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Tänk om järnvägen…
Västra stambanans sträckning genom Viby har otvivelaktigt 
haft stor betydelse för vår bygd och särskilt då för Vretstorp 
och Östansjö. Stambanan ritades in på 1850-talet som ett 
rakt streck mellan Göteborg och Stockholm med ambition 
att gå över slättlandskap. Genom Viby föreslogs en dragning 
över just slättlandskap strax norr om Viby kyrka med fortsätt-
ning över Hardemoslätten. Tänk om denna sträckning blivit 
av! Hur skulle då dagens Vibybygd sett ut?  

Tänk er en stationsbyggnad i närheten av kyrkan omgärdad 
av en större bebyggelse med industrier, affärer, skolbyggna-
der med bostadsområden runt Vibysjön. Centralorten Viby 
– kanske en stor järnvägsknut med förbindelse både mot 
Askersund och Örebro. Här kan man fritt fantisera men en 
färd utefter järnvägssamhällena mot Göteborg kan förtydliga 
Vibyalternativet. 

Hade i detta perspektiv ett Östansjö existerat? Troligtvis 
inte eftersom Östansjö i princip helt är uppbyggt kring de 
förutsättningar som järnvägen gav. Några gårdar kring Bäck-
sjön, äldre torpstugor utefter landsvägen, men inte mycket 
mer, kanske en av gårdarna blivit hembygdsmuseum. 

Mer troligt är att Vretstorp hade funnits men då i annan 
skepnad med bebyggelse närmare Vibysjön   och järnvägen, 
just som Lilla Vretstorp. Huvudorten hade blivit Viby, en stor 
by med en traditionell kyrka som centrumbyggnad.  Varför 
blev det nu inte så? Troligtvis på grund av protester från mar-
kägare och kanske även kyrkan som inte ville ha frustande 
ånglok på sina marker eller i sin närhet. Sträckningen genom 
Viby socken förlades i stället utefter skogskanten bort från 
dåvarande civilisation och blev därmed grunden för Östansjö 
och Vretstorps samhällen. Men idag har järnvägen genom 
dessa samhällen med rivna stationer ingen betydelse, bara 
störande för de boende, men i Viby by är det lugnt.

Sören Johansson, ordförande i Östansjö Folkets Husförening
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OMSLAG
6 maj 2021 startade de gröna 
Flixtrain-tågen trafik på sträckan 
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alltså Vretstorp. Här möter ett av 
de gröna tågen på väg mot Göte-
borg ett SJ X2000 mot Stockholm. 
Foto: Arne Svensson
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Från redaktionen
Välkommen på redaktionsmöte för Vi 
i Viby söndag 20 mars kl 18!

Vi träffas i föreningslokalen i Viby 
prästgård för att spåna kring 
kommande nummer och fördela 
arbetet i redaktionsgruppen. 
Välkommen, alla intresserade!

I den tidning du håller i handen 
bjuder vi på en artikel av Björn 

Palmqvist om järnvägens historia 
och framtid i vår bygd. Ett särskilt 
tack till Arne Svensson i Vretstorp 
som bidragit med bilder ur sina 
samlingar!

Glad vår, önskar redaktionen alla 
Vibybor och alla som önskar att de 
vore det!

Gatugårda stickat & sytt finns på:  och 

Du kan också nå mig: Birgitta Karlsson,
på mobil: 070-4894443.

Jag har:

Textila hantverk i sköna
naturmaterial kan du köpa hos:

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

Sytt: förkläden, grytlappar, väskor, kassar,
necessärer m.m. till barn och vuxna

Passa på att köpa förkläden till alla stora
och små påskkäringar och påskgubbar och 

sköna bärmössor till de små!
Ha en skön vår och en Glad Påsk!

Våren kommer med värme och vårens färger!

• 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

FredriksAlltjänst

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
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Vretstorps stationshus, 
helt i trä
– Järnvägen hade egen arki-
tekt som gjorde typritningar 
efter storlek på stationen. 
Vretstorp var en mindre 
station, om än med fulla 
möjligheter till godstrafik och 
poststation, berättar histo-

rikern och bygdeforskaren 
Anne-Marie Lenander som 
själv bor i Östansjö.

Helst drog man fram järn-
vägen på så litet bebyggd 
och odlad mark som möjligt 
eftersom det blev billigast 
att lösa in. Stationshuset i 
Vretstorp uppfördes några 

hundra meter söder om det 
gamla centrumet som då låg 
i vägkorsningen vid Vibysjön 
med gästgiveri och tingshus.

– Stationshuset byggdes 
om någon gång, men var sig 
ganska likt när det för sitt 
ändamål övergavs i slutet av 
60-talet, säger Anne-Marie.

Järnvägens betydelse för bygden
– då och nu

Det var en revolution inom kommunikation när rallarna i mitten av 1800-talet 
lade räls förbi Östansjö och Vretstorp. Ett nätverk av järn skulle sammanbinda 
landets orter och möjliggöra, samt förenkla, transporterna. Tågen stannar inte 
längre, i en tid då snabba resor till storstäder går före befolkningens möjlighet 
att resa från och till hemorten. Vi tog bilen istället för att åka tåg.

Vretstorps station byggdes 1860 enligt ritningen för ”Fjärde klassens stationshus av trä”. Vykort postat 1913.
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Persontrafiken fortsatte, 
liksom i Östansjö, ännu något 
årtionde, då med stoppskyl-
tar som resenärerna själva 
fick vända.

– De gamla snälltågen hade 
aldrig stannat vid mindre sta-
tioner och de nyare snabb-
tågen ville inte ens behöva 
sakta farten, påpekar hon.

Efter att stationshuset i 
Vretstorp inte längre använ-
des till vad det en gång var 
tänkt för blev byggnaden 
under några år en ung-
domsgård. 1980 uppstod en 
brand och året efter revs den 
brandskadade byggnaden, 
och är nu ett minne blott.

Även Östansjö fick
station 
Det fanns behov av ett 
tågstopp på linjen mellan 
Vretstorp och Hallsberg. Efter 
uppvaktning hos Järnvägs-

styrelsen så byggdes en 
hållplats i Laggartorp, i den 
västra delen av nuvarande 
samhället Östansjö.

– Traktens många hemsko-
makare hade dock problem 
med att ta sig till Örebro 
för att sälja sina produkter. 
De fick ta sina tunga och 
skrymmande säckar med 
läderstövlar in i sittvagnarna 
för transporten till Örebro, 
berättar Anne-Marie.

Efter en ny uppvaktning 
flyttades hållplatsen till Öst-
ansjö Gårds marker där det 
fanns utrymme för stickspår 
och hantering av gods.

