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Hund, av rasen rondellhund har kommit
bort. Kännetecken: Brun, taxliknande,
med svarta öron, röd tunga och lång svart
svans. Lugn och stillsam. Tycker om
rondeller. Hemmahörande på rondellen
”Bröstvårtan” i Vegby. Upplysningar om
hundens försvinnande kan lämnas till
redaktionen allternativt kan hunden
återlämnas till sin plats.

Det våras i hembygdsparken
Vintern är över och parken pockar på översyn av diverse slag inför årets begivenheter.
Det ska krattas löv, hus ska ses över och grävlingar utrotas. Museet har länge varit i
behov av en ny dörr så det fick bli det första att ta itu med. Gustav Johansson och
Wilhelm Josefsson åtog sig att bearbeta det virke som Rolf Johansson skänkte så att det
någorlunda kom att se ut som en dörr.
Vill du ha n ny ytterdörr av lite
högre kvalité så kan du prata
med den här mannen
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Samma dag som dörren sattes in hade Arne Johansson tagit med sig en jakt kompis med
grythund för att skicka alla grävlingar all världens väg. Men troligen hade ryktet nått de
ovälkomna djuren i förväg för när hunden väl undersökt alla byggnader som gick att
komma under fanns ingenting varken att skjuta eller skrämma bort. Två stycken fällor
har också varit utplacerade, en i vedskjulet och en bakom museet, men inte heller detta
gav något resultat.
Varje vår finns det också en hel del löv att ta hand om. Arbetet var annonserat att
utföras den 25 april och som vanligt dök ett gäng trogna pensionärer av båda könen upp.
Hade inte tiden satts att utföras under ordinarie arbetstid så hade säkert många yngre
hört av sig. Det är inte bara lövet som skall bort den här dagen, alla utemöbler ska också
bäras ut och ställas på plats. Allt måste vara fixat före Valborgsfirandet.

Valborgsmässofirande i Hembygdsparken
Troligen har Vegby aldrig firat valborgsmässoafton i härligare väder än den här gången,
20 grader mitt på dagen med någon grad mindre framåt kvällen. Firandet kom att gå i
samma gamla hjulspår som tidigare utom på en punkt, man hade nämligen inte lyckats
få tag på någon att hålla vårtalet. Som vanligt underhöll Tvärred/Finnekumla sångkör
med sin vackra sång under ledning av Monika Johansson. Dessutom kompenserade
kören det uteblivna vårtalet med några extra sånger.

Sångkören och en andäktigt lyssnande skara
Fem lotterier såldes ut i ett nafs och Rolf Johansson stod i affären och prånglade ut korv
med bröd för glatta livet. Den uttjänta museedörren var söndersågad till ved och fick
utgöra bränsle till årets brasa som eldades i ett itusågat oljefat. Efter att
lotteridragningarna var undanstökade drog var och en till sitt efter en lyckad kväll.

Populärt att gå Prästavägen.
Enligt hembygdsföreningens program fanns den 15 maj inbokad som en lämplig dag för
en prästavägsvandring. Att det var rätt dag råder heller ingen tvekan om för vädret var
bra och det kom inte mindre än 30 personer som ville vara med och gå den två och en
halv km. långa sträckan från Gårdö i Gällstad till Bosgården i Säm. För att Guida
vandringen var det naturligtvis ”Arne på Lellagart” som fick ställa upp. Arne berättar
om alla bosättningar som funnits utmed vägen varav endast Enholmen och Brobacken
finns kvar och då som sommarställen. Till de flesta husen skulle ju också finnas en
jordkällare och en brunn eller källa där man kunde hämta sitt vatten.
Utmed sträckan finns flera källare både nerrasade och i ursprungligt skick. En nerrasad
källare vid Brobacken har nyligen restaurerats och då givetvis genom Arnes försorg.
Men det var inte bara bostäder i anslutning till vägen som Arne hade att berätta om. Här

finns namngivna le (grindar) och en jordkällare som använts till förvaring av fångar i
väntan på transport till kronohäktet i Vänersborg. Det har också funnits en vattendriven
kvarn på Bosgårdens mark som ingen i byn hört talas om men som Arne med hjälp av
en gammal karta och grävmaskin lyckats gräva fram de gömda resterna av grunden till
kvarnen.

