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OMSLAG
Fram med putsduken! Ronja Göhle 
ger fälgarna på sin A-traktor-Volvo 
lite extra glans.
Foto: Björn Palmqvist

Handen på hjärtat – visst har de flesta av oss retat 
oss på EPA-traktorerna eller A-traktorerna, som de 
egentligen ska kallas? Men bakom ratten på dessa 
bromsklossar i trafiken sitter alldeles vanliga ton-
åringar som vill kunna ta sig från A till B. I det här 
numret av Vi i Viby får vi möta några av dem i ett fint 
reportage som Björn Palmqvist skrivit.

På senare tid har Vi i Viby dragits med knackig 
ekonomi. Lite för få annonser och ökade tryckkost-
nader har gjort att tidningen ibland går med förlust. 
Priserna kommer därför att höjas från höstnumret 
och redan nu uppmanar vi dig som vill stödja denna 
gratistidning att bidra med en extra gåva via Swish 
123 465 92 72 – skriv ”Gåva till Vi i Viby” som med-
delande.

Nu drar sig Benjamin Lundqvist tillbaka som redak-
tör. Från nästa nummer är det Otto Kivling som har 
huvudansvaret för redigeringen, men redaktionsgrup-
pen fortsätter att stötta och tar tacksamt emot inspel 
även från andra.

Vi vill rikta ett stort tack till våra annonsörer och 
uppmuntra alla att stödja dem.

Och så önskar vi alla våra läsare en riktigt 
skön sommar!
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Viby med omnejd
tel 0582-700 88

Omtanke - Kvalitet - Kompetens 
i allt som rör begravningar

www.kyrkansbegravningsbyra.se

Viby
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Säsongspremiär för självplock av 
ekologiska grönsaker 

Granelund 177, 694 93 Östansjö; Telefon: 073-9991771 
Följ oss på Facebook och Instagram eller besök vår hemsida 

www.granelundsodlingar.se 

 18-19 juni kl 11-16  
är det äntligen dags att öppna våra 

grindar för årets självplock av    
ekologiska grönsaker!  

-—— 

Trädgårdscafé med salladsbuffé fika 
och enklare luncher på egenodlade               

och ekologiska råvaror! 
——— 

Välkomna önskar Andreas och Lena med familj! 

För evenemang och avvikande datum se vår hemsida.  

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

P.g.a. sjukdom
kommer loppiset på 
Ängatorp att hållas 
stängt i sommar!
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– Jag känner, varför skulle jag 
inte ha A-traktor? Jag har fått 
jättemånga vänner genom 
att jag har den, säger Ron-
ja Göhle som rattar en röd 
kapad Volvo 740.

Vi har träffat fem ungdo-
mar från Vretstorp och dess 
omgivning för att prata lite 
med dem om deras val att 

Vilka är de som skymtar 
bakom ratten i A-traktorerna?
Förr var det mopeden som hägrade när ungdomarna fyllde 15 år. Nu är det, vid 
samma ålder, många som istället väljer ett varmare, mer ombonat och faktiskt 
ett nödvändigt alternativ, A-traktorn.

köra A-traktor. En lite kylig 
dag så vi får låna Vretstorps 
IF:s klubblokal och byalagets 
Torbjörn Åkesson serverar 
kaffe och dricka, valet är fritt.

Den givna och inledande 
frågan blir förstås, varför 
A-traktor? Det skall visa sig 
att ungdomarna ger ganska 
liktydiga svar:

– Jag hade moppe innan, 
men det är så jäkla kallt, kon-
staterar Max Svensson som 
visar upp en skinande blank 
BMW.

Melvin Sjödin äger en Volvo 
V70 och bor på landsbygden 
i Haggrenstorp:

– Det är för att jag enklare 
skall kunna ta mig från A 
till B. Det finns inga bussar 
längre där jag bor.

För Oskar Bodin med sin 
Navara är läget ungefär det 
samma:

– Jag bor rätt ocentralt 
i Mossby så jag åker med 
A-traktorn till Alléskolan varje 
dag, förklarar han.

– Det är skönt att ha något 
att åka i för att ta sig någon-
stans, men sedan gillar jag 
att meka också, påpekar 
Kevin Moberg vars bil, en 
Volvo 945, den här gången 
just är i behov av mekande.

Kevin får istället åka till vår 
träff med flickvännen Ron-
ja Göhle i hennes kapade 

Max Svensson (t hö) har satsat på en BMW som a-traktor. Kompisen 
Nathanael Hjärtedal åker gärna med.



Vi i Viby 5

Volvo. Ronja bor egentligen 
i Närkesberg men tillbringar 
mycket av sin tid i Vretstorp 
hos Kevin.

– I Närkesberg finns inga 
kommunala förbindelser så 
är jag där får jag ta A-trak-
torn till Skyllbergsvallen och 
sedan bussen till skolan i 
Hallsberg. Det blir en enklare 
resa till skolan om jag är hos 
Kevin, konstaterar hon.

Samtliga fem studerar på 
Alléskolan i Hallsberg, och 
tydligt är att de med hjälp av 
sina fordon både vinner tid 
och fixar sin egen skolskjuts. 
Men förutom det så resulterar 
deras ägande av A-traktorer 
i en viktig och ömsesidig so-
cial gemenskap där de delar 
samma intresse.

– Man lär känna så extremt 
många vänner. Vad hade jag 
gjort om jag inte haft A-trak-
torn? Bara suttit inne? frågar 
sig Ronja.

Sammanhållningen i kom-
pisgänget är viktig, inte bara 

att köra runt i samhället utan 
även att träffas och umgås 
utanför bilen. Johans garage i 
Hallsberg och Melvins garage 
hemma på gården är platser 
där man ofta träffas, dock 
inte enbart när bilarna är tra-
siga och behöver repareras.

De brinner för sitt intresse 
och har investerat en hel del 
pengar i inköp och ombygg-
nad av ”riktiga” bilar till att 

kunna registrera fordonet 
som A-traktor. Uppskatt-
ningsvis handlar det om 
summor från 35000 kronor 
till uppemot 110000 för ett 
färdigt ekipage. A-traktorerna 
står sig bra i andrahands-
värde och de säljs vidare när 
ungdomarna fyllt ”vanlig bil”.

För att få framföra en 
A-traktor kan man vid 15 
års ålder ta en AM-behörig-
het, likställt som körkort för 
moped klass 1, eller vid 16 år 
skaffa sig ett traktorkort.

