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Ängatorp i sommarskrud.
Foto: Erica Biltman.
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Vad tänker du på när du hör ordet ”trädgård”? Välskötta
rabatter? En härlig gräsmatta för barnen att springa och leka
på? Fruktträd och bärbuskar? Oavsett kräver en trädgård
omvårdnad och skötsel.
Jag tänker att det är likadant med vår ”inre trädgård”.
Var och en av oss har ju en inre värld som kan liknas vid
en trädgård. Vad kan den behöva i dessa tider? Kanske är
näringstillförseln lite torftig? Hur kan vi hjälpa varandra utan
att komma för nära rent fysiskt? Vi behöver vara kreativa i
det här läget. En enkel sak kan vara att ringa till någon som
kanske sitter ensam och ställa frågan - Hur har du det? En
sådan gest av omtanke kan värma länge.
Kanske ska vi inbjuda varandra till en träff utomhus då vi
kan ta en promenad tillsammans, eller sitta vid ett trädgårdsbord och ta en fika och få en pratstund på lagom avstånd.
Du som inte har en trädgård – gå ut och njut av naturen runt
omkring dig! Den finns där för oss alla med skönhet och
dofter och fågelsång.
Vårt kyrktorn fyller 250 år i år. Byggnadsåret 1770 står med
snirkliga siffror på väggen. Det hade vi tänkt fira i samband
med Vibydagen i höst. Tänk om det gamla tornet kunde
berätta om allt det sett under 250 år. Om årstidsväxlingarna
i landskapet runt omkring. Om alla människor som besökt
kyrkan och kyrkogården i både glädje och sorg. Om farsoter
förr och nu. Fortfarande står tornet där och ser ut över Vibybygden!

Datum
1/9
1/12

Helsida 1500:Kvartssida 400:-

Manusstopp
1/8
1/11

Halvsida 800:Åttondedelssida 300:-

Föreningar kan bli s k medverkande förening genom
att betala 5 000 kr/år och då få två sidor per nummer,
alternativt 2 500 kr/år för en sida per nummer.
Se vibybygden.se/tidning för mer info.
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Från redaktionen
Varsågod…
... ett nytt nummer av vår mysiga tidning Vi i
Viby! När virus och därmed motiverad isolering
drar över vårt land är det extra lämpligt att
lyfta fram trädgårdarna som gläder både
dem som har dem och dem som ser dem!
Passa på och besök någon av våra offentliga
trädgårdar och parker i sommar: Boulebanan
och området kring den i Östansjö, Folkets
park i Vretstorp, Viby prästgårds trädgård
och Hembygdsgården.

Höstnumret handlar om jakt. Lämna gärna
tips och idéer till oss. Eller kom till redaktionsmöte i Viby Gamla Prästgård söndagen den
19 juli kl 15. Om vädret tillåter sitter vi ute.
Apropå trädgård: Bina är ju jätteviktiga för att
det ska bli frukt och bär och allt vi behöver ha
till mat. Leta bin-tävlingen är tillbaka i detta
nummer. Sök bin på tidningens sidor och
skicka in antalet så kan du vinna en burk
Viby-honung!
En riktigt skön sommar önskas från oss i
redaktionen!
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Ett växande intresse
I förra numret av Vi i Viby, under rubriken ”Snart blommar det …” efterlyste vi
trädgårdsentusiaster, i större eller mindre skala, som ville vara med i detta nummer.
Vi har fått ett napp!
Kanhända är hon mer känd som konstnär med sina vackra fågelakvareller
eller fantastiska holkar. Nu kanske en och annan av er säger: ”Aha! Är det Erica
Biltman?” Javisst är det hon.

Från Stockholm
till Ängatorp
Erica är uppvuxen i Stockholm
och hennes trädgårdsintresse vaknade tidigt – även om
odlingsmöjligheterna inte var
då, som de är nu.
- Jag är uppvuxen i Saltsjöbaden med sina berghällar,
berättar Erica, så det var
bara i skrevorna som det gick
att odla. Så det fick bli såna
växter som kunde bo där.
Föräldrarna köpte Ängatorp
1980 och Erica har bott där
till och från. Då var grönsaks–
landet större och mycket att
rensa.
- Vi fick hjälp med rensningen
av släktingar i ”mindre höjd”–
men det är nära 30 år sen så
de är stora nu, berättar Erica.
Erica och brodern Christian
tog över 2001 och därefter
har grönsakslandet blivit
mindre och ”mer hanterbart”
medan blommorna blivit fler.
Det har också kommit till två
växthus. Det lilla fick hon
som 50-årspresent men det
kom inte upp förrän tio år senare. Det stora kom på plats
2015. Med en förhöjd sockel
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Foto: Erica BIltman

har det fått mera rymd.
Ängatorp byggdes i slutet
av 1870-talet och en gång i
tiden bodde Emil Gustavsson
här med sina två systrar. Då

fanns en trädgård som folk
vallfärdade till.
- När vi började rensa och
gräva, här och var i rabatterna,
så kom det upp rosa rosor
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och gula liljor. Även orange
liljor – men där har sorkarna
ätit upp de flesta. Pionerna
fanns från början och en
cremefärgad ros har fört en
tynande tillvaro men överlevt.
Även annat har kommit upp
som vi inte själva planterat,
berättar Erica.

