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LUCIA PÅ VEGA
Söndagen den 14 december samlades en stor skara människor och fyllde Vega till
bredden. De var alla på plats för att lyssna till skönsång av några Vegbybarn. Dessa
hade övat på lucia- och julsånger i några veckor och bjöd på lussetåg. Bakom initiativet
stod några föräldrar som tyckte att det var kul att överföra lite jultraditioner på yngre
generationer. Många företag och föreningar hade sponsrat tillställningen och vi riktar ett
stort tack till dessa. Under eftermiddagens tillställning såldes lotter, fika, tipspromenad,
ponnyridning, samt besök av tomten och våra trevliga brandmän. De pengar ca 7000:som kom in gick direkt till Vegbyskolans föräldraförening som nu under våren och
sommaren kommer att stötta skolan med att förbättra skolgården. Vi hoppas att
tillställningen uppskattades och vår förhoppning är att den kommer att leva vidare.

Luciatåget står färdiga till att gå in i salen.

Hela Luciatåget på scen.

Fullsatt VEGA

Hembygdsföreningens årsmöte 2015
Efter att ordföranden Wilhelm Josefsson hälsat de 20-talet närvarande
välkommen inleddes mötet med parentation för de båda medlemmar som
avlidit under 2014. De avlidna är Linnea Claesson och Ingvar Andersson.
Till att leda förhandlingarna, som hölls i klubblokalen på Sämshov den
18 februari, utsågs Sune Frilander och Rolf Johansson till ordf. resp.
sekreterare.

Alla kan inte sitta still
Enligt verksamhetsberättelsen, som godkändes, framgår att föreningen
bedrivit en ganska livlig verksamhet. Säsongen inleddes med
valborgsmässofirande med körsång samt vårtal av Ingrid Saarva.
Grillkväll vid jordkulan samt byvandringar i Götåkra och Navstocka.
Under de sex våffelsöndagarna ordnades också två olika utställningar. De
tre första söndagarna visades hemvävt från Attorp i form av mattor,
dukar och kläder m.m. Övriga söndagar ägnades åt Finnekumla där man
kunde titta på en modell föreställande Finnekumla by före laga skiftet.
Modellen har tillverkats av Birgit Larsson. Även gamla handlingar och
kort från Finnekumla fanns att beskåda. Lars Sjölin hade en berättarkväll
i Finnekumla församlingshem den 13 september. En ny bok om
Finnekumla har getts ut. Författare till boken är Birgit Larsson.
Kassören Maritha Wegstrand redogör för föreningens ekonomi. Efter
genomförda val består styrelsen av följande personer: Wilhelm Josefsson
Ordf. Ingemar Skattberg, Börje Wegstrand, Rolf Johansson, Maritha
Wegstrand, Birgitta Kumpumäki och Yvonne Henriksson. Sju
stugvärdinnor omvaldes och är då Birgitta Kumpumäki, Berit Sjölin,
Gun-Britt Johansson, Åsa Asplund, Gun-Britt Vegborn, Mona Rohdin
och Monica Ekman. ”Våffelkommittén” består av samma personer.
Årsavgiften för 2016 beslutades vara oförändrad 100 kr. pr peson.
Valbogskommittèn består av Wilhelm Josefsson, Rolf Johansson, Arne
Johansson Birgitta Kumpumäki och Iris Johansson.

Arne i dubbel upplaga. Nu kan ju Iris sitta hemma och titta på Arne i
TV:n om inte han är hemma.
På kulturarvets dag den 14 september i år ordnades en vandring på
”Prästavägen” med Arne Johansson som guide.
Med anledning av att ”Prästavägen” 2014 firade 10 år hade styrelsen i
hembygdsföreningen beslutat göra en film om Arne under en guidad
vandring på vägen. En vecka efter kulturarvsdagen gjordes en extra
vandring för att dokumentera det Arne hade att berätta om vägen och om
människor som bott utmed vägen. Under året beslutades att bygga ett
förråd. Byggnationen är påbörjad och Wille lämnar en redogörelse om
hur långt bygget har kommit. Diskuterades även att starta en studiecirkel
som skulle ha till uppgift att uppdatera det gamla dialektordshäftet. Efter
att mötesförhandlingarna avslutats visas urklipp ur filmen om Arne. Som
tack för tillblivelsen av ”Prästavägen” och att den firar tio år uppvaktas
Arne med en tavla och en egen kopia på filmen. Efter detta var det dags
för kaffe och smörgås. Föreningen bjuder på kaffet.

