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Lägsta vattennivån i mannaminne 
 
Så lite vatten som det är i Sämsjön i år har det inte varit i mannaminne. Bryggor står 
högt över vatten nivån och man får gå ut en bra bit för att bada. 
En solig vårdag passade Vegby vägförening på att rensa upp vid utloppen som går 
under Strandvägen. Mikael Lindbloms entreprenad från Ramnö hyrdes in för 
grävarbetet. 
Arbetet summerades över en fika på Café Nyfiket. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gustav Johansson såg 
till att Jörgen 
Landström & Peo 
Johansson skötte sig 
 
 
 
 

 
 

 
Stenen sjönk den 17 april 
 
Den 16 februari placerade Byalaget VEGA ut en sten på isen utanför Sjöparken. Isen 
var då 21 cm tjock. Som ni säkert sett i utskicket som gick ut, handlade det om en 
tävling där man skulle gissa vilket datum stenen skulle sjunka. Den långa vintern gjorde 
att stenen låg kvar ända till 17 april, vilket ingen av de 51 som vågat satsa hade gissat 
och därmed utgick ingen vinst. 

 
Stenen på isen 
 
 
 
 
 

Blir det en bra vinter nästa år igen, kanske vi kan återkomma med en ny tävling. 



Vårsäsongen 2013 började för TV FC´s, del rent ut 
sagt uruselt. 
 
De som minns fjolårets start på säsongen, minns med fasa hur knackigt den började.  
Med en vinst och fem förluster på de sex inledande matcherna verkade spel i femman 
att ta slut innan det knappt börjat. Men vi minns också resten av den säsongen med 
glädje. På de resterande sexton matcherna mäktade grabbarna med att ta imponerande 
tretton vinster, spela två oavgjorda samt endast förlora en. Till slut ståtade TV FC som 
tvåa i tabellen. 
Årets seriespel inleddes som man på förhand trodde vara omöjligt, sämre än fjolåret. 
Man lyckades nämligen inte ta en endaste poäng på de sex inledande matcherna. Ett i 
sig svårslaget rekord, som vi hoppas aldrig någonsin skall överträffas av våra grabbar. I 
den sjunde matchen kom äntligen årets vändning som förhoppningsvis följer förra årets 
mönster. När detta skrivs har TV FC tagit tre raka vinster med imponerande spel och 
därmed krupit över nedflyttningsstrecket. För att höja humöret på spelare och läsare 
återger vi av reportagen från de tre matcherna. 
 
 

TVFC - Kinnahults IF 2-0 (1-0) 
 
Äntligen tar vi vår första trea, det var ett heltaggat lag som gick ut till match ikväll. 
Redan från start så tog vi hand om bollen och attackerade mot gästernas mål gång på 
gång, halvchanserna avlöste varandra men vi tar inte vara på chanserna. Men till slut får 
vi det bästa läget man kan få, straffspark efter att en nick stoppades med en Kinnahults-
spelares arm. 
Gabbe stegar fram och skall ta hand om 11-metaren, men tyvärr håller inte straffen 
någon vidare klass och målvakten räddar ganska enkelt. 
Men det slår inte ner oss, vi fortsätter att ta hand om bollen, men just i vår bästa stund 
kommer en långboll som vi inte är riktigt vakna på. Det blir lite oreda bland försvararna 
och Alex kommer ut lite på mellanhand, forwarden får skallen på bollen och den ser ut 
att segla in, i en båge över Alex. Men som tur är smiter den just över ribban. Där hade vi 
tur! 
När klockan stod på 43 minuter fick fjolårets skyttekung bollen och pricksköt in 1-0, 
Christian Sjögrens underbara skott letade sig in i målvaktens högra hörn. 
I starten av andra så var det åter igen vi som stod för den bästa fotbollen, men när 
gästerna kom i sina framstötar så var det inte helt lugnt utan det kändes lite oroligt bland 
publiken vid sidan. 
Men spiken i kistan skulle komma, efter en variant på hörna hamnade bollen hos Carla, 
efter lite trubbel med studsen fick han ordning på bollen och drog på ett skott som inte 
målvakten kunde hålla och 2-0 var ett faktum. Därefter böljade spelet fram och tillbaka, 
och det var inget ordnat spel de sista minuterna. Vi spelade bara undan bollen och 
försvarade vår ledning, men Kinnahult var inte helt ofarliga, det var på håret någon 

 
 



gång att de smet igenom vårt försvar, men killarna höll undan och det jublet som hördes 
när domaren blåste för full tid var ett jubel av lättnad. 
Det tog sju matcher innan vi fick smaka segerns sötma, nu njuter vi av denna seger i natt 
och i morgon. Därefter börjar uppladdningen på träningen på torsdag inför fredagens 
derby mot Dannike IK. 
 
