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Ett träd kan ta sig underliga former i vår herres hage
Om du ger dig ut för att ta en promenad så gå inte bara för att få motion utan passa även
på att se dig omkring och även lyssna. Det finns många olika föremål i vår natur att titta
på och inte minst lyssna på ljud. Det finns fåglar och djur och det finns stenar, buskar,
träd, blommor och svampar m.m. Om du kanske tycker någonting ser lite annorlunda ut
så ta gärna en extra titt på föremålet. Vegbybladet ger här några prov på hur träd kan
bete sig lite annorlunda. Den här granen finns någonstans i skogen mitt emellan
gårdsplanerna på Fästered och Anders Claessons i Sävatorp.

Man kan fråga sig hur ett granfrö kan gro
mitt uppe på en platt sten och sedan få sina
rötter att växa ner till marken.

Ursprungsgranen ser ut att inte må så bra av att byta topp.
Det finns åtskilligt med bruna fläckar.
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På baksidan av en villa på Vegagatan växer också ett träd som säkert många inte har sett
maken till. Man kan tro att det är två träd som växer alldeles intill varandra men så är
det inte, det finns nämligen bara en stam. Att det är någon sorts gran är väl ingen tvekan

om för det är i alla fall barr på hela trädet. En bit ner på stammen har vuxit ut ett
sidoskott som tagit över och fortsatt växa rakt uppåt och dessutom ser ut som en vanlig
gran. Men utväxten, som ser ut mer som en julgran, har tydligen strypt all transport av
vatten och näring till toppen på ursprungsgranen eftersom den är helt död.
Nästa exempel på egendomligt växta träd kommer från Sämshov och den här gången är
det en björk som inte riktigt kunna bestämma sig för om den skall växa i en eller två
stammar. Björken, som inte längre finns kvar, hade börjat växa i två stammar från
samma stubbe för att åter växa ihop i en stam men efter ca en halvmeter åter dela sig
och i fortsättningen växa i tvåstammar. Björken hade vuxit upp bara någon meter från
den gamla dansbanans vägg mellan utbyggnaden mot öster och utbyggnaden mot norr
varav den mot öster utgjorde scen och den andra användes till klädgarderob och till
godisförsäljning. Björken fanns kvar fram till 1978 då den kom att stå i vägen för den
ombyggnad av dansbanan som utfördes samma år.

I bakgrunden syns den utbyggnad som då var
klädgarderob

Vegby vägförenings årsmöte 2014

Den 25 februari var det dags för vägföreningen att hålla sitt årsmöte och liksom tidigare
hade vägföreningen och byalaget Vega kommit överens om att hålla sina årsmöten
samma datum. Per-Ola Johansson, vägföreningens ordförande, var den som först fick ta
hand om ordförandeklubban och öppna vägföreningens årsmöte. Han fick också
förtroendet att leda mötet med Enar Hemmings som sekreterare. Enligt årsrapporten har
styrelsen sett ut enligt följande: Ordförande Per-Ola Johansson, sekreterare Enar
Hemmings, kassör Carl-Olof Levinsson, vice ordförande Mikael Petersson, ledamot
Jörgen Landström. Av rapporten framgick att snöröjning och halkbekämpning har skötts
av Enar Hemmings och att en säsongsarbetare har svarat för föreningens övriga
åtaganden. Dessutom har tre stycken duktiga feriearbetande skolungdomar arbetat tre
veckor var med att hålla snyggt inom föreningens område. Vägföreningen har också
svarat för skötsel av skolans grönytor mot ersättning. I rapporten meddelas också att
föreningen sökt och beviljats bygglov för ett väderskydd i Sjöparken. Projektet är även
påbörjat. Ordföranden vädjade till mötesdeltagarna att ställa upp med frivilligt arbete
när resten av projektet skall genomföras. Denna vädjan gäller givetvis inte bara
mötesdeltagarna utan alla i Vegby som har en hammare och är intresserade att hjälpa till
med bygget. Hör gärna av er till Peo. Nästa punkt på dagordningen var val styrelse och
där blev det ingen förändring. Under punkten övriga frågor tyckte Gösta Malm att det
var dags för en ny hemvändardag och att de föreningar som var med och arrangerade
förra gången för tio år sedan tar kontakt med varandra för att dra upp riktlinjerna för
genomförandet. Mötet avslutas och det blir en stunds paus för en fika innan nästa möte
kan börja.

