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Våffelsöndagarna till ända i Hembygdsparken för i år 
 
Denna härliga sommar har Hembygdsparken varit öppen alla söndagar från trettionde 
juni till fjärde augusti för servering av kaffe med våfflor. 
Man kan i alla fall säga att arrangörerna har haft tur med vädret i år för inte en droppe 
regn har fallit under alla sex söndagarna. Många passade på att ta sin eftermiddagsfika, i 
skuggan av de stora träden, samtidigt som man kunde få en pratstund med både kända 
och okända personer.  

 
 
 
En del fick sitta i 
solgasset för bordet 
gick inte att flytta 
 
 
 
 
 
 

Möjlighet fanns också att ta en titt inne i byggnaderna. I hantverkshuset var ordnat med 
en mindre utställning och där fanns också ett par tjocka pärmar med gamla 
tidningsurklipp att bläddra i. Utställningen som mest bestod av ”skåpmat” från tidigare 
utställningar visade lite av Vegby:s historia och var givetvis inte av samma dignitet som 
man var van att se från tidigare år. Vad gäller besökarantalet lär det dock inte ha varit 
någon större skillnad mot tidigare år och ett bra tillskott i kassakistan lär det ha blivit. 
 
 

Mycket väsen för lite gräs 
 
I år när hembygdsföreningen avverkade det, som man förr kallade för hackeslåtta, fanns 
inte en enda lie att skåda men däremot var inte mindre än fem trimrar igång med att föra 
ett förfärligt oväsen. Eftersom det inte gick att prata bort tiden, på grund av oväsendet, 
så var allt över på ca en och en halv timme.   
 
 
 
Birgitta och Marita svarade för 
mathållningen och Jan var en 
av dem som förde oväsen 
 
 
 



 
Det hör ju också till traditionen att alla som hjälper till blir bjudna på kaffe och ostkaka 
med sylt och grädde. Tiden vid bordet tog säkert längre tid än själva slåttern eftersom 
alla inte kunnat prata på en och en halv timme. Efter en vecka var gräset torrt och kunde 
köras till tippen.  
 
Vore inte detta något för den som har t.ex. får eller ridhäst att ta vara på? 
Ha detta i tankarna till ett annat år. Kan säkert hämtas alldeles gratis. 
 

Sämsjödraget  
 
Tisdagen 23 jul kl 18.00 gick årets Sämsjödraget av stapeln. För att vinna fisketävlingen 
ska man helt enkelt ha fått upp den tyngsta gäddan och tagit med den till badplatsen för 
invägning senast kl 22.00. 
Denna kväll var otroligt varm och skön. Perfekt för en tur på sjön. Solen sken över de 
121 deltagarna som tappert jagade den stora Gäddan och fiskelyckan var inte den 
sämsta. 

 
 
 
Mikael Pettersson och 
Roger Gustavsson väger 
in 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Segraren till årets tävling med 
tyngst Gädda blev: 
 Johan Kalin 4660 gram 
Andra plats : Linus Karlsson 
4360 gram 
Tredje plats : Roger Bolander 
3970 gram 
 
 

 
 



Gothia cup Tvärred/Vegby P14 
 
Vår Gothia cupvecka började söndagen 14/7. Då åkte vi 14 spelare och 3 ledare ner till 
Göteborg och installerade oss i ett klassrum på en skola i Tuve. 
 Första matchen spelades på måndagen, motståndarna var FH2 ett lag från Island. 
Många nervösa spelare innan matchen men vi gjorde en bra match och spelade 2-2. 
Senare på kvällen väntade invigningen på ett fullsatt Ullevi, med kända artister och 
häftigt fyrverkeri. 

   
Tackar våra motståndare från 
Island  
 
        
                        
 

 
 
 
 
 
Invigningen på Ullevi 
 
 
 
 
 
