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Levande Landsbygd 
 

 
En lite ironisk inbjudan, för att 
väcka frågan om hur vi går 
vidare med 
landsbygdsfrågorna 
 
 
 
 
 

”Arbetsgruppen för bygdens framtid” bjöd in till möte med allmänheten, främst på 
landsbygden. 
Ett 30-tal personer slöt upp till möte på Vega den 5 mars för att diskutera en Levande 
Landsbygd.  
Frågor som barnomsorg, skolor, äldreboende och möjligheterna till att bygga nytt på 
landsbygden tillhörde de heta ämnena som diskuterades på mötet. 
Lägenhetsbristen i Vegby är förhållandevis stor. Ca 25 personer står på kö. 
I nuläget finns det INGA planer på nybyggnation. Det finns ingen som vågar satsa på att 
bygga lägenheter på landsbygden och det är också svårt att få lån till dessa investeringar 
trots en relativt stor efterfrågan. 
Detta möte var bara ett första av fler kommande möten om Landsbygdsutveckling. 
Ha koll på anslagstavlan för nästa möte. Passa på att ta del av andras och kanske t o m 
uttrycka din egen mening. Var med och påverka. 
 
 

Hembygdsföreningen byter ordförande 
 
Efter 37 år som ordförande i Vegbyortens hembygdsförening tyckte  Göran Axelsson att 
det var dags att överlämna ordförandeklubban åt någon yngre förmåga och har därför 
avsagt sig vidare uppdrag i styrelsen. Göran valdes som ersättare i styrelsen redan 1970 
då föreningen bildades men blev snart ordinarie i styrelsen och fick ersätta Gösta 
Neyman som ordförande redan 1976. Eftersom Göran befann sig på sjukhus efter en 
olycka och därför var förhindrad att närvara vid årets årsmöte, öppnades mötet av av 
sekreteraren Rolf Johansson som även hälsade de närvarande välkomna. 
Mötet inleddes med parentation över en medlem som avlidit under det gångna året. Till 
att leda förhandlingarna valdes Sune Frilander med Rolf Johansson som sekreterare. Av 
styrelsens verksamhetsberättelse framgick att föreningen vid årets slut hade 200 
medlemmar. Det kunde även konstateras att föreningen bedrivit en ganska omfattande 
verksamhet med många uppskattade inslag. Föreningens kassör, Maritha Wegstrand, 
redogjorde för föreningens ekonomi. Detta var också något som revisorerna givetvis 
tittat på och godkänt så därför kunde mötet bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 
året.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Här i Hembygdsparken har Göran 
lagt ner många timmar och det 
blir säkert fler                       
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                
 
 
 Rolf håller i 
pennan medan 
Sune svarar för 
klubbslagen. 
Föreningens 
finansminister  
Maritha 
Wegstrand till 
höger i bild 

 



I styrelsen omvaldes Gunnar Lundgren, Wilhelm Josefsson och Rolf Johansson samt 
nyvaldes Ingemar Skattberg för en tvåårsperiod. De som har ett år kvar är Maritha 
Wegstrand, Birgitta Kumpumäki och Jan Johansson. Börje Wegstrand omvaldes och 
Carl-Olof Levinsson nyvaldes som ersättare i styrelsen.  
Till revisor för två år nyvaldes Jörgen Andersson. Sonny Vegborn valdes på två år vid 
förra årsmötet. Till stugvärdinnor omvaldes Birgitta Kumpumäki, Gun-Britt Johansson, 
Åsa Asplund, Gun-Britt Vegborn och Mona Rohdin samt nyvaldes Berit Sjölin och 
Monika Ekman. Stugvärdinnorna fick också förtroendet att svara för att gästerna vid de 
s.k. våffelsöndagarna kan bli serverade kaffe med våffla. Valborgskommittén omvaldes 
och består av Gustav Johansson, Rolf Johansson, Arne Johansson, Birgitta Kumpumäki 
och Wilhelm Josefsson. Iris och Arne Johansson fick förtroendet att representera 
föreningen vid Västergötlands Hembygdsförbunds årsstämma  i Tranemo den 12 maj. 
Margaretha Swedberg, som lagt ner ett så ovärderligt arbete vid de senare årens 
utställningar, har beslutat sig för att tappa ner så det ska bli spännande att se vad som 
händer istället. Efter en stunds kaffepaus avslutades kvällen med att Gustav Johanson 
visade en blandning av diabilder från 1975 och framåt. 
 
