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Klockstapeln i Vegby har fått fasadbelysning 
 
Tack vare Gösta Malm och Ulla Vegborn har klockstapeln i Hembygds-parken kunnat 
förses med fasadbelysning. Gösta har nämligen gått omkring i samhället och lyckats 
med bedriften att sälja 300 lotter för 20 kr. styck i ett lotteri där vinsten bestod av en 
tavla målad och skänk av Ulla Vegborn. Heder åt dessa båda personer. Göte Kindlund 
vann tavlan.  
Belysningen består av tre strålkastare och är så placerade att var och en utifrån belyser 
två sidor av det sexkantiga taket. Elektrisk ström hämtas från närmaste belysningsstolpe 
för kommunen har nämligen lovat att svara för strömkostnaden.  

 
Enar Hemmings med 
sin maskin forslar bort 
upp- grävda stenar. 
Arne Johansson är 
med och krattar in 
stenarna i skopan 
 
 
 
 

 
Med ett förflutet som grävmaskinist och dessutom styrelseledamot i 
hembygdsföreningen var det naturligt att Arne Johansson skulle stå för kabelgrävningen 
med en inhyrd grävmaskin. I kabeldiket fanns Gustav Johansson för kabelläggning samt 
se till att betongfundamenten för strålkastarna kom på plats. Enar Hemmings anlitades 
för att hämta matjord och forsla bort stubbar och stenar. Lennart Jacobsson är den som 
svarat för inkopplingen och sett till att allt fungerar. 
 
 

Byavandring i Säm 
 
Att Säms by är gammal kulturbygd visste väl alla av det 40-tal personer som samlades 
på Göran Carlssons gårdsplan i Sjögården den 2 juli för att delta i vandringen. De två 
som hade största ansvaret för upplägget var Arne och Rolf Johansson vilka också är de 
två som lagt ner mycken tid på att forska i Säms historia. Första uppehållet efter starten  
landsväg som förr kallades för ”Lillegattevägen”. Härifrån bar det av ner mot sjön med 
ett kort uppehåll vid Tomas Sämmerby:s ladugård för att titta på en sten med inhuggen 
inskription med information om var och hur många meter av landsvägen Bagaregården 
hade att underhålla före det att vägförvaltningen tog över underhållet. Stenen har 
tidigare stått i Navstocka där Bagaregården hade sin bit av vägen. Väl nere vid sjön 
berättar Arne om likvägen som gick utmed sjön från sjöns norra ände till kyrkogården i 
Säm.  
 



 
 

Vandringen går vidare mot norr till Gälaberget som ligger på den del av Bagaregården 
som Rolf själv äger. Rolf berättar att namnet på berget troligen kommer från att man 
stått här och gälat fisk vilket är det samma som att rensa fisk. Om ni undrar ur högt 
berget är sträcker det sig till c/a 2,5 meter över Sämsjöns yta. Nästa stopp görs vid 
”Amerika” där Rolfs farfarsfar och farfarsmor en gång bott och även slutade sina dagar i 
stugan. Efter mindre än 100 meter görs nästa uppehåll och då vid Ekholmen som en 
gång var torp under Ågården. Den siste torparen var Helmer Classon mest känd som 
”Helmer på Ekholmen”. På senare år friköpte Helmer stugan med en väl tilltagen tomt. 
Det var nog inte många i Sämbyn som inte viste vem Helmer var. Han var väl känd för 
sin humor och sina rappa svar på det mesta och inte minst för sitt säregna skratt. Det är 
många historier som kan härledas till Helmer och inte minst den här dagen.

 
Vandringen fortsätter till Nordkällan som finns utmed vägen till 
vara en offerkälla. I närheten av källan lär också ha funnits en kultplats där man dansade 
i gräset. På höjden strax öster om källan berättar Arne om alla synliga bevis på att här 
funnits människor och bebyggelse sen lång tid tillbaka. Av dagens vandr
sträckan tillbaka till dagens ”kultplats” som ordnats nere vid stranden i Sjögården.
Här tändes grillar för medhavda väl kryddade korvar och köttstycken av alla de slag och 
grilldoften börjar sprida sig. På borden radas upp flaskor och burkar 
alkoholhalt och stämningen stiger allteftersom solen dalar. Det blev dessutom ett 
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Arne Johansson, Nils Nilsson 
och Rolf Johansson hjälps åt att 
berätta om Helmer utanför 
staketet på Ekholmen. 
 
