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rdet jubileum hör ihop med ordet jubla. När man firar
jubiléer jublar man över en händelse som inträffade
för ett jämnt antal år sedan. Men ibland är händelsen
i fråga inte entydigt positiv. T ex är det inte okomplicerat att
fira att det gått 500 år sedan reformationen, när den ledde till
västkyrkans och Europas splittring och årtionden av krig och
våld.
Men de flesta av oss i Vibybygden är nog överens om att
starten av vår gemensamma tidning för 10 år sedan inneburit
något positivt för bygden och fungerat enande och samlande
för oss som bor i Östansjö, Vretstorp och landet runtomkring.
Att Östansjö Folkets Hus-förening, som i sig blivit något av
en samlande faktor i Östansjö, nu kliver ombord i Vi i Viby
båten, ger ytterligare anledning till jubel!
Bemärkelsedagar ger även anledning att blicka framåt. Hur
ser de närmaste tio åren ut, för tidningen, för bygden, för vår
gemenskap? Om vi kan fortsätta visa varandra att det visst
går – att göra det som ingen trodde på, ta tag i det som ingen orkade och hjälpas åt med det som behöver göras – då
har vi ljusa år framför oss! Men då måste vi också leva ut det
som ligger i vårt ortsnamn: Inte ”Jag-by” eller ”Du-by” eller
ens ”Någon annan-by”, utan Vi-by. I vissa frågor är kommunen för stor eller för fattig och Östansjö eller Vretstorp för
små eller för splittrade. Att Vibybygden är lagom stor för att
kunna hantera flera av framtidens utmaningar, är jag övertygad om! Och bara vi vill så kommer vi att hitta både finansiering och goda lösningar för det vi vill göra.
Så, tio år med bygge av en positiv Vi-by-anda avklarade
(check!) – minst tio att ta itu med! Och, du! Fråga inte så
mycket vad Vi i Viby och den här bygden kan göra för dig,
utan vad du kan göra för att bidra! Gott nytt år!
Benjamin Lundqvist
ordf. Föreningen Vibybygden

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.
Nya annonspriser fr.o.m våren 2018:
Helsida 1500:Kvartssida 400:-

Halvsida 800:Åttondedelssida 300:-

Vi i Viby

Från redaktionen
God jul, gott nytt år och en härlig vinter
önskas alla läsare med ett fullspäckat jubileumsnummer av Vi i Viby! Du håller det 41:a
numret av tidningen i din hand – det första
med hela 32 sidor!
Tio år med Vi i Viby belyses i den inledande artikeln, sedan berättar föreningarna om
vad som hänt och är på gång i Östansjö och
Vretstorp ”med omnejd”, som det heter på
framsidan. När det gäller Östansjö hälsar
vi Folkets Hus-föreningen där välkommen i
detta nummer! Tack till er och tack till alla er
föreningar som bidragit till vår gemensamma tidning genom de här åren! Och tack till
er annonsörer för gott samarbete och stöd
genom er annonsering! Och, inte minst, tack

till er läsare både i bygden och på andra orter, som följt oss genom åren! Många glada
tillrop har vi fått – och ibland lite konstruktiv
kritik – men vi vet att ni har uppskattat vår lilla tidning och sett fram emot nästa nummer.
Tack för gott samarbete, allesammans!
Vi fick in några förslag på hur många bin
som var gömda i höstnumret. Rätt svar var
16 och det hade Gunnar Wallerius, Kumla,
räknat fram. Grattis, du har vunnit en burk
Vibyhonung! En ny burk väntar den som
räknar rätt antal i jubileumsnumret och
skickar in till adressen på sid 2 och vinner
dragningen.
Redaktionen

Välkommen till butiken med sköna ullkläder!

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

Köp mjuka och sköna julklappar från Ivanhoe!
Bjud på ärlig choklad i helgerna!
Foto Robert Hallberg

När musklerna ömmar…

Hot & Cold

Aloe verabaserat liniment med
många användningsområden
Köp det hos

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

Mona: 073-182 58 58 • www.valldalahandel.se
Parkgatan 1, Vretstorp • 070-797 88 95
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En tioåring med framtidstro!
I Vi i Vibys första tidning för tio år sedan (Vintern 2007/2008), hette temaartikeln ”Trotjänaren Stig fyller 80 år”. Ett omtyckt foto på Stig Johansson prydde
tidningens framsida. Idag håller du i det fyrtioförsta numret av tidningen och en
hel del har hänt i vår bygd under åren. Vi som lever har blivit tio år äldre och de
som inte längre är kvar bland oss har lämnat spår av minnen hos många. Även
livet har sina sidor.

Redan från första numret hade Gillet och
Hembygdsföreningen varsitt uppslag, Viby
församling hade två och Östansjö Frikyrko
församling en sida. Annonsörerna var lokala
då och även nu, men under en tid var annonsörer utifrån, också välkomna.
Antalet sidor i färg ökade allteftersom, till
att hösten 2009 ha alla sidor i färg. Ibland
kunde åsikter höras att sidorna var alltför
färggranna – men detta har ändrats när
tidningen fick en mer enhetlig och luftigare
layout.
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Initiativtagarna
Huvudmännen för tidningen var från början
Viby församling, Viby Hembygdsförening
och Viby hushållningsgille. Männen bakom
”huvudmännen” på den tiden var Benjamin
Lundqvist, Ove Forsberg och Ulf Folkeson.
De sistnämnda var då ordföranden i Hembygdsföreningen respektive Gillet. Under
åren har huvudmännens representanter
varierat och även utökats med Vretstorps
Byalag. Inför sommarnumret 2016 ges tidningen ut av Föreningen Vibybygden.
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Vretstorps IF – en av årets stora jubilarer!
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Vem bestämmer artikeln?
Inför många av artiklarna har redaktionen
samlats för att dela synpunkter kring föregående nummer samt blicka framåt mot
kommande. Det är ofta där det har beslutats
vad temaartikeln ska handla om. Ibland har
inte tiden funnits för ett redaktionsmöte så
då har redaktören (Sture eller Benjamin) och
jag bestämt artikeln tillsammans.
Det är extra trevligt när läsarna själva har
idéer och förslag till artiklar – ofta är förslagen bra och genomförbara.
Med tacksamhet
Att genom ett artikeluppdrag få möjlighet
att lära känna sin bygd och många av de
människor som gör den intressant och levande, är en stor förmån. Genom åren är det
många som öppnat sitt hem; berättat om sitt
liv eller sitt företag – och på olika sätt delat
med sig av kunskap och erfarenheter.
I flera artiklar har det varit djur i centrum
och i andra har det kunnat vara allt från
möbeltillverkning och konstnärskap till idrott
och magisk teater. Under fyra temanummer