– Det ingår ett teoriprov, 
men det är lite knepigt att 
man inte får köra upp i en 
A-traktor, utan på en moped, 
så man får erfarenhet att 
sitta bakom ratten, funderar 
Ronja.

Alla A-traktorer skall ha en 
LGF-skylt (långsamtgående 
fordon), tydligt placerad på 
bakdelen. Skylten skall varna 
bakomvarande trafikanter att 
de kommer ikapp ett fordon 
som bara får framföras i 
30 km.

Kevin Mobergs mamma Johanna Moberg lovordar sina barns intresse och 
menar att ungdomarna bygger kunskap om fordon och motorer.

Absolut krav är att det finns en LGF-skylt baktill som varnar för långsamt-
gående fordon.
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Ungdomarna har ofta fått 
uppleva att de inte är populä-
ra i andra trafikanters ögon.

– Oftast får man ett långt 
finger och så tutas det, be-
rättar Oskar.

– Jag reflekterar över den 
tunga trafiken som hetsar, 
och när man tittar i backspe-
geln har man en stor last-
bilsgrill alldeles i bakänden, 
konstaterar Ronja.

Känslan hos ungdomarna 
är också att många trafikan-
ter inte har blicken så långt 
fram att de i tid upptäck-
er LGF-skylten, och då är 
tillbuden och olyckorna nära 
förestående. Klart förståeligt 
att det kan vara frustrerande 
för trafikanter i snabbgående 
bilar att på långa sträckor 

Ungdomarna kör förstås några rundor i samhället, men samlas även gärna hos varandra. För att umgås eller 
meka med fordonen.

få ligga bakom ett fordon i 
30 km fart.

Då måste man även ha 
klart för sig att ungdomarna 
inte gör något fel eller krimi-
nellt. De följer de regler och 
lagar som finns i trafikförord-
ningen, vilken ger dem rätt 
att färdas i sina skattade och 
försäkrade A-traktorer.

– Man får klagomål om 
man kör för sakta, och skulle 
den gå lite för fort så får man 
klagomål då med, menar 
Kevin.

– Vi skall hålla oss på väg-
renen om det går. Det brukar 
jag göra och även köra in på 
en bussficka och släppa om 
bilar om det är kö efter mig. 
Vi är inte ute för att jävlas på 
vägen, påpekar Ronja och får 

medhåll av sina kamrater.
Trots en del negativt bemö-

tande på vägen så uppväger 
dock det positiva med att 
kunna ha en A-traktor allt. 
Inte minst deras föräldrar 
är positiva till sina barns 
intresse. De vet vad ungdo-
marna gör, var de är och är 
medvetna om att de har bra 
kamrater.

– Gemenskapen är viktig, 
att träffas fysiskt, och vara 
ute tillsammans. De lär sig 
saker, bygger kunskap om 
fordon och motorer, påpekar 
Johanna Moberg, mamma 
till Kevin och dottern Emilia 
Jansson som också brinner 
för att få ratta en A-traktor.

Det är inte ovanligt att det 
utanför Mobergs står 5-6 
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Inga persontåg stannar i Vretstorp så alternativet för ungdomarna att ta sig mellan olika platser blir a-traktorn.

Pimpad instrumentbräda med goda dofter.

A-traktorer.
– Hellre att de umgås 

hemma hos oss och jag vet 
var de håller till. Den gemen-
skapen de får i garaget är så 
mycket värd, tillägger hon.

Även Melvins pappa, Tom-
my Persson, har bara gott att 
säga om sonens intresse för 
bilar och motorer, och det har 
uppstått ett mekarförhållande 
mellan far och son:

– Jag och Melvin har ett 
gemensamt garageintresse. 
Det är lärorikt att de lär sig 
köra tills de blir 18 år och ska 
skaffa vanlig bil. Dessutom är 
de ute och rör på sig och sit-
ter inte på rummet vid datorn 
och telefonen, konstaterar 
Tommy.
En snabb summering av 

pratet med A-traktorung-
domarna och kommentarer 
från ett par föräldrar måste 
ändå bli ”tummen upp”. Vi 
har i alla tider lärt oss att livet 
bjuder både på gott och ont. 
För A-traktorungdomarna är 

det gott att komfortabelt och 
enkelt ta sig till olika platser. 
Det onda med tutande och 
visande av långt finger från 
andra trafikanter står de ut 
med.
Text och bilder: Björn Palmqvist
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Textila presenter i naturmaterial till sommarens 
alla fester finns att köpa hos Gatugårda stickat 

& sytt! Det finns produkter för alla,
barn och vuxna.

Mina produkter bl.a. populära bärmössor, 
spishanddukar, grytlappar och förkläden m.m. 

kan ses på FB och Instagram:
Gatugårda stickat & sytt

• 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

Våra öppettider
9-21 alla dagar

Välkomna till oss!

Sojas
ICA-Hall

Vid intresse ring gärna: 0704-894443
eller skicka meddelande: gittanka@hotmail.se

• Jag kan skicka mot porto.
• Swish 0704894443

Gatugårda stickat & sytt

Birgitta Karlsson
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Farmartjänst jobbar mot
privatpersoner och företag. 
Vår styrka är flexibilitet och

lokalkännedom.
 

Följ oss gärna på sociala media
för att se några av våra

uppdrag.
 
 
 072 50 20 100

Avancerad trädfällning
Gräsklippning

Trädgårdsarbeten
Snickerier
Stängsling

Bemanning
Gårdsstädning
Trädbeskärning

Flisning
m fl

Vi söker säsongspersonal,
se mer info på vår
hemsida, ansök via mejl.

Vi utför 

www.ftkumlahallsberg.se
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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 
 

Nu är det snart sommar och vi planerar för 
fullt för roliga aktiviteter. Bland annat blir det 
en sagostig i Östansjö den 26/7 i år planerar 
vi att uppleva ett äventyr i Harry Potters 
magiska värld. 

Är du intresserad av att vara med och hjälpa 
till? Har du en favoritkaraktär du gärna skulle 
gestalta, eller en idé till en rolig station: Hör 
av dig till Emma på 0704965053 eller till 
Magiska teatern på facebook. 

Vi planerar också för ett sommarteaterkollo, 
trollkarlsskola och eventuellt dyker även 
Pettson och Findus upp.  Håll koll på vår 
facebook och hemsida för mer information.

