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Byvandring genom Götåkra
Hembygdsföreningen anordnade den 14 juni 2014, en vandring genom Götåkra, med ett
drygt 20 talet besökare. Kjell och Anton Ragnarsson hade iordningställt en vagn som
drogs med traktor, vilket gjorde att vi som har svårt att gå, kunde på ett bekvämt sätt
följa med.
Vi följde byvägen, och stannade vid uppfarterna till gårdarna, där vi som växt upp i
byn berättade om fastigheterna och dess historia. Vi stannade vid Krakes, för att fika
och fortsatte till Attorpsvägen och därefter en runda upp mot bilverkstan den där resan
avslutades.

Tiden går som bekant fort när man har trevligt, så en vända genom Tostarp får vänta till
ett senare tillfälle.
Ingemar Skattberg

Byavandring i sommarvärmen
Vegbyortens Hembygdsförening anordnade, en lördag i juli, byavandring i ett
fantastiskt sommarväder. Inflyttade och utflyttade personer deltog med stort intresse i
denna aktivitet. Cirka 30 personer deltog i vandringen. Navstocka by i Södra Säm stod
denna gång på tur. Den kanske politiskt mest framgångsrike svenske utvandraren Hugo
Aronsson föddes här på torpet Björkhem år 1891. Han utvandrade med 6-årig folkskola
som enda utbildning. Han blev så småningom högste befattningshavare som guvernör i
tredje största staten Montana i USA. Hans stora framgång är en bragd och han blev väl
känd i hela USA. Nästa platser som besöktes var Damsberg och Mellegården där guiden
Arne i Säm berättade om färgstarka människor som bott där. Herman Josefsson som
bodde på Damsberg var en legendarisk jägare och fiskare och dessutom var han
slaktare, ofta anlitad av bönderna runtomkring. Kalle i Mellegården var en färgstark
person som Arne återgav i berättelse om Kalles personlighet. Övriga personer att berätta
om var Träsko-August känd för att tillverka fina träskor. På Berghem föddes
bygdepoeten Åke Mellgren ättling till en knektasläkt.
Han kom att återge i dikter hembygd och personer med verklig fin känsla.
Det hela avslutades med grillkväll vid Sämsjön med ytterligare ett antal deltagare. Mona
och Arne Lönnebring Älvsjö bidrog med episoder om Mellegården där Mona har sina
rötter.

Samling på gårdsplanen i Mellegården
En härlig kväll med berättelser från bygden och fin gemenskap.
Insänt av Iris Johansson

Varm sommar gynnade våffelsöndagarna
i Hembygdsparken
Vad det än är som lockar folk till Hembygdsparken i Vegby så har de flesta av de sex
söndagar som parken varit öppen lockat många besökare till platsen Att det vackra
vädret gjort sitt till kan väl inte förnekas men de båda utställningarna tycks också ha
visat sig vara intressanta. De tre första öppetdagarna ägnades åt hemvävda textilier från
Attorp. Sally Pettersson på Attorp var mycket känd för sina vävnader som Genoveva,
Sallys dotter, sedermera fick förvalta eftersom det var hon som tog över gården Attorp
efter Sally och Reinhold Pettersson.

En liten del av alla de alster som, Genovevas mamma, Sally har vävt.
Den vi har att tacka för att den här utställningen kommit till stånd är naturligtvis
Margaretha Swedberg. Margaretha som var god vän med Genoveva har sannolikt
tillbringat många timmar på Attorp där hon snappat upp vad Genoveva haft att berätta
om gården Attorp som hon senare gett ut i skrift för att bevaras åt framtiden. En trolig
orsak till att hembygdsföreningen erbjöds att ta hand om hela det här materialet kan vara
boken ”Genoveva Kristina” som Margaretha skrivit samt att Genoveva själv var
mycket engagerad i hembygdsföreningen och inte minst med att ordna utställningar av

olika slag. Boken finns att köpa hos Margaretha och hela försäljningssumman skänker
hon till ”Läkare utan gränser”.