 
 
 
 
 

llan som finns utmed vägen till Solhem och som sägs 
vara en offerkälla. I närheten av källan lär också ha funnits en kultplats där man dansade 
i gräset. På höjden strax öster om källan berättar Arne om alla synliga bevis på att här 
funnits människor och bebyggelse sen lång tid tillbaka. Av dagens vandring återstår 
sträckan tillbaka till dagens ”kultplats” som ordnats nere vid stranden i Sjögården. 
Här tändes grillar för medhavda väl kryddade korvar och köttstycken av alla de slag och 
grilldoften börjar sprida sig. På borden radas upp flaskor och burkar med varierande 
alkoholhalt och stämningen stiger allteftersom solen dalar. Det blev dessutom ett 



tillskott på ytterligare ett tiotal personer men någon dans på gräs blev det inte på den här 
kultplatsen. 
 
 

Söndagen den 7 Augusti vid hembygdstugorna, Vegby 
   

 
 
Göte Öberg från Västergötlands 
Hembygdsförbund har delat ut ett 
diplom till Gustav Johansson, 
Göran Axelsson, Kerstin Claesson 
och Linnea Klasson för det stora 
ideella arbetet som de gjort för 
Vegbyortens hembygdsförening. 
 
 
 
 

 

 
Tittar Ni närmare på bröstet på Gustav och Göran så har de fått Svenska 
Hembygdsförbundets hedersnål med lagerkrans.  
 
Söndagen den 7 augusti var Västergötlands Hembygdsförbund inbjudna för att utdela 
diplom till Göran Axelsson, Gustav Johansson, Kerstin Claesson och Linnea Claesson 
för deras arbete i Hembygdsföreningen. Gustav har varit med och bildat föreningen 
1970 och sedan blivit kvar i styrelsens alla år och Göran kom in som suppleant detta år 
och efter en läroperiod blev han ordförande som han fortfarande har kvar. Kerstin har 
varit sekreterare och stugvärdinna i många år. Linnea var med i styrelsen i många år och 

 



därmed även stugvärdinna.  Inte nog med detta så fick Göran och Gustav en hedersnål 
med lagerkrans från Svenska Hembygdsförbundet. Ett stort tack till dessa p
alla andra som hjälper till. 
 Just denna dag hade vi tur med vädret, regnet höll sig borta från Vegby. Det har inte 
varit så varje söndag. När man inte drack kaffe eller åt våfflor så kunde man gå in i 
Hantverkstugan. Där hade Margareta Svedberg gjort ett bildspel som man kunde se via 
tv.  Många vackra bilder från Vegby. Det gamla Vegbysåget när kungen var där visades 
och flera fabriker, affärerna Lönngård, Konsum, Ica. Sportbilder såsom bandy och 
fotboll. Andra utställningar som visades under sommarsöndagarna var Ridvägen / 
Kulturvägen och Laga skifte / Vegby gård. 
 
 

”Gamla broa” vid Bosgården 
 
Prästvägens nya bro över Sämån blev klar under sommaren. Hembygdsföreningen sökte 
och fick pengar av NUAB till materialet, 9000 kronor. Dessutom har 110 timmars 
frivilligt arbete utförts som värderats till 100 kr. pr timme. Förutom Arne Johansson, 
som varit den drivande kraften, har Olle Andersson, Börje Johansson och Sture Persson 
hjälpt till. Dessutom har Peter Englund i Lunden ställt upp med traktor.
Walther Axelsson har textat skylten. Bron är helt i tryckimpregnerat trä med 
kraftledningsstolpar som bjälkar.  
 