 

Vegby vägförenings årsmöte 
 
Runt första mars finns möjlighet att bevista flera årsmöten med de olika föreningar som 
finns i Vegby, men intresset är sannerligen inte särskilt stort. Liksom tidigare år hade 
Vägföreningen och Byalaget Vega samordnat sina årsmöten vad gäller tid och plats. 
Styrelserna var överens om att den 27 februari var en lämplig dag.  

 
Här syns den lätt 
överskådliga skaran 
av dem som 
hörsammat kallelsen 

 
Till dessa båda möten kom det 12 personer vilket ändå får anses vara ganska så hyfsat. 
Per-Ola Johansson och Enar Hemmings fick förtroendet att leda förhandlingarna i första 
mötet för kvällen. Det blev omval på samtliga i styrelsen som stod i tur att avgå och 
styrelsen består alltså i sin helhet av Per-Ola Johansson ordförande, Carl Olof Levinsson 
kassör, Enar Hemmings sekreterare, Mikael Petersson v. ordförande samt Jörgen 

Landström ledamot. Av årsrapporten framgick att Enar Hemmings har svarat för 
snöröjning och halkbekämpning samt att UEAB 
skött sommarunderhållet på gatorna i samhället. En hel del röjning av sly har utförts av 
kommunens skogslag. De parker och grönområden, som föreningen har ansvaret för, har 
skötts av en heltidsanställd säsongsarbetare och har fungerat väldigt bra. Två 
feriearbetande skolungdomar har jobbat i föreningen var sin treveckorsperiod. Under 
mötet informerades om att vägföreningen har planer på en del nya attraktioner i 
Sjöparken men allt hänger på om kommunen ställer upp och betalar det material som 
behövs. Det finns tankar på ett regnskydd liknande grillbyggnaden men inredd med 
bord och sittbänkar istället för grill. Byta ut det svarta staketet utmed parkeringen mot 
en stenmur, en pergola och en bit smålandsgärdsgård.  Allt arbete är tänkt att utföras på 
frivillig väg och det bör inte vara några svårigheter så gott om duktigt folk som det finns 
i Vegby. Den som inte tror att detta fungerar kan gå och titta på ladugårdstaket i 
Hembygdsparken för att se resultatet av frivilligt arbete. Där anmälde sig inte mindre än 
13 personer som hade kunskapen av ett så ovanlig jobb som att lägga om ett spåntak. 
Du som gärna vill vara med och jobba i Sjöparken kan anmäla dig till Per-Ola redan nu. 
Det kan bli så många så att inte alla får plats. Först till kvarn…. 
Skulle det inte bli något av med det som är tänkt är ju ingen skada skedd.  
 
 

Byalaget Vegas årsmöte 
 
Efter Vägföreningens möte och en snabbfika tog Mikael Petersson över klubban och 
Byalaget Vegas årsmöte drog i gång. Det har varit ett händelserikt år på Vega. Många 
uthyrningar och tillställningar. Det anordnades bl a en, Irländsk afton tillsammans med 
VSK, en rockkonsert och ett 50-årsfirande. Rent ekonomiskt har det också varit ett bra 
år vilket behövdes efter några tuffa år. Elkostnaderna är en stor post som hade gått ner 
under 2012.  

