VIKA-BLADET
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Utgiven av Vika bygdegårdsförening

Torsdag 6 maj

Vika bygdegård, tel 20216 (uppgifter om aktuell vaktmästare)
Bokningsansvarig: Maria Wikström, tel 070-6999851
Bygdegårdens minnesfond: tel 070-3875727, Inger Persson
Vaktmästare i maj: Maria & Stefan Jönsson, 070-3623945, 070-2608969

~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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 27 maj till Maria
Jönsson, tel 070-3623945,
Mejl: boggmariaj@gmail.com
Nästa Vikablad kommer den 3 juni.

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

I marginalen... Det finns två sätt att bli lurad, det ena är att tro på det som inte är sant, det andra är att vägra tro på det som är sant. S. Kierkegaard

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

Lördag 22 maj kl. 9:00
städar vi ute runt bygdegården.
Vi krattar och sår gräs mot järnvägen.
Medtag krattor !
Kaffe serveras ute.
VÄLKOMNA !

WIGGENS Catering !
Pizza-dag !
kommer att stå vid Vika Bygdegård under lördagen 22 maj.
För beställning sms:a eller ring 073-7225144
eller kom bara förbi och beställ på plats.
.
Hej Vikabor! Det verkar som att vi i Vika är lite dåliga på att
utnyttja den fina butiken vi har fått tillgång till! Låt oss alla
hjälpas åt att få ha kvar en sådan bra service i byn. Har man
önskemål om förbättring av t.ex. butikens sortiment eller andra
funderingar så går det bra att kontakta kundtjänsten, tel 0104565091. Det finns en uppenbar risk att butiken kanske upphör
om inte omsättningen ökar. Det vore väl synd!
Hälsningar från glada Lifvs-kunder

Barnarbete på 1940-talet

I mitten av juli kör vi en
byloppis i VIKA.
Man säljer hemma på gården,
kunderna hämtar karta vid
bygdegården som är utmärkt
var säljarna finns.
Intresseanmälan och frågor till
Kerstin Klockar senast 25 maj,
Tel. 070-3931553, eller
kerstinklockardahl@gmail.com

Vikabor!
Har ni gamla foton på hus i Vika
som idag kanske är rivna?
Även gamla foton på personer är
intressant, både gamla glasplåtar
och negativ. Meningen är att jag
gör kort av dem, att sättas upp
inom glas och ram och sedan
hängas i Vika hembygdsgård.
Ev. saker (foton, negativ, plåtar)
märkes med namn och tel.nr. för att
senare kunna återlämnas.
Hör av er till Rune Grudin,
070-3449318. Tackar på förhand!

Rune Grudin hade ett förslag om någon ville berätta om något som hänt på 40-talet. Därför tänkte jag berätta om
en episod som jag själv varit med om. Jag har sysslat med transporter hela mitt verksamma liv, min berättelse
handlar om min första transport.
Det började med att jag fick anställning som springschas på Konsumbutiken i Vinäs. Jag började i augusti 1949,
jag var då 14 år. En vinterdag ville föreståndaren att jag skulle ta packcykeln, cykla till Konsumlagret i Mora,
hämta tre 50-kg-säckar med mjöl, två säckar strösocker, även de 50 kg styck, plus 30 kg kaffe. Han sa att jag fick
åka så många gånger jag ville, men jag tänkte att om jag fick låna Lars Engströms vedkälke, då kunde jag ta allt
på ett lass. Sagt och gjort, jag tog packcykeln och kälken och trampade iväg till Mora. Väl där lastade jag två 50kilossäckar fram på cykeln, resten på kälken. Men jag kom inte så långt, vid Oskarias skobutik där tippade cykeln
över ända, på den tiden var ju Kyrkogatan tillåten för biltrafik åt bägge hållen, då kanske ni förstår vilken röra jag
orsakade. Vad skulle jag nu göra? Jag tänkte att om jag lastar om, lägger kaffet i botten på kälken, därpå mjölet,
och ovanpå allt detta sockret, men sen återstod ett problem, cykeln. Efter en del funderingar tog jag och lade den
ovanpå, men då inträffade en sak som inte fick hända, cykelpedalen gick in i ena strösockersäcken! Men det hålet
tätades med min tröja, därefter påbörjade jag min långa promenad, skjutande min kälke till Vinäs med cykeln
ovanpå, men jag var nöjd, fick ju allting med på ett lass. Tur att vägen var osandad, det var ju vinter. Resan tog,
om jag inte minns fel, närmare sju timmar. Allt detta för en dagslön på 4 kr/dag. Som ni ser var transportpriserna
låga redan då. / Hälsningar från Lars Israelsson