En salig röra
Erica drömde som barn om
att bli trädgårdsarkitekt men
hennes trädgård är inte ordnad
i prydliga rader eller ordnade
grupper. Hon planerar i samråd
med växterna.
- Det här är ingen
slottsträdgård, utan snarare
en ”salig röra”, förklarar hon.
Kommer en blomma upp
som trivs, så får den vara
kvar – såvida den inte tar
över allt. Men då hamnar den
nån annanstans. När tomatplantorna blev för många
hamnade de i gödselstacken. Där skördar jag mycket
tomater bland nässlor och
balsaminer. Jag lider med
växterna och kan inte kasta.
Det finns även tomater
och jordgubbsplantor bland
blommorna. Gömda jordgubbar har fåglarna svårt att hitta,
och det är bra. Under våren
har Erica och Christian flyttat
jordgubbslandet eftersom
plantorna behöver förnyas
för att ge rikligt med bär. Då
passade Erica på att leta nya
plantor där de gömde sig
bland blommorna och hon
hittar ständigt nya.
- Det oväntade är roligt.
”Oj växer det sånt här!” Det
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Erica Biltman hälsar mig välkommen. Så här i slutet av april går det bara
att ana hur det kan se ut under sommaren. (foto: Kerstin)

På den här härliga sommarbilden får vi svar på detta. Liten, eftersom den
är stor på framsidan.
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I slutet av april ser inte grönsakslandet så märkvärdigt ut – trots allt slit med rensning och sådd ... (foto: Kerstin)

… men när det är dags för skörd så är det värt allt besvär.

gläder barn och vuxna som
kommer på sommaren och
även oss själva. En trädgård
ska vara levande och man
ska inte vara rädd för att
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pantersniglar som förhoppningsvis försvarar trädgården.
Några knepiga växter har
Erica däremot inte. Utan bara
såna som orkar med att klara
sig själva. Mest perenner.
Lavendeln däremot trivs inte,
så den har hon i kruka och
tar in den i växthuset över
vintern för att den inte ska
frysa och dö.
- Har du några absoluta
favoriter? undrar jag.
- Pioner, solrosor, stockrosor älskar jag .., tulpaner,
akleja och lupiner – men det
får man väl inte säga.

förstöra.
Men det finns annat som
kan förstöra. Erica berättar
att hon har sett mördarsniglar
vid brevlådan men de har
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Grönsakslandet
Utöver det ätbara som
växer bland blommorna och
i gödselstacken finns det
mesta av allt gott och nyttigt i
grönsakslandet. Erica räknar
upp allt hon kan komma på:
- Potatis, mangold, sallad, rödbetor, ärter, bönor,
grönkål, dill, röd och gul lök,
persilja, citronmeliss, dragon,
mynta, oregano, körvel,
libsticka, rädisor, purjolök,
tomater lite här och var,
jordgubbar, vindruvor, hallon,
svarta och röda vinbär,
äpplen, päron, klarbär. Jag
hoppas på bigarråer. Plommon, gurka, squash. Ena
päronträdet är gammalt och

ihåligt men blir som en
matta av päron. Jag
ger bort massor.
- Vad är det bästa
med en trädgård?
- Det är en lisa för
själen. Den ger lugn och
jag kan koncentrera
mig. Det är skönt att
jobba med kroppen –
och samtidigt ett sätt
att koppla av. Jag blir
nöjd när jag ser result–
atet efteråt. Och vi
kan skörda giftfritt och
utan konstiga ämnen,
det är bra.

Säsongsvis är det många timmars arbete
för att sköta trädgården. Då är det skönt
med en vilopaus under vinrankorna.

Här väntar tomatplantorna på rätt temperatur för utplacering. (foto: Kerstin)
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Tavlor och holkar
Trädgården är också en ”idéspruta” när Erica
ska måla sina tavlor och holkar. Holkarna är
ofta på beställning och försvinner fort men
hon har ett par målade holkar i trädgården.
Hon gör även holkar på 3-4 våningar! Numera
gör hon holkarna själv i sin snickeriverkstad.

Foto: Kerstin

Det vanligaste motiv på Ericas akvareller
är fåglar. Vid ett tillfälle räknade hon ut att
hon gjort minst 345 sådana tavlor!
En bit från boningshuset ligger Ericas
ateljé ”Färgtuben, väl värt ett besök.
Text: Kerstin Lindh Furås
Foto (där ej annat anges): Erica Biltman

Foto: Kerstin
Foto: Kerstin

Askersundsvägen 22 • Vretstorp
0582-66 02 32, 070-939 77 67
Välkomna!
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Följ oss på facebook.com/magiskateatern
eller instagram.com/magiskateatern/
för löpande uppdateringar.
--------------------------------------------Hösten 2020 väntas man både kunna se
trolleri och barnteater med Alfons Åberg
på Magiska Teatern i Vretstorp.
Håll utkik på magiskateatern.se för
senaste nytt och för att inte missa något.
----------------------------------------------------------------------------------------Vill du också lära dig trolla?

Kolla in www.trolleritricks.se

___________________________________________________________
Prova på klippklättring i sommar.
En spännande aktivitet för hela familjen eller kompisgänget utomhus.
Ett perfekt alternativ när man ska undvika folksamlingar och längre resor.
Tid: ca 2 timmar
Pris per person: 350kr (250kr för medlemmar i magiska teaterns scenkonstförening.)
www.magiskateatern.se/klattring
Ring Jakob 0706035335 för bokning eller mer info.
___________________________________________________________
Vill du också få odlingstips?
Kolla in www.odlingswebb.se
___________________________________________________________
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Magiska Teaterns Scenkonstförening

Teatergrupper på Magiska Teatern ht 2020
Även ht 2020 planerar vi att ha teatergrupper på magiska
teatern. Maila emma@magiskateatern.se och ange om det är
någon speciell dag eller tid som passar och håll utkik på
magiskateatern.se/teatergrupp

Filmklubb med barnfilmer ht 2020
För endast 100kr (200kr om du ännu inte är medlem i magiska
teaterns scenkonstförening) kan du se alla höstens filmer i
filmklubben. Varannan söndag (jämna veckor kl. 14).
www.magiskateatern.se/bio
--------------------------------------------------------------------------------Passa på att köpa magiska glas som lyser upp vardag
eller fest så snart du häller i något drickbart