– Det lilla ditflyttade sta-
tionshuset ersattes 1922 av 
en ny station i trä och det 
fanns plats för både frakt-
godshantering och postkon-
tor. Som mest fanns där sju 
anställda.

När stationen stängdes 

återstod enbart persontrafik 
och 1991 revs stationshuset. 
Jonas Jansson, som senare 
blev länsantikvarie, arbetade 
då på Hallsbergs kommun.

– Han räddade en del av 
interiören, bland annat post- 
och biljettluckan och en del 
postboxar där Östansjöborna 
hämtat sin post. De finns nu 
på Hallsbergs bibliotek som 
ett minne. 

Stationerna förvandlade 
bygden
– Järnvägen medförde fan-
tastiska möjligheter till god-
stransporter i ett samhälle 
med hästkärror, och gav till-
sammans med den allmänna 
näringsfriheten vid den tiden 
helt nya möjligheter att driva 
verksamhet på landsbygden, 
påpekar Anne-Marie.

– Järnvägen hade behov av 
många anställda, framförallt 

Östansjö station och bröderna Anderssons Vändskomakeri. Bild ur Nya Vibyboken.
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tjänstemän, stationsinspek-
torer och stinsar. Många kom 
utifrån och en av de första 
var född i Köpenhamn.

De som flyttade in levde 
långt från släkt och barn-
domsvänner. Det gjorde att 
de sökte sig till gemenskapen 
i dåtidens växande folkrörel-
ser som frikyrkor, nykterhet, 
idrott eller politiken.

– Järnvägsstationerna 
förvandlade bygden, skapa-
de samhällen och flyttade 
bebyggelsen. Efter 100 år 
försvann de igen när tågen 
slutade stanna. Byggnader 
och perrongen är försvunna, 
men Vretstorps och Östansjö 
samhällen lever kvar, ännu 

Green Cargos Rc4 1193 passerar Vretstorp med som vanligt nedklottrade godsvagnar dagen före julafton 2020. 
Foto: Arne Svensson

med ett livligt föreningsliv, 
konstaterar Anne-Marie 
Lenander.

Bilens inträde, som var 
mans egendom, innebar en 
större frihet och det gick 
att resa runt hur, och när så 
önskades. Tågtider behövde 
inte passas, och man tog sig 
smidigt dit inga tåg gick. Ut-
byggnaden av järnvägsrälsen 
stannade av, och varken folk 
eller gods kunde transpor-
teras till orter, ofta belägna i 
glesare befolkade trakter.

Senare sades det att järn-
vägsnätet skulle byggas ut 
för att minimera tunga trans-
porter på vägarna. Men det 
blev aldrig så, och i dag slås 

rekord i antalet tunga trans-
porter. Lastade med våra 
förnödenheter som måste 
nå fram även till dem som 
valt att bo och verka utanför 
järnvägsnätet.

Under tidens gång blev 
det heller inte självklart att 
ortsbornas arbetsplatser 
var belägna på hemorten, 
utpendlingen ökade. Valet 
stod mellan bil eller tåg, 
oftast blev bilen det enklaste 
transportmedlet.

Hopp om framtida stopp
Sedan lång tid tillbaka stan-
nar tågen varken i Östansjö 
eller Vretstorp. Vilket fått 
orternas ideella krafter att 
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agera för att få till ett tåg-
stopp åtminstone i Vretstorp.

En av dem som engagerat 
sig i detta är Lars Gunnars-
son som jobbat 41 år med 
olika uppgifter inom järnvä-
gen:

– År 2010 tog vi tillsam-
mans med Vretstorps byalag 
fram statistik över antalet 
arbetspendlare och skolung-
domar som åkte med tågen. 
Siffrorna presenterade vi för 
kommunalrådet och andra 
ansvariga på kommunen. Det 
stannade där eftersom de då 
tog upp att Östansjö också 
skulle ha tågstopp, men det 
skulle inte fungera trafik-
mässigt eftersom det är för På Vibydagen 2019 gick det tåg från Hallsberg till Vretstorp.
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kort avstånd mellan orterna, 
förklarar Lars.

Lars menar att förutsätt-
ningarna finns för tågstopp i 
Vretstorp.

– Det saknas inte tåg, det 
är inga problem att bygga 
plattformar, det finns en un-
dergång. Vi skulle få ett upp-
snyggat stationsområde som 
höjer statusen på samhället, 
menar han.

Han framhåller även en 
annan aspekt i dagsläget; att 
det är mer aktuellt nu när det 
går färre bussar vilket gör att 
intresset för att åka tåg skulle 
öka. Lars tycker att det bara 
är att bestämma sig, men 
upplever en ovilja hos dem 
som ska ta kostnaderna.

– Vi jobbar vidare på ideell 
basis så får vi se om vi når 

Under Vibydagen 2019 stannade TågAB:s specialtåg i Vretstorp. Här är 
det X10 som tar ombord förväntansfulla resenärer. Lars Gunnarsson fixar 
tillfällig plattform. Foto: Arne Svensson

Sommaren 1974 fanns det tåg som stannade i både Vretstorp och Östansjö! Tidtabellen skannad från Sveriges 
kommunikationer, sommarupplagan 1974.

ända fram. Det funkar ju att 
få igenom tågstopp på så 
många andra platser i landet, 
så varför skulle det inte göra 

det i vårt län? frågar sig Lars 
Gunnarsson med en gnutta 
hopp inför framtiden.

Björn Palmqvist
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Östansjö har över tid blivit ganska oför-
änderligt. Den äldre delen byggdes upp 
på 20–30 talet. Delar av samhället bygg-
des etappvis ut senare under 70–80 
talet. Någon större nybyggnation har 
därefter inte förekommit förutom Östan-
sjö Folkets hus och några enstaka villor.                                          
Har man vuxit upp i Östansjö miljön så 
känner man igen sig, även om man har varit 
borta under många år. Det kan bli lite käns-
ligt och synpunkter kan komma fram när 
byggnader förändras för nya ändamål eller 
värsta fall försvinner och rivs. 

Vi har under de senaste åren sett en hel 
radby försvinna efter gamla landsvägen från 
östra infarten till Tälle. De flesta äldre torp-
stugor från 1800 talet med gårdsenheterna 
Perstorp och Sumpen som är ännu äldre. De 
närmaste åren kommer så gott som samtliga 
hus här försvinna till förmån för ny järnväg. 
Landskapsbilden förändras utan några igen-
känningsfaktorer. Järnvägstunneln kommer 
att mynna ut i närheten av Sotarstugorna sö-
der om samhället och de kommer därför att 
försvinna.  Många har vandrat förbi dessa 

Östansjö Folkets Hus
fredag den 18 mars kl. 18.00-19.00

En kvinna sätter i halsen och får se sitt liv 
passera revy, dock inte vad hon själv önskat 
få återuppleva. Det är en humorföreställ-
ning, där vardagliga bekymmer och fjuttiga 
betraktelser över livets baksidor blir en revy 
över livet.