Vi i Viby

Händer
i Viby

10-11

3-5

16-19

Viby
församling

handlade det om Vatten, Vind, Jord och Eld.
Det har varit anrika gårdar där man nästan
vördnadsfullt har satt ner sina fötter, viss om
att så många historiska män och kvinnor
gjort det innan.
Det har varit varsamma renoveringar och
blomstrande trädgårdar och företag. Men
det har också varit om ”Mord i Höga” och
deckarförfattare som skriver om mord.
Fast det sistnämnda handlade nog mer om
Homansällskapet och hur författaren (Jan
Mårtenson) åkte tillsammans med dem till
sin fiktiva karaktär, Johan Kristian Homans,
hemtrakter. Johan Kristian är, enligt böckerna, uppvuxen i Viby prästgård.
Broar av förtroende
Jag vill stanna lite extra vid en artikel som
fanns i vinternumret 2008-09. Den hade
rubriken ”Broar av förtroende” och handlade
om några grabbar i övre tonåren som träffades hos Venita på Viby Krog. Det hade varit
stökigt i Vretstorp under en tid och de här
killarna ville också ha slut på buset även om
de inte låg bakom det mesta av det.
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Inför den här artikeln så frågade jag tidningsredaktör Benjamin om han visste hur
det gått för killarna. ”Några vet jag har familj
och den som ville bli grävmaskinist har också
blivit det”, svarade han.
De här killarna har blivit vuxna men det
finns andra ungdomar och numera även
många med annan bakgrund än den svenska – inte minst i Vretstorp. Det finns andra
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Visionen som Ulf tecknade har
uppnåts.
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En tidning med mångfald, styrka och
samhörighet
Vare sig nämnd eller inte i denna artikel –
utan er som det skrivits om under dessa tio
år, hade inte tidningen varit densamma. Jag
förmodar att jag inte är ensam om att känna
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stolthet över att vara Vibybo! Jag tror att
tidningen Vi i Viby med allt vad den innehåller av texter och annonser, hjälpt många av
oss att inse den mångfald av företagsamhet,
historia och kunskap, som vi har tillgång till i
vår bygd.
Jag bad Sture Lundqvist skriva något om
sin tid som tidningsredaktör i Viby (han bor
annars i Leksand) och hans mailsvar passar
bra som avslutning på denna tioårsartikel:
”Under nästan sex år fick jag förmånen att
stå som redaktör för Vi i Viby. Det var ett perfekt sätt för mig att lära känna bygden, inte
minst för att jag även tjänstgjorde som präst.
Jag tror att Vi i Viby är en tämligen unik tidning. Jag har förvisso inte överblick över hela
landet, men på de platser jag bott har jag
inte sett någon tidning av det slaget. Styrkan
med tidningen är att den har sådan bredd.
Många församlingar ger ut egna församlingsblad men här är en tidning som kombinerar
det kyrkliga och frikyrkliga med andra sektorer av bygden såsom Hembygdsföreningen,
Gillet, Föreningen Vibybygden, Vretstorps
byalag. Tidningen speglar hela Vibybygden,
vilket ger en känsla av samhörighet.
Det talas ibland om hur landsbygden håller
på att utarmas. Vi i Viby vittnar om styrka,

Händer
i Viby

framtidstro och en övertygelse om att bygden skall få leva.
Det var alltid inspirerande att ha redaktionsmöten, för där fanns hos alla en sådan
positiv vilja att prestera en bra tidning. Det
fanns alltid idéer och nya saker att skriva om
och presentera. Också annonserna vittnar
om en livskraft och en initiativförmåga som
är mycket stark här.
Jag gratulerar Vi i Viby som nu fyller tio
år. Med en sådan tidning finns det goda
förhoppningar om att bygden skall få leva
länge. Leve Viby!”
Text: Kerstin Lindh Furås
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Vi i Viby

Full fart i
Kristallkyrkan!
Under veckorna händer
det hela tiden något i Kristallkyrkan. Du är välkommen med!
Vill du veta mer om
något kan du kontakta vår
ungdomsledare Rebecka
Hassel tel 0709404353
eller på hemsidan
www.kristallkyrkan.se
Måndagar
19.00 Bön
Varje måndagkväll samlas vi i
kyrkan och ber tillsammans.
19.30 Cirkelträning
Varje måndag höjer Madde
pulsen på hos med träning i
kyrkan. Kvällen avslutas med
en kort andakt.

Tisdagar
13.00-16.00 Öppen förskola
Öppen förskola riktar sig
till förskolebarn i åldrarna
0-6år med föräldrar eller
annan vuxen i sällskap. Vi har
sångstund, fikar och trevlig
gemenskap.

18.00-19.30 Smajl
Smajl vänder sig till dig som
går i årskurs 2-6, vi träffas
och pratar om livet, hur man
är en bra kompis och vad
Bibeln är för nåt. Vi kommer
att hitta på massor av roliga
aktiviteter ihop.

Onsdagar
18.00-20.00 Mötesplatsen
En mötesplats för gamla och
nya Vretstorpare. Vi bjuder på
fika och det finns möjlighet
till lek och pyssel för barnen. Fredagar
19.00
Torsdagar
Ungdomsgruppen GiG
10.00-12.00 Sy & Stick-café GiG står för gemenskap i
För dig som gillar att handGud och är Kristallkyrkans
arbeta finns det möjlighet att nya ungdomsgrupp. Du som
komma till kyrkan för att sy
är 13år och uppåt är välkomoch sticka, ta en fika, samta- men att hänga med oss varje
la och träffa nya människor.
fredagskväll.

Iulen i Kristallkyrkan

Välkommen till Kristallkyrkan i jul!
Vi börjar söndag 10/12 kl 18 med
Luciakväll med systrarna Fogel,
Jonsson och Peterson. Söndag
17/12 kommer kören Gospel
Voice från Askersund och ger en
julkonsert kl 18. Julens budskap i
gospelton utlovas.
På julafton 24/12 kl 10:00
samlas vi runt stallet och krubban
och läser julberättelsen och
sjunger julens sånger. En bra
start på en bra jul.
På juldagsmorgonen är det
julotta kl 07:00.
Varmt välkommen att fira julen i
Kristallkyrkan!

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

Vretstorp frikyrkoförsamling
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Det där med Gillet…
Det var först när jag kom i kontakt med Viby och en viss Karl-Åke Furås som jag
hörde talas om ett Hushållningsgille. Jag fick inte något riktigt grepp om vad det
var, men Karl-Åke gillade Gillet och tog mig med på ett par evenemang. Men på
Volkswagenmuséet i Pålsboda i april 2006, fick jag nog.

Alla tycktes vara bekanta med varandra och
tänkte nog inte på att jag var ny och inte
kände nån. Karl-Åke riktade som vanligt
in sig på några andra gubbar och glömde
liksom bort mig. Jag kände mig som en
udda figur som inte passade in. Jag gick
ensam och tittade på bilarna men väntade
sedan utanför tills vi kunde åka därifrån. Jag
var ledsen och ville aldrig mer följa med på
Gillets utflykter!
Löftet var inte helt lätt att hålla med en
gubbe som ville åka på ett och annat. Jag
följde motvilligt med och utanförkänslan
fanns kvar.
Inför årsmötet 2010 fick jag en förfrågan
att ställa upp som valbar till styrelsen. Jag
blev förvånad och log lite för mig själv eftersom det hela fått en så märklig vändning.
Karl-Åke tyckte att jag kunde vara med så
jag bestämde mig för att tacka ja. Det var ju
ett sätt att lära känna dem.
Nu har jag varit med i styrelsen några år,
väl medveten om att jag inte har de andras
jordnära kunnande, nätverk eller erfarenheter. Stadsbo som jag är, så var det mycket
som nytt för mig när jag kom till Viby. Nu ska
jag avslöja mitt kunnande på några av de
områdena.
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Det där med kossor, traktorer
och odling…
Under en sommar på Öland för massor med
år sedan, fick jag och en kompis hjälpa till
att flytta några kor från en hage till en annan.
Det var en bit att gå mellan hagarna men
det gick bra fram till dess att den sista kon
tvärvände och sprang åt motsatt håll. Vi
försökte mota henne tillbaka men glömde
stänga grinden till de övriga kossorna, som
passade på att se sig omkring. En bit från
hagen fanns en uteservering som plötsligt
hade förvirrade kor bland borden, vilket inte
uppskattades av gästerna.
Vi fick hämta våra fäder som hjälpte oss
att få in dem i hagen och stänga grinden. Vi
blev inte ombedda att valla kor igen. Numera betraktar vi bara varandra på avstånd,
korna och jag.
Hösten 2004 hälsade jag på hos KarlÅke för första gången. Det var premiär för
traktorrally bakom Valldala handel. För mig
var det otroligt ”exotiskt” och jag ville dela
med mig av denna märkliga företeelse. Jag
ringde på mobilen så att traktorerna skulle
höras i bakgrunden.
– Hör du ljudet? Visst är det häftigt! Jag är
på Traktorrace! Två och två traktorer täv-

