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Nationaldagsfirande i Sjöparken
Ca 200 personer slöt upp för att tillsammans fira den svenska Nationaldagen i
Sjöparken. Varmt, fuktigt och blåsigt var det.
Firandet inleddes med tipspromenad för dem som ville. 75 vuxna och barn deltog. En
lite svettig promenad på grund av värmen, men ändå skönt att röra på sig. Vinnare i
vuxenklassen blev Ann Sjölin och i barnklassen, Joel Claesson.
Kl 16 började barnen från förskolan Fantasia sjunga för alla som kommit. Bättre kör går
inte att hitta. De är helt enkelt fantastiska.
När sången var avslutad tog Lasse Sjölin till orda. Han höll ett tal om Vegbys historia
de senaste hundra åren och berättade också hur och varför vår nationaldag kommit till.
Det hela avslutades med nationalsången.
Slutligen blev det dags för att inviga Sjöparkens senaste tillskott, en miniatyr av Vegby
kvarn. Christina Larsson, nuvarande ägare till kvarnen, berättade en del kuriosa om
kvarnen och dess historia. Hon avslutade med att öppna vattenflödet så kvarnhjulet
började snurra. Upphovsmännen, med Gustav Johansson i spetsen, Bo Lorentsson, och
Gösta Malm tackades med blommor.

Den fantastiska kören från Fantasia
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Lasse Sjölin och Christina Larsson

Upphovsmännen till
Vegby kvarn i miniatyr.
Bo Lorentsson, Gusstav
Johansson och Gösta
Malm

Dick Harrison i bygdegården Vega
Var det någon som ångrade att han / hon gick till historieprofessorn Dick Harrisons
Harrison
föreläsning om Makt och kultur på 1100-talet
1100
- i den västgötska medeltidens gryning?
Det besöket ångrar säkert ingen av de drygt 150 personerna som kom! Med kunskap och
inlevelse lotsade oss Dick Harrison från de starka bygdekulturerna i tidig medeltid till
ett så småningom allt mer makthungrigt kungadöme och ett framväxande Sverige.
Många frågor om vår egen bygd återstår att utforska. Det var glädjande att se att många
yngre personer sökt sig till historieföreläsningen på Vega. Då finns det hopp att den
gedigna historieforskning som skett av många äldre personer med anknytning till vår
bygd kommer att fortsätta. På grund av det stora intresset har Vegbyortens
hembygdsförening och Lokala Rådet i Finnekumla-Vegby
Finnekumla
bjudit in Dick Harrison till
en ny föreläsning.
ing. Då blir ämnet troligen Digerdöden på 1300-talet.
1300
Vi ses igen på Vega
den 18 april 2012!

Många som spänt
lyssnade på Dick
Harrisons
intressanta
föreläsning

Valborgsmässofirande i Vegby Hembygdspark 2011
Varje år sedan 1972 har Valborgsmässoafton firats i Hembygdsparken med sång och
vårtal och så även i år. De platser som tidigare användes var ”Smens Hage”, Badplatsen,
Br. Vegborns parkering, Vegatorget, skoltomten. Om någon läsare av Vegbybladet
kommer ihåg ytterligare någon plats så meddela
gärna detta till Vegbybladets redaktion.
Att anlita Finnekumla och Tvärreds sångkörer med
Monika Johansson som ledare har, vid
Valborgsmässofirandet i Vegby, numera blivit en
tradition som vi hoppas fortsätter i många år
framöver.

Ingrid Saarva i Vegby hembygdspark

Årets vårtalare, Ingrid Saarva från Götåkra, var
däremot en ny bekantskap som hade att kämpa mot
stundtals kraftiga vindbyar. I sitt
tal berättar Ingrid att seden att fira den här dagen
kom till Sverige från Tyskland redan på medeltiden
och att man då skulle samlades för att dricka märg i
benen. Vad drycken innehåller är nog inte många
som vet men av besökarnas uppförande att döma så måste alkoholhalten vara ganska
minimal för en mera städad tillställning kan man väl knappast tänka sig. Vad beträffar
antalet vuxna besökare var det väl ingen större skillnad mot tidigare år men däremot
kunde konstateras att fler barn hittat dit. Trots att firandet inte tar så lång stund är det
ingen svårighet att sälja femhundra lotter och som vanligt står Rolf i affären och säljer
ljummen korv.