Margaretha och Jan tar
igen sig efter en lyckad
utställning och redo att
stänga dörren efter sig.

Birgit har också skrivit en bok om Finnekumla som är under tryckning och kommer att
finnas till försäljning. Det kan också tilläggas att Birgit är dotter till avlidne Sven
Larsson som till yrket var byggnadssnickare men som också var en skicklig träsnidare.
Hans träfigurer har också visats vid tidigare utställningar i hembygdsstugorna eftersom
nuvarande utställningslokal inte fanns vid den tiden. Eftersom Birgit Larsson inte bor på
orten så har Yvonne Henriksson fått ta sig an uppgiften att arrangera utställningen om
Finnekumla. Yvonne har tillbringat många timmar i arkivet med leta fram de gamla
dokument och fotografier som visades på skärmarna vilket bidrog att även denna del av
utställningen blev lyckad. Vi får heller inte glömma all personal som, ibland i trettio
graders värme, ställt upp med att baka våfflor och servera kaffe. Råkade man titta på
baksidan av Liljasstugan så stod alltid någon där och kämpade med disken. Nu ser vi
fram emot en lika bra utställning nästa år.

Sommarkyrkan
Alla är nog inte medvetna om hur mycket arbete det ligger bakom en sådan här
utställning. Materialet skall plockas fram och sorteras, vävnader skall hängas upp,
dockor skall klädas och fotografier, skrivelser och diverse dokument skall fästas upp på
skärmar m.m. Margaretha har dock haft god hjälp med själva utställningen av Jan
Cauchy och Ebba Helmrot. Att själva utställningen är över betyder inte att arbetet är
slut. Allt material skall plockas ner och återbördas till samma plats där det är hämtat. De
föremål som visats under de tre första utställningsdagarna började tillverkas för cirka
hundra år sedan.
Resten av öppetdagarna kom att handla om Finnekumla.
Birgit Larsson, född och uppvuxen i Finnekumla, numera boende i Solna, har med hjälp
av gamla kartor tillverkat en modell som visar hur bebyggelsen såg ut runt Finnekumla
kyrka före laga skiftet 1848.

Finnekumla by före laga skiftet

Så var sommarkyrkan över för i år. Ett stort tack till alla er som lånade ut era
bröllopsfoton, utan er hjälp hade det inte blivit någon utställning.

”Vi hade i alla fall tur med vädret” då det som vanligt blev fullsatt när Bengt
Henningsson och co. spelade, ca 60 personer fick sitta utanför kyrkan. Totalt kom ca
850 besökande

Midsommarfirande på Sämshov
Det var traditionsenligt midsommarfirande på Sämshov på midsommaraftonen. Kl
15:00 startade det med tipspromenad runt fotbollsplanen. Efter det kunde man köpa
olika lotterier, kasta pil, prickskjuta boll i fotbollsmål och köpa fika med hembakade
kakor. Efter en dryg timme restes midsommarstången och Viktoria kunde dra igång
dansen. Ett nytt inslag var att kasta tennisbollar i en soptunna. Alla fick stå i mittcirkeln
på fotbollsplanen och försöka pricka soptunnan som stod i mitten och alla som träffade
fick dela på halva insatsen. ca 14000 kr inbringade firandet till ungdomssektionen. Tack
till alla som hjälpte till med att göra iordning firandet, klä midsommarstången, bakeriet
och de som bidrog med vinster till lotterierna."

