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Upp och ner i TVFC
Som alla vet är livet som en bergodalbana, det gäller också fotboll och nu i TVFC. Vi
började som en raket i serien och vann fyra raka matcher med uddamålet och en
oavgjord 1-1 mot Skene IF.
Vi började borta mot Dannike, en alldeles underbar annandag påsk. Solen sken och det
var skjortväder för oss som var vid sidan av planen, bättre premiärväder kan man inte
tänka sig.
Matchen började annars Dannike bäst, man spelade fyndigt men skapade inte mängder
av chanser men en ribbträff hade man i alla fall.
Segerskytt blev Micke när han pricksköt in bollen på en frispark, vi hade fler chanser till
att avgöra matchen men detta blev matchen enda mål och vi fick den start vi önskade.
Nu rullade det på, segrar mot Limmared och Kinnahult, båda med 1-0 vinster. Sedan
fick vi lite av en målkavalkad med två gjorda mål mot Hössna på Bergavallen, seger 21.
Sedan var vi på vippen att vinna med 1-0 igen hemma på Hovet mot Skene IF, tyvärr
fanns det en spelare i Skene som kunde skjuta, och Alex hann inte reagera på det
hårdaste skottet man sett på år och dag uppe på Sämshov.
Fem matcher och ingen förlust, 13 poäng och serieledare, inte illa alls.
Men nu började en tung period för oss, nu har vi förlorat fyra raka matcher och inte
gjort ett enda mål.
Vi åkte till Hökerum för match mot Södra Ving Jag vet inte om det var underskattning
eller vad det var, vi spelar vår sämsta match för året och förlorar med 1-0. Men vi var
nära en pinne i matchens sista spark. Micke drog en frispark som en hemmaspelare på
något sätt lyckas stoppa med huvudet längst marken.
Nu väntade TÄFF på hemmaplan, seger här och vi är åter serieledare. Det var ingen
dålig match av oss men vi fick ett oturligt mål emot oss, vi styr in bollen i eget mål.
I andra jagade vi ett kvitteringsmål men åker på en utvisning, vi gör vad vi kan men
öppnar oss bakåt och i minut 88 så kontrar man in 2-0. Inget att säga om, bortalaget var
lite starkare för dagen.
Men nu börjar också vi att få skador i truppen, Emil som dragits med ett krånglade knä
spelar inte mer. David Axéll skadade knät i TÄFF-matchen och är borta på obestämd
tid. Jonathan avstängd efter sitt röda kort.
Inte bästa med tanke på att matcherna ligger tätt. Tranemo borta på plasten blev inte
någon rolig historia. Det kändes bra till en början och vi skapade två bra chanser, Gabbe
friläge och Simon nick utanför.
Men sedan var det Johan Magnusson show för hela slanten, han trollar på kanten och
serverar bollen till en kompis som gör 1-0, i andra gör han det själv 2-0 på en kontring.
Men vi hade faktiskt chanser i slutet och nog borde vi gjort ett mål på de tre fina lägena
vi hade sista femton, men tur förtjänar man och kanske hade vi inte förtjänat det denna
gång?