Här visar Arne hur man
väger uppvatten med en
vågt ur brunnen vid
Hästhagen där Liljas stuga
en gång har stått.
Varför tog inte
hembygdsföreningen med
sig brunnen när stugan
flyttades, istället för att
gräva en ny?

Resterna av två kyrkor finns också i anslutning till vägen.
Att gå hela sträckan ett kör utan en kaffepaus går ju inte så därför gjordes ett uppehåll i
”prästens” trädgård där han ställde alla sina trädgårdsmöbler till förfogande.

Prästen i bakgrunden håller gänget under stenhård bevakning
Efter drygt tre timmar avslutas vandringen vid Säms kyrkoruin.

Göken gol på Gökottan
Att få höra göken på gökottan är lite som grädde på moset och det var vad deltagarna
fick uppleva när hembygdsföreningen, på Kristi himmelsfärdsdag, hade ordnat med sin
traditionsenliga gökotta med tipspromenad på Kummeliberg i Säm. Trots det något
kyliga vädret var det tolv personer som kom för att testa sina kunskaper på de tolv
frågor som var uppsatta i en slinga runt kullen med alla forngravar. När alla kommit i
mål var det dags att ta plats vid borden, som egentligen tillhör den intilliggande
lekplatsen, för att njuta av det medhavda fikat och den vackra utsikten.

Kaffet smakar bra när det bara är några grader varmt
På tal om borden används troligen dessa mer av fornminnesbesökare än av
lekplatsbesökare då det inte finns så många barn i Sämbyn för närvarande. Arne
Johansson, som aldrig försitter en chans att göra PR för Säm, berättar att han ett par
dagar tidigare guidat två fulla bussar med pensionärer från Svenljungatrakten genom
Säm och Finnekumla och att Kummeliberg då var ett av målen. Till sist var det dags att
redogöra för resultatet av tipspromenaden. Fyra stycken hade lyckats pricka in tio rätt
och enligt skiljefrågan vann Anita Claesson och sedan, i tur och ordning, Rolf
Johansson, Sune Frilander och Gunnar Lundgren.

Bautasten återupprest i Säm

Lite nytt om TV FC

För c/a 50 år sedan var Arne Johansson med och forslade bort en avlång sten som är
bortemot 3 meter på längden och som väger omkring 3,5 ton och som då låg placerad i
stenmurshörnet vid framfartsvägen upp till Lillagärdet. Vid den tiden fanns nämligen en
stenmur på södra sidan om nämnda framfartsväg och även söderut utmed landsvägen
som inhägnad åt intilliggande åker. Stenen har sedan dess legat förvarad i en schaktgrop
vid vägen mot Gällstad mittemot avfarten till reningsverket De stenmurar och rösen, i
området, som på 50-60-talet kördes bort hamnade sannolikt i Sämsjön för utökning av
markytan vid Vegby såg. Tack vare Arne och ett antal hjälpsamma bybor, välvilligt
inställda tjänstemän på länsstyrelsen och vägverket samt en kraftig hjullastare finns nu
stenen att beskåda väster om landsvägen mellan Gullebo och Lillagärdsvägen.