Viby Hushållningsgille

lar mot varandra och så kör de en bit och
backar vid en tunna. Fattar du? Sen så kör
de slalom tillbaka. Helt otroligt!
Min man drömmer sällan om annat än sånt
som går på diesel och bensin men nån gång
drömde han om att träffa en kvinna som
gillade traktorer och helst kunde köra dem!
Men så fick han mig!
För mig var same en man med renar och
inte en traktor från Italien! Jag har faktiskt,
under protest, klivit upp i Samen en gång!
Det var nåt som skulle repareras och jag
skulle hålla nere en pedal. Det gick inte så
bra och sen vågade jag inte komma ner utan
hjälp. Det var alldeles för långt till marken.
Men jag kan i alla fall räkna upp några olika
traktormärken och jag har förstått att de är
”bra-att-ha” och att det inte gör nåt att de är
rostiga.
Sen var det detta med odling! Med hjälp
av försvarets avlagda pallkragar har jag
under ett par år planterat lite av varje – utan
större framgång. Jag köpte också bärbuskar
för ett presentkort jag fått. De för en sorgsen
tillvaro trots att de fått lite hönsgödsel.
I ett stenparti finns några kryddväxter
bland ogräset men jag vet knappt vad som
är vad. När jag blir pensionär ska jag börja
titta i den hög med trädgårdsböcker som jag
har köpt. Kunskap som bara finns mellan
pärmar gör inte någon större nytta!
I somras satte maken potatis och det gick
hyfsat. Nu har vi cirka 100 kg av tre olika
sorter (efter att vildsvinen tagit sin del). Maken har mer kläm på det där med odling och
än har han inte satt sin sista potatis!
Så även om jag kan känna mig som en
”udda figur som inte passar in”, så är jag
omgiven av kunniga och trevliga människor!
Det är något att vara tacksam för!
Text och bilder:
Kerstin Lindh Furås

Viby Hushållningsgille
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Östansjö 110 år

Folkets Hus var centrum för 110-årsdagen den 19 augusti. Det blev en mycket
välbesökt tillställning med både gamla och nya Östansjöbor.

I ett rum visades Jubileumsutställningen om
Östansjös utveckling från början av 1900 talet till våra dagar. Vid utställningsskärmarna
fanns Anne-Marie Lenander, Arne Pettersson, Sören Johansson m.fl. för att berätta
om samhällets framväxt och olika föreningsaktiviteter under 1900-talet.
Med bildspel visade Karl-Lennart Gahm
de affärer som funnits i samhället. I caféet
serverade FH styrelsen fika och ett urval av
Ingvar Björcks Östansjöfilmer rullade hela
tiden och en del cafégäster satt kvar tills de
hade sett igenom hela filmen.
Christer Pedersen hade tagit fram en
snygg och uppskattad Jubileumsskrift tillsammans med jubileumsgruppen. Christer
låg även bakom utformandet av utställningsskärmarna.
På utegården huserade representanter för
Östansjös föreningsliv. S-föreningen hade
ordnat fiskdamm för barnen och scoutledare Fredrik Sävhammar från Bäcksjökyrkan,
bjöd på nygräddade ”krabbelurer”. Den
tävlingsinriktade kunde möta ÖIF:s Jörgen
Knutsson i både bordtennis och fotbollsspel.
ÖBOFF med familjen Storsveden hade ordnat en tipspromenad och Östansjö Ridklubb
bjöd de yngre på ridtur.
Kommunalråden Magnus Anderson och
Veronica Wallgren planterade ett körsbärs-
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träd intill skolgården, dagen till ära.
I Dovrasalen var det underhållning med
Lasse Luthman som van konferencier.
Dagen avrundades med ett musikaliskt
framträdande av hög klass av systrarna
Maria Mollberg och Annika Blomfeldt (födda
Samuelsson) och därefter gav Tobias Karlsson och Joakim Norsten ett smakprov från
deras nya dansshow.
På kvällen dukade Östansjö Folkets Hus
vänner fram en fantastisk jubileumsmiddag
och det blev dans till tonerna från Little Big
Band.
Jubileumsdagen har under hösten följts
upp av en Östansjövandring med
historiska återblickar samt en ny
Östansjöfilm.
Jubileumsarrangemangen har
finansierats av
Leader-Mellansjölandet, Hallsbergs
kommun och
Östansjö Folkets
Hus förening/Östansjö Folkets Hus
vänner.
Sören Johansson

Östansjö Folkets Husförening

En välbesökt återträff
I höst var det 60 år sedan Östansjö skola öppnade
sina dörrar för ett hundratal elever. De kom från
Berga skola, Fridhem och Karlsberg. Senare tillkom
också elever från Esplunda skola och Viby kyrkskola.

Östansjö Folkets hus
får boksnurra

När Östansjö Folkets hus brann
2013 försvann också ortens
Sören Johansson, som då
hand om respektive klass för bibliotek. Många har önskat att
började i andra klass, var
att tillsammans minnas sin
få tillbaka ett folkbibliotek och
har uppvaktat Bildningsnämnden
en av initiativtagarna till en
skoltid i Östansjö.
och Hallsbergs bibliotek.
återträff. Han samlade ihop
Efter gemensam lunch
Till vårt lördagscafé den 8
de elever som fortfarande bor guidade rektor Marie Rundnovember kom bibliotekschei trakten och de har under
berg och lärare runt i skolan.
fen Ann-Marie Alzén ut med en
våren til lsammans letat reda Många roliga skolminnen
boksnurra och
på sina f.d. klasskamrater.
delades under vandringen
fyllde den med
böcker. NyfikNär årskurserna 1-6 med
genom den nyrustade och
födelseår 1945 – 1950 hittats, uppdaterade skolmiljön. Ge- na Östansjöbor fick lyssna
inbjöds de till en återträff
mensamma barn- och ungpå ”bokprat”
lördagen den 14 oktober.
domsminnen väcktes även till
under fikat
Gensvaret blev stort och ett liv vid jubileumsutställningen och gick hem
70-tal förväntansfulla skol”Östansjö 110 år”.
med nylånade
kamrater från hela Sverige,
Dagen avslutades med
böcker.
Snurran står
träffades klassvis i Östansjö
frivillig ”kvarsittning” och
i Folkets hus
Folkets hus, i anslutning till
pizza, där många kontakter
den gamla skolgården.
återknöts mellan gamla skol- entré och där
kan man låna,
När Sören Johansson hade och ungdomskamrater.
läsa och ställa
hälsat alla välkomna, fick
tillbaka böcker.
utsedda ”ordningsmän” ta
Sören Johansson
Sören Johansson

Östansjö Folkets Husförening
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Bakar onsdagar jämna veckor, övriga
dagar klipper jag gärna ditt hår!
Välkommen att boka din tid på tel:
070-5668207
För mer information, följ gärna
Emmas Lillstuga och Emmas Andra
Bullar på både Facebook & Instagram
Gå med i REKO-ring Sydnärke på
Facebook för att enkelt kunna köpa
lokalproducerad mat!

Emmas Andra Bullar

@emmasandrabullar

Sojas
ICA-Hall
Välkommen till oss!
Vi har öppet
Alla dagar obs 9-20
14

Vi i Viby

Föreningen
Vibybygden

Nya Vibyboken
kommer 16 december 2017
Nu är den äntligen här
– den nya versionen av Vibyboken!

