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En ledare kan skrivas på många sätt,
det finns inga fel och inga rätt.
Så här får ni en text med rim och reson,
skriven av en i Vi i Vibys redaktion.
Det har varit mycket om Coronapandemin,
det blev tvärtyst om Svenska Akademien.
Då såg vi bara deras anleten,
nu är mest Tegnell på tapeten.
Vi har lärt oss att handla hemma,
köpcentret har blivit ett dilemma.
Ekoringar och lokalproducenter,
har blivit stora konkurrenter.
Det är inte alla som hurrar,
när de ser vindkraft som snurrar.
Om det satsas utan vett och utan sans,
behövs kanske annat för jämnare balans?
Varumärket Vretstorp har fått reklam som få,
av IKEA som använder Vretstorp att sitta på.
Man har aldrig hört på maken,
att få reklam för nåt under baken.
Våran präst ska ha all heder,
som skapar vandringsleder.
Så nu kan vi träna och få rekreation,
i nejder med stor attraktion.
Till sist: Var på er vakt,
håll inte om men håll kontakt!
Håll avstånd och håll ut,
än är det inte slut.
Torbjörn Åkesson
Ordförande Vretstorps Byalag

Medverka i Vi i Viby!
Utgåva
Vinter
Vår

Datum
1/12
1/3

Manusstopp
1/11
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Annonsbeställningar, evenemang och bidrag till tidningen
sänds till respektive adress till vänster.
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Föreningar kan bli s k medverkande förening genom
att betala 5 000 kr/år och då få två sidor per nummer,
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Från redaktionen
Så får vi då önska varandra en riktigt
härlig höst med hög luft, fina färger i
naturen och mysiga lässtunder med
goda böcker och Vi i Viby! Jakt är temat
för det här numret och många av våra
läsare ger sig ut på jakt så här års. ”Skitjakt”, önskar vi er, vi som sitter hemma
och väntar på resultatet, för så ska man
tydligen säga.
Var gärna med och bidra med tips och
idéer till kommande utgåvor av Vi i Viby!
Är det för mycket gammalt – föreslå
något nytt! Är det för mycket Vretstorp

– föreslå något från Östansjö. Är det för
mycket gubbar – föreslå gummor! Kom
gärna till vårt öppna redaktionsmöte i
Viby gamla prästgård den 11 oktober
kl 15 och gör din röst hörd.
Leta bin-tävlingen i förra numret vanns
av Sigvard Nilsson på Knölagatan i
Vretstorp. Vi utlyser en ny tävling med
en ny burk Vibyhonung som första vinst
i detta nummer. Räkna hur många bin
du hittar och skicka in antalet till redaktionen, bara!
Redaktionen

”Ett tryggt rum för vila, rörelse & reflektion”
• Yinyoga 90 minuter – kvällskurser
from vecka 39
• Boka enskild Yogaklass för dig och dina
vänner.
Yinyoga 90 minuter inkl. introduktion.
Egen tid i stugan framför brasan, tillgång
till kök & badrum.
Fint tillfälle för gemensam återhämtning
och kvalitetstid med kompisgänget eller
familjen.
Tid enligt överenskommelse –
1 till 5 personer.
• Öppen Yogastuga på Vibydagen
12 september 11.00-16.00

Återhämtning i en liten stuga
med skog – varmt välkomna!

Vi i Viby

Getingeberg norra öna 182
694 95 Vretstorp
Mobil: 070-3147312
Öna gård – Entreprenad & Mindfulness
marikafg

#yogastuganpåöna
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Jakt – inte bara att skjuta
Det finns många jaktintresserade i vår bygd och flera av
dem är med i Viby Skyttegille. I den här artikeln har dess
ordförande och en av föreningens kvinnliga jägare fått berätta om jakt och vad den betyder för dem. Under en av föreningens arbetsdagar fick även några andra jägare komma
till tals. En sak är säker: Jakt är inte bara att skjuta!

HÅKAN –
Ordförande

Men det ska vara bekvämt
att jaga så därför har Håkan
fotogenkamin och säng i sina
Håkan Karlsson är ordför
två jaktkojor. Han har rörelseande i Viby Skyttegille som
larm vid åteln och under hubildades 1863. Föreningen
har närmare 230 medlemmar vudkudden så att han vaknar
om nåt är på gång.
och det har skett en viss
– Då är det värre att sitta
föryngring, vilket han ser som
vid gärdeskanten och titta i
positivt. Själv har han varit
havren efter grisar, förklarar
med i ca 30 år.
han. De gillar inte korn för
Håkan jagar mest i Tycke
grisar är finsmakare, så där
och Snavlunda, där han är
med i ett jaktlag. Han förkla- finns inget att skjuta.
Genom åren har Håkan
rar att man kan vara med i så
skjutit ett 50-tal vildsvin. Han
många jaktlag som man har
ser sig inte som någon storråd med. Själv är han med i
tre. Enligt honom själv skjuter jägare utan det är bara när
”andan faller på”.
han ”allt som är lovligt, men
mest vildsvin”.

Det är arbetsdag och ogräset ska bort från skjutvallarna. Det är Håkan
som poserar i förgrunden.

4

– Den första grisen jag sköt
blev bara skadad. Spårade
med den hund jag hade då,
en hannoveransk viltspårhund, som hittade grisen
under en låg gran. Hunden
trodde grisen var död men
den anföll. Hunden sökte
skydd hos mig och efter kom
grisen. Den gnisslande tänder och lät som en stenkross
för att sätta sig i respekt. Jag
sköt och grisen föll en halvmeter framför. Det är sällan
grisar går till anfall och för
mig är det enda gången. Det
där gnisslandet har jag inte
hört nån fler gång.
Underskrift och
jägarexamen
1982 dog Håkans farfar
och han fick ärva två hagelbössor. Kring den här tiden
började han jaga själv även
om det inte blev med farfars
bössor. Då hade han träffat
sin fru och kunde följa med
svärfar till Dalarna och jaga.
Då fanns ingen jägarexamen. Det krävdes bara
att en markägare skrev på.
Håkans morbror ställde upp,
men hade för få hektar, enligt
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polisen som gav licensen. Då
ordnade svärfar en underskrift på 150 000 hektar!
Håkan sökte vapenlicens
på den marken men kan
skjuta där han blir med i ett
jaktlag.
Idag är det andra bestämmelser: Först jägarexamen
och sen licens. Utan några
hektar inblandade.