Arne på den nya bron 
 
Hur långt tillbaka i tiden bro har funnits vet vi inte med säkerhet men prästavägen har 
använts i 8 – 900 år. Vadstället intill tyder på att en forntida ridväg passerat där. Den 
stora vägmuren av sten väster om bron, 45 x 4 meter, visar också att vägen v
viktig led i forna tider. Även här har vi Arne att tacka för att vägstumpen i dag ser ut 
som den fordomdags har sett ut.  
Den 12 juli ordnade Iris Johnsson en liten invigningsfest, med korv och öl, för alla 
medverkande samt Hembygdsförenigens ordf. Göran Axelsson som var med och klippte 
bandet och öppnade bron. 
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Den 12 juli ordnade Iris Johnsson en liten invigningsfest, med korv och öl, för alla 
Göran Axelsson som var med och klippte 

  



Succé för Sommarkyrkan 2011 
 
För sjätte året så var det åter igen dags för Öppen Sommarkyrka under veckorna 30 och 
31. 
Kyrkan var öppen dagligen mellan 15-19. Tre kvällar varje vecka var d
med klockringning. 
Först av allt vill jag säga ett stort och hjärtligt tack till Olle Claesson för att vi fick 
plundra din rosenrabatt på blommor för att smycka kyrkan med. Det var guld värt.
I år var det konstnären Torbjörn Damm boende på Björkelund i Finnekumla som var 
snäll och ställde upp och visade några av sina tavlor. 
 

 
Tisdagen den 26 juli var det ”drag i kyrkan” vill jag lova, då hade vi besök av 
Ulricehamns Dragspelsklubb. 10 stycken snyggt gråhåriga gentlemän hade samlats och 
spelade en trevlig blandning av 40-talsschlager, schotttis, hambo, tango och visor. 84 
personer kom för att lyssna och njuta. Vi som var där fick minsann inte bara sitta och 
lyssna i godan ro utan allsångsblad delades ut och det sjöngs med i nästan varje 
spelade. 

 
 
Onsdagen den 27 juli var det vår egen kantor Annika Persson som kom och hade med 
sig tre skönsjungande tjejer från kören Basalt i Marbäck. Det var Victoria Cederblad, 
Katarina Almström-Pärssinen och Elin Almström-Svensson. Ljuva toner st
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Onsdagen den 27 juli var det vår egen kantor Annika Persson som kom och hade med 
sig tre skönsjungande tjejer från kören Basalt i Marbäck. Det var Victoria Cederblad, 

Svensson. Ljuva toner strömmade ur 

deras strupar allt ifrån Mozart till Ted Gärdestad blandat med våra härliga 
sommarpsalmer.  

 
Torsdagen den 28 juli var det Mikael Ryde med fru och tre barn från Länghem som stod 
för musikstunden. Programmet denna dag hette ”Gör er inga bekymme
kantor och han skriver också egen text och musik. För oss som är med i 
Finnekumlakören så är han välkänd, då vi sjungit flera av hans sånger. Han har även 
tonsatt flera dikter av Atle Burman. För tillfället så tjänstgör han som kantor i 
Ulricehamn.  
 

 
Den andra sommarveckan så startade vi tisdagen den 2 augusti med
D´Artz. -  Bandet som består av fyra lokala konstnärer återkom för tredje året.                
Lars Isaksson,  Morgan Andersson, Stefan Sandström och Per
sånger av bl. a Jailbird Singers, en svensk text på Greensleeves, Beatles och en härlig 
bluesversion av Evert Taubes - Pepita dansar. Har ni inte hört dem spela så passa på så 
fort ni får chansen, de är kanonbra… 
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Den andra sommarveckan så startade vi tisdagen den 2 augusti med 
Bandet som består av fyra lokala konstnärer återkom för tredje året.                 

