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Utgiven av Vika bygdegårdsförening

Torsdag 1 juli

Vika bygdegård, tel 20216 (uppgifter om aktuell vaktmästare)
Bokningsansvarig: Maria Wikström, tel 070-6999851
Bygdegårdens minnesfond: tel 070-3875727, Inger Persson
Vaktmästare i juli: Jonatan Andersson & Linda Gustavsson, 070-3232238

~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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 juli till Maria
Jönsson, tel 070-3623945,
Mejl: boggmariaj@gmail.com
Nästa Vikablad kommer den 5 augusti.

I marginalen... Om man vägrar att se bakåt och inte vågar se framåt så måste man se upp.

Tage Danielsson

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

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

BYLOPPIS !
Lördag 24 & söndag 25 juli
kl. 10:00 - 17:00
Kartor där säljarna är markerade
finns vid bygdegården.
Fikaförsäljning och kartor vid bygdegården
lördag & söndag kl. 10.00 - 15.00.
Tag en tur runt i byn och besök alla loppisar!
Ett 20-tal finns att besöka,
fynden kan bli många denna helg.
Välkomna !
Med anledning av Rune Grudins inlägg rörande Vika
missionshus; Fridhemskyrkans styrelse har besvarat Rune
Grudins brev. Här följer ett utdrag:
De medel som inkom vid försäljningen av Vika missionshus
förvaltar Fridhemskyrkans församling med samma intentioner
som Vikaborna hade en gång för över hundra år sedan.
Nämligen att människor ska få ett personligt möte med Gud
och få uppleva Hans välsignelse i sina liv.
Fridhemskyrkans styrelse
Ett Vika-minne från 40-talet

Vikadagen
blir i år måndagen den 12 juli
kl.12.00 – 15.00.
I år blir dagen något enklare med
kaffeservering, lotteri, tipspromenad
och bokförsäljning.
Vi har även många nya foton från
gamla tider att titta på.
Vi ses på hembygdsgården,
välkomna!

Slåtterdag
Kom till hembygdsgården
lördagen den 31 juli
och var med på byalagets slåtterdag
då vi slår gräset på tunet.
Vi börjar kl. 10.00, byalaget
bjuder på kaffe och smörgås.
Välkomna!

Fiskefesten i Hjärpesbo är
inställd enligt traditionell form.

Under krigsåren var det ju ransonering på allt. Vi bodde då i samma
I år kommer endast nottävling
hus som Anders Grudin. Vi kom överens med Sofia Karlsson, som
med tillhörande sikförsäljning
ägde kaféet, att vi skulle skaffa grisar tillsammans. Det fanns ett
uthus med svinstia som kunde användas. Nu rivet. Grisbilen från
bli av. Den 10 juli kl 16.00
Leksand åkte runt och sålde kultingar. Annons i Mora Tidning talade går starten.
om när och var. 2 stycken köptes. Efter några dagar visade det sig att
kultingarna hade löss. Sabadillättika löste problemet. Mamma Asta
och Sofia turades om att mata grisarna. Alla matrester åkte ner i grishinken. Nässlor och mjölkört gillades också.
En dag på hösten, när mamma var på väg till stian med mat, kom "gubbarna" hem från älgjakten och ville ha
kaffe. Grismaten fick stå i farstun under tiden. Men när mamma kom för att fortsätta, var hinken tom.
Förklaringen kom en stund senare. Utanför, under en buske, låg jakthunden med en mage som en ballong. Han
kunde inte röra sig på flera timmar. Hur mamma lyckades fixa maten till 2 skrikande grisar minns jag inte.
När det var dags för slakta grisarna, anlitades en slaķtare från Mora. (Enligt ryktet tålde han inte se
människoblod). Slaktmask användes. Sen skulle grisen stickas och blodet tas till vara, under tiden den vispades
för att inte koagulera. Hillevi var kaxig, det skulle hon fixa. Jag föredrog stå bakom husknuten. PANG! Skottet
gick. Någon skrek: Kom TILLBAKA! I full fart bort var Hillevi, med hink och visp i händerna. Inte så kaxig
längre.
Man måste lämna ifrån sig en del ransoneringskuponger för att få ha gris. Hillevi var Sofias systerdotter, växte
upp i Vika.
Nedtecknat av Maith Engberg