pa på jakt.
– Vi var fyra systrar och
pappa gav oss luftgevär och
fiskespön i julklapp. Men
idag är det bara jag och en
svåger som jagar, berättar
Annika.
De har jaktmark mellan
Dalarna och Härjedalen. Från
början var det ripa, tjäder och
orre som gällde. När pappan
sedan började jaga älg hängEftersökare, Viltspårdode Annika på. När hon var 17
mare och kontaktman
år tog hon jägarexamen.
Håkan är eftersökare åt
Första gången hon fick
polisen och hans område
vara med på en älgjakt som
sträcker sig inom Hallsberg,
fullvärdig medlem i jaktlaget,
Askersund och Laxå komvar hon höggravid med sin
muner. Det finns sammanlagt
andra son.
220 eftersöksjägare i Örebro
– Älgjakten är roligast.
län.
Framförallt däruppe där det
Han är med i Nationella
är vildmark och man kan gå
Viltolycksrådet där hunden
flera timmar innan man komANNIKA –
måste ha eget intyg att
mer till passet.
Jägare med hund
den kan spåra ”det och det
Annika berättar att det är
viltet”. I dagsläget har Håkan Annika Hansen var bara 7-8
både strategi och god marken pensionerad bassett som år när hon fick följa med pap- kunskap som gäller för att få
en lyckad jakt. Erfarna jägare
känner sina marker eftersom
de ofta varit i sin skog. De
vet var passkyttarna ska
placeras ut. Hundarna lär sig
också var älgarna ofta håller
till.
Annika tycker att det är
speciellt roligt att jaga med
egen hund. Hon har haft olika
jakthundar men femåriga
Mårran, en Karelsk björnhund, är första tiken. Någon
fler hanhund blir det däremot
inte, eftersom hon anser att
På bilderna syns Annika, Carina och Mårran. Hela jaktlaget var på björnjakt tikar är smartare.
uppe i Ulvsjön där Annika har stuga. Tjejerna var utställda på pass men
– När vi är hemma ligger
varken Mårran eller någon av de andra jaktlagens hundar fick upp någon
Mårran
mest på kudden i
björn. Det fanns inga färska björnspår att släppa på då, men i senare delen
soffan.
Cool,
snäll och lite
av augusti har jaktlaget gjort ett nytt försök i samma skogar. (Bilderna är
mesig. Men vid jakten är hon
tagna av Carina och Annika)
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är med och spårar rådjur
ibland, men nästa hund ska
kunna ”ställa gris eller älg”.
– Det tar bort mycket av
jakten att avliva skadade djur.
Det är inte så jag vill jaga.
Jag vill släppa hunden och
höra den skälla!
Håkan är även viltspårdomare vilket innebär att döma
hundar på viltspår så att de
kan klara av att spåra upp vilt
som blivit skadat.
Dessutom är han kontaktman för alla jaktlag i Dovrasjödalens Kron- och älg
skötselområde. Under jakten
ringer jaktledarna till Håkan
som håller koll på hur många
djur som har skjutits. När det
tilldelade målet är nått stoppar han jakten.
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tuff, orädd och duktig. Vi i
jaktlaget har skjutit många
älgar med hennes hjälp.
Det roligaste hon vet är att
springa i skogen. Men jag
kan vara orolig att hon ska
springa på en pinne; ramla
ner i nån sjö; bli skadad av
nåt djur eller bli påkörd. Jag
är nog extra ”hundmammig”.

Viktigt värna om jakten
Annika ser jakten som en
tradition att värna om. Inte
minst för att det är det mest
ekologiska kött vi kan äta.
Inga stresshormoner eller
antibiotika. Jakt är mer humant, anser hon, för där kan
man veta hur det gått till. Att
djuret inte har lidit.
– I Härjedalen lämnar
jaktlaget viltet till slakteri och
får tillbaka i lådor, snyggt och
rättvist uppdelat och köttfärsen mald. Härnere styckar
vi själva eller tar hjälp av
någon kunnig.
Jag har gått kurs i vildsvinsstyckning – är inget
proffs men jag lär mig. Det
är roligt att ta hand om viltet
hela vägen.
Men kött är bara en del av
detta med att vara jägare!
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Både ensamt …
Det mesta av tiden som man
sitter på pass händer ingenting, förklarar Annika, så man
måste gilla att sitta ute. Att
göra upp en eld. Koka kaffe.
Filosofera. Men ändå vara
beredd.
– Spänningen byggs upp
om det kommer ett djur. Men
det är mycket som ska klaffa!
När man bara får skjuta en
älgoxe kan det komma en
ko. Även om det är skjutbart
måste det finnas skottillfälle.
Man får avstå om man är
osäker.
När man avlossat och viltet
faller får man en adrenalinkick som räcker länge. Dog
den på en gång? Det är stor
anspänning innan man vet
att allt gått bra. Då glömmer
man alla de timmar man suttit och inget hänt.
Annika kan ha sett vildsvin,
älg och rådjur utan att kunna
skjuta av olika skäl. Men det
är härligt att bara uppleva
naturen.
– Jag har kunnat sitta på
ett pass en hel dag utan att
ha sett nåt djur och sen hittat
älgspår hemma på gräsmattan.
… och socialt
Jakt är även socialt. Ibland
blir Annika inbjuden till någon
jakt där hon kan träffa jägare
från olika delar av landet.
Även i Viby kan man jaga
med dem man inte umgås
med annars.
Numera jagar hon hos
kompisar som har mark.
Det blir i stort sett varje helg

under hösten och två veckor
under älgjakten.

Annika grillar korv tillsammans med
Janne Larsson. ”Vi har jagat rådjur
med drevhund” berättar Carina som
tagit bilden.

SKJUTBANAN
Det ska vara ordning på
jägare likväl som på hundar
– men det måste också vara
ordning på skjutbanor! Den
ska besiktas vart femte år
och användas enligt regelboken. Jägare som inte är
skjutdugliga ska inte släppas
ut i skog och mark – i alla fall
inte med gevär!

Här står övningsälgen och väntar på
att bli beskjuten. Är det istället ett
vildsvin som ska skjutas, så sätts
rätta målbilden upp framför älgen.

Vi i Viby

av och till i 30 år köpte första
bössan 1987. Mattias har
varit med i 20 år och Per i 7.
Carina är ”nykomlingen” med
sina 4 år.
Under augusti har flera
av dem gått kurs, i Studiefrämjandets regi, för att bli
skjutledare. Det ska vara
12 skjutledare sammanlagt.
Tre välrensade vallar! Den främsta är Studiefrämjandet håller även
till för att skydda maskineriet under
andra kurser för jägare.
målbilden. Det är inte alla skott som
sätts där de ska!

Men varför är de jägare?
Så här svarade de:
– Alla kan ha en bra dag,
Det är kul, spännande och
säger Håkan. Här ska man
intressant.
träna och träffa kamrater på
Det är avkopplande och
skjutbanan. Men i skogen
skönt
att komma ut i skogen.
gäller det att träffa rätt!
Det är viktigt att hålla ordInnan jakten måste varje
ning på viltstammarna och
jägare ”skjuta godkänt” på
att skydda grödor. Det måste
det man ska jaga och visa
upp det för jaktledaren. Varje finnas en balans på det vi
jägare har ett skyttebevis där behöver äta.
Det finns inget mer ekoloman bland annat kan läsa:
giskt kött och det är närodlat!
”Denna loggbok är en handLiksom bär och svamp är det
ling som visar att du frivilligt
roligt att ta hem det man kan
tagit det ansvar som varje
äta från skogen.
jägare självklart ska ta.”
Carina, som skickat mig
Reglerna och kraven kan
några
bilder, skriver följande:
se olika ut beroende av vilket
”Jakten är ju så mycket
högvilt det gäller.
mer än att bara skjuta. Den
sociala biten, lugnet, viltvårEtt glatt arbetslag
En söndag i början av augusti den, upplevelsen ... bara att
få vistas i skog och mark.
träffades ett gäng jägare
Naturen är fantastisk. Att
på skjutbanan för att bland
bara gå ut en morgon och
annat rensa ogräs på vallarsätta sig i pass och se en ny
na. Denna gång är det sju
personer som ställt upp: Hå- dag vakna. Djuren vaknar till,
fågelkvittret ... och så plötskan, Annika, Carina, Micke,
Kristian, Per och Mattias. Jag ligt står det ett djur där, när
man minst anar det … och så
märker fort att det här är ett
skäller råbocken och en hare
gäng som trivs med varanhoppar förbi... ”
dra.
Micke är uppvuxen med
jakt och Kristian som hållit på
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Micke och Håkan.