Byalaget VEGAs årsmöte 2014

Mikael och Tomas redo att fatta pennan och
klubban inför mötets öppnande

Byalaget Vegas möte inleddes med en tyst minut för Jorma Laitinen, som varit delaktig
i Vegas styrelse sedan många år tillbaka.
Efter alla val ser den nya styrelsen ut som följer
Ordförande: Mikael Petersson. Ledamöter: Leif Karlsson, Bo Lorentzon, Henrik
Rylander, Tomas Karlsson, Roland Johansson, Lars Hjalmarsson. Suppleanter: Roger
Gustavsson, en plats blev vakant. Revisorer: Gun-Britt Andersson, Carina
Abrahamsson. Revisorssuppleant: Marita Simring
Oförändrad medlemsavgift och regler för 2015, dvs 100 kr per person el 200 kr för
familj (Barn upp till 20 år)

Belysning på banvallen diskuterades. En test med solcellsbelysning pågår i Dalum.
Frågan ska drivas vidare.
Annonsering i Kopplingen måste hållas igång.
Gäddraget bör börja med catch and release. Enar Hemmings tar med frågan till
fiskevårdsföreningen.
Frågan om piren nedanför ICA drivs vidare
Dags för en ny hemvändardag

Vegby Sportklubbs årsmöte 2014
Val av styrelse: Ordförande, Per-Erik Frilander, ledamöter för två år, Lars Rosenqvist,
Claes-Erik Sjölin, ersättare för två år, Rainer Eskilsson, Christer Johansson, kvarstår ett
år, Erika Nordh, Carina Gustafsson.
Utdrag från Vegby Sportklubbs verksamhetsberättelse för 2013
Styrelsen har bestått av Per-Erik Frilander - ordförande, Erika Nordh - kassör, Carina
Gustafsson - sekreterare, Claes-Erik Sjölin - ledamot, Lars Rosenqvist - vice ordförande
samt Christer Johansson och Rainer Eskilsson - ersättare. Styrelsen har haft ett antal
protokollförda sammankomster. Medlemsantalet var under året Medlemsantalet har
fortsatt att sjunka. Eftersom de flesta föreningar samlar in sina avgifter samtidigt i
Vegby, tror vi det kan vara en anledning till vår minskning. Vi kommer att göra ett prov
och skicka ut våra avier senare än vanligt, för att se om det blir lättare att fånga våra
medlemmar när inte allt ska betalas samtidigt. Frank Johansson har liksom de senaste
åren jobbat åt oss som vaktmästare under högsäsong, från april till oktober.
Vegbybladet har utgivits fyra gånger under året och har blivit ett väldigt uppskattat
forum som berör både klubben andra föreningar samt samhället i övrigt. Årets
Loppmarknad i maj blev även detta år en succé. Nyheten för i år var att vi öppnade en
timme senare än vanligt, men det påverkade inte våra besökare. Som brukligt de sista
åren, har Sune och Helvi lagt ner ett fantastiskt förarbete på att sortera och strukturera
upp alla småsaker på dansbanan.
Under två veckors tid i juli fick VSK ”låna” en tjej som var sommarjobbare åt
vägföreningen. En otroligt ambitiös tjej visade det sig detta vara. Ida som hon heter,
målade under dessa dagar klubbstugan, kioskerna samt det stora gröna förrådet.
Dessutom rensade hon ogräs. Klubbens kostnad för denna tjej + färg inklusive bidrag
från kommun blev ca. 12.000 kr.
Styrelsen beslutade att inköp skulle göras av en robotgräsklippare. Denna kostnad var
sedan tidigare redan berättigad till 50% bidrag från kommun. Gräsklipparen kommer att
installeras våren 2014, så snart väderförhållandena tillåter. Klubbens kostnad för detta
projekt kommer att bli ca. 85.000 kr + eventuellt en mindre kostnad för el och
markberedning.
Dansbanan har försetts med nytt plasttak samt nya sidor. Detta arbete har utförts av en
arbetsgrupp bestående av medlemmar från klubben. Även till detta projekt har klubben
sökt och fått bidrag. Klubbens kostnad slutade på 10.000 kr.