Välskötta grönytor i Vegby
Att hålla allmänna ytor som parker, lekplatser, badplats, grönområden m.m. i vårdat
skick under sommaren är något som vägföreningen har att ansvara för. Inför den här
sommaren hade Per-Ola Johansson, som är ordförande i Vegby vägförening, fått tag på
en person vid namn Jim Johansson som var villig åta sig uppgiften. Men det är inte
bara

Gräsklippning hör till Jims huvudsakliga sysselsättning
gräsklippning det är frågan om. Ogräs ska rensas, badhytt och liknande skall städas och
underhållas. Det går ju inte heller att köra med gräsklippare överallt och då är det bara
trimmer som gäller och som dessutom är ett riktigt slitgöra. Helt ensam har dock inte
Jim varit med att sköta allt detta för han har nämligen fått hjälp av tre stycken
feriearbetande skolungdomar som jobbat var sin treveckorsperiod.
Första tre veckorna hade tilldelats Valdemar Persson som kom att ägna
nästan all tid åt att gå med trimmer och ta bort gräs och sly. Enligt Peo skulle Vegby
samhälle behövt vara bra mycket större för att hålla honom med arbete. Nästa ungdom
som beviljats tre veckors arbete var Tobias Larsson och då under en tid som ogräset
växte som bäst. Eftersom han var specialist på att skilja på planterade växter och ogräs
så var det naturligt att sätta honom på att rensa i rabatter och i bäcken. Sista
treveckorsperioden hade tilldelats en tjej som lyssnar till namnet Ida Magnusdotter. Att
Ida var duktig på att måla viste Peo sedan föra året

Ida vid det nya bygget
i Sjöparken som hon
själv har målat.

konstateras att det får plats c/a 20 personer på sittbänkarna runt det hästskoformade
bordet. Dessutom finns plats för 3-4 rullstolsbundna personer på andra sidan bordet.
Byggnaden är således handikappanpassad. Det skall också tilläggas att personerna på
bilden inte är de enda som jobbat frivilligt på bygget. Säkert dubbelt så många, både
yngre och äldre, har ställt upp. Men uppförandet av den här byggnaden är inte det enda
som hänt i Sjöparken i sommar. Staketet utmed parkeringen har försetts med ny plank
samt en del nya stolpar.
Det senaste tillskottet är en pergola uppförd på södra sidan av ”kullen”.
Pergolan består av tolv stycken stolpar nedgjutna i marken med ett antal reglar mellan
stolparna samt en sittplats på mitten inramad med spaljé.

Hon och Valdemar hade nämligen samma jobb åt vägföreningen sommaren 2013.
Resultatet av Idas jobb kan ju var och en se flera år framåt. Det jobb de andra båda
feriejobbarna utfört syns kanske inte lika länge. Ida berättar också att det inte är
målaryrket hon tänker satsa på. Efter studentexamen nästa år har hon nämligen planer
på att fortsätta studera i Lund för att så småningom bli präst.

Många frivilliga arbetstimmar i Sjöparken i sommar
Någon hade framfört önskemål om att det borde finnas någon sorts byggnad i närheten
av grillstugan, där man kan sitta vid bord och äta utan att bli våt om det regnar. När det
är vackert väder går det ju bra att sitta vid de bord som finns utanför. Detta ledde till ett
förslag på en åttakantig byggnad utseendemässigt liknande grillstugan dock lite större
för att få plats med både sittbänkar och bord. Finansieringsfrågan löstes genom ett
kommunalt bidrag motsvarande materialkostnaden. Allt arbete har utförts på
frivillighetens väg.

Fredagen den 2 maj har bygget
kommit så här långt med hjälp av
Fr.v. Gösta Malm, Per-Erik
Frilander, Wilhelm Josefsson,
Gustav Johansson och Per-Ola
Johansson.
När byggnaden står färdig kan

Här har Gösta Malm fått sin idé förverkligad. Gustav Johansson har hjälpt honom med
bygget.
Pergolan kommer så småningom att förses med slingerväxter av något slag, ingen vet
vad ännu. Något ljushuvud förslog vinrankor. Ja varför inte? Då kan man ju, istället för
att åka till blåbärsskogen, åka till Sjöparken och plocka vindruvor. Som hjälp till
sommarens investeringar i Sjöparken kan nämnas att Ulricehamns Sparbank genom
Ulrikafonden beviljat vägföreningen ett bidrag på tiotusen kronor.