Kristian sköter korvgrillningen när
arbetslaget tar en paus.

Per och Mattias.

Text: Kerstin Lindh Furås
Foto, där inte annat anges:
Kerstin Lindh Furås
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Sommartider i Östansjö
Redan vid Folkets Husföreningens årsstämma i mars så bestämdes att stänga ner Östansjö Folkets Hus för egna aktiviteter p.g.a. Corona. Tänkta 100 års- och 5 årsarrangemang
inställdes. Men behovet att samlas utomhus med avstånd var stort så de planerade vårvandringarna både söder och norr om Östansjö med Ingvar genomfördes och Bäcksjöbadet
iordningställdes vid arbetsträff.

Genom Sörbyskogen. Foto, Ingvar Björck

Fika i Valkesängen. Foto, Ingvar Björck

En naturlig sommarsamlingsplats är Bäcksjöbadet. Uppsnyggningen av badplatsen har fortsatt av Östansjö lokala utvecklingsgrupp och ÖIF. Nya grillplatser, sand och badstegar med
mera på plats.

Beachen iordningställes.

Under några varma junidagar invaderades
Bäcksjöbadet av badgäster. Vår badplats
hade uppmärksammats i både lokalpress
och rikspress som exempel på idylliskt
svenskt badställe.
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Knutte synar resultatet. Foto, Kicki J

För vår egen
Östansjötrubadur
Lars Luthman
blev längtan till att
få underhålla för
stort så plötsligt
en försommardag
var han på scen i
Östansjö Pergola.
Folk samlades,
givetvis på avstånd, och njöt av
somriga visor.

Östansjö Folkets Husförening

De för övrigt stora händelserna under
sommaren är våra nya affärer
Lämpligt i Coronatider så fick Östansjö en
ny livsmedelsaffär, Lifvs, en obemannad
butik som man kan handla i dygnet runt.
Butiken var verkligen välkommen och har
faktiskt det mesta för sitt dagliga hushåll
bekräftar många Östansjöbor. Försäljnings
trenden och antalet kunder har ständigt ökat
under sommaren säger Daniel Albinsson
som ansvarar för Östansjöbutiken. Många
kunder kommer lite överraskande från området runt Östansjö. Butiken ligger på samma
plats som Åke Pettersson diverseaffär som
upphörde och revs i början på 70-talet.
Janina Henningsson öppnade Kavalleristen som säljer begagnad hästutrustning
på kommission – man lämnar in det man
inte vill ha och får tillbaka minst 60 % av
försäljningspriset! Hon berättar att kommissionsförsäljningen har varit mycket populär
den här sommaren och har nu över hundra
inlämnande kunder. De gamla post- och
banklokalerna är fylld till bredden med
begagnade häst- och hundutrustningar. Det
finns även fikaplats och service såsom lagning av täcken, lagning av läderartiklar och
sadelomstoppningar i samarbete med andra
företagare.
Ps. Vi hälsar även Janina som ny styrelseledamot välkommen i Östansjö Folket
Husförening.

Det är i dagsläget oklart om det kan bli några sammankomster i Östansjö Folkets Hus
under hösten. Följande utomhusaktiviteter
finns dock inplanerade som alla är välkomna
till:
• Höstvandring 6 september. Samling
Boulebanan kl. 15.00
Denna gång vandrar vi genom östra
Östansjö till norra mynningen för den nya

Östansjö Folkets Husförening

järnvägstunneln, vidare över Vångerud
med fikapaus på Vångeruds Kulle och åter
Östansjö över Breslättsgärdena.
• Höststäddag i Östansjö 3 oktober
kl. 10.00 – 14.00 med samling vid Pergolan.
• Tätortsbesök 23 oktober, vandring med
Hallsbergs kommun, DOS (Drift- och
serviceförvaltningen).
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Personlig
begravning

termosar
lampor
träkåsor
jackor
tröjor
lockpipor
jackor
kikare

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!

Köp ryggsäck på Vibydagen.
Vi fyller den med vandringsvaror
upp till 20% av värdet.
Marie Karlsson
Kundrådgivare

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

Öppet nästan jämt,
ring 070-604 93 45

K

Öppe
ring
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Barnens Tält
Lördag 5/9 är det fullt med
roliga aktiviteter på gräsmattan utanför kyrkan. Hoppborg,
käpphästbana, ponnyridning,
fiskedamm är några av alla
roliga aktiviteter för alla barn.
BILJETTER! OBS! I år måste alla ha en biljett för att få
delta. Hämtas gratis på Sojas.
Begränsat antal.
Kl 14:00-15:30 eller 16:0017:30.
Samling i tältet kl 15 och 17
med Rebecka. Kl 18 är det
familjekväll med hamburgare.

Kristallkyrkan
hösten 2020
Under hösten kommer vi försöka återgå till
det lite mer normala med gudstjänster och
andra samlingar och aktiviteter. I skrivande stund är inte så mycket inbokat, men vi
kommer hålla hemsidan uppdaterad och
affischera så att man följa vad som händer.
Se vår hemsida kristallkyrkan.se

Aktiviteter för barn och
unga i höst:

Stor-loppis med Bakluckeloppis
på Vibydagen

Start v 37
Babycafé tisdagar kl 9:30-11:30
Enter åk 5-6 fredagar 17:30-19:30
GiG från åk 7 fredagar kl 19
Barnkören Strössel Torsdagar 17:15-18:00
Mer info 0768953400 Rebecka.

Lördag 12 september är det Vibydagen och
utanför Kristallkyrkan blir det Stor loppis
med Bakluckeloppis och servering av fika
och korv. Boka en plats och sälj dina prylar
eller kom och gör fynd. Start kl 10.
Bokning av plats görs på tel 070-2585264.
Pris 100 kr per baklucka.
Parkgatan 1, 694 50 Vretstorp
Telefon expeditionen 0582-66 01 89
E-post: info@kristallkyrkan.se

Vretstorps Frikyrkoförsamling
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HÄNG MED OSS
OCH TA LÖPNING
TILL NÄSTA NIVÅ
Vretstorps IFs Löparsektion
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Vretstorps IF

VAD HÄNDER I KROPPEN
NÄR DU LÄGGER BENEN
PÅ RYGGEN?
När vi springer ökar kroppens egna
må-bra-hormoner. Samtidigt minskas
utsöndring av stresshormonet kortisol.
Alltså en superbra kombo!
Vi är ett härligt gäng löpare i blandade
åldrar, kön och nivåer. Träningspass
genomförs av olika karaktär mellan
tävlingarna för att hålla igång
teamkänslan och konditionen.
Som forum har vi en smsgrupp där
vi lägger ut gemensamma pass och
träffar. Ju fler vi blir desto bättre
träning för alla, oavsett nivå och
träningsbakgrund.
Hoppas vi ses!