Tipspromenad finansierar skolresa.
Den 8 maj, i rena sommarvädret, ordnade klasserna 5-6 i Vegby skola en tipspromenad
för att få ihop pengar att spendera på en resa till Göteborg. Årsklasserna 3-4 hade
avancerat till final i tävlingen Energispaningen där det gällde att visa klassernas
kunskaper i vad som behöver göras åt energin för att kunna andas frisk luft även i
framtiden. Finalen går av stapeln i Göteborg onsdagen den 18 maj. Förutom äran att
delta i finalen och gratis buss ingår även ett besök på Liseberg med betalt inträde,
åkband och mat. Hur det än går i finalen har de båda Vegbyklasserna fått ett uppskattat
pris för sin insatts. Eftersom dessa båda klasser inte fyller en buss erbjöds klasserna 5-6

gratis resa om dom ville följa med och det ville dom ju gärna men då gällde det att
skaffa kosing till inträde, mat och åkband m.m. Att ordna en tipspromenad visade sig
inte vara någon dum idé det gav ett resultat på 2900 kronor. Då ingick även försäljning
av påsar med hembakade kakor samt kaffeservering. Dessa 2900 räcker nog inte till allt
men man kan ju alltid hoppas på att skolan ställer upp med resten.

Igor, Adam och Albin
både säljer och rättar
startkort.

I de båda klasserna, vuxna o barn, deltog sammanlagt ett 70-tal personer.
Frågorna, framtagna av barnen i 5-6an, var kanske inte av det lättare slaget eftersom
ingen i vuxenklassen hade mer än 10 rätt.

Albin och Henrik
säljer kaffe med
hembakat dopp.

Resultat vuxenklassen:
1 Sune Malmgren
2 Ingvar Andersson
3 Elin Johansson

Barnklassen:
1 Vilma Thorstensson
2 Jonathan Wyssbrod
3 Ellie Landström

De här tre flickorna
säljer påsar med kakor.
Fr.v. Tea, Siri och
Sofia.

endast 616 personer hade röstat vilket motsvarar 40,8% av de röstberättigade. Det är
dock precis samma procentsats som i hela kommunen.
Valdagen var den 15 maj.

Amela, Axel och Marc
kunde inte var med den
här dagen men de har
bakat en del av
kakorna.

Vegby hembygdsgård våren 2011

Landstingsvalet i Västra Götaland fick göras om.

Här finns halva styrkan
av valförrättare.
Från vänster:
Jan Gotting
Lea Lidén, Anneli
Emanuelsson och PerErik Frilander.

Alla röstberättigade i Västra Götaland fick en extra chans att gå till valurnan på grund
av att allt inte hade gått rätt till vid landstingsvalet valet i höstas. Det skall dock
framhållas att det inte berodde på det här valdistriktet att valet fick göras om. Till
vallokalen i Vegby skola kommer kvinnor och män som är hemmahörande i S.Säm,
Finnekumla och Tvärred. I vallokalen sitter åtta stycken valförrättare bestående av,
förutom de fyra på bilden, Carl-Olof Levinsson ordförande, Gun-Britt Andersson, NilsGöran Johansson och Inger Johansson dock inte alla samtidigt förutom vid
sammanräkningen efter att vallokalen stängt. Efter att rösterna räknats framkom att

Takläggarna tillsammans med moraliskt stöd
Stall Nylyckan är en kulturellt värdefull byggnad. När hembygdsföreningen upptäckte
att taket läckte, ansökte den om medel för renovering. Länsstyrelsen beviljade 50 000
kronor till material för omläggning av spåntaket.
Medlemmar i hembygdsföreningen har, på ideell basis, utfört arbetet under tiden 2 till
26 maj med tredagars arbetsvecka. Detta har skett under sakkunnig ledning av Gustav
Johansson. De som deltagit: Jörgen Andersson, Göran Axelsson, Arne Johansson,
Gustav Johansson, Lennart Johansson, Rolf Johansson, Rune Johansson, Wilhelm
Josefsson, Bo Klasson, Paavo Kumpumäki, Gunnar Lundgren, Gösta Malm, Sonny
Vegborn och Jan-Åke Wiberg.
Varje arbetsdag har alla hantverkare bjudits på mycket uppskattat elvakaffe av
föreningen. De damer som, likaledes ideellt, ordnade med detta var: Gun-Britt
Johansson, Iris Johansson, Birgitta Kumpumäki, Margareta Svedberg och Gun-Britt
Vegborn.

Som en liten erkänsla bjöds samtliga på takläggarfest med bland annat smörgåstårta den
26 maj, då arbetet var så gott som färdigt.
Karin Lundberg, Löddöse museum, avsynade arbetet utan anmärkning den 8/6, när det
nu stod helt färdigt.
Det 160 kvadratmeter stora taket täcktes med cirka 5 000 bitar hyvlat takspån. De
levererades av Stig Olsson, Morjhult Laggaregården, Töllsjö. Spiken som gick åt,
skänktes av Wegstrands mekaniska, Vegby.