Tisdag andra matchen spelades mot ett hårt och tufft lag från Kosovo, KF Feronikeli. 
Här var vi helt chanslösa och förlorade med 7-1. Dagen avslutades med veckans första 
besök på Liseberg, det blev några stycken. 
 På onsdag morgon avslutades gruppspelet med match mot Häckens 1:a lag. Här blev 
det förlust med 6-1 men vi var enda lag i gruppen som gjorde mål Häcken vilket också 
UT:s  flinke reporter fick på bild. Vi blev sist i gruppen och gick vidare till B-slutspel, 
med match senare samma dag mot KF Besa Peja 2 från Kosovo. Här vann vi på WO då 
laget aldrig kom till spel vilket kändes väldigt snopet inte minst för alla ditresta 
föräldrar. 
På torsdag blev det match mot IK Sleipner, ett mycket bra lag från Norrköping. Här 
blev det förlust med 7-0 och därmed var vi utslagna ur Gothia cup. Det fanns många 
deppiga spelare efter den matchen, vi ville ju så gärna fortsätta. Sleipner gick sedan till 
B-final och vann över Brommapojkarnas 1:a lag. Sista kvällen avslutades på Liseberg 
och då var förlusten redan glömd. 
 
 

 

 
Uppladdning 
och värmning 
före match. 

 
 
         

     
 
                           
 

 
 
 
 

På väg till och på Liseberg. 
 
 

Sammantaget en mycket lyckad vecka 
med 14 underbara spelare som 
verkligen höjt sig som spelare och lag. 
Detta har märkts både på träning och 
matcher i höst då vi endast har förlorat 
en match, den mot Borås AIK som 
vinner serien. Vi vill också tacka alla 
som sponsrat oss och alla föräldrar som hjälpt till. Utan er hade det inte blivit någon 
Gothia cup. TACK!!! 

 
Nöjda 
spelare 
och 
ledare 
efter en 
vecka på 
Gothia 
cup. 
 



 
 

Hembygdsföreningen 
 
Kulturarvsdagen med dramatiserad vandring på prästavägen blev en uppskattad och 
välbesökt tillställning med c/a 75 vandrare. För upplägg och idé svarade Yvonne 
Henriksson i Säm som arbetar med kommunens kultur. Guideföreningen ställde upp 
med rutinerade aktörer och medlemmar i hembygdsföreningen agerade i tidsenliga 
kläder. En välkommen kaffepaus efter halva vägen där Wille, Åsa och Birgitta  
serverade och ”prästen” Gustav Johansson talade till folket.  

 
 
 
På bilden mitt 
framför ”statyn”, 
står ”prästen”, den 
högtidsklädda damen 
till vänster  Maria 
Ragnarsson, 
personerna i rutiga 
skjortor är Kristin 
och Leif Jansson  
 
 
 
 

 
Hästar och vagnar kördes av Leif och Kristin i Fiskaregården samt Maria Ragnarsson 
som kusk åt prästen.  
 
 
 
 
Maria på väg 
till Säms kyrka 
med prästen 
medan Leif och 
Katrin ser till 
att inget konstigt 
händer 
 
 
 
 
 
 



 

Rolf ”Dapen” spelade närgången till karamellkokerskan ”Blada-Maja” som gestaltades 
av Ann-Margret Hilding. Lösdriverskan som länsman förvarade i Bosgårdens källare 
spelades av Lena Tjäder. 
 

Lärarinnan 
Albertina lär barnen 
Karl, Agnes och 
Ebba att skriva i sina 
sandlådor 

Lärarinnan Albertina var Gun Olsson som försökte lära barnen Ebba, Agnes och Karl att 
räkna. En sandlåda med pinne att skriva med. Siv och Helvi kivades som Fina och 
Augusta gjorde i fattigstugan. Helena berättade om kapellet och kyrkan och Iris 
avslutade med Åke Mellgrens dikt: Till min hembygd. Som vanligt guidade Arne på 
prästavägen och sedan skrivit ner ned dessa rader. 
A.J. 
 
 

Byvandring i Sämbyn 
 
Lördagen den 6 juli klockan 15.00 samlades ett drygt 30-tal  personer som ville följa 
med på vandringen i Säm. 
 

 
Här är vi samlade på gårdsplanen hos Göran och Ann i Sjögården 



 

Årets vandring gick förbi Lilla-gärdet, Rävagården, Kvarnagården och Lunden.  Första 
stoppet blev vid f.d.Bengtssons affär som ligger vid vägen till gravfältet. Affären 
byggdes 1934 av John Gustavsson och ligger på den gamla landsvägen, troligtvis 
tidigare en gammal ridväg till Ulricehamn och Södra Åsarp.  Affären hade en 
bensinmack av märket Caltex. Posten fick byborna hämta där fram till 1976. Affären 
lades ner 1979. Gunnar Bengtsson, som inte deltog i vandringen, dök senare upp 
under kvällen och pratade om sina minnen från affären. Gunnar är son till Folke och 
Greta  Bengtsson . Arne och Helena berättade om Lilla-gärdet som blev nästa stopp på 
vandringen. De är nämligen födda här. Arne fick berätta om varför Rävagården kallas 
Lilla-gärdet. Det stora gärdet låg nämligen på Nisse på Ågårdens marker.  
Troligtvis har Rävagården fått sitt namn efter en brukare vars namn var Räfv på 1600-
talet. Nu har Arnes dotter Eva och hennes man Mikael Hulander tagit över gården.  
 

