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Vretstorp är fantastiskt!
Vretstorp är ett samhälle på frammarsch. Vretstorp är ett
samhälle som syns i media. Vretstorp talas det om både i
radio och tv och det skrivs i tidningar om Vretstorp. Härifrån
kommer nyblivna trissmiljonärer och härifrån kommer bönder
som söker fruar. Här har vi en fantastisk barnomsorg med
fantastiska pedagoger som ger barnen den start i livet de
behöver. Vi har en fantastisk skola med proffsiga lärare som
utbildar våra barn och ger dom en bra grund för fortsatta
studier och ett lärande för framtiden. Vi har ett fantastiskt äldreboende här i Vretstorp. Esslatorp har en fantastisk personal
som tar hand om och vårdar och ger våra gamla den vård
som de behöver och förtjänat.
Vi har en fantastisk ICA-butik med fantastiska supermarketpriser och en serviceinriktad personal som ser till att vi som
kunder trivs och gärna handlar där. Vi har en fantastisk pizzeriaägare ”Murre” som ser till att vi får smaka hans fantastiskt
goda mat, såväl dagens lunch som pizza. Vi har en fantastisk
upprustning av hus i samhället med huset i centrum som
en starkt lysande ledstjärna. Ett fantastiskt projekt av byggherren Kenneth Engström med sina duktiga hantverkare. Vi
har ett fantastiskt byggande av villor och inte sedan 80-talet
har det byggts så mycket. Det gör att vi har en inflyttning
till Vretstorp vilket också gör att huspriserna stiger, vilket är
fantastiskt för säljaren.
Vi har en fantastisk motorväg in på knuten som kan ta oss
till storstan i ett nafs! Vad man nu ska där att göra? Vi har ju
Vretstorp här och en fantastisk natur med sjöar, skogar med
bär och svampställen (som jag inte talar om var dom finns)
alldeles in på knuten. Snart borde vi också ha en fantastisk
bensinmack där vi kan tanka på hemmaplan. Vi i Viby är väl
också en fantastisk tidning där man kan skriva så här fantastiskt.
Torbjörn Åkesson
ordf. Vretstorps Byalag

Medverka i Vi i Viby!
Utgåva
Vinter
Vår

Datum
1/12
1/3

Manusstopp
1/11
1/2

Annonsbeställningar, evenemang och bidrag till tidningen
sänds till respektive adress till vänster.
Nya annonspriser är på väg.
Kontakta oss för prisuppgift.

Vi i Viby

Från redaktionen

V

arsågod – ett nytt nummer av vår
lilla bygdetidning! I det här numret
följer vi upp en tidigare kontakt med
ägarna till den gård som gav Vretstorp
sitt namn. Det är roligt när spåren från
förr bevaras för eftervärlden! Men vi belyser även framtiden när vi med EU-stöd
publicerar en text om utbyggnaden av
fibernätet. Reklamen säger att det nät
som nu byggs kommer att kunna erbjuda abonnenterna upp till 1000 Mbit/sek
– det är mycket snabbare än vad stadsbor kan få. Historia och framtid i detta
nummer, alltså.
Vinnaren av en burk Vibyhonung är:

Kerstin Borrestad, Östansjö. Grattis!
Fortsätt räkna bin – det kan finnas ett
och annat även i höstnumret. Alla bin
som inte ingår i någon logga räknas
och antalet skickas in till redaktionen –
adress på sid 2.
Vinternumret blir ett jubileumsnummer eftersom det då är 10 år sedan
första numret av Vi i Viby kom ut. Vill du
som läsare bidra i det numret med en
tanke om tidningen? Höjdpunkter och
bottennapp? Skicka in till oss senast 1
november!
Redaktionen

Avancerad
trädfällning

Ovevas Butik
Inredning, presenter

Öppet onsdag, torsdag och söndag 14-18
Extra öppet Vibydagen 11-16
Vi bjuder alla kunder på kaffe och tårta!
Även öppet enligt överenskommelse
Tel: 070-6964507 / 070-2444039
Tystinge Sörgård Östansjö
på vägen upp mot Dovra sjöar.
www.ovevas.se

• 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 polbygge,
utbyggen mm.

Ring för kostnadsfri offert och rådgivning
Självklart är vi fullt ansvarsförsäkrade
och har alla ubildningar, F-skattsedel och kunskap
Fredrik 070/6743030 • Stefan 0703502369

Varmt välkomna!

Vi i Viby
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Stora Vretstorp – då och nu
Vid Vretstorp korsades vägen från Tiveden upp mot Örebro med vägen från
Askersund upp mot Väster-Närke. Det gjorde att det blev en naturlig mötesplats. Redan under 1600-talet hölls här häradets ting och den gästgivaregård som senare byggdes upp, fick en central plats i bygdens liv.

År 1649 utfärdades en gästgiveriförordning, som i flera hundra år underlättade för
resande i Sverige. Gästgivargårdar med
logi och mat och dryck för de resande samt
skjutshåll för hästarna inrättades över hela
landet längs huvudvägarna på högst två
mils avstånd från varandra. Varje härad hade
ansvar för sitt område och landshövdingen
tillsatte de gästgivare som skulle ansvara för
gästgiverierna.
I Viby låg gästgivargården först i Vallby,
men under 1700-talet flyttades gästgiveriet
till Vretstorps gamla tingsplats. På båda
ställena hade det legat en krog innan och vid
gästgiveriet fortsatte full krogrörelse. Under
en tid var båda gästgiverierna i bruk samtidigt men från 1770 endast den i Vretstorp.
Kring 1850 ersattes gästgivargården av den
byggnad som står där idag.
På andra sidan vägen ligger före detta
tingshuset som uppfördes på 1820-talet. I
samband med när det byggdes fick gästgivaren förbinda sig att för all framtid hålla
gårdens byggnader i gott skick så att tingets
besökare skulle ha närhet till härbärge. Till
anläggningen hörde också hållstall och fånghus.
Idag är detta historia och mer finns att
läsa i Vibyboken, där denna information är
hämtad.