Ulf & Roger i stilstudie.

Gubbarna som höll sig på taket, Gustav, Gösta och Jörgen

Cykelmiddag 2011
Den 11 juni var det återigen dags att smörja däcken och pumpa kedjan. Den numera för
Vegbyborna välkända cykelmiddan hölls då för 16:e gången i följd. Hela 75 personer
hade hörsammat inbjudan och plockat fram sina tvåhjulingar, för att cykla runt till
förhoppningsvis nya bekantskaper och äta och dricka lite gott samt umgås i ett lättsamt
sällskap. Hela grejen går ju ut på att man antingen bjuder på förrätt, middag eller
efterrätt, beroende på hur lotten utfallit. Däremellan gäller det att med cykel ta sig till
respektive hem och kök dit man blivit hänvisad. Hela tillställningen avrundades i år nere
i Sjöparken. På denna underbara plats hade arrangörerna monterat upp två stycken
partytält, med öppning och underbar utsikt, över en för kvällen spegelblank Sämsjö.
Inne i dessa tält hade man dessutom monterat upp duon Ulf & Roger som stod för
kvällen och nattens underhållning på ett bejublat sätt.

Fullt ös på dansgräset.

Cyklarna fick vackert stå och vänta
på husse och matte.

Till nästa års arrangemang har följande par mandat att få forma 2012 års cykling.
Mikael & Annelie, Magnus & Monalis, Jimmy & Maria samt Jörgen & Annelie. Om ni
redan nu vill försäkra er om plats till nästa år så kontakta någon av dessa. Men som
vanligt kommer det ut information när vi börjar närma oss startdatum.

SÄMSJÖ(L)YRAN, LÖRDAGEN 27:E AUGUSTI
Tvärred/Vegby Football Club bjuder in till ett av årets roligaste event, Sämsjö(L)yran!
Brännbollsturneringen där alla kan vara med, samla ihop ett gott gäng och ta chansen
att få första inteckningen på vandringspriset. Efter avslutat spel så startar pubafton på
Sämshov, där man kan återställa vätskebalansen och svänga sina lurviga långt in på
småtimmarna.
Förutsättningar!
I varje lag skall det minst vara 10 stycken spelare var av minst 3 stycken tjejer, man får
gärna vara fler än 10 stycken spelare men endast 10 stycken får deltaga per match. För
varje tjej som man har mindre än de tre som man skall ha, får man 5 minus poäng. Har
man alltså bara två tjejer så börjar man matchen på minus 5 poäng osv. Man får gärna
ha fler än tre tjejer men det ger inga pluspoäng!
Pris till roligast/bäst utklädda lag kommer att delas ut, tag chansen att vinna det tunga
priset.
Under dagen kan man köpa Hamburgare, korv, dricka mm i våra kiosker.
Duschmöjligheter finns på plats!
Kostnad: 100 kr per deltagare, i det ingår även inträde till Pubaftonen.
Max 24 lag, först till kvarn...
Spelplats: Sämshov i Vegby!
Vill man bara komma på kvällens pubafton går det också bra, kostnad 50 kr!
Anmälan görs endast per telefon till:
Per Levinsson: 0702675995
Göran Carlström: 0766435390

LOPPMARKNADEN
Som brukligt, hölls årets loppmarknad på Sämshov i början av maj. I år hade vi
vädergudarna med oss igen, uppehåll, tunna moln och ca 15 grader, ett perfekt
loppisväder. De yttre förutsättningarna var alltså goda för en lyckad försäljning. Som
vanligt ställde många frivilligaa upp med att plocka ut och sortera, för att därefter kränga
både nya och gamla grejor. För det som av vissa räknas som mindre värdefullt, (skräp)
kan av andra uppfattas som rena fyndet. Det är just detta som är själva charmen med
loppmarknaden. Återigen, för vilken gång i ordningen är något oklart, lyckades
försäljningen att öka från föregående år. Resultatet i år väntas bli omkring sjuttio tusen.
Som ni förstår är detta en otroligt viktig inkomstkälla för klubbens verksamhet, och en
trevlig sådan.
Elin, Tommy och Siri, kränger böcker.

Åke jublar över dagens första femtiolapp!

Även bland
skrotet går det
att göra fynd.
Framförallt så
är det billigt.

Lars-Åke
Åke tycker att det är dålig kvalité på dagens plastbestick.