Sedan Vibyboken gavs ut 1961 har det hänt
mycket i Vibybygden. Tågen stannar inte
längre i något av de båda stationssamhällena Vretstorp och Östansjö. På 1990-talet
byggdes motorväg rakt genom Vibybygden,
något som dels revolutionerat pendlingsmöjligheterna, dels – tack vare arkeologiska
utgrävningar i samband med bygget – tillfört
ny kunskap om den lokala historien.
Nya Vibyboken bygger på sin föregångare, men berättar också om bygdens natur,
historia och kultur utifrån nya händelser och
kunskaper. Därtill får sju essäer om olika
kvinnor från medeltid till nutid komplettera
historieskrivningen.
Huvudförfattare är Anne-Marie Lenander,
docent i historia vid Göteborgs universitet och Östansjöbo. För de flesta bilderna
svarar fotograf Allan Larson, som efter mer
än 30 år i Viby nu är verksam i Stockholm.
Även David Damell, Karl Gustaf Nilsson,
Ulf Sundh med flera medverkar.
Boken släpps lördagen den 16 december
kl 12.00 på Magiska Teatern, Askersundsvägen 30 i Vretstorp. Då presenteras boken
med några axplock ur innehållet. Vi får möta

Föreningen Vibybygden

författaren, fotografen och de flesta som
bidragit till boken. De över 300 exemplar
som är förbeställda kan hämtas då och om
betalning inte redan skett kan den göras på
plats. Boken kan köpas där eller beställas
via foreningen.vibybygden@viby.nu eller
kassör Lars Karlsson 073-702 78 97 (350:plus ev frakt).
Utgivningen har möjliggjorts tack vare ekonomiskt stöd från Stiftelsen Konung Gustaf
VI Adolfs fond för svensk kultur, Kungliga
Patriotiska Sällskapet och Länsstyrelsen i
Örebro län.
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Hemsömmerskor
Rapport från textilgruppen i Viby Hembygdsförening

Tema för året var hemsömmerskor. När vi
talar om hemsömmerskor menar vi både
dem som kom hem till familjerna och sydde
och dem som tog emot sina kunder hemma. Vi har framför allt utgått från egna och
andras minnen av hur förhållandena var på
1900-talet.
Anledningen till att vi började studera
sömmerskorna var att vi har glädjen att ha
en hemsömmerska i gruppen, Asta Nilsson,
som själv varit verksam i yrket under många
år. Arne Pettersson från Östansjö inspirerade
oss också då han 2014 presenterade sina
kläder och vi talade om alla de duktiga kvinnor som verkat i Viby. Ytterligare inspiration
fick vi av Göran Johanssons studier kring
skräddare, sömmerskor och stickerskor som
han presenterade i Vibybladet och som vi
fick ta del av.
I vårt arbete har vi koncentrerat oss på
sömmerskorna vars arbete inte har uppmärksammats så mycket som skräddarnas.
Vi har också tittat lite på var tygerna kom
från. Mycket vävdes och producerades i
hemmen men under 1900-talet fanns det
tygaffärer både i Vretstorp och i Östansjö.
Och skulle det vara riktigt fint då var det Ylle
och Sidenlagret i Örebro som gällde.
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Hembygdsföreningen

På den utställning som vi presenterade på
Hembygdsgården den sjätte augusti hade
vi med många klänningar som sytts av Iris
Plånborg, Irma Ignell, Karin Eriksson, Elsa
Wetterberg och Märta Karlsson. Vi visade
också exempel på gamla symaskiner och en
del sybehör som man inte ser så ofta numera. Vi hade en tipspromenad med textilinnehåll och lotterier med en del hemtillverkade
vinster.
Ett varmt tack till er alla som bidragit med
information och kläder till utställningen. Tack
till Inger Pålsson som sammanställt all korrespondens kring vårt arbete, som den som
vill veta mer kan ta del av. Vi fortsätter vårt
arbete med att dokumentera, studera och
bevara våra textila skatter i Viby och nästa
sommar blir det säkert en ny utställning med
textilt tema som ni är välkomna att ta del av.

Vad har hänt
sen sist?
16 september Vibydagen
Kaffeserveringen var välbesökt och
kaffegruppens våffeljärn gick för
högtryck.
20 oktober brasafton
Bertil Fredriksson kom och
berättade om sitt liv. Han har skrivit
självbiografin ”Minnen – vandring från
sågverksarbetare till pensionär. Som
vanligt serverades smörgås och kaffe.
Läs mer om hemsömmerskor i
kommande nummer av Bygdebladet.

Viveka Grinde

Hembygdsföreningen
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Ovevas Butik
Inredning, presenter

Boka en kväll med några vänner
och gör din egen krans eller julgrupp.
Priset är 275 kr/pers då ingår fika.
Askersundsvägen 28 i Vreststorp
0709-448070

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

Varmt välkomna!

Gatugårda
stickat & sytt

Den 2:a Advent, söndag 10 december
2017 kl 11-16, finns jag med mina hantverk
i Östansjö gamla missionshus.
Stickat och sytt i sköna naturmaterial
till barn och vuxna.

070-489 44 43
Besök gärna Gatugårda
styckat och sytt på
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Vi i Viby

Möt andra.
Möt dig själv. Möt Gud.

Ur kyrkböckerna

augusti – november 2017
Döpta
Valter Tannerstad
William Ahlm
Emilia Kilsberger

Varje sön- och helgdag firas gudstjänst med nattvard i Viby
kyrka kl 10. ”Himlakul”, som är en söndagsskola för barn och
en del av gudstjänsten. Morgonbön firas i kyrkan som regel
tisdag-lördag kl 08.30, söndagar kl 09.30. Varmt välkommen!

Avlidna
Robert Molin
Kurt Johansson
Toivo Lundqvist

Utöver de vanliga gudstjänsterna har vi under vintern:
Första advent
Sö 3 december
10 Högmässa m Himlakul,
församlingens körer, Anna
Franciska Reiske (saxofon)
och Röda korsets kyrkkaffe
och lotteri i Församlings
hemmet.
Andra advent
Sö 10 december
10 Högmässa m Himlakul,
Örjan Lundqvist, kyrkfika.
Tredje advent
Sö 17 december
10 Högmässa m Himlakul,
Fredrik Norberg, kyrkfika.
To 21 december
18 Vi sjunger in julen tillsammans med Viby kyrkokör
Fjärde advent/Julafton
Sö 24 december
10 Högmässa m samling
kring krubban
22 Julnattsmässa,
Hanna Lindgren m.fl.
Juldagen
Må 25 december
06 Julotta, Viby kyrkokör
10 Högmässa

Den helige Stefanos dag
Ti 26 december
10 Högmässa, kyrkkaffe i
Prästgården

Väl mött i Viby Kyrkliga syförening

Sö 31 december
10.30 Radiogudstjänst, Viby
kyrkokör, Christy O’Leary m fl.
Avtackning av Katarina Högberg Jansson i Församlingshemmet.
Trettondedagsafton
Fr 5 januari
15 Gudstjänst på Esslatorp,
Viby kyrkokör, kyrkkaffe.
Trettondedag jul
Lö 6 januari
10 Högmässa m Himlakul,
Viby kyrkokör, välkomnande av
kantor. Julfest i församlingshemmet
Kyndelsmässodagen
Sö 4 januari
10 Högmässa m Himlakul,
välsignelse av ljus, kyrkfika.
Fastlagssöndagen
Sö 11 februari
10 Högmässa m Himlakul, kyrkokören, fastlagsfest i Församlingshemmet.
Askonsdagen
On 14 februari
18.30 Askonsdagsmässa.
Fastan börjar.

Följande tisdagar kl 14 i Viby
församlingshem
5 december
16 januari
6 februari
27 februari
Vi har som vanligt
ett varierande program
• för var och en något av intresse –
för alla varm och glad gemenskap.
Intresserad?
Ring då till Astrid Odell 0582-52313
Varmt välkommen med dina frågor

Kyrkoårsbio

Vi har dragit igång vår
kyrkoårsbio i samarbete med
Magiska Teatern, Askersundsvägen,
Vretstorp, igen!
Roliga filmer för barn på söndagar
(jämna veckor) kl 14, tänkvärda
filmer med efterföljande fika och
samtal (samma söndagar) kl 18.
Vi prövar med konceptet filmklubb:
Se så många filmer du vill för 200:Välkommen!