Andersson, Stefan Sandström och Per-Olof Höglund framförde 
sånger av bl. a Jailbird Singers, en svensk text på Greensleeves, Beatles och en härlig 

Pepita dansar. Har ni inte hört dem spela så passa på så 



 
Onsdagen den 3 augusti kom Trio Verde. Tre tjejer som studerar musik på högskolan i 
Göteborg. Josefin Lidén från Dalsjöfors -
och Marina Johansson - piano från Vårgårda. De spelade och sjöng b
Vem ska jag tro på, Mio min Mio, I denna ljuva sommartid, Jag spelar för livet samt 
Gabriellas sång. Som extranummer fick vi höra Du måste finnas ur Kristina från 
Duvemåla, då var det ”ståpälsvarning”... 
Så var det dags för ”grande finale” på torsdagen den 4 augusti.
 

 
Traditionsenligt så är Ingvar & Eva ett måste under sommarkyrkan, tror att det var 
fjärde året som de medverkade. 
I år hade de satt ihop ett program med gamla läsarsånger. Textblad delades ut och alla 
sjöng med av hjärtans lust. De är lite luriga de där två, rätt vad det var så fick de fram 
Lars Andersson från Kantona för att sjunga ”Barnatro”, 
har Radiomuseet i Dannike. Det är värt ett
sista sången så hade de hittat två personer till som de tyckte skulle vara med och spela, 
det var Mats Jakobsson från Forsheda på fiol och Göran Adolfsson från Sjötofta på 
kontrabas. (tror det var repeterat, vem går på konsert och släpar med sig en kontrabas 
annars). Som vanligt så gick Ingvar och Eva ut ur kyrkan för att avsluta med en sista 
sång utanför. 
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Under dessa två veckor besökte ca 600 personer kyrkan. 
Ett stort tack från oss i Lokala Rådet till alla som ställde upp och medverkade på 
allehanda sätt dessa dagar, utan er hade det inte ”blitt´ nå´t”. 
PS. Olle, vi kommer gärna tillbaka till din rosenrabatt nästa år också om vi får. Vi 
ringer… DS. 
                                                                                  gm Pyret 
 
 

Västergötland Hembygdsförbund möte på Fantasia, 
Vegby 
 
För att få en Aktiv Hembygd så hade Västergötlands hembygdsförbund inbjudet ett 
flertal hembygdsföreningar, till olika platser i Västergötland. Till Vegby kom cirka 15 
föreningar och diskuterade hur vi ska utvecklas, så vi blir ett starkt förbund med aktiva 
medlemmar. 
Samtliga föreningar berättade om hur deras verksamhet fungerade. Man fick nya idéer 
hur man kan utveckla Hembygden. Ekonomin är ett problem för det kostar att hålla 
byggnader i bra skick. Försäljning av kaffe ger lite inkomster. En del föreningar får stöd 
från kommunen. Det är svårare att få tag i hantverkare som vill jobba ideellt. Tid finns 
inte över i familjer och då väljer man bort det som känns minst viktigt. Konstigt nog så 
blir det då hembygden.  
Ett trevligt inslag i vardagen är att man har en skoldag om hur det var förr i tiden. Det 
uppskattas av både elever och lärare. 
Tidskrifter ges ut av flera föreningar och ges till medlemmar, det ger en hel del 
medlemmar som inte bor i trakten.  
 

 
Vegbys ordförande Göran Axelsson och Västergötland ordförande Eva Bergström 
Hyenstrand, vice ordförande Lars-Erik Kullenwall , och projektledare Eva Lövgren för 
Aktiv hembygd. Längst bort sitter Arne Johansson vid bordet. 
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Cirka 35 deltagare ifrån 15 hembygdsföreningar var samlade på Fantasia.
 