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

www.laget.se/vretstorpsiflopning

www.laget.se/vretstorpsif
vretstorpsif@live.se
@vretstorpsif1908
@vretstorp.ungdomsgard
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Regler:
1. Lös sudokut här bredvid.
2. Ta en bild på lösningen
och skicka in till
viiviby@viby.nu
3. Ha chans att vinna ett
presentkort på ICA med
ett värde av 50:Vinnare i förra numret var
Alicia Andersson i Fjugesta
som vann pennor och ritpapper.
Grattis!
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Vad väger han?
Svar: Grönsaker  
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Varje siffra (1-6) ska finnas med en gång
i varje rad ( ), kolumn ( ) och ”låda”.

Hi hi!

ron
Svar: B

En grönsakshandlare
är 54 år, 175 cm lång
och 50 cm bred.

7

Ha ha!
Fröken:
– Om du har 5 blomkålshuvuden i ena handen
och 6 i den andra, vad
har du då?
Pelle:
– Stora händer!
Barnens sida

Jakt på 1600-talet
De domböcker från Grimstens härad och Viby
socken som finns bevarade från 1600-talets mitt
ger många intressanta inblickar i dagligt liv. Där
finns inte bara rannsakningar om små och stora
lagbrott utan också redogörelser för inbördes
tvister och om mellanhavanden med olika myndigheter. Ett exempel; i november 1654 anmälde
nämndeman Anders Stensson i Gatugårda att
hans son Lars hade skjutit en gammal varg. En
annan bonde tillkännagav att han hade skjutit en
björn och båda anhöll om ett bevis från häradet
om dessa ”dristigheter”. Med detta skulle de hos
”höga överheten söka den penning som enligt
Jaktordningen punkt 18 är beviljat sådana skadedjur”. Det fick de och därmed en välkommen
slant för en bedrift, som idag skulle ha gett dem
dryga böter.
Men detta var en annan tid då rovdjuren var ett
allvarligt hot mot den boskap som var absolut
nödvändig för en knapp försörjning. Klimatet
var kallare. Under 1600-talet frös Stora Bält till
så stark is att den svenske kungen kunde föra

sin armé över sundet mot Köpenhamn. I Närkes
skogar var den skjutna björnen inte ett enstaka
strövdjur och vargflockarna var talrika.
Något år senare fick också Olof i Löfåsen bevis
att han skjutit en björn. Det var en skyldighet att
delta i vargjakter, noga reglerad i lagens byggnadsbalk. Ännu på 1800-talet organiserades
stora vargjakter med skallgång, som man kan
finna av skyltar bredvid den stora varggrop öster
om Tripphultsjön, som Anders Källman beskrivit
i Viby Bygdeblad. På 1600-talet var det en ofta
återkommande plikt för bönderna att delta. För
många kunde det vara svårt att ställa upp under
tider då jordbruket krävde sitt. Men de uteblivna riskerade straff. I januari 1654 dömdes Jon
i Bråntorp, Jöns Pederson och Jöns Nilsson i
Sjörs, Erik i Höghult samt Hans i Kummerud att
böta 3 mark silvermynt var, sedan de underlåtit att
komma med på ett häradsskall efter varg föregående höst.
Anne-Marie Lenander

Lördagen den 25 juli hade vi slåttergille i Hembygdsgården!
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Hembygdsföreningen

Tjuvar på Viby hembygdsgård!
Jag är ensam kvar från Växtgruppen i
Viby hembygdsförening. Självklart kan
jag inte sköta de kvarvarande växterna som man borde. Tid och ork finns
inte hur mycket som helst, men undan
för undan gör jag det nödvändigaste.
På våren rensar jag bort det döda och
torra, senare fyller jag på med jord, näring
och vatten. Och för att det ska bli så billigt
som möjligt kan jag ta perenner från den
egna trädgården, eller att jag ”drar upp”
växter från frön, eller att jag odlar fram t.ex.
kärleksört från stänglar jag tar in på sensommaren eller hösten. Dessa stänglar bildar i
sin tur nya skott. På våren sätter jag skotten
i krukor, för att senare plantera dem ute i jorden där de ska växa. De är då ganska små.
Det tar alltså ett år för att få fram denna sort.
Kort sagt, det går åt massor av tid, energi,
arbete, vatten och bensinpengar för att ha
lite grönska vid vår hembygdsgård till en
liten kostnad. Endast den som odlar själv
förstår mödan bakom.
Döm om min förvåning när jag ska vattna
glansrudbeckiorna, som precis börjar klara
sig själva utan vattning för ofta. De är bara
borta!
Har det varit vildsvin i området? I en annan
rabatt har fröuppdragna stockrosor försvunnit, och det ser ganska stökigt ut där. Ja, det
kanske har varit vildsvin framme.
På ett annat ställe i landet är två plantor av
kärleksört borta, och ersatta av vissna eklöv.
Men vid Fallastugan är en köpt, nyss
blommad ljusröd pion försvunnen, och där
syns tydligt spadtaget, som måste ha utförts
av en tvåbent sort!
Rabarber har också stulits, och dess blad
har lagts på komposten. Vid en närmare koll
är ett rabatthörn borta, där det vuxit gullris, viol och bergklint. En främmande grepe
upptäcks.
Stölden eller stölderna, har utförts mellan
lördag 27 juni och onsdag 1 juli. Det hela är
polisanmält.

Hembygdsföreningen

Hur kan man ge sig till att stjäla från en
hembygdsgård, som sköts av ideella krafter?
Birgitta Lindström Pettersson
Smideskurser i höst
• Onsdagar 18.30 ledare Stefan Kumlin, start 16 sep
• Söndagar 15.00 ledare Leif Pettersson, start 20 sep
• Ca 8 ggr, kursavgift 50 kr per termin, medlemsskap i
föreningen krävs.
Anmälan till Leif Pettersson 070-2098856