Stora Vretstorp, det hus som
finns idag
Idag ägs Stora Vretstorp av Lars Enshagen
och två av hans systrar; Laila Persson, Ann
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Enshagen Lavebrink.
Syskonens farfars far, Emil Eriksson, hyrde
först Stora Vretstorp men köpte det i slutet
av 1880. Efter sin död testamenterade han
huset till barnbarnen, som nu turas om att
vara där under större delen av året. När intervjun görs är det Lars och hans fru Solveig
som finns på plats. De visar runt i huset.
– Här är ett sådant lugn, säger Solveig, det
är som om tiden är annorlunda.
Lars och hans systrar är uppvuxna i Märsta
men tillbringade ofta lov och större helger
här under sin uppväxt.
Lillasyster Ann har skickat en minne från
den tiden:
”Jag tillbringade ett antal sommarlov där och
några av mina första minnen är när jag var
ungefär sju år och vi var nere en sommar.
Huset kändes lite skräckinjagande för det var
en väldigt mörk entré och hall när man kom
in. En brant trappa gick upp till övre planet
och toaletten var liten och mörk.
Det var som om man kände historiens
vingslag när man gick igenom rummen på
nedre botten. Kändes svårt att förstå att två
kungar varit här och festat.
När min farfar gick bort gjorde vi en stor renovering och ljusade upp hallen. Nu har jag
inte samma känsla när jag kommer dit men
fortfarande känns det speciellt att gå igenom
salen in till det rum där farfar hade sitt sovrum och där en av kungarna övernattade.”
Storasyster Laila tyckte också att den
mörka smala trappan upp till övervåningen

Vi i Viby

Det stora tvåvåningshuset är byggt kring 1850, intill den plats där det gamla gästgiveriet låg.

var otäck, när hon var barn. Hon berättar om
sin första resa till Stora Vretstorp:
”Jag har varit till Stora Vretstorp varje sommar sen 1946. Åkte första gången med mina
föräldrar på motorcykel från Märsta. Jag satt
mellan dem och var då knappt ett år! Idag
kan jag inte förstå hur de lyckades med det.”
Emil Eriksson
Emil Eriksson (farfars far) föddes 1849 och
blev endast femtio år. Emil färgade garn
och tyger som han sålde. I folkmun kallades
huset ibland för ”Färgar´n ” eller ”Färgar´ns
hus”.
På bilden intill sitter Lars Enshagen och
tittar i Emils välskötta räkenskapsböcker
från 1890-talet.
Emil och hans fru Augusta fick fyra barn,
tre pojkar och en flicka. En av sönerna hette

Vi i Viby
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Eric och var syskonens farfar. Flickan fick
namnet Elmy. Eric var 5 år och Elmy 11, när
deras pappa Emil dog.
Elmy, Eric och Henry
Elmy (1888-1964) bodde i huset under hela
sitt liv och gifte sig aldrig. Hon hade garnaffär på gaveln mot vägen. Elmy var en
energisk kvinna. Lars delar med sig av några
minnen.
– Det var sällan hon gick, utan oftast
småsprang hon mellan huset och jordkällaren. Gräset klippte hon helt utan motorhjälp.
Hon vävde långa trasmattor och var aktiv i
hembygdsförening och syförening. Hon var
även med i hemvärnet. Till kyrkan
gick eller cyklade
hon på söndagarna.
Hon pensionerades
vid 67 års ålder
1955 och hade kvar
butiken ytterligare
några år.
Eric hade lanthandel på olika ställen
i Uppland men var
ofta på besök och

hade ett eget rum innanför garnaffären. 1923
fick han ett utomäktenskapligt barn som
blev syskonens far, Henry.
Eric och Elmy bestämde sig för att tillsammans ta hand om Henrys uppväxt och
fostran. När Henry blev något större blev det
Elmy som ensam tog hand om honom.
Det var Henry som sedan tog namnet
Enshagen.

Text och foto:
Kerstin Lindh Furås

Laila Persson

Ann intill hamnen i Askersund.
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Det som tidigare var Elmys garnaffär användes under
många år som förråd för krattor, spadar och annat.
Även motorgräsklipparen hade sin plats här. För sedan
10-15 år föreslog Lailas son att utrymmet skulle göras
om till bibliotek och så blev det. När korkmattan togs
bort kom det fram ett vackert trägolv och en målare
ådrade disken så att den fick tillbaka sin forna glans.

Vi i Viby

På golvet i den vackra salen ligger mattor
som Elmy vävt.

Här var det utedass och svinstia förr.
Huset är troligen från 1700-talet och
kanske äldre. Det fanns här redan på
gästgivargårdens tid.

Vi i Viby
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Sojas
ICA-Hall
Måndag – Lördag 9-20
Du har väl inte missat att vi öppnar
tidigare på söndagar 10-20
8
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Öppet i Lillstugan på Vibydagen
kl 11-16 med fika & bröd från
Emmas Andra Bullar!
Ny hårfärg i höst?
Välkommen att boka
din behandlingstid!
Tel 070-5668207

Emmas Andra Bullar @emmasandrabullar
Emmas Lillstuga
@emmaslillstuga

Vi i Viby
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Den 17 september är det kyrkoval. Då har c:a 70% av Vibyborna över 16 år
möjlighet att rösta i val till Svenska kyrkans beslutande organ på nationell,
regional och lokal nivå.
17 år efter att statskyrkosystemet upphörde
finns alltså ett valsystem kvar som liknar de
borgerliga valen till riksdag, landsting eller
region, och kommun. Det kan diskuteras om
detta är ett system som har framtiden för
sig, men nu finns det och nu har många av
oss möjlighet att göra vår röst hörd i valet av
representanter i kyrkomötet i Uppsala, stiftsfullmäktige i Strängnäs och kyrkofullmäktige
här hemma i Viby.
Varför skulle man då vilja använda
den möjligheten?
Jo, för kyrkomötet beslutar om vilka regler
som skall gälla för Svenska kyrkan och då
även för Viby församling. Man har även hand
om en del av de pengar som vi betalar som
medlemsavgift i kyrkan. På nationell nivå
finns även Svenska kyrkans internationella
arbete, Svenska kyrkan i utlandet och t.ex.
jourhavande präst.
Stiftsfullmäktige är viktigt, för vi är en
stiftskyrka och stift och biskop ska främja församlingarnas verksamhet och utöva
tillsyn. En liten del av medlemsavgiften går
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till stiftet och det är också stiftsfullmäktige
som utser egendomsnämnden, som förvaltar kyrkans jord och skog – alltså även det
som historiskt är Vibybornas gemensamma
egendom.
Mest näraliggande är ändå kyrkofullmäktige, som beslutar om Viby församlings
medlemsavgifter och taxor, vilka tjänster vi
ska ha i församlingen och de ekonomiska
ramarna för verksamheten. Fullmäktige har
från och med det här valet 15 platser och
kan jämföras med en förenings årsmöte. Där
är det viktigt med en så bred representation
av medlemmarna som möjligt. Sedan lång
tid finns i Viby endast en nomineringsgrupp
(motsvarigheten till politiskt parti) och det
är Kyrkligt samarbete i Viby församling. Det
är en väl blandad lista av kvinnor och män,
äldre och yngre, med geografisk spridning.
För att kunna påverka sammansättningen i
fullmäktige, måste man personrösta. Det gör
man genom att kryssa för upp till tre namn
på valsedeln.
Svenska kyrkan i Viby är fortfarande en
självständig församling. Vi firar gudstjänster