Styrelsen har även startat upp ett nytt projekt. Två stycken omklädningsrum som om allt
går som vi önskar, skall placeras norr om befintlig klubbstuga. Stommen till detta utgår
från två begagnade arbetsbodar som klubben kommit över till en rimlig peng. Ansökan
om bidrag för detta projekt är inlämnad, men kommer inte att behandlas förrän mitten
av april 2014. Bidragsansökan för detta projekt uppgår till 50% av kostnaden på ca.
470.000 kr. Innan bidrag, och bygglov är beviljat kommer inte projektet att startas upp.
I dagarna kom tyvärr ett förhandsbesked från kommunen om att VSK inte är beviljade
något bidrag för kostnadskrävande projekt 2014. Nu återstår att se hur vi kommer att gå
vidare med projektet med nya omklädningsrum på Sämshov.

TV FC har spelat Intersport Cup - DM
Som ett trevligt inslag i träningsmatchandet har i år även DM-matcher lagts in under
denna period. TV FC hamnade i en grupp tillsammans med Äspered, Hedared och
Högvad. Här följer några korta referat från dessa möten.

TV FC - Äspereds IF 0-1
Det var ingen större underhållning på Lassalyckans konstgräs under lördagen, vi spelade
allt annat än bra mot ett Äspered som inte heller höll någon vidare hög klass. Men
Äspered satte en balja i första halvlek och det skulle bli segermålet, utöver målet hade
Äspered ett skott i ribban och vi hade endast en chans när Jonte höll sig framme, men
tyvärr gjorde gästernas målvakt en mycket fin räddning. Vi grattar Äspered till segern,
sedan glömmer vi denna regniga lördagseftermiddag!

Hedared – TV FC 2-2
Andra matchen i DM var ett steg i rätt riktning, tyvärr slutade matchen 2-2 efter två
dyngskott på frispark. Vi började matchen piggt och hade bra rörlighet, Gabbe, Jonte
och Simon på mitten trixade på fint. Försvaret spelade tätt och felfritt matchen igenom.
Vårt ledningsmål kom till på hörna där Våge satte pannan till, riktigt snyggt måste
tilläggas. Det tog bara fem minuter innan kvitteringen kom, på en frispark dyngade
frisparksspecialisten i Hedared Jonathan Larsson iväg bollen rakt upp i nättaket. Sista
kvarten tog HBK över lite av initiativet med sitt fysiska spel, vi gynnades inte direkt av
domare Segers höga nivå men det är ju också bra att träna på att inte lägga energi på de
man inte kan påverka vilket jag tycker båda lagen gjorde på ett bra sätt. I andra pratade
vi igenom lite detaljer i spelet och det gjorde att vi var bra i början av andra, bra
försvarsspel och bra spel på mitten där vi började hitta rätt mer och mer. Tyvärr så hade
vi svårt att komma fram till de heta lägena, vi missade sista passet ett par gånger, hade
skärpan varit på topp hade vi haft ett par frilägen i andra. Vi tog åter ledningen när
Hucke bröt bollen och höll undan sin försvarare och smekte in bollen elegant i

målvaktens vänstra hörn. Matchen var vår och det kändes mycket bra från sidan, men så
med fem minuter kvar så drar vi åter på oss en frispark rakt framifrån. Återigen kliver
Hedareds Jonathan Larsson fram och dyngar iväg en raket rakt in i mål. Matchen slutar
2-2 och vi fick avgöra matchen på straffar, här var vi överlägsna och satte våra tre vi
han slå innan det var avgjort, HBK satte endast en i mål och tre utanför och över.
Som helhet en okey match från vår sida, en seger hade gjort att man varit nöjd. Nu när
vi tappade poäng just i slutet så blir betyget något lägre. Nu blir det nog svårt att gå
vidare i DM, vi får se nästa helg då vi styr kosan mot Ullared och match mot Högvad.