För aktuell information om våra evenemang, se
anslagstavlorna utanför Hembygdsgården samt
i Vretstorp och Östansjö eller vår Facebooksida
“Viby Hembygdsförening”.
Medlemsavgift 150 kr/person+ 50 kr för utsocknes utskick. Bankgironummer 526-6848
Ordförande Leif Pettersson tel 070-209 88 56
Kaffekommittén: Vakant
Grupper
Byggnadsvård: Ove Forsberg ansvarig,
tel 0582-52 624
Växtgrupp: Birgitta Lindström Pettersson
tel 070-514 17 52
Textilgrupp: Viveka Grinde tel 073-695 34 15
Bygdeband: Bosse Nilsson tel 072-2047647
E-post: bothure47@hotmail.se
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Hushållningssällskapet och
Frökontrollen har flyttat ihop!
Två anrika företag har flyttat till gemensamma lokaler i nybyggda Oakland Park
på Aspholmen i Örebro. Frökontrollen utför viktiga analystjänster till lantbruk i
hela Sverige. Huvudverksamheten är analys och certifiering av utsäde.
– Vi tar ett stort kliv framåt produktionsmässigt, säger vd Matilda Lönnemark. Vi har fått
fräscha och ändamålsenliga lokaler och ser
fram emot ett närmare samarbete med vårt
moderbolag Hushållningssällskapet.
– Hushållningssällskapet är glada över att
vara på plats i det nya fina huset. Nu har vi
en fantastisk möjlighet att utöka det viktiga
samarbetet med Frökontrollen, menar Bo
Selerud, vd på HS Konsult AB.
Det nya huset började byggas
vintern 2019
I början av 2000-talet flyttade Hushållningssällskapet från fastigheten på Fabriksgatan
8 och flyttade in på Boställsvägen 4. Frökontrollen, eller Frökontrollanstalten som det
hette förr, har under lång tid bott i den rosa
villan från början av 1900-talet, precis vid
infarten till Örebro. Ett vackert hus som är
byggt som privatbostad och passar bra som
det. Fyra våningar, trappor och öppna spisar,
altan och gräsmatta är dock inte optimalt för
ett professionellt labb. Frökontrollen behövde helt klart mer funktionella lokaler.
Hushållningssällskapet i Örebro län äger
HS Konsult AB till 25 procent och Frökontrollen till 100 procent. Våra gemensamma
ägare förstod att det var en bra ide att företagen flyttade närmare varandra. Valet föll på
det planerade kontorshuset Oakland Park.
Det var en stor fördel att skriva kontrakt
för lokaler i ett hus som ännu inte var byggt.
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Nu fick vi möjlighet att vara med och påverka utformningen redan i byggprocessen.
Frökontrollen kunde specialanpassa sina
lokaler med labb, klimatrum och lastmottagning för tungt gods.
Företagen bildar en naturlig helhet
I somras blev huset inflyttningsklart. Frökontrollen var på plats före semestern, och HS
Konsult strax efter semestern. Husets övriga
hyresgäster har flyttat in på sina våningsplan
allt efter som lokalerna har blivit klara.
Vid det här laget vet vi att Hushållningssällskapet och Frökontrollen berikar varandra. Det är en fördel för lantbrukare att
kunna träffa en av växtodlingsrådgivare och
diskutera ett växtprov vid samma besök. För
oss som jobbar i lokalerna är utbytet i det
gemensamma lunchrummet obetalbart. Förståelsen för våra verksamheter växer. Vi blir
en bra helhet. Som en extra bonus berikar
personal från Hjälmarens Vattenvårdsförbund och RISE våra kafferaster. Organisationerna hyr rum hos oss.
Håll utkik efter en stor svart byggnad när
du kör längs Gustavsviksrakan. Vi bor mitt
emot Gustavsviks utomhusbad, men på
andra sidan järnvägsspåret. Välkommen att
hälsa på oss på Gamla Vägen 5G!

Text: AnnaKarin Landin och Anne Helgesson
Foto: Anne Helgesson

Viby Hushållningsgille

Matilda Lönnemark från Frökontrollen och Bo Selerud från Hushållningssällskapet knöt ihop
banden under invigningen den 14 november.

Under april började huset ta form.

Frökontrollen har efter 70 år flyttat från villan vid Örebros södra infart.

Viby Hushållningsgille

I juli monterades skylten på Boställsvägen 4 ner.
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Precisionsfällning
Traditionell trädfällning
Stormfällda träd
Borttransport av ris och stam
Röjning och trimmning
Häckklippning
Gräsklippning
Trädbeskärning
Stubbfräsning
Från 1/8-2016 RUTAVDRAG med 50%
på arbetskostnaden

Sipplunda Andelsjordbruk
Vibydagen 12/9 11-16
Lunch, försäljning av grönsaker & snittblommor
Skördesoppa & pizza på gårdens gröna
Varmt välkomna att strosa runt i odlingarna!
Väla Wärnamo 647, 69495 Vretstorp
www.sipplunda.se | info@sipplunda.se
Välkomna på kurs!
Binda bukett 13/9 & Binda krans 26/9

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

Vi utför:
Häckklippning
Trädbeskärning
Arboristuppdrag
Markarbeten
Städning
Slyröjning
Maskinförare
Bemanning
Bekämpning av
invasiva arter
mm

Vill du jobba med oss?
Vi söker nya f-skattare
som är duktiga på att
måla, snickra, fixa
plåtarbeten eller
innehar
truckkort/är
maskinförare.
Kontakta oss!

072-502 01 00
info@ftkumlahallsberg.se

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

När musklerna ömmar…

Hot & Cold

Aloe verabaserat liniment med
många användningsområden
Köp det hos

Farmartjänst jobbar mot privatpersoner och företag.
Vi har kunniga medarbetare och jobbar efter ledorden
flexibilitet och kundnöjdhet.
För privatpersoner finns möjlighet för ROT- och RUT-avdrag.

http://ftkumlahallsberg.se

Vi i Viby

Parkgatan 1, Vretstorp • 070-797 88 95
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Tack,
Kerstin!
I kyrkmässan den 13
september avtackas
Kerstin Fahlström efter
att ha varit vaktmästare och värdinna i Viby
församling i 19 år.
Kerstin är bördig från
Tångeråsa och har gått i
Viby kyrkskola. Där gick
även Börje från Norra
Öna, som Kerstin gifte sig
med så småningom. Mer
infödd kan man knappast
bli, alltså. De båda bor
dessutom i Klockargården som en gång var lärarbostad till kyrkskolan.
Efter att ha jobbat i vården och på Ericsson dök
möjligheten för Kerstin att
få jobba i Viby församling
upp.
– Folk tyckte jag var
tokig som sa upp mig
från ett fast jobb, men
det kändes rätt, skrattar
Kerstin.
Och hon har inte ångrat
Exakt 250 år efter att kyrktornet byggdes (se årtalet på väggen) lämnar Kerstin
sig. Hon uttrycker sig
Fahlström över till Susanna Kivling som kyrkvaktmästare.
lyriskt om möten med
– Vi får se! Jag har lite planer. Jag rycker gärna in
människor, ständigt nya och spännande utmaoch hjälper till i kyrkan, om det behövs.
ningar och glädjen i jobbet.
De första åren jobbade Kerstin halvtid med inre
…och välkommen, Susanna!
tjänst i kyrkan och halvtid på kyrkogården.
Den som nu närmast tar över vaktmästarsysslan
– Det var lärorikt och intressant att se på nära
efter Kerstin är Susanna Kivling. Hon bor med
håll hur de jobbade där, gubbarna. De var nog lite
sin familj i Vretstorp. När hon inte jobbar i kyrovana vid att det skulle komma en tjej, men det
kan är hon professionell biodlare, engagerad i
gick bra det också, säger Kerstin.
Hembygdsföreningen och entusiastisk för bl a
Men efter något år blev tjänsten som försambyggnadsvård och gamla hus. På några veckor
lingshemsvärdinna ledig och fast tjänsten i
har hon visat sig ha mycket positivt att bidra med
kyrkan har krockat ibland med att man ska vara
i Viby församling och, som vi vet, med ett glatt
i Församlingshemmet och ta emot vid t ex en
humör löser sig det mesta! Varmt välkommen
begravning, har det gått att lösa. Just att ta sig an
ombord, Susanna!
utmaningar och lösa problem med ett glatt humör
är något av Kerstins signum. Vad ska hon göra av
Text och foto: Benjamin Lundqvist
all tid nu, då?
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Viby församling

Gamla präster får en ansiktslyftning

Konservator Gabor Pasztor lyser med UV-ljus på en fläck på porträttet av Andreas Stafhell.
Enligt Nya Vibyboken var Stafhell en förmögen man och köpte under sina år i Viby gårdarna
Odensvi, Skrubby och Vallby. Porträttet är målat av Andreas Bohman, troligen född i Viby
1710. Jämför med bilden från före ansiktslyftningen!