 

Dannike IK - TVFC 1-5 (0-2) 
 
Jag vet att jag redan använt mig av spedvaj-vinkeln vid något tillfälle men om det går 
tillräckligt länge mellan våra 5-1-segrar så är det nog ingen som märker det. 
Vid startlinjen stod hemmaåkarna med gula huvor och våra förare med svarta. När så 
repet föll vred vi gasen i botten direkt medan hemmalaget var lite försiktigare. Jonathan 
och Gabbe hittade direkt rätt spår med bra fäste och när vi hittade ner med rätt bollar 
blev det konstant farligt.  
1-0 kom via snabb anfallsfotboll där bollen gick från Gotting, till Martin och vidare i 
djupet på Gaban som snurrade ett par gubbar och med hjälp av en annan gubbe tryckte 
in ledningsbollen. 
2-0 var också det fartfyllt. Stoffe fann Jonte i djupet som med en snygg dragning 
skickade sista försvararen till Brunn och fann nätet bakom den unga hemma-målisen.  
3-0 var mycket viktigt då det kom efter en period med bra hemmaspel, vilket bla. hade 
resulterat i en ribbnick och ett par bra Alex-ingripanden. Återigen var det fullgas-
mannen Jonte som axade på raksträckan, vek av i kurvan och hängde upp hinken, flåt 
bollen i taket. 
Även Stoffe vill hänga saker i taket och gjorde även så. Chrille friställde?! honom med 
ett inkast och vår poängspelare såg till att cementera de 3 poängen. När nu poängen var 
säkrade var vi många som vill göra poäng. Full fart framåt gällde men tyvärr inte att 
hålla tätt bakåt. Hemmalagets lurige ytter utnyttjade vår anfallsiver och böjde snyggt i 
reduceringsbollen runt Alex. Matchcoach Skantze såg nu tecken på att bränslet började 
sina och bytte då in de fulltankade reservåkarna Mackan och Robin.  
Mackan startade med ett par tjuvstarter men när han sedan kom iväg i rätt tid var det 
ingen som kunde följa. Ett behärskat avslut på marken och 5-1an var ett faktum. Vår 
heatills bästa match! 
// Pep 
 
 

TVFC – Skene IF 4-1(4-0) 
 
Tredje raka viktorian gav tre nya goa poäng och segern grundlades redan i första 
halvlek. 
Vi tog kommandot redan från start, bra passningsspel och en fantastisk rörelse gjorde att 
vi kom gång efter annan med bra fart mot Skenes vita försvar, men det dröjde ändå 
nitton minuter innan nollan spräcktes. 
 

Micke tog hand om en frispark på bästa sätt, pang rakt upp i krysset bakom en chanslös 
borta-keeper.  
Solen värmde på från den blå himlen, men även om det var varmt mattades inte 
killarnas offensiv, tvåan var en riktig delikatess.  
En långboll mot Jonte som tar ner bollen och lyfter densamma över sin back för att 
sedan runda honom, väl på andra sidan smeker Jonte in trasan förbi målvakten hur 
elegant som helst. 
Bara en minut efter så gör Gabbe tre noll till oss. Han får en djupledsboll att springa på. 
Målvakten chansar på att komma först, men ack vad han bedrog sig. Gabbe var 
snabbare och petar bollen vid sidan av den utrusande målvakten, nu var det öppet mål 
och Gabriel gjorde inget misstag. 
Fyran kom inte långt efter detta, åter igen kom en djupledsboll och målvakten ger sig ut 
på en löptur denna gång mot en framrusande Per Våge Nu hann målisen först och 
sparkade iväg bollen, men idag var turen på vår sida, målvaktens rensning var inte bättre 
än att den tar Våge i ryggen och bollen studsar in i det tomma målet. 
Men innan vi gick till vila fick vi chansen att sätta femman också, Jonte blev nerdragen 
och straffen var klar. Carla var utsedd till straffskytt, men han slog den inte bättre än att 
den löpvillige målvakten kunde rädda straffen. Men ledning med 4-0 efter fyrtiofem 
kändes verkligen bra. 
I andra var gästerna på hugget, man gör mål redan efter 2-3 minuter. Tyvärr så var det 
en bjudning av en annars säker Alex i målet. Det tog inte lång tid innan vi höll på att 
ställa till det för oss igen, men denna gång var Alex på tå och kunde ta den lurigt 
studsande bollen innan den gick i mål.  
Skene hade även en halvchans när bollen åkte som en flipperkula mellan benen på 
spelarna, men även denna gång var Alex med och kunde störtdyka och fånga bollen. 
Efter detta så kom vi igång igen, vi tog över det mesta av spelet och borde satt en eller 
två till innan matchen var slut.  
Gabriel hade en i stolpen och så hade han en riktig stramare i ribbkrysset, jag tror nästan 
att målet vibrerar fortfarande. 4-1 stod sig matchen ut, härligt med en seger igen. 
Nu har vi tre raka vinster efter den ofantligt dåliga starten på serien, nu är vi med igen 
och det känns skönt.  
 