6 glas för endast 350kr
Kan diskas och användas flera gånger.
www.magiskateatern.se/magiskaglas
_________________________________________
Bli medlem i Magiska Teaterns scenkonstförening du också.
Som medlem stödjer man vår verksamhet och får bl.a. rabatter på
vissa evenemang och annat t.ex. 5% rabatt på www.glashusen.se
www.magiskateatern.se/scenkonst
Betala 100kr till bg 501-8080. Ange namn och p-nr som referens.
Magiska Teaterns Scenkonstförening
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Otto ny i Byalaget
Vid årsmötet i februari avgick Yvonne
Hedlund som varit med nästan från
starten i Byalagets 11-åriga historia. Vi
ber att få tacka Yvonne för de här åren
i styrelsen.
Istället för Yvonne valdes Otto Kivling
in som ny ledamot i byalagsstyrelsen och
vi hälsar Otto välkommen och hoppas att
han bidrar med lite ”nytt blod”i den ”gamla
”styrelsen.
Här nedan presenterar sej Otto och berättar
lite om sin bakgrund och vad han brinner för.
Otto Kivling heter jag och är uppvuxen i
Kårkulla och Hallsberg men flyttade härifrån
redan när jag var 18 år för att gå datatekniskt
gymnasium. För ett par år sen flyttade jag
med min familj fru och tre barn, tillbaka till
hemtrakterna efter att ha bott utomlands ett
antal år.
Vi driver företag inom biodling och spelutveckling och är även delägare i en finsk
spelstudio, vilket kräver mycket resor av
mej. Men majoriteten av jobbet sköter jag på
distans via fiberkoppling. Utan fiberkoppling
skulle jag inte kunna jobba hemifrån då spel
kräver stora datamängder.
Sedan vi skaffat hus har jag blivit intresserad
av odling. Förra året odlade jag tobak till
snus och det jag testar nu är att odla hy-

Otto med dottern Laura. Foto: Susanna Kivling

droponiska grönsaker då jag inte har tid att
rensa ogräs som småbarnsförälder.
Jag fick en jägarexamen i 40-årspresent
och vill gärna utveckla det intresset men
tiden är den mest begränsande faktorn.
Genom byalaget hoppas jag kunna delta
i arbetet att göra Vretstorp ännu bättre och
en tågstation skulle göra livet lättare här ute.
Själv har jag även en dröm att kunna öppna
en ungdomsgård där man kunde erbjuda
musikstudio, 3d-skrivare och datorer att spela
på eller att lära sej att göra spel på eftersom
jag skulle vilja kunna erbjuda ungdomar
möjligheter som jag aldrig hade.
Text: Otto Kivling och Torbjörn Åkesson
Bild: Otto Kivling

Sjöstigen nystädad
Byalagets nybildade arbetsgrupp ryckte ut
för att kratta och städa upp delar av Sjöstigen.
Från gamla macken till badplatsen är det nu
uppsnyggat och räfsat. Den delen som går
mellan bron över E20 och till Sjöstugan fick
vi hjälp av Sven Bodin som kom med sin
grävmaskin och skalade bort det mesta av
gräset som hade tagit över och nu kommer
det läggas på ny sand av företaget som håller
på med den utökade delen av Sjöstigen.
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Arbetsgruppen som städade. Från vänster:
Bertil Gunnarsson. Tommy (Sicce) Åkesson, Torbjörn
Åkesson, Arne Laurén och Tommy Svensson.

Vretstorp Byalag

Och det arbetet pågår nu för fullt så vi ser nu
fram emot att få vandra den nya delen.
Text och foto: Torbjörn Åkesson

Mona Åkesson längst bort i bild bjöd oss i gruppen på
nybakat till kaffet. (Obs! Bilarna tillhör inte oss)

konstgjorda fjädrar m.m.
Vi i byalaget har valt att köpa in papperssnitslar som vi köper på rullar som används
för att snitsla. Ett billigt och framförallt ett
miljövänligt alternativ som funkar bra. Dom
finns i olika färger så det är inga problem att
få till en färgexplosion med dessa remsor.
Lite synd att vi inte kunde arrangera stunden, då vi tillsammans med barnen klädde
påskbjörkarna, som har varit så uppskattad
av framför allt barnen. Men vi lovar att om
allt blir som vanligt igen så kör vi nästa år.
Text och bilder: Torbjörn Åkesson

Byalagsstyrelsen
klädde påskbjörkar
Byalaget styrelse fick p.ga. av rådande
omständigheter med Coronaepedemin klä
årets påskbjörkar med hjälp av den nybildade
arbetsgruppen som ingår i byalaget. Tre
björkar pyntades som skulle placeras vid
rondellen, centrum och vid Esslatorp. Vi
delade upp oss på björkarna som skulle kläs
och följde rekommendationerna om att hålla
avstånd.
Nu är det ju inte bara restriktioner ang.
viruset som påverkade. Det finns även
rekommendationer om att inte använda äkta
påskfjädrar. Det finns en del bra alternativ nu
att köpa. Bl.a. finns färgad ull och det finns

Tommy Svensson och Agneta Bodin

Vretstorp Byalag

Helen Persson och Anette Wiberg

Björken i rondellen
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På grund av Coronaläget ordnar vi
naturligtvis demonstration och köp av varor
utomhus samt hemleverans om du önskar
ring 070-604 93 45.

Öppet torsdagar 13-18

IVANHOE för livet
ute i det fria!