 
 
 
 
 
Micke Petersson svingar 
klubban, medan Roland 
Johansson skriver protokoll 
 
 
 
 
 
 
 
 



En ny styrelse blev vald eller egentligen omvald. Styrelsen består av Ordförande: 
Mikael Petersson, Vice ordf: Leif Karlsson, Kassör: Tomas Karlsson, Sekreterare: 
Roland Johansson, Ledamöter: Lars Hjalmarsson, Bo Lorentzon och Jorma Laitinen. 
Suppleanter: Roger Gustavsson och Henrik Rylander. 
 
 

Äntligen börjar det gå mot vår, även om vintern inte 
släppt sitt grepp om oss riktigt ännu 
 
Vad har då hänt i TVFC under uppehållet? 
Micke Andersson fortsätter som tränare, till sin hjälp kommer han ha vår fd. tränare 
Martin Carlsson som sin högra hand. Peter Skantze kommer fortsätta som matchcoach 
exakt som han gjort tidigare, Jesper Levinsson kommer att ha huvudansvaret för bilagan 
under 2013. Med dessa fyra killar så kommer vi att vara väl förberedda inför 
seriestarten både i A & B-laget på ledarsidan, lägg då också till radarparet Brallis och 
Sippe som sköter materialet så förstår ni att vi är väl förberedda inför seriestarten.  
På Spelarsidan så har vi fyllt på med en handfull spelare som vi flyttas upp ifrån 
ungdomslaget. Ingen spelare har flaggat för att sluta så vi har en spelartrupp på ca 35 
spelare. Kul är också att Oskar Axéll valt att komma tillbaka efter att varit utlånad under 
fjolåret till UIFKs P16 elit. 
 

 

Som vanligt har vi deltagit i ett par inomhuscuper. I Minuten så gick vi vidare ifrån vår 
grupp men sedan tog det roliga slut, vi blev utslagna i slutspelsgruppen. En lite 
missräkning kan tyckas men det är små marginaler och denna gång var de inte på vår 
sida. Roligare var då att vi tog vår andra inteckning i Dalsjöfors inomhuscup för 
division 5 & 6-lag. I finalen ställdes vi mot arrangörsklubben Dalsjöfors. 
Efter en mållös match fick det hela avgöras på straffar där vi visade prov på goda 
nerver, vi satte alla fem, medan Dalsjöfors bara satte fyra. Här är laget som gjorde det! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martin Carlsson, Kristopher Carlberg, Jonathan Gotting, Jonathan Frilander, Anton Claesson, 
Jesper Levinsson, Per Levinsson, Gabriel Frilander, Alexander Hultén, Kristoffer Johansson och 
Key. Vid kameran! Peter Skantze  

 
Vi är också vidare i DM efter seger mot Dardania IF med 4-0. Målen gjordes av Gabbe, 
Jonte, Mackan & Koffe. I nästa match ställs vi mot segraren i matchen mellan Skene IF 
och Hestrafors IF. 
Vi har även kommit igång med träningsmatcherna och i skrivande stund har vi vunnit 
mot Dannike IK med 1-0 och målet gjordes av Jesper Levinsson. Förlust mot Redväg 
med 3-4 kan också läggas till historiken. För att se när vi spelar match eller bara vill se 
hur det gått så titta gärna in på vår hemsida.  www.laget.se/tvarredvegbyfc    
 
 
 
 



På Banvallen! 
 
Det är inte bara fotboll vi håller på med i Tvärred/Vegby FC. För att kunna finansiera 
vår verksamhet så måste vi få in kapital, och det gör vi genom ett par olika 
arrangemang. 
Den 16 mars hade vi På Banvallen, en dundersuccé där 36 lag fajtades om den åtråvärda 
segern. Konceptet är det samma som TV´s På Spåret, fast bättre och roligare. Peter 
Skantze och Martin Carlsson ställer kluriga resefrågor om vart vi är på väg, 
tillställningen är mycket uppskattad och det är rusning efter en plats när vi släpper 
biljetterna. 