TV FC A-lag seriespel - spelschema 2014

TV FC U-lag seriespel - spelschema 2014
Datum/Tid
2014-04-27 17:00

Lag
Tvärred/Vegby FC - Rångedala IK

Bergavallen

2014-05-04 18:00

Äspereds IF - Tvärred/Vegby FC

Lundavallen

2014-05-11 15:00

Tvärred/Vegby FC - Redvägs FK

Sämshov

2014-05-19 19:00

Södra Vings IF - Tvärred/Vegby FC

Slottsvallen

2014-05-25 17:00

Tvärred/Vegby FC - Toarps BK
Hössna/Timmele - Tvärred/Vegby FC

Sämshov
Idrottsparken,
Timmele

2014-06-16 19:00

Tvärred/Vegby FC - Dannike IK

Bergavallen

2014-06-22 19:00

Marbäcks IF - Tvärred/Vegby FC

Bäckavallen

2014-06-29 15:00

Rångedala IK - Tvärred/Vegby FC

Furuvi
Sämshov

2014-06-09 19:00
Datum/Tid

Lag

Spelplats

Spelplats

2014-04-21 15:00

Dannike IK - Tvärred-Vegby FC

Dannehov

2014-04-25 18:30

Tvärred-Vegby FC - Limmareds IF

Sämshov

2014-04-30 18:45

Kinnahults IF - Tvärred-Vegby FC

Horndalsvallen

2014-08-10 17:00

Tvärred/Vegby FC - Äspereds IF

2014-05-09 19:00

Tvärred-Vegby FC - Hössna IF

Bergavallen

2014-08-17 15:00

Redvägs FK - Tvärred/Vegby FC

Dalums IP

2014-05-13 19:00

Tvärred-Vegby FC - Skene IF

Sämshov

2014-08-25 18:30

Tvärred/Vegby FC - Södra Vings IF

Bergavallen

2014-08-31 16:00

Toarps BK - Tvärred/Vegby FC

Furuvi

2014-09-15 20:00

Tvärred/Vegby FC - Hössna/Timmele

Lassalyckan

2014-09-17 19:00

Dannike IK - Tvärred/Vegby FC

Konstgräs i Borås

2014-09-29 20:00

Tvärred/Vegby FC - Marbäcks IF

Lassalyckan

2014-05-16 19:00

Slottsvallen

2014-05-23 19:00

Södra Vings IF - Tvärred-Vegby FC
Tvärred-Vegby FC - Torestorp-Älekulla
FF

2014-05-27 19:00

Tranemo IF - Tvärred-Vegby FC

Tranehov konstgräs

2014-06-05 19:00

Tvärred-Vegby FC - Timmele GoIF

Sämshov

2014-06-14 15:00

Hyssna IF - Tvärred-Vegby FC

Ekäng

2014-06-19 19:00

Tvärred-Vegby FC - FC Lockryd

Bergavallen

2014-06-27 19:00

Tvärred-Vegby FC - Dannike IK

Sämshov

2014-07-03 19:00

Limmareds IF - Tvärred-Vegby FC

Glasvallen

2014-08-09 15:00

Tvärred-Vegby FC - Kinnahults IF

Bergavallen

2014-08-14 19:00

Hössna IF - Tvärred-Vegby FC

Granvalla

2014-08-23 15:00

Skene IF - Tvärred-Vegby FC

Vävarevallen

2014-08-29 18:15

Sämshov

2014-09-06 15:00

Tvärred-Vegby FC - Södra Vings IF
Torestorp-Älekulla FF - Tvärred-Vegby
FC

2014-09-14 15:00

Tvärred-Vegby FC - Tranemo IF

2014-09-21 15:00

Timmele GoIF - Tvärred-Vegby FC

Sämshov
Idrottsparken,
Timmele

2014-09-27 15:00

Tvärred-Vegby FC - Hyssna IF

Bergavallen

Bergavallen

Svansjövallen

Efterlysning!
Har du några brudkort eller bröllopsbilder på brudpar som har gift sig eller som det har
lysts för i Finnekumla kyrka under 1900-talet och fram till i år?
Utställningen under de sommaröppna veckorna i Finnekumla Kyrka ska vi ägna åt
brudpar och bröllopstraditioner. Från Landsarkivet i Göteborg har Maritha Wegstrand