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

Viby församling

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

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

Begravningsverksamhet
Magnus Nilsson
0582-700 67
magnus.nilsson@ svenskakyrkan.se
Vaktm/husmor
Kerstin Fahlström
070-558 32 27
kerstin.i.fahlstrom@svenskakyrkan.se
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Jungfru Maria
– en kärleksförklaring
När stora kyrkklockan i Viby kyrka ringer ut över bygden, klingar det i en
1500-talsklockas malm. Klockan har en inskription som förmodligen är mycket
gammal: ”Åt jungfru Maria och det heliga Kors”, står det bland annat. Eftersom
klockan är omgjuten minst en gång genom århundradena, hade man lätt kunna
byta ut texten om man hade velat. Den har tydligen ansetts värd att bevara.

Hänvisningen till det heliga korset är ovanlig
och ligger till grund för antagandet att Viby
kyrka egentligen är en Det heliga korsets
kyrka. Men hänvisningen till jungfru Maria,
då? Storklockans text skvallrar om att man
ansett det viktigt att hon får vara med. Så
har vi ju också en vacker – om än skadadbild av henne på kyrktorget i kyrkan.
Jungfru Maria är en av advents- och
jultidens viktiga personer. Men kanske finns
det skäl att tänka på henne även andra delar
av året? Här kommer, som en julblomma, en
bukett med anledningar:

självklart. Hon vördas som helgon över hela
jorden och de sammanhang och tider då
hon glömts bort är undantag. Tyvärr bidrog
reformationen till att hon kom i skymundan
och i reformationskyrkornas iver att rensa
ut villfarelser, åkte hon med av bara farten.
Men i den folkliga fromheten var hon så kär
så många höll fast vid Maria ändå.

1. Bibeln lyfter fram Maria
”Var hälsad, du högt benådade!” säger Guds
ängel enligt Luk 1:28. ”Välsignad är du bland
kvinnor,” utbrister Marias släkting Elisabet
i Luk 1:42 och kallar henne Guds moder.
Maria själv sjunger i sin lovsång att Gud sett
till henne, sin ”ringa tjänarinna. Från denna
stund”, fortsätter hon, ”skall alla släkten
prisa mig salig.” (Luk 2:48) Bibeln berättar
dessutom om hennes närvaro både vid korset och på pingstdagen (Apg 1:14).

3. Kvinnoperspektivet
Ibland hörs kritik att kyrkan förkunnar en
manlig Gud och domineras av männen och
deras berättelser på bekostnad av kvinnornas. Detta är framför allt ett protestantiskt
problem, eftersom de kvinnliga förebilderna
ofta utesluts här. Kvinnorna har alltid varit
bäst på att förmedla tron och traditionerna,
varför skulle de då inte äras som sig bör?
Lösningen är inte att göra våld på Bibeln och
traditionen för att projicera kvinnlighet på
Gud (Gud är Gud – varken kvinna eller man)
eller på Bibelns eller kyrkans män, utan att
låta jungfru Maria träda fram som den fina
förebild hon är och i den viktiga roll hon har
för vår frälsning.

2. Traditionen
Att Maria intar en särställning i tron har de
flesta kristna, i så gott som alla tider, ansett

4. Jesus mor är också vår mor
Vid bröllopet i Kana och på korset kallar Jesus sin mor för ”kvinna”, vilket kan låta som
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Viby kyrkas Mariabild, till höger, har ingen färg kvar.
Antagligen hade hon samma färger som Ytterselö
kyrkas, till vänster. Foto: Sven G Nilsson, vänstra, och
Peter Lindström, högra bilden.
De kvinnliga förebilderna – och färgprakten – följde
med när reformatorerna gjorde sig av med missbruk i
kyrkan. Målning av Gisela Trapp.

ett vanvördigt sätt att tilltala sin mor. I själva
verket handlar det om ett högtidligt uttryck
och påminner dels om den första kvinnan
Eva (1 Mos 3:15) och dels om kvinnan i Upp
12. Bland de första kristna började man ana
parallellen mellan den förste och den andre
Adam (Jesus) å ena sidan och den första
och den andra Eva (Maria) å andra sidan.
Eva är ”moder till alla som lever” (1 Mos
3:20) men sade vid syndafallet nej till Guds
vilja. Maria utpekas vid korset som lärjungens mor och hon hade ju sagt ja till Guds
vilja vid bebådelsen. I Upp 12:17 heter det
dessutom att kvinnan har andra barn än den
son hon födde, nämligen ”dem som håller
Guds bud och har Jesu vittnesbörd.” Alltså
kyrkans folk.

(Luk 2:35) om själssmärtan hon kommer
att känna, uppfylls vid korset. Maria är de
kristnas förebild i kärlek och trohet till Jesus,
oavsett vad det kostar. Precis som hela hennes liv kretsar kring Jesus, så är vi kallade
att låta oss präglas helt igenom av Jesus.
O Maria, lär mig dina sånger!
Lär mig älska honom som har vandrat
genom död och grav till ljusets rike.
(Sv Ps 481:4)
Kära Maria! Du sade ditt ”ja” och världshistorien tog en ny vändning. Måtte jag också
få säga mitt ”ja” så att också mitt liv kan ta
en ny vändning.
Benjamin Lundqvist

5. Maria lär oss älska Jesus
Jungfru Maria pekar hela tiden på sin son.
”Gör det han säger åt er, ” säger hon (Joh
2:5). Hon älskar Jesus över allt annat. Hon
är inte bara den som bär honom till den här
världen utan också den som följer med ända
till hans sista andetag. Symeons profetia

Viby församling

Är du intresserad av jungfru Maria?
I mars planeras en dag med föredrag,
andakt och musik för Mariavänner i Viby
kyrka. Håll ögonen öppna eller hör av dig
för mer information.
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Fyra frågor till Katarina
Högberg Jansson
golvet i församlingshemmet.
Jag också har hunnit med
två fantastiskt fina och roliga
musikveckor.

Hej, Katarina! Vi har just
fått veta att du inte kommer tillbaka till din tjänst i
Viby församling. Vart tar du
vägen?
Jag har fått tjänsten som biträdande Domkyrkoorganist i
Strängnäs.
Det blev bara två år i Viby.
Vad kommer du att ta med
dig från den här tiden?
Jag kommer att ta med mig
så mycket! Att komma från
stora Örebro ut på landet till
vackra Viby och Viby kyrka,
har varit så fint. Att ha fått
musicera med människor i
alla åldrar i kyrkan och på

Du har inte bara spelat och
lett körer och babysång,
du har även komponerat.
Berätta!
Jag fick uppdraget att komponera musiken till en Vibymässa. Ett fantastiskt roligt
uppdrag! Nyskrivna melodier
till de gamla traditionella texterna som har sjungits i kyrkan i alla tider. En mässa som
ska vara enkel att använda
med orgel och församling,
men som man kan bygga
på med kör och instrument.
Jag letade fram melodier i
mig och med inspiration från
bygden, traditionen och nu.
Den användes första gången
när biskopen från Strängnäs
var på besök i Viby. Det var

NÄRKES PILGRIMSCENTER
PILGRIMSFÄRD I
S:T FRANCISKUS FOTSPÅR
1-6 oktober 2018
Resa till Farfa, Fonte Colombo,
Greccio och Poggio Bustone i Italien
i samarbete med Sture Lundqvist.
Vandringar, minibuss, gudstjänster, Franciskusfirande (4 okt) och
helpension. Preliminärt pris: 5.850:exkl flyg.
Anmälan till Närkes pilgrimscenter på pilgrimscenter@viby.nu
eller 0582-66 00 10 eller Lundby
Prästgården 187, 694 95 Vretstorp |
Se även Facebook och webbsidan
www.pilgrimnarke.se
Anmälan till Närkes pilgrimscenter på pilgrimscenter@viby.nu
eller 0582-66 06 10 eller Lundby Prästgården 187, 694 95 Vretstorp.
Se även Facebook och webbsidan www.pilgrimnarke.se
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väldigt speciellt, roligt och
högtidligt att få höra tonerna
ljuda på riktigt.
Tack för allt du bidragit
med i Viby! Vi träffas väl
igen?
Det är klart att vi ses och
hörs igen! Jag kommer att
finnas kvar med Örebro som
min bas och till Viby vill jag
alltid återkomma och träffa
alla fina människor och kanske även få musicera då och
då. Jag ska göra mitt allra
bästa att tipsa människor jag
möter om att hitta till vackra
Viby. Ingen borde få vara
utan den upplevelsen!
Välkommen att prova på:
Heliga danser i Viby kyrka
Heliga danser är en form av cirkeldanser där vi alla dansar samma steg. Dansen består oftast
av några enkla steg som sedan
upprepas genom hela dansen. Vi
dansar i gemenskap och dansen
får bli en meditation och bön i
rörelse. I dansen får hela livet
finnas med såsom glädje, sorg,
längtan och bön.
Ledare är Ingeborg Lindqvist
Torstenson, utbildad ledare i
Heliga danser.
Under våren 2018 är du välkommen att komma och prova
en eller flera gånger i Viby kyrka.
Ingen föranmälan. Ta gärna med
skor som du känner dig bekväm
med.
Tiden är söndag eftermiddag
kl. 16-17.30.
Följande söndagar:
14/1, 25/2, 25/3, 22/4.
Välkommen!