 

Byavandring i Vegby 
 
För andra gången i år anordnar Hembygdsföreningen en s.k. byavandring.
Intresset var dock inte detsamma som förra gången då bara tolv personer infann sig att 
jämföra med 40 st. i Sämbyn. Orsaken till detta var kanske att väderleken var lite osäker 
med stundtals lätt duggregn. Starten var annonserad att utgå från Sjöparken och gjorde 
även så fast i väntan på uppehållsväder satt alla kvar i grillstugan en stund där den som 
hade minnen från och kunskap om Vegby Sågs historia fick möjlighet att berätta om 
detta. Paavo Kumpumäki, som varit anställd på Vegby Såg i flera år, kunde peka ut alla 
platser för bearbetning av virket från stock till färdig produkt. Bo Lorentzon berättade 
att han och Sture Svedberg åtog sig flotta timmer från Månstad till såget med en 
motorbåt som dragfordon men att det gick så tungt och så sakta så att de var tvungna att 
lämna timret mitt ute på sjön när halva sträckan var avverkad. Då förstod de att varken 
dagen eller bensinen skulle räcka ända fram så det var bara att åka hem och så fortsätta 
dagen efter. Folke Vegborn, som var äldst i gänget, berättar att år 1930 inte mindre än 
40 personer, 16 äldre och 24 barn, bodde i de fyra bostadshusen, baracken, 
banvaktsstugan, affären och smens, som fanns på motsatta sidan landsvägen, 
Regnet upphör och man vandrar Storgatan söderut där det mesta av den äldre 
bebyggelsen i Vegby är belägen. Om konsumfastigheten fanns mycket att berätta. 
Förutom affär fanns café, bageri, bensinstation m.m. 
Inezborg och stationsområdet har också inrymt diverse verksamheter.
 

På 
dags förfotografering.
.v. Gösta, Wilhelm, 
Ingemar,
Olle, Bo, Rolf, Folke, 
Gunnar, Siv, Paavo och 
Elisabeth. 
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motorbåt som dragfordon men att det gick så tungt och så sakta så att de var tvungna att 
lämna timret mitt ute på sjön när halva sträckan var avverkad. Då förstod de att varken 

bensinen skulle räcka ända fram så det var bara att åka hem och så fortsätta 
dagen efter. Folke Vegborn, som var äldst i gänget, berättar att år 1930 inte mindre än 
40 personer, 16 äldre och 24 barn, bodde i de fyra bostadshusen, baracken, 

affären och smens, som fanns på motsatta sidan landsvägen,  
Regnet upphör och man vandrar Storgatan söderut där det mesta av den äldre 
bebyggelsen i Vegby är belägen. Om konsumfastigheten fanns mycket att berätta. 

Inezborg och stationsområdet har också inrymt diverse verksamheter. 

På Sävavägen var det 
dags förfotografering. Fr 
.v. Gösta, Wilhelm, 
Ingemar, 
Olle, Bo, Rolf, Folke, 
Gunnar, Siv, Paavo och 
Elisabeth.  

”Sagabiografen” byggdes som Folkets hus
snickerifabrik och spoleri.  
Utmed Storgatan har tidigare funnits två charketuriaffärer, två skomakerier. bank, herr
och damfrisör, seminstation, beklädnadsaffär m.m. Vandringen går vidare Sävavägen 
och Sörhagavägen, över Ingemar Claessons gårdsplan, till avfallssorteringen längst in 
på Karl-Johans väg.  
Från Karl-Johans väg bär det av norrut på Vegagatan där det mesta av byggnationen är 
från slutet av 50-talet och en bit in på 60-
På Boråsvägen passerar man glasmästeriet där man tidigare tillverkat takpannor av 
betong. Bakom den här fastigheten fanns en andelsfrys.
Söder om Boråsvägen fanns TV-affär och kiosk och på andra sidan Nygatan 
matservering. I tidigare byggnad på Boråsvägen 1 ”mor Ohlssons” fanns sjuk
inrymd på andra våning fram till dess att den flyttades till Vega 1962. I  LM logistiks 
lokaler har funnits många olika verksamheter. På platsen har funnits ångsåg med 
kraftstation. Där har tillverkats skopligg, bobiner och kolonistugor. Där har ock
konfektionsfabrik. I bostadshuset Norrhult hade konfektionsföretaget Eriksson & 
Larsson i Borås utlämning av hemarbete. Nu var man tillbaka i Sjöparken där några 
gick till grillstugan för att grilla medan andra gick till Nyfiket för att hitta någo
 
 

Sämsjödraget 2011 
 
Årets ”Sämsjödrag” gick av stapeln den 26 juli. Det var bra fiskeväder så det fanns inga 
ursäkter. 103 fiskare satte sina båtar i sjön och gjorde i ordning sina spön.
 