I övre sakristian, numera även kyrkoherdens arbetsrum, hänger porträtt av några
av Vibys kyrkoherdar genom tiderna. Två
1700-talspräster och tre från 1900-talet
har, tack vare ett statligt bidrag, under
sommaren genomgått en ansiktslyftning.
Gabor Pasztor på Närkekonservatorn tar
emot hemma i bostaden i Sörby i Örebro.
Bland konstverk av alla de slag kan man
urskilja ett par gubbar från Viby – fast de är
helt förvandlade. Nu syns inte bara ansiktsdragen och den där glimten i ögonen som
skiljer de duktiga porträttmålarna från de
andra, nu har även signaturerna kommit
fram under smuts och ytskikt som mörknat
med åren. Och detta är spännande!
Magnus Engzelius som var kyrkoherde i
Viby 1750-1794, är porträtterad av Ulrica
Pasch som hörde till en känd konstnärsfamilj
i Stockholm på den tiden. Brodern, Lorens
Pasch d y, har målat av flera kungligheter.
Ulrica var Konstakademiens första kvinnliga
yrkeskonstnär och finns representerad på
Nationalmuseum.
Anne-Marie Lenander, som tagit fram de
här uppgifterna, har tidigare hittat en porträttmålare Anders Boman i Vibys mantalslängd från 1700-talet. Han kom från en

Viby församling

gästgivarsläkt och en gissning har varit att
han möjligen låg bakom något av prästporträtten. Detta har Gabors konservering
kunnat bekräfta, för på tavlan av Andreas
Stafhell, kyrkoherde 1739-1749, hittades
under smutsen signaturen ”Andreas Bouhman”!
Tack vare en skicklig konservator framträder detaljer och personliga drag som varit
dolda under lång tid. Porträtten visas på
Vibydagen i Viby kyrka, då Anne-Marie även
berättar mer om både konstnärerna och dem
som de avbildat. Även två gamla psalmnummertavlor har konserverats och tas åter i
bruk i kyrkmässan den 13 september.
Benjamin Lundqvist
Magnus Engzelius var
kyrkoherde i Viby i 44
år och hann både leda
den stora ombyggnaden av Viby kyrka då
kyrktornet restes för
250 år sedan och se
sin prästgård brinna
ner 1793. Det är den
återuppbyggda bostaden efter den branden
som nu kallas Viby
gamla prästgård.
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Begravningskaffen i
egen regi

Förskolan öppnar i januari

Planerna på att starta en I ur och skur-förskola i och vid Viby församlingshem fortsätter. Tyvärr har de byråkratiska kvarnarna
malt ganska sakta i sommar, så tillståndet
att starta har fördröjts. Om allt går i lås
under hösten hoppas vi kunna ta emot de
första barnen i januari 2021. Har ni barn som
vill gå på en liten förskola med utomhuspedagogik? Hör av er!

Musik och kör

Musiken fyller en viktig funktion i gudstjänstlivet. Väl vald och förberedd sång och musik
kan fungera som ett språk bortom orden.
Genom att medvetet satsa på musiken i
högmässan vill vi att människor skall inkluderas, engageras och allas tillbedjan och
lovsång underlättas.
För information om musikarrangemang,
körverksamhet mm, se församlingens hemsida, eller kontakta kyrkomusiker Eva Fogel.
Som framgår av gudstjänstlistan på nästa
sida är det något extra med musiken följande dagar under hösten: 12 och 13 september, 4 oktober, 11 oktober, 31 oktober och
29 november.

Barngrupper från vecka 38
Veckan efter Vibydagen börjar våra grupper
för barn och unga. Öppen förskola på måndagar kl 09.30-12, Sång och lek på onsdagar kl 09.30, barnkörövning på tisdagar och
Riddarklubben för åk 4-6 på fredagar kl 15.
Därtill finns ju söndagsskolan Himlakul i
kyrkan på söndagar och så drar konfirmationsundervisningen för dig som går i åttan
igång i oktober. Kontakta Emma Svensson
eller Eva Fogel för mer information!
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Under hösten kan Viby församling åter
igen erbjuda begravningskaffen och annan
servering. Kocken Jacob Eriksson, Sipplunda, börjar då som församlingshemsvärd.
Förutom smörgåstårta och landgång erbjuds
varm mat och hembakat enligt församlingens prislista. Ingredienserna är närproducerade i så stor utsträckning som möjligt.
Från januari kommer Jacob att laga maten
till Viby förskola. Givetvis följer vi Folkhälsomyndighetens instruktioner med tanke
på covid-19, vilket bland annat innebär
begränsningar i antal platser. Kontakta
församlingsexpeditionen för att diskutera
menyförslag!

Handlingshjälpen

Behöver du hjälp att
handla nu i coronatider? Tillhör du riskgrupper eller är du sjuk
så du inte kan ta dig till
affären och handla så
kan du få hjälp. Ring
Närkes Pilgrimscenter
på 0582-66 06 10 på tisdagar eller torsdagar
mellan 8 och 12 och berätta vad du vill ha
inhandlat. Vi handlar och levererar vid din
dörr. Det kostar inget att få den här hjälpen.
Du betalar bara för det du handlar med faktura i efterhand.

Korta pilgrimsvandringar

Tisdagar i jämna veckor kl 9 startar en kort
pilgrimsvandring från Viby prästgård. Vi går
4-5 km med säkra avstånd till varandra och
med fika och något att sitta på i ryggsäcken.
Ingen anmälan behövs. Välkommen!

Syföreningen

Kyrkliga syföreningen träffas tisdagar kl 14
följande datum under hösten: 15/9, 6/10,
27/10 och 17/11.

Viby församling

Möt andra. Möt dig själv. Möt Gud.
Välkommen till våra gudstjänster i Viby församling!
Delta på plats eller i direktsändningen på www.vibyforsamling.se/livestreama
eller sidan Viby Församling på Facebook!