Biljetter finns på ICA Allé,
Tickster och på plats.

Ett samhälle i 
förändring
– eller?

små ”sagostugor” vid vägens slut nedanför 
Vångeruds kulle invid Selmapölen. En del 
minns kanske sina första skridskoskär på 
Selmapölen och även hört rysliga berättelser 
om händelser här.  

Inne i Östansjö är av andra skäl några äld-
re byggnader i farozonen. Trädgårdsmästare 
Lundströms gamla bod efter Bäcksjögatan 
och Karl-Edwards uthus vid Gränden rivs för 
att ge plats för nybyggnation.

En annan byggnad med mycket historia är 
gamla Ordenshuset. Huset har nyligen tömts 
och ÖBOFF:s verksamhet med ungdoms-
gård har upphört. Kommunen äger huset 
med tillhörande tomt mot Bäckravinen och 
är idag osäkra på vad som kommer att ske. 
Ett rivningshot föreligger då huset är i dåligt 
skick och av flera skäl ej längre lämpligt 
som offentlig samlingslokal. Trolig rivning 
är föreligger för att ev. ge plats för skolans 
verksamhet som nu gränsar till Ordenshuset. 

BOMAYE!
MARIA, BOMAYE!

med Örebro Teater

Hallsbergs teaterförening och Östansjö
Folkets Husförening.
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Vårvandringar med Ingvar
Söndag 8 maj 15.00
Från Pergolan – Granhöjdsgatan – 
Kraftledningsgatan – plats för tunnelmynning 
– gamla skidspårsvägen upp på Vångeruds 
kulle – fika – Kraftledningsgatan tillbaka.

Lördagen 14 maj 15.00
Från pergolan Skroten Östanfalla visning 
gamla Folkets Hus och Folkets Park – fika – 
Kärr Skomakarstigen tillbaka till Östansjö.

Om Ordenshuset
De senaste 30 åren har Östansjö barn- och 
föräldraförening, ÖBOFF, huserat i byggna-
den. Familjen Storsveden har ansvarat för 
fritidsgårdverksamhet och tipspromenader. 

Ordenshuset byggdes 1928 som en lokal 
för nykterhetsrörelsen NTO/IOGT. I många år 
var det Östansjös allmänna samlingslokal för 
olika föreningar, privata fester mm. 

Under 30–50 talet fanns här en biograf 
och biografprojektorn lär fortfarande finnas 
kvar på sin plats. Skolan hade undervisning 
under en period på 60-talet. Därefter bl.a. 
vävstuga, bordtennis och innan ÖBOFF tog 
över var huset hemvist för Östansjö skid-
klubb.

Östansjö Ordenshus 2022. Skogaholm, Sotarstugorna i skogen vid vägens slut.

Om Sotarstugorna
Sotarstugorna, som egentligen heter Sko-
gaholm, kom till på 1800 talet som tre små 
backstugor för fattigt folk och låg under 
Vångeruds gård. Gården hade troligtvis 
ett visst ansvar för de boende och kanske 
gjorde man dagsverken på den närliggande 
gården 

Under slutet av 1800 talet bodde här i en 
av stugorna en familj med fyra barn. Ett fem-
te litet barn hittades arsenikförgiftad 1891. 
Modern dömdes till 7 års fängelse för mord. 
Efter fem år släpptes hon fri och återvände 
till Skogaholm och levde där till sin död på          
30-talet. Därefter har det bott både sotare 
och en Selma i husen men med inga rysli-
ga historier. Från 40–50 talet är de idylliska 
fritidsstugor men som nu försvinner.
Text: Sören Johansson • Bild: Ingvar Björck

Vårstädning
Lördagen 23 april i Östansjö 10.00
Samling vid Pergolan
Torsdagen 5 maj 16.00
Städning vid Bäcksjöbadet.
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Ibland är det inte helt enkelt att veta 
vad man ska skriva om i Vi i Viby och 
nog hade vi idétorka i Hembygdsfören-
ingens styrelse när deadline närmade 
sig. Vi räddades av Lars Gunnarsson 
som ringde och berättade att Kris-
tallkyrkan kommer att arrangera ett 
antal historiska vandringar i bygden 
till våren. Vad roligt! Tre spännande 
utfärder planeras, då passar det ju 
med lite bakgrund.

Bakgrund till allt möjligt i Viby får man i Nya 
Vibyboken och på Bygdeband och nu satte 
jag i gång att studera historien om Vallgrens 
pinnahög och Bulltorps kvarnar, två ut-
flyktsmål som jag inte kände till. Den tredje 
utflykten går till Gamla prästgården och 
Gumaelius Trädgård.

Från Gallabergssjön till Vibysjön går en 
bäck som kallas Bulltorpsbäcken. I Bulltorp 
har det funnits ett antal så kallade skvalt-
kvarnar. Om man tittar på Riksantikvarieä-
mbetets sida Fornsök https://app.raa.se/
open/fornsok kan man se flera punkter som 
markerar dammvallar, rester av kvarnar, såg-
verk, vattendrivna spånhyvlar och smedjor 
längs Bulltorpsbäcken.

I Vibyboken kan man läsa att det funnits 
fem kvarnar i Bulltorp; Prästekvarn, Frälse-
kvarn, Dalbo kvarn och två till. Prästekvarn 
och Frälsekvarn finns omskrivna redan 
under 1600- och 1700-talet. Om Frälse-
kvarn skriver man att den kunde vara i bruk 
12 dygn om hösten och 21 dygn på våren 
med hänsyn till vattentillgången. 66 tunnor 
spannmål kunde malas per år.

Bulltorps kvarnar och Wallgrens 
pinnahög

Dalbo kvarn byggdes så sent som på 
1920-talet. Där anlades en damm och kvar-
nen drevs med turbin. År 1957 blev dock 
vattentillgången otillräcklig och kvarnen la-
des ner. Förmodligen är det Dalbo kvarn om 
omskrivs i en tidningsartikel skriven av en 
”P. L.”, årtal okänt (också Bygdeband). Där 
berättas att ungdomar från Vretstorp bruka-
de bada i Bulltorpsdammen innan kvarnen 
lades ner och dammen tömdes. 