Hej alla Vegbybladsläsare, här kommer lite om vad som händer i Tvärred/Vegby FC.
Vi har i år fått en ny tränare. Martin Carlsson bestämde sig för att ta ett sabbatsår ifrån
tränarsysslan och då föll vårt val på Mikael Andersson. Micke har spelat ett flertal år i
TVFC, och vi är glada över att han tackade ja till vår förfrågan om att bli spelande
tränare i Tvärred/Vegby Football Club.
Extra kul i år är att vi har flyttat upp många killar från vårat pojk/juniorlag som vi hade
ifjol, till seniortruppen. Nu består truppen av spelare födda -96 och uppåt. Truppen är
också rätt stor, vi är ca 30 spelare som tränar regelbundet, det är extra kul då trenden i
landsortslagen är att det flesta lag har ont om spelare.
Hur har det då gått för våra lag så här långt i sina respektive serie? Om vi börjar med Alaget så har det gått riktigt bra på slutet efter en minst sagt knackig start. I skrivande
stund så har det blivit tre raka segrar, problemet vi har haft är att vi har otroligt svårt för
att göra mål. Vi missar chanser som förr om åren vi gjort mål på, vad det beror på är
svårt att säga men vi jobbar hårt på att få målskyttet att lossna.
Bilagan som i år är mycket ung spelar bra och parkerar på en tredjeplats i sin Breservserie, snittåldern har i någon match legat på runt 17-18 år vilket är kul. Oftast
brukar bilagan vara en blandning av unga killar som tränar, och så rings det in spelare
som lagt av men tycker det är kul att spela lite matcher. Men i TVFC 2012 gäller det
träna för att få vara med, det är konkurens om alla platser även i B-laget.
Vi har även en ny ordförande i TVFC. Mathias Axéll blev invald på årsmötet i februari.
Mathias efterträdde Göran Carlström som varit ordförande i två år. Nu består styrelsen
av följande personer: Mathias Axéll, Martin Svärd, Göran Carlström, Stefan Carling,
Mikael Wester, Per-Ola Johansson, Per Levinsson, Claes-Erik ”Brallis” Sjölin.
Vi vill också slå ett slag för Sämsjö(l)yran, den kommer att spelas den 18 augusti på
Sämshov. Denna aktivitet startade vi 2011 och det blev succé direkt, vi hade fullt av lag
som kämpade om vandringspriset. Lag FingerFerra tog hem första titeln och jag gissar
att de är tillbaka även i år för att försvara sin seger.
TVFC har som andra klubbar det tufft med ekonomin och gör allt för att få in medel för
att få det att gå ihop. Om du/ni känner att ni vill göra något för TVFC så är ett sätt att bli
medlem. För 100 kr så stöttar man klubben på ett bra sätt. Vi blir mycket glada om man
kan tänka sig att bli medlem i TVFC. Sätt in 100 kr på bankgiro: 365-5594 glöm inte att
skriva ditt namn på inbetalningen.
För att se vad som är på gång och vad som händer i TVFC så kan man göra ett besök på
vår hemsida, adressen dit är www.laget.se/tvarredvegbyfc.
Detta är lite av vad som hänt under våren, vi återkommer i nästa nummer med fler
uppdateringar.
Mvh Göran Carlström/TVFC

Arne har ytterligare ett turistmål att visa upp
Placering av bautastenar var vid hål-och ridvägar samt vid gravfält och anses härröra
från yngre bronsåldern och fram till yngre stenåldern.
Med hjälp av detta kan man anta att stenen restes första gången för mellan 1500 till
2500 år sedan. Var stenen tidigare har stått är det ingen, nu levande, som har varken sett
eller hört talas om men att den inte har stått på den nyvalda platsen är nog alla överens
om. Eftersom det finns både gravfält och hålvägar strax intill så finns ingen anledning
tro annat att den skulle ha varit placerad i närheten av gravfältet. Man kan ju bara gissa
att stenen kanske fallit omkull och legat som ett hinder i den senare uppodlade marken
och därför släpats undan till sin plats i stenmuren. Återigen har Arne satt Sämbyn på
kartan. Vi får se vad han hittar på nästa gång.

TV FC-lirare till EM fotboll i Ukraina 2012
Några timmar efter den otroligt sköna segern mot Svenljunga med 4-2 på Bergavallen
så drog tre utav spelarna i TV FC vidare mot nya äventyr.

Kl. 05.00 på lördagsmorgonen var det en förväntansfull kvartett som anlände till
Landvetter för vidare transport till Kiev. Fr v. Nicklas Castanius, Emil och Jonathan
Frilander samt Jesper Levinsson.
Efter två mellanlandningar i Köpenhamn resp. München så landade man i spelorten där
Sveriges alla tre grundspelsmatcher skall spelas. När detta skrivs så vet vi att den första
matchen mot Ukraina inte alls gick som vi hoppats. Förlust med 1-2 och vägen fram till
final känns väldigt lång och smal. Men detta hindrar inte killarna från att träffa och
umgås med ”gamla” ikoner som tex. Glen Hysén

Nicklas Castanius, Glen Hysén och Emil Frilander snackar taktik.