 
Viktor Karlsson och Johan Sandberg gör sig redo att 
 
 
 
 

”Sagabiografen” byggdes som Folkets hus men har även inrymt Kooperativa (Konsum), 

Utmed Storgatan har tidigare funnits två charketuriaffärer, två skomakerier. bank, herr-
och damfrisör, seminstation, beklädnadsaffär m.m. Vandringen går vidare Sävavägen 

en, över Ingemar Claessons gårdsplan, till avfallssorteringen längst in 

Johans väg bär det av norrut på Vegagatan där det mesta av byggnationen är 
-talet. 

glasmästeriet där man tidigare tillverkat takpannor av 
betong. Bakom den här fastigheten fanns en andelsfrys. 

affär och kiosk och på andra sidan Nygatan 
matservering. I tidigare byggnad på Boråsvägen 1 ”mor Ohlssons” fanns sjukkassan 
inrymd på andra våning fram till dess att den flyttades till Vega 1962. I  LM logistiks 
lokaler har funnits många olika verksamheter. På platsen har funnits ångsåg med 
kraftstation. Där har tillverkats skopligg, bobiner och kolonistugor. Där har också varit 
konfektionsfabrik. I bostadshuset Norrhult hade konfektionsföretaget Eriksson & 
Larsson i Borås utlämning av hemarbete. Nu var man tillbaka i Sjöparken där några 
gick till grillstugan för att grilla medan andra gick till Nyfiket för att hitta något gott. 

Årets ”Sämsjödrag” gick av stapeln den 26 juli. Det var bra fiskeväder så det fanns inga 
ursäkter. 103 fiskare satte sina båtar i sjön och gjorde i ordning sina spön. 

 

Viktor Karlsson och Johan Sandberg gör sig redo att försöka leta upp storgäddan. 



 
Det gäller att få 
ordning på all 
fiskeutrustning. 
Uppmärksamheten är 
stor. UT var på plats. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Första pris Jim 
Ekman 4510 g, 
andra pris Linus 
Carlsson 3980 g, 
tredje pris Calle 
Malmgren 3980 g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fåren i Sjöparken får nya öron 
 
Som de flesta säkert lagt märke till har två av de tre fåren i Sjöparken en längre tid 
saknat öron. Fåren, två stående tackor och en liggande bagge, har tillverkats och skänkts 
av nyligen bortgångne Olof Andersson i Finnekumla och har längre tid varit ett 
uppskattat inslag i vår vackra park. Fåren är tillverkade av härdplast som är ett ganska 
hållbart material men med kraftigt våld går det för det mesta att få sönder saker och 
ting.  
Bo Lorentzon och Gustav Johansson är två bland många Vegbybor som länge gått och 
retat sig på att inte fåren fick ha sina öron i fred. De båda herrarna bestämde sig för att 
göra något åt saken. Efter moget övervägande bestämdes att, vid öronframställningen 

  



skulle hållbarheten komma i första hand och utseendet i andra hand. En stomme av stål 
kom att tillverkades i garaget på Vegagatan 10 och resten odlades fram i en 
experimentverkstad på Norrhult. I skrivandets stund kan vi meddela att öronen är 
transplanterade men att det återstår en del kosmetiska operationer men att även detta 
skall vara klart om några dagar. 
 

 
Här sitter Bosse färdig för transplantation av sista örat med örat i ena handen och 
bedövningssprutan i den andra 
 
 

Grattis Marita!!! 
 
