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När historien berättas, syns och hörs blir den en del av
vår nutid. Det är ingen ny insikt men den hålls kanske
inte alltid levande.
I Östansjö Folkets Husförening finns en grupp – Utvecklingsgruppen – som samlar alla intresserade föreningar till gemensamt arbete. Där diskuteras, planeras
och görs många olika saker. De har tagit som sin uppgift att både hålla vår historia levande och att driva viktiga och dagsaktuella frågor för samhällets utveckling.
I gruppen görs utvecklingsplaner, ordnas träffar med
t.ex. kommunen och Trafikverket, skrivs remissvar och
kläcks idéer. Exempel på sådana är skogsvandringar för
att inventera vandringsleder, guidade historiska vandringar genom Östansjö liksom att promenera tillsammans för att följa släkten Anderssons boende på Breslätts marker – en promenad som du kan läsa om i det
här numret av Vi i Viby.
1920 bildades Östansjö Folkets Park- och Husförening
och 2015 invigdes vårt nya hus. Det betyder att nästa år
firar vi både 100- och 5 års-jubileum.
Då ska vi fira och knyta ihop. Då ska vi blicka bakåt,
fånga dagen och tänka på framtiden! Då ska vi bidra till
att den dåtida och nutida historien flätas samman så att
de kan ge varandra både liv och mening.
Siv Palmgren
Östansjö Folkets Hus förening
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Medverka i Vi i Viby!
Utgåva
Vår
Sommar

Datum
1/3
1/6

Manusstopp
1/2
1/5

Annonsbeställningar, evenemang och bidrag till tidningen
sänds till respektive adress till vänster.
Helsida 1500:Kvartssida 400:-

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.

Vi i Viby

Från redaktionen
Ibland har redaktionsgruppen för Vi i
Viby det riktigt trevligt! Som när vi åkte
hela gänget till Vingåker för att göra studiebesök på Linderoths tryckeri och se
hur vår tidning trycks. Det var så trevligt
och intressant så nu delar vi med oss av
en del bilder i det här numret och kryddar dem med Kerstin Lindh Furås artikel
om hur tidningen blir till.

sen, som jakt, trädgård, motorsport och
hästsport. Har du uppslag och idéer
kring de ämnena? Kom gärna med
förslag!

Det kan för all del vara ganska trevligt
på vanliga redaktionsmöten också. Som
när vi bestämde oss för att nästa års
nummer ska ta upp olika fritidsintres-

Med detta nummer av Vi i Viby vill vi
önska alla våra läsare trevlig läsning,
god jul och gott nytt år!

Den 13 januari kl 18 träffas redaktionen
igen, och då är alla intresserade välkomna. Mötet är i konferenslokalen i Prästgården.

Sojas
ICA-Hall

Vi har öppet
ALLA dagar 9-20
Välkomna till oss!
Vi i Viby
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Nu är det tolv år sedan första numret av Vi i Viby kom ut. Redan från start har
Linderoths Tryckeri i Vingåker, haft en vital och viktig del i att tidningen överhuvudtaget finns! Men allra först började det i huvudet på Ulf Folkeson, Ove
Forsberg och Benjamin Lundqvist. Det är den sistnämnde, som i egenskap av
redaktör, får svara på några frågor.

Varför blev det just Linderoths?
– En av grundidéerna var att
det skulle vara ett format på
tidningen som stack ut och
gjorde att ortsborna inte var
lika benägna att slänga den
med annan reklam. Frågan
om tryckning gick först till

Närketryck i Hallsberg, men
de klarade inte av det ”Kalle
Anka-format” vi bestämt oss
för. Vi kollade med tryckerier
i Askersund och Laxå också,
innan vi hittade Linderoths
som hade det bästa priset.
Enda nackdelen är att de
ligger en bit bort men det

uppvägs av att de håller
mycket hög kvalitet.
Hur växte tidningen
fram?
– Jag tror att jag hade telefon- och mejlkontakt med
Jonas Wangenfors och att vi
gjorde en väldigt noggrann

Dessa två glada herrar är bröderna Jonas och Mats Wangenfors. De har tagit över tryckeriet efter sina föräldrar.
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Vi i Viby

Delar av det 120-åriga tryckeriets maskiner. Den första
användes 1898 av Oscar Linderoth. I bakgrunden i
det vänstra hörnet syns Howard som är den som haft
mest hand om Vi i Viby.

Prepress där alla filer görs iordning innan tryck.

Här förklarar Mats ”CTP-plåtframställning med laser”.

Komori offsetpress med UV.

Vi i Viby

Styrbord för inställning av färger.
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Boktryckscylinder från 60-talet där de gör präglingar, stansning och
perforeringar.

dummy av första numret. Vi
anlitade en proffsfotograf
till bilderna och köpte den
inledande artikeln av en
proffsskribent jag kände.
Som jag minns det diskuterade vi oss fram till en idé,
de gjorde ett förslag med bin
som prickar över i:na och en
layout som blev bra nästan
på en gång.
– Howard är ju den person
på Linderoths Tryckeri som
har haft mest att göra med
Vi i Viby. Från början var han
ganska styrd av dummies
med detaljerade beskrivningar för varje sida. Med tiden
fick han friare händer att
forma tidningen.
Hur har samarbetet
fungerat?
– Fördelen med att jobba
med Linderoths i allmänhet
och Howard i synnerhet är ju
att vi har lärt känna varandra
och de förstår vad vi önskar utan att vi måste styra i
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En Heidelberg Vinge för numrering
mm. Den har sett likadan ut sedan
40-talet.

detalj. När det efter några år
blev lite väl rörigt i layouten
bad vi om ett nytt förslag till
ett lite stramare utseende,
vilket vi också fick.
Vi är väldigt nöjda med
samarbetet med Linderoth,
vilket gör tanken på att byta
tryckeri lite motig. Men jobbar man med landsbygdsutveckling och lokalpatriotism
känns det ju inte klockrent
att gå över ån efter vatten
(ån=landskapsgränsen, vatten=trycksaker) så jag tycker
att vi ska hålla frågan om att
byta tryckeri levande. Men då
måste vi byta format.
– Ytterligarer fördelar är att
tidningen oftast levererats av
Linderoth till dörren till prästgården, utan extra kostnad.
Samt att tryckkostnaden är
momsfri eftersom tidningen
utges ideellt och kommer
ut med fyra nummer årligen
och har en begränsad andel
annonser.