beställt kopior på lysnings- och vigselböckerna i Finnekumla under 1900-talet. Nu
behöver vi din hjälp att få fram fotografier så att det blir en rolig utställning. Kort på
brudpar och bröllopsgäster med namn på dem som syns på bilderna tas tacksamt emot
av Gun-Britt Andersson i Vegby.

Röda Kors-auktionen i Finnekumla
Lördagen den 23:e november var det så åter dags för den traditionsenliga Röda Korsauktionen i

Finnekumla församlingshem. Många trogna Vegby och Finnekumla-bor, men även mer
långväga
gäster hade tagit plats för en underhållande eftermiddag med chans till många bra
affärer.
Auktionen inleddes med körsång av kören Kantona från Länghem, följt av kaffe med
hembakat.
De skänkta varorna (kläder, lampor, prydnadssaker, hembakat, hemsyltat och mycket
mer) hade nog räckt till ännu fler besökare. Det bjöds även på lotterier med fina vinster.
En liten fotoutställning med svart-vita bilder från 1976 års Röda Kors-auktion var också
ett uppskattat inslag. Kanske alldeles speciellt uppskattat, just för att vår ständigt trogne
auktionsutropare Martin Josefsson från Tvärred var med då, precis som nu. Ingen
svingar klubban så skickligt och vant som Martin. Tack vare Martin och naturligtvis
många generösa givare och sist men inte minst, alla er köpglada auktionsbesökare, fick
vi denna gång in 16.890:- Med dessa pengar och tillsammans med tidigare insamlingar
mm. kunde vi under 2013 skicka in 34.600:- till olika hjälpaktiviteter, varav den största
delen gick till Katastrofhjälp.
Ulricehamns Tidning:s tidigare medarbetare Sune Broman hjälpte oss att föreviga
auktionen och berättade även om denna på sin ¨blogg¨. Med Sune:s samtycke vill vi
gärna dela med oss av denna till Vegby-Bladets läsare.
Denna lördags eftermiddag, den 23 november kl 15.00, var tiden kommen för Röda
Kors-basaren i Finnekumla församlingshem. Och jag var där, inbjuden av en vän.
Tillställningen har lång tradition och den meste traditionsbäraren är utan tvivel Martin
Josefsson. Martin har agerat auktionsropare i detta sammanhang sedan mitten av 1950talet!
Årets basar inleddes med framträdanade av kören Kantona som underhöll med en rad
sånger där även publiken fick vara med på ett hörn och förstärka.

Sedan blev det kaffeservering. Med hembakat såklart. Så himmelskt gott! Och därefter
dragning i lotterierna.
När auktionen sedan drog igång svingade Martin, förutom auktionsklubban, både
brödkakor och syltburkar. Med kraft, humor och engagemang pressade han upp priserna
på allt som gick under klubban. Då och då gjorde Martin en paus mellan utropen för att

dra en lustig historia. Själv rycktes jag med i budgivningen och gick hem med två
julkärvar, en sockerkaka, en skrivbordslampa, ett par byxor, två par arbetshandskar och
en lotterivinst!