 
 
Experterna de gamla "godsägarna" till gårdarna Rävagården och Kvarnagården. Fr.v. 
Helena Johansson, Bo Claesson, Bengt-Åke Johansson, Arne Johansson och Karl-Erik 
Gustavsson 
 
På väg ner till Bosse Claessons gamla hem berättade Helena om istidens vandring vid 
sjöarna och Ätran. När istiden var över och det bildades floder så blev det också början 
till livet i Sämbyn.  Nere vid Bosse Claessons gård, som också heter Rävagården, 
berättas att det har funnits fyra Rävagårdar, men nu finns det endast två. En av 
Rävagårdarna ingår i Ågårdens marker och före detta Kinanders Rävagården har slagits 
ihop med Bosses och Anitas Claesson Rävagården.  Ihopslagningen skedde en gång på 
60-talet när reningsdammarna kom till. Bosses far Ragnar bytte mark som reningsverket 
ligger på, med kommunen, som då ägde Kinanders gård.  Nästa stopp blev 
Kvarnagården där Karl-Erik Gustavsson är född.  Karl-Erik berättade vad han mindes 
om den gamla affären som då fanns i det hus ligger i östra sluttningen av Kummeliberg 
innan den flyttades ut till stora vägen. Denna affärsverksamhet vet man fanns redan 
under 1880-talet.  
En hel del djur fanns på gården, bland annat avelstjur som även andra bönder kunde  
använda sig av. Det fanns två Kvarnagårdar, varav den ene tillhörde Karl-Erik och där 
bor ingen just nu, men en hel del vackra hästar betar där. Ägarinna flyttade därifrån för  



 

några år sedan. Den andra Kvarnagården tillhör Peter och Johanna som är den mindre 
av de båda gårdarna som vi passerade innan Lunden.  Gården tror vi har varit en 
frälsegård som tillhörde kungen, som ägde övernattningsgårdar var tredje – fjärde mil. 
Gården hade  även en kvarn nere vid Sämån. Lundens historia kunde Arne berätta om. 
Gården har funnits på samma plats sedan Vikingatiden men hette före 1500-talet 
Lundagård. Efter det vandrade vi ner till Sjögårdens strand och grillade, drack och 
mådde allmänt skönt. Antalet hade nu ökat till över 40 personer. Solen sken hela tiden 
och kvällen blev lång. Undertecknad lämnade platsen framåt småtimmarna och såg till 
att alla kom hem.   
Dapen 
 
 

Äntligen! Den som väntar på nåt gott…. 
 
Så var det äntligen dags. Efter många års målmedvetet och hårt arbete kom dagen som 
många väntat på. Den 15 juni invigdes Åsundsholms kompletta 18-hålsbana. Dagen 
inleddes med en tävling för klubbens medlemmar och avslutades med en stor grillfest. 
Dessutom kom många celebriteter på besök… 
 
Det har minst sagt varit en lång resa. De första planerna på en golfbana presenterades 
redan i början av 90 talet. Daniel Gunnardo, som är mycket intresserad av skog och 
jord, promenerade runt i markerna och såg möjligheter. Möjligheter att skapa något 
långsiktigt hållbart och hitta ett bra sätt att använda marken på. Eftersom Daniel började 
spela golf på 70-talet var det kanske inte så konstigt att tankarna om en golfbanan tog 
form. 2003 bildades golfklubben och 2005 började bygget av de första 12 hålen. Den 16 
juni 2007 invigdes 12håls banan med pompa och ståt. Björn Hellberg höll i 
invigningsceremonin och Carin Koch slog det första slaget. 12 hålsbanan fick snabbt ett 
mycket gott rykte. Kanonfina greener och greenområden, intressant banlayout med 
läckra djupa bunkrar med gräsklädda slänter, en hel del vatten och inte minst det 
underbara läget vid sjön Åsunden var sådant som föll medlemmar och gäster i smaken. 
Men det är kanske ändå helhetsintycket av att besöka Åsundsholm som de flesta minns. 
En välkomnande och familjär atmosfär med hög servicefaktor är ytterligare något som 
många kommenterar efter ett besök på Åsundsholm. 
 