 
 
 
Martin Karlsson och  Peter Skantze 
läser upp ledtrådarna 
 
 
 
 
 
 

Om vindarna blåser rätt så återkommer vi med en ny resa till hösten, håll gluggarna 
öppna så ni inte missar årets roligaste händelse. 
Vi har också vår brännbollsturnering i augusti. Börja redan nu samla ihop ett lag och var 
med och ta en lyra eller två. 
Seriespelet börjar för A-lagets del borta mot IFK Örby den 26 april klockan 18.30 och 
för B-laget borta mot Gånghester/Målsryd den 28 april klockan 15.00. 
Första hemmamatchen är den 4 maj klockan 15.00 på Sämshov, om vi får lika bra stöd 
som vi alltid brukar få, så skall vi göra vårt yttersta för att spela så bra vi kan och 
förhoppningsvis bärga alla tre poängen. 
 
 

1-kronan 
 
Den 17 maj klockan 19.00 har vi en så kallad 1-kronasmatch på Sämshov, det vill säga 
att våra sponsorer bjuder på inträdet och vi i TVFC får en krona per åskådare. Om du 
som privatperson vill ställa upp och stödja oss på detta vis går det naturligtvis också bra, 
och vi skulle bli ytterst tacksamma. 1-kronasmatchen är ett mycket bra tillskott för vår 
förening, så stöd oss gärna. Matchen spelas mot Hössna IF. 
 
 
 

 
 



Nytt år och ny styrelse! 
 
Den 26 februari hade vi årsmöte på Sämshov, om På Banvallen är välbesökt så är ett 
årsmöte raka motsatsen. Men även om det inte är så trångt i dörröppningen så är det värt 
att lägga ner den tid vi gör i styrelsen ändå, vi känner ett stort stöd bland spelare, ledare 
och alla supportrar, vilket gör att man orkar med de mörka månaderna på året då man 
lägger grunden för den gröna tiden. 
Mathias Axéll blev återvald som ordförande, Mathias som tackade ja till posten för ett 
år sedan efter att han innehaft samma roll i ungdomssektionen tidigare.  
Övriga som återvaldes var Cleas-Erik ”Brallis”Sjölin, Martin Svärd och Mikael Wester, 
alla tre var även med i styrelsen 2012. Göran Carlström och Per-Ola Johansson är även 
dessa med i styrelsen. 
Vi tackar Stefan Carling för hans insats under året, Stefan valde att kliva av styrelsen då 
han kände att han inte kan delta i den mån han vill. Vi tackar Stefan för denna runda i 
styrelsen och hoppas att han återkommer när han känner för det. 
Brallis hade kokat perfekt kaffe och bakat underbara muffins, bara detta gör att det är 
värt att gå på ett årsmöte i TVFC. 
Men det är inte bara ovan nämnda personer som jobbar och ställer upp för TVFC, det 
finns en hel radda personer som ställer upp när det behövs. 
För att inte nämna några namn och riskera att man missar någon så har vi 
inträdespersonal, kioskpersonal och bolltjejer/pojkar på våra matcher. Sedan har vi ett 
flertal som ställer upp på vår brännbollsturnering och fixar våfflor, kaffe bland annat.  
Ni är många och ni vet vilka ni är, vi är oerhört tacksamma för all den hjälp vi får, för 
utan er skulle det aldrig fungera. 
 
 

Medlemsavgift 2013 
 
Det har kommit ut ett papper i brevlådorna om att bli medlem i TVFC. Att bli medlem i 
TVFC är ett bra sätt att stödja vår förening. För endast 100 kronor hjälper du till att 
stärka vår ekonomi och på så vis göra vår verksamhet ännu bättre.  
Detta är lite av vad som hänt och vad som komma skall i Tvärred/Vegby Football Club, 
för att inte missa något så titta in på vår hemsida. Där kan du läsa om allt som händer, 
adressen är www.laget.se/tvarredvegbyfc  
Med dessa rader önskar jag alla en fin vår, så ses vi runt Berga och Hovet framöver. 
Med vänliga hälsningar 
Göran Carlström 
Tvärred/Vegby FC 
 
 

 
 
 

Årets cykelmiddag 
 
Reservera lördag den 31 augusti, då årets cykelmiddag kommer att äga rum. Kanske 
läge att redan nu se över ringtryck, kedjesmörja, ringklocka, hjälm m.m. Håll utkik efter 
mer info på anslagstavlor samt i Vegbybladet när det börjar närma sig avfärd. 
 