P14 drar till Gothia-Cup 
 
Hösten 2012 bestämde vi oss för en anmälan till Gothia-Cup. 
Vi är en träningsgrupp som har hållit ihop flera år med samma spelare och ledare från 
både Tvärred och Vegby. Ihop med anmälan bestämdes att vi skulle satsa lite extra till 
kommande säsong. 
Träningen började redan i slutet av november 2012 med en gång i veckan för att sedan i 
januari ökas till två gånger periodvis har vi även tränat tre gånger i veckan. 
Uppslutningen och intresset har alltid varit stort i laget och blev om än bättre efter 
anmälan till Gothia. 
Vi har försökt att få in lite extra pengar genom korvförsäljning och deltagande vid 
Vegbys loppmarknad, nästan halva reskassan har vi fått in, resten tas ur egen ficka.  
 



 

Just nu pågår seriespelet och vi har startat serien med två vinster och fyra förluster men 
spelet blir bara bättre och bättre så vecka 29, när äventyret drar igång i Gothia-Cup ska 
vi vara i topptrim lovar alla 17 deltagare (14 spelare och 3 ledare). Målsättningen är att 
försöka vinna en eller ett par matcher och önskan är ett möte med ett sydamerikanskt 
lag men framförallt ska vi se till att det blir en häftig upplevelse för hela laget. 
Vi återkommer i senare nummer med resultat och summering av vårt deltagande i 
Gothia.  

  
Ola, Magnus, Urban - ledare 

 
 

 
P14-års 
som skall 
till Gothia 

Cup 

 
 
 
 
 
 
 
 

Valborgsfirande i Hembygdsparken 
 
Till skillnad mot förra årets valborgsfirande hade arrangörerna i alla fall lyckats få tag 
på en person som höll vårtalet. Och den person det kom att handla om var ”Arne på 
Lillagärdet”, ett namn som han troligen kommer att bära med sig genom hela livet och 
lite till. Arnes tal kom att handla om hur han upplevt förändringarna i samhället från den 
tid hans första minnen började dyka upp och fram tills nu. Beträffande vädret var det en 
väsentlig skillnad gent emot förra året. Visst sken solen även vid årets firande men 
blåsten kändes ändå ganska kall. Tvärred/Finnekmla sångkör med Monika Johansson 
som ledare fanns, som brukligt, även i år på plats och underhöll med traditionella 
vårsånger. 
När det gäller brasan vid valborgsmässofirande tänker man kanske i första hand på en 
stor rishög med höga lågor som slingrar sig upp mot skyn men här måste man tyvärr 
begränsa sig till att elda i ett itudelat oljefat på grund av brandrisken. Före klockstapelns 
tid var det lite annorlunda för då gick det att elda en ordentlig brasa. 
 



 
 

 
 
Arne måste använda mikrofon för att höras i 
snålblåsten  

 
 
 
 
 
 
 
 
Till traditionen hör ju också att prångla ut 

några lotterier där lotterna försvinner i ett nafs. I handelsboden står som vanligt Rolf 
och säljer korv med bröd och även läsk för den som vill ha. Efter att lotteridragningen är 
över beger sig alla hemåt, en del med vinster, de flesta utan 
 
 