© Ivanhoe

termosar
ryggsäckar
träkåsor
jackor
tröjor
skjortor
kängor
bestick
kikare

Under rådande omständigheter
öppnas butiken tills vidare
efter överenskommelse
Mona: 073-182 58 58
www.valldalahandel.se

Nillas Ekonomiservice
Din hjälp på kontoret

Välkommen till en frisersalong
i annorlunda miljö!
Tidsbokning tel 070-5668207
Klipper, färgar, slingar, lockar

Gunilla ”Nilla” Otterborn
Frosten
694 95 Vretstorp
073-180 76 12
nillas.es@telia.com

När musklerna ömmar…

Hot & Cold

Aloe verabaserat liniment med
många användningsområden
Köp det hos

emmas lillstuga
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@emmaslillstuga

Parkgatan 1, Vretstorp • 070-797 88 95
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Gumaelius trädgård blommar
Gumaelius tyckte att rabatterna skulle vara runda och i olika storlekar och därigenom skulle de ge besökaren en
upplevelse av djup. Foto: Ingrid Lundqvist

Gustaf Wilhelm Gumaelius (1789-1877)
får nu en ros uppkallad efter sig. Och hans
trädgård vid Viby prästgård har de senaste
åren vuxit fram ur glömskan. Upptäck en
av Vibys dolda pärlor!
Svenska rosensällskapet har meddelat att den
ros som hittats i Viby prästgårds trädgård – som
vi hittills kallat Vibyrosen – kommer att få namnet
Rosa Gumaelius för att hedra den gamle kyrko—
herden och botanikern. Rosor får numera inte ha
ortsnamn i sina vetenskapliga namn.
Dagens besökare kan även se många andra
växter som direkt eller indirekt kan kopplas till
Gumaelius. Vissa har helt enkelt börjat spira ur
jorden sedan sly och ogräs avlägsnats. Andra
har skänkts tillbaka från trädgårdar i bygden som

Iris fanns på Gumaelius lista, men denna har övervintrat på Wärnsta dit en kom från Prästgården på
kyrkoherde Haerbergers tid. Foto: Ingrid Lundqvist

Välkommen till Sommarcafé
i Viby Gamla Prästgård!
Tisdagar-torsdagar kl 14-17 från midsommar
och juli månad ut.
Ta en vandring längs Sjöstigen och se hur
långt arbetet kommit! Spana in vad som
hänt i trädgården! Sitt coronasäkert med
bordsservering utomhus – eller få med dig
en fikapåse till annan plats i naturen!

Viby församling

tidigare fått växter från prästgården.
Även fruktträdgården i sydsluttningen bär
Gumaelius prägel. Några sorter återfinns på hans
egen växtlista medan andra är nya. Också de
nya sorterna kan sägas vara valda i hans anda,
eftersom han gärna ville pröva det nya som ingen
annan redan hade.
Från midsommar och under juli månad kan man
besöka trädgården och fika i det fria då sommarkaféet i Gamla prästgården håller öppet även i år.

Vibyrosen får nu ett vetenskapligt namn:
Rosa Gumaelius. Foto: Ingrid Lundqvist

Ikonmålarkurs
Alexander Deriev,
Stockholm, håller kurs i
ikonmålning 7-9 augusti
i Viby gamla prästgård.
Kostnad: 2.150:- inkl
material och mat.
Info och anmälan:
pilgrimscenter@viby.nu
eller 0582-66 06 10.
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Bli en pilgrim för en vecka
eller en dag i sommar!

Ny liten förskola i Viby
Förberedelserna för att starta en liten utomhusförskola vid Viby församlingshem pågår för fullt.
Vi hoppas kunna börja skola in de första barnen
tisdagen den 18 augusti 2020. Intresserad? Ställ
ditt barn i kö nu!
Viby förskola kommer att ha ytan precis norr
om Viby församlingshem som sin bas. I sommar
byggs staket runt ett ganska stort område av
gräsmattan och skogsdungen som syns till höger
på bilden ovan.
Förutom gungor,
lekstuga, sandytor
och annat skoj kommer det att finnas ett
uterum i anslutning
till köksentrén till
höger i bild. ”I ur och
skur” är Friluftsfrämjandets koncept för
utepedagogik och
innebär att barn och personal vistas ute för det
mesta, gör utflykter i närområdet och äter de flesta
av sina måltider i uterummet eller i det fria.
Just nu (början på maj 2020) pågår ett febrilt
arbete med att få alla tillstånd klara, rekrytera
personal och göra de anpassningar av lokaler och
utemiljö som behövs. Och så behöver vi anmälningar
från barn som vill komma till oss, förstås! Vi räknar
med att börja med en mindre barngrupp och sedan
utöka efter hand till som mest 17 barn.
Eftersom tillstånd och rekrytering i skrivande
stund inte är klara, kan vi ju inte garantera att vi
kommer igång, varför man bör ställa sitt barn i
kommunens kö samtidigt för säkerhets skull.
Mer information finns på www.vibyforsamling/
forskola där man även hittar anmälningsblankett.
Välkommen med era frågor och er anmälan!

ANNANDAG PINGST | 1 juni
På årsdagen av invigningen av Helgeandskapellet
på andra våningen i Gamla Prästgården firas
högmässa (i bästa fall ute) kl. 18.30. Efteråt pizza
bakad i bakugnen till självkostnadspris och föredrag
om Nidaros som pilgrimsmål.
PILGRIMSRESA TILL NIDAROS, del 1
1-6 september
Med start i Närkes Kils kyrka färdas vi längs
Romboleden via Dalarna och Härjedalen mot
Trondheim. Pga de rådande omständigheterna avslutas resan på den svenska sidan för fortsättning
sommaren 2021. Vandring i år: c:a 10 mil.
Förberedande träff 18/8.
RISEBERGA-OLSHAMMAR | 3-8 oktober
När resan till Italien nu blivit inställd vandrar vi
längs Munkastigen via Tångeråsa, Svartå och
Ramundeboda. Dagsetapperna är c:a 20 km.
Kostnad: 400: - per dygn inkl. frukost, matsäck,
middag och övernattning. Anmälan senast 3/9.
KORTVANDRINGAR PÅ 3-4 KM
med samling tisdagar jämna veckor kl 9 vid Viby
församlingshem. Ta med eget fika. Vi går med
avstånd och god gemenskap! Slut senast kl 12.
Kontakta oss för mer info!