Sämsjödraget Tisdagen 22 Juli 2014
En var varm och skön kväll. Solen sken över deltagarna som tappert jagade den stora
Gäddan. Det var 100 stycken startande till årets tävling.

De tre bästa fiskarna i årets tävling, tyngst Gädda, var:
Första plats : Alexander Larsson 4830 gram
Andra plats : Simon Lundgren 2920 gram
Tredje plats : Anton Gustavsson 2300 gram

Från Vänster: Alexander Larsson , Simon Lundgren , Anton Gustavsson

”Segrande ” gäddan 2014 ” som Alexander Larsson drog upp vägde 4830 gram

Vegby utan livsmedelsbutik i vinter

Lars Hjalmarsson blev 2014 års Vegbymästare

Efter september månads utgång är det inte längre möjligt att handla livsmedel i Vegby
för då stänger nämligen Nabil Abdulahad sin butik. Men bara över vintern för till våren
tänker han öppna den igen. Att det ställer till med bekymmer för många kan man väl
förstå. Det går ju an för dem som har egen bil när de nu får längre till affären. Men vad
gör de andra som inte har bil och är vana vid att gå dit, vissa med rollator. Det gäller att
försöka hänga på bekanta eller anhöriga och färdtjänst för den som har den möjligheten.
En affär i ett litet samhälle blir gärna som en samlingspunkt där man träffar nån man
gärna pratar bort en stund med. Nabil köpte affären av Olle Johansson i Limmared den
första juni 1998. De första två åren drevs butiken tillsammans med Hikmat Elias Sabbag
som därefter tog över affären i Hulu. Före den här affären fanns Löngårds affär som låg
mittemot Nyfiket. Den nu aktuella affären öppnades 1964.

VM i golf avgjordes den 6 september 2014 i soligt och varmt väder på Åsundsholms
golfbana. Till årets tävling dök det upp 26 stycken förväntansfulla golfare som var ute
efter pokalen. Resultaten var väl sisådär och vi kan ju varken skylla på vädret eller
banorna. Topptrion spelade mycket bra och var en bra bit före alla andra. Vann gjorde
formtoppade Lars Hjalmarsson på 37 poäng och får därmed ha pokalen hemma hos sig i
ett år. Grattis!!
Tack alla ni som ställde upp och välkomna åter nästa år.
Vegbymästerskapet 2014
1. Lars Hjalmarsson
2. Albin Fälth
3. Annelie Emanuelsson

Åsundsholms GK
Åsundsholms GK
Åsundsholms GK

37 poäng
36 poäng
35 poäng

Det kommer inte att stå ICA på takskylten i framtiden.
Löngårds upphörde när den nya affären öppnade. De första som startade affär i Vegby i
början av 1900-talet var Edvin och Anna Johansson.
Anna var dotter till Alfred Hultén som bl.a. startade sågverket i Vegby. Att Nabil
utseendemässigt förändrat samhället en hel del kan väl ingen förneka. Den största
förändringen är väl campingen och bangolfen. Den f.d. Sagabiografen har väl också fått
lite annat utseende när den gjordes om till två välbehövliga lägenheter. Nabil äger även
fastigheten där Konsum tidigare fanns. Konsum lades ner 1987. Orsaken till att Nabil
stänger i vinter är att han tänker ta det lite lugnare ett tag och få tid att ägna sig åt lite
andra saker. Att ha affären öppen 13 timmar pr dag i tre månader under sommaren och
sedan sköta allt annat på ”fritid” kan nog bli i mesta laget. På förfrågan om han
någonsin haft någon semester under de dryga16 åren han drivit affären svarar han att
han en gång tagit ledigt två dagar för att åka till Tyskland. När affären öppnar igen till
våren kommer man nog inte riktigt att känna igen sig vad beträffar sortimentet. Inga
beställningar kommer i fortsättningen att göras från ICA. Det mesta av de varor som
kommit från andra leverantörer kommer att finnas kvar. I övrigt kommer det att bli
andra aktörer som tar över leveranserna.