Just vattentillgången och vattenflödet i 
Bulltorpsbäcken leder in på nästa ämne- 
Wallgrens pinnahög. Några hundra meter 
från vägen en bit från Gallabergssjön finns 
ett så kallat offerkast. Det är en ”pinnahög” 
där förbipasserande i mer än 100 år lagt pin-
nar på högen som minner om en händelse 
som nästan kostade mjölnaren Karl Wallgren 
livet. Wallgren tvistade med Adam Anders-
son, arrendator på en gård i Bulltorp om hur 
dammluckorna i Gallabergssjön skulle stäl-
las vilket ledde till att Andersson sköt honom 
i huvudet. Andersson dömdes av Grimstens 
häradsrätt för synnerligen svår kroppsskada 
till 8 års straffarbete. Pinnahögen fanns ännu 
kvar 2017 och jag hoppas få se den under 
våren 2022.

Håll utkik efter mer information från Kris-
tallkyrkan om deras utflykter i vår!

Bild från Prästkvarn, årtal okänt. Bygdeband.
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Ordförande Leif Pettersson 070-2098856
Kaffekommittén Birgitta Lindström Pettersson 070-5141752
Byggnadsvårdsgruppen Ove Forsberg  070-6964507
Växtgruppen Birgitta Lindström Pettersson  070-5141752
Textilgruppen Viveka Grinde 073-6953415

Bygdeband  Bosse Nilsson 0722047647
  bothure47@hotmail.se

Viby hembygdsförenings 
årsmöte 2022

Alla medlemmar är välkomna
till Hembygdsgården

söndagen 27 mars klockan 14.00.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Styrelsen bjuder på fika.

Är du inte medlem än?
Det är inte försent!

Betala medlemsavgiften på 150 kr /person till
bankgiro 526-6846 eller Swish 123 43 43 299

Bygg-gruppen jobbar just nu med ett skyddande tak till spånhyveln.
Rapport från bygget, med bilder, kommer i nästa nummer av Vi i Viby!
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Jag talar om kyrkorådet. Vid kyrkovalet i 
höstas valdes ledamöter till nya kyrkofull-
mäktige och sedan utsåg fullmäktige vid sitt 
sammanträde i december det nya kyrkorå-
det, som nu haft sitt första sammanträde. 
Några av oss har suttit med tidigare och 
några kommer med nya friska krafter in i 
arbetet med att styra Viby församling. Ordi-
narie ledamöter i kyrkorådet för mandatperi-
oden 2022-2025 är:

• Ingeborg Lindqvist Torstenson, Bulltorp, 
ordförande

• Greger Nordin, Östansjö, vice ordförande
• Annelie Nordin, Östansjö
• Ulrika Björklund, Väla
• Kristina Robertsson, Herrgryt
• Erik Pålsson, Geråsen
• Magnus Fahlström, Vretstorp
• Mariana Johansson, Vretstorp
• Benjamin Lundqvist, kyrkoherde

Kyrkoherden är självskriven ledamot. Han 
ersätts av vikarierande kyrkoherde. Övriga 
ersättare är: Peter Tillman, Lynn Fahlström, 

Ett gammalt har gått…
Ett nytt har kommit!

Två av de nya kyrkorådsledamöterna vid välkomnan-
det på kyndelsmässodagen, Erik Pålsson till vänster 
och Mariana Johansson till höger. Till vänster om dem 
syns gudstjänstvärden Gudrun Larsson och prästen 
Torbjörn Edebol i kyrkoherdens frånvaro. Bilden häm-
tad från livesändningen.

Kerstin Moberg, Anna Sätterqvist, Helena 
Berghed, Anna-Karin Landin, Kenneth Eng-
ström och Sören Johansson.

Det går bra att ta kontakt med någon av 
oss om du har synpunkter eller idéer angå-
ende församlingens verksamhet. 

Hälsningar
Ingeborg Lindqvist Torstenson, ordförande

Sommarjobb
Är du 16-17 år och vill arbeta utomhus 
under tre veckor i sommar? Vi vill 
gärna ha din hjälp på kyrkogårds- och 
prästgårdsområdet. Hör av dig till:
benjamin.lundqvist@svenskakyrkan.se 
eller magnus.nilsson@svenskakyrkan.se 
senast den 25 mars.

Väl mött i Viby kyrkliga
syförening
Vi träffas och trivs tisdagar kl 14.00 i Viby 
församlingshem med eller utan handarbete

• 15 mars
•  5 april
• 26 april
• 17 maj

Både nya och gamla deltagare varmt 
välkomna!

Allt gott! Önskar ordförande
Margareta Guldbrandsson • 070-3593338
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Som miljödiplomerad församling fortsätter vi 
vårt arbete för en hållbar miljö och framtid. 
Miljögruppen som träffas tre gånger om året 
konstaterar att vi behöver bli bättre på att 
informera om allt det positiva som faktiskt 
görs. Så här kommer ett urval:

• Gudstjänstagendorna trycks numera 
endast på Svanenmärkt papper

• Nya källsorteringskärl finns nu i kyrkan, på 
kyrkogården och vid Församlingshemmet

• Handtvål och rengöringsmedel byts 
successivt mot produkter gjorda på 
fermenterad vassle

• I stället för ny asfalt har kyrkogården fått 
ett mer miljövänligt ytskikt som ser ut som 
grus men har asfaltens egenskaper

• Arbetsmaskiner på både kyrkogård och 
prästgård ersätts successivt med eldrivna 

Rektorn Frida Carlsson har lett det 
spännande arbetet med att bygga upp 
förskolan.

– Det är ett berikande arbete att till-
sammans starta upp något från grun-
den, säger hon.

Förutom Frida består personalen 
än så länge av förskollärare Fredrikke 
Carlsson (föräldraledig), pedagog Emma 
Svensson och kocken Jakob Eriksson, 
som lagar all mat på plats av mestadels 
närproducerade ingredienser. 

– Att erbjuda en förskola som arbetar 
med hållbar utveckling och utomhus-

Förskolan igång
Viby I Ur och Skur heter bygdens senaste tillskott när det gäller förskolor.
Den finns vid och i Viby församlingshem nära kyrkan.

pedagogik känns helt rätt i tiden, menar 
Frida Carlsson.

Viby I Ur och Skur drivs visserligen 
av Viby församling men har i sig inga 
kyrkliga förtecken. Det som skiljer den 
från andra förskolor är att barnen är 
utomhus större delen av tiden. Naturen 
blir lek- och lärmiljön. Då är det en fördel 
att förskolan ligger naturskönt, långt från 
både järnväg och motorväg.

Det finns en liten film om förskolan 
på www.vibyforsamling.se/forskola och 
man är välkommen på studiebesök för 
att se om det kan vara intressant att 
ansöka om plats för sitt barn.