Följ oss på facebook.com/magiskateatern
eller  instagram.com/magiskateatern/

för löpande uppdateringar.

Sommaraktiviteter med
Magiska Teatern
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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 
 

Till Hösten hoppas vi på att återi-
gen kunna dra i gång vår verksam-
het i full skala. Ju fler vi är ju mer 
kan vi göra. 

Planen är att kunna ha igång minst 
två, gärna tre teatergrupper, troll-
karlsskolan och även ”bioklubben”.

Hösten på
Magiska Teatern

Ni har väl inte missat att det går att se film på den 
stora bioduken på teatern varje vecka för enbart 
200:- per år. De som är medlemmar väljer själva vilka 
filmer som visas och vi har rättigheter via Swedish-
film att visa ett väldigt stort utbud av filmer. Efter 
överrenskommelse kan vi även arrangera öppna 
visningar för icke medlemmar. Så välj en film och en 
dag och boka en hel biosalong. 
www.magiskateatern.se/bio

Varmt
välkomna!
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Efter pandemin har Östansjö Frikyrkoför-
samling under våren börjat samlas till guds-
tjänster och bibelstudier i Bäcksjökyrkan. 
Till sommaren flyttar vi våra samlingar till 
Stenkulla Missionshus.

Det gamla missionshuset, som ligger 
efter vägen mellan Valldala och Brändåsen, 
syns tydligt från E20 när man åker mot 
norr. Under de sista åren har missionshuset 
restaurerats. Alla fönster och entrédörren har 
lagats och målats.

 Intill missionshuset ligger naturreservatet 
Nalavibergs ekäng, som är värt ett besök. 

Vi välkomnar alla till de gudstjänster som 
planerats i Stenkulla i sommar. Efter guds-
tjänsten brukar de medtagna fikakorgarna 
komma fram och gårdsplanen utanför fylls 
av fikasugna i alla åldrar.

Du är varmt välkommen med i gemenskapen!

12 juni 10.00 GUDSTJÄNST 
 tillsammans med Equmenia-

kyrkan i Hallsberg.
 Per Alexandersson.
 Sång: Simon och Viktor
 Egen fikakorg! 
10 juli 10.00 SOMMARGUDSTJÄNST
 Jörgen Lundberg
 Egen fikakorg  
24 juli 10.00 SOMMARGUDSTJÄNST
 Gert Sävhammar
 Egen fikakorg
14 aug. 10.00 SOMMARGUDSTJÄNST
 Ingemar Fhager
 Egen fikakorg

HOPPAS VI SES I STENKULLA!

Nu flyttar vi till Stenkulla!

ÖSTANSJÖ FRIKYRKOFÖRSAMLING
Axgatan 1, 694 72 Östansjö • www.backsjokyrkan.se
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Många Vretstorpare 
firade Valborg
Det slogs publikrekord när Byalaget bjöd in 
till Valborgsfirande vid Ankdammen. Kan-
ske det berodde på ett uppdämt behov 
hos publiken eller kanske det var att hela 
föreställningen var tidigarelagd en timma. 
Det bjöds på underhållning från scenen där 
barnkören Strössel sjöng så det ekade i 
nejden, körledaren Madelene Hagberg såg 
till att det fanns glädje i hela sångkören. Mer 
sång blev det när Viby manskör äntrade 
scenen och bjöd in våren med fina stämmor 
under ledning av Eva Fogel som dirigerade 
”gubbarna” med taktfast hand. 

När sången klingat ut dansade Fridas 
dansare in på scenen och bjöd på en härlig 
dansshow. Fridas dans har blivit ett begrepp 
här i Vretstorp och nyligen utsågs Frida 
Tengeland till Årets kulturprofil i Hallsbergs 
kommun och vi från Byalaget gratulerar till 
utmärkelsen. 

Korv och dricka och lotterna hade en 
strykande åtgång och chokladhjulet snurra-
de som aldrig förr.  Årets vårtalare Magnus 
Furuholm höll ett kort och välformulerat 
tal som gick hem hos publiken. Styrelsen i 

byalaget hade tidigare bestämt att det inte 
skulle skjutas något fyrverkeri p g a det 
pågående kriget i Ukraina, som en solida-
ritetshandling. Vi tyckte att det räckte med 
bomber och granater ändå. Säkert många 
hundägare och deras hundar som också 
blev glada. Vi får se hur det blir i framtiden 
med fyrverkeriet. 

Byalaget ber att få tacka sponsorerna 
som var Jan Larssons Entrepenadmaskiner, 
Steves specialtransporter och Orkla. Tack till 
alla som kom och gjorde kvällen till en trevlig 
kväll.

Text och bild: Torbjörn Åkesson

Magnus Furuholm vårtalar.
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Ordförande Torbjörn Åkesson höll ett inled-
ningsanförande med en tillbakablick på det 
gångna verksamhetsåret där han konsta-
terade att det varit ett lugnt år för styrelsen 
pga pandemin med inställda evenemang. 
Men han hoppades att det kommande 
året ska bli mer normalt. Vi räknar med att 
genomföra de traditionella evenemangen i år 
med Valborgsfirande, städdag, pyntning av 
påskbjörkar och trädfesten.

Bertil Gunnarsson valdes till mötesordfö-
rande och fick klubba igenom omval på 
samtliga i styrelsen. Så för det kommande 
verksamhetsåret ser styrelsen ut som följer:

Ordf Torbjörn Åkesson
V.Ordf Annette Wiberg
Sekreterare Agneta Bodin
Kassör Gunnar Larsson
Ledamöter Otto Kivling,
Rebecka Torstensson,
Magnus Furuholm.
Suppleanter Elina Valtere och
Mikael Jacobsson.

Bo Nilsson utsågs av en enhällig jury till 
Årets Vretstorpare 2022 och han fick en 
tavla målad av konstnären Erika Biltman och 
ett diplom. Bo fick priset för sitt arbete med 
att dokumentera Vretstorps och Vibybyg-
dens historia i ord och bild. Juryns motive-
ring.

HAR MED ETT GEDIGET INTRESSE 
OCH EN STOR KUNSKAP SKAPAT ETT 
KULTURARV SOM BEVARAR VIBY OCH 
VRETSTORPS HISTORIA, OCH DÄRIGE-

Årets Vretstorpare 2022 Bo Nilsson.