Här vill vi också passa på att meddela att vi tänker starta bygget av
förrådet onsdagen den 8 april klockan 10,00. Du som är intresserad kan
höra av dig till Wilhelm Josefsson tel. 723 38 eller 070-5472338.

Skolans klass ett och två besöker Hembygdsparken
Även mindre barn kan vara intresserade av att titta på gamla föremål och
även pröva på och använda dem. Fredagen den 27 februari ansågs vara en
lämplig dag för ett besök i Hembygdsparken. Hela gruppen bestod av 24
barn och tre lärare. På plats fanns också Gustav Johansson och Wilhelm
Josefsson som åtagit sig att visa och berätta vad de gamla föremålen har
använts till. Det var förstås spännande att pröva på att använda en del av
de saker som fanns. Tillexempel en telefon med fingerskiva var inte
många som viste hur den skulle användas. Kommer vi däremot in på
dagens telefoner kan nog barn i den här åldern mer än vad vi gamla gör.
I ladugården fanns också många föremål som var intressanta som att till
exempel ta reda på vad en sädesharpa var för någonting och vad den har
använts till.

Sexton barn
tyckte om att
vara med på
bild. Längst
bak syns två av
lärarna. Högst
upp Angelica
Torné med
Gunilla
Björendal
bredvid sig.

Det ska också tilläggas att en del av barnen tyckte att parken var mer
lämpad att användas som lekplats och några tyckte heller inte att det var
så viktigt att bli fotograferade. Den tredje läraren, Erika Nord, fick ägna
sig åt de barn som inte ville vara med på bild.

The Cadillac Band
21 Februari, en lördagkväll, gästades VEGA för tredje året i rad av The Cadillac Band.
Härligt med lite ös i lokalen. Bandmedlemmarna gillar vår Bygdegård och publiken från
trakten. Det blev en helkväll med massa gamla godingar att lyssna till, Little Gerhard,
Janne Lucas Persson, Claes-Göran Hederström med flera.

Little Gerhard
sjung ” Siste
tappre mohikanen

Ca 120 personer som sitter och njuter av showen

Årsmöte i Vegby vägförening
Under senare år har de båda föreningarna Vegby vägförening och
Byalaget Vega enats om att lägga sina årsmöten på samma plats och på
samma datum. Mötesdagen var satt till den 10 mars. Annonsering sker
genom att åka omkring och lägga lappar i postlådorna. Intresset för
möten i Vegby verkar vara ganska svagt eftersom det bara kom några
stycken utöver styrelseledamöterna i de båda föreningarna fast även en
del av dessa var frånvarande men hade angett giltiga skäl. Vägföreningen
var först ute med sitt möte som öppnades av förningens ordförande PerOla Johansson och som också valdes till ordf. för mötet med Roland
Johansson som sekreterare.

Sjöparken har tillkommit, i form av en sexkantig byggnad, samt en spaljé
som är avsedd för klängerväxter som kommer att planteras nu till våren.
Arbetet med uppförandet av de båda projekten har utförts som frivilligt
arbete. Ur rapporten framgår också att Ulricafonden bidragit med 10 000
kronor till upprustningen av parken. Byte av gräsklippare har också skett
under året. För övrigt tycks föreningens ekonomi skötts på ett bra sätt då
bokslutet visar på ett överskott på 870 kronor. Som slutord i rapporten
står att styrelsen vill tacka alla som hjälpt till. Efter avslutat möte följer
en kaffepaus innan nästa möte börjar.

Årsmöte, Byalaget VEGA

Den 10 mars så var det dags för årsmöte igen. Det kom ca 10 tappra personer till mötet.
Denna dåliga uppslutning är tyvärr en trend som alla föreningar får dras med.