Miljöarbetet
alternativ som till stor del drivs av egen 
solel.
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To 2 mars Askonsdagen 18.30 Askonsdagsmässa
Sö 6 mars 1 i fastan 10 Högmässa, Himlakul, kyrktorgsfika                                              

15 Gudstjänst på Esslatorp, kaffe
 18 Lovsångsgudstjänst med möjlighet till förbön/bikt.
Sö 13 mars 2 i fastan 10 Högmässa, Himlakul, kyrktorgsfika
 15 Gudstjänst på Esslatorp, kaffe
Sö 20 mars 3 i fastan 10 Högmässa, Gunilla Ekelund sång, Himlakul, kyrktorgsfika
 15 Gudstjänst på Esslatorp, kaffe
Sö 27 mars Jungfru Marie
bebådelsedag 10 Högmässa, barnkör, Himlakul, kyrktorgsfika
 15 Gudstjänst på Esslatorp, kaffe
Sö 3 april 5 i fastan 10 Högmässa, Himlakul, kyrktorgsfika
Sö 10 april Palmsöndagen 10 Högmässa, Himlakul, kyrktorgsfika
 15 Gudstjänst på Esslatorp, kaffe
Ti 12 april 18.30 Korsvandring
On 13 april 18.30 Korsvägsandakt
To 14 april Skärtorsdagen 18.30 Skärtorsdagsmässa
Fr 15 april Långfredagen 15 Långfredagsgudstjänst
Lö 16 april Påskafton 22 Påsknattsmässa
Sö 17 april Påskdagen 10 Högmässa, kyrkokören, barnkören, Johan Uneus trumpet, 

Himlakul, kyrktorgsfika
 15 Gudstjänst på Esslatorp, kaffe
Må 18 april
Annandag påsk 10 Högmässa, kyrktorgsfika 
Sö 24 april 2 i påsktiden 10 Högmässa, Himlakul, kyrktorgsfika
Sö 1 maj 10 Högmässa, Himlakul, kyrktorgsfika
 15 Gudstjänst på Esslatorp, kaffe
Sö 8 maj 4 i påsktiden 10 Högmässa, Himlakul, kyrktorgsfika
 15 Gudstjänst på Esslatorp, kaffe  
Sö 15 maj 5 i påsktiden 10 Högmässa, Anna Franciska Reiske saxofon, Himlakul. 

Kyrktorgsfika
 15 Gudstjänst på Esslatorp, kaffe
Sö 22 maj Bönsöndagen 10 Högmässa, välsignelse av årets gröda, Himlakul, kyrktorgsfika
To 26 maj
Kristi himmelsfärdsdag 10 Högmässa,
 14 Vandring från Broby äng,
 15 Friluftsgudstjänst vid Stenkulla
Sö 29 maj
söndagen före pingst 10 Högmässa, Himlakul, kyrktorgsfika
 15 Gudstjänst på Esslatorp, kaffe

Möt andra. Möt dig själv. Möt Gud.
Välkommen till våra gudstjänster i Viby församling!

Morgonbön firas i kyrkan varje vardag kl 08.30 – söndagar kl 09.30. Veckomässa varje tors-
dag i Viby kyrka kl 18.30 och varannan tisdag (udda veckor) i Bäcksjökyrkan i Östansjö kl 19.
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Expedition/Siv Pettersson
Viby Församlingshem
694 95 Vretstorp
0582-66 00 10
viby.forsamling@svenskakyrkan.se
www.vibyforsamling.se
FB: Viby Församling

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

Torbjörn Edebol (komminister)
070-922 68 35
torbjorn.edebol@svenskakyrkan.se

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

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

Vaktmästare
Susanna Kivling
0582-700 69
susanna.kivling@svenskakyrkan.se

Viby församling

Barn och ungdom
Emma Svensson
(församlingsassistent)
0582-701 64
emma.svensson@svenskakyrkan.se

Församlingshemsvärd
Jacob Eriksson
Nås via församlimgsexpeditionen

Musik våren 2022
Sön 20 mars 10.00 Högmässa, Gunilla 
Ekelund sång

Sön 27 mars 10.00 Högmässa Jungfru Marie 
bebådelsedag, barnkören

Fre 15 april 15.00 Långfredagsgudstjänst, 
kyrkokören 

Sön 17 april 10.00 Påskdagens högmäs-
sa, kyrkokören, barnkören, Johan Unaeus 
trumpet 

Lör 30 april Valborgsmässoafton, manskören

Sön 15 maj 10.00 Högmässa Anna Franciska 
Reiske, saxofon

Kyrkans Begravnings
byrå i Viby
De sista förberedelserna pågår nu för 
att Kyrkans Begravningsbyrå i Viby 
ska kunna ta emot sina första upp-
drag.

Vi vill erbjuda ett alternativ till de stora byrå-
erna, med hög kvalitet och all den samlade 
kompetens som kyrkans yrkeskategorier har. 
Givetvis kommer andra begravningsbyråer 
att välkomnas till vår kyrka och kyrkogård på 
samma sätt som tidigare.

Viby församlings begravningsbyrå ingår 
i en kedja av byråer som drivs av lokala 
församlingar i Svenska kyrkan under namnet 
Kyrkans Begravningsbyrå. I skrivande stund 
vet vi inte vilket datum allt är klart – förhopp-
ningsvis under mars månad – men då kom-
mer man att kunna googla Kyrkans Begrav-
ningsbyrå och välja Viby på listan över orter. 
Begravningsbyrån kommer att vara baserad 
i de gamla expeditionslokalerna i prästgår-
den och ha ett särskilt telefonnummer.

Den här begravningsbilen kommer att synas i sam-
band med hämtningar, transporter och begravningar 
med Kyrkans Begravningsbyrå i Viby.
Foto: Magnus Nilsson

Närkes
pilgrimscenter
Kort pilgrimsvandring i närområdet (4-6km) 
med eget fika onsdagar (obs ny dag!) i udda 
veckor kl 9. Start vid Viby gamla prästgård. 
Efteråt finns möjlighet att delta i sopplunch 
och lyssna på en intressant intervju i Gamla 
prästgården. Vandringarna startar 16/3. Den 
dagen intervjuas Mats Rosenberg, Örebro.

Pilgrimsvandringen hemåt, från Vadstena 
till Viby, som var planerad till månadsskiftet 
maj/juni är tyvärr inställd. Se pilgrimnarke.se 
för kommande program.

Det finns platser kvar på pilgrimsresan till 
Jerusalem 1-8 november 2022.