Årsmöte i Vretstorps Byalag
Vretstorps Byalag har haft årsmöte den 29 mars
och ett 40-tal medlemmar kom till mötet.

NOM BIDRAGIT TILL ETT ÖKAT HEM-
BYGDSINTRESSE FÖR MÅNGA. DET ÄR 
ETT BETYDANDE ARBETE I NUTID SOM I 
EN FRAMTID PÅMINNER OM DÅTID.

Mötet avslutades med kaffe och landgång.
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MOPPERALLY
Juni

Välkomna

Är det möjligt att upprepa förra gångens succé, och 

slå deltagarrekordet?! Ja, det tror vi! Deltagare och 

åskådare, kom och upplev årets mopperally.

START KL 11.00  

Skolgården i Vretstorp6
• Fika 

• Vildsvinskebab 

• Hamburgare, korv

• Kiosk

• Godisregn

• Chokladhjul

• Försäljning av närproducerade produkter

• Lyftkran -se Vretstorp från ovan

• Hoppborg, barnkarusell

• Mopedlotteri

• Lotterier

• Loppis

ARRANGÖR

• Richard Swanström - Rock’n Roll Show
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Yinyoga
Yinyogan är en mjuk tillåtande yogaform som passar alla!

Vi jobbar med kroppens bindväv i en långsam passiv stretch.
Via olika positioner, sittande eller liggande, stimulerar vi 

kroppens energikanaler. 
Till skillnad från annan yoga stannar vi

i olika positioner upp till 5 minuter.
Vi tränar den medvetna närvaron genom att
uppmärksamma  våra andetag och kroppen. 

Yinyogan kan göra kroppen smidigare och sinnet mer avspänt.
Ett utmärkt komplement till övrig träning!

Yogastugan på Öna
Yinyoga & Min dans

JUNI
Yinyoga 

Måndagar 19.00 – 20.30
start 30/5 – sista passet 27/6

Pris: 150 kr per gång eller 600 kr för 5 gånger

Min dans – för kvinnor från 16 år
 Onsdagar 19.00 – 20.30

15/6, 22/6, 29/6
Pris: 150 kr per gång eller 400 kr för 3 gånger

Yinyoga & Min Dans
 Medveten närvaro i stillhet & rörelse

Min dans
Yogastugans tolkning av den frigörande dansen

kallar jag ”Min dans”.
Det är ett sätt att motionera med fria rörelser

och i medveten närvaro.
Ett litet barn som rör sig i takt till musik gör detta

helt utifrån sin glädje
 och lust till rörelse samt efter sin egen förmåga. 

Den känslan väcks till liv igen eftersom det inte finns
några krav i dansen. 

Min dans är fullkomligt tillåtande och stimulerar till 
rörelseglädje utifrån den egna kapaciteten. 

Med hjälp av musik i olika genrer uppmärksammar vi
kroppen och lyssnar till hur den vill röra sig. 
Varje rörelsepass avslutas med avslappning.Yogastugan på Öna ca 3,5 mil söder om Örebro

Getingeberg norra öna 182 - 694 95 Vretstorp
 Boka med Marika Gustavson 070-314 73 12

Swish 123 080 4203
FB: Öna gård – Entreprenad & Mindfulness 

Instagram: marikafg

Höstens veckoklasser 
Yinyoga & Min dans

Vecka 39 – 43 
Vecka 45 – 49

Varmt välkomna!

Östansjö IF
Verksamhet fotboll 2022
• Seniorer herr i division 6 och reservlagsserien.
• P -07-09 i 9-mannaserie 
• F -10-12 i 7-mannaserie 
• P-12 i 7-mannaserie 
• P/F -13-14 i 5-mannaserie 
• Bollkul P/F 15-16 
• Motionsfotboll söndagar 16.00
• Fotbollskola vecka 25 

Pingis:
Seniorer, 3 lag i division 3-5. Tränar och spelar i Västra skolan, Hallsberg
Ungdomar tränar i gymnastiksalen Östansjö.

Info om lagen och kalender med match- och träningstider finns på laget.se

På Bäcksjövallen finns även hinderbana och utegym.
Föreningen sköter Bäcksjöbadet med tillhörande kiosk.
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Program, Parken -22
• 5/6 Folkparkskväll 21-01
på stora scenen 22.30 Chris Kläfford   
Dansbanan: Rockstars spelar till dans

• 17/7 Barnteater, Pettson & Findus 15.00

• 30/7 Vretstorpsnatta 21-01                         
på stora scenen 22.30 Nanne Grönvall
Skogs-scenen: 23.30 Billy Opel
Dansbanan spelar: Black Jack

• 7/8 Familjedag, (barnens dag), mer info kommer

• 13/8 Småstadsliv 20-01

• 10/9 Säsongsavslutning 21-01
Stora scenen 22.30 Eva Eastwood
& Major Keys. På danbanan: Lars-Kristerz

Varmt välkomna!

Hej! Mitt namn är Maria Fröjd och på årsmötet i 
april fick jag ta över ordförandeklubban i fören-
ingen. Jag har varit aktiv i föreningen och i styrel-
sen sedan 2015 men varit mammaledig senaste 
åren, så nu vill jag igång igen. 

”Tillsammans ger vi drömmar kraft” är en vision 
som tagits fram av Riksförbundet för Folkets hus 
& park och jag tänker att det är något som jag vill 
driva på i min roll som ordförande. För tillsam-
mans i vår förening och i bygden är vi starka 
och kan bidra med att skapa möjligheter för våra 
invånare att drömma stort! Dansaren i dansloka-
len, musikerna i replokalen eller de som träffas i 
Vretstorpsparken under en kväll är några vi kan 
finnas till för så de kan få kraft att drömma. 

Jag vill tacka för förtroendet att leda denna 
förening mot framtiden! 

Väl mött!
Ordförande Maria Fröjd
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Daniel minns
Kristallkyrkan arrangerar en vand-
ring kring Bulltorps kvarnar och 
Hembygdsföreningen får glädjen att 
uppmärksamma detta. Daniel Karls-
son berättar här några minnen i en 
intervju.

Du är uppvuxen vid Dammsätter som ligger 
strax uppströms de fyra eller möjligen fem 
kvarnar som det finns lämningar efter. Hur 
många kvarnar fungerade när du var barn?

– Endast Emils kvarn var i drift. (Den låg 
som nummer fyra i ordning och byggdes på 
1920-talet).