Vad kan man vänta sig av Tvärred/Vegby Football
Club 2011?
Det är en fråga man ställde sig efter degraderingen från division 4 ifjol, ett tufft andra år
där vi inför seriestarten tappade våra två stora namn, Richard och Tobias. Richard fick
ge upp pga en ryggskada som han ännu i skrivande stund inte är fri ifrån, Tobias valde
att kliva upp ett steg igen och gick till Ulricehamns IFK i trean.
Nu skulle TVFC starta om i femman igen och samtliga spelare ville tillbaka till fyran
igen, Vi lyckades med att få behålla Martin och han är inne på sitt femte år som tränare i
TVFC, vi lyckades även med några fina nyförvärv inför om starten.

Fredrik Wigestål som tidigare spelat i Tvärreds IF återvände från studier och arbete i
Stockholm. Från Södra Ving kom Joakim Johansson
ohansson och från Gällstads FK kom David
Johansson. Truppen såg stark ut och vi hade stora förhoppningar på att vara med i
toppen.
Uppladdningen förlades på Malta, 25 personer flög till varmare breddgrader för att
komma väl förberedda till seriestarten mott Timmele. Men resultaten i
träningsmatcherna var allt annat än bra, bara förluster och självförtroendet var kanske
inte det bästa.
Men Timmele besegrades med 2-11 och segerskytt blev Wigestål med en läcker frispark
alldeles i slutet. Tyvärr så har det varit
it lite för stora dalar i serien så här långt och vi
parkerar på en niondeplats, en stor missräkning måste vi erkänna.
Men i skrivande stund så har Hössna besegrats med tvånoll och ett oavgjort resultat mot
Svenljunga, där borde vi avgjort den kampen i första halvlek.

Det känns som om laget och klubben är på G igen, truppen har även breddats och
förstärkt nu. Dan Axelsson är inflyttad i Tvärred, han har många år bakom sig både i
tvåan och trean med Hovsläts IK. David Svensson har sommarlov och är tillbaka i laget,
David var med en match ifjol och ett flertal för två år sedan. Även Nariman Emamian är
”hemma” från Lund så här i sommartid, det känns som om vi börjar lyfta lite i laget nu
med lite friskt blod utifrån.
Bilagan går som tåget, efter två raka förluster har det nu vänt och vi ligger tvåa i serien
en poäng bakom Dalsjöfors. Kan det bli ett tredje raka guld för andralaget? Vi hoppas
på det.
Vi TVFC hoppas att du kommer och stöttar oss på Vallen och Hovet, vi behöver allt
stöd vi kan få. Känner du också att du vill vara med och hjälpa till på något sätt i
klubben är du välkommen att höra av dig, vi behöver alltid mer folk i klubben. Kontakta
någon i styrelsen om du känner att du vill vara med i gänget.
Kontakta Göran Carlström på 0766435390 eller någon annan i klubben, information om
det finns på hemsidan.
Hoppas vi ses under året, Göran Carlström, Ordförande Tvärred/Vegby FC

Mannen som håller fint i Vegby

Bo Svensson ser till att inte gräset blir för långt i Sjöparken

Det är Vegby vägförening som har ansvaret för att gräset blir klippt och att det hålls
städat och snyggt på alla allmänna platser i samhället.
Till de ytor som det här är frågan om räknas alla lekplatser, Sjöparken och övriga
grönområden på kommunal mark. Även skötseln och tillsynen av badplatsen ligger
under vägföreningens ansvar. Som alla förstår kan inte allt detta skötas på frivillig basis
så därför måste någon anställas för att sköta detta. I år har vägföreningen genom
arbetsförmedlingen fått en heltidsanställd person under sju månader, april till oktober.
Att anställningen slutar i oktober beror ju på att på vintern finns ju inte mycket att göra
med sådant arbete. Den person som fått arbetet heter Bo Svensson, är 60 år och bor på
Ringvägen i Gällstad. Vad vi hitintills kunnat se ser han ut att trivas med sitt arbete och
tycks vara mån om att göra ett bra jobb. I tre veckor efter skolavslutningen har Bo
Svensson även fått hjälp av en feriearbetande skolungdom från Ulricehamn som heter
Tobias Nyqvist. Man undrar ju förstås varför ingen Vegbybo fick jobbet men ingen
hade sökt. Bo Svenssons lön betalas av vägföreningen som i sin tur erhåller största
delen från arbetsförmedlingen. För övrig verksamhet beviljas kommunalt bidrag.
Feriearbetande ungdomar är gratis.

Vegbymästerskapen i golf
Boka upp Lördagen den 3 September kl 09,00 för 2011 års Vegby mästerskap i golf på
Åsundsholm G&CC. Tävlingen är öppen för alla golfspelare med officiellt HCP och har
eller haft Vegby som postadress. Har du inte varit med tidigare eller känner du till
någon som inte varit med förut, och uppfyller villkoren, får du gärna tipsa. Frågor?
Kontakta Rainer: 0730-66 67 62.