Viby församling

för alla åldrar i kyrkan varje helg. Vi har körer
för barn och vuxna, konfirmandundervisning
och ungdomsarbete. Vi jobbar diakonalt
med människor i kris, äldre och flyktingar.
Vi jobbar ekumeniskt för ett ökat samarbete
med de andra kyrkorna och tar även aktiv
del i landsbygdsutvecklingen och samarbetet mellan föreningar och företagare. Vi
har en fin kyrka som används dagligen,
en välskött kyrkogård, ett församlingshem
med mycket aktiviteter och en levande
prästgårdsmiljö med en livs levande präst
och en unik kulturmiljö som är tillgänglig
för allmänheten. Detta finns inte överallt på
landet idag.
Om man vill att allt detta skall finnas kvar
och utvecklas för framtiden, så ska man vara
med i Svenska kyrkan och rösta i kyrkovalet.

Faktaruta
Förhandsröstning i kyrkovalet är möjlig i
röstningslokalen i Viby Församlingshem följande tider:
Mån 4/9
Tis 5/9
Ons 6/9
Tor 7/9
Fre 8/9
Lör 9/9
Mån 11/9
Tis 12/9
Ons 13/9
Tor 14/9
Fre 15/9
Lör 16/9 (Vibydagen)

17-19
13-15
17-19
13-15
17-19
9-11
17-19
17-19
13-15
13-15
13-15
11-16

På valdagen går det att rösta:
• I Viby Församlingshem kl 9-10, 11-14, 18-20
• På Esslatorp i Vretstorp kl 14-16
• I Folkets Hus, Östansjö kl 14-16
Ta med röstkortet!

Benjamin Lundqvist

Viby församling
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Caféet i Viby Gamla
Prästgård öppet i höst
Vibydagen 16 sept 11-16
Varje söndag i oktober 14-17
1 okt är bakugnen igång och Emmas
Andra Bullar gästbakar
15 okt likaså, med gästbagare från Lokal i Kumla

Biskopsvisitationen i maj
10-14 maj hade vi biskopsvisitation i Viby – för första
gången på 16 år, så det
var riktigt högtidligt! Biskop Johan Dalman gjorde
studiebesök på flera ställen
runt om i bygden och förde
samtal med församlingens
personal och förtroendevalda. Efter söndagens festgudstjänst, då den nyskrivna

Vibymässan framfördes för
första gången, berättade
biskopen om sina iakttagelser och synpunkter

i visitationsstämman. ”Med
beröm väl godkänd,” sammanfattade han. Och vi kunde alla
pusta ut…

Bilder från
sommarens
pilgrimsvandringar
Från Munktorp i Västmanland, längs Romboleden
till Nidaros…

…och från Riseberga
kloster, längs Katarinaleden till Vadstena.
Häng med på pilgrimsvandring nästa sommar!
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Möt andra.
Möt dig själv. Möt Gud.

Ur kyrkböckerna
april – augusti 2017

Varje sön- och helgdag firas gudstjänst med nattvard i Viby
kyrka kl 10. ”Himlakul” är en söndagsskola för barn och en
del av gudstjänsten. Tisdagar (nyhet!) firas morgonmässa
i Viby Gamla Prästgård kl 07.15, torsdagar kvällsmässa
kl 18.30 i Viby kyrka. Morgonbön firas i kyrkan som regel
tisdag-lördag kl 08.30, söndagar kl 09.30. Varmt välkommen!

Döpta
Linnéa Danielsson Wellsén
William Danielsson Wellsén
Gustaf Berg
William Kling

Utöver de vanliga gudstjänsterna har vi
under HÖSTEN:
Sö 10 september
10 Högmässa m Himlakul,
Sture Lundqvist, kyrkfika.
Sö 17 september
10 Kyrkmässa, Himlakul,
kyrkokören, två kyrkomusiker, kyrklunch i Församlingshemmet.
Tacksägelsedagen
8 oktober
10 Högmässa m Himlakul,
kyrkokören, CKF bjuder på
kaffe, skördebasar.

Vigslar
Rickard Magnil
& Nathalie Qwarforth

Alla helgons dag
lördag 4 november
10 Högmässa, kyrkfika.
18 Minnesgudstjänst med
ljuständning för under året
avlidna.

Markus Haglund
& Maria Fröjd
Christer Wahlqvist
& Anna-Karin Melin

Alla själars dag
söndag 5 november
10 Högmässa med välsignelse av gravar, Himlakul,
kyrkfika.

Väl mött i Viby Kyrkliga syförening
Följande tisdagar kl 14 i Viby
församlingshem
12 september
3 oktober
24 oktober
14 november
5 december

Konfirmerade
Paulina Sävhammar

Avlidna
Stig Lundberg
Eivor Viola Nord
Ingrid Birgitta Persson
Annica Wärnqvist
Sara Eriksson
Karl Gösta Olsson

Vi har som vanligt ett varierande program
• för var och en något av intresse –
för alla varm och glad gemenskap.
Intresserad?
Ring då till Astrid Odell 0582-52313
Varmt välkommen med dina frågor

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

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

Viby församling

Musiker
Katarina Högberg Jansson
Tjänstledig
Vik. Musiker
Eva Fogel • 0582-66 00 07
eva.fogel@ svenskakyrkan.se
Barn och ungdom
Emma Svensson • 0582-701 64
emma.svensson@
svenskakyrkan.se

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

Det började som en samverkan mellan några grannar i
Stubbetorp, Bäcken och Systeräng. Men det har sedan
dess växt till något mycket större.