Mellan 2007 och 2013 var det 12 hål som gällde. 12 riktiga, rejäla och varierande 
golfhål. 
Men det saknades något. En golfbana ska ha 18 hål, så enkelt är det. Lite paradoxalt kan 
dock tyckas eftersom många medlemmar, och även gäster, ofta uttryckte att det var 
lagom med 12 hål. I vårt stressade samhälle där många tycks få mindre och mindre tid 
över var det till och med ett av säljargumenten, att 12 hål är lagom och tar inte så lång 
tid. Det lockade en hel del. 
Men för att kunna konkurrera på en tuff golfmarknad är det viktigt att ha 18 hål. Det 
ökar attraktiviteten avsevärt och det är också något som redan har märkts av tydligt. 
Gästspelet har fördubblats sedan 18 hål invigdes. Antalet medlemmar ökar också och  



intresset för Åsundsholm växer för varje dag. Planen har aldrig varit något annat än 18 
hål men en utdragen strandskyddsprocess på sammanlagt 7 år gjorde att de sista hålen 
till en komplett 18 hålsbana fick dröja.  
 
Men den som väntar på något gott! De positiva kommentarerna har fullständigt haglat 
ner och banan får toppbetyg av såväl medlemmar som gäster. Till och med 
banpersonalen från några av grannklubbarna har varit och spelat banan, och efteråt 
slösat med superlativen. För oss som jobbar med Åsundsholm känns det fantastiskt men 
det gäller att inte slå sig till ro. Allt är inte perfekt ännu, vissa fairways behöver växa till 
sig ytterligare och det finns alltid små detaljer att förbättra. Och så kommer det alltid att 
vara. Det viktiga är Åsundsholm har en riktigt bra produkt med ett unikt helhetskoncept 
och en golfklubb med skön och välkomnande atmosfär. Den typen av anläggningar 
kommer alltid att locka människor. Till Åsundsholm kommer man för att spela golf, äta 
gott, ta en fika, konferera med sitt företag, gifta sig eller bara ta en glass. Alla är 
välkomna, inte bara golfare!  
 
Men åter till den där festen med celebriteter. Vad sägs om Zlatan, Kungen, Tommy 
Körberg, Cornelis Vreeswijk, Carl Bildt och många andra kändisar? Jo, alla var dom 
med på invigningsfesten i somras, personifierade av imitatören Anders Mårtensson.  
Invigningen blev en succé! Nu ser vi fram mot en fin höst och många härliga år på 
Åsundsholm! 
 
Text: Martin Gunnardo 

 
 
Carl Johan Gunnardo klippte bandet och 
förklarade 18 håls banan invigd. Systern 
Elisabeth höll i invigningstalet. 
 
 
 
 

 Mingel 
efter 
tävlingen. 
På bilden 
syns flera 
medlemmar 
som gjort 
sig fina 
inför den 
stundande 
festen. 

 



 
Feststämning på Åsundsholm! 
 

 
 
 
 
 
Anna Trapp är restaurangchef, hennes varma 
leende får kunderna att komma tillbaka! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hål nr 2, ett av de nya tuffa 
par 3 hålen. Ca 170 meter 
nedför med en damm till 
höger och berg framför… 
 

 

Juniorgolf på Åsundsholm 
 
Den 25 augusti var det dags för den femte av sex deltävlingar i Skandia Tour för 
juniorer på Åsundsholms G & CC. Inbjudna var juniorer från Västergötland.  
Banan var i fantastisk kondition och arrangemanget lovordades av gästande spelare, 
ledare och representanter från Västergötlands Golfförbund. 
Totalt tävlade 63 juniorer i fem olika klasser. Dom bästa killarna spelade 27 hål övriga 
gjorde upp över 18 hål. 
Från Åsundsholms G & CC deltog Oscar Fält som blev nia i pojkar A över 27 hål med 
totalt 134 slag. 
Albin Torstensson blev femma i Pojkar B1 med 95 slag. 
Frans Emanuelsson och Albin fält delade sjunde plats med 97 slag var i samma klass. 
Anton Anderson fick bästa placering av de lokala spelarna. En tredje plats med netto 72 
slag. 
 