Derby igen, bästa matcherna på året. Nu väntade Timmele på Hovet, Timmele låg sist
med endast en poäng. Alla var taggade inför match och träningen dagen innan match så
såg det otroligt bra ut.
Men inget av det såg vi tyvärr när matchen var igång, våra gäster gör 1-0 på en frispark
från långt håll. 2-0 kom i sista minuten av första, vi hade två chanser genom Gabbe och
Micke.
I andra hände ingenting, Timmele hade matchen i sin hand och vi spelade inte som ett
lag. Fjärde raka förlusten var ett faktum, trist men så ser det ut.
Nu gäller det att gjuta mod i truppen, den 13 juni styr vi kosan mot Hyssna. Ännu ett lag
som släpar i serien, nu gäller det att ta en seger för att inte Borås Tidnings tips skall bli
verklighet. BT tippade oss som jumbo i serien i år, visserligen började vi bra men som
sagt, livet är som en bergodalbana och just nu är det en rejäl nerförsbacke för oss.
Men det är bara att knyta nävarna och komma tillbaka, det är bara nio matcher spelade
och det är många poäng kvar att kriga om.
U-laget
Här går allt som på räls, mina yngre förmågor är ostoppbara vad det verkar.
Idel segrar i skrivande stund, Rångedala, Äspered, Södra Ving och Toarp har alla fått
känna på det svarta stålet hos TV-pojkarna. 15-8 i målskillnad vittnar om att det är ett
målglatt gäng.
Vi har en härlig grupp i Tvärred/Vegby, en mycket god stämning är det.
Brallis sprider glädje runt omkring sig och Hulta drar en och annan floskel. Det är exakt
så det skall vara i en liten fotbollsförening, även om det går tungt så är inte fotbollen det
viktigaste, gemenskap och glädje är saker som betyder mer än tusen segrar.
Det är det som gör att vi har en speciell känsla i klubben, alla drar sitt strå till stacken
och vi kommer att jobba vidare i med och motgång med glädje, hjärta och stolthet.
Tack för denna gång, vi ses igen runt omkring fotbollsplanerna i bygden.
Med vänliga hälsningar
Göran Carlström, Tränare TV FC

VSK Medlemsavgift för 2014
I samband med detta nummer bifogas även ett inbetalningskort för 2014 års
medlemsavgift till Vegby Sportklubb. Anledningen till att inbetalningen inte kommer
förrän halva året redan gått är att vi föreningar kommit överens om att sprida ut detta
över tid för att inte blandas ihop för mycket. Men nu är det alltså dags för Er som vill
stödja sportklubben ekonomiskt. Vi ser gärna att ni betalar in till detta månadsskifte.
Om ni inte vill använda er av betalningsavin så går det lika bra att elektroniskt betala in
till Bankgiro 5643-8567. 150 kr för enskild medlem eller 350 kr per familj.

ÅRETS CYKELMIDDAG 2014

Nu är det hög tid att anmäla sig till årets cykelmiddag! Absolut sista anmälningsdag
är 30 juni. Arrangörerna meddelar att ingen extra förfrågan om anmälan kommer att gå
ut, så har ni ännu inte anmält er så gör det till någon av följande personer. Ann & Lars
070-6728144, Ann & Christer 070-3681528, Anna-Karin & Anders 070-6243771 eller
Erika & Kalle 070-4385169.

Midsommarfirande på Sämshov kl. 15.00
Som brukligt kommer även i år, ungdomssektionen se till att vi kan fira midsommar på
Sämshov. Lotterier, tipspromenad, femkamp, servering, resning av midsommarstång
samt dans kring denna erbjuds.

Finalister och pristagare.
FRÅN VÄNSTER. Tröstomgångens final gick mellan Nils Eriksson från Tvärred och
Hekuran Hasi som Hekuran vann.
Anton Klaesson och Erik Hjalmarsson gick till final där Anton gick segrande ur
matchen

Men stången måste kläs och då sektionen är begränsad på folk så vädjar dessa om hjälp.
Torsdag (dagen före) kl. 17.30 vill de att så många som möjligt kommer upp till
Sämshov för att hjälpa till med klädning av stången. Medtag gärna blommor. Snälla
försök att hörsamma deras vädjan. Om vi vill att denna tradition skall fortsätta måste lite
fler Vegbybor hjälpa till. Detta är en liten insats som ger mycket tillbaka.

Lotterier såldes och storvinsten gick till Mona
Johansson.

Fotbollsresa
Söndagen den 1 juni ordnade ungdomssektionen en fotbollsresa för spelare i P8 till P14.
16 glada killar och ungdomar fick börja eftermiddagen med hamburgare på MAX i
Borås som sen fortsatte med match mellan IF Elfsborg och Malmö FF på Borås Arena.
Tyvärr gick matchen inte som vi ville, Malmö vann med 1-0. Dock gjorde Elfsborg en
bra match. Våra blivande fotbollstalanger var ändå nöjda med dagen.