För mer info och anmälan, kontakta Nina på 
0582-66 06 10 eller pilgrimscenter@viby.nu

Förskola Viby i Ur och Skur
Frida Carlsson (rektor)
0582-100 57
frida.carlsson2@svenskakyrkan.se
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Parkgatan 1, 694 50 Vretstorp
Telefon expeditionen 0582-66 01 89

E-post: info@kristallkyrkan.se

Vretstorpsvandringar
Kristallkyrkan anordnar under våren 2 st 
vandringar i Vretstorps historiska omgivning-
ar. En möjlighet att få mer kunskap och kän-
nedom om historiska händelser och verk-
samheter och att få upptäcka och uppleva 
naturen i omgivningarna runt Vretstorp. 
Först ut blir en vandring till Tima Brunn och 
Vallgrens pinnahög. Samling vid Kristallkyr-
kan Sö 24/4 kl 14:00.

Nästa vandring blir till Gamla Prästgården 
via Sjöstigen med samling vid gamla mack-
en/loppisen Lö 14/5 kl 14:00.

Avgift 50 kr per person. Medtag egen fika-
korg. Ingen anmälan.

Själfull musikkväll
Sofia och Jonas Ottoson från Kumla med-
verkar på musikkvällen 27 mars kl 18:00. 
Sofia och Jonas är säkert bekanta för 
många då de jobbat och medverkat i många 
musikaliska sammanhang under åren. I som-
ras medverkade paret under musikveckan i 
Viby i gruppen Soulfulness. På musikkvällen 
i Kristallkyrkan kommer paret framföra musik 
i samma anda med temat Själfulla sånger.

Vårloppis
På Kristi Himmelsfärds dag är det åter dags 
för stor loppis med bakluckeloppis vid Kris-
tallkyrkan. Kom och fynda eller passa på att 
sälja dina saker.

Start kl 10:00 och öppet till 14:00. Serve-
ring kommer finnas. Bakluckeloppis kostar 
120 kr per baklucka. Bokning av plats görs 
på tel 070-2585264.

Sjung i barnkör
Barnkören Strössel samlar barn födda 2010-
2016 onsdagar 17:15-18:00. Vi sjunger, spe-
lar och leker tillsammans. Kontakta Madde 
Hagberg 0707978895 för mer info.
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Preliminärt program
10.00 Invigning med tal av 
landshövdingen med fler, fanfar på 
kohorn och fika vid domarringen på 
Lundby äng som ligger 2 km från 
Vretstorp längs Fjugestavägen. Flera 
olika parkeringsplatser kommer att 
erbjudas. Invigningen av reservatet 
avslutas med en guidad tur.

Efter den guidade turen finns det 
möjlighet att påbörja en vandring runt 
sjön med de första 2,5 km norrut och 
österut till Viby församlingshem.

12.00 Invigningsfestligheter vid Viby 
församlingshem med lunchservering 
utomhus.

Under eftermiddagen är resten av 
Vibyleden runt Vibysjön bemannad 
vid rastplatser och sevärdheter för 
den som vill gå medsols runt hela 
(totalt 10 km) tillbaka till Vretstorp eller 
parkerad bil.

Invigning 7 maj
Både det nya naturreservatet Lundby äng och Vibyleden
kring Vibysjön invigs av landshövding Maria Larsson
den 7 maj.

Föreningen
Vibybygden

Landshövding Maria Larsson kommer till 
Viby. Foto: Ulla-Carin Ekblom

Ericas LOPPIS
på Ängatorp

Torsdag den 26:e maj kl. 11-16

ÖPPETTIDER
Torsdag 26:e t.o.m söndag 29:e maj 11–16

Lördag 4:e juni 11-15
Övriga lördagar under sommaren 11–15

Tel. 0730535496 • www. ericabiltmans.se



@vretstorpsif1908  
 @vretstorp.ungdomdgard

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

MOTION ÄR 
VIKTIGT OCH DÄR 

VILL VI FINNAS 
FÖR DIG.

APRIL 2022 – MARS 2023

För fotboll, gymnastik & 
pingis betalar man alltså 
både medlemsavgift och 
deltagaravgift.  
Gäller 1/4 2022–30/3 2023

MEDLEMSAVGIFTER

STYRKETRÄNING

DELTAGARAVGIFTER

Upp till 19 år .................................................................................200 kr/år 

Från 20 år  .......................................................................................300 kr/år

Familj  ...............................................................................................500 kr/år

Stödmedlem 100  ........................................................................100 kr/år 

Stödmedlem 200  ........................................................................200 kr/år 

Stödmedlem 300  ........................................................................300 kr/år

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

Fotboll (födda 2002–2011) ...........................................................300 kr/år

Fotboll (födda 2012–2016) ...........................................................200 kr/år

Löpning (tävling)  .................................................................Medlemsavgift 

Längdskidor (tävling)  ........................................................Medlemsavgift

Gymnastik vuxen (från 20 år)  ....................................................300 kr/år

Gymnastik (upp till 19 år) ............................................................150 kr/år

Pingis (FK–ÅK 6) .....................................................................100 kr/termin

 

Styrketräning helår:

Gym vuxen från 21 år  ................................................................1100 kr/år

Gym ungdom, pensionär, student  ........................................700 kr/år

Styrketräning halvår:

Gym vuxen från 21 år  ..................................................................550 kr/år

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

För att vara medlem i 
VIF betalar man en årlig 
medlemsavgift,  
april 2022 – mars 2023.

I avgiften ingår medlemskap i 
klubben.

Utöver medlemsavgiften betalar 
man för de aktiviteter man deltar i.

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

En blomstrande  
förening i ett 
blomstrande  

Vretstorp
• FOTBOLL SENIORER

• FOTBOLL UNGDOM

• LÖPNING

• FYSMIX

 • PINGIS

• GYMPA

• STYRKETRÄNING

• UNGDOMSGÅRDEN

Vretstorps IF 21
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Sommarteaterdag för barn 7-9 år 
 
21/7 2021 kl. 09 – 15  En dag med teaterlekar och improvisations-
övningar vid magiska teatern i Vretstorp. Gratis att delta. 

 
Mer info och anmälan: 
magiskateatern.se/sommarteaterdag 
 
Sommarteaterkollo för barn 10 – 13 år 
 
16/6 - 18 / 6 kl. 09 – 15 Teaterövningar, improvisation och 
teaterlekar vid magiska teatern i Vretstorp.  Gratis att delta. 
 
Mer info och anmälan: 
magiskateatern.se/teaterkollo 
 
 

 Teatergrupper vid magiska teatern ht 2021 
 
Kontakta Emma på emma@magiskateatern.se om du är intresserad 
av att vara med i någon teatergrupp på magiska teatern till hösten. 
 
magiskateatern.se/teatergrupp 
 

Följ oss på facebook.com/magiskateatern 

eller  instagram.com/magiskateatern/   
         för löpande uppdateringar.           

