VIKA-BLADET
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Utgiven av Vika bygdegårdsförening

Torsdag 4 februari

Vika bygdegård, tel 20216 (uppgifter om aktuell vaktmästare)
Bokningsansvarig: Maria Wikström, tel 070-6999851
Vaktmästare i februari: Marianne Eriksson, 20010, 070-6673792,
Anneli Tomtlund, 076-8235918

~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vikabladet utkommer första torsdagen i varje
Bygdegårdsinformation

månad. Vill du ha något med i nästa Vikablad?
Lämna manus senast den 25 febrari till Maria
Jönsson, tel 070-3623945,
Mejl: boggmariaj@gmail.com
Nästa Vikablad kommer den 4 mars.

Medlemmar lånar stolar & bord av gamla mod. gratis, ring Anna, tel 070 2382057, och boka!

I marginalen... Vi drunknar i information, men törstar efter visdom.

E.O. Wilson

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vika bygdegårdsförening
Nu är det dags att betala in medlemsavgift för år 2021!
Stöd Vika bygdegårdsförening och bli medlem.
Medlemskapet kostar:

50:- för enskild medlem och 100:- för familj.
Betalas till bankgiro 5403-6025
alternativt swish 123 599 26 07
Märk betalningen med medlemsavgift
samt för- och efternamn på personer
över 20 år vid familjemedlemskap.

Köpes
Vi har en gammal bokhylla från 60-talet som
jag gärna skulle vilja ha någon mer del till!
Den köptes ny på Jonssons möbler och trät är
brunt med mörka ådringar. Kanske någon
annan också var på Jonssons möbler det året,
och har sparat
någon del?
På bilden är
det ett underskåp, finns
också med
lådor.
Maria,
070-3623945

Välkommen till ett nytt år med
Vika bygdegårdsförening!

Ett litet minne från början av 1940-talet.

Tack Rune för den tidsskildringen! Man kan ju undra hur långt det
räckte med 200 liter vatten? Säkerligen fick man tänka på att inte
slösa! Visst är ni fler i byn som kan berätta om stort och smått i Vika
by? Välkomna att skicka in era berättelser!

Det kan ha varit en vinter mellan
1942-44. Den vintern frös alla
vattenledningar i Norra Vika. Vi
blev då utan vatten till hushåll, kor
och häst, vi hade ingen vattenbrunn, vilket de flesta andra hade i
byn. Vad göra?
Min morfar Rull Anders och sonen
Rull Lars tog då en drög (timmerkälke) och skaffade en tunna,
storlek 200 liter. Tunnan hade ett
stort påfyllingshål och avtappningskran. Det tillverkades fästen
på drögen för tunnan. Sedan
kördes den med häst ner till
Bossån, ca 100 m nerströms bron,
där det höggs ett hål i isen med
isbill. Vattten hinkades upp och
fylldes på tunnan, sedan blev det
hemfärd till hushåll, kor och häst.
Dagens adress på gården är
Barbroholsvägen 8.
Bild och text: Rune Grudin,
Stenis