Sämsjöslaget (Tidigare Esonkannan)
Den 23 mars hölls Sämsjöslaget i Vegby gymnastikshall. 32 deltagare ställde upp.
Anton Klaesson och Erik Hjalmarsson gick till final där Anton gick segrande ur
matchen. Detta var Antons tredje seger på nuvarande vandringspris och fick därmed
behålla priset. Tröstomgångens final gick mellan Hekuran Hasi och Nils Eriksson från
Tvärred som Hekuran vann. Ett tiotal åskådare hade letat sig till gymnastikshallen för
att heja på spelarna

Fik och
tävlingsledning
Från vänster:
Karin
Tingström ,
Erika Nord ,
Ann
Hjalmarsson ,
Åsa Claesson.

Valborgsfirandet går i gamla hjulspår
Något mera traditionellt firande än just hembygdsföreningens valborgsfirande får man
nog leta efter. Kören kommer vid 6-tiden och intar Liljasstugan, dricker kaffe, köper
lotter och genomför en sista övning inför kvällens framträdande. Firandet var
annonserat att börja klockan 19.00 och vid tidpunkten står kören, bestående av sångare
från Tvärred, Finnekumla och Säm, uppställd framför Finastugan med Monika
Johansson som körledare. När man står där och njuter av att lyssna till de traditionella
vårsångerna förstår man att kören nog övat en hel del utöver vad som hanns med i
Liljasstugan strax innan.
För att släppa fram Ingrid Saarva att hålla vårtalet gjordes, som vanligt, ett uppehåll mitt
i sångprogrammet.

Kören tar en paus för att lyssna till Ingrids tal. Ingrid nr. 4 fr. höger
I sitt tal berättar Ingrid att traditionen att fira Valborg kommer från Tyskland. Eftersom
Valborg har sin namnsdag först dagen efter nämnde hon också en del om hur vi firar
första maj. För övrigt gick allt i sina gamla spår med en liten brasa i ett halvt oljefat dit
några gärna drog sig för att dra nytta av värmen i sitt ”kallprat”. Kvällen var nämligen
lite kylig. Korv och lotter hade strykande åtgång.

Återställd källare vid Prästavägen
En gammal jordkällare med lite historia bakom sig har ”vandaliserats” av grävlingar.
Källaren är belägen på mark tillhörande Bosgården.
Arne Johansson, som har Prästavägen som sitt skötebarn och dessutom är en ordningens
man, ansåg att detta var en sak som måste åtgärdas.
Vandaliseringen bestod i att grävlingar grävt två gångar, en i vardera hörnet längst in,
c/a 5 meter långa och därmed lagt upp en c/a170 cm hög sandhög på ungefär 5 kbm.
strax innanför ingången. Två alternativ fanns att välja på. Antingen forsla ut sanden med

hjälp av skyffel och skottkärra som skulle kräva många timmars arbete eller anlita en
slamsugningsbil men sådant kostar ju pengar som hembygdsföreningen inte har direkt
överflöd på. Enda chansen var att söka bidrag men då måste man ju veta vad det kostar
så Arne gick till GJ & Son AB och bad dem lämna ett anbud. Anbudet presenterades för
landsbygdsalliansen som tydligen tyckte att det var en bra investering och beviljade
bidraget.
Den 27 mars var slamsugningsbilen på plats, en sugslang lades ut med mynningen vid
sandhögen och två man matade in sanden i slangen med varsitt verktyg som liknande ett
gammalt odlingsredskap som man kallade flåhacka.
Här inne i mörkret arbetar Anton
Gustavsson och Petter Olausson
med att mata sug-slangen.
Uppe till höger kan man se att
sanden når upp till taket på
ingången.

Bosgården har ju som bekant tidigare varit länsmansboställe och under den tiden sägs
det att den här källaren lär ha använts till förvaring av personer som gjort sig förtjänta
av att häktas. Förvaringen har troligen varit ganska kortvarig i väntan på att man hunnit
skaffa ett lämpligt hästfordon för transport till ett, får vi hoppas, humanare ställe att sitta
inspärrad i.