Den översta närmast Dammsättersdam-
men revs när Daniel var mellan fyra och fem 
år gammal, alltså i slutet på 40-talet. Nästa 
kvarn i ordning var Prästkvarn och Daniel 
säger att den var intakt till ungefär samma 
tid som hans syster Ragnhild gifte sig och 
flyttade in med sin man Rune i den närlig-
gande bostaden.

Strax nedanför finns bara några stenar 
som påminner om den kvarn som var borta 
redan i Daniels tidiga år. Några hundra meter 

nedströms Emils kvarn fanns en liten bygg-
nad med en spånhyvel som förmodligen 
ursprungligen drivits med vattenkraft men 
Daniel minns att den var eldriven och att det 
var hans morbror som hyvlade och andra 
personer fick hjälpa till med kringarbetet. 
Själv fick Daniel stapla spånorna.

Det finns många historier i bygden kring 
dessa kvarnar och ni är välkomna att höra 
mer och vandra efter Bulltorpsbäcken den 
19 juni klockan 14.00. Vi möts vid Ahlinders 
verkstad där det finns gott om plats att par-
kera bilarna.
 Rune Torstenson

Årets årsmöte hölls i hembygdsgården 
den 27 mars.

Vi tackade vår ordförande Leif Pettersson 
för hans insatser för hembygdsföreningen 
under många år. Till ny ordförande valdes 
Mårten Gustavsson. Även Rune Torstenson 
valdes in i den nya styrelsen som suppleant. 
Övriga styrelsemedlemmar finns kvar sedan 
det senaste årsmötet som ju försenades och 
gick av stapeln i höstas.

Gainethe Wahlqvist fick det viktigaste upp-
draget av alla, att leda kaffekommittén!

Torbjörn Appelqvist överräcker en blomma och ett hjärt-
ligt tack till Leif Pettersson, vår avgående ordförande.

Rapport från 
årsmötet
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Vill du bli medlem i
hembygdsföreningen? 
Välkommen!
Betala medlemsavgiften på
150 kr /person till bankgiro
526-6846 eller
Swish 123 43 43 299

Byggruppen fortsätter arbetet med 
taket till spånhyveln. Emellanåt fikar 
de och trivs!

På bilderna: Ove Forsberg, Håkan Lind-
ström, Leif Hildingsson, Sven Juberg,
Bo Carlestål och ordförande Mårten.

Rapport från byggruppen

Ordförande Mårten Gustavsson 072-4510988
Kaffekommittén Gainethe Wahlqvist 070-3216760
Byggnadsvårdsgruppen Ove Forsberg 070-6964507
Växtgruppen Birgitta Lindström Pettersson 070-5141752
Textilgruppen Viveka Grinde 073-6953415
Bygdeband Bosse Nilsson 0722047647
  bothure47@hotmail.se
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Föreningen
Vibybygden

Naturreservat och del 1
av led invigda
7 maj invigde landshövding Maria Larsson 
naturreservatet Lundby äng på förmiddagen. 
Kaffe serverades, tal hölls, guidade turer 
erbjöds och de som ville kunde vandra från 
reservatet norrut mot Viby församlingshem 
där nästa invigning gick av stapeln mitt på 
dagen – och sedan vidare runt sjön.

Bakom församlingshemmet finns nu ett 
fint område med stig, rastplats, fågeltorn, 
ledentré och en tillgänglighetsanpassad 
rundslinga på 400m. Vid fågeltornet höll 
projektledaren Mats Rosenberg och en 
representant för Hopajola tal och Vretstorps 
byalag överlämnade genom Torbjörn Åkes-
son en fågelholk som gåva innan Maria 
Larsson klippte bandet även här.

Nu är den del av Vibyleden som går runt 
Vibysjön (10 km) klar och den 20 augusti 
invigs den del av leden som sträcker sig sö-
derut och österut ända till Motorp. Allt detta 
har kunnat genomföras tack vare EU-stöd 
från LEADER Mellansjölandet samt bidrag 
från Region Örebro län, Hopajola, Hallsbergs 
kommun, Östansjö skidklubb och mångas 
ideella arbete. Tack, alla, för det!

Vibydagen 10 september
I år går Vibydagen av stapeln den 10 sep-
tember kl 11-16. Den som önskar vara med 
och ställa ut eller sälja vid Viby församlings-
hem eller runt om i bygden, bör anmäla sig 
till vibydagen@viby.nu före midsommar. Ett 
bord vid församlingshemmet kostar 100 kr. 
Även i år görs en folder med program och 
karta och där kan man vara med för 500 kr 
– även de som har ett bord puffas att vara 
med i foldern. I arbetsgruppen för Viby-
dagen ingår bland andra Birgitta och Lars 
Karlsson samt Rune Torstenson.

Vi hjälper dig att skapa en ceremoni som blir 
ett personligt avsked och ett fint minne.  

Med lång erfarenhet inom branschen  
och stor kännedom om området, hjälper vi 

dig med alla frågor inom begravning.   
Välkommen till oss på Fonus!

Personlig 
begravning

Östra Storgatan 2, Hallsberg | 0582-138 22 | fonus.se

Marie Karlsson 
Kundrådgivare

Stöd Vi i Viby
Annonsera

Kolla så att din förening
eller ditt företag är med i
Föreningen Vibybygden.

Swisha ett extra bidrag på

123 465 9272

Bidrag till Vi i Viby
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Tittut!

• Damer
• Herrar
• Barn
• Bröllop
• Färgning/Slingning
• Skägg 

Boka in en skön  
och lugn stund och 
få håret fixat i min  
mysiga hårstudio  
på landet.

Öppet kvällstid  

0708-133 565  

Sa jag att jag har  
massageschamponering! 

Jessika Nagel Boka

salongsaxenvretstorp  

facebook.com/Jessika.Saxen

Kalvslätt Nyborg 120, 69495 Vretstorp
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I maj hälsade vi en ny medarbetare 
välkommen i Viby församling, nämli-
gen Anna Oskarsson. Anna har rötter i 
Viby men bor i Snavlunda. Hon har nu 
fått en deltidsanställning som vakt-
mästare med inre tjänst i kyrkan samt 
begravningsrådgivare i nystartade 
Kyrkans Begravningsbyrå Viby.