Gökotta på Kummeliberg

En underbar morgon på Kummeliberg

Kristi himmelsfärdsdag var det gökotta på Kummileberg, gravfältet i Säm. Någon gök
hördes inte och troligen fanns det inget i kaffet heller. 13 personer gick runt gravfältet,
bland alla liljekonvaljer, och svarade på frågor som Gustav och Göran gjort. Därefter
intogs kaffet vid stenmuren mot Ågårdens gränser. Många historier berättades om
Sämbyn och dess invånare. Bland annat: Skrönan om hur markgränserna vid gravfältet
blev till, när lantmätaren blev på örat, om Vegbyspelaren som bytte klubb till Gällstad,
vilket inte var så populärt. Visste ni förresten, att Sämborna måste vara dubbelt så bra
som en Vegbybo i fotboll för att platsa i A-laget! Och så vidare. Följ gärna med och
lyssna näasta gång.
Tiden gick fort och kaffet tog slut, då passade några på att gå till Lunden där Ulrika
Magnander hade försäljning av Antikt och Kuriosa till låga priser. 50% av behållningen
tillfaller den arkeologiska utgrävningen i S. Säm.

Allt eftersom man kom tillbaks från tipspromenaden fylldes grillarna med korvar och
köttstycken i alla varianter och snacket kom igång. Efter att Ingvar Pettersson och Eva
Grahn svalt sin sista tugga hämtade de sina instrument och musiken och sången tog sin
början. Att den här kvällen blivit så pass populär beror nog till stor del på att dessa båda
musikanter finns med. Säg vad som är vackrare att lyssna till än dragspel och flöjt i en
glänta i skogen. Hoppas att vi alla ses igen nästa år vid den här tiden och då tillsammans
med Ingvar och Eva.

Öppen Sommarkyrka i Finnekumla
Kyrkan öppen vecka 30-31 dagligen kl.15-19
Konstutställning:
Torbjörn Damm boende i Finnekumla ställer ut en del av
sina konstverk i kyrkan.

Grillkväll med musik och sång vid jordkulan
Återigen en lyckad sammankomst där ett 40-tal personer samlats för att vara
tillsammans och ha trevligt. Att så pass många hade infunnits beror till stor del på att
Gällstads- och Månstads hembygdsföreningar var inbjudna. Enligt traditionen inleds
festligheterna med en tipspromenad med mer eller mindre kluriga frågor. Frågorna var
dock inte svårare än att en deltagare vid namn Rolf Enander hade alla tolv rätt. Övriga
pristagare var i tur och ordning AG, Hans Yngvesson och Jan Johansson. Av barnen
hade Karl Johansson flest rätt med Ebba Johansson på andra plats.

Det ser ut som
att alla är
mätta och
belåtna

Följande dagar kl.19 klockringning med musikstund
Tisdag

26 juli

Ulricehamns dragspelsklubb

Onsdag 27 juli

Viktoria Cederblad, sång
Katarina Almström-Pärssinen, sång
Elin Almström-Svensson, sång
Annika Persson sång, piano

Torsdag 28 juli

”Gör er inga bekymmer”
Mikael Ryde med familj

Tisdag 2 aug.

”Visor och sånt”
D`artz

Onsdag 3 aug.

”Öppna sinnen och sommarminnen”
Trio Verde
Josefin Lidén, sång
Emma Augustsson, cello
Marina Johansson, piano

Torsdag 4 aug.

”Våra bästa andliga sånger”
Eva Grahn & Ingvar Pettersson
dragspel, flöjt och sång

Hembygdsparken i sommar
Vegbyortens hembygdsförening hälsar välkommen till årets våffelsöndagar och
utställningar.
3/7 och 10/7 Ridvägen/Kulturvägen.
17/7, 24/7, 31/7, 7/8. Återblickar från de senaste årens utställningar.
17/7 och 24/7 Lite om laga skiftet och Vegby gård.
31/7 och 7/8 Vår hembygd under 100 år.
Samtliga söndagar visar vi med foton och dokumentation hur ladugården fick nytt
spåntak våren 2011.

Händer i Säm
Byvandring i Säm kl 15.00, 2 juli och byafest kl 17.00. Samling hos Göran och Ann,
Sjögården, fd jordgubbsodlingen.
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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 2011:
Vegbyortens hembygdsförening 60 kr
per person på Bankgiro 216-1826
Byalaget Vega 100kr/person eller
150kr/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