Martin svingar brödkaka

Monica och tomten

Jag vet inte om jag behövde något av det jag köpte. Men i förvissning om att pengarna
från kvällens basar går till hjälpinsatser på Filippinerna kändes det fint att vara med och
bättra på auktionsresultatet. Så nu när jag tänder den nya lampan, äter av sockerkakan,
drar på mig byxorna och hänger upp julkärvarna... sänder jag mina tankar till de som
förlorat allt. Samtidigt hyser jag förhoppningar om att det insamlade från Finnekumla
Röda Kors-basar 2013 kan göra skillnad...
http://sunebroman.blogspot.se
Vi i Finnekumla Röda Kors vill med detta, tacka alla er som gör det möjligt för oss att
hjälpa.
Vill Du stödja oss genom medlemskap i Finnekumla Röda Kors-krets kontakta:
Claes Holmén : 070-609 27 41 eller
Göran Fahlström : 070-326 10 81

Vegbyortens hembygdsförening årsmöte 2014
Årets möte som hölls i Sämshovs klubblokal inleddes med parentation över de
medlemmar som gått bort under år 2013. De bortgångna medlemmarna är Sture
Hjalmarsson, Folke Vegborn, Britta Pettersson, Gerard Gautier och Irma Johansson.
Mötet öppnades av ordf. Wilhelm Josefsson som kunde hälsa 24 personer välkomna
inklusive honom själv.

En andäktigt lyssnande skara
Till ordförande för mötet valdes ordinarie ordf. med Rolf Johansson som sekreterare.
Av verksamhetsberättelsen framgick att medlemsantalet ökat med 9 personer till 209.
Många aktiviteter har förekommit under året varav den det mest uppmärksammade var
”Prästavägsvandringen” på kulturarvdagen den 8 september där ett 80-tal personer
deltog.

En nyhet var att personer från hembygdsföreningen och Ulricehamns guideförening
klätt sig i tidsenliga kläder och gestaltade de människor som bott utmed vägen en gång i
tiden. Kristina och Jan Johanssons barn Agnes, Ebba och Karl uppträdde som skolbarn
år 1870 med sin stränga lärare Albertina som spelades av Gun Olsson, Ulricehamn.
Huvudpersonen, prästen Thoméus kom som sig bör med häst och vagn vilket blev ett
oväntat och uppskattat besök för deltagarna i vandringen. Prästen spelades väldigt bra
av vår nestor i föreningen Gustav Johansson. Han kom åkande med häst och vagn med
Maria Ragnarsson som kusk. Leif o Christin Jansson från Fiskaregården ställde även
upp med ytterligare en åkvagn med två dragare. Övriga ”skådespelare” Rolf Johansson
som bleckslagare. Tre damer från Ulricehamns guideförening. Siv Karlsson och Helvi
Frilander spelade ”käringarna” Fina och Augusta med stor inlevelse. Serveringen vid
prästastenen sköttes av Paavo, Birgitta, Åsa och Wille. Syskonen Arne och Helena
Johansson guidade och hela idén kom från Yvonne Henriksson i Säm som regisserade
det hela. Prästavägen har blivit en omtyckt led som året runt används av motionärer,
turister, ridfolk cyklister m.m. som är intresserade av dess historia. Uppskattningsvis
används den tusenåriga vägen av cirka 700-800 personer årligen där av cirka 150
personer som är med i olika guidade turer.
Marita Vegstrand, föreningens kassör, lämnar en redogörelse för föreningens ekonomi
och Jörgen Andersson föredrar revisionsberättelsen som, tillsammans med Sonny
Vegborn, har reviderat räkenskaperna. I styrelsen omvaldes Marita Vegstrand och
Birgitta Kumpumäki samt nyvaldes Yvonne Henriksson. De som har ett år kvar är:
Ingemar Skattberg, Gunnar Lundgren, Wilhelm Josefsson och Rolf Johansson. Wilhelm
Josefsson fick förnyat förtroende som föreningens ordförande i ytterligare ett år. Sju
stycken stugvärdinnor omvaldes och består då av Birgitta Kumpumäki, Berit Sjölin,
Gun-Britt Johanson, Åsa Asplund, Gun-Britt Vegborn, Mona Rohdin och Monika
Ekman. Kommittén för våffelsöndagarna i sommar består av samma personer som
stugvärdinnorna. Iris Johansson och Siv Karlsson fick förtroendet att representera
föreningen vid Västergötlands hembygdsförbunds årsmöte.
Mötet beslutade höja årsavgiften till 100 kronor till nästa år. Försäkringar på byggnader,
vara eller inte vara, diskuterades. Beslutet blev ändå att försäkringarna skall behållas.
Styrelsens förslag att bygga ett förråd bordlades för vidare utredning. På Arne
Johanssons initiativ har föreningen sökt och fått ett bidrag för renovering av en
jordkällare vid Prästavägen på Bosgårdens mark. Birgit Larsson, f.d. Finnekumlabo,
numera boende i Solna har tagit fram ett underlag till en bok om Finnekumla som hon
ville ha hembygdsföreningens hjälp med att trycka upp. Mötet beslutade att man skulle
undersöka om det fanns bidrag att söka för tryckningskostnaden. Anhöriga till avlidna
Genoveva Pettersson på Attorp har skänkts textilier till hembygdsföreningen som
kommer att användas vid utställningar i sommar. Dessutom hade, i hennes samlingar
hittats 2 pärmar med verksamhetsberättelser och årsredovisningar från Vegby
syförening som hennes anhöriga tyckte också hörde hemma i hembygdsföreningen. Ett
förslag om en hemvändardag, i likhet med hemvändardagen 2004, diskuterades och
beslutet blev att hembygdsföreningen skall delta. Troligen genomförs den inte förrän
nästa år. Arne har fortsätt förtroende som kontaktman med Västarvet för vidare
utveckling kring kyrkoruinerna med utmärkning av kapellet med en stengrund.