Välkommen att delta i eller följa invigningen på
vår hemsida, söndagen den 16 augusti i samband
med högmässan kl 10. Tal och tårta utlovas!
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Viby församling

Viby Församling söker
gravrättsinnehavare!
Vi söker nu återigen anhöriga eller närstående till
gravsatta på Viby kyrkogård.
De gravar som berörs är försedda med en skylt med
uppmaningen att kontakta kyrkogårdsförvaltningen.
På www.vibyforsamling.se finns det en förteckning
vilka gravar det berör.
Obs! Får inte församlingen kontakt med anhöriga
kan det medföra att gravanordningen tas bort.

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen vid ev.
frågor, 0582-700 67

I år påbörjas renoveringen av kyrkogårdens
gånger med några lagningar som nästa år
kommer att täckas med en slags miljövänligt
oljegrus som har asfaltens fördelar men
grusgångens utseende.

”Du vind som värmer mig”
On 10 juni kl 18.30 ”Du vind som värmer mig”
Viby kyrkokör och manskör sjunger in
sommaren tillsammans med
Hannah Lindgren, sång och cello.
Se gärna den här konserten hemifrån på din skärm.
Gå in på:
www.vibyforsamling.se/livestream och se den i direktsändning! Ett fåtal platser finns i kyrkan.

Sön 16 augusti kl 18.00
Lovsångsgudstjänst med musik ur mässan ”I dina
vingars skugga”, av Erik Tilling.
Medverkar gör två familjer Fogel. Var gärna med
och fira gudstjänsten hemifrån via din skärm. Gå in
på www.vibyforsamling.se/ livestream och se den i
direktsändning. Ett fåtal platser finns i kyrkan.

Viby församling
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Möt andra. Möt dig själv. Möt Gud.
Välkommen till våra gudstjänster i Viby församling!
Delta på plats eller i direktsändningen på www.vibyforsamling.se/livestreama eller sidan
Viby Församling på Facebook!
Må 1 juni 18.30 Högmässa, B Lundqvist, utanför
Viby g:a prästgård (vid regn inne, men då med
plats för väldigt få), pizzafest med föredrag om
pilgrimsmålet Nidaros.
To 4 juni 18.30 Veckomässa
Sö 7 juni 10 Högmässa, B Lundqvist, söndagsskolan Himlakul, kyrkfika.
On 10 juni 18.30 Direktsänd sommarkonsert ”Du
vind som värmer mig”, Viby kyrkokör och mans–
kör, Hannah Lindgren cello och sång, se www.
vibyforsamling.se/livestream. Tyvärr bara ett fåtal
platser i kyrkan.
To 11 juni 18.30 Veckomässa
Sö 14 juni 10 Högmässa, B Lundqvist, söndagsskolan Himlakul, kyrkfika.
Lö 20 juni 11 Friluftsgudstjänst på midsommardagen vid Viby Hembygdsgård, T Edebol. Ta med
eget kaffe!
Sö 21 juni 10 Högmässa, T Edebol, söndagsskolan Himlakul, kyrkfika.
Sö 28 juni 10 Högmässa, T Edebol, kyrkfika.
Sö 5 juli 10 Högmässa, T Edebol, kyrkfika.

Sö 12 juli 10 Högmässa på Apostladagen,
T Edebol, kyrkfika.
Sö 19 juli 10 Högmässa, B Lundqvist, kyrkfika.
Sö 26 juli 10 Högmässa på Kristi förklarings dag,
B Lundqvist, kyrkfika. 15 Friluftsgudstjänst på
Broby äng. Ta med eget kaffe och något att sitta
på!
Sö 2 augusti 10 Högmässa, B Lundqvist, söndagsskolan Himlakul, kyrkfika.
Sö 9 augusti 10 Högmässa, B Lundqvist, söndagsskolan Himlakul, kyrkfika.
Sö 16 augusti 10 Högmässa, invigning av Viby
förskola, B Lundqvist, söndagsskolan Himlakul,
tårtkalas i nya lekparken.
Sö 16 augusti 18 Lovsångsgudstjänst med musik
ur mässan ”I dina vingars skugga” av Erik Tilling.
Se www.vibyforsamling.se/livestream. Tyvärr bara
ett fåtal platser i kyrkan.
Sö 23 augusti 10 Högmässa, T Edebol, söndagsskolan Himlakul, kyrkfika.
Sö 30 augusti 10 Högmässa, T Edebol, söndagsskolan Himlakul, kyrkfika.

Musikveckan 2020 är tyvärr inställd
Viby kyrka hålls öppen för besök i sommar tisdag-torsdag
kl 13-16 från midsommar och juli månad ut.
Välkommen in!

Viby församling
Expedition/Siv Pettersson
Viby Församlingshem
694 95 Vretstorp
0582-66 00 10
viby.forsamling@svenskakyrkan.se
www.vibyforsamling.se
FB: Viby Församling
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Präster
Benjamin Lundqvist (kyrkoherde)
0582-66 08 20
benjamin.lundqvist@svenskakyrkan.se
Torbjörn Edebol (komminister)
0582-100 57
torbjorn.edebol@svenskakyrkan.se

Musiker
Eva Fogel • 0582-66 00 07
eva.fogel@svenskakyrkan.se
Barn och ungdom
Emma Svensson
(församlingsassistent)
0582-701 64
emma.svensson@svenskakyrkan.se

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

Viby församling
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Regler:

1. Lös sudokut.
2. Ta en bild på det och
skicka in till viiviby@viby.nu
Vinst: Målarbok + pennor

5

ht

rig

py

Co

1

4

Tävling:

©
20

20

5

JG
B
v

Se
r

1

ice
,

2

Ta dig fram till honungsburken
utan att möta ett bi!
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Varje siffra får bara finnas en gång i
varje rad ( ), kolumn ( ) och låda.

Hi hi!
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Chokladmousse
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- Imorgon gäller det att
hålla ögonen öppna.
- Varför då?
- Eh, för att det skulle
vara jättekonstigt om man
gick runt och blundade hela
dagen!