Vem är Anna Oskarsson?
– En person som oftast är glad och positiv… 
(stort skratt). Jag har en man och tre barn 
och två barnbarn, det är familjebilden. Och 
två katter. Det är de som är hemmavaran-
de…

Vad kommer du att jobba med i Viby 
församling?
– Det är rätt mycket. Hjälpa till med uppstar-
ten av begravningsbyrån och vara innevakt-
mästare, bland annat.

Vad har du gjort tidigare?
– Jag började som blomsterhandlare -89 
och ”blev med” begravningsbyrå i samma 
veva. Anställdes 2005 som begravnings-
rådgivare och 2015 blev jag kontorschef 

Välkommen till Viby
församling, Anna!

för Fonus – med ansvar för större delen av 
södra Närke. Sedan, 2018, började jag som 
innevaktmästare i Askersund-Hammars 
församling.
 Benjamin Lundqvist

Ljusa kvällar
om våren

• Viby kyrkokör sjunger in sommaren
• Linda Nordin Johansson sång
• Spelman Carl Herlitz
• Ingeborg Lindqvist Torstenson piano

Måndag 13 juni 18.00

Sommarkaféet i Viby 
Gamla Prästgård är
öppet i sommar
Tisdag-torsdag kl 14-17
14-30/6 samt 26/7-11/8

• I år även med utökad
butik med böcker och
lokalproducerat

Välkommen!
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Nu finns det en begravningsbyrå som 
heter Kyrkans Begravningsbyrå i Viby. 
Den invigdes i mitten på maj. Den 
kommer att kunna hjälpa till med allt 
kring en begravning, oavsett om den 
sker i Viby eller på annan ort, är kyrk-
lig, borgerlig eller inom något annat 
trossamfund.

Begravningsbyrån är organiserad som ett 
eget bolag som vid behov köper in personal 
och lokaler från församlingen. För att tillgo-
dose kompetensen har församlingen därför 
anställt Anna Oskarsson, som har erfaren-
het både från begravningsbyrå, florist och 
kyrkan i Askersund – se välkomsthälsningen 
här intill. Av övrig personal är Nina Tivedal 
den som kommer att jobba mest med be-
gravningsbyrån.

Den lokal som begravningsbyrån använ-
der mest är gamla pastorsexpeditionen i 
Prästgården. Där finns byråns telefon och 
därifrån administreras uppdragen. Byrån har 
jour dygnet runt och året runt, så det är bara 
att ringa om man vill anlita Kyrkans Begrav-
ningsbyrå.

Det är viktigt att känna till att begravnings-
verksamheten på kyrkogården och försam-
lingens verksamhet i övrigt inte ska blandas 
samman med begravningsbyråns. Dessa tre 
delar finansieras på olika sätt, lyder under 
olika regelverk och har olika syften.

Naturligtvis kommer andra begravningsby-
råer att vara lika välkomna med sina upp-
drag som tidigare och vi hoppas att de goda 
relationer vi har haft till dem skall bestå.
 Benjamin Lundqvist

En blåsig dag i maj invigdes Kyrkans Begravningsbyrå. Här skymtar begravningsbilen och några av det trettiotal 
gäster som var med. Foto: Åsa Strandberg

Vibys egen begravningsbyrå

Adress: Telefon/jour: Epostadress:
Kyrkans Begravningsbyrå 0582-700 88 viby@kyrkansbegravningsbyra.se
Lundby Prästgården 187  Hemsida:
694 95 Vretstorp  www.kyrkansbegravningsbyra.se
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Vi söker nu återigen anhöriga eller närståen-
de till gravsatta på Viby kyrkogård.

De gravar som berörs är försedda med en 
skylt med uppmaningen att kontakta kyrko-
gårdsförvaltningen.

På www.vibyforsamling.se finns det en 
förteckning vilka gravar det berör.

OBS! Får inte församlingen kontakt med an-
höriga kan det medföra att gravanordningen 
tas bort.

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen vid ev.
frågor, 0582-700 67.

Viby Församling söker gravrättsinnehavare!

PILGRIMSVANDRING NIDAROS del 2
24-29 juli 2022

Vi vandrar och åker buss mellan Fu-
näsdalen och Trondheim. C:a 20 km 
vandring om dagen, i fjäll, skog och 
fjordlandskap. Övernattning i pilgrims-
härbärgen och sista natten på hotell. 
Möjlighet att stanna i Trondheim på 
Olavsfestdagene. Man måste inte ha 
deltagit i del 1. Pris utan resan till Funäs-
dalen och hem: 4900:-.

IKONMÅLARKURS
29-31 juli 2022

Alexander Deriev, Stockholm, håller kurs 
i ikonmålning i Viby gamla prästgård 
även i sommar!

Kostnaden är 2300kr, inkl material och 
mat. Möjlighet till övernattning finns och 
då tillkommer den kostnaden.

Kursen startar fredag 29 juli kl 10 och 
avslutas söndag 31 juli kl 14.

För anmälan och ytterligare information kontakta oss via mejl pilgrimscenter@viby.nu
eller tel 0582-660610, mån-fre kl 8-12.

BILD ??
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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

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

Förskola Viby i Ur och Skur
Frida Carlsson (rektor)
0582-100 57
frida.carlsson2@svenskakyrkan.se

To 2 juni 18.30 Veckomässa (sista före sommaren)
Lö 4 juni 22 Pingstnattsmässa, B Lundqvist.
Sö 5 juni 11 Vallfartsmässa i Riseberga klosterruin med domprost 

Christoffer Lundgren samt körsångare från Sydnärke. 
Obs, ingen gudstjänst i Viby kyrka! 15 Gudstjänst och 
kaffe, Esslatorp.

Må 6 juni 10 Högmässa på annandag pingst i Viby gamla prästgård, 
B Lundqvist, kyrkkaffe.

Sö 12 juni 10 Högmässa, B Lundqvist, söndagsskolan ”Himlakul, 
kyrkfika. 
15 Gudstjänst och kaffe, Esslatorp.

Må 13 juni 18 Vi sjunger in sommaren med Viby kyrkokör, Carl Herlitz, 
Ingeborg Lindqvist Torstenson musiker, Linda Nordin 
Johansson sång.

Sö 19 juni 10 Högmässa, T Edebol, söndagsskolan ”Himlakul”,
 kyrkfika. 