Årsmöte för Södra Sämsjöns Fiskevårdsområde hölls 
den 13 maj på Vega, Vegby 

Som vanligt öppnade Nils Nilsson i Säm mötet och hälsade de 13 personer som är 
intresserade av fisket i Södra Sämsjöns framtid välkomna. Sekreterare är Anders 
Ekengren. De andra som blev valda i styrelsen var Leif Jansson, Enar Hemmings, Göran 
Magnusson, Ulf Gripenstam, Claes Sparre. Ekonomin i föreningen är positiv. Året 
fiskekortförsäljning ökande med drygt 10.000 kronor och det får man tacka dagens 
sportfiskare för. Man sålde fiskekort för 56 450 kronor. En duktig försäljare var Peter 
Tagesson som hyr ut sommarstugor. Pengarna går till att förstärka fisket i Sämsjön. 
Dessa tre saker låg högts upp: Gösen och öringens framtid + en ny djupkarta av sjön. 
Vad kostar det att fiska? Om man vill fiska hela året så kostar det 400 kronor och vill 
man bara fiska en dag kostar det 40 kronor för ett fiskekort. Är man under 16 år så är 
det gratis. När det gäller fisketävlingar så betalar varje deltagare 10 kronor förutom vid 
Sämsjödraget i juli som är fritt. Varken årskort eller dagskort gäller för nätfiske eller 
kräftfiske. Det finns en hel del förbud med fisket i Södra Sämsjön. Man får inte fiska 
gös eller öring hela året eller fiska öring nära Sämån m.m. Styrelsens uppgift var att 
sammanfatta alla regler och delge de som köper fiskekort. Det är nog inte helt fel att  



även fiskerättsinnehavare vet vad som gäller. Andra frågor som kom upp var Kräftfiske. 
Den frågan är vilande i föreningen, man inväntar en nationell forskning varför kräftorna 
bara försvinner i vissa sjöar. Tyvärr är ju Sämsjön en av dessa många sjöar som 
signalkräftorna ”dör” ut. Regler om kräftfiske bestäms inte av fiskevårdsområdet utan 
hanteras av respektive skifteslag. Till exempel Sämbyns fiskelag. Efter mötet fikade vi 
och lyssnade på Enars fantastiska laxfiskeresa i Skottland.  

 

Styrelsen på bild. Göran, Enar, Leif, Ulf, Anders, Nils och Claes. 

 

Trevlig grillkväll vid jordkulan på Skogås 
 
 

 
 
 
 
 
Ingvar och Eva 
har fått på sig 
sina instrument 
och musiken kan 
börja. 
 
 
 
 
 
 

 



Årets grillkväll vid jordkulan avverkades redan den 29 maj och inte som brukligt i juni 
månad. Men ingenting blev sämre för det. Vädret var bra och för övrigt gick allt i sina 
gamla fotspår med tipspromenad, musik och sång, grillning och inte minst många glada 
skratt. Kvällen inleddes som vanligt med tippromenaden som vanns av påhittige Arne 
Johansson som, istället för sitt eget namn, skrev Karl den tolfte på tipskortet vilket gav 
upphov till många skratt. Wille Josefsson kom på andra plats, båda med tio rätt. Karl 
den tolftes maka fick också med sig ett av de värdefulla priserna. Efter att alla korvar 
var uppätna tog Arne Johansson över och berättade om en person som hette Åke 
Mellgren och som var född några hundra meter från jordkulan. Att denne Åke Mellgren 
skrivit en hel del dikter var nog inte många som visste, men Arne hade i alla fall fått 
med sig ett häfte som han kunde läsa ur. Även Iris Johansson läste en av hans 

dikter. Till sist var det dags för de båda musikanterna som är mästare på att underhålla 
samt att få vem som helst att ställa upp och sjunga. Hur sången låter spelar mindre roll 
bara det kommer nån sorts ljud när vederbörande öppnar mun. Tjugofyra personer kom 
för att njuta av denna trevliga tillställning. Kom gärna lite fler till nästa år 
 

Renovering av taket på dansbanan 
 
Efter drygt trettio år i tjänst är det nu på tiden att byta ut plasttaket som ligger på 
upphöjningen runt om dansbanan. Taket har blivit så poröst av väder och vind med åren 
att det börjat läcka in på flertalet platser runt om. Det har även hänt att någon förlupen 
rensning har slutat med att bollen slagit ner på pergolan och efterlämnat ett stort hål som 
minne. Arbetet med att byta ut 150 m2 tak påbörjades på självaste Nationaldagen och 
kommer att slutföras efter ytterligare några kvällstimmar. De som utsetts att utföra 
arbetet är följande personer. Projektledare: Per-Ola Johansson och Anton Gustafsson. 
Jobbare: Jonathan, Gabriel och Pelle Frilander, Christian och Alexander Hultén. 
Kaffekokare: Brallis. 
 