Södra Sämsjöns fiskevårdsområde.
TV FC
på
FotbollsEM i
Ukraina
2012.

På följande ställen kan fiskekort köpas:
Campingen Vegby, Vegby bilverkstad, Gällstadskiosken, Torbjörn Sjögren Bosgården
Södra Säm, Nils Nilsson Ågården Södra Säm, Ulf Gripenstam Slumsvik Månstad,
Sören Karlsson Slumsvik Månstad, Limmareds kiosk, Volmars sportfiske Borås och till
sist Ulricehamns sportfiske Storgatan Ulricehamn. Fiskekort kostar 40 kronor för ett
Dagkort och 400 kronor för ett Årskort och det gäller i hela sjön. Det gäller inte för
nätfiske eller kräftfiske.
I sjön finns följande fiskarter: Gädda, Gös, Abborre, Mört, Braxen, Sutare, Lake,
Laxöring, Sik och Siklöja.
Båtuthyrning finns vid Campingen i Vegby. Isättningsramper för båtar finns vid Vegby
badplats samt anslutning till båthamnen i Slumsvik.

Sommaren en jobbig tid för de flesta

Lite om ungdomslagen P12-P14
P12 är ett blandat lag med både killar och tjejer från Vegby och Tvärred. Vi spelar i en
serie
med rena pojklag och resultatmässigt har det gått väldigt bra då vi fortfarande är
obesegrade, fyra vinster och en oavgjord. Spelet är underhållande med många
passningar och alla är delaktiga i spelet.
14-års laget består av killar mellan 12 och 15 år från Vegby och Tvärred. Omställningen
från 7-mannaplan till 11-mannaplan har varit större än vi trodde från början, men spelet
blir bättre för varje gång och med lite mer tuffhet har vi snart första segern inom
räckhåll.
Jag kan rekommendera samtliga ett besök på Sämshov när vi spelar våra matcher, det är
underhållning på hög nivå. Ni kan även följa lagen på laget.se, här finns spelschema för
båda lagen.
I år bedriver vi träningen med P12 och P14 sammanslaget p.g.a. ledarbrist, vilket
missgynnar P14 i visa fall. Till kommande år måste vi få fler ledare annars har vi snart
inga ungdomslag kvar, hör gärna av er till VSK om ni är intresserade.

Alla som är ägare till en fastighet vet vad det innebär att hålla hus och trädgård i vårdat
skick, inte minst under sommaren. Men även vägföreningen, som ändå inte är ägare av
någon fastighet, har på sitt ansvar att hålla snyggt i samhället. Gräs ska klippas i parker,
grönområden, på badplatsen och tre lekplatser samt tomten till f.d. reningsverket. Rensa
ogräs i rabatter och sandlådor. Samt och hålla koll på badhytt och badbryggor.
Plåtskjulet vid gamla reningsverket, som vägföreningen numera använder som sitt
förråd, skall städas och underhållas. Ibland måste också klippaggregatet bytas ut mot en
sopvals för en tur i samhället. Den som i sommar fått, och även påbörjat jobbet är en
Marbäcksbo vid namn Tommy Carlborg och vad man hitintills kunnat konstatera så har
vägföreningen fått tag i rätt person.
Tommy har sopat nånstans
söderut i Vegby samhälle

Ola,Urban och Magnus
Enligt uppgift skall Tommy även få hjälp av en feriearbetande skolungdom i tre veckor.
Vegbybladet önskar dem båda” lycka till” i sitt arbete.