15 Gudstjänst och kaffe, Esslatorp.
Lö 25 juni 11 Friluftsgudstjänst på Midsommardagen på Viby 

Hembygdsgård, T Edebol. Medtag fikakorg.
Sö 26 juni 10 Högmässa, T Edebol, söndagsskolan ”Himlakul”,
 kyrkfika. 
Sö 3 juli 10 Högmässa, T Edebol, kyrkfika.
Sö 10 juli 10 Högmässa, T Edebol, kyrkfika. 
Sö 17 juli Högmässa, B Lundqvist, kyrkfika. 
Sö 24 juli 10 Högmässa, B Lundqvist, kyrkfika.
Sö 31 juli 10 Högmässa B Lundqvist, kyrkfika. 

15 Friluftsgudstjänst vid Broby äng.
Sö 7 augusti 10 Högmässa, B Lundqvist, kyrkfika.
Sö 14 augusti 10 Högmässa, B Lundqvist, kyrkfika. 
Sö 21 augusti Högmässa, T Edebol, söndagsskolan ”Himlakul”, kyrkfika. 
Sö 28 augusti 10 Högmässa, T Edebol, söndagsskolan ”Himlakul” kyrkfika.
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Parkgatan 1, 694 50 Vretstorp
Telefon expeditionen 0582-66 01 89

E-post: info@kristallkyrkan.se

Vretstorpsvandring till Bulltorps kvarnar
Lär dig mer om Vretstorps omgivningar 
genom att följa med på Vretstorpsvandringar 
till olika mål i bygden. Den andra vandringen 
av tre denna säsong går av stapeln söndag 
19/6 med start kl 14:00 vid Kristallkyrkan. 
Denna gång är målet Bulltorps kvarnar. Lars 
Gunnarsson leder turen. Medtag fika.
Pris 50 kr.

En sommar utan 
glass är inte en 
riktig sommar. Tre 
tisdagar i sommar 
är det glasscafé 
vid Kristallkyrkan. 
Goda glassar och 
trevlig gemenskap runt borden i sommar-
kvällen.

28 juni, 19 juli och 16 augusti kl 19-21.
Välkommen!

Första lördagen i september är det dags igen för en av årets höjdpunkter för många barn. 
Barnens tält på gräsplanen utanför Kristallkyrkan. Roliga aktiviteter och samling i tältet med 
sång, musik och lekar kan man räkna med. Lördag 3/9 kl 14:00-17:00. Kl 17:00 tänder vi gril-
len och lägger på hamburgarna för en mysig kväll tillsammans. 

Glasscaféer
i sommar

Barnens tält
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Beatrice Ander, ny i Folkets Hus 
styrelse, presenterar här sin varma 
känsla för Östansjö

När snön smälter och du går ut för att kän-
na den första förnimmelsen av vår. Det är en 
känsla av hopp och varje år tänker jag ”Det 
kommer att bli vår i år igen.” Känslan när 
den första snödroppen visar sig och slår ut 
sina klockor som för att ringa in tiden vi har 
framför oss, den är obeskrivlig. När dagarna 
blir längre. Jag ser grannar jag inte sett på 
flera månader, vilket kan bero på att jag själv 
knappt varit ute sen oktober? Men känslan 
av vår är kanske den vackraste känslan som 
finns? 

Jag har en kollega som är från Bosnien 
och innan hon kom till Sverige så tänkte hon 
inte ens på årstiderna. Hon uppskattade inte 
knoppande träd och blommande buskar 
för årstiderna var så diffusa att hon inte la 
märke till dem på samma sätt. En mörk och 
lång vinter får i alla fall mig att uppskatta 
ljuset vi har på sommaren, en tacksamhet 
jag kanske inte hade känt om vi inte hade 
haft kontrasterna?

Samma känsla över snödropparna fick 
jag när jag såg den första grunden till det 
hus som nu byggs i Östansjö och det är inte 
bara ett hus som ska byggas! Det är nu det 
händer! Östansjö får blomstra likt en vacker 
sommaräng och får nu den kärlek den för-
tjänar. Östansjö får uppleva pirret av en ny 
årstid och samhället går in i vårens tid efter 
årtionden av vinter!

Det våras i Östansjö – möt som-
maren vid Bäcksjön
Äntligen efter 2 års pandemi så samlades 
Östansjö Folkets Hus förening till Års-
stämma den 19 mars. Styrelsen fick en lite 
annorlunda sammansättning. Ordförande, 
Sören Johansson, aviserande att minska sitt 
engagemang och kommer kommande år 
dela ordförandeskapet med vice ordförande 
Ulf Ström. Siv och Göran Palmgren kvarstår 
som sekreterare respektive kassör. Kicki 
Johansson fortsätter som aktivitetsansvarig 
med teater och planerar bl.a. för en Oktober-
fest till hösten. Roland Artursson tillsammans 
med Christer Pedersén är fastighetsan-
svariga, Christer är ny i styrelsen men har 
anknytningar till Folkets Hus som värd och 
blir nu även teknikansvarig, Hustru Gun som 
inventarie- och köksansvarig där även dag-
aktiviteter ingår. I styrelsen ingår även Johan-
na Björklund och som ny ledamot Beatrice 
Ander båda som delaktiga i FH aktiviteter 
och i lokala utvecklingsfrågor. För övrigt är 
Janina Henningsson, Lars Algotsson och 
Ingvar Björck kopplade till styrelsen.

Bäcksjön med bad och vandringsled

Till sommaren möter vi Bäcksjöbadet med 
tillgänglighetsanpassad badramp och toalett 
och allmän uppfräschning. Utmärkning av 
Bäcksjöleden runt sjön lär också komma till. 
Bäcksjöleden kopplas till Vibyleden som går 
med sträckning Kassmyra – Tripphult – Lind-
hult- Dovra sjöar – Vibysjön. Från Lindhult 
markeras även led till Östansjö och Bäcksjö-
leden.  Text: Sören Johansson

Extra roligt att EQ fastigheter AB bygger ett 
parhus längs Hallsbergsvägen/Krallgatan 
för uthyrning! Det är många som vill bo här 



Östansjö Folkets Husförening 31

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

och kön är lång till de lägenheter som finns. 
Fint att fler får möjlighet att flytta hit utan att 
behöva köpa ett eget hus.