Loppmarknad på Sämshov 
 
Årets Loppmarknad på Sämshov, kommer att äga rum lördag den 18 maj (Pingstafton) 
 
 

Årsmöte i Vegby Sportklubb 
 
Den 5 mars höll VSK sitt årsmöte. Till VSK – styrelse 2013 valdes ordf. Per-Erik 
Frilander, vice ordf. Lars Rosenqvist, Kassör. Erika Nordh, Sekr. Carina Gustafsson, 
Ledamöter. Claes-Erik Sjölin, Christer Johansson, Rainer Eskilsson.  
 
 

VM i pimpel 
 
Årets VM i pimpel gick av stapeln den 26:e februari. Det är inte lätt att hitta en dag med 
skönt väder och tillräckligt tjock is. 17 deltagare gav sig ut på isen och fiskade i den 
kalla vinden. Några stora fiskar blev det inte, men det nappade en del i alla fall. 
Invägningen brukar vara på Vega men lokalen var uthyrd, så invägningen fick ske i 
grillstugan i Sjöparken. Deltagarna trängdes för att värma sig och äta nygrillad korv. 

 
 
  



 
 

Mikael Johansson tar emot 1:a 
priset 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mikael Johansson 1:a, Jörgen Landström 2:a, Roland Johansson 3:a, Alexander 
Larsson fick ett tröstpris eftersom det skilde så lite till trean. 
Per Johansson tog hem vandringspriset, störst abborre. Den vägde hela 66 gram 
 
 

Gustav Johansson, 32 873 dagar 
 
Vi vill i detta nummer passa på att gratulera en Vegbykändis på sin 90-årsdag. Då han 
inte vill bli firad med buller och bång, säger vi helt enkelt Grattis till dina 32 873 dagar 
den 16 april.  

 
 



All eventuell uppvaktning undanbeds  
 

Den uppvakning som jag fick när jag fyllde 80 år har jag 
ännu inte glömt och kommer heller aldrig att glömma. 
Uppvaktningen i Vega blev till ett oförglömligt minne som 
räcker hela livet ut. Den enda uppvaktning den här gången, 
som jag skulle kunna tänka mig, är att Byalagets sten på 
isen utanför Sjöparken hamnar på sjöbotten samma dag 
som jag fyller år. Jag har nämligen gissat att stenen drattar 
genom isen den dagen. 
Vänligen respektera min önskan. 
 

Gustav 
 

 

VSK-profil 
  
Under snart 90 år har en väldig mängd fotbollsspelare passerat i sportklubben. En av de 
färgstarkare spelarna genom åren är Sture Persson i Tostarp. Han spelade i försvaret 
först i pojk- och juniorlag. Började som 18-åring i A-laget och spelade där i 15 år. Född 
i Tostarp 1934, blev moderlös som barn. Byggde ett nytt hus på gården 1967. Drev 
jordbruk på deltid. Första anställningen var på Vegby Såg AB där han bl.a. lastade virke 

på stationen. Han berättar om en 
arbetsdag i Limmared, där det 
fanns en våg som virket vägdes på. 
Dagen började klockan 07.00 och 
varade till 21.30 på kvällen. Då  
var Sture 16 år. Efter 6 år på  
Vegby Såg inträffade där en unik 
händelse då kung Gustav VI Adolf 
besökte vår bygd.  
 