Stefan Svahn och Lars Hjalmarsson efter avslutad mästerskapsrunda

Berättarstund i Finnekumla församlingshem
I samband med kulturarvsdagen den 14 september så ordnade Hembygdsföreningen
ihop med Kyrkliga syföreningen och Lokala rådet i Finnekumla/Vegby en berättarstund
med eftermiddagskaffe i Finnekumla församlingshem. Inbjuden var f.d. vegbybon Lars
Sjölin från Skövde som berättade om sin karriär som yrkesmilitär och tjänstgöring
utomlands. Han berättade och visade bilder om att han numera ordnar resor till olika
ställen såsom bl.a. Berlin, Rumänien, Cypern och Kreta där han guidar och berättar om

både 1:a och 2:a världskriget m.m. samt visar runt på diverse spännande platser som de
flesta antagligen inte ens hört talas om. Vi som var där hade en trevlig och intressant
eftermiddag. Ett stort tack till alla som hjälpte till med hembakt fikabröd och
iordningställandet av församlingshemmet, ”ingen nämnd – ingen glömd” men ni ska
veta att ni är GULD värda.
Hembygdsföreningen gm Maritha
PS. Eftersom mitt minne var på drift den eftermiddagen och jag hade glömt både
kamera och blommor hemma, så blev det ingen bild på Lasse men han fick med sig
blommorna hem i alla fall DS.

Allhelgonahelgen
Lördagen den 1 november kl.18.00 Minnesgudstjänst. Tvärreds- och Finnekumla-kören
medverkar. Per Jonstoij leder gudstjänsten och Monica Johansson spelar och leder
körsången. Det serveras enkelt kyrkfika före gudstjänsten Vid tjänligt väder är kyrkan
och kyrkogården upplyst av ljus och marschaller.
Kyrkan är på fredagen öppen från kl. 15.00 – 19.00.
Passa på och kom in för att få lite fika när du är ute och ser till gravarna. Det finns
många frågor omkring gravskötseln, en del av dem kan säkert bli besvarade vid kaffet.

Ask- och kistgravlund
Lokala Rådet arbetar för att anlägga en ask- och kistgravlund på den nedersta delen av
den nya kyrkogården. Allt fler av oss har sina anhöriga boende långt ifrån kyrkan och
kyrkogården där släktingar är begravda. Då kan en ask- och kistgravlund vara ett bra
alternativ istället för en grav med en sten där planteringen ska vårdas av en anhörig. I
ask- och kistgravlunden vet de anhöriga var i gräsmattan urnan/kistan är nedsänkt. En
namnbricka med den avlidnes namn sätts upp på en gemensam sten. Där kan också
anhöriga smycka med blommor och ljus. Vissna blommor o. dyl. tas bort av
kyrkogårdsvaktmästaren.

Första söndagen i Advent
Söndagen den 30 november kl. ? (se annons i UT)
Adventsgudstjänst med mycket sång och musik. Finnekumlakören har ställt iordning
julkrubban och det blir mycket ljus i kyrkan. Stående kyrkfika.
Varmt välkomna till Finnekumla kyrka