De hemliga gångarna i de båda
hörnen har, som synes, täppts
igen.

Efter att en ny dörr kommit på plats så är källaren i alla fall återställd i ett ursprungligt
skick och vi får hopas att ingen Sämbo skall behöva sitta inspärrad där.

Populärt att grilla vid jordkulan
Grillkvällen vid jordkulan tycks vara ett uppskattat nöje som den här onsdagskvällen
samlade 35 personer. Kvällen inleddes som vanligt med en tipspromenad som vanns av
Maj Johansson med 11 rätt.

Det tycks ha
blivit kö för
inlämning av
tipskort

Lagom till att alla kommit i mål från tipspromenaden hade Rolf och Maria sett till att
grillen var varm. Korvpaket sprättes upp och innehållet hamnade på grillen, man kunde
nästan se hur grillgallret bågnade av tyngden från raka och krokiga korvar i olika
längder och tjocklekar.
Alla hann äta färdigt men under tiden som resultatet från tipspromenaden redogjordes
kom regnet. Att kvällen slutade i besvikelse förstår ju alla eftersom Ingvar och Eva som
vanligt fanns med i gänget och som på grund av regnet inte kunde ta fram sina
instrument för dom är ju mästare
på att få humöret på topp. Vi får hoppas på bättre tur nästa år.

Barn från Vegby skola besöker Hembygdsparken
Klasserna 1 och 2 i Vegby skola hade som önskemål att få besöka Hembygdsparken för
att få titta på de föremål som hembygdsföreningen samlat på sig under de 44 år som gått
sedan föreningen bildades och även se hur husen ser ut invändigt. Tisdagen den 3 juni
var den dag som tycktes passa alla så strax före kl. nio fanns föreningens ordförande

Wilhelm Josefsson, Iris Johansson och Gustav Johansson på plats för att berätta vad de
olika föremålen kallas och vad de används till.
Barnen var väldigt intresserade och ställde många frågor.

Program för Sommarkyrkan i Finnekumla 2014
Kyrkan öppen vecka 29-31 dagligen kl.15-19 + 2 dagar v32
Musik i kyrkan följande dagar:
Torsdag 24 juli kl.19
”Kom hem”
Eva-Karin, Sara, Ove Gotting
fiol, sång, orgel och dragspel i främst folkmusikaliska uttryck
Tisdag 29 juli kl.19
”Astrid Lindgren”
Eva Grahn & Ingvar Pettersson
Torsdag 31 juli kl.19
”En resa genom livet”
Linda Skogholm - sång och nyckelharpa
Patrik Tammelin – gitarr Roger Persson - banjo
Kristin Freidlitz – fiol Jonathan Albrektson – piano
Erik Oskarsson – kontrabas Anton Davidsson – slagverk
Tisdag 5 aug. kl.19
”Visor och berättelser från bygden”
Anna Theander & Åsa Engqvist

En samling glada skolbarn med, fr.v. elevassistent Emma Söderberg samt de båda
lärarna Therese Andersson och Sandra Söderkvist, bakom sig.
Beträffande vädret kunde det gärna fått vara lite varmare men det gjorde inte så mycket
för alla var ju rätt klädda och det höll upp ända fram till att det medhavda fikat skulle
plockas fram. Regnet blev dock inte värre än att dom flesta föredrog att sitta ute vid
borden medan några föredrog ”finrummet” i Liljasstugan. Från guidernas sida säger vi:
Välkomna åter.