 
 
Sture med sina kära husdjur 
 
 
 

Han stannade och hälsade på Sture och hans arbetskamrater. Sex år som 
byggnadsarbetare var han bl.a. med och byggde Vegby skola. Därefter har Sture varit 
egen företagare i byggbranschen ända fram till pensioneringen, men det händer 
fortfarande att han slår i nån spik åt folk. För att återgå till fotboll så var Sture en av de 
bättre försvarsspelare som spelat i VSK. Hade säkert platsat högre i seriesystemet om 
han hade haft möjlighet att flytta. Bra inställning och bollbehandling samt en enastående  
 

Här syns den unge 
Sture mellan 
sågverksägare Åke 
Larsson och kungen 
vid kungabesöket 
1951 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fysik. Läs nu rätt: han har aldrig under sin karirer varit  skadad eller stått över en 
match under 15 år. Sture var uttagen en gång att spela i landskapslaget. Flera gånger 
vann VSK kommunmästerskapet på den tiden. Något erbjudande om spel i bättre lag 
förekom men Sture blev kvar i VSK. Juniorlaget 1952 var troligen det bästa VSK haft. 
Det året gick laget till final i juniorcupen mot Mariedal. Den spelades på Ekvallen inför 
drygt 450 åskådare men tyvärr blev det förlust. Man slog ut flera lag från Borås, 
Ulricehamn, Tranemo, Kinna m.fl. Det juniorlaget blev stomme i A-laget under flera år 
då VSK spelade i Västgötaserien som då var Västergötlands högsta serie. Några år fram 
till 1959, då Sämshov invigdes, var Åvalla I Gällstad hemmaplan för både VSK och 
Gällstads IF. Laddade derbyn mot GIF. 
Den äldre publiken talar än i dag om Stures sammandrabbningar med GIF:s ytter Sören 
Claesson. En händelse under tiden när Sture gjorde lumpen på I 15 i Borås som 
motorcykelordonnans tillsammans med några av Elfsborgs spelare ordnade dessa så att 
Sture fick träna med Elfsborg. Det var under tiden som VSK:s Olle Claesson spelade i  
Elfsborg. När dom delade upp fick Sture spela mot landslagsyttern Lasse Råberg. En 
hård perfekt glidtackling mot Lasse i början av träningspasset gjorde att Lasse föll. Då 
tog tränaren ut Sture som inte fick delta mera. Bland många minnen berättar Sture om 
en match i Kungsäter där planen fick förlängas några meter ut på en havreåker. När 
Sture slutade spela fotboll blev han en trogen Elfsborgssupporter som köpt säsongkort i 
35 år. En gång under alla dessa år har han missat en match. Sture såg sin första 
Elfsborgsmatch 1942 då han fick följa med en farbror och det tog ett och ett halvt dygn 
på den iden med övernattning i Sandslätt. Sedan fick han gå genom skogen hem. Bland 
övriga intressen kan nämnas traditionellt i familjen ett kyrkligt intresse. Sedan 34-
årsåldern har han haft flera tunga uppdrag som ledamot i kyrkorådet m.m. Var 
kyrkovärd i Gällstads och S.Säms kyrka i 15 år. Hans fyra barn är sedan länge utflugna 
ur boet och Sture bor kvar i sin väldigt trevliga stuga 
 i Tostarp. Intresset för fotbollen har Sture kvar och är med och arrangerar en VSK-
veteranträff den 5 april 2013. 
    Arne 
 



 
 

Fest, bröllop, dans, barnkalas, möte, teater 

eller kursverksamhet? 
 