Vet du något om historiken?
– Nej, inte tryckeriets, mer än
att det numera är ett familjeägt företag. Starten var väl
1898 på en annan adress i
Vingåker.
Redaktionsutflykt
Den 23 september gjorde
delar av Vi i Viby-redaktionen och andra intresserade,
en utflykt till Vingåker och
Linderoths Tryckeri. Det var
intressant att få en inblick i
hur en tidning blir till och det
var trevligt att träffa några av
dem som jobbar med detta.
Det är många moment och
många underliga maskiner
vilket dessa bilder ger några
smakprov på. Mats Wangenfors har gett korta svar på
vad de föreställer.

Text och foto:
Kerstin Lindh Furås

Vi i Viby

Iläggare för kuvert i Heidelberg GTO.

Stationshäft där tidningarna klamras och skärs ner till
rätt format.

Falsmaskinen där arken viks ihop innan de ska till klammern.

Howard Candell-Avilés.

Vi i Viby

Gammal trästil från 30-talet som användes till stora affischer.

Att Linderoths Tryckeri gör betydligt mer än ”Vi i Viby”
får denna bild symbolisera. Dessa rullar med vinyl
används till skyltar, bildekor med mera.
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Söndag 8/12 2:a advent

Julmarknad vid folkets hus, Vretstorp och även Magiska Teatern är
med och firar in andra advent.
Mer info på www.magiskateatern.se/advent

--------------------------------------------------------------------------------Torsdag 16/1 Catwalk.
Kostymvisning och underhållning.
Information om vårens teatergrupper.
www.magiskateatern.se/catwalk
----------------------------------------------------------------Fredag 28/2 Prova på dans.
www.magiskateatern.se/dans
Onsdag 25/3 Våffeldagen
www.magiskateatern.se/vaffeldagen
----------------------------------------------------------------------------------------Torsdag 9/4 Påskäventyr www.magiskateatern.se/paskaventyr
Lördag 2/5 Levande rollspel (Live) - Harry potter.

I böckerna var det den 2 maj som Harry Potter och Voldemort
utkämpade sin sista strid mot varandra på Hogwarts.
Kom och var med på ett levande rollspel med Harry Potter tema.
www.magiskateatern.se/live
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Magiska Teaterns Scenkonstförening

Planerade teatergrupper på Magiska Teatern vt 2020
Barnteatergrupp. Förskoleklass till åk 3 torsdag Kl.14.00-15.30
Barnteatergrupp. Åk 3 till åk 6 torsdag kl. 15.45 - 17.15
Teatergrupp för ungdomar och vuxna (från åk 6 till pensionär)
Torsdag 18.00 - 19.30
Terminsstart: 23/1. Mer info och anmälan: magiskateatern.se/teatergrupp

Öppen förskola – Måndagsmontessori

Måndagar kl. 9.30 – 12.00
Upptakt för vårterminen 20/1
För föräldrar och barn i åldern 0 – 6 år. Välkommen tillsammans
med ditt barn på lek och pedagogiska montessoriövningar.
www.magiskateatern.se/montessori
--------------------------------------------------------------------------------Bli medlem i Magiska Teaterns scenkonstförening du också.
Som medlem stödjer man vår verksamhet och får bl.a. rabatter på
vissa evenemang och annat. Betala nu och du är medlem hela 2020.
www.magiskateatern.se/scenkonst
Betala 100kr till bg 501-8080. Ange namn och p-nr som referens.

Magiska Teaterns Scenkonstförening
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VRETSTORPS IF AVANCERAR TILL DIVISON 3.
VI TACKAR SPONSORER OCH SUPPORTRAR FÖR ALLT STÖD
OCH SER FRAM EMOT EN NY SPÄNNANDE SÄSONG.
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Vretstorps IF

Avslutning på
Team Sportias
Långloppscup

LUCIALOPPET

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

7 december

Styrelsen genom
Claes Nilsson, Ordförande
www.laget.se/vretstorpsif
vretstorpsif@live.se
@vretstorpsif1908
@vretstorp.ungdomdgard

Vretstorps IF
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Solistkvartetten till Kristallkyrkan
Solistkvartetten ger sedan många år tillbaka
konserter till förmån för Läkarmissionens
arbete.
Läkarmissionen är en svensk biståndsorganisation som funnits sedan 1958 och som
verkar för hållbar fattigdomsbekämpning
utifrån ett rättighetsperspektiv.
Uppdraget är att genomföra detta utan
någon åtskillnad på mottagarna.
I dag arbetar Läkarmissionen för att
förändra framtiden för utsatta människor.
Det gör man genom våra tre huvudområden: Utbildning, självförsörjning och social
omsorg. Men även med humanitära insatser.
Läkarmissionen kommer under konserten

att medverka med mer information om sitt
arbete.
Välkommen till Kristallkyrkan söndag 12
januari kl 18:00!

Lucia med Strössel

Barnkören Strössel har funnits i snart
ett år och torsdagen den 5/12 kl 18 bjuder
man in till luciafirande i Kristallkyrkan.
Efter sången i kyrkan finns det
enkelt lussefika.

Kakbuffé för föräldralösa barn
En söndag slutet av oktober dukades det upp till kakbuffé i Kristallkyrkan. Serveringen fylldes snabbt upp
med fikasugna besökare. Intäkterna från kakbuffén går
oavkortat till något projekt inom Ge för livet som är en
organisation som arbetar med socialt arbete i andra
länder. Biståndsprojekten finns i Afrika, Asien, Europa
och Sydamerika. Kakbufféns bidrag till barnen i Tanzania blev 4.170 kr
Kakbuffén följdes upp med musikbuffé i kyrksalen
med önskad sång och musik av många olika sångare
och musiker.
Parkgatan 1, 694 50 Vretstorp
Telefon expeditionen 0582-66 01 89
E-post: info@kristallkyrkan.se