 

 



Här har Vegby sin framtida sångkör 
 
Under våren kan man vanligtvis gå ut för att lyssna på fågelsång men i Vegby fanns 
också möjlighet att lyssna på en barnkör som sjöng minst lika vackert som fåglarna. Här 
är det nämligen barnen på förskolan Fantasia som lagt beslag på pizzerians uteservering 
som scen och med trappan upp till parkeringen som utmärkt åskådarläktare. Att årets 
vår kom ganska sent kan man se på träden i Sjöparken som ännu inte är fullt utslagna 
trots datumet sextonde maj. 
 

 
 
Fantasiakören sjunger till ackompanjemang av Lars Isaksson.  
 
 

Klevaberget blev platsen för årets gökotta 
 
Istället för Kummeliberg hade hembygdsföreningen i år valt att pröva på en annan plats 
nämligen Klevaberget med de historiska omgivningarna.  
Efter att ha samlats på Ekvallen begav man sig gående mot Klevaberget där det finns 
gott om tecken på gammal bebyggelse. Där finns ridvägar, terrassåkrar, offerstenar med 
skålgropar samt rester efter en skjutbana.  
Väl framme vid berget och ett besök i skjutbanans markörgrav vandrade man vidare på 
spången över sankmarken nedanför berget. En överraskning var att spången var 
nyrenoverad och försedd med halkskydd av s.k. kycklingnät. Månne har vi kommunen 
att tacka för detta. På gångstigen nedanför berget kunde man njuta av ett hav av 
blåsippor. Så var det dags för det medhavda fikat och andäktigt lyssna efter en galande 
gök men som någon sade efteråt ”göken varken hördes eller kändes”.                                                               

Efter fikat valde man att ta vägen över Lindholmen och Vegby kvarn tillbaka till 
Ekvallen. Två stycken älgar kunde man i alla fall beskåda från vägen mellan 
Lindholmen och kvarnen fast på ganska långt håll.  
En liten lätt regnskur överraskade på återvägen annars kunde gökottan avnjutas i ganska 
så behagligt vårväder. 

 
De här 
personerna var 
kanske ute lite för 
tidigt på året, 
göken hade 
nämligen fått 
gala på ”bar 
kvist”.  
Överst i bild 
sitter Wilhelm. 
Mellanraden: 
Arne, Iris Rolf 
och Siv. Längst 
fram: Helvi, 
Marita och Börje 
 
 
 

Skolavslutning i Finnekumla kyrka – både ros och ris 
 
Vi vill berätta om vår upplevelse av skolavslutningen i Finnekumla kyrka. 
 
Vi vill börja med att tala om att vi tycker att det är väldigt roligt att så många kommer 
till kyrkan och att det är så olika åldrar. I år fick flera stycken inte plats inne i kyrkan 
och vi uppfattade det då som att en förälder gick ut med det yngsta barnet som hade 
mycket spring i benen. Det som hände var att kyrkogården blev en lekplats för barnen 
med spring i benen. Barnen sprang runt gravstenarna, hoppade över gravstenarna, 
klättrade på gravstenarna, klättrade på stenmuren, ryckte ur stenar ur stenmuren, 
hoppade ner från stenmuren, hoppade från stenmuren över på lyktstolparna och 
svingade sig ner mm. Kort sagt barnen hade mycket energi som de försökte få utlopp 
för. 
 
Detta hände medan ett flertal föräldrar stod och tittade på. Någon enstaka förälder 
försökte när det var som livligast att säga åt barnen, men vid minst ett tillfälle hörde vi 
då en annan förälder som föreslog att det är bättre att blunda och inte se allt som barnen 
gör vilket ledde till att barnen fick friare tyglar 



Efteråt har vi upptäckt blommor i rabatter som är söndertrampade och vi försöker att se 
oss för noga när vi kör med gräsklipparen den kommande tiden för att inte köra i stenar 
som är kastade i gräset.  
 
Vi upplever att detta händer mer eller mindre vid skolavslutningen varje år men det 
verkar tillta i styrka från år till år. Det finns även andra tillfällen då barnen använder 
kyrkogården som lekplats. När församlingshemmet är uthyrt för barndop eller andra 
kalas. Det har hänt flera gånger att barn klättrar på kyrkogårdsmuren och svingar sig 
över i lyktstolparna och att de plockar ur stenar ur muren och kastar på marken.  
 