Jag som är uppväxt i en grannstad till Öst-
ansjö, visserligen med rötter i Östansjö, har 
aldrig upplevt vår pärla med ett barns ögon 
men så pratade jag med min barndomsvän 
David som är uppväxt här. ”Östansjö är 
verkligen barnens plats! Fiske och bad vid 
sjön, närheten till alla kompisar, cykling till 
mysiga ställen, bäcken och alla timmar av 
lek där. Elljusspåret, skidåkning, pulkaåkning 
vid vattentornet, skolan, mountainbiking, 
bondgårdar, Folkets Hus, fotbollsföreningen, 
ridklubben, Dovra sjöar och övernattningar-
na där. Motorp och motionsspåren, mysiga 
ängen efter Vitsippsgatan och Konvljegatan, 
ja listan kan göras lång!” Och visst kan listan 
göras lång! Varmt välkomna till Östansjö, en 
plats man längtar till och inte ifrån! 

 Text: Beatrice Ander

Äng vid Konvaljegatan/Gullvivsgatan vill vi bibehålla 
som en av Östansjös vackraste parkmarker.

Byggboom i Östanjö
Välkomna alla ni som skall flytta in!

EN KVÄLL I JUNI
Allsång vid Pergolan den 16 juni kl. 18.00                                                       

med ”Kristina och Gänget”.

Ta med fikakorg, stol och ett glatt sånghumör!

VÄLKOMNA!

ÖSTANSJÖ FOLKETS HUS FÖRENING

     (Vid regn i Östansjö Folkets Hus)



JUNI

Händer i Viby
JULI AUGUSTI 

 4 22 Pingstnattsmässa, Viby kyrka
 5 07.30 Vandring till vallfartsmässan kl 11
  i Riseberga. Start vid Viby kyrka.
  Arr. Närkes pilgrimscenter
 5 10 Gudstjänst i Kristallkyrkan
 13 Guidad kort tur på den slinga intill
  Vibysjönsom är anpassad även för
  personer med rullstol, permobil eller
  barnvagn. Medtag fika. Samling vid Viby
  församlingshem. Arr: Hopajola, handi- 
  kapporganisationer i länet m fl.
 18.30 Naturnatten Hästhagsudden.
  Arr. Hallsbergs Naturskyddsförening.
 21-01 Folkparkskväll. Arr. Vretstorps
  Folkets Hus & Park
 6 10 Högmässa, Viby gamla prästgård.
  Arr Viby församling
 11 Mopperally, start i Vretstorp.
  Arr. Vretstorps IF
 13  Nationaldagsfirande på Hembygdsgården.
  Arr. Hembygdsföreningen.
12 10 Gudstjänst i Kristallkyrkan
 10 Gudstjänst i Stenkulla.
  Arr Östansjö frikyrkoförsamling/
  Hallsbergs Equmeniaförsamling
 10 Högmässa, Viby kyrka
13 18 Sommarkonsert, Viby kyrka
14 14 Sommarkaféet i Viby gamla prästgård
  öppet ti-to, 14-17, veckorna 24-26
  samt 30-32
18 11-16 Självplock Granelunds odlingar.
19 10 Högmässa, Viby kyrka
 11-16 Självplock Granelunds odlingar.
 14 Vandring till Bulltorps kvarnar.
  Arr. Kristallkyrkan.
23 18 Midsommarstången kläds på Hembygds-
  gården. Arr. Hembygdsföreningen
24  14.30 Midsommarfest på Hembygdsgården,
  servering. Arr. Hembygdsföreningen 
25 11 Friluftsgudstjänst på Hembygdsgården.
  Arr. Viby församling
26 10 Högmässa, Viby kyrka
28 19 Glasscafé vid Kristallkyrkan

 1  Manusstopp för höstens Vi i Viby
 7  Familjedag. Arr Vretstorps Folkets
  Hus & Park
 10 Gudstjänst i Kristallkyrkan.
  Se hemsidan för att se plats.
 10 Högmässa, Viby kyrka
 14-16.30 Hembygdsgårdens dag,
  textilgruppen har utställning,
  servering. Arr. Hembygdsföreningen 
14 10 Högmässa m konfirmation, Viby kyrka
 10 Sommargudstjänst i Stenkulla.
  Arr. Östansjö frikyrkoförs.
16 19 Glasscafé vid Kristallkyrkan
20  Invigning Vibyleden. Arr Föreningen
  Vibybygden/Östansjö utvecklings-
  grupp/Östansjö IF
21 10 Gudstjänst i Kristallkyrkan.
 10 Högmässa, Viby kyrka
 15 Gudstjänst på Esslatorp.
  Arr Viby församling
28 10 Gudstjänst i Kristallkyrkan.
 10 Högmässa, Viby kyrka
 15 Gudstjänst på Esslatorp.
  Arr. Viby församling

 3 10 Gudstjänst i Kristallkyrkan.
  Se hemsidan för att se plats.
 10 Högmässa, Viby kyrka
 14-16.30 Öppen hembygdsgård med
  hyvling av takspån, servering.
4 13-16 Viby kyrka sommaröppen dagligen
  4-24 juli. Arr. Viby församling
7-17  13-16 Fåglar. Utställning Aggershus.
  Ej måndag.
10 10 Högmässa, Viby kyrka
 10 Sommargudstjänst i Stenkulla.
  Arr. Östansjö frikyrkoförs.
17 10 Gudstjänst i Kristallkyrkan.
  Se hemsidan för att se plats.
 10 Högmässa, Viby kyrka
 14-16.30 Öppen hembygdsgård.
  Smedjan öppen, servering.
 15 Barnteater: Pettson & Findus.
  Arr. Vretstorps Folkets Hus & Park
19 19 Glasscafé vid Kristallkyrkan
23 10-13  Slåttergille. Ta med lie och räfsa.
  Arr. Hembygdsföreningen
24 10 Högmässa, Viby kyrka
 10 Sommargudstjänst, Stenkulla.
  Arr. Östansjö frikyrkoförs.
26  Sagostig i Östansjö.
  Arr. Magiska Teatern
 14-17 Sommarkaféet i Viby gamla
  prästgård öppet ti-to, v 30-32.
30 21-01 Vretstorpsnatta m Nanne Grönvall
  m fl. Arr. Vretstorps Folkets Hus & Park
31 10 Gudstjänst i Kristallkyrkan.
  Se hemsidan för att se plats.
 10 Högmässa, Viby kyrka
 11.15 Pilgrimsvandring från Viby gamla
  prästgård till Tångeråsa.
  Arr Tångeråsa bygdeförening/Närkes
  pilgrimscenter
 15 Friluftsgudstjänst på Broby äng.
  Arr. Viby församling

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