Viby församling

NY STATION!
Qstar Vretstorp
BENSIN • DIESEL • HVO100 • ADBLUE

MARKARTORP 139, E20 VID VIBY KROG

Sänkt pris 9 december kl. 10-14
Man betalar med bankkort eller med våra bekväma tankkort.

Ansök online i december – få mobilhållare till bilen!

ANSÖK OM QSTARKORT ONLINE!
www.qstar.se

Vi i Viby
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Bli medlem i Magiska Teaterns
scenkonstförening du också!
Som medlem i Magiska Teaterns scenkonstförening får du rabatt
på olika evenemang vid Magiska Teatern och kan delta i våra
studiecirklar och vår filmklubb. Medlemmar i scenkonstföreningen
får rabatt på Magiska Teaterns ”magiska glas” som lyser upp i olika
färger så fort man häller i valfri dryck. Endast 150 kr för sex st. glas
(ord. pris 350kr)! Perfekt inför nyårsfesten!
Dessutom kan du få rabatter från Magiska Teaterns sponsorer
och samarbetspartners. Du får t.ex. 5% rabatt vid beställningar av
växthus på glashusen.se Ange rabattkod mt5 vid beställning på
www.glashusen.se
Medlemskapet kostar endast 100kr (250kr för hel familj) per
kalenderår och genom att betala 100kr till bg. 501-8080 eller swish
0704965053 nu blir du medlem under hela 2018. Ange ”medl. + ditt
namn och personnummer” som meddelande.

Vill ditt företag sponsra Magiska teatern?
Vill ditt företag få exponering i anslutning till våra evenemang,
på vår hemsida och i vårt skyltfönster och samtidigt stödja lokal
kulturverksamhet? Läs mer på
www.magiskateatern.se/sponsorer-och-samarbeten/
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Magiska Teaterns Scenkonstförening

Ny säsong med filmvisning
vid Magiska Teatern

Du som är medlem i scenkonstföreningen kan genom att lägga
på en hundralapp för medlemskap i filmklubben vi har tillsammans
med Viby församling, under hela säsongen november-april varannan
söndag (kl. 14 för barn och kl. 18 för vuxna) utan ytterligare
kostnader se utvalda populära filmer med en tanke bakom. Efter
filmen för vuxna finns också möjlighet att stanna kvar och fika och
diskutera filmens innehåll.
Se http://www.magiskateatern.se/filmklubb för aktuell tablå.
Betalning för medlemskap i filmklubben görs enklast till Swish
123 237 37 93. Ange ”filmklubb + ditt namn + personnummer” vid
betalning.

=======
Boka föreläsare:

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

=======
Starta en egen studiecirkel
på Magiska Teatern!

Genom samarbete med Studiefrämjandet kan du dra ihop
några bekanta och starta en egen studiecirkel, t.ex en bokcirkel,
skrivargrupp, revygrupp…
Kontakta oss på magiskateatern.se@gmail.com med din idé
Magiska Teaterns Scenkonstförening

25

FredriksAlltjänst
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Julmarknad
Julmarknad

Vi utför även stenspräckning för
borttagning av sten/berghällar vid t.ex
polbygge, 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

Iul i Östansjö
Söndagen
den 10 december

I
gamla missionshuset
på
I
I gamla
gamla missionshuset
missionshuset på
på
Tystingegatan
Östansjö
Tystingegatan iii Östansjö
Östansjö
Tystingegatan
Söndagen
den 10
december kl.11-16
Söndagen
Söndagen den
den 10
10 december
december kl.11-16
kl.11-16

Här
hittar du
hantverk, bakverk
och andra
Här
Här hittar
hittar du
du hantverk,
hantverk, bakverk
bakverk och
och andra
andra
fina
julklappar
i
stämningsfull
miljö!
fina
fina julklappar
julklappar ii stämningsfull
stämningsfull miljö!
miljö!
I
vårt
cafè
finns
hembakat
och
julsmörgås
I
vårt
cafè
finns
hembakat
och
julsmörgås
I vårt cafè finns hembakat och julsmörgås
Varmt
välkomna!
Varmt
Varmt välkomna!
välkomna!
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Ekumeniska böneveckan i Viby
18-21 januari
To 18.30 Ekumenisk mässa i Viby kyrka följd
av samkväm i Viby Församlingshem
Fr 19 Gudstjänst, musik med Kristallkyrkans
ungdomar, Kristallkyrkan, Vretstorp
Lö 9 Bön och enkel frukost, Kristallkyrkan
Sö 10 Ekumenisk gudstjänst i Bäcksjökyrkan, Östansjö.
Välkommen!
önskar Viby ekumeniska samarbetsråd

Vi i Viby

Bäcksjökyrkan scouter är
ALLTID REDO

B

äcksjökyrkans scouter har under första
delen av höstterminen varje tisdag
18.00-19.30 varit i Bäcksjökyrkans
kapell Stenkulla, som ligger en bit från
Östansjö mot Viby i närheten av Oxaryggens
naturreservat. Det har vi gjort eftersom vi
tycker så mycket om miljön runt Stenkulla
och vi vill att våra scouter ska få uppleva
den och vårt fina kapell som byggdes på
1860-talet.
Tack till alla våra scoutföräldrar som skjutsat sina barn lite längre än vanligt!
Som avslutning på vår ”utomhus-period” hade vi vår hösthajk 13-14:e oktober i
Stenkulla. Med på hajken var 15 st. scouter
i åldrarna 7-11 är och tre ledare. Hajken
inleddes med lite lek och sen blev det kvällsmat i form av tacos medan mörkret lade sig
utanför huset. Efter maten fick de äldre (4:or
till 6:or) på egen hand gå utmed Oxaryggen
med ficklampor på jakt efter reflexer. De
mindre stannade inne och fick lyssna till en
berättelse om den barmhärtige samariten.
Kvällen avslutades med lägerbål där sånger,
ramsor och rop blandades i en salig röra.
Sen var det dags att krypa till kojs. Nästan
hälften av scouterna valde att sova ute i det
vindskydd som vi hade byggt under några
gånger i höst medan de andra sov inomhus.
På lördagen fick de äldre scouterna sätta
upp en linbana, en repbro och steka krab-

Östansjö frikyrkoförsamling

belurer. De yngre gick på upptäcktsfärd i
naturreservatet.
Equmeniascout är ungdomsförbundet
Equmenias scoutarbete, som är anslutet
till Scouterna i Sverige och en del av den
världsvida scoutrörelsen. Equmeniascout
driver scouting på kristen grund där de stora
frågorna om det vardagliga livet får plats.
Här får barn och unga möjlighet att upptäcka en tro och uppleva möten med Gud.
Verksamheten drivs oftast i nära anknytning
till en lokal församling ansluten till Equmeniakyrkan. Som scout är du del av en mindre
grupp, en patrull, där du upplever livet och
naturen tillsammans med dina scoutkompisar. Läs mer på http://equmenia.se/scout/