Lördagen den 3 september var det åter igen dags för Vegbymästerskapet i golf på 
Åsundsholm G&CC. Tävlingen för golfspelare som har eller haft Vegby som 
postadress. 
Banorna var i toppskick trots allt regnande de senaste veckorna och det var perfekt 
golfväder på tävlingsdagen dit 23 deltagare varav 14 herrar och 
Av dessa var det 5 lovande ungdomar under 15 år som kan bli riktigt bra golfspelare 
och, vem vet, vi kanske har en majorvinnare bland dessa. Resultaten var på topp där de 
6 främsta gick på sitt handicap eller bättre. Damerna var riktigt på hugget denna dag och 
hade nog bestämt att i år skulle någon av dem vinna och 6 stycken bland de 10 första 
med vinnaren Marita i topp säger det mesta. På hål 5, som är ett par tre hål
en tävling där det gällde att vara närmast hål vilket verkade svårt eftersom det bara var 3 
stycken som fick använda måttbandet och den som lyckades bäst var Ulrik Torstensson 
som var 428 cm ifrån. 
Nästa år hoppas vi att fler ställer upp för det finns många golfare i Vegby.
Tack alla ni som ställde upp och välkomna åter nästa år. 
 

seendet i andra hand. En stomme av stål   
kom att tillverkades i garaget på Vegagatan 10 och resten odlades fram i en 
experimentverkstad på Norrhult. I skrivandets stund kan vi meddela att öronen är 

erationer men att även detta 

 

Här sitter Bosse färdig för transplantation av sista örat med örat i ena handen och 

bymästerskapet i golf på 
Åsundsholm G&CC. Tävlingen för golfspelare som har eller haft Vegby som 

Banorna var i toppskick trots allt regnande de senaste veckorna och det var perfekt 
 9 damer kom till start. 

Av dessa var det 5 lovande ungdomar under 15 år som kan bli riktigt bra golfspelare 
vi kanske har en majorvinnare bland dessa. Resultaten var på topp där de 

ktigt på hugget denna dag och 
hade nog bestämt att i år skulle någon av dem vinna och 6 stycken bland de 10 första 

som är ett par tre hål, hade vi även 
ket verkade svårt eftersom det bara var 3 

stycken som fick använda måttbandet och den som lyckades bäst var Ulrik Torstensson 

Nästa år hoppas vi att fler ställer upp för det finns många golfare i Vegby. 

Vegbymästerskapet 2011 
 
 

1. Marita Aiff  Glasrikets GK Växjö
2. Albin Fälth Åsundsholm G&CC
3. Hans Johansson Kalmar GK 
 

 
Frans Emanuelsson, Oscar Fälth, Albin Torstensson, 
 
 

 
 
 
 
 
 
Marita Aiff 
 
 
 
 
 
 

Glasrikets GK Växjö 28 poäng 
Åsundsholm G&CC 26 poäng 

 25 poäng 

 

Frans Emanuelsson, Oscar Fälth, Albin Torstensson, Albin Fälth 



Sämsjö(L)yran  
 
Lördagen den 27 augusti avgjordes årets brännbollsturnering på Sämshov. Turneringen 
som arrangerades av Tvärred/Vegby FC hade döps till det passande namnet 
Sämsjö(L)yran och var den första i ordningen och är tänkt att återkomma varje år. 
Till arrangörernas besvikelse visade sig vädergudarna vara på sitt allra sämsta humör 
när planerna skulle iordningställas på morgontimmarna. Maken till skyfall med 
tillhörande blixtar och knallar var det länge sedan man var med om. Men lika fort som 
de drog in över hovet, lika fort drog det vidare, och förberedelserna kunde fortskrida 
som planerat, låt vara med lite mer tidspress att hantera. Detta löste sig till slut och 
11.00 blåstes de första matcherna igång. Därefter rullade det på i ett högt tempo match 
efter match. Ett par åskskurar gjorde dock sitt till för ge spelarna lite extra vila under 
tak, men alla matcher kunde ändå genomföras, och framåt fyratiden på eftermiddagen 
var det dags att kora ett vinnande lag. Vann gjorde lag FingerFerra som i en jämn final 
slog lag Elof med 235-218. 
16 lag hade anmält sig till tävlingen och dessa delades in i fyra grupper där alla mötte 
varandra inom grupperna. Efter gruppspelet tog slutspelet vid och varje match blev 
därefter avgörande. Som i alla tävlingar så finns det både vinnarskallar och de som mera 
tar det för en kul grej och tar chansen att ha kul och träffa folk. Hur som helst så 
verkade de flesta att trivas, även om merparten troligen hade svårt att ta sig ur sängen 
dagen efter. Dagen avslutades med pubafton på dansbanan där duon Ulf & Roger lirade 
livemusik fram till morgontimmarna. De flesta var rörande överens om att denna heldag 
var så lyckad arrangörsmässigt att den måste återkomma nästa år. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vinnande lag 
blev: 
”FingerFärra” 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
”På spåret” återkommer 
 
