 Påskdagens högmässa, församlingens
  körer, Viby kyrka 
 16 Heliga danser, Viby kyrka
 3 18 Scout flyttar till Stenkulla,
  Bäcksjökyrkan
 6 9:30-10:30 Öppen förskola
  i Bäcksjökyrkan
 7 14 Vårsalong, arr. Östansjö Folkets Hus
 8 10 Bibelstudium och samta
  i Bäcksjökyrkan
 10 Gudstjänst i Kristallkyrkan
 9:30-12 ÖBOFF:s tipspromenad Tema:
  Hasse och Tage Svenska ord.
10  Familjedag på ridanläggningen.
  Arr: Viby RKS
13 19 Biokväll – Morrhår och ärtor,
  arr. Östansjö Folkets Hus
14 19 Konsert: Tullamore Brothers
  arr. Aggers Hus
 14 Kerstin Lindh Furås berättar om sina
  böcker, arr. Östansjö Folkets Hus 
15 9:30-12 ÖBOFF:s tipspromenad Tema:
  Hallsbergare kända och okända.
 10 “Vi gör en gudstjänst tillsammans”
  i Bäcksjökyrkan
 11 Pannkaksbjudning. Kyrkan
  öppen för förbön.
 13 Gudstjänst i Kristallkyrkan
 15 Viby rid- och körsällskap
  intressesamling
21 10 Städdag i Östansjö, arr. Östansjö
  Folkets Hus
22 18  Gospelkväll i Bäcksjökyrkan
 18 Musikkväll i Kristallkyrkan
 9:30-12 ÖBOFF:s tipspromenad Tema:
  Värnplikt Givaakt.
26 17:30-21 Skötsel av Naturstigarna i Broby
  äng och vid Vibysjön,
  Naturskydssföreningen
29 9:30-12 ÖBOFF:s tipspromenad Tema:
  Krögare Gastro Nord.
30 22 Valborg med Hamburgeri och
  musik i Kristallkyrkan

 5 19 Konsert: Loxbo, Falkenström och
  Fredriksson tolkar EDWALL
  arr. Aggers Hus
 6 10 Bibelstudium och samtal
  i Bäcksjökyrkan
 10 Gudstjänst i Kristallkyrkan
 9:30-12 ÖBOFF:s tipspromenad Tema:
  Bergslagen Värt en omväg.
10  Familjedag, Viby rid- och körsällskap
 14 Bakluckeloppis vid Kristallkyrkan
 10-16 Loppis vid Magiska Teatern
13 10 SMAJL-Gudstjänst i Kristallkyrkan
  ev. vid Borgen
 9:30-12 ÖBOFF:s tipspromenad Tema:
  70-talsmusik Alla sorter...?
14  Pilgrimsvandring Broby
  äng-Stenkulla 
15  Ekum. gudstjänst,
  Stenkulla missionshus
19 10 Kvällsgudstjänst i Kristallkyrkan
20 10 Gudstjänst med nattvard
  i Bäcksjökyrkan
 10 Gudstjänst i Kristallkyrkan
26 19 Konsert: West of Eden/ Martin Shaub
  arr. Aggers Hus
27 18 Musikkväll i Kristallkyrkan
 9:30-12 ÖBOFF:s tipspromenad Tema:
  Presidenter U:S:A: och andra