Västra Viby Fiber hette den ideella föreningen som skapades den 10 mars 2013. Vårt
mål var att framtidssäkra kommunikationen
till våra fastigheter. Då var vi ett tjugotal som
förstod att det befintliga kopparbaserade telenätet hade sett sina bästa dagar. Det skulle
nu ersättas med just fiberoptiska ledningar
som har obeskrivligt mycket mer kapacitet.
Eftersom merparten av oss som engagerade
oss redan då hade bekymmer med kapaciteten så ville vi påskynda utbyggnaden. Vi
hade ett behov, men varför valde vi fiber kan
man fråga sig? Jo, av den anledningen och
det faktum att ännu har ingen lyckats hitta
gränsen för den informationsmängd en fiberoptisk ledare kan förmedla, det finns helt
enkelt inte så snabba datorer i dagsläget.
Med det i åtanke så var det absolut bästa
tekniken för att säkerställa en stabil och
framtidssäkrad kommunikation.
Eftersom Riksdag och regering satt som
mål att 80% av alla Sveriges fastigheter skall
ha tillgång till bra uppkoppling 2020 så sökte
Hallsbergs kommun efter föreningar, byalag och vägsamfälligheter för att samordna
byggnationen på ett lokalt plan enligt den så
kallade Örebromodellen. Det hela baserades
på olika sorters stöd från EU, Länsstyrelsen
mm.
Efter en lite famlande inledning så lärde
vi oss allt mer och fler grannar ville med på
”fibertåget”. Pälltorp och Bulltorp anslöt och
styrelsen utökades. Fortfarande så meddelade kommunen att man inte lyckats säkra
pengar från länsstyrelsen som då hade en
sammanhållande roll för att fördela pengar
mellan de olika projekten i länet. Under tiden
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så spreds ryktet sig allt längre och efter några månader hade projektets område utökats
än mer för att nu även innefatta de norra
delarna av Viby.
2015 kom så beskedet att finanser säkrats
för delar av vårt projekt. Först ut blev just
Systerängsgatan och de fastigheter som
var belägna sydöst längs gamla E20 ner
mot samhället. Året efter det var det dags
för fastigheterna längs Hässlebergsvägen
till Fagerbjörk. Något år efter det blev så
Bulltorp, Pälltorp och Haggrenstorp kommunikation framtidssäkrad. Alla dessa etapper
påbörjades så fort finansieringen var säkrad
av länsstyrelse och kommun.
För var etapp har förutsättningarna förändrats, och ingen deletapp har varit den
föregående lik. Mycket frustration har av naturliga skäl upplevts av både oss i styrelsen
och våra medlemmar. När Jordbruksverket
övertog ansvaret för de finansiella stöden
2016 så stannade det mesta av. Ingen ver-

Föreningen Vibybygden

kade veta hur det var tänkt att fungera än
mindre hur stöden skulle fördelas.
Men så, tidigt på våren 2017 lyckades vi
få till ett möte med kommunen och länsstyrelsen samt flera marknadsaktörer. Det
vi förstod då var att vi inte kunde förvänta
oss finansiellt stöd från myndigheterna,
och att utbyggnaden nu skulle ske utan
stöd och bidrag det vill säga på marknadsmässiga grunder. Med denna förutsättning
som grund kontaktade föreningen ett flertal
operatörer för att begära in offerter. 3 operatörer fick offertförfrågan, två av dessa inkom
med offert. Föreningen jämförde dessa och
beslutade att Teliakoncernen hade det bästa
erbjudandet av de två. Telia fick därför vårt
förtroende att erbjuda våra medlemmar en
fiberuppkoppling. Zitius som är ett dotterbolag inom Teliakoncernen kommer därför att
projektera och leda utbyggnaden om vi nu
lyckas nå de förutsättningar som specificerades i offerterna. Här är vår största utmaning
att lyckas få minst 80% av fastigheterna
att teckna avtal med Zitius (Telia) innan den
sista augusti 2017. Når vi inte det målet så
ser det dystert ut för en utbyggnad…
Som alltid i stora projekt så är informationsspridningen en utmaning. Vi har efter
bästa förmåga försökt sprida informationen
både på sociala medier, hemsidor och via

Föreningen Vibybygden

flygblad. Men det absolut bästa och mest
framgångsrika sättet är ändå att tala med
folk. Jag vill därför passa på att rikta ett stort
tack till styrelsen och alla andra eldsjälar
som engagerat sig i vår sak, utan Er skulle
detta inte ha varit möjligt!
Projektet har i och med det senaste
förutsättningarna utökats ytterligare. Det
inkluderar nu också stora delar av Hardemo
och samtliga fastigheter i landsbygd norr
och öster om Vretstorp till riksväg 50 avgränsat av kommungränsen mot Askersund.
I dagsläget innefattas mer än 700 fastigheter
i projektet! Viss skillnad mot det tjugotal som
vi tänkte oss när vi startade 2013.
Styrelsen för Västra Viby Fiber genom
ordf. Gustaf Jerlström
När musklerna ömmar…

Hot & Cold

Aloe verabaserat liniment med
många användningsområden
Köp det hos

Parkgatan 1, Vretstorp • 070-797 88 95
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Barnteatergrupper på Magiska Teatern ht 2017
www.magiskateatern.se/barnteatergrupp
Barnteatergrupp. Årskurs 3 till Årskurs 6 Tisd. kl. 15-16.30
Start v. 36
Vi sätter upp en föreställning som vi visar upp för
anhöriga i samband med sista terminstillfället.

Barnteatergrupp. Förskoleklass till åk 2 Tisd. kl.16.45-18.15
Start v. 36
Teaterlekar, improvisation och roliga teaterövningar.