Trevlig grillkväll vid jordkulan
Även årets grillkväll samlade folk, dock inte lika många som förra året troligen
beroende på att en del föredrar att sitta hemma framför TV:n och titta på den pågående
EM-fotbollen. Den obligatoriska tipspromenaden samlade i alla fall 24 deltagare som
för övrigt vanns av Anita Claesson.
Av samtliga 27 personer infann sig några stycken från Månstads hembygdsförening som
även i år var inbjudna. Efter att alla ätit sig mätta på sin grillmat och tipsresultatet
redogjorts berättade Arne Johansson lite om jordkulans tillkomst och om den som bott i
densamma. Men det som gör den här kvällen så populär beror givetvis mest på att
Ingvar och Eva dyker upp och då har sina musikinstrument med sig. Som en extra
krydda hade Ingvar med sig ett antal kuvert som han sålde till intresserade köpare för en
krona styck. Varje kuvert innehöll texten till en sång och villkoret var att köparen skulle
sjunga sången till musikanternas ackompanjemang. Det visade sig att det fanns en del
förmågor bland dem som vågade köpa ett kuvert.
Inte bara vi som var
där gillar Ingvar
och Evas musik utan
även hästen kom
fram för att lyssna

En förutsättning vid en sån här tillställning är bra väder och det kan man inte klaga på
även om en del tyckte att det var lite kyligt.
Till sist är det bara hemfärden som gäller, en del med bil och andra på cykel.

Skolavslutning i Finnekumla kyrka
Som alltid var Finnekumla kyrka sprängfylld redan innan barnen kommit till kyrkan.
Per Jonstoij pratade om sommaren och illustrerade lite annorlunda med såpbubblor hur
härligt det kan vara. Rektor, Jonny Axelson, talade och tackade eleverna i klass 6 för
den tid som varit och önskade dem lycka till på Stenbock. Naturligtvis var det också en
hel del sång, precis som det ska vara på en skolavslutning

Tilde Sundberg, Linnea Nordh, Zuzanna Lewandowska, Johanna Karlsson
Maria Josefsson, Mia Carlsson, Agnes Johansson, Gabriella Nilsson

Midsommarafton 2012 på Sämshov
Midsommarafton firas som brukligt även i år på Sämshov. 15.00 står ungdomssektionen
beredd att ta emot alla som vill slå ihjäl några timmar på eftermiddagen och
förhoppningsvis även är villiga att lätta lite på portmonnän. Som vanligt bjuds det på
tipspromenad, tombola, fika, stångresning mm. Kön framför det stora tombolalotteriet
brukar börja redan halvtimman innan officiell start. Så kom i tid.

Byavandring i Sämbyn
7 Juli kl. 15.00 är det byavandring i Sämbyn, Samling hos Göran Karlsson f.d .
Jordgubbsodlare.
Sommarsöndagr med utställningar börjar den 1 Juli kl. 14.00

Boka in den 8 september
För då är det dags för årets stora golftävling Vegbymästerskapet på Åsundsholms
G&CC. Tävlingen som är öppen för alla golfare som har eller haft Vegby som
postadress.

Sämsjödraget

Redaktionen efterlyser

Tisdagen den 24/7 kl 18.00-22.00
Start och invägning: Badplatsen, Vegby
Startkortsförsäljning kl 17.00-18.30
Pris tyngst Gädda
Startavgift: 50 kr inkl fiskekort
Max 2 spön per startkort
Sjösättningsramp för båtar finns vid badplatsen

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.

Sommarkyrka
Finnekumla 2012
Kyrkan öppen vecka 30-31 dagligen kl.15-19
Smide och målat porslin
av Rolf och Anita Magnusson på Lyckoberget, Vegby
Följande dagar kl.19 klockringning med musikstund
Tisdag 24 juli Kristin Tuomisto & Maria Wernberg
Duetter på fiol
Onsdag 25 juli Karl-Johan Gollnik, orgel,piano,sång
Torsdag 26 juli Suddenly”Ljuv musik”
Lars Isaksson och Jan Croona
Tisdag 31 juli Kören Kantona från Länghem
Onsdag 1 aug. Ulricehamns dragspelsklubb
Torsdag 2 aug. ”Våra gamla skolsånger”
Eva Grahn & Ingvar Pettersson

Välkommen!

-bladet

vegbybladet@vegby.se

www.vegby.se
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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 60 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