Detta är något som behöver uppmärksammas och som vi tror att vi behöver hjälpas åt 
för att lösa.  
 
Vi kommer väl alla ihåg den tragiska olyckan i Bollebygd.  
Detta får inte hända igen.  
 
LR önskar att vi alla, både hemma och i skolan strävar efter att lära barnen hur man 
beter sig på kyrkogården och i kyrkan. Det är ju så att det alltid är någons maka/make, 
mor/far, bror/syster och mor-och farföräldrar som har sin sista vila där. Nu vill vi inte 
skrämma iväg barnen. Vi tycker att det är viktigt att barn besöker kyrkan och 
kyrkogården. 
Men lite hyfs och respekt skadar inte. 
 
Med förhoppning om hjälp i frågan. 
 
Vänliga hälsningar 
 
Lokala Rådet i Finnekumla gm 
 
Maritha Wegstrand, Gun-Britt Andersson, Siv Karlsson, Hans Pettersson Marianne 
Holmén, Birgit Andersson, Claes Holmén, Eva Tholander, och Bo-Gunnar Andersson 
 
 

VEGBYMÄSTERSKAPEN I GOLF ÅTER PÅ EN 
18-HÅLSBANA 
 
Söndagen den 1 september 2013 på Åsundsholms G&CC 
Tävlingen är öppen för alla golfspelare med officiellt hcp och som har eller haft Vegby 
som postadress. 
Har ni någon i familjen eller en gammal granne som spelar golf men flyttat från Vegby 
hör gärna av er till Rainer 0730666762 eller Ulrik 0709748677 så vi kan komma i 
kontakt med dem. 
 
Välkomna! 

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 

Midsommarafton på Sämshov 



 
På torsdag kväll 20/6 kl. 18.00 är alla välkomna upp till Sämshov för att hjälpa till med 
att klä midsommarstången. Ta gärna med blomster. Vi skulle verkligen uppskatta att så 
många som möjligt kommer upp och hjälper oss med detta, då vi i 
midsommarkommittén har fullt upp med arrangemanget till aftonen. 
Traditionsenligt midsommarfirande kommer som vanligt att kunna firas på Sämshov i 
Vegby. Tipspromenad, femkamp, lotterier, fika, dans kring midsommarstång mm. Start 
kl. 15.00. 
 
 

Hembygdsföreningen informerar 
 
Söndagen den 30 juni  
börjar vi med utställningen om Vegbys historia med klippböcker och bilder i 
hembygden. Öppet 14.00-17.00. Kaffe med våfflor serveras vid bordet. 
 
Lördagen den 6 juli 
Byavandring i Södra Säm börjar kl. 15.00, samling hos Göran och Ann, Sjögården f.d. 
jordgubbsodlingen i Säm. Vi tänkte gå över Lilla-gärdet, Rävagården och 
Kvarnagården, sedan grillar vi vid Sämsjön och berättar historier om byn och dess liv.  

 

 



Kyrkoval i höst! 
 
Söndagen den 15 september är det kyrkoval.  
Då ska vi välja vilka personer vi ger förtroendet att sitta i kyrkofullmäktige för 
Ulricehamns pastorat.  
Den 1 januari 2014 går Åsundens församling ihop med församlingarna i Ulricehamn, 
Timmele och Hössna och bildar ett gemensamt pastorat.  
Ju flera personer som kommer från våra trakter desto större inflytande kan vi få - 
så använd din rösträtt!  
Mer information kommer i församlingsbladet. 
 