Bäcksjökyrkan
Söndag 17 dec. 17.00

Julkonsert

Kören Gott & Blandat med
Mats-Olof Liljegren
Fri entré • Kvällsmacka

ÖSTANSJÖ FRIKYRKOFÖRSAMLING
Axgatan 1, 694 72 Östansjö • Telefon kyrkan 0582-521 46
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Äntligen en mack
i Vretstorp!
Sex års arbete med att få till en bensinstation i Vretstorp är nu till ända. Som alla har
sett så kan vi nu glädjas åt att vi återigen
kan tanka bilen på hemmaplan. Vi i Byalaget
är naturligtvis både stolta och glada över att
vi har rott projektet i hamn. Trots många hinder utmed vägen så har bensinbolaget Qstar
i dagarna färdigställt macken och där tankar
vi 95-oktanig bensin och diesel och miljötillsatsen AdBlue som är ett ämne för dieselfordon med katalysator och det används
för att minska utsläpp av kväveoxider (NOx)
en blandning av vatten och urinämnen. Det

finns även snabbtankning för lastbilar. Vad
mer kan man önska? Nu är det upp till oss
att vi ser till att tanka där så vi får behålla
macken i framtiden. Qstar gjorde ett utskick
till alla hushåll i Vretstorp och i närområdet
och där kunde vi ansöka om Qstar-kort, så
det är bara att hoppas att alla nappade på
erbjudandet. Så, kära Vretstorpare, håll till
godo med den nya macken! hälsar vi från
Byalaget.
Text: Torbjörn Åkesson
Bild: Christer Sätterqvist

Pumparna och kortterminalen är på plats.

Vill du vara med och jobba i Byalaget?
Macken var ett exempel på vad ett Byalag
kan åstadkomma men vi behöver fler som
vill engagera sig i olika frågor och projekt
som vi i Byalaget driver. Du kan vara med
och stötta på olika sätt. Kanske med en arbetsinsats när vi ordnar någon tillställning, t ex
Trädfesten. Vi behöver fler idésprutor som
utvecklar Byalaget. Vi är idag en styrelse
på nio personer som gör det mesta arbetet.
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Men för att utvecklas kan det vara bra med
flera som bidrar och vill utveckla samhället.
Känner du att det här skulle jag vilja vara
med och påverka? Hör då av dig till någon i
styrelsen. Alla kan bidra med något!
Mvh Styrelsen Vretstorps Byalag/gm
Torbjörn Åkesson ordf
Vi tänker på framtiden det är där vi ska
tillbringa resten av våra liv.

Vretstorp Byalag

Byalaget röjde
Sjöstigen

Text: Torbjörn Åkesson

Pumpatändning lyste
upp rondellen
Byalaget bjöd in till pumpatändning i rondellen, lördag 28 oktober och ett 60-tal personer kom – både barn och vuxna. Alla bjöds
på kaffe och saft och hembakade kakor.
Byalaget lottade ut vinster till alla som
hade en pumpa med sej och ca trettio stycken pumpor tändes och lyste upp rondellen
på lördagskvällen. Carina Olofsson som är
ledamot i styrelsen sken ikapp med pumporna och gladdes åt att så många kommer och
ställer upp när Byalaget ordnar en aktivitet.
– Vi gör ju det här för att göra Vretstorp till
en trevlig plats att bo på, säger Carina.
Text: Torbjörn Åkesson

Foto: Carina Olofsson

En solig sensommarkväll i september samlades delar av styrelsen i Byalaget för att röja
Sjöstigen. Byalaget har tilldelats en bit av
stigen och har fått i uppdrag att sköta den
delen som ligger mellan gamla macken och
nya fågeltornet. Övriga delar av stigen sköts
av andra föreningar i Vibybygden. Behovet
var stort och det gick åt både röjsåg och
trimmer för att jobba sej igenom vegetationen med högt ogräs som växt sej stark på
kort tid. Men efter några timmars slit kunde
äntligen kaffekorgen plockas fram och avnjutas i gräset.
En välbehövlig kaffepaus. Från vänster: Helen Persson,
Gunnar Larsson, Mona Åkesson och Agneta Bodin.

Jul i Vretstorp

söndag 3 december 15-18
Gammeldags julmarknad med
lokala försäljare. Arr: Vretstorps Byalag
och Kristallkyrkan

BLI MEDLEM I
BYALAGET
Avgiften är oförändrad 100kr/familj.
(Gäller till 2017-12-31). Det går att betala
via internet till bankgiro 463-0216 eller
SWISHa till 123 189 56 48. Glöm då
inte ange vem betalningen avser, epost
och telefonnummer. Eller också på
inbetalningskort:
Avsändare (namn och postadress)
Betalningsmottagare (endast namn)
Medlemsavgift Vretstorps Byalag 2017
OBS Glöm inte adress, postadress, tel,
mobil och ev. e-post!

Pumporna lyser fint i rondellen. Foto Gunnar Larsson.

Vretstorp Byalag

Ordf. Torbjörn Åkesson 070 59 49 112
Sekr. Helen Persson
0709 39 77 67
Kassör Gunnar Larsson 070 54 15 753
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Julfirande i gamla tider
Som en extra jubileumsgåva eller julklapp bjuds läsarna här på
ett utdrag ur Nya Vibyboken. Det är ett stycke som är hämtat från
Vibyboken (1961) och är skrivet på dialekt. Djupbäcken, numera
strax utanför Vibygränsen, hörde tidigare till Viby.

Lucia var upptakten till julfirandet. Aron
Persson, född 1849 i Djupbäcken, berättade
1923: ”Då skulle di opp om morna å ha lite
bättär mat än annärs. Di koktä halva grishuvu då, um di hade gris, å brännvin förståss.
Då börja jula.”
I en annan uppteckning heter det: ”I Viby
skulle äta frukostar luciamorgon före dager.
Då skulle julosten skäras och smakas av
och sedan läggas undan igen. Den som kom
först upp luciamorgon kallades ”Lôppa” och
den som kom upp sist kallades ”Lusa”, för
”Tômme da” d v s Tomasdagen skulle hon
dräpas av ”Tômmen”, den som sist upp den
dagen. Ingen ville gärna bli ”Tômmen” heller.
”På middan på julaftn skullä allt arbetä
vara slut” berättade Aron Persson. Rôgbrö,
dä skullä vara lite åv var sort på julbordä. Juloxar åv rôgmjäl, di va som hästar å bockar
å männisjer mä, å i julgran hängdä dä tocka
mä. Så skulle di ta brö uttåv alla slag å lägga
under duken på julborda över nattn. Å under
bordä satte di ett fat mä dricka å brännvin å
ett mä havrä, å så på julmôrån då skulle kor
å oxar ha å bröt å sen slumpen hällde dôm
dricka å brännvin på å ga hästen, för han
skulle springafort, för den sôm kôm först
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hem från tjörka, han skulle bli först mä allt
arbetä under årä sän.”
Det var husbonden och matmoran, som
delade ut denna extraförplägnad åt husdjuren. ”Di fördes åt mä dä å tala um för
dôm att dä va jul. Di tog uttå dä där dricka
å brännvinä å smördä på oxa, på manka.
Dä skullä vara för di inte skulle bli ömma, dä
jorde husbonn å mattmora på julmôran”.
”Julhalm haddä di inte i våra gålär, men
ja ha hört tars um ä, dä va en tjärvä, sôm di
slagträsk, en lång. Di va allt lite rädda te gå
ut på julnatta, dä var för tômtn. Tomtn skulle
ha mat, lite åv vann sortn, på logen. Ja
såg`ät inte, dä fanns ingen tomte i vånn gål.
Inge jus brann på julnattn, men ôpp i ti ôm
möra å tända två jus i vart fönster!
Dä va mäst te Skarshult tjörka vi for, dä
va för långt te Viby. Då skullä alla åt tjörka
fast ho var oella, di sôm kom för tidigt jick
in i sockenstuga, där satt gubba å språka.
På den tin haddä di ingen orjel, utan dä va
en gammal klockare, som satt å sjöng. När
di kom hem från tjörka, va dä smörgåsmat
oppduka, ja dä stog ju på bordä. På juldan
skullä di äta kål te middan. Dän dan skullä
ingen gå bort, inte förrän sjungarä kom på