----------------------------------------------------------------- 

Fredag 25/3 Våffeldagen 
www.magiskateatern.se/vaffeldagen  
Våffelservering från kl. 18.45 

Kl. 19 Årsmöte i Magiska teaterns scenkonstförening. 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

Teatergrupp och trollkarlsskola 

Tisdagar kl. 17-18.30 
Trollkarlsskola i Harry Potter-anda 
www.magiskateatern.se/trollkarlsskola 

Torsdagar kl. 15.45 – 17.15 
www.magiskateatern.se/teatergrupp 

Schack på magiska teatern 

Fredagar kl. 17.30 – 18.30 
www.magiskateatern.se/schack 
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Sommarteaterdag för barn 7-9 år 
 
21/7 2021 kl. 09 – 15  En dag med teaterlekar och improvisations-
övningar vid magiska teatern i Vretstorp. Gratis att delta. 

 
Mer info och anmälan: 
magiskateatern.se/sommarteaterdag 
 
Sommarteaterkollo för barn 10 – 13 år 
 
16/6 - 18 / 6 kl. 09 – 15 Teaterövningar, improvisation och 
teaterlekar vid magiska teatern i Vretstorp.  Gratis att delta. 
 
Mer info och anmälan: 
magiskateatern.se/teaterkollo 
 
 

 Teatergrupper vid magiska teatern ht 2021 
 
Kontakta Emma på emma@magiskateatern.se om du är intresserad 
av att vara med i någon teatergrupp på magiska teatern till hösten. 
 
magiskateatern.se/teatergrupp 
 

Torsdag 26/5 kl. 10 – 16 Loppis på magiska teatern. 
www.magiskateatern.se/loppis 

Magiska glas 
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 

--------------------------------------------------------------------------------- 
Kallelse till årsmöte i magiska teaterns scenkonstförening  
Fredag 25/3 kl. 19.00 Magiska Teatern, Askersundsv. 30 
Vretstorp 
Alla medlemmar som deltar på årsmötet bjuds på en gratis våffla! 

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 glashusen.se 
www.magiskateatern.se/scenkonst 

Betala 100kr till bg 501-8080. Ange namn och p-nr som referens. 
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I Centralföreningens gamla magasin på 
Rabogatan i Vretstorp har Morgan Peter-
son skapat en padelhall som vi nu ska lära 
oss heter Padelmagasinet och det ska vi 
Vretstorpare sprida överallt.

2013 köpte Morgan 
Peterson lokalerna som 
tidigare inrymt Cen-
tralföreningen från Bo 
Pålssons dödsbo. I de 
ombyggda lokalerna 
har sedan dess Mor-
gans företag Trädvård 
och Anläggning haft sin 

verksamhet med bl.a. förråd.
Under hösten 2021 har det i den tidigare 

förrådslokalen/magasinet pågått ombygg-
nadsarbete och nu i februari kommer där att 
invigas en padelhall. Vretstorp hamnar alltså 
på kartan även i denna sport.

För att få tillräcklig takhöjd har golvet i 
magasinet sänkts med en meter och det har 
installerats golvvärme via en bergvärmean-
läggning.

Bakgrunden är att ett par vretstorpare sök-
te stöd från Hallsbergs kommun för att byg-
ga en padelbana, en utomhusplan. Tyvärr 
fanns det inget intresse eller några resurser 
att räkna med från kommunen och man vän-
de sig då till Morgan för att se om det skulle 

Padelmagasinet tar padel 
till Vretstorp

vara möjligt att bygga om det gamla maga-
sinet till en padelhall. Av olika anledningar 
drog sig initiativtagarna ur projektet men 
tanken på en padelhall hade bitit sig fast hos 
Morgan som också fick stöd för tanken på 
att driva en padelhall från sina medarbetare 
tillika son och dotter, Max och Sara.

Alla tre såg möjligheten att driva en pad-
elhall som en sysselsättning och inkomst-
källa under vintersäsongen och i början av 
februari räknar man med att kunna inviga 
Padelmagasinet.

Bokning och betalning sker via en tjänst 
som heter Matchi, matchi.se och när man 
betalar får man en kod till dörren. Lamporna 
tänds 5 min före bokad tid och släcks fem 
minuter efter avslutad tid. Bokningstiden är 
en timme. På bokningssidan står följande 
som Byalaget inte kan låta bli att citera:

”En unik hall som inte liknar någon an-
nan. En ombyggd magasinslokal belägen 
i Vretstorp med en nedsänkt dubbelbana i 
mysig miljö. Det finns två omklädningsrum 
och duschar. Rack och bollar finns att hyra 
eller köpa!

Padelmagasinet är ett familjeföretag som 
satsat på att göra om sin befintliga lokal till 
något unikt.”

Text och bild:
Magnus Furuholm

Morgan Peterson.



Vretstorp Byalag

Ordförande Torbjörn Åkesson steker kolbullar.

Susanna Kivling säljer lokalproducerad honung.
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Bli medlem i Byalaget 2022
Bli medlem i Byalaget eller förnya ditt medlem-
skap och stöd vårat arbete att göra Vretstorp  
till ett ännu trivsammare och trevligare samhälle 
att leva och bo i.

Årsavgiften är 150 kr / familj.
Betala till BG 463-0216 eller
SWISHa till 1231895648.
Glöm inte ange vem betalningen avser, e-post 
och telnr.

”Gilla” Byalaget på Facebook och följ oss på 
Instagram för att se vad som händer.
Gå gärna in på vår hemsida:
www.vretstorpsbyalag.se

Välkommen till Vretstorps Byalag

Ingen kunde väl ana att julmarknaden som 
vi i byalaget arrangerade tillsammans med 
folketshusföreningen i folkets park skulle bli 
en sådan succé.

Vi uppskattar att ca 1500 besökare kom 
på julmarknaden under dom timmar som 
marknaden pågick. Vi kan lugnt säja att vi 
blev tagna på sängen av den anstormning 
som blev. Det mesta tog slut redan tidigt, 
korven, lotter, kaffebröd och glögg, allt hade 
en strykande åtgång. Även försäljarna som 
fanns på plats fick ta del av kommersen. De 
flesta var riktigt nöjda när dom packade ihop 
och åkte hem.

Besökarna verkade trivas också när de 
vandrade runt i parken som för dagen var 
pyntad med julbelysning eldkorgar och 
julgranar och en massa försäljare som höjde 
stämningen.

I sanningens namn blev det lite kaotiskt 
när alla som kom och skulle ha parkerings-
plats för vi saknade p-vakter och parkering-
en fylldes ganska snabbt men det är en sak 
vi tar med till nästa gång då vi säkert är mer 
förberedda. Vi vill gärna tacka alla försäljare 
och besökare som gjorde julmarknaden till 
den succé som det blev och vi hälsar redan 
nu välkommen till nästa gång.