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

Öppen förskola – Montessorimåndag
Måndagar kl. 9.30 – 12.00
för föräldrar och barn i åldern 0 – 6 år.
Välkommen tillsammans med ditt barn på lek
och pedagogiska montessoriövningar.
www.magiskateatern.se/montessori

Starta en egen studiecirkel på magiska teatern!
Genom samarbete med Studiefrämjandet kan du dra ihop några
bekanta och starta en egen studiecirkel på magiska teatern. T.ex en
bokcirkel, skrivargrupp, revygrupp…
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Halloweenvandring på Magiska Teatern 31/10

Insläpp mellan kl. 18.00 – 18.30
Följ med på en spännande halloweenvandring på Magiska Teatern.
Droppa in någon gång mellan 18.00 – 18.30 och lös olika problem
och hinder på vägen.
www.magiskateatern.se/halloween

Boka föreläsare:

Jakob Svensson föreläser om t.ex. minnesteknik och
Emma Svensson föreläser om t.ex. montessoripedagogik på skolor
och företag. Kontakta oss med era önskemål för offert.

Välkommen till butiken med sköna ullkläder!

HÖSTNYTT FRÅN IVANHOE!
Askersundsvägen 22 • Vretstorp
0582-66 02 32, 070-939 77 67
Välkomna!

Ateljédag på Törntorp
söndag 24 september
Tider: 11-16

Julmarknad 19 november 11-16
VIBYDAGEN LÖR 16/9 ÖPPET 11-16

Stickcafé kvällar

varje tisdag 18.00-21.00
med start 8/8 t.o.m 26/9
Plats: Ateljén Törntorp
(Karstorp utanför Vretstorp)

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

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

Magiska Teaterns Scenkonstförening
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Uppskattad
Trädfest
Lördagen den 5:e augusti arrangerades för
tredje året i rad Trädfesten i Vretstorp. Hardemo Rockers bjöd på musikunderhållning
från stora scenen med välsjungande Lotta
Martinsson som solist
Barnen fick sitt lystmäte genom Charlotte
som sjöng barnvisor och barnen sjöng med
och trivdes. Sen dök clownen Hoffe upp och
barnen trollbands och rycktes med i föreställningen. Bakom masken döljer sej Owe
Hoffner känd från Barnens ö i Nora. Barnen
fick också kalasa på ett godiregn och det
fanns en hoppborg för dom mindre barnen.
En bilutställning med lokala bilägare från
orten fanns också på plats med lite äldre
blänkande raggarbilar till lite moderna Mustanger. Bo Nilsson som visade gamla bilder
från Bygdeband och det var som vanligt
uppskattat av många. Den populära gatukampen med lag från orten avgjordes också
och i år lite mer spektakulära grenar som

Många roades av underhållningen från scenen.

ölhävning bla. På plats fanns också ett antal
lokala försäljare som sålde träskor, honung
grönsaker och bröd och försäljningen gick
strålande enligt några. Pizzerian flyttade ut
grillen och serverade grilltallrik och Byalaget sålde lotter och bjöd på kaffe. Senare
på kvällen kunde vi lyssna till tonerna av
husbandet Erikssonz från Finnerödja inne i
tältet. En fullmatad och trevlig kväll tyckte
många som var där. Arrangörerna tackar alla
som kom och gjorde festen till vad den blev.
Vi riktar även ett tack till alla sponsorer som
var med och stöttade på olika sätt.
Bild: Gunnar Larsson
Text: Torbjörn Åkesson

Vill du vara med
och jobba i Byalaget?
Vi behöver fler som vill engagera sig i olika
frågor och projekt som vi i Byalaget driver.
Du kan vara med och stötta på olika sätt .
Kanske med en arbetsinsats när vi ordnar
någon tilllställning tex Trädfesten. Vi behöver
fler idèsprutor som utvecklar Byalaget. Vi
är idag en styrelse på nio personer som gör
det mesta i Byalaget. Men för att utvecklas
kan det vara bra med flera som bidrar och
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vill utveckla samhället. Hör av dig till någon i
styrelsen om du är intresserad.
Mvh Styrelsen Vretstorps Byalag/
gm Torbjörn Åkesson ordf
Vi tänker på framtiden det är där vi ska
tillbringa resten av våra liv.

Vretstorp Byalag

Macken?
Blir det någon mack är det många som undrar och det med all rätt. Byalaget har jobbat
med frågan i fem år och det har varit en del
hinder i vägen som har fördröjt bygget.
Till en början skulle vi få ett bensinbolag att vilja bygga och efter många samtal
visade Q-star intresse och vi kunde knyta
upp bensinbolaget och nu skulle markfrågan
lösas.
Vi tog kontakt med kommunen och stadsarkitekten som visade på olika förslag och
det utmynnade i att det gamla mackområdet
vid gamla E20 var lämpligast. Markområdet
som fanns var för litet och vi behövde en bit
mark till för att få plats med macken. Tyvärr
fick vi ett nej på att utöka området vilket
fördröjde det hela med 1 år. Nästa steg blev
att prata med ny markägare och efter några
möten och samtal fick vi ett positivt svar av
markägaren som kunde tänka sig att släppa
en bit av sin mark.
Äntligen såg vi en ljusning och planeringen
kunde börja. Nu kom nästa bakslag när trafikverket hade uttryckt till Q-star att det kunde bli svårt att få tillstånd att bygga macken
på den marken. Detta pga. trafiksäkerheten
med på och avfarter som skulle byggas på
delvis skymd plats.
Tillbaka till ruta ett och nya samtal med
Q-Star, kommunen och nya markägare. Till
sist efter många samtal och möten kunde vi
sammankalla till ett möte mellan Byalaget,
Q-Star och ägaren till Viby Krog som då
kunde komma överens och ett arrendekontrakt upprättades mellan parterna. Sen rullade planeringen igång igen och ritningar togs
fram och lämnades in till berörda myndigheter. Efter någon månad kom ett yttrande från
trafikverket att de inte godkände förslaget.
Detta pga. av att en skylt som var inritat
stod för nära E 20 så det kunde inte godkännas så det var bara att göra om. Ytterligare
en fördröjning på ca 3 mån!
Ny ritning togs fram och godkändes och