Här finns det du 

behöver! 
Handikappanpassade lokaler 

för upp till 300 personer 
Komplett kök, pub och scen 

Stolar bord, serviser och 

partytält 

Handikappanpassat: Rymlig entré i 
markplan, med handikapptoalett och hiss 
till respektive våning 
Puben: 46 m2  för upp till 50 personer 
Stora salen med scen: 140 m2  med en 
scen på 52 m2 för upp till 250 personer.  
Totalt upp till 300 personer 
Bord, stolar och porslin för dukning 
finns samt kök med storköksdiskmaskin 

Som medlem i Byalaget Vega har du 
medlemspriser på hyra. Prisexempel: 
Barnkalas dagtid i puben inkl kök, 
200 kr. Fest i puben fredag/lördag 
kväll, 400 kr. Större festlighet i stora 
salen fredag/lördagkväll 800 kr 
 

För frågor om hyra och bokningar kontakta Micke: 0321-72329 eller 
0708-397940 eller maila vega@vegby.se  Kolla mer: www.vegby.se 

 
 



Vad händer i Finnekumla kyrka i påsk? 
 
Skärtorsdagen den 28 mars kl. 18.00 firas Veckomässa. Finnekumlakören. Per Jonstoij 
och Monica Johansson medverkar. 
Både på Långfredagen och Påskdagen är det närmast att åka till Tvärred eller Gällstad 
kl. 11.00  
 
Träffpunkt Åsunden äger rum en torsdag i månaden kl. 10.30-12.00. Den 18 april är 
det Finnekumlas tur och då blir det kaffe, sång och musik i församlingshemmet. 
 
I höstas fick Skara stift en ny biskop! Åke Bonnier besöker Åsundens församling 
onsdagen den 24 och söndagen den 28 april. Det blir både scouthögtid, församlingsafton 
och högtidsmässa de dagarna. Alla är välkomna! Se annonsering i församlingsbladet 
och UT. 
 
Planering för Sommarkyrkan i Finnekumla pågår för fullt! Kyrkan kommer att vara 
öppen alla eftermiddagar 15 juli – 4 augusti. Två kvällar i veckan blir det 
musikprogram. Hör av dig till Gun-Britt Andersson (tfn 723 15) om du kan vara 
besöksvärd under några timmar eller bidra till blomsterutsmyckningen eller något annat 
i kyrkan.  
”Kyrkan som besöksmål” är ett projekt som drivs av Leader 7-härad i samverkan med 
flera församlingar i våra bygder. Åsundens församling deltar i projektet med vår kyrka i 
Finnekumla.   
 
Söndagen den 15 september är det dags att gå till valurnorna! Den dagen är det 
kyrkoval. För oss som bor i Åsundens församling är det extra viktigt att många går och 
röstar eftersom vår församling blir ett gemensamt pastorat med Ulricehamn, Timmele 
och Hössna från  januari 2014. Ju fler som röstar på personer från vår församling desto 
större inflytande kan vi få i det gemensamma kyrkofullmäktige. Mer information 
kommer! 
 

 
 

Under våren 

Annandag påsk och 
Söndagar 7 – 28 april 

Start från Nyfiket, 10.00 – 11.30 
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Lådkamerans tid 
 
Under tiden för andra världskriget och några år både före och efter, var det många som 
var ägare till en s.k. lådkamera. Den som ägt en sådan kamera, eller kanske ännu har 
den kvar, minns säkert hur den såg ut och hur den fungerade.  Förutsättningen för att 
man skulle kunna fotografera var att det fanns en film i kameran. Filmen var svartvit 
och var upprullad på en plåtspole. När filmen framkallades blev kortet lika stort som 
den del av filmen som användes för varje kort, 6 x 10 cm var det mest vanliga. När man 
satte i filmen fick man vara noga med att vrida fram 
 

 
 
 
 
Det var inte ovanligt 
med en sådan här 
kamera i handen när 
man gick ut på en 
söndagspromenad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lagom så att man såg ettan i det lilla runda fönster som fanns på baksidan av kameran. 
När första kortet var taget fick man inte glömma vrida fram filmen till tvåan och så 
vidare tills filmen var slut. Det hände att man glömde vrida fram filmen så att två kort 
togs på samma nummer på filmen och mestadels var båda tagningarna förstörda, men 
resultatet kunde också bli det omvända beroende på hur motiven stämde mot varandra. 
Kameran var för övrigt enkel att använda, det var bara att fokusera in motivet i ett av de 
två fönster, liggande eller stående, som fanns på kameran. Kameran var också försedd 
med en slags bländaranordning, en liten plåt att dra ut i olika lägen. I plåten fanns olika 
stora hål, bländaröppning, att användas vid olika tillgång på ljus. Resultatet blev ju 
mestadels bäst i starkt solljus med liten bländare. 
 