Text: Torbjörn Åkesson | Bild: Gunnar Larsson

Stämningsfull julmarknad en succé

BYALAGETS ÅRSMÖTE 29 MARS 2022  
Om mötet blir digitalt eller fysiskt vet vi 
inte i skrivande stund, men håll utkik på 
Byalagets hemsida och andra sociala 
medier och affischer. 
Mvh Styrelsen
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Våra öppettider
9-21 alla dagar

Välkomna till oss!

Sojas
ICA-Hall
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En bra sak som corona gav oss var, att vi 
började göra musikkvällar i ”huset”, något 
som har varit mycket omtyckt. Så vi fort-
sätter med det, och har ett par till planera-
de den här vintern/våren!

Den 11/3 ”Rostbiff & Rock’n’Roll” med 
Rickard Swanström på scenen med sin 
piano-rock’n’roll-show, en partykväll för 
danssugna. Info finns på vretstorpsparken.se 
och Facebook. 1 april: Dansbandsfredag, 
mer info kommer!

Vi fick till en väldigt fin och mycket upp-
skattad julmarknad i Parken första advent! 
Ett gott samarbete med byalaget gjorde det 
hela möjligt och nu ser vi det som en 
kommande tradition. Stort tack till alla 
som kom och för alla glada tillrop!

Nu verkar det som att det i skrivande 
stund äntligen ska öppna upp tillslut! 
Efter snart två år med denna pandemi så 
ser det ut som att vi ska få göra en ”nor-
mal parksommar” igen! Vi öppnar park-
säsongen 21/5 med en rejäl partykväll: 
Pökerz på stora scenen och mycket 
rock’n’roll på rotundan till The Playtones.

Renoveringarna fortgår, och det stora pro-
jektet just nu är att ge serveringen i Parken 
ett lyft. Där är också tanken att vi ska börja 
använda oss av porslin istället för plast och 
papper, om det är någon som har servis etc. 
så tar vi gärna emot det.

Och hjälp i största allmänhet med renove-
ringarna och även under säsongen i parken 
tar vi gärna emot hjälp i servering, lottkiosk, 
och så vidare. Hör av er vid intresse till: 
vretstorpsparken@yahoo.se eller
070-2528322.

Vidare så kommer 
Chris Kläfford till oss 
den 5/6 och så har vi 
Vretstorpsnatta den 
30/7 med Nanne Grön-
vall och Black Jack.

Retro- och veteran-
bilsmarknaden är tillba-
ka den 26/5. Mer info: 
vretstorpsparken.se



Mars

Händer i Viby
April Maj

 6 10 Högmässa, Viby kyrka.
11  Rostbiff & Rock’n’Roll, Vretstorps
  Folkets Hus.
13 10 Gudstjänst i Kristallkyrkan.
  Arr Vretstorp frikyrkoförsamling.
 10 Högmässa, Viby kyrka.
18 18 Teaterföreställning Östansjö Folkets Hus.
  Arr. Hallsbergs Teaterförening och
  Östansjö Folkets Hus.
20 10 Högmässa, Viby kyrka.
 18 Redaktionsmöte Vi i Viby.
25 18.45 Våfflor och årsmöte på
  Magiska Teatern.
27 10 Högmässa, Viby kyrka.
 14 Hembygdsföreningens årsmöte.
 18 Musikkväll i Kristallkyrkan.
  Arr. Vretstorps frikyrkoförsamling.
29  Byalagets årsmöte.
  Arr. Vretstorps byalag.

 1 10 Högmässa, Viby kyrka.
 5 16 Städning vid Bäcksjöbadet.
  Arr. Östansjö Folkets Hus.
 8 10 Gudstjänst i Kristallkyrkan.
  Arr. Vretstorps frikyrkoförsamling.
 10 Högmässa, Viby kyrka.
 15 Vårvandring med Ingvar.
  Arr. Östansjö Folkets Hus.
13 10 Högmässa, Viby kyrka.
14 14 Vandring till Gamla prästgården.
  Arr Vretstorps frikyrkoförsamling. 
 15 Vårvandring med Ingvar.
  Arr Östansjö Folkets Hus.
15 10 Högmässa, Viby kyrka.
21  Säsongsstart m Pökerz och
  The Playtones, Vretstorps
  Folkets Park.
22 10 Gudstjänst i Kristallkyrkan.
  Arr. Vretstorps frikyrkoförsamling.
 10 Högmässa, Viby kyrka.
26 10 Högmässa, Viby kyrka.
  Retro- och veteranbilsmarknad,
  Vretstorps Folkets Park.
 10-14 Stor loppis vid Kristallkyrkan.
  Arr. Vretstorps frikyrkoförsamling.
 10-16 Loppis på Magiska Teatern.
  Arr. Magiska Teatern.
26 10 Vandring och gudstjänst,
  Broby äng och Stenkulla.
26-29 11-16 Ericas loppis på Ängatorp
29 10 Gudstjänst i Kristallkyrkan.
  Arr. Vretstorps frikyrkoförsamling
 10 Högmässa, Viby kyrka.

 1  Dansbandsfredag,
  Vretstorps Folkets Hus.
 3 10 Gudstjänst i Kristallkyrkan.
  Arr. Vretstorps frikyrkoförsamling.
 10 Högmässa, Viby kyrka.
10 10 Gudstjänst i Kristallkyrkan.
  Arr. Vretstorps frikyrkoförsamling.
14 18.30 Skärtorsdagsmässa, Viby kyrka.
15 15 Långfredagsgudstjänst, Viby kyrka.
16 22 Påsknattsmässa, Viby kyrka.
17 10 Gudstjänst i Kristallkyrkan.
  Arr. Vretstorps frikyrkoförsamling.
 10 Högmässa, Viby kyrka.
18 10 Högmässa, Viby kyrka.
23 10 Vårstädning i Östansjö.
  Arr. Östansjö Folkets Hus.
24 10 Högmässa, Viby kyrka.
 14 Vandring till Tima brunn,
  Vallgrens pinnahög.
  Arr. Vretstorps frikyrkoförsamling.
30 21.30 Valborgshamburgeri i
  Kristallkyrkan med musik.
  Arr. Vretstorps frikyrkoförsamling.

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

Parkgatan 1, Vretstorp • 070-797 88 95

När musklerna ömmar…

Hot & Cold
Aloe verabaserat liniment med
många användningsområden

Köp det hos

Nu har jag flyttat hem salongen till
Furugatan 5, Vretstorp.

Tidsbokning: 0709-397767