Vretstorp Byalag

bygglovsansökningar lämnades in. Nu var
vi på gång och bygget skulle vara klart
till midsommar meddelade Q-star härligt
tyckte vi! Men kommunens kvarnar mal inte
blixtsnabbt precis och inget hände trots
påstötningar från Byalaget och även Q-Star.
Anledningen till fördröjningen var att marken
som ska bebyggas ligger utanför stadsplanerat område enligt kommunen!?
Men i skrivande stund har kommunen
meddelat Q-star om att ett möte kommer
att ske 7:e augusti som där ska ta ett beslut
om bygglov och lokaliseringsprövning och
det betyder i princip att ett förhandsbesked
om bygglovet kan komma att ges på det
mötet. Vi vet säkert nu när ni läser detta hur
det gick. Vår förhoppning är att bygget nu är
igång och vi ser slutet på en segdragen historia. Men den som väntar på något gott…
Rom byggdes inte på en dag, etc.
Text: Torbjörn Åkessson

BLI MEDLEM I
BYALAGET
Avgiften är oförändrad 100kr/familj.
(Gäller till 2017-12-31). Det går att betala
via internet till bankgiro 463-0216 eller
SWISHa till 123 189 56 48. Glöm då
inte ange vem betalningen avser, epost
och telefonnummer. Eller också på
inbetalningskort:
Avsändare (namn och postadress)
Betalningsmottagare (endast namn)
Medlemsavgift Vretstorps Byalag 2017
OBS Glöm inte adress, postadress, tel,
mobil och ev. e-post!
Ordf. Torbjörn Åkesson 070 59 49 112
Sekr. Helen Persson
0709 39 77 67
Kassör Gunnar Larsson 070 54 15 753
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Vad har hänt sen sist?

Rapport från några av sommarens
evenemang på hembygdsgården
6 juni nationaldagen
Johan Wiberg stod för talet och det serverades kaffe och ordnades tipspromenad.
23 juni midsommarfirande
Firandet blev välbesökt som vanligt! Mycket

glada besökare med vackra kransar av de
finaste blommor, dragspelsmusik och dans
kring midsommarstången! Viby Linedancer´s
bjöd på uppvisning.
9 juli var det öppen hembygdsgård med
tårtbuffé som blev så välbesökt att alla elva
tårtor gick åt. Nästa år laddar vi upp med
ännu fler tårtor!
23 juli öppen hembygdsgård. Vår eminenta
kaffegrupp dukade som vanligt upp till kafferep. Emma Svensson från Magiska teatern
stod för underhållning med sagor bl.a. om
den stora stygga vargen.

Eddy Willers skänkte en vacker vindflöjel av ett dansande par som Håkan Lindström noggrant monterade
på Fallastugan.

Glöm inte bort att gilla Viby Hembygdsförening på Facebook så missar du inga evenemang och får regelbunden uppdatering om
föreningens aktiviteter genom bilder och
inlägg.
www.facebook.com/vibyhembygdsforening

Besök också Viby hembygdsförenings sida
på www.bygdeband.se
Där lägger Bosse Nilsson & co upp bilder
löpande som är kopplade till socknen. Just
nu finns 8454 bilder, 166 personer och 2108
platser inlagda för Viby Hembygdsförenings
räkning.
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29 juli slåttergille. Ett glatt gäng hjälptes åt
med slåtter på hembygdsgården. Som vanligt avslutades arbetet med sill och potatis.

Kommande evenemang vid
hembygdsgården
• Lördag 16 september kl. 11-16
Vibydagen, kaffeservering på
hembygdsgården
• Fredag 20 oktober kl. 19
Brasafton, kaffeservering

NYHET
för i sommar är att du
kan betala med swish på
hembygdsgården.

Hembygdsföreningen

Midsommarfirande. Foto: Mårten Gustavsson
Nationaldagen.

Hembygdsföreningen
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Föreningen
Vibybygden

Vibyboken klar till första advent
Även om Anne-Marie Lenander har skrivit så
att tangentbordet glöder och Allan Larson
gjort extra utflykter till sin forna hembygd,
återstår en del att göra med nya Vibyboken.
– Det här projektet bara växer! har Allan
utbrustit ett par gånger i telefonen från
Stockholm. Han har inte låtit helt förtvivlad
på rösten – snarare entusiastisk. Men samtidigt var det ju inte tänkt som ett heltidsjobb
för den nyblivne pensionären. Större delen
av fotografering, bildhantering och överläggningar med författare och projektledning
sker helt ideellt.
– Det är lätt att förlora sig i allt spännande
som är outforskat, men då blir man ju aldrig
klar, fyller Anne-Marie i. Trots mogen ålder
hänger hon sig åt bygdens historia med en
ynglings iver. I början av sommaren konstaterade hon med viss lättnad:
– Nu tror jag att jag gjort så pass mycket
så att någon annan skulle kunna ro projektet
i hamn, om det skulle behövas…
Nu står det klart att boken tyvärr inte kommer att vara tryckt och klar till Vibydagen!
Planen är i stället att den ska kunna spridas
i början av december. Årets julklapp för
Vibybor, kanske? Det vore roligt om vi kunde
göra något festligt av boksläppet, men i
skrivande stund är datum oklart.
Fram till och med Vibydagen kommer boken att kunna beställas för 280 kr (ordinarie
pris 350 kr). Över 200 ex är förhandstecknade. Beställningar skickas till Föreningen
Vibybygden, adress se sid 2. Det går också
bra att sätta in beloppet på där angivet

22

bankgiro. Skriv namn i meddelandet! De
som förhandstecknat sig för en bok kommer
att kunna hämta den på utgivningsdagen
eller bli kontaktad för hemleverans.
Benjamin Lundqvist
ordförande och projektledare

Länsmuséets Lena Brättorp visar arkeologiska fynd
från Viby. Foto Allan Larson

Göran Moberg och Anne-Marie vid Wallgrens pinnahög. Foto Allan Larson

Föreningen Vibybygden

Terminsstart söndagen den 3:e September
Folkets hus Vretstorp
Barndans 4-5 år, 15.20-16.00 • Barndans 6-7 år, 16.00-16.45
Dansmix 8-10 år, 16.45-17.30 • Dansmix 11-15 år, 17.30-18.45
Pris 700 kr/termin
Gratis att prova vid första tillfället
Anmälan görs via fridasdans@outlook.com
För mer info gilla fridasdans på facebook
Varmt välkomna till en ny danstermin!