Vibyboken

annandasnatta. Dä var drånga å sönera,
som jeck å sjöng Staffa på anndasmôron
i otta, inga flicker. Di jick ifrå gål till gål å
sjöng. Dä va bara en utklädd, dä va Judas
mä pungen. Först stanna di utanför å hade
jusa sjärna, dä lystä in i stuga, å dä va så
rart så. Då sjöng di Staffavisa:
´Go måron, go måron kär fader,
go måron, go måron kär moder.
Gud låte er vakna gladelig
Allt för den jusa sjärna.
Staffa var en stalledräng
Han vattna sina fålar fem
Allt för den jusa stjärna.` (Minns inte mer).
Å sen när di kom in då sjöng di:
`Guds son är född i Betlehem på denna dag
allt efter eget välbehag och vorden Gud.
Av blotta gunst och nåde
Är han oss sänd till hjälp och tröst
Ifrån all världen återlöst`.

Skarshult å Ramundeboda. Dä va nog vanlit,
att di red, för längesen , när di sjöng Staffa.
Å att di vattna hästa på anndasmôron, ha ja
nog h ört um, di red te rinnade vatn”.
En annan sagesman berättar, att man skulle ha mandel i gröten på julafton och likaså
på ”Lille julafton” (Trettondagsafton).
När julaftonsfirandet var slut, sade
man:”Nu ä dä slut på jula å granna bröt, nu
får vi ta te blaggarnssjorta å havrakaka å
rôvemosä”. Efter julfirndet började ”oxavickera”, och mellan jul och kyndelsmäss var
vargarna värst. ”Di tala um att di kundä bita
bort stängera, å när di slakta, så var vargen
teress å ta grisn, dä tala far min um” sa Aron
Persson i Djupbäcken.
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Dä där sluta snart när ja va en tie, tôlv år, då
börja di sluta.”
Fick sjungarna någon traktering? Aron
Petrsson berättar vidare: ”Jaja män, dä va te
bjuda dôm brännvin å ost å smör å tetugg,
dä fick lov å vara riktit. Judas tiggde ju
pengar han. Ungdomen samla ihop å la tr å
bjö dom gamla i hela gårdalage. Di va mäst
i en gård, sôm hörde te Skagershult, dä va
en stor sal, den kalla di för utstuga. Dä va
tre rum i`n där stuga: tjök, mittimella, å stuga
där di bodde på ena sia å utstuga på den
andra, dä va en våning. I di annra stuga va
dä två våningar: två rum neri: tjök å stuga, å
oppi: kammarä å nattstuga. Ja, di lekte å di
dansa å di jick an. Dä va fyra gårdar i Jupbäcken, ingen självägarä, dä va bönner unner Hasselfors å Lassåna. Dä ä tre socknar
sôm stöter ihop ve Jupbäcken: d`ä Viby å

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

Händer i Viby
December

Januari

Februari

2 14-16 Cafélördag, Julpyssel för barn
		
Arr.Östansjö Folkets Hus
3 10 Adventsgudstjänst i Bäcksjökyrkan
10 Högmässa första advent, Viby kyrka
14 Barnfilm, Magiska Teatern, Vretstorp,
		
arr Viby församling
16-18 Jul i Vretstorp, Kristallkyrkan och
		
Vretstorps byalag ansvarar
18 Kyrkoårsbio, Magiska Teatern,
		
Vretstorp, arr Viby församling
9 14-16 Cafélördag, Matinéfilm för barn
		
i vuxet sällskap Arr. Östansjö
		
Folkets Hus
16 Kulturskolans Luciakonsert,
		
Viby kyrka
19 Konsert med Tania Naranjo,
		 Aggershus
10 10 Gudstjänst i Kristallkyrkan
10 Nattvardsandakt i Bäcksjökyrkan
18 Luciakväll i Kristallkyrkan
13 17 Luciaprogram med Barnkören,
		
Viby församlingshem
16 12 Nya Vibyboken släpps,
		
Magiska Teatern, arr Föreningen
		 Vibybygden
14-16 Cafélördag, Lucia med julfika
		
Arr.Östansjö Folkets Hus
17 14 Barnfilm, Magiska Teatern,
		
Vretstorp, arr Viby församling
17 Julkonsert i Bäcksjökyrkan
18 Musikkväll i Kristallkyrkan med
		
Gospel Voice
18 Kyrkoårsbio, Magiska Teatern,
		
Vretstorp, arr Viby församling
21 18 Vi sjunger in julen, Viby kyrkokör,
		
Viby kyrka
24 10 Samling vid julkrubban
10 Högmässa m samling vid krubban,
		
Viby kyrka
22 Julnattsmässa, Hannah Lindgren
		
m.fl, Viby kyrka
25 06 Julotta, Viby kyrkokör, Viby kyrka
10 Högmässa, Viby kyrka
26 10 Högmässa, Viby kyrka, kyrkkaffe i
		 Prästgården
31 10.30 Radiogudstjänst, Viby kyrkokör,
		
Christy O’Leary, Viby kyrka

5 15 Gudstjänst, Viby kyrkokör, Esslatorp
6 10 Högmässa på trettondedagen,
		
Viby kyrkokör, Viby kyrka.
		
Julfest i församlingshemmet
7 10 Gudstjänst i Kristallkyrkan
13 14-16 Cafélördag Arr. Östansjö
		
Folkets Hus
14 10 Gudstjänst i Kristallkyrkan
14 Barnfilm, Magiska Teatern,
		
Vretstorp, arr Viby församling
18 Kyrkoårsbio, Magiska Teatern,
		
Vretstorp, arr Viby församling
19 19 Gudstjänst i Kristallkyrkan
20 14-16 Cafélördag, Julgransplundring
		
för små och stora Arr. Östansjö
		
Folkets Hus
21 10 Ekumenisk gudstjänst, Bäcksjökyrkan
27 18 Riksteatern, Örebro län:
		
Arne-ett frihetsbegär med Josef
		
Säterhagen Arr. Östansjö Folkets Hus
28 14 Barnfilm, Magiska Teatern, Vretstorp,
		
arr Viby församling
18 Kyrkoårsbio, Magiska Teatern,
		
Vretstorp, arr Viby församling

3 14-16 Cafélördag Arr. Östansjö
		
Folkets Hus
4 10 Gudstjänst i Kristallkyrkan
10 Högmässa, välsignelse av ljus,
		
Viby kyrka
10 14-16 Cafélördag, Alla hjärtans dag
		
-vi tjuvstartar! Arr. Östansjö
		
Folkets Hus
11 10 Gudstjänst i Kristallkyrkan
10 Högmässa, Viby kyrka, fastlagsfest
		
i Församlingshemmet
14 Barnfilm, Magiska Teatern, Vretstorp,
		
arr Viby församling
18 Musikkväll i Kristallkyrkan med
		
Roland Lundgren. Insamling till
		 Läkarmissionen
18 Kyrkoårsbio, Magiska Teatern,
		
Vretstorp, arr Viby församling
14 18.30 Askonsdagsmässa, Viby kyrka
17 14-16 Cafélördag, Film från
		
Jubileumsdagen Östansjö 110 år
		
Arr.Östansjö Folkets Hus
18 10 Gudstjänst i Kristallkyrkan
24 14-16 Cafélördag Arr. Östansjö
		
Folkets Hus
25 10 Gudstjänst i Kristallkyrkan
14 Barnfilm, Magiska Teatern, Vretstorp,
		
arr Viby församling
18 Kyrkoårsbio, Magiska Teatern,
		
Vretstorp, arr Viby församling

FOTO: CHRISTER SÄTTERQVIST