Ingredienser:
• Spadet från 1 paket kikärter
• 100 g mörk choklad
1. Sila kikärterna och häll spadet i en bunke.
2. Vispa med elvisp till ett vitt skum.

Om du har svarat rätt så har du
svarat fel, men om du har svarat fel så har du svarat rätt.
Vad är svaret?
Rätt svar: fel

Barnens sida

3. Smält chokladen över vattenbad eller i
micron.
4. När chokladen är smält, lägg i skummet,
lite i taget och blanda.
5. Häll upp i glas och ställ i kylen. Servera
med lite grädde och färska bär!
Tips! Receptet räcker till 4 mellanstora
glas eller 6 små glas!
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TACK

Margareta Guldbrandsson!
Vid årsmötet lämnade Margareta ”Maggan”
Guldbrandsson sina uppdrag i hembygdsföreningen efter oräkneliga år på posten.
Maggan, en riktig klippa i föreningen, har
varit ansvarig för kaffekommittén och lotteriverksamheten, två mycket viktiga verksamheter för hembygdsgårdens fortlevnad.
Det var 2014 som Maggan blev ledamot i
styrelsen men hon har bakat, serverat kaffe
och framförallt bidragit till trivseln betydligt
mycket längre än så.
Jag försökte mig på en uträkning men gav
upp- Maggan har serverat tusentals koppar
kaffe helt ideellt i hembygdsgården! Det är vi
oerhört tacksamma för!
För några år sedan flyttade Maggan och
hennes Göran från Östansjö till Kumla men
de fortsätter att vara Viby trogna, Maggan är
till exempel fortfarande ordförande i syföreningen.
Vi hoppas få servera dig och Göran kaffe i
hembygdsgården snart Maggan!
Susanna Kivling

Margareta, ”Maggan” alltid med ett leende på läpparna.
Här utanför Fallastugan i samband med förberedelserna
för midsommarfirandet 2019.

Lördagen den 25 april var det fagning i Hembygdsgården.
Nu är kvistar och löv borta!
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Hembygdsföreningen

Viby Hembygdsförening
Vår årsplan blir annorlunda på grund av corona.
För aktuell information om våra evenemang, se anslagstavlorna utanför Hembygdsgården
samt i Vretstorp och Östansjö eller vår Facebooksida “Viby Hembygdsförening”.
Naturligtvis är alla välkomna att njuta av lugnet och naturen i hembygdsgården! Varför inte ta
med en picknickkorg? Dass finns, längst bort i den långa grå uthuslängan.
Ordförande Leif Pettersson tel 070-209 88 56
Kaffekommittén: Vakant
Grupper
Byggnadsvård: Ove Forsberg ansvarig, tel 0582-52 624
Växtgrupp: Birgitta Lindström Pettersson tel 070-514 17 52
Textilgrupp: Viveka Grinde tel 073-695 34 15
Bygdeband: Bosse Nilsson tel 072-2047647 E-post: bothure47@hotmail.se
Medlemsavgift: 150 kr/pers + 50 kr för utsocknes utskick.
Bankgiro: 526-6846

Är du intresserad av att hjälpa till med kaffeservering i hembygdsgården? Man behöver inte binda sig för trettio år eller mer!
Just i skrivandes stund vet vi inte när vi kan ha fikaservering
igen, men hör gärna av dig och anmäl ditt intresse!

Hembygdsföreningen
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Säljer ny & begagnad
hästutrustning!
Hallsbergsvägen 79, Östansjö.

KOMMISSIONSFÖRSÄLJNING, DU LÄMNAR IN, VI SÄLJER
ÅT DIG!
VILL DU LÄMNA IN NÅGOT?
RING 0760-39 86 89
HTTP://KAVALLERISTEN.SERVICESTUGAN.SE
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK & INSTAGRAM

Säljer ny & begagnad
Säljer ny & begagnad
hästutrustning!

hästutrustning!

Hallsbergsvägen 79, Östansjö.

Hallsbergsvägen 79, Östansjö.

KOMMISSIONSFÖRSÄLJNING, DU LÄMNAR IN, VI SÄLJER
ÅT DIG!

V
L LMDM
U ILSÄSMI N
KI O
OAN ISNF N
ÖÅRGSOÄTL? J N I N G , D U L Ä M N A R I N , V I S Ä L J E R
RING 0760-39 86 89
ÅT DIG!
HTTP://KAVALLERISTEN.SERVICESTUGAN.SE
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK & INSTAGRAM

VILL DU LÄMNA IN NÅGOT?
RING 0760-39 86 89
HTTP://KAVALLERISTEN.SERVICESTUGAN.SE
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK & INSTAGRAM

Sojas
ICA-Hall
Sommaröppet 9-21
Alla dagar
Vecka 25-34
Välkomna till oss!
22

Vi i Viby

Kristallkyrkan
sommaren 2020
Vårt program under sommaren kan man
läsa på vår hemsida kristallkyrkan.se. Där
försöker vi ha de senaste uppdateringarna
och aktuella uppgifter på vad som händer.
Under närmaste tiden kommer vi vara lite
mer aktiva i sociala medier med uppmuntrande inlägg och göra en del sändningar av
samlingar.
Känn dig välkommen till oss och vår kyrka!
Vi är vanliga människor som alla andra och
vi vill gärna finnas till hands och göra vad
vi kan för att hjälpa och stödja. Om du vill
prata med någon eller få hjälp med något
så är du välkommen att kontakta oss via
e-post info@kristallkyrkan.se eller telefon
0705415753 (Gunnar Larsson).

Bengt Johansson i
Kristallkyrkan
En söndag i början av mars var det musikkväll med Bengt Johansson i Kristallkyrkan.
Ca 80 personer kom och fick en härlig kväll
med många fina sånger från Bengt och hans
gitarr. Bengt har en gedigen låtlista och han
bjöd på många klassiker och några nyare
sånger.