 
Albin Torstensson 

 
 
 
 
Starter  - 
Krister 
Emanuelsson 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Anton Andersson  - Gällstad 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Prisutdelning till Anton 
Andersson 
 
 
 
 

 
 
Frans Emanuelsson   Albin Fält 
 



 
 
 
 
 
Oscar Fält 
 

 
 

VM på Åsundsholm Golf & Country Club 
 
Äntligen var det dags att spela Vegbymästerskapen på en 18 håls bana efter några års 
spel på 12 hål. Söndagen den 1 september gick årets VM av stapeln med kyla, blåst och 
en del regnskurar men inget stoppar en inbiten golfare. Årets VM slog åter igen nytt 
deltagarrekord dit 35 st kom och varav 10 var debutanter. Kanonkul att det dyker upp så 
många nya ansikten. Nu till tävlingen, redan på hål 2 hade vi lagt in en extra tävling där 
det gällde att på utslaget träffa green och vara närmast hål och det gjorde Ängsös Marie 
Carlsson som slog till bollen så bra att den hamnade 168 cm ifrån. Ja då fortsätter vi 
med själva huvudtävlingen där 2013 års Vegbymästare ska utses. Efter halva tävlingen 
ligger den blivande mästaren på 12: e plats med 16 poäng men sedan börjar 
poängplockandet för junioren Frans Emanuelsson som fick ihop 21 poäng på de 
avslutande nio hålen. Frans är den yngste vinnaren som har vunnit Vegbymästerskapen 
någonsin. Mycket bra gjort och grattis Frans för en väl genomförd tävling. Och sedan 

vill vi tacka alla som deltog och hälsar er och de som inte var med i år till nästa års 
Vegbymästerskap. Vi siktar på nytt deltagarrekord!! 
 

 
 
Elin kollar in när Wilhelm ska 
slå sitt första slag i tävlingen 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Elin Hjalmarsson 
på väg mot par på 
nian 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
# 1 Frans Emanuelsson 
Vegbymästare 2013 
 
 
 
 
 

Vegbymästerskapet 2013 
 
1. Frans Emanuelsson Åsundsholm G&CC 37 poäng 
2. Tony Ekman Åsundsholm G&CC 36 poäng 
3. David Larsson Åsundsholm G&CC 35 poäng 

 



Kommande 
 
-Finnekumla församlingshem. Lördagen den 19 oktober kl. 15.00 visar Gustav bilder 
från böggda. 
-Kaffe med dopp serveras till ett lågt pris. 
-Tipspromenader under hösten. 22 september till 27 oktober. Se anslag. 
2:a Advent, Jul vid hembygdsstugorna med tipspromenad. 
 

Finnekumla kyrka är öppen under Alla Helgona 
 
Den 1 och 2 november är Finnekumla kyrka öppen mellan 15.00 och 19.00. Vi bjuder 
på kaffe, och i den smyckade kyrkan kan man lyssna till lugn musik. Kom gärna in och 
sitt ner en stund. På lördagen är det en minnesgudstjänst kl. 18.00. Då tänker vi på dem 
som inte finns med oss längre och tänder ljus för dem som har gått bort under året. 
Finnekumlakören medverkar.  
 

Gravstensinventering 
I vapenhuset ligger en pärm med fotografier över alla gravstenar på Finnekumla 
kyrkogård. Det är början på en dokumentation över människor som har levt i 
Finnekumla-Vegby. Vi behöver ha hjälp att hitta namn och få en kort historik. På varje 
sida i pärmen finns det plats att skriva några rader. Passa på att skriva när du besöker 
kyrkan och kyrkogården. 

 

 

Det är långt till jul 
 

Det är långt till jul, men den 1 december är det Första söndagen i Advent! Då är 
julkrubban på plats i koret i Finnekumla kyrka, och det är dags för både gamla och nya 
adventssånger. Missa inte tillfället att sjunga med! 
Välkomna till Finnekumla kyrka och kyrkogård önskar Lokala Rådet i Finnekumla-
Vegby och kyrkvaktmästare Frans! 
 

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.  
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