To 3 september 18.30 Veckomässa
Sö 6 september 10 Högmässa, T Edebol, söndagsskolan Himlakul, kyrkfika.
To 10 september 18.30 Veckomässa.
Lö 12 september Vibydagen Per Andersson trumpet, Olle Norberg saxofon
tornmusik kl 12, därefter fortsatt musikunderhållning utanför porten.
Sö 13 september 10 Kyrkmässa, B
Lundqvist, vokalgrupp ur kyrkokören,
Per Svansbo flöjt, söndagsskolan Himlakul, kyrkfika.
Sö 20 september 10 Högmässa, B
Lundqvist, söndagsskolan Himlakul,
kyrkfika.
To 24 september 18.30 Veckomässa.
Sö 27 september 10 Högmässa, söndagsskolan Himlakul, kyrkfika
To 1 oktober 18.30 Veckomässa.
Sö 4 oktober 10 Tacksägelsedagen
Högmässa, T Edebol, barnkören, söndagsskolan Himlakul
To 8 oktober 18.30 Veckomässa.
Sö 11 oktober 10 Körmässa: Duruflés
Messe cum Jubilo, B Lundqvist, Viby
manskör, solist Gunnar Misgeld, organist
Mathias Lundqvist, körledare Eva Fogel,
söndagsskolan Himlakul, kyrklunch i
Församlingshemmet.
To 15 oktober 18.30 Veckomässa.
Sö 18 oktober 10 Högmässa, B Lundqvist, söndagsskolan Himlakul, kyrkfika

To 22 oktober 18.30 Veckomässa.
Sö 25 oktober 10 Högmässa, B Lundqvist, söndagsskolan Himlakul. Kyrkfika.
To 29 oktober 18.30 Veckomässa
Lö 31 oktober Alla helgons dag 10
Högmässa T Edebol, kyrkfika. 16 och
18 Ekumeniska minnesgudstjänster med
ljuständning. Solist Hannah Lindgren. Se
annons och hemsidan för fördelningen
av namn.
Sö 1 november Alla själars dag 10
Högmässa med välsignelse av gravarna,
B Lundqvist, söndagsskolan Himlakul,
kyrkfika.
To 5 november 18.30 Veckomässa.
Sö 8 november 10 Högmässa, B Lundqvist, söndagsskolan Himlakul, kyrkfika.
To 12 november 18.30 Veckomässa
Sö 15 november 10 Högmässa, B
Lundqvist, söndagsskolan Himlakul,
kyrkfika.
To 19 november 18.30 Veckomässa.
Sö 22 november 10 Högmässa, B
Lundqvist, söndagsskolan Himlakul,
kyrkfika.
To 26 november 18.30 Veckomässa.
Sö 29 november Första söndagen
i advent 10 Högmässa, B Lundqvist,
vokalgrupp ur kyrkokören, Per Andersson trumpet, söndagsskolan Himlakul,
kyrkkaffe i Församlingshemmet.

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

Viby församling

Präster
Benjamin Lundqvist (kyrkoherde)
0582-66 08 20
benjamin.lundqvist@svenskakyrkan.se
Torbjörn Edebol (komminister)
0582-100 57
torbjorn.edebol@svenskakyrkan.se

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

Begravningsverksamhet
Magnus Nilsson
0582-700 67
magnus.nilsson@svenskakyrkan.se
Vaktmästare
Susanna Kivling
0582-700 69
susanna.kivling@svenskakyrkan.se
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Coronan stoppade inte midsommartraditionen

Från vänster blomsterflickorna Inger Karlsson, Annette Wiberg och Carina Olofsson. Foto: Mona Åkesson

Coronan stoppade inte stångresningen i
Vretstorp. Som vanligt restes tre midsommarstänger i samhället. Delar av styrelsen
förstärkta av Carina Olofsson, Inger Karlsson
och Mona Åkesson tillsammans med Annette Wiberg såg till att blommor plockades och
kransarna blev bundna. Gubbgänget med
Tommy ”Sicce” Åkesson, Arne Laurén, Stig
Sundblad, Otto Kivling och Torbjörn Åkesson klädde stängerna med björkris. Kvällen
avslutades med korvgrillning efter några
timmars jobb. Tack till alla som var med och
ordnade lite trivsel i Vretstorp!
Text: Torbjörn Åkesson
Bilder: Mona Åkesson
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Midsommaräng med lupiner. Foto: Mona Åkesson

Vretstorp Byalag

Från korp till karp

På 60-talet spelades det korphockey på Ank
dammen i Vretstorp och i sommar har det
planterats in gräskarp i dammen. Anledningen är att dammen håller på att växa igen och

ett förslag från kommunen var att fylla igen
den. Men på den årliga rundvandringen ifjol
med kommunrepresentanter så påpekade
vi från byalaget att det kan vi inte gå med
på och kommunen lyssnade. Lösningen
blev fyra stora gräskarpar som nu kalasar
på dammens godsaker i form av gäddnate,
sjöfräken och kaveldun vilket är några av
favoriträtterna hos karparna. Däremot gillar
de inte näckrosor. Framemot hösten kan
vi börja skönja om de gör någon nytta. För
då ska det börja synas om det minskar på
växtligheten. Det kommer att bli spännande
att följa utvecklingen och det kan vi göra i
många år framöver för gräskarpar är ganska
långlivade kan bli uppemot 10-15 år gamla.
Text och bild: Torbjörn Åkesson

Gemensamma krafter fixade badstranden
Med hjälp av en grävmaskin körd av Sven
Bodin fixade vi, några gubbar från byalaget
och idrottsföreningen, till badstranden vid
Gallabergssjön.
Vi fyllde på sand, krattade och breddade
badstranden med några meter på båda
sidor om bryggan. Efter några år av förfall
tyckte Tommy ”Sicce” Åkesson att det var
dags att göra något åt detta, så med assistans av Arne Laurén, Sven Bodin, Claes
Nilsson och Torbjörn Åkesson så snyggade
vi upp badplatsen.
En önskan till kommunen är att omklädningshytterna och toaletterna får sig en
upprustning till nästa år.
– Vi i byalaget ska ta kontakt med ansvariga och påpeka detta, säger ordförande
Torbjörn Åkesson.
Vi ber att få tacka familjen Ahlin Hanaeus
på Skävi som skänkte sanden.
Text: Torbjörn Åkesson
Foto: Claes Nilsson

Vretstorp Byalag

Ny sand fylls på. Foto: Torbjörn Åkesson
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Nytt från Föreningen Vibybygden
Trots rådande omständigheter jobbar Föreningen Vibybygden vidare med projekt, Vibydagen, den här tidningen och idéer för bygdens fortsatta utveckling.

Mångfaldens landskap
Gynnsamma väderförhållanden har gjort att
stigbygget kring Vibysjön har gått snabbare
än beräknat. Ett år före projekttidens slut är
redan 8km av den c:a en mil långa rundan
grusad och klar! Kontakter har redan tagits
med idrottsföreningarna om att arrangera
ett motionslopp runt Vibysjön som en del av
invigningen nästa sommar. Så det är bara att
börja träna!

