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

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

månad. Vill du ha något med i nästa Vikablad?
Lämna manus senast den 29 april till Maria
Jönsson, tel 070-3623945,
Mejl: boggmariaj@gmail.com
Nästa Vikablad kommer den 6 maj.

I marginalen... Den som inte har himlen inom sig, söker den förgäves i hela universum.

Otto Ludwig

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
KALLELSE ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
i Vika bygdegård
onsdagen den 28 april 2021 med början kl. 18.30.
Vika bys samfällighetsförening.
Ärenden enl. stadgarna.
Vika jordägare, Rull Lars Larsson och Anna Dahls
Stiftelse för byn Vika.
Ärenden enl. stadgarna.
Anslag till olika ändamål.
Samtliga stämmohandlingar finns tillgängliga
hos Göran Eriksson, N Vika.

Stöd Vika Bygdegårdsförening
och bli medlem år 2021 !
50:- för enskild medlem och 100:- för familj.
Betalas till Bankgiro 5403-6025
alternativ Swish 123 599 26 07

Det går bra att betala med Swish 123 599 26 07
till Minnesfonden Vika Bygdegård.
Uppge till vem, och ditt namn.
Inger Persson 070-387 57 26.
0250-202 90 (detta tel. till 15/4)

Städning av Bygdegården under vecka 20
Städledarna varje grupp anmäler
till Maria Wikström 070-6999851
I år endast en grupp per dag. OBS !

GLAD PÅSK !!
Vika bygdegårds minnesfond
har nytt telefonnummer:

070-387 57 27
Men det är fortfarande
Inger Persson som svarar
när du ringer!

Sökes / säljes

Jag inser min begränsning och måste sälja huset.
Men måste först hitta ett annat boende. Undrar
därför om det finns någon som har något att hyra
ut? Litet hus, lägenhet på gården etc. Allt är av
intresse för mig och min katt Lilli. Vi båda önskar
ett fortsatt stillsamt liv, gärna här i Vika. Byn
betyder mycket positivt för mig sedan 1986.
Känner stor tacksamhet för all omsorg, kärlek
och respekt som jag fått. Speciellt värmer
tanken på dem som stöttade mina barn under den
tiden som blev för svår.
Kommer också ihåg kämparglöden när vi lyckades
behålla och få skolan ombyggd. Vilken laganda.
Cykelvägen mellan norra Vika och Lomsmyren. Det
var länge sedan, men jag kan konstatera att man
fortsätter att samla gemensamma krafter och
utföra olika projekt. Bra jobbat!
Nu ska jag sortera, sälja och kasta 35 års
samlande. Det kommer att ta tid och det får ta
tid, jag kan inte stressa. Börjar med att sälja:
Oljemålning storlek: 123x89cm inkl ram
Motiv från Åsens fäbodar mellan Öje och Venjan
”Timmerstuga med äppelträd i blom”
Gjord av konstnären Malte Georgii Malung 1983
3000kr el högstbj.
Vapenskåp Zugil International
Litet lättplacerat bredd 35 cm h 126 dj 30
SS 9432 tillverkningsår 2006
2500kr el högstbj.
Finns: Sängramar i trä 160x200 90x200. Retro
juniorsäng 1950-tal. Blomkrukor, amplar osv.
Behöver hjälp med att köra till återvinningsstationen, klippa gräs mm. Får väl försöka lösa
allt så Coronasäkert som möjligt.
Anna-Lisa Jonsson ( f.d. Mandfloen)
Vika byväg 142, Tel 0250-20165, 070-5518815

Ett litet minne från början av 1940-talet
På den tiden och långt innan var det vanligt att odla sitt eget lin i Norra Vika. I vårt fall odlades linet
bakom uthusen. När linet var färdigväxt samlades ett antal linstrån ihop mellan händerna och rycktes
upp och jorden slogs ur rötterna. Linet bands sedan ihop i mindre kärvar och fraktades till en plats
ovanför järnvägen efter Nårdibynsbäcken.
Där hade det grävts i ordning flera djupa hål cirka 0,7 x 1,5 meter stora i anslutning till bäcken.
Kärvarna varvades ner i dessa fördjupningar, med plank och stenar ovanpå för att inte flyta upp när
vatten sedan släpptes på. Där fick det ligga och röta sig i någon vecka. Det hängdes sedan upp i en
hässja eller liknande för att torka.
Nästa moment var att bråka linet, det gjordes med ett verktyg som troligen var hemmagjort.
Ytterhöljet på varje linstrå bröts då sönder. Detta följdes av skektning medelst skektkniv av trä, sedan
heckling. Hecklingen gjordes med ett verktyg som bestod av ett bräde med en massa spikar där linet
drogs igenom för att rensa bort skalresterna från varje linstrå.
Allt utfördes på nedanstående fotografi från början av 1900-talet, taget hos Anders Alin i Tomtbyn,
Vika. Från vänster dottern Maria, Alins hustru Barbro Anna, tredje kvinnan okänd, fjärde
”Lissbryktann” från Perishol och Alin till höger sitter och klubbar linet före skektningen.
Text: Rune Grudin, illustration: Gun Engberg