Inbjudan från Månstads Hembygdsförening
11 oktober kl. 18,00 i bygdegården.
Meny: Drink, soppa, bröd och dessert 150 kr/pers.
Det har kommit en inbjudan till Månstads Hembygdsförening som firar 60-årsjubileum.
”Den stora grejen i höst är ju 60-årsjubiléet. Det har ju varit några från Vegby på vår
soppkväll de senaste åren. Vi har i år slagit ihop soppkvällen med 60-årsfesten. Det
skulle vara trevligt om ni kunde komma några fler. Vi har inga krav på att man måste
vara medlem i en hembygdsförening, det går bra att komma ändå. Vi måste däremot ha
namn på alla som kommer, och man måste betala in 150 kr på vårt bankgiro i förväg.
Det kommer att bli fin underhållning med ”Familjen Norén” och efter maten drar
”Henriks nyfolkliga orkester” igång med irländsk musik, i baren finns tillgång till öl,
vin och cider, dessutom kommer vi att inviga nya möbler. Det är först till kvarn som
gäller…”
Mvh Ulf Gripestam
Anmälan senast 30 september till
Ulf Gripestam via telefon eller SMS 070-6842 139 eller mail
ulf.gripestam@svenskakyrkan.se
gm Vegby Hembygdsförening

Lite från förr
Ur Gösta Malms samling.
1909 Nidingsdåd vid järnvägsstation, Vegby.
Ett om synnerligen råhet vittnade skurkstreck begicks sistlidne trettondedag på
eftermiddagen vid Vegby järnvägsstation, i det soffor och stolar i 2:a klassens väntsal
af bestrukna med tjära, hvarjämte ett dricksglas fyllts med samma vara. Man är den råe
förövaren af brottet på spåren och hoppas få honom befodrad till välförtjänst näpst.
Sorgligt i sanning att i dessa upplysta tider en dylik förvildning i sinnet kan göra sig
gällande. Här vore spöstraff på sin rätta plats, tillägger vår meddelare.
1909 En s.k. jordbruksfest hölls i S. Säm.
Arrangerad af därvarande landtmannaförening. Festen öppnades av kapten Wessberg,
Bystad, som utgående från skaldens ord ”att inom Sveriges gräns eröfra Finland åter”
höll ett anslående tal. Talaren framhöll särskilt betydelsen af att varje svensk man som
det önskar, sättes i tillfälle, att erhålla en egen torfva av Sveriges jord. Talaren slutade
med att utbringa ett ”lefve för konungen och fäderslandet” hvilket at deltagarna
besvarades med fyra kraftiga hurrarop.
1909 En obehaglig resa, vegby
En obehaglig resa fingo de marknadsbesökare, som den 13 dennes följde med
morgontåget från Vegby station till Ulricehamn göra. Som vanlig vid dylika tillfällen
inväntade en mängd folk i Vegby nämnda tåg. Då det ankom fick man besked om att

ingen plats fanns innan en vagn blef tillkopplad. Då detta äntligen skett, fylldes i en hast
både stå- och sittplatser, äfven å denna vagn och man blef sålunda hjälpt i väg. Men
under hvilka förhållande? Jo, utan värme och ljus i den vinterkalla morgonstunden.
Många sutto skälfvande af köld, väntande på att äfven denna vagn skulle blifva
uppvärmd, men däraf blef intet. Nu frågas: är sådant som det bör vara och vems är
skulden? Frågar en medarbetare.
1907 Öfverkörd, Vegby
I närheten af Vegby station öfverkördes en oxe i onsdags afton af nedgående
persontåget. Det stackars djuret ljöt dock icke en ögonblick död men blef inom kort
dödat af tillstädeskommande personer.

Ny bok om Finnekumla – en perfekt julklapp
”Finnekumla socken i protokollen och hemmanen,
några i närbild.”
Det bestämdes på Hembygdsföreningens årsmöte
att vi skulle hjälpa till att få boken tryckt och nu är
den klar.
Det är Birgit Larsson från Fästeredssund som har
forskat och sammanställt densamma.
Den finns att köpa för 100 kronor hos
Hembygdsföreningen, det går även bra att titta in
på kontoret hos Maritha Wegstrand och köpa den
där eller ring någon av oss
Wille 72338 eller 070-5472338
Maritha 72226 eller 070-2535033
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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