Per-Ola håller koll på vad Roland skriver i protokollet
Styrelsen har tydligen skött sig för kallelsen, dagordningen, årsrapporten
och resultat-och balansräkning godkändes och styrelsen beviljades
ansvarsfrihet, Enligt årsrapporten har styrelsen under fjolåret bestått av
Per-Ola Johansson ordförande Enar Hemmings sekreterare, Carl-Olof
Levinsson kassör, Mikael Petersson vice ordförande samt Jörgen
Landström. Efter gjorda val ser styrelsen ut precis som förut. Enar
Hemmings har svarat för snöröjning och sandning i samhället. En
heltidsanställd säsongsarbetare och tre skolungdomar, med varsitt
treveckorspass, har sett till att det hållits snyggt i samhället. I deras
arbetsuppgifter ingår även skötsel av badplatsen. Ett väderskydd i

Vädjan om hjälp till/på midsommar
I över tjugo års tid har VSK´s ungdomssektion sett till att stången har lövats, och rests,
musik, tipspromenad, bollkastning, lotterier, kaffe och fika mm har ordnats till
midsommarfesten. Detta görs helt ideellt för att ge alla chansen att under några timmar
samlas och träffas under trevliga former på Sämshov. Tyvärr så har sektionen under
senare år bara blivit mindre och mindre, och resurserna räcker inte längre till. Redan i
fjol så efterlyste vi hjälp för att kunna ro aftonen i hamn, detta gav tyvärr väldigt klent
gensvar. Nu vädjar ungdomssektion till fler att erbjuda sin hjälp under några få timmar,
till förberedelser och under eftermiddagen för att arrangemanget över huvudtaget skall
äga rum. Detta är sista ropet på hjälp, och kommer det inte in fler namn på personer som
kan tänka sig hjälpa till så lägger vi ner firandet redan i år. Väldigt tråkigt slut på en
lång tradition i så fall. Anmäl dig/er NU till Karin Tingström 070-577 29 38.

TVFC hemmamatcher på Sämshov och Bergavallen
2015
Nu startar snart årets fotbollssäsong igång. I år ges det fler möjligheter till att se fotboll
på Sämshov eller Bergavallen. TV FC ställer upp med A och U-lag för herrar samt Alag för damer. Det kommer även att spelas ungdomsfotboll. Här kan du se vilka dagar
och tider samt på vilken anläggning som herr och dammatcherna skall äga rum.
Herrar, Div 5

TV FC Sätila SK

25/4 15:00 Sämshov

Damer, Div 4

TV FC Hemsjö IF

26/4 17:00 Sämshov

Herrar, Utveckling

TV FC Södra Vings IF

3/5 17:00 Bergavallen

Herrar, Div 5

TV FC Tranemo IF

7/5 19:00 Sämshov

Damer, Div 4

TV FC Östadkulle SK

10/5 17:00 Sämshov

Herrar, Div 5

TV FC Toarps BK

17/5 18:00 Bergavallen

Herrar, Utveckling

TV FC Rångedala IK

20/5 19:00 Sämshov

Herrar, Utveckling

TV FC Hällstads IF A

24/5 17:00 Bergavallen

Damer, Div 4

TV FC Byttorp/Kronäng

27/5 19:00 Sämshov

Herrar, Div 5

TV FC Rydboholms SK

28/5 19:00 Bergavallen

Herrar, Utveckling

TV FC Dannike/Äspered

31/5 17:00 Sämshov

Herrar, Utveckling

TV FC Toarps BK

14/6 15:00 Bergavallen

Damer, Div 4

TV FC Holmalunds IF

15/6 19:30 Bergavallen

Herrar, Div 5

TV FC Mariedals IK

16/6 19:00 Sämshov

Herrar, Utveckling

TV FC Redvägs FK

22/6 19:00 Sämshov

Herrar, Div 5

TV FC Hyssna IF

26/6 19:00 Bergavallen

Damer, Div 4

TV FC Grönahögs IK

8/8 13:00 Sämshov

Herrar, Div 5

TV FC Södra Vings IF

8/8 15:30 Sämshov

Herrar, Div 5

TV FC Hössna/Timmele

22/8 15:00 Sämshov

Herrar, Utveckling

TV FC Hössna/Timmele

23/8 17:00 Bergavallen

Damer, Div 4

TV FC Hestrafors IF

30/8 18:00 Sämshov

Herrar, Div 5

TV FC Kinnahults IF

6/9 15:00 Bergavallen

Damer, Div 4

TV FC Kabel Åttio/Dalsjöf/Måls

13/9 17:00 Bergavallen

Herrar, Div 5

TV FC Torestorp-Älekulla FF

19/9 15:00 Bergavallen

Damer, Div 4

TV FC Hajom/Björketorp

26/9 15:00 Sämshov

Herrar, Div 5

TV FC Limmareds IF

27/9 15:00 Sämshov

Uppfräschning av klubbstugan

Skärtorsdagsmässa i Finnekumla Kyrka

I mars-april kommer vi att måla om inne i klubbstugan. Förhoppningsvis kommer de
ljusa färgerna att lyfta miljön och göra den attraktivare för bl.a. uthyrning.