12

Vretstorps Frikyrkoförsamling

Tack för att du bidrar till
allt detta!
I en tid när mycket dras in och försämras vill Viby församling inte bidra till det.
Vi gör tvärtom.
Under året som gått har vi utökat antalet
gudstjänster från ett hundratal till över 130.
Vi har nämligen infört en gudstjänst på
servicehuset Esslatorp varje söndag eftermiddag. Fyra gånger i år utökar vi dessutom
högmässan och firar ”stora söndagen” med
två olika sorters gudstjänster och sedan
kyrklunch i Församlingshemmet. Allt för att
oförtrutet tillbe Gud, bära fram vår bygd inför
honom och bygga gemenskap som trotsar
vår tids individualism och egoism.
Kyrkokören och barnkörerna övar varje
vecka, Sång & lek sjunger och leker, Himlakul lyssnar och pysslar, några av oss
medverkar vid språkcaféet i Kristallkyrkan
i Vretstorp, riddarklubben lär sig bekämpa
ondskan och gudstjänstgrupperna förbereder och ber för gudstjänsten. Varje vecka.
Varannan vecka träffas personalgruppen
till operativt möte, inbjuds det till kristen
djupmeditation och dansas heliga danser.
Var tredje vecka träffas syföreningen i församlingshemmet och var fjärde kyrkorådet
till sammanträde och samtalsgrupper i Östansjö och Vretstorp för att studera Bibeln.
Ungefär lika ofta går jag med en blomma till
en som fyller 90. Inte riktigt lika ofta behöver
någon hjälp med en kasse mat för att pengarna tagit slut.
Fyra gånger om året bussar vi skolbarn
från Östansjö och Vretstorp till skolvandringar i kyrkan då de får lära sig om de kristna
högtiderna, två gånger om året har vi skolavslutningar med fullsatt kyrka, en gång om
året bjuder vi alla som fyllt 80 på middag,
alla ideella på fest, årets gröda och bönderna på välsignelse, och alla musikälskare på

Viby församling

en musikvecka. För att nu bara nämna en
del av allt som sker i Viby församling!
Jag tror att allt detta har en långt större
betydelse än vi kan mäta och gör större skillnad i människors liv än vi kan föreställa oss.
Hoppet tänds, ensamhet bryts, sorg delas,
händer sträcks ut, liv förvandlas, trygghet
förmedlas, kärlek växer, tankar utmanas, tro
spirar, hatets brand släcks, sjuka blir friska,
döende får frid och unga framtidstro.
Nu förbereder vi oss för att fira vår Herres
Jesu Kristi födelse fest. Med familjeguds-
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tjänsten kring julkrubban på julafton blir det
fyra gudstjänster på ett dygn. Julottan med
kyrkokören kl 6 på juldagsmorgonen är en
favorit men alla är så härliga på sitt sätt –
missa inte dem!
Nästa år börjar med något nytt. På nyårsdagen bjuds det till nyårsmottagning i
prästgården. Låt oss börja det nya året i
gemenskap, se varann i ögonen och önska
varann allt gott under 2020! Också det året
vill Viby församling satsa. Vi planerar för
allt från start av en I ur och skur-förskola till

restaurering av 1700-talsporträtt, 250-årsjubileum av kyrktornet, medverkan i stigbygge
och utveckling av miljön kring Vibysjön.
När andra bromsar in vill vi gasa. Tack
för att du, genom att vara med i Svenska
kyrkan, bidrar till att möjliggöra allt detta och
till att vi kan, som det heter nu, göra skillnad
tillsammans!

Välsignad jul och må 2020 bli gott!
Benjamin Lundqvist

Ikonutställning i
Viby kyrka i advent
Från första advent till jul visas många
av de ikoner som målats av deltagare i
kurserna i Viby Gamla Prästgård. Kursledaren Alexander Deriev, Stockholm,
har även skrivit en del av utställningens
förklarande texter.

Nyårsmottagning i Prästgården
Nyårsdagen 2020
kl 13.00-16.00.
Alla är hjärtligt välkomna!
Ingrid & Benjamin Lundqvist
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Viby församling

Böneveckan för kristen enhet 2020
GÄSTFRIHET
Fredag 17 jan kl 19
i Bäcksjökyrkan,
Östansjö
Vem är egentligen flykting?
Ingemar Olsson talar, sjunger och spelar.
Servering.

Lördag 18 jan kl 19
i Kristallkyrkan,
Vretstorp
Alsike kloster –
fristad för systrar
och flyktingar.
Syster Karin
berättar.

Söndag 19 jan kl 10
i Viby kyrka
Ekumenisk högmässa,
kyrklunch i Församlingshemmet. Änglar
till gäster (Heb 13:2),
föredrag med syster
Karin.

Ekumenisk bön måndag 20 jan kl 19 i Kristallkyrkan, onsdag 22 jan kl 19 i Bäcksjökyrkan och
mässa (nattvardsgudstjänst) för de kristnas enhet i Viby kyrka torsdag 23 jan kl 18.30.

Information om kyrkans förskola
Planerna på en egen förskola, som vi skrev om i förra
numret, går vidare. Många är
intresserade! Söndagen den
2 februari, i samband med
kyrklunchen kl 12, presenteras upplägget och då finns
det möjlighet att bidra med
frågor och förslag. Om allt
går i lås kan förskolan kanske
starta i augusti 2020.

Väl mött i Viby kyrkliga
syförening
Vi träffas och trivs tisdagar
kl 14.00 i Viby församlingshem med eller utan
handarbete
• 14 januari
• 4 februari
• 3 mars
Allt gott! Önskar
Margareta Guldbrandsson
070-3593338

Musik i gudstjänst och konsert
i Viby kyrka
Sö 1 december 10.00
Första advent. B Lundqvist,
kyrkokören och barnkörerna,
Per Andersson, trumpet.

Sö 5 januari 15.00
Trettondedagsafton. Julgudstjänst med Kyrkokören i
Bäcksjökyrkan, Östansjö.

Sö 1 december 15.00
Första advent
Gudstjänst i Kristallkyrkan.
B. Lundqvist, körsång,
Per Andersson, trumpet.

Må 6 januari 10.00
Trettondedag Jul.
Kyrkokören.

On 25 december 06.00
Juldagen. Julotta B. Lundqvist, kyrkokören.