 
Här et exempel på att man med en dubbelexponering kan spara film om man har tur. 
Huset i bakgrunden är bostadshuset i Bagaregården som det såg ut på den tiden. 
Personerna som sitter i gräset på Skogsvallen i Torsbo och tittar på fotboll när VSK 
spelar mot Torsbo IF är fr. v. Hilding Hagberg. Erik Carlsson, Evald Johansson, 
okänd, Roy Nygren?, Karl Svensson? och Ivan Svensson. 
 
Med kameran fanns också möjlighet att fotografera med blixt. Det enklaste och 
billigaste var att hänga en magnesiumblixt bakom kameran, ställa kamerans slutare 
öppen och tända blixten med en tändsticka. Stubinen på blixten var så lång att den som 
tände blixten hann sätta sig tillrätta och komma med på kortet. Förutsättningen var att 
det var helt mörk där fotot skulle tas. Är det någon som har nått gammalt foto liggande 
som han eller hon anser var av intresse att publicera i Vegbybladet så hör av er till 
någon av dem som svarar för tidningen och då helst med en beskrivning av det som 
finns på kortet och gärna med årtal. Namnen på dem du kan vända dig till finns på sista 
sidan. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Webmaster sökes 
 
Du som har lite tid och kan lite om websidor samt vill göra en liten insats för din bygd, 
kontakta någon av våra föreningar eller maila kontakt@vegby.se. Vi använder 
Frontpage 2003, som är ett enkelt klipp och klistra program som några av oss redan kan 
hjälpligt. Tanken är att fräscha upp sidan och hjälpa till att hålla den uppdaterad med 
information. Inget överdrivet, men ändå lite intressant. Ribban ska inte ligga för högt 
för att inte riskera att sidan dör ut. 
 

Redaktionen efterlyser 
Som ni redan vet består redaktionen av några ideellt arbetande skribenter. Vi har inte 
möjlighet att ”rycka ut” som reportrar normalt kan göra, utan vi skriver om händelser 
där vi själva varit närvarande. Med tiden kan det bli lite tjatigt eftersom vi ofta är med 
på vissa årliga evenemang. 
Vi efterlyser därför lite hjälp. Om någon sett, hört eller varit med om någonting i 
bygden som kan vara trevligt för andra att ta del av, skriv några rader, och gärna skicka 
in någon bild, till redaktionen. Det behöver inte vara så avancerat, men det behöver vara 
digitalt. Maila till vegbybladet@vegby.se eller lämna över till någon på redaktionen på 
någon form av datamedia, USB-minne, CD-skiva eller liknande. 
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Vegby-bladet ges ut 4 ggr per år av de tre ideella föreningarna Vegby Sportklubb, 
Vegbyortens Hembygdsförening och Byalaget VEGA tillsammans. Bladet delas ut 
gratis till hushållen i Vegby med omnejd och publiceras på internet, www.vegby.se. 
 
Redaktionen består av: Tomas Karlsson, Stötta våra föreningar med ditt 
Per-Erik Frilander, Mikael Petersson, Rolf medlemskap. Sätt in medlemsavgiften på 
Johansson, Gustav Johansson. respektive konto. Glöm inte att skriva 
Kontakt:  Kontakta redaktionen enklast namn på dem som betalningen omfattar. 
via mail, vegbybladet@vegby.se Medlemsavgifterna för resp förening:: 
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