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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 28 oktober till Maria
Jönsson, tel 070-3623945,
Mejl: boggmariaj@gmail.com
Nästa Vikablad kommer den 4 november.

I marginalen...

Det bästa sättet att förutspå din framtid är att skapa den.

Lao Zi

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Obs !

Nytt datum för Bygdegårdens dag!

Obs!

Söndag 21 november
kl. 12.00-16.00
Alla hantverkare/säljare utomhus. Fika inne! Anmälan till Inger 073-6214012.
Vi har det mesta utomhus trots öppnandet av föreskrifter runt Corona.
Mer information i nästa blad i november.

Hej alla hundägare � �
Nu öppnar vi ett nytt litet hunddagis:

4 aktiva tassar i Mora
i Vikas gamla missionshus. Här har vi renoverat och
byggt om så att hundarna ska trivas i stora rymliga
boxar. Totalt 6 st. I boxarna finns mysiga soffor,
bäddar och hundkompisar.
Hundarna kommer varje dag ut på flera härliga
promenader i skog och mark eller i bymiljö. Då vi är
ett aktivt dagis kommer olika aktiviteter erbjudas till
hundarna under dagen t.ex. sök, spår, hjärngympa,
balansövningar osv.
I samma hus finns Catrins hundspa, där erbjuds allt
från bad, kloklippning, klippning, trimning och
massage.
Vill du veta mer om oss eller lämna en
intresseanmälan för er hund, skicka ett mail till:
4aktivatassar@gmail.com
// Kattis och Catrin
Vänd

Här följer en inblick i en hemmansägares vardag
för mer än 100 år sedan.
Erik Edfäldt (1870-1942) hette Kånå Erik Eriksson, men tog namnet Edfäldt. Han
arbetade med jord- och skogsbruk, men var också en aktiv föreningsmänniska och kunnig
mångsysslare. Aktiv inom Vika Missionsförsamling likaväl som Vika blåbandsförening
(IOGT), tillika byföreståndare åren 1913 – 1935. Dagboksanteckningarna skildrar dagar i
januari. En ordförklaring: umbår betyder torv, det var viktigt att hämta torv för att ha till
strö i ladugård och stall. Torven bröts på myrar, lades upp på tork på myrhässjor för att
sedan hämtas när myren frusit till. Erik nämner också att han gjort en björn, det är ett
redskap för att spänna ihop ett timmerlass.
Foto och information är hämtat ur boken Vika – en by vid Siljan, utgiven av Vika byalag.

Utdrag ur Erik Edfäldts annotationsalmanacka 1904
Januari 1 F. Detta års första dag var jag i Mora Kyrka under predikan av Prosten Skoglund.
2 L. I dag var jag hemma, det var auktion hos Bolin och på qvällen var det vattenledningsstämma, der jag
blef vald till revisor det år som denna bok tjänstgör. E Edfäldt. Den 2/1 dog Barbro Kerstin Matsdotter i en
ålder af 92 år.
3 S. I dag var jag i missionshuset på förmiddagen och också äfven på eftermidagen.
4 M. Denna dag gjorde jag och Karl Andersson en likkista åt Barbro Kerstin.
5 T. I dag har jag med flera varit till Mora och gräft en grav som Barbro Kerstin skall ligga nere i.
6 O. I dag trettondagen jordades den förut omnämnda sedan bevistade jag Gudstjänsten i Kyrkan, på e.m. var
det ungdomsmöte i missionshuset här i Vika med kaffedrikning och föredrag af en prestelef, Wegner
hvilket var lärorikt.
7 T. I dag har jag varit på husförhör som har hållits i Folkskolhuset av Pastor Skoglund och har talat öfver
Mattei 2: hvilket utgör Högmässotext på trettondagens Predikan. Tunberg kl. 6 e.m.
8 F. I dag har jag kört 2 lass hästgödsel till Knutfoles ängsbacken o ett lass kastved från Myckelmyran o ett
lass hyvelspån från Rull Lars såg, på kvällen var jag på bönemöte i Missionshuset.
9 L. I dag har jag kört sten från Lasusgard till Röfvåkitt o sedan var jag till station med en koffert åt Bolins
piga som skulle hem, sedan var jag i tröskstämman i Tomtbyn sedan derefter var jag till Stenis på
bönemöte.
10 S. I dag var jag hemma till kl. 8 då gick jag till Loge möte o sedan derefter var jag med på Söndagskolfästen
i Missionshuset.
11 M. I dag var jag till station med 4 tunnor potatis o derefter har jag kört 5 lass umbår från Myckelmyren,
sista lasset körde jag sönder selen hvilken jag lagat på qvällen.
12 T. I dag har jag kört 6 lass gödsel till digeränget som har blifvit 9 lass när jag kom dit. I qväll har M
Karlsson predikat i Barbrogård o jag var der det var mycket välsingnat.
13 O. I dag har jag kört gödsel till digeränget 9 lass. Det har varit 3 kalt idag o litet snö kom på qvällen.
14 T. I dag har jag varit till Fulåbergsskogen efter ved o det var dålig väg för det har snöatt o blåst. Jag har i
qväll filat två vedsågar, jag lägger mig då kl. är 8.46 e.m.
15 F. I dag har jag varit efter ved till Fulåbergsskogen det var dålig väg för det snöade och yrde. Jag går nu o
lägger mig kl. är 9 e.m. Herren har väl bevaratt oss i dag.
16 L. I dag har jag varit hemma för det var dålig väg å att jag ej ville efter någon ved som jag tänkte att jag
skulle. Jag har varit till klubbare smed jag har gjort en björn.
17 S. Sabatsdag sjöna dag som nu framliden är och nu denna qväll är inne. I dag var jag hemma till kl. 3
sedan var jag på Logemöte. Nu går jag och lägger mig kl. är nu 9.12 e.m.
18 M. Jag har i dag kört 5 lass umbår från Myckelmyren. I dag har det gode lugnt för det har varit kalt med
klart solsken den första solskensdagen på detta år, på morgonen var det 16, afton 23.
19 T. I dag har jag också kört 5 lass umbår från Myckelmyren. I dag har det ej varit så kalt det var 7 på
morgonen, solsken på morgonen, mulet på aftonen.
20 O. I dag har jag varit till Fulåbergs skogen efter ved det gick bra nog lätt. På qvällen var jag till Stenis
för att höra hur snart jag skulle börja köra timmer.
21 T. Jag har i dag varit efter ved till Fulåbergs skogen, i dag gick det tungt öfver Roxmyren för vägen hade
blåst igen, på eftermiddagen var det solsken.
22 F. I dag har jag börjat köra timmer åt Rull Lars från Utmelands skogen o kört ett lass med 9 stockar på.
K.A. Eriksson, Hans Eriksson o Tomt A. Eriksson äro mina kamrater.
23 L. I dag har jag kört två lass timmer från förut nämnda ställe. På qvällen var jag i bönhuset, Back Mats.
Dagboksanteckningarna är tillhandahållna av Rune Grudin.