Sommar i Hembygdsparken
Våffelsöndagarna startar den 29 juni fram till 3 augusti.
Utställning i år av Textila Minnen från Attorp från en tid då man sydde och vävde för
husbehov. Hantverk med inspiration för skapande. Samtliga textilier är av Sally
Petterssons barnbarn skänkta till Vegbyortens hembygdsförening att förvaltas för
framtiden. Arrangörer av utställningen är Margaretha Swedberg, Ebba Helmrot och Jan
Cauchy
Varmt välkomna

Torsdag 7 aug. kl.19
Bengt Henningsson & Cecilia Andrén med KOMPisarna
Sivert Hagberg, Lennart Hagberg,
Teddy Ekman, Robert Grünning
Utställning av bröllopsfoton från Finnekumla och Vegby

Vegby marknad
Saxat ur UT den 20 oktober 1925.
Vegby marknad den 16:de dennes blev, oaktat det något miserabla vädret och väglaget
och det kyliga oktobervädret, rätt talrikt besökt. Även kreaturstillförseln var mer än
medelmåttigt stor och stor avsättning till höga priser, enär många köpare infunnit sig.
Sålunda gällde medelgoda kalvkor 300-350 kronor. Sämre dito 200-250 kronor. 10-11
kvarters kvigor 200-250 kronor. Mindre slaktdjur 100-160 kronor, 12 kvarters körstutar
omkring 665 kronor paret och 11 kvarters stutar omkring 500 kronor. Någon
hästmarknad var knappast skönjbar. Ett mindre parti spädgrisar såldes till 28 kronor
styck. Ett mindre antal ståndhandlare än vanligt hade infunnit sig. Av
trädgårdsprodukter fanns åtskilligt torgfört, men av hemslöjdsalster högst obetydligt.

Är detta något för oss Vegbybor ?

Grannars samverkan och samarbete med lokal polis är en metod att minska det som
kallas vardagsbrottsligheten. Inbrott i bostäder, bilar, förråd och andra utrymmen liksom
skadegörelse är exempel på sådan brottslighet. Grannsamverkan har också betydelse för
tryggheten i området. Det ökar självklart känslan av trygghet att veta att grannar bryr sig
om varandra och varandras egendom.
Grannsamverkan fungerar i såväl villa- och radhusområden som i områden med
flerfamiljshus och i fritidshusområden.
Grannsamverkan har blivit ett begrepp i det brottsförebyggande arbetet och bygger på
ett nära samarbete med polisen.
Metoden är enkel. Genom nyfikenhet och engagemang kan grannar tillsammans bryta
igenom den anonymitet som inbrott, stölder och skadegörelse sker i skydd av. Mångas
vaksamhet blir ett effektivt skydd och ett larmsystem, som reagerar på det okända - det
som kan vara brott eller förberedelse till brott.
Grannsamverkan är ett sätt att lära sig mer, att bli mer medveten om hur brottsligheten
kan se ut och vad man kan göra för att förebygga den.
Utbildning och informationsmaterial om hur man bedriver Grannsamverkan
tillhandahålls av polisen.
Finns det intresse av detta så hör av er till mig på tel 070-8397940 eller maila mig på

micke@vegby.se

VEGBYMÄSTERSKAPEN I GOLF

Derby: Torsbo IF - VSK sparkade fotboll

Lördagen den 6 september på Åsundsholms G&CC

Allmänhetens spalt i UT den 17 september 1927
Råhet vid fotbollsmatch.
I förra numret av denna tidning återfinns ett fotbollsresultat från en match mellan
Torsbo IF och Vegby Sportklubb. Detta resultat10-2 är dock inte att betrakta som
spelstyrka mellan de båda lagen utan i råhet. Det hela liknade mera ett fotbollskrig än
spel. Förstnämnda lags principer tycks vara, att först justera spelaren och sedan spela
bollen. När ett lag, enligt lagkaptenens utsago, återvänder hem med 7 spelare med mer
eller mindre söndertrasade ben går det för långt. Tjänstgörande domare, troligen
torsbobo, tycktes finna att allt gick allright till eftersom pipan lät höra sig endast när
bolen gick död eller i mål, samt för gästernas hands. Därför ingen match utan domare,
som håller bensparkarraseriet inom rimliga gränser.
Intresserad idrottsman av vacker fotboll

Tävlingen är öppen för alla golfspelare med officiellt hcp och som har eller haft Vegby
som postadress. Anmälan kan göras på golf.se
Välkomna

S. Säms småskola 1908
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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