Finnekumla - Sommarkyrka 2013 
 
Från den 15 juli till 4 augusti är Finnekumla Kyrka öppen alla dagar mellan kl.15.00 
och 19.00 
Fyra kvällar kl. 19.00 är det klockringning med musik.  
Vi börjar 
Tisdagen 23 juli  
Syskonen Kristin och Martin  Freidlitz  spelar violin och gitarr 
Torsdagen 25 juli  
är det kören Basalt och Annika Persson från Marbäck som står för sången och 
musiken. 
Tisdagen den 30 juli   
kommer Ingvar & Eva -  presentation överflödig… 
och slutligen 
Torsdagen 1 augusti  
är det dags för Bengt Henningsson & Cecilia Andrén med KOMPisarna  
Sivert och Lennart Hagberg, Teddy Ekman och Robert Grünning  
att avsluta musiken i sommarkyrkan för i år – men kyrkan är öppen några dagar till! 
Det kommer även att finnas en utställning av träsniderier som lokala 
hantverkare har gjort. Vilka dessa hantverkare är får ni allt komma till kyrkan för att få 
reda på… 
Dessutom är det upptäcktsfärd för barn  i kyrkan – hur långt tror du man kan se om 
man tittar ut genom tornluckorna? Och finns det något mer i tornet än kyrkklockan? 
Och kan du läsa vad som står längst ner på den gamla dopfunten? Ta med dig barn och 
barnbarn och kom och titta! 
Och varför inte åka en kyrkrunda ? Finnekumla kyrka ingår tillsammans med 26 andra 
kyrkor i Sjuhäradsbygden i projektet Kyrkan som besöksmål. Mer information om detta 
finns på www.kyrkrundan.se, i Finnekumla kyrka och på Turistbyrån. 
  
 
Välkomna!  
 

 

Efterlysning 
 
Finns det någon som har lite blommor som ni kan tänka er att bidra med för att smycka 
”Sommarkyrkan” under veckorna 29 -31 så kan ni väl höra av er till Gun-Britt 
Andersson  på telefon 72315 
 
 

Från förr 
 
1935-1936 fanns det inte så många bilägare registrerade i Vegby. 
Här kommer några namn och vilken bil de hade. Bilnumret började alltid på P och sedan 
ett fyrsiffrigt nummer  
 
Albert Johansson, Kvarnägare, Vegby, Chevrolet 
Gustaf Albert Sandell, chaufför, Vegby, Chevrolet + Oldsmobile + Lastbil Volvo. 
A.W. Svedberg, Hemmansägare, Vegby, Volvo. 
B.Hulin, Fabrikör, Vegby, Nash 
C.J. Torsborn, Godsägare, Vegby, Lastbil Ford 
Karl Johan Torsborn Godsägare, Torsbo, Chrysler 
Albert Nord, Åkeriägare, Skogshill, Vegby, Dogde + Lastbil Dodge + Omnibuss Volvo 
+ Omnibuss Studiebaker. 
Carl-Axel Carlsson, Disponent, Torsbo, Vegby, Willys Knight 
Hans Per Adolf Torsborn, Godsägare, Toarpsgård, Desoto 
Artur Vilhelm Carlsson, Inesborg, Chevrolet 
C.A Löwenadler, Godsägare, Sjörred, Hubmobile 
Magnus de la Gardie, Godsägare, Högagärde, Chevrolet 
Karl Magnus Storkenfeldt, Studerande, Lilla Sundet, Ford 
John Gustavsson, Handlare, Säm, Chevrolet 
Hilding Hagberg, Handlare, Götåkra, Ford 
David Karlsson, Vägförman, Ekeliden, Essex Coach 
Birgit Th Sparre, Fröken, Åsundsholm, Opel 
Erik Gustavsson, Slaktare, Säm, Pontiac 
Ester Sparre, Grevinna, Finnekumla, Dodge 
T.W. Öfverström, Direktör, Finnekumla, Reo 
N.H. Nilsson, Godsägare, Knapagården, Gällstad, Nash 
Henrik Gustafsson, Fabrikör, Frölunda, Gällstad, Nash + Lastbil Chevrolet 
Sjörreds AB, Lastbil Chevrolet. 
 
 
 



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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-bladet   vegbybladet@vegby.se       www.vegby.se 
 
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:: 
Annonser: Priset för en ¼ sida är 1000 kr Vegbyortens hembygdsförening 60 kr 
och publiceras 4 gånger, dvs ett år. För per person på Bankgiro 216-1826 
annonsering, maila in till redaktionen eller Byalaget Vega 100kr/person eller 
kontakta Claes-Erik ”Brallis” Sjölin, 070- 200kr/familj (Barn upp till 20 år) 
5572343 Bankgiro 5643-8567 
Artiklar:  Hjälp oss gärna med artiklar Vegby Sportklubb 150 kr/pers eller 350 
med  lokal anknytning. Texter och bilder kr/familj tom.20 år Bankgiro 564-8845 
mailas eller lämnas in i digitalt format.  
Nästa nummer: v 39. 2013. Deadline för Naturligtvis är andra bidrag också 
artiklar: 16 september välkomna 