Sipplunda Grönsaker
… har öppet september ut!
Lördagar 12-16
Vibydagen 16/9 11-16

Säsongen avslutas med en
Hälsa på djuren!

SKÖRDEFEST 30/9 kl. 11-15
Lunch, fika & musik i trädgården

På kvällen serveras en skördebuffé kl.18-21
20 platser, först till kvarn! 275:-/vux, 80:-/barn
Varmt välkomna att fira säsongen som varit!
Frida & Jakob
www.sipplunda.se 0702078256

Vi i Viby

Väla Wärnamo 647, 69495 Vretstorp
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Skördetider
Sitter här och tvångssolar mina bleka ben
medan jag skrubbar en gryta potatisar.
Solen värmer gott och torkar ut oss mer än
nödvändigt just nu. Jag kikar ut över våra
vete och mognande kornåkrar, omskötta
och matade med olika näringskombinationer
enligt konsultens vetenskapliga beräkningar för året. När tidningen kommer ut är de
tidiga grödorna förhoppningsvis tröskade
och på en del fält är nästa års höstraps sådd
i en hast.
Först ska vi glädjas åt stora spannmålskärror med tröskad gröda, som körs iväg i en
rasande fart till torkar eller direkt till lagring
om det är håller låga vattenhalter. Hösten
kommer med lugnet över plöjda åkrar som
går mot olika bruna nyanser till skogens gula
löv. Några harvas och sås med nya höstgrödor, andra får vänta till våren.
På gården märks det att jaktsäsongen är
inledd med årets bockajakt och sen blir fler
av det vilda överskottet lovligt under hösten.
Allt från bulvaner till smarta termosar går åt

i lagret, jägare är bra på att fika i väntan på
den naturliga maten ska komma förbi. Här
kan man få ett helt djur att hushålla med,
allt från mustiga grytor till rökta detaljer. Här
nedan följer ett recept på en god viltgryta.


Text: Karin Bergsten

Grön rådjursgryta för 4 med syltlök och timjan
• 1 msk smör
• 600g grytbitar av rådjur, älg eller tam nöt
• 1 tsk salt
• 1 tsk krossad grönpeppar
• 4 dl vatten
• 1 msk vilt eller kalvfond
• 3 msk gin
• 3 st morötter i bitar
• 1 dl vispgrädde
• 2 msk vetemjöl
• 2 msk gelé
• ½ knippe färsk timjan
• 1 dl syltlök
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Hetta upp smöret i grytan. Bryn grytbitarna.
Krydda med salt och krossad grönpeppar.
Häll på vatten, fond och gin. Låt puttra
under lock 30 min-1 tim tillls köttet är riktigt
mört.
Tillsätt morötterna i grytan när 20 min återstår av koktiden.
Blanda grädde med vetemjöl och rör ner
i grytan. Låt koka några minuter och smaka
av med gelé.
Finhacka timjan och blanda ner den och
syltlöken innan servering.
Serveras med kokt potatis och grönsaker.

Viby Hushållningsgille

Här plockar vi fram vätska och tilltugg till löparna i Viby Maraton vid gillets
kontroll. De varvade oss 3 gånger.

Bilder från våra träffar och studiebesök

Studie av nytillskotten på "fårgården" Jannelund.

Viby Hushållningsgille
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BARNENS
TÄLT
Välkommen Rebecka!

Sedan hösten 2016 har Kristallkyrkan varit
utan någon anställd efter att Ulrika Fridborg
Doyle slutade sin tjänst. Under vintern har vi
sökt efter en ersättare. Före sommaren blev
det klart att Rebecka Hassel kommer att
börja en tjänst som barn- och ungdomsledare hos oss vilket vi är mycket glada för. Rebecka kommer att jobba heltid och ha som
huvuduppgift att organisera och utveckla
arbetet för barn och unga i Kristallkyrkan.
Rebecka kommer närmast från en tjänst
i Snavlunda som församlingsassistent och
hon har utbildning och tidigare erfarenheter
av att arbeta med unga. I nästa nummer av
Vi i Viby hoppas vi att Rebecka ska presentera sig lite närmare. Vi hälsar Rebecka
varmt välkommen till Kristallkyrkan och
Vretstorp!

Lördagen 2 september kl 15 är det återigen
dags för en dag full av roliga aktiviteter för
barn utanför Kristallkyrkan. Likt tidigare
år blir det hoppborg, ansiktsmålning och
mycket annat roligt. I år kommer det även
finnas en uppblåsbar hinderbana som bjuder
till roliga utmaningar. Det blir även samling
i tältet där man får möte kyrkans nya barnoch ungdomsledare Rebecka som precis har
börjat jobba hos oss.
På kvällen från kl 18 går det att köpa
hamburgare från grillen. Arrangör är Kristallkyrkans ungdom.

God glass under blå himmel
Under sommaren har det ordnats med tre
stycken glasscaféer i Kristallkyrkan. De två
första kvällarna hade fint väder och vi kunde
sitta ute och njuta av sommarkvällen med
glass, kaffe och vad man önskade från menyn. När detta skrivs har den sista glasscafé-kvällen ännu inte gått av stapeln men vi
hoppas att även den blir en fin och trivsam
kväll. Det är Kristallkyrkans ungdom som
arrangerar glass.café-kvällarna och pengarna som blir över går till kyrkans barn- och
ungdomsarbete.

Parkgatan 1, 694 50 Vretstorp
Telefon expeditionen 0582-66 01 89
E-post: info@kristallkyrkan.se
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Vretstorp frikyrkoförsamling

www.solkraft.info

www.solkraft.info

i Viby AB
0768-910 340

0768-910 340

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

Grön solkraft sänker
dina energikostnader

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

Du är
100 % nöjd

Första
kontakt

en
ch

Effektiv o

ke

1.

l pr oc ess

Solkraft
kartlägger
förutsättningar

2.

Vi i Viby

Solkraft
med

Du får
beslutsunderlag

Du beställer

Vi skriver
avtal

4.

5.

8.

Solkraft
installerar

Slutfaktura

6.

7.