Viby församling

Pilgrimsvandringar 2020
Riseberga-Vadstena
(10 mil) 18-23 maj, 400kr/
dygn.
Närkes Kil-Nidaros (70 mil
varav 10 mils vandring) 1-6
sept, prel 3500kr.
Till Farfa, Italien i Franciskus
fotspår (3 mils vandring) 29
sept-4 okt, prel 6000kr plus
tåg eller flyg.
För info och anmälan, se
www.pilgrimnarke.se
eller ring 0582-66 06 10.

Torsdag 12 december
kl 18.30
”Ett ljusets sändebud”
Luciakonsert
Viby barnkörer och
kyrkokör,
Annika Blomfeldt, cello.

Sö 2 februari 10.00
Kyndelsmässodagen,
barnkörerna.
Sö 23 februari 10.00
Fastlagssöndagen.
Kyrkokören.
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Möt andra. Möt dig själv. Möt Gud.
Välkommen till våra gudstjänster i Viby församling!
Sö 1 december 10.00 Högmässa på första
advent, söndagsskolan Himlakul, B Lundqvist,
kyrkokören, barnkörerna, Per Andersson, trumpet. Röda korset bjuder på kyrkkaffe i Församlingshemmet. Information om förtroendeval. 15
Gudstjänst i Kristallkyrkan, körsång, Per Andersson, trumpet, kaffe.
To 5 december 18.30 Veckomässa.
Sö 8 december 10.00 Högmässa, söndagsskolan
Himlakul, B Lundqvist, kyrkfika. 15 Gudstjänst på
Esslatorp, kaffe.
To 12 december 18.30 ”Ett ljusets sändebud”,
Luciakonsert, kyrkokören, barnkörerna, Annika
Blomfeldt, cello, glögg och pepparkakor.
Sö 15 december 10.00 Högmässa, B Lundqvist,
söndagsskolan Himlakul, kyrkfika. 15 Gudstjänst
på Esslatorp, kaffe.
To 19 december 18.30 Veckomässa.
Sö 22 december 10.00 Högmässa, B Lundqvist,
söndagsskolan Himlakul, kyrkfika. 15 Gudstjänst
på Esslatorp, kaffe.
Julafton ti 24 december 10.00 Familjegudstjänst
kring julkrubban. 22 Julnattsmässa, T Edebol.
Juldagen on 25 december 06.00 Julotta, B
Lundqvist. 10.00 Högmässa, B Lundqvist, kyrkfika.
To 26 december 10.00 Högmässa på den helige
Stefanos dag, B Lundqvist, kyrkkaffe i Prästgården.
Sö 29 december 10.00 Högmässa, B Lundqvist,
söndagsskolan Himlakul, kyrkkaffe.
Ti 31 december 17.00 Nyårsbön.
Sö 5 januari 10.00 Högmässa, söndagsskolan
Himlakul, kyrkfika. 15 Gudstjänst i Bäcksjökyrkan,
kyrkokören.
Må 6 januari 10.00 Högmässa på trettondedag
jul, B Lundqvist, söndagsskolan Himlakul, kyr-

kokören. Julfest i församlingshemmet.
To 9 januari 18.30 Veckomässa.
Sö 12 januari 10.00 Högmässa, T Edebol, söndagsskolan Himlakul, kyrkfika. 15 Gudstjänst på
Esslatorp, kaffe.
To 16 januari 18.30 Veckomässa.
Sö 19 januari 10.00 Ekumenisk högmässa, söndagsskolan Himlakul, kyrklunch, föredrag.
15 Gudstjänst på Esslatorp, kaffe.
23 januari 18.30 Veckomässa.
Sö 26 januari 10.00 Högmässa, B Lundqvist,
söndagsskolan ”Himlakul. Kyrkfika. 15 Gudstjänst
på Esslatorp, kaffe.
To 30 januari 18.30 Veckomässa.
Sö 2 februari Stora söndagen: 10.00 Högmässa
på kyndelsmässodagen med välsignelse av ljus,
B Lundqvist, barnkörerna, kyrkfika. 11 Gudstjänst
m texter och musik, söndagsskolan Himlakul. 12
Kyrklunch i Församlingshemmet. 15 Gudstjänst
på Esslatorp, kaffe.
To 6 februari 18.30 Veckomässa.
Sö 9 februari 10.00 Högmässa, B Lundqvist,
söndagsskolan Himlakul, kyrkfika. 15 Gudstjänst
på Esslatorp.
To 13 februari 18.30 Veckomässa.
Sö 16 februari 10.00 Högmässa, T Edebol, söndagsskolan Himlakul, kyrkfika. 15 Gudstjänst på
Esslatorp.
To 20 februari 18.30 Veckomässa.
Fastlagssöndagen 23 februari 10.00 Högmässa, B Lundqvist, kyrkokören, söndagsskolan
Himlakul, fastlagsfest i Församlingshemmet. 15
Gudstjänst på Esslatorp, kaffe.
Onsdag 26 februari 18.30 Askonsdagsmässa.
To 27 februari 18.30 Veckomässa.

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

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

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

Vaktmästare
Kerstin Fahlström
070-558 32 27
kerstin.i.fahlstrom@svenskakyrkan.se

FOTO: JESPER WAHLSTRÖM

FOTO: JESPER WAHLSTRÖM

/ IKON

/ IKON

FÖR
FÖRALLA
ALLAFLICKORS
FLICKORSRÄTT
RÄTT
TILL
TILLETT
ETTVÄRDIGT
VÄRDIGTLIV
LIV

Begravningsverksamhet
Magnus Nilsson
0582-700 67
magnus.nilsson@svenskakyrkan.se

svenskakyrkan.se/act
svenskakyrkan.se/act
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Viby församling

Hej jag heter Jessika Nagel & efter
12 år som anställd frisör i Örebro har jag
nu äntligen byggt upp min egna
Salong precis så som jag vill ha den bl.a.
med de bästa produkterna från Alterna
Caviar!
Vill du uppleva frisörlyxen i en lugn &
lantlig miljö, njuta i massageschamponeringen & med en rykande kopp kaffe
eller te i handen bli som ny?! Då är du
varmt välkommen till mig på Salong
Saxen.