De flesta av påskens gudstjänster firas i år i de andra kyrkorna i Åsundens församling,
men på Skärtorsdagens kväll, 2 april kl. 18.00, är alla välkomna till Finnekumla kyrka!
Per Jonstoij leder gudstjänsten och Finnekumlakören under ledning av Urban Gärdborn
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. Men på
Långfredagen och Påskdagen är det andra kyrkor än Finnekumla som har gudstjänst!

Nybygge på Sämshov
Äntligen, har vi nu fått klart med bygglov för två nya omklädningsrum på Sämshov.
Tanken var att dessa skulle vara klara till seriestart, men en försenad byggstart gör detta
omöjligt. Bygget har startat upp så smått med grävning och markarbete för att så
småningom ta rejäl fart. Målet är nu att dessa skall stå klara till den 8 augusti, när
Hemvändardagen skall firas med två matcher på Sämshov. Då skall våra damer först
möta Grönahög kl. 13.00 och därefter tar sig herrarna an Södra Ving kl. 15.30. Båda
dessa matcher är så kallade ”en-kronas” vilket betyder att våra sponsorer betalar
klubben en krona per åskådare och gör det möjligt att bjuda publiken på gratis entré. Ta
chansen denna dag och bege er till Sämshov. Senare på kvällen kommer Vegbydagen att
under lättare former avslutas här uppe.

Till dig som tippar eller spelar på Svenska Spel
Du vet väl att du på ett enkelt sätt kan stödja VSK genom att registrera dig som
stödjande av klubben. Det kostar inte dig något extra, utan ju fler som väljer detta desto
mer ger Svenska Spel. Logga in via nätet på Svenska Spel, klicka på Gräsrot och välj
Vegby Sportklubb. Enkelt.

Bygdeband
Bygdeband är en öppen föreningsdriven webbplats för lokalhistoriskt material och är
uppbyggd kring platser runt om i Sverige. Förutom fakta och berättelser om platserna
finns knutet bilder och dokument, information om personer som någon gång bott på
platsen, men även ljudfiler och filmer. Sammantaget handlar det om över en miljon
platser, bilder, dokument och personer, och innehållet växer hela tiden.
För materialet står Sveriges Hembygdsförbunds hembygdsföreningar. Bygdebands
innehåll bygger alltså på föreningsarbete och alla Sveriges platser är inte täckta. På en
del platser finns mycket information och kring andra mindre.
http://www.bygdeband.se/plats/147516/sverige/vastra-gotalands-lan/
Det är alltså kostnadsfritt om man är med i Hembygdsförbundet.
Länk till en blogg om Södra Säm, även Finnekumla, Vegby, Gällstad m.m

http://swedenroots.se/semb/

Ask- och kistgravlund på kyrkogården i Finnekumla
Räddningstjänsten i Vegby söker medarbetare
Vi söker män och kvinnor som bor/jobbar i närområdet, ex. i Vegby, Gällstad, Hulu.
Jobbar du kvälls- eller nattskift på annan ort och är ledig under dagen kan det också
fungera. Du skall ha möjlighet att vid larm ta dig till stationen i Vegby inom 7 minuter.
Vegbystationens bemanning är en jourstyrka på 1+4 per vecka. Vi har ett rullande 3veckors schema, detta innebär att du har beredskapsjour var tredje vecka. Lön utgår med
jourersättning den vecka som du har jour samt alla tillkommande larm och övningar.
Verkar detta intressant? Då är du välkommen till ett intressant och givande arbete med
gott kamratskap. Kontakta vår platschef Mattias Maltesson, 070-565 20 03.