Superlördag!
Under våren har det varit Superlördag vid
fyra tillfällen. Mellan kl 14-17 har det varit
aktiviteter i kyrkan för barn 7-12 år. De barn
som har kommit har fått göra många roliga
aktiviteter och pysslat, bakat, sjungit och lekt.
Håll utkik efter sommaren vad som händer i
höst!

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

Vretstorps Frikyrkoförsamling
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FredriksAlltjänst
• Precisionsfällning
• Traditionell trädfällning
• Stormfällda träd
• Borttransport av ris och stam
• Röjning och trimmning
• Häckklippning
• Gräsklippning
• Trädbeskärning
• Stubbfräsning
• Från 1/8-2016 RUTAVDRAG med 50%
på arbetskostnaden

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

Nu är vi igång:

Mångfaldens landskap växer fram
Nu pågår, i samarbete med generösa
markägare, bygget av en stig runt Vibysjön. Den blir c:a 10 km totalt och är
tänkt för vandring och bitvis för cykling
– ej motortrafik.
Stigen kopplar ihop flera besökspunkter och
områden med intressant kultur och natur.
När allt är klart (augusti 2021) kommer stigen
att knyta ihop dessa platser i ett pärlband
runt sjön.

Föreningen Vibybygden

Vi är glada att vi får dra stigen över privat
mark, men det kräver att vi som besökare följer Allemansrättens skyldigheter och
iakttar hänsyn till bostäder, djur, natur och
annan egendom. Tack för att du visar dessa
hänsyn och även för att du inte skräpar ner!
Vill du hjälpa till i projektet eller med underhållet i framtiden? Kontakta föreningen!
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Nu är sommaren på gång
Vår trädgård vid Nordankyrka är en tillgång
för oss året runt med utsikt över nejden. Vårt
trädgårdsland har flyttat ut på en åker för att
ständigt få en ny placering. Just nu växer
bara ogräset så grönsaksfröer och sättlök
ligger bunkrade i väntan på jordvärmen
någon gång i slutet av maj, koskiten är levererad av en lokal bondekollega. Fröerna jag
gläds åt, är de klassiska sommar och vintermorötterna, dill, persilja, rödbetor, vaxbönor
och gröna bönor, palsternackor mm.
I trädgården blommar nästan alla äppelträden, med binas hjälp så blir det äpplen till
pajer på hösten och mostillverkning. Moset
kan man ju plocka upp ur källaren och ta till
efterrätt eller lättmåltid med en bit krossat
hårt bröd, en del år får man spel och gör
alldeles för många burkar.
Hallonland i det lilla växthuset, ingenting
mer!
Björnbär som ringlar iväg under brunbärsträden med stora taggar och förhoppningsvis
åter rikgivande goda ”karameller”. Tokig som
jag är har jag planterat 2 buskar amerikanska
blåbär, de ska bli 1,5 m höga, det blir bra när
jag blir så gammal att jag inte kan kröka mig
i skogen efter de riktiga.
Så var det trädgård till lyst och rekreation,
Vid Nordankyrka har vi en stor trädgård med
skön utsikt även från jaktbutikens sida av
trädgården.
Det ska bli minimalt med trädgårdjobb i
framtiden. Det gamla stenpartiet är ett minne
blott. Några rara växter blommar vidare i andra
trädgårdar. De vita pionerna bor i en stor
kruka, kärleksörten i en mindre. Rosa pioner
är svåra att ta bort, inte ens med grävskopa,
de kommer upp ur kanter och ”gräsmatta”,
växternas makt är så stor.
Karin Bergsten
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Viby Hushållningsgille

Vi i Viby Hushållningsgille önskar er så många sköna
dagar på gårdar, balkonger och trädgårdar. Planera trädgårdsbesök med glest placerade stolar utomhus.
Så:
Vinka ”kungligt”, håll rejält avstånd när ni talar med
varandra vid oplanerade tillfällen, så ebbar pandemin
ut.
Vi i Viby Hushållningsgille har i Coronans tider lagt de
flesta verksamhetsplanerna på is, vi är ju ett stort gäng
när vi ses. Vi räknar med att köra igång som tidigare
när rekommendationerna tillåter.

Viby Hushållningsgille
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Östansjö Folkets Husförening 100 år

Nya Östansjö Folkets Hus 1972 – 2013
Det dröjde
ända till
1972 då ett
nytt hus
byggdes i
anslutning
till Östansjö
skola. Lennart ”Lalle”
Andersson var vid tiden aktiv socialdemokratisk kommunalpolitiker och ordförande i
Fritidsnämnden. Lalle var engagerad i både
Gymnastikföreningen och Idrottsföreningen
som tillsammans med S-föreningen och som
ordförande i Östansjö Folket Hus förening
låg bakom tillkomsten av Nya Folkets Hus.

Nilsson som utropare.
Sammanbyggnaden med bibliotek och
skolans matsal var en innovativ lösning som
man var ensam om i Sverige. Vi hade många
studie-besök till och med från Norge berättar
Tore.
I slutet av 90-talet tog Göran Palmgren över
som föreståndare och kassör med Dan Åström
som ordförande. Man fortsatte med fokus på
kulturaktiviteter där Göran särskilt mins teateraktiviteterna för barnen i skolan. För skolbarnen blev Göran ”farbror Folkets Hus”.