KVÄLLSÖPPET
Behandlingar:
• Klippning herr, dam & barn
• Färgning
• Slingning
• Skäggklippning
• Brud & baluppsättning
• Bryn & fransfärgning
• Extensions

Vill du göra någon glad & fin ge bort
ett presentkort i julklapp!
Följ gärna min sida Salong Saxen på
Facebook!
God Jul! Hoppas vi ses.
Kalvslätt Nyborg 120
694 95 Vretstorp
Tel. 070-813 35 65

Rundvandring med kommunrepresentanter
Den 4 oktober genomfördes den årliga rundvandringen i Vretstorp med representanter
från Drift- och serviceförvaltningen på kommunen samt Byalaget och politiker. Vandringen
genomförs en gång per år i samtliga tätorter i
kommunen för att ge personalen underlag för
vad som behöver förbättras och åtgärdas.
Vi tittade på dålig asfalt på gator, den nya lekparken, gång- och cykelbanor, belysning, trafikmiljö
och mycket mera.
Efteråt sammanställdes punkterna vid en
gemensam fikastund, och samtidigt gjordes en
genomgång av vilka åtgärder som genomförts
eller återstod från tidigare år.
Även i år var ”Ankdammen” uppe som en punkt.
Det föreslogs att undersöka om man kan plantera
in karp för att hålla undan växligheten. Vi tycker
dock att dammen bör behållas. Vi konstaterade
att spontanlekparken fått behålla det skick som
den iordningställdes till. Det kommer att sättas
upp ett staket vid den nya lekparken som skydd
mot att barnen springer ut på Parkgatan.
Ett omfattande långsiktigt program för att få

gator och cykelbanor i acceptabelt skick har
påbörjats. En del av detta arbete ser vi resultatet
av nu. Den dåliga hastighetsefterlevnaden på våra
gator var också uppe på agendan. Kommunen
har skaffat mobila hastighetstavlor, tanken är att
ställa ut dessa kortare perioder på utsatta platser.
Vi kommer få se dem ibland på våra gator.
Om ni upptäcker saker som bör åtgärdas går det
bra att använda kommunens app för felanmälan,
sök på ”Hallsberg Felanmälan” på Google Play
eller App Store. Ta en bild på det som är fel och
beskriv med några få ord så skickas positionen
tillsammans med felanmälan.
Även skötsel, belysning och avskärmning på
återvinningsstationen diskuterades. När det gäller
frågor rörande den så handhas det av FTI, Förpacknings & Tidningsinsamlingen.
Om ni har synpunkter på skötseln så mejla till
kontakt@ftiab.se
Nu avvaktar vi med spänning vad som kan
prickas av på den digra åtgärdslistan när vi träffas
nästa höst.
Gunnar Larsson

En ljus tradition i rondellen

Det är trevligt med traditioner, tycker vi i Byalaget
och därför arrangerade vi för sjätte gången pumpatändning i rondellen.
Det verkar också våra medlemmar tycka för det
kom 70-talet personer gamla som unga som ville
vara med. Många hade tagit med sig pumpor som
placerades i rondellen och tändes upp och som
skapade en fin ljusexplosion i skymningsljuset på
lördagskvällen.
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Alla som hade med sig en pumpa fick varsin
lott och deltog i ett lotteri främst för barnen och
det digra vinstbordet tömdes snabbt av lyckliga
vinnare.
Byalaget bjöd på kaffe med dopp till de vuxna och barnen bjöds på saft och godis. En helt
igenom trevlig tillställning, tycker vi från Byalaget
och vi tackar alla som kom och bidrog till trivseln
och stämningen.
Torbjörn Åkesson • Bild: Rebecka Thorstensson

Vretstorp Byalag

Vibydagen

Bildkollaget ”Tio år med Vretstorps Byalag” uppsatt.

Byalaget ingår i arrangemanget runt Vibydagen. Det här året fick vi bidra med något
som byalaget jobbat för sedan start, nämligen
försäljning av tågbiljetter från Vretstorp!
För 50 :- per person eller högst 150:- för familjer,
var det över tvåhundra som tog tillfället i akt och
fick sätta sig på ett tåg där valet stod mellan att
åka till Hallsberg tur och retur eller till Laxå och
tillbaka.
Många av passagerarna var barnfamiljer som
passade på att göra en utflykt i det vackra
höstvädret, för många barn var det säkert första
gången de fick åka tåg!
För att man skulle stå sig hela vägen så bistod Sojas ICA-Hall med fika, bestående av en
stor muffins, kaka, kaffe eller dricka och en liten
godisbit. Byalagets uppgift den här dagen, utöver
biljettförsäljning, var att dela ut påsarna med fikat,
vi passade också på att sälja lotter och visa ett
bildkollage på byalagets aktiviteter sedan start för
tio år sedan.
Får man önska sig något så skulle det bli att ett
framtida bildkollage innehåller bilder när Vretstorp
får sitt efterlängtade dagliga tågstopp!
Text: Agneta Bodin • Bild: Anette Wiberg

Lucia 2019

Det kommer att bli Luciafirande även i år i Vretstorp. Byalaget, Folkets Hus
och Viby rid- och körsällskap kommer att gemensamt arrangera traditionen
som går av stapeln den 13 dec. Byalaget tar hand om förberedelse av att
utse kandidater från årskurs 6 i Fredriksbergs skola och ordna med röstningen. Foton och röstsedlar kommer att finnas inne i Sojas. Viby rid- och
körsällskap ordnar med kortegen genom samhället och den avslutas vid
Folkets Hus.
Torbjörn Åkesson

Vretstorp Byalag
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Östansjö Folkets hus deltar i Regionprojekt
Riksteatern Örebro län och Örebro
länsteater inledde 2016/2017 ett
pilotprojekt kring arrangörsutveckling med stöd från Region Örebro län.
Målet är att få fler arrangörer och mer
scenkonst på små orter och alternativa
spelplatser i Örebro län.
Östansjö Folkets hus är ett av länets Folkets
hus som deltar liksom ett antal bygdegårdar.
Det nätverk som bildats har träffats för att få
information och stöd för att kunna ha möjlighet att ta emot en föreställning. Förutsättningen har varit att med hjälp från regionen
få subventionerade föreställningar, stöd och
hjälp med marknadsföring samt träffas och
få smakprov på olika föreställningar.
Den 13 oktober träffades nätverket kring
en workshop i Östansjö Folkets hus. Vi
fick då ett smakprov av föreställningen ”En
triumf att finnas till”. Det är en poesikonsert
där musik på harpa och cello ackompanjerar
texter och dikter av Edith Södergran.
Den stämningsfulla föreställningen genomfördes på ett lördagscafé den 2 november
inför en hänförd publik.
Lördagen den 25 april 2020 kl.18.00 kan
Folkets hus, tack vare subvention från Regi-

onen och samarrangemang med Hallsbergs
teaterförening visa föreställningen ”Vad vi
ljuger om när vi ljuger om Italien”. Det är en
härlig, rolig och lekfull föreställning, som avslutas med en italiensk plocktallrik och valfri
italiensk dryck.
Kicki Johansson