Verksamhetsplanen för år 2014.
Valborg med Finnekumla- och Tvärredskören.
14 maj, Jordkulan, Skogås 14 maj.
14 juni Vandring i Götåkra.
29 juni-3 augusti, Sommarsöndagar 14.00–17.00
14 september Kulturarvets dag
Berättarkväll/film, datum kommer senare i kopplingen.
Till detta har sämborna beslutat att ha en vandring i Säm den 5 juli.

Marita och Wilhelm har just överlämnat diplom och blommor till Gustav och Göran
Efter avslutat möte överraskas Gustav Johansson och Göran Axelsson med blommor
och diplom för deras mångåriga arbeten i föreningen.
Efteråt bjuds deltagarna på kaffe och smörgås.

Skärtorsdagsmässa i Finnekumla Kyrka
De flesta av påskens gudstjänster firas i år i de andra kyrkorna i Åsundens församling,
men på Skärtorsdagens kväll, 17 april kl. 18.00, är alla välkomna till Finnekumla kyrka!
Per Jonstoij leder gudstjänsten och Finnekumlakören under ledning av Monica
Johansson medverkar med sång. Enligt traditionen släcks alla lampor och ljus i kyrkan
mot slutet av gudstjänsten och altaret ”kläs av” och blir alldeles tomt. Detta är en
förberedelse för Långfredagen, den dagen då Jesus dog på korset. Två dagar därefter, på
Påskdagen, firas Jesu uppståndelse och då är det ljus och glädje igen i kyrkan.

Åsundens församling är nu en del av Ulricehamns
pastorat
Vid årsskiftet slogs Åsundens församling och församlingarna i Ulricehamn, Timmele
och Hössna ihop till Ulricehamns pastorat. Kyrkoherde för hela pastoratet är Christian
Sandblom som tillträdde sin tjänst vid årsskiftet. Han välkomnas officiellt vid en
gudstjänst i Tvärreds kyrka söndagen den 23 mars. Då medverkar bl a Skara stifts
biskop Åke Bonnier och församlingarnas alla körer. Åsundens församlings präster,
kyrkoherde Ulf Jonsson och komminister Per Jonstoij, är kvar på sina tjänster men har
fått flera kollegor att samarbeta med liksom kantorerna, vaktmästarna och övriga
anställda.