Barnteater

Lennart ”Lalle” Andersson och Tore Josefsson

Vid invigningen 18 november 1972 utnämnde
den blivande statsminister Ingvar Carlsson
Tore Josefsson som den viktigaste personen
för utvecklingen av Östansjö Folkets Hus. Och
så blev det, Tore hade nyligen anställts som
vaktmästare på Östansjö Skola men också
som föreståndare och senare som kassör i
Folkets Hus föreningen.
Tillsammans med Folkets Hus styrelse där
Roland Artursson efter hand tog över ordförandeskapet utvecklades flitigt en mängd
aktiviteter med föreningsmöten, dans, barnbio,
teater, underhållning, konstutställningar och
gårdsfester i föreningssamverkan. De kanske
populäraste sammankomsterna var dock
Östansjö SK Bingoverksamhet med Carl-Eric
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Skolavslutning

Alla som växt upp med nya Folkets Hus har
minnen från Folkets Hus lokalerna som lokal
för skolbespisning, skolavslutningar, förenings
avslutningar och kanske ett annat 1:a maj
möte. Sorgen och bestörtningen blev stor när
beskedet kom att Nya Folkets Hus brann ner
till grunden 1:a oktober 2013.
Sören Johansson

Östansjö Folkets Husförening

Utdrag ur Lennart ”Lalle” Anderssons
invigningstal
Herr statsråd – Mina Damer och Herrar
” Det starka samhällsfundamentet är armerat
med studier – detta kände jag medan snickaren
slog i en kolsvart med spik i Östansjö nya Folket
Hus” Så skrev författaren o journalisten Stig
Sjödin. Dessa ord, tycker jag, säger mycket
och passar väl in på det stycke kultur, nämligen
Folkets Hus och bibliotek som vi tillsammans
skall inviga idag.
År 1968 gjordes en gemensam framställning
från föreningarna inom Östansjö till kommunfullmäktige i dåvarande Hallsbergs köping,
undertecknad av de socialdemokratiska fullmäktigeledamöterna från orten, med begäran att en
utredning bör göras angående lokalbehovet i
Östansjö och att denna utredning speciellt beaktade möjligheterna att skapa en tillräckligt stor
samlingslokal samt ändamålsenliga utrymmen
för ungdomsverksamhet. Motionärerna ansåg
att bristen på lämpliga samlingslokaler kunde
medföra att det aktiva föreningslivet hämmades
i sin utveckling. Den Socialdemokratiska parti
gruppen var enig och i samband med projektering av skolans tillbyggnad så kunde för första
gången i denna kommun, i varje fall, en sam
planering ske så att skola, förskola, bibliotek och
Folket hus kunde inrymmas i samma byggnadskropp. Detta betyder inte bara att kostnaderna
har kunnat nedbringas rent byggnadsmässigt.
Vi kan i större utsträckning utnyttja lokalerna på
dagtid, då skolbespisningen även har sin matsal
där vi nu sitter. Vi hade väl inte hoppats på en
så snar lösning, men jag behöver väl knappast
säga att vi här i Östansjö är mycket nöjda över
denna utveckling. Vi har fått ett kulturcentrum i
Östansjö. Folkets Hus och Bibliotek i nära anslutning till varandra. Folket Hus har varit och är
fortfarande en kulturens högborg. …………….
Jag vill passa på att framföra ett tack till kommunens representanter för den satsning ni gjort
i Östansjö. Vi hoppas att i en framtid kommunen
får nytta av de aktiviteter som här kan skapas.
Till sist, men inte minst välkommen är vår
utbildningsminister Ingvar Carlsson, som skall
hålla högtidstalet och förrätta invigningen av
lokalerna
Jag föreslår att vi hälsar Ingvar Carlsson
välkommen med en varm och hjärtlig applåd.
Och så hoppas vi på även om det är lite trångt
att vi ska få en trivsam och festlig kväll tillsammans ”

Östansjö Folkets Husförening

Danskurs på 80-talet.

Jubileumsfest

Gårdsfest framför Folkets Hus

1 oktober 2013
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Naturnära motion och möjlighet för en bättre hälsa

Löpsteget
Natursteget
Hälsosteget
En klassisk trestegare
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Vretstorps IF

ÖPPET FÖR ALLA
Gallaberget, elljusspåret,
löparbanan. Motion
och hälsa efter din nivå.
Upplev naturen i din
hastighet. Promenera
eller sätt ett nytt
personligt rekord.

GALLABERGET
2,5 km
3,6 km
6,2 km
ELLJUSSPÅRET
3,4 km
LÖPARBANAN
400 m

MOTION ÄR
VIKTIGT OCH DÄR
VILL VI FINNAS
FÖR DIG.
Vretstorps IF

www.laget.se/vretstorpsif
vretstorpsif@live.se
@vretstorpsif1908
@vretstorp.ungdomdgard
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”Vi i Viby”
Lundby Prästgården 187
694 95 Vretstorp

Händer i Viby
Juni
1 18.30 Högmässa, Viby g:a prästgård
7 10 Högmässa, Viby kyrka
10 18.30 Direktsänd sommarkonsert, se 		
		 www.vibyforsamling.se
14 10 Högmässa, Viby kyrka
20 11 Friluftsgudstjänst, Viby hembygdsgård
21 10 Högmässa, Viby kyrka
23 14-17 Sommarcafé Viby Gamla Prästgård, 		
		
tisdag-torsdag till 30/7
28 10 Högmässa, Viby kyrka

Augusti

Juli
5 10
12 10
19 10
15
		
26 10
15

Högmässa, Viby kyrka
Högmässa, Viby kyrka
Högmässa, Viby kyrka
Redaktionsmöte Vi i Viby, Viby g:a
prästgård
Högmässa, Viby kyrka
Friluftsgudstjänst, Broby äng

1		
2 10
9 10
16 10
16 18
		
23 10
30 10

Manusstopp för Vi i Viby
Högmässa, Viby kyrka
Högmässa, Viby kyrka
Högmässa, Viby kyrka
Direktsänd lovsångsgudstjänst, se
www.vibyforsamling.se
Högmässa, Viby kyrka
Högmässa, Viby kyrka

Kvartersloppis
i Östansjö

20 %

rabatt på
Presentböcker
under juni, juli och augusti
Läs mer om dem på

stannatill.se

under fliken ”Böcker”

14 juni kl 10-14