Jul i Östansjö Folkets Hus
Julmarknad lördag
7/12 2019 klockan 13-17

Många fina julklappar finns att köpa
– dessutom kaffe med dopp, glögg
och varm korv! Ponnyridning kl.15
Julpyssel och pepparkaksbak
kl.14-16

Luciafirande lördag 14 december kl. 14
Julgransplundring lördag 11 januari 2020 kl. 14
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Östansjö Folkets Husförening

Vandring på Breslätts marker 7 september 2019

På Breslätts marker utefter Breslättsgatan, mitt i
Östansjö, har några släkter bott sedan samhällets
tillkomst för över 100 år sedan. De flesta husen
bebos eller har bebotts av ättlingar till Anders Andersson d.y. som på 1880 talet köpte 1/16 mantal
av Breslätts marker. Mitt på Breslättsgatan, nr 16,
uppförde han ett hus, som efterhand överläts till
hans nio barn och barnbarn, men boet skiftades
först på femtiotalet. Tomter bildades och flera av
Anders Anderssons ättlingar bosatte sig på dessa
marker runt Breslättsgatan.
– Vi var som en enda stor familj och som barn
var alla grannar fastrar, farbröder, kusiner mm”
berättar Britt-Marie Lahesalu som i hela sitt liv
bott på Breslätts marker men på olika adresser.
Idag bor hon på Vitsippsgatan mitt emot sitt föräldrahem vid Breslättsängen.
Britt-Marie är en av guiderna när den historiska
vandringen startar längst ner på Breslättsgatan.
– Här ligger ett stort gult hus, Solvik, som min
farfars far, Bernard Andersson, son till Anders
Andersson, byggde, berättar nuvarande ägare
Anders Bernebrand och då släkt med Britt-Marie.
– Själv är jag uppväxt i huset snett mitt emot
tillsammans med mina systrar Annelie och
Ann-Louise. Där bor nu min mor Kerstin och huset
är återuppbyggt efter brand 1992.
Under vandringen på Breslättsgatan och del av
Köpmangatan berättar de om sina och släktingars
boenden och historia. De flesta jobbade inom
skofabriksbranschen och startade skofabriker i
Östansjö. Den första skofabriken låg på Breslätts
marker och förstördes av eldsvåda 1933. På
delvis samma tomt som denna skofabrik låg på

Östansjö

bor idag Annelie Bernebrand. På andra sidan av
Breslättsgatan nedanför Anders Anderssons röda
hus, som idag bebos av familjen O’Leary, ligger
en gul tegelvilla som byggdes av Sune och Ingrid
Nordin. Ingrid var barnbarn till Anders Andersson.
– Innan dess hade kommunisterna utomhusbio
på tomten, säger plötsligt Britt-Marie. Man var
tvungen att vara medlem för att se film.
På fortsatt vandring uppför Breslättsgatan har
närapå alla hus en släktkoppling till Anders Andersson och ännu ett släktboende har tillkommit
under vandringen. Anna, dotter till Annelie Bernebrand sjätte generationen till Anders Andersson
tillkännager att hon köpt det nyrenoverade gula
huset på Breslättsgatan 12.
Ytterligare en släktgrupp samlades på Breslätts
marker. På 30-talet flyttade Herrman Olsson in till
Östansjö. Tre av döttrarna, Rakel, Elisabeth och
Ebba bosatte sig efterhand i närheten av varandra
på Breslätts gamla marker. I slutet av femtiotalet byggde både Elisabeth med Ragnar Liljeson
och Rakel med Harry Alexandersson var sitt hus
mitt emot varandra på Breslättsgatan 8 och 9. I
grannfastigheten Hasselbacken 2 hade tandläkare Ebba med Gunnar Matsson tidigare bosatt sig
med sin stora familj. Sonen Björn berättar om sin
skojfriske pappa som ställde till upptåg för deras
barnflickors kavaljerer.
Björn bosatte sig på en av Breslättsgårdarna
men nu bor dottern Sara med familj där. Hon och
Björn berättar om gården och vandringen fortsätter genom Breslättsängen förbi Annersaberget för
avslutning med fika i Östansjö Folkets Hus som
givetvis ligger på Breslätts marker.

Östansjö-1930-talet.

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

Östansjö Folkets Husförening
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Brasafton med Birgitta på
Birgittadagen
På Brasaftonen 7 oktober hade Viby hembygdsgård besök av sekreteraren i Hallsbergs släktforskarklubb, Birgitta Edlund.
Hon berättade humoristiskt om sitt stora
släktforskarintresse, som startade redan när
hon var barn.
Eftersom maken, Dag Edholm, fick arbete
som präst i Hallsberg, kom Birgitta att särskilt intressera sig för Viby i släktforskarhänseende. Jag tror alla åhörarna minns berättelsen om mannen, som med sina tre fruar (i
tur och ordning) fick sammanlagt 30 barn!
Birgitta tryckte på att om man var intresserad av släktforskning skulle man börja i tid,
och inte när många anhöriga har dött.
Kvällen avslutades med kaffe och smörgås
i brasans sken och med fler släktfrågor till
Birgitta Edlund, som fick en honungsburk
som tack.
Birgitta Lindström Pettersson

Birgitta Edlund och hennes man Dag syns vid dörrposten och golvuret på bilden.
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Hembygdsföreningen