Mattcurling
Den nya innesporten mattcurling har nått Vegby. PRO Åsunden anordnar spel på
måndagar kl 17.00 på VEGA. Då samlas ett gott gäng i olika åldrar och spelar.
Det brukar vara mellan 10 och 15 personer som kommer, men det finns plats för fler.
För en ynka 20 är vem som helst välkommen att spela, så ta tillfället i akt och ha roligt
med ett glatt gäng. Gammal som ung.

I väntan på motståndarnas nästa stöt.

Loppis PÅ VEGA

Säms första skola

Den 8 Mars kl 10.00 slog dörrarna upp på VEGA och det nalkades bords loppis i Vegas
lokaler. Iden kom från 2 st småbarns mammor i byn, Annika och Melinda, och byggde
på att hyra ut bord till den som vill sälja sina saker, s k bordsloppis.
De hade satt en gräns på 30 bord och de blev uthyrda direkt. Loppisen var välbesökt och
det serverades hembakat och kaffe.
Efterfrågan och det lyckade evenemanget har get blodad tand, så nu planeras det
eventuellt en ny loppis framöver med barnkläder och leksaker mm.

Brobacken var platsen för Säms första skola och fanns i en stuga alldeles intill
kyrkovägen. Nu ligger stugan nere vid Sämsjön som sommarstuga och ägs av Gun och
Tage Hermansson. 1879 bodde lärarinnan Albertina Andersson på Brobacken till 1917,
då sluta hon sina dagar. Innan dess bodde där en som hette Väst.

Albertina både bodde och bedrev
undervisning i stugan på Brobacken

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.

Albertina var lärarinna till 1917. Edvin Johansson i Bagaregården, Säm har skrivit
följande historia; Jag började att gå i Brobackens stuga 1893 vid 6 års ålder. Men 1894
var den södra småskolan vid Sämsjön byggd. Och där gick jag ett år. Då var jag 8 år och
sedan 4 år i storskolan och sluta skolan vid 12 års ålder. Så fick jag friår vi 13 års ålder.
Och konfirmerades vid 14 års ålder. Ja i lärarinnans stuga var det provisorisk skola. Vi
fick sitta på plankor som låg på träbockar. Och när vi skulle skriva så fick vi lägga oss
på knä och skriva på griffeltavlan på plankor. Och likaså med boken för det fanns inget
bord. Men till kateder var det ett gammalt slagbord och en stol. Och när vi hade blöta
strumpor i träskorna, så fick vi först ett slag med den blöta strumpan över näsan och
sedan fick de torka i valvspisen. Och frågor och svar kunde låta så här. Huru mycke är 2
å 2. fyra. Har er ko kalvat än. Ja. Säg då till mor att hon kommer med en bit
råmjölkapannekaka, så ska hon få en god tår. Eller vad är 2 från 5. tre. Värpa edra hönor
bra. Ja. Bed då mor att hon kommer med nån knort, så ska hon få ett glas vin. Ja vår
lärarinna var min gudmor å jag fick inte så många örfilar som jag kanske hade förtjänat.
Men det var inte många som blev utan. En gång lät en fråga såhär. Huru många ben har
eran häst Kalle. Tre. Har han inte mer. Jo kanske fyra men han är halt på ett så jag
tyckte inte det var lönt att räkna mer än tre. Vi hade skola varannan dag. Varannan dag
fick lärarinnan gå till Götåkra och hålla skola i någon gammal stuga där. Eller ibland i
Vegby.
Skrivet av Edvin Johansson, Bagaregården, född 1887.
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Stötta våra föreningar med ditt
medlemskap. Sätt in medlemsavgiften på
respektive konto. Glöm inte att skriva
namn på dem som betalningen omfattar.
Medlemsavgifterna för resp förening::
Vegbyortens hembygdsförening 100 kr
per person på Bankgiro 216-1826
Byalaget Vega 100kr/person eller
200kr/familj (Barn upp till 20 år)
Bankgiro 5643-8567
Vegby Sportklubb 150 kr/pers eller 350
kr/familj tom.20 år Bankgiro 564-8845
Naturligtvis är andra bidrag också
välkomna