Begravningsskicket i Sverige har förändrats mycket genom tiderna. På många platser i
landet har det blivit vanligt med askgravlundar på kyrkogårdarna. I en askgravlund kan
de anhöriga vara med när urnan med aska efter den avlidne sänks ner i jorden, men
platsen märks inte ut speciellt. Istället sätts en namnbricka upp på en gemensam
minnessten och runt den kan man sätta blommor och ljus när man önskar. De anhöriga
har inte ansvar för plantering av vår- och sommarblommor. Det sköter
kyrkogårdsförvaltningen om.
I Finnekumla placeras ask- och kistgravlunden på det nedersta partiet av den nya
kyrkogården. Där finns det också plats för kistor om man hellre önskar kistbegravning
istället för kremering med urnnedsättning.
Förhoppningsvis blir arbetet med ask- och kistgravlunden klart till sommaren. Då kan vi
även i Finnekumla erbjuda ett begravningsalternativ som kan vara mer tilltalande för
anhöriga som inte bor så nära kyrkogården men som vill ha en vacker minnesplats att
besöka.

HEMVÄNDARDAG
8 augusti är det dags igen för en
hemvändardag i Vegby
Program m.m. kommer i nästa
nummer
Sprid detta till era nära och kära
och alla andra som ni känner

Loppmarknad på Sämshov
Lördagen den 9:e maj kl 10. Har du någonting att skänka går det bra att lämna det på
Sämshov. Kontakta Brallis, 070-557 23 43. Vi har tyvärr ingen möjlighet att hämta. Vi
tar inte emot Tjock-TV, vitvaror och däck.

Efterlysning 1
Trädgårdsmöblerna vid
Hembygdsstugorna är dåliga.
Om någon har trämöbler och tänkt
göra sig av med dem så får ni gärna
höra av er till hembygdsföreningen.
Känner Ni för att sponsra inköp av
nya så är det också välkommet.
Ring Wille 070 - 54 72338

Efterlysning 2
Sommarens utställningen i Hembygdsparken
ska handla om Tekoföretagen i Vegby med
omnejd (Helo, M&E, Hulins, Funk, Eson,
Vegborns m.fl.)
Är det någon som har kvar några kläder från
den tiden så vill vi gärna låna dem, även foton
och annat kuriosa.
Hör av er till Maritha 070-2535 033

Hembygdsföreningens Program för 2015
30 april kl. 19.00.
Valborgsmässofirande i Hembygdsparken
Finnekumla / Tvärredskören.
14 maj kl. 18.30.
Grillkväll med tipspromenad vid jordkulan
Ta med grillmat.
13 juni kl. 09.00
Vandring i Fästeredsund - ”Sunnavägen” -Samling vid ”Nords”
Ta med fika.
Alla söndagar 28 juni - 2 augusti kl. 14.00 och 17.00.
Servering av kaffe och våfflor.
Visning av stugorna. Utställning om Tekoföretag i bygden
8 augusti kl. 11.00 och 16.00.
Hemvändardag. Servering av kaffe och våfflor.
Visning av stugorna. Utställning om Tekoföretag i bygden
13 september
Kulturarvsdagen. Guidad tur på Prästavägen
Oktober - datum ännu ej bestämd
Samtalskväll med Ulf Jonsson
November - datum ännu ej bestämd
Trivselkväll med gröt
För mer info håll utkik i ”Kopplingen”

Ungdomar i Finnekumla 1921

Till SALU, Café Nyfiket i Vegby
Efter snart åtta år som ägare till Cafe
Nyfiket. Känner Jag att det
är dags för nytt blod och nya idéer i
Sjöparkens Café.
Det finns goda möjligheter att utveckla
caféet, eller bedriva annan
verksamhet i lokalen. Byggnaden och
inventarier ingår i rörelsen.
Om du är intresserad kontakta:
Gunnar Bengtsson. tele 0708 720281
e-post cafenyfiket@tele2.se
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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,
Per-Erik Frilander, Mikael Petersson, Rolf
Johansson, Gustav Johansson.
Kontakt: Kontakta redaktionen enklast
via mail, vegbybladet@vegby.se
Annonser: Priset för en ¼ sida är 1000 kr
och publiceras 4 gånger, dvs ett år. För
annonsering, maila in till redaktionen eller
kontakta Claes-Erik ”Brallis” Sjölin, 0705572343
Artiklar: Hjälp oss gärna med artiklar
med lokal anknytning. Texter och bilder
mailas eller lämnas in i digitalt format.
Nästa nummer: v 24. 2015. Deadline för
artiklar: 8 juni.

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
Swish:1236826267
Naturligtvis är andra bidrag också
välkomna