Rapport från Hembygdsföreningens textilgrupp 2019
Textilgruppen i Viby Hembygdsförening består
av ett tiotal medlemmar och vi hälsar gärna
nya medlemmar välkomna i vår grupp.
Vi har i år arbetat vidare med att bevara våra
gamla textilier, vi har haft en utställning den 4
augusti med titeln ” Som man bäddar...” där vi har
koncentrerat oss på bädden i olika tider. Inspiration till den var en gåva vi fick av Anita Erickson,
boende i Örebro men uppväxt i Vretstorp: vackra
broderade och spetsprydda lakan tillverkade på
50-talet av Vretstorpsprofilen Ingeborg Wiren.
Vi visade dem och en mängd andra lakan, täcken, kuddar och överkast från 1900-talets början
till nutid. Vi försökte locka med att ta fram sitt
monogram från gamla märkböcker, vi bäddade
sängar, vi hängde ut tvätt till torkning, vi berättade
om sängarna i våra sagoböcker och vi gladde oss
åt Lasse Luthmans musikaliska inramning. Som
vanligt fanns det kaffe med bröd, tipspromenad
och lotterier.
Vi arbetar vidare, mest under sommarhalvåret i
Hembygdsgården och funderar nu på vad det kan
bli för utställningstema nästa år.Tack till alla som
bidragit på olika sätt!
Viveka Grinde

Här ses Anita Erickson, som skänkt de vackra broderade lakanen!

Ordförande Leif Pettersson tel 070-209 88 56
Kassör Ove Forsberg tel 0582-526 24, 070-696 45 07
Sekreterare Torbjörn Appelqvist tel 0582-522 63, 076-899 72 80
Vice kassör (medlemsavgifter) Robert Kangro tel 076-611 72 27
Ledamöter: Kerstin Lindh Furås tel 0582-523 37
Margareta Guldbrandsson tel 070-359 33 38
Suppleanter: Karl-Åke Furås tel 0582-523 37
Emma Svensson tel 070-496 50 53
Kenneth Engström tel 070-586 51 84
Susanna Kivling tel 070-173 85 99
Kaffekommittén: Margareta Guldbrandsson ansvarig tel 070-359 33 38
Barbro Gunnarsson tel 0582-66 06 77
Gun Hallkvist tel 072-381 57 16
Monica Carlsson tel 070-698 48 24
Inger Wilhelmsson tel 0582-231 44
Gudrun Andersson tel 0582-524 36
Iréne Theorin tel 073-832 27 96
Grupper
Byggnadsvård: Tage Carlsson ansvarig, tel 0582-66 00 11
Växtgrupp:
Birgitta Lindström Pettersson tel 0582-66 01 98
070-51 41 752
Textilgrupp:
Viveka Grinde tel 073-695 34 15

Hembygdsföreningen

Vi finns på Facebook, under
namn ”Viby Hembygdsförening”.
Medlemsavgift 2019:
150 kr + 50 kr för utsocknes
utskick.
Bankgiro: 526-6846

Viby hembygdsförening
önskar alla läsare

God Jul
&
Gott Nytt År
då vi kan ses igen!
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Ge julklappar med värme!
© Ivanhoe

Ovevas Butik

Inredning, presenter
Öppet tisdag och söndag 14-18
Vi firar 9-års jubileum 2:a advent 11-17
Vi bjuder på julkaffe och annat kul
Lördagen 7 december finns vi
i Folkets hus 13-17
Tystinge Sörgård Östansjö
på vägen upp mot Dovra sjöar.

www.ovevas.se

Härlig och ärlig
julchoklad!
Eko – Fair Trade

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

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

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

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

När musklerna ömmar…

Hot & Cold

Aloe verabaserat liniment med
många användningsområden
Köp det hos

emmas lillstuga
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@emmaslillstuga

Parkgatan 1, Vretstorp • 070-797 88 95

Vi i Viby

MISSIONSFEST
13 januari kl 15 i Bäcksjökyrkan

Ecuador – landet mitt på ekvatorn – ett land
rikt på natur med djungel, höga berg, vulkaner och stränder. En natur med resurser som
utvinns där intäkterna kommer få till del. Den
sociala och ekonomiska ojämlikheten i landet är stor. Equmeniakyrkan, som Östansjö
frikyrkoförsamling är en del av, arbetar både
nationellt och internationellt. Sedan flera år
finns representanter för Equmeniakyrkan
i Ecuador och där arbetar de tillsammans
med den inhemska kyrkan – den Evangeliska Förbundskyrkan i Ecuador.
Söndag 13 januari kommer Petter Hermansson till Bäcksjökyrkan för att berätta
om sitt arbete i Ecuador. Andrea och Petter
med barnen Natanael och Alicia avslutade
sin andra period som missionärer i Ecuador
i mars 2019. De är fortsatt anställda av Equmeniakyrkan under sitt hemmaår i Sverige
och planerar för utresa till Ecuador igen
under senvåren 2020.
VÄLKOMMEN att lyssna till en spännande
berättelse om arbetet i Ecuador.
Det blir även servering och insamling till
Equmeniakyrkan.

Östansjö frikyrkoförsamling

I samarbete med Viby församling inbjuder
Bäcksjökyrkan alla förskolebarn och hemmavarande föräldrar till ÖPPEN FÖRSKOLA
fredagar 9.30-11.30. Det finns tid för fri lek,
gemenskap runt fikaborden - ett tillfälle att
träffa andra föräldrar och barn. Som avslutning samlas alla kring Emma Svensson som
leder sångstund och berättar för barnen.
24 januari 2020 startar vårterminen.
Välkommen med!

ÖSTANSJÖ FRIKYRKOFÖRSAMLING

Axgatan 1, 694 72 Östansjö • www.backsjokyrkan.se
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Julpyssel
Här är instruktionerna till en enkel
julgransdekoration gjord på muffinsformar! Du behöver 3 muffinsformar, lim eller häftapparat, paljett eller pärla (stjärna).
Steg 1. Vik muffinsformen på mitten.
Steg 2. Vik den på mitten en gång till, så som bilden visar.
Steg 3. Gör på samma sätt så att du har tre “trekanter”.
Steg 4. Limma eller häfta fast två av trekanterna.
Steg 5. Gör likadant med den sista trekanten. Limma
     (eller häfta) fast ett dubbelvikt snöre (ca 10 cm långt).
Steg 6. Limma fast en liten stjärna på toppen. Klart!