En vision
Tänk om vi i föreningslivet tillsammans med
skolorna och med stöd från andra håll kunde
inspirera inte minst de unga att komma ut i
naturen och röra på sig! Före sommaren var
flera skolklasser på utflykt till Vibysjön – precis vad vi hoppats på! Viby församling star-

tar en förskola i
samarbete med
Friluftsfrämjandet och kanske
kan vi få till
Skogsmulle i de
trolska strandskogarna så
småningom? Här
kommer ett upprop: Finns det
några i bygden
Lapp från skolan om lyckad
som skulle vilja
engagera sig för utflyktsdag.
Friluftsfrämjandet så kanske vi kan få igång ett samarbete
med en befintlig lokalförening eller starta en
egen?

En av alla nya sträckningar för stigen runt Vibysjön.
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Föreningen Vibybygden

Vibydagen
Trots coronan blir Vibydagen av. Det är ett
utspritt evenemang och de flesta aktiviteterna brukar vara utomhus. Med iakttagande
av de försiktighetsåtgärder som rekommenderas tror styrelsen att dagen kan bli ganska
lik det vi blivit vana vid. En liten barnens
marknad blir av vid Viby församlingshem –
däremot ingen hoppborg och karusell.

att det inte alltid är självklart vad som är
bäst om man både vill utveckla landsbygden
och slå vakt om det som är bevarandevärt.
Välkommen med i samtalet om vindkraft och
annat som gäller vår gemensamma framtid i
Vibybygden!

Benjamin Lundqvist

Bygdens utveckling
I samband med att bygdens kyrktorn firar
250 år finns det anledning att dra sig till minnes ”kyrktornsprincipen”. Det är en ekonomisk term och handlar om hur stort område
man bedriver sin verksamhet på. Vissa
utmaningar är för stora för den lilla byn och
för små för en hel kommun. Ett exempel är
den planerade vindkraftsparken vid Odensvi
som väcker frågor som berör både Östansjö och Vretstorp och bygden däremellan.
Föreningen Vibybygden fick underlaget per
epost och det finns argument både för och
emot de beskrivna planerna. Exemplet visar

Över Geråsens naturreservat.

Kontaktuppgifter till föreningen:
www.vibybygden.se
foreningen.vibybygden@viby.nu
Ordförande Benjamin Lundqvist, 070-766 00 46

Sojas
ICA-Hall
Alla dagar
i veckan 9-21
Välkomna till oss!
Föreningen Vibybygden
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Följ oss på facebook.com/magiskateatern
eller instagram.com/magiskateatern/
för löpande uppdateringar.
Lördag 12/9 Vibydagen
Öppet hus på magiska teatern med
Loppis och fikaservering.
Askersundsv. 30
www.magiskateatern.se/vibydagen
----------------------------------------------------------------Lördag 26/9 kl.16.
Trolleriföreställning.
Familjeföreställning med
illusionister från
Örebro magiska cirkel.
Begränsat antal platser.
Mer info och förbokning: www.magiskateatern.se/trol lerishow
Lördag 31/10 Halloweenvandring på magiska teatern.
Mer info: www.magiskateatern.se/halloween
Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer vid våra evenemang.
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Magiska Teaterns Scenkonstförening

Planerade teatergrupper på Magiska Teatern ht 2020

Barnteatergrupp. Förskoleklass till åk 3 torsdag Kl.14.00-15.30
Barnteatergrupp. Åk 3 till åk 6 torsdag kl. 15.45 - 17.15
Teatergrupp. Ungdomar och vuxna torsdag kl. 18.00 – 19.30

magiskateatern.se/teatergrupp

---------------------------------------------------------------------------------------Magisk måndag Måndagar kl. 16 – 17.30
Trolleri, mysterier och pyssel För barn åk 4 och uppåt.
magiskateatern.se/magiskmandag
Filmklubb på magiska teatern.

Söndagar kl. 14. med start 6/9 jämna veckor
visas film som passar för hela familjen.
Dessutom måndagsmatiné
måndagar kl. 14 med filmer för yngre barn.
För endast 100kr utöver medlemskap i
scenkonstföreningen blir du medlem även i
filmklubben och ser alla höstens filmer gratis.
Filmrättigheter via Swedishfilm
www.magiskateatern.se/bio

Bli medlem i Magiska Teaterns scenkonstförening du också.
Som medlem stödjer man vår verksamhet och får bl.a. rabatter på
vissa evenemang och annat t.ex. 5% rabatt på www.glashusen.se
www.magiskateatern.se/scenkonst
Betala 100kr till bg 501-8080. Ange namn och p-nr som referens.

Magiska Teaterns Scenkonstförening
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”Vi i Viby”
Lundby Prästgården 187
694 95 Vretstorp

Händer i Viby
September

Oktober

1 9
Kort pilgrimsvandring fr Vretstorps
		
pendlar-p, arr Viby förs
2 18 Hälsodag, prova på yoga, Motorp, arr ÖSK
5 14 Barnens tält vid Kristallkyrkan,
		
arr Vretstorps frikyrkoförsamling
6 10 Högmässa i Viby kyrka, arr Viby församling
14 Filmklubb på Magiska Teatern, Vretstorp
15 Höstvandring från boulebanan,
		
arr Östansjö Folkets Husförening
12 11-16 VIBYDAGEN runt om i bygden,
		
arr Föreningen Vibybygden
13 10 Kyrkmässa (festgudstjänst) i Viby kyrka,
		
arr Viby församling
14 Blomsterbindningskurs, Sipplunda
15 9
Kort pilgrimsvandring fr Prästgården,
		
arr Viby förs
20 10 Högmässa i Viby kyrka, arr Viby församling
14 Filmklubb på Magiska Teatern, Vretstorp
26 9
Kransbindningskurs, Sipplunda
16 Trolleriföreställning på Magiska Teatern,
		 Vretstorp
27 10 Högmässa i Viby kyrka, arr Viby församling

3 10 Höststäddag i Östansjö, arr Östansjö
		
Folkets Husförening
4 14 Filmklubb på Magiska Teatern,
		 Vretstorp
11 10 Högmässa i Viby kyrka, arr Viby
		 församling
15 Redaktionsmöte för Vi i Viby,
		
arr Föreningen Vibybygden
18 10 Högmässa i Viby kyrka,
		
arr Viby församling
14 Filmklubb på Magiska Teatern,
		 Vretstorp
23		
Tätortsbesök från Hallsbergs kommun i
		
Östansjö, arr Östansjö Folkets
		 Husförening
25 10 Högmässa i Viby kyrka,
		
arr Viby församling
31 10 Högmässa i Viby kyrka,
		
arr Viby församling
16 & 18 Minnesgudstjänster i Viby kyrka,
		
arr Viby ekumeniska samarbetsråd
31		
Halloweenvandring på Magiska Teatern,
		 Vretstorp

November
1		
10
		
14
		
8 10
		
15 10
		
14
		
22 10
		
29 10
		
14
		

Manusstopp för vinterns Vi i Viby
Högmässa i Viby kyrka,
arr Viby församling
Filmklubb på Magiska Teatern,
Vretstorp
Högmässa i Viby kyrka,
arr Viby församling
Högmässa i Viby kyrka,
arr Viby församling
Filmklubb på Magiska Teatern,
Vretstorp
Högmässa i Viby kyrka,
arr Viby församling
Högmässa på första advent i Viby
kyrka, arr Viby församling
Filmklubb på Magiska Teatern,
Vretstorp