Succén ”På spåret” från i våras återkommer till Vega lördagen den 12 november. Den 
populära och lekfulla tävlingen kommer även denna gång att ledas av Martin och Peter. 
Detta borgar för ytterligare en fullträff. Passa på och dra ihop ett gäng och anmäl laget 
till Peo 070-6372402, Per Levinsson 070-2675995 eller Göran Carlström 076-6435390. 
Gör detta snarast då antalet platser är begränsade. Först till kvarn… gäller. Priset för 
detta är endast 100:-/pers inklusive lättare förtäring. Baren kommer att vara öppen under 
kvällen.  
 
 

Alla Helgona-helgen 
 
Till Alla Helgona-helgen är alla varmt välkomna till Finnekumla kyrka. 
Många vill besöka kyrkan och kyrkogården inför den stora helgen, då vi 
minns nära och kära som inte längre finns bland oss. Därför kommer 
kyrkan att vara öppen. 
På fredag den 4/11 mellan kl. 15-19 bjuds det på enkelt kyrkkaffe och 
man har möjlighet att sitta ner i kyrkan där vi spelar lugn klassisk musik 
liksom på lördag den 5/11 mellan kl. 15-18. Minnesgudstjänsten börjar kl. 
18 då vi tänder ljus för dem som har gått bort under året. Till 
Minnesgudstjänsten kommer även Finnekumla och Tvärreds kyrkokörer 
som bjuder på finstämd sång. 
För den som är intresserad finns det en broschyr att få som heter 
”Vad får jag för begravningsavgiften?”. Det kommer också att finnas 
information om gravskötselavtal, vad det innehåller, hur länge det gäller, 
vad det kostar och andra tjänster. 
 
Lokala Rådet Finnekumla-Vegby 
Marina Andersson Kyrkvaktmästare 
 
 



Irländsk Pubafton med " Dun Aengus "  

Lördagen 25 Februari 2012 På VEGA 
 
Tyvärr blev vår planerade Irländska pubafton i våras inställd eftersom den bokade 
gruppen ställde in alla sina spelningar. Nu har vi hittat en annan grupp som mer än väl 
håller måttet. Boka in 25 februari redan nu. Vi återkommer med mer information när vi 
närmar oss. 
En duo, Peter Andersson och Martin Rahmberg som kallar sig för Dún Aengus. Namnet 
kommer från en plats på den lilla ön Inishmore på Irlands västkust och  har en speciell 
betydelse för dom. 
Dún Aengus har en mycket stor repertoar där dom utgår från den irländska folkmusiken. 
De är också influerade av skotsk musik, men spelar även modernare låtar vid behov.  
Dom har framträtt på pubar, värdshus, bygdegårdar, folkparksscener, bröllop, 
firmafester, festivaler m m.  
De har hela världen som arbetsplats. I skrivande stund är dom på turné i Florida och 
kommer vara där hela hösten fram till mitten av November. 
Deras hemsida : www.kinglaoghaire.com/site/dun_aengus 
 
 

 

 
 

 
 

Söndagar 
18 september- 
30 oktober 
OBS! Vintertid 30 okt 

Start från Nyfiket10.00 – 11.30 
Vuxna 20:-      Barn 10:- 

Vill eller kan du inte gå, kom in och tippa 
Byalaget VEGA 

 
 
 
 
 

-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 2011: 
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- 150kr/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.  
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