FredriksAlltjänst
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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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

Barnens sida

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

Händer i Viby
December

Januari

1 10 Högmässa första advent, Viby kyrka,
		
kyrkkaffe i Församlingshemmet.
14 Film för barn, Magiska Teatern, Vretstorp.
15 Adventsgudstjänst, Kristallkyrkan, Vretstorp.
18 Film och samtal, Magiska Teatern, Vretstorp.
5 18 Lucia med barnkören Strössel, Kristallkyrkan.
7		
Lucialoppet i Vretstorp, arr VIF.
13-17 Julmarknad i Östansjö Folkets Hus.
19 Konsert m Jack Vreeswijk, Aggershus.
8 10 Högmässa, Viby kyrka.
14-17 Julmarknad i Vretstorps Folkets Hus,
Magiska Teatern och Sojas ICA-hall (jultallrik).
15 Gudstjänst, Esslatorp . Arr. Viby församling.
17 Bön och nattvard, Bäcksjökyrkan.
12 18.30 Luciakonsert, Viby kyrka.
13 14-16 Cafélördag m fika och Luciatåg,
		
Östansjö Folkets Hus.
18 Luciakortege i Vretstorp
10 Gudstjänst, Kristallkyrkan.
14 14 Luciafirande, Östansjö Folkets Hus.
15 10 Adventsgudstjänst, Bäcksjökyrkan.
10 Högmässa, Viby kyrka.
15 Gudstjänst, Esslatorp, arr Viby församling.
19 18 Julavslutning för Östansjö skola, Viby kyrka.
		
Bastubad (herrar 14-18, damer 18-20),
		
jultårta, Vibybastun.
22 10 Högmässa, Viby kyrka.
15 Gudstjänst, Esslatorp, arr Viby församling.
24 10 Familjegudstjänst, Viby kyrka.
22 Julnattsmässa, Viby kyrka.
25 06 Julotta, Viby kyrka.
07 Julotta, Kristallkyrkan.
10 Högmässa, Viby kyrka.
26 10 Högmässa, Viby kyrka, kyrkkaffe
		
i Prästgården.
29 10 Gudstjänst, Kristallkyrkan.
10 Högmässa, Viby kyrka.
17 Bibelstudium, Bäcksjökyrkan.
31 17 Nyårsbön, Viby kyrka.

1 13-16 Nyårsmottagning Viby prästgård.
5 10 Gudstjänst, Kristallkyrkan.
10 Högmässa, Viby kyrka.
15 Julgudstjänst m Viby kyrkokör
		
i Bäcksjökyrkan.
6 10 Högmässa, julfest, Viby kyrka.
11 14-16 Cafélördag m julgransplundring,
		
Östansjö Folkets Hus.
12 10 Högmässa, Viby kyrka.
15 Gudstjänst, Esslatorp, arr Viby församling.
18 Musikkväll, Kristallkyrkan.
13 15 Missionsfest, Bäcksjökyrkan.
18 Redaktionsmöte Vi i Viby, Viby prästgård.
16 18 Cat walk, Magiska Teatern.
17 19 Film, Östansjö Folkets Hus.
19 Ekumeniska böneveckan,
		
Bäcksjökyrkan, Östansjö.
18 14-16 Cafélördag, Östansjö Folkets Hus.
19 Ekumeniska böneveckan,
		
Kristallkyrkan, Vretstorp.
19 10 Ekumenisk högmässa, kyrklunch,
		
Viby kyrka.
15 Gudstjänst, Esslatorp, arr Viby församling.
20 19 Ekumeniska böneveckan,
		 Kristallkyrkan.
09.30-12 Måndagsmontessori,
		
terminsupptakt, Magiska Teatern.
22 19 Ekumeniska böneveckan, Bäcksjökyrkan.
23 18.30 Ekumenisk mässa, Viby kyrka.
25 14-16 Cafélördag: Filmen Lantisar,
		
Östansjö Folkets Hus.
26 10 Gudstjänst, Kristallkyrkan.
10 Högmässa, Viby kyrka.
15 Gudstjänst, Esslatorp, arr Viby församling.
31		
Bastubadarnas 75-årsjubileum,
		
Viby församlingshem, arr Vibybastun.

Februari
1 14-16 Cafélördag, Östansjö Folkets Hus.
2 10-13 Stora söndagen, kyrklunch,
		
Viby kyrka.
15 Gudstjänst, Esslatorp,
		
arr Viby församling.
8 14-16 Cafélördag, Östansjö Folkets Hus.
19 Tacos och lovsång, Kristallkyrkan.
10 Gudstjänst, Bäcksjökyrkan.
9 10 Högmässa, Viby kyrka.
15 Gudstjänst, Esslatorp,
		
arr Viby församling.
15 14-16 Cafélördag, Östansjö Folkets Hus.
16 10 Gudstjänst, Kristallkyrkan.
10 Högmässa, Viby kyrka.
15 Gudstjänst, Esslatorp,
		
arr Viby församling.
17 Bibelstudium, Bäcksjökyrkan.
22 14-16 Cafélördag m barnfilm,
		
Östansjö Folkets Hus.
23 10 Gudstjänst, Kristallkyrkan.
10 Högmässa, fastlagsfest, Viby kyrka.
15 Gudstjänst, Esslatorp,
		
arr Viby församling.
17 Bibelstudium, Bäcksjökyrkan.
26 18.30 Askonsdagsmässa, Viby kyrka.
28		
Prova på dans, Magiska Teatern.
29 14-16 Cafélördag, Östansjö Folkets Hus.

Viby Bastu firar 75 år
Till jul 1944 badades det i det nästan färdiga badhuset. Det framkommer när
man läser dokumenten från start. Bastuföreningen i Viby firar med lite extra
Lussefika (som brukligt) den 14 dec och med jubileums-jultårta 21 december.
Den 31 januari 1945 hölls årsmöte i föreningen och man kan utläsa i protokollet att allt då är så gott som klart i ”den naturskönt belägna badstugan av
Värmlandsmodell 1942”.
Den 31 januari 2020 kommer vi ha ett 75 års-jubileum med medlemskalas i
församlingshemmet. Det blir bl.a. mat och lite anekdoter från bastuns historia.
Allt är inte klart ännu så vi kommer att anslå mera information i bastun och på
annat sätt.   Hälsningar Bastubadarnas förening