3.
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”Vi i Viby”
Lundby Prästgården 187
694 95 Vretstorp

Händer i Viby
September

Oktober

10-14 Loppis, Vretstorp Folkets hus
15 A-lag Herrar VretstorpIF vs
		
IF Eker Örebro
12:30 P/F 03-04 Östansjö IF vs
		
Ervalla SK (hemma)
12:30 P/F 05-06 Östansjö IF vs
		
Ervalla SK (hemma)
		
Lag Ponny div 2, VIBY RID & KS
3 11:15 P11 Pojkar/Flickor Match mot
		
IFK Örebro (hemma)
		
Lag Häst div 2, VIBY RID & KS
4 17:15 Linedance Fortsättning,
		
Bäckens D&F Vretstorp Folkets hus
18:15 Linedance Nybörjare,
		
Bäckens D&F Vretstorp Folkets hus
19:45 Dans&Fitness, Bäckens D&F
		
Vretstorp Folkets hus
18 Seniorlag Herrar Östansjö IF vs
		
FK Örebro 2 (hemma)
9 10-14 Loppis, Vretstorp Folkets hus
19 Trio Kaja möter Trio tango
		
Extremo, Aggershus
10 10-16 Skördemarknad/trädgårdsdag,
		
Östansjö Trädgård
13 P/F 03-04 Östansjö IF vs
		
Pålsboda GOIF (hemma)
16 11-16 Vibydagen
		
Seniorlag Herrar Östansjö IF vs
		
Pålsboda GoIF (hemma)
14-17 A/Epa-traktor träff,
		
Vretstorp Folketshus & Park
10-14 Loppis, Vretstorp Folkets hus
10 P11 Pojkar/Flickor Vretstorp IF vs
		
K Sturehov Röd (hemma)
11:15 P/F 03-04 Östansjö IF vs
		
Vretstorps IF (hemma)
11:15 P/F 05-06 Östansjö IF vs
		
Vretstorps IF (hemma)
		
Septemberhoppet Ponny, div 2,
		
VIBY RID & KS
17		
Septemberhoppet Häst, div 2,
		
VIBY RID & KS
		 Kyrkoval
10 Kyrkmässa, kyrkokören, Viby kyrka
23		
Blommor, skott o sticklingar,
		
säljes – bytes, Vretstorp Folkets Hus
10-14 Loppis, Vretstorp Folkets hus
10 P11 Pojkar/Flickor Vretstorp IF vs
		
IFK Hallsberg FK (hemma)
10 P/F 05-06 Östansjö IF vs IK Sturehov
		
Röd (hemma)
10 P/F 03-04 Östansjö IF vs IK Sturehov
		
Röd (hemma)
16 Seniorlag Herrar Östansjö IF vs
		
Åmmebergs IF (hemma)
14-16 Cafélördag M Östansjövandring,
		
arr Östansjö Folkets Hus
24 16 A-lag Herrar Vretstorp IF vs
		
IFK Örebro (hemma)
30 10-14 Loppis, Vretstorp Folkets hus
		
Lag Häst div 2, VIBY RID & KS

1		
Lag Ponny div 2, VIBY RID & KS
3 19 Brasafton ”Kura skymning”
		 Hembygdsförening
7 10-14 Loppis, Vretstorp Folkets hus
		
Städdag, samling vid Pergolan,
		
Östansjö centrum, arr Östansjö
		
Folkets Hus
19 Emma och Daniel Reid,
		
Ung folkmusik, Aggershus
		
KM Hoppning, Dressyr och Allround,
		
VIBY RID & KS
8 15:20 KM Hoppning, Dressyr och
		
Allround, VIBY RID & KS
10 Högmässa, skördebasar, CKF-fika,
		
Viby kyrka
18 Riksteatern visar ”Försvinandet”,
		
arr Östansjö Folkets Hus
14 10-14 Loppis, Vretstorp Folkets hus
21 10-14 Loppis, Vretstorp Folkets hus
14-16 Cafélördag - Ingvar Björck visar
		
sin film Östansjö 110 år,
		
arr Östansjö Folkets Hus
19 Oktoberfest arr Östansjö Folkets
		
Hus vänner
22 15:20 Vretstorp Folkets hus
25		
Ostansjö – Vretstorp (lopp)
27 17:30-20:30 Ljus/eldkväll,
		
Östansjö Trädgård
10-14 Loppis, Vretstorp Folkets hus
28 14-16 Cafélördag, Hallsberg bibliotek
		
presenterar boksnurra, Östansjö
		
Folkets Hus
19 Soﬁe Livebrant sång o gitarr,
		 Aggershus
31 18 Halloweenvandring på
		
Magiska Teatern

2

November
4

10-14 Loppis, Vretstorp Folkets hus
18 Minnesgudstjänst med ljuständning,
		
kyrkokören, Viby kyrka
5 10 Högmässa med välsignelse av gravar,
		
Viby kyrka
6 9:30-12 Öppen förskola, Magiska teatern
8 11 Höstloppet. Vretstorp IP
11 10-14 Loppis, Vretstorp Folkets hus
14-16 Cafélördag, bokhandlare
		 Bo Palmkvist, arr Östansjö Folkets Hus
13 9:30-12 Öppen förskola, Magiska teatern
17		
70-tal Disco, arr Östansjö Folkets
		
Hus vänner
18 10-14 Loppis, Vretstorp Folkets hus
14-16 Cafélördag, Ingvar Björck visar
		
sin Östansjöfilm nr 5, arr Östansjö
		
Folkets Hus
19 Stinnerbom Stinnerbom Dubé,
		 Aggershus
19 11-16 Julmarknad på Törntorps gård,
			Karstorp
25 10-14 Loppis, Vretstorp Folkets hus
14-16 Cafélördag, Lilian Edstöm, Kumla
		
Skomuseum, arr Östansjö Folkets Hus

Viby önskar dig välkommen till

PROGRAM
11-16 Försäljning, servering, visningar,
program vid Viby Församlingshem och
många andra platser. Barnens nöje och
marknad vid Församlingshemmet!
12 Tor nmusik följt av visning av Viby kyrka
och kyrkogård.

13.30 och 15 Busstur Viby runt med
Ingvar ”Vibygubben” Björk och Sture
Hermansson vid mikrofonen. Start vid
Vibybastun. Pris 80:-.
16.30 Vi spelar för livet. Konsert i Viby
kyrka m Hannah Lindgren, cello och sång,
kören Corona under ledning av Katarina
Högberg Jansson. Fri entré.

