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Räddningstjänstens beklädnad under åren 
 
Mycket förändras under 50 år. Även brandmännens kläder har genomgått stora 
förändringar. För cirka 50 år sedan användes en hel overall av ganska tunt tyg som var 
grå. Det var en sådan typ som inte var delad (i byxa och jacka). 
  

 
 
Under 70 talet byttes denna ut till samma typ av overall men den var nu orange. 
 
 

 
 
Någon gång under 80-talet bestod kläderna av jacka och byxa som var marinblå och nu 
i ett tjockare material.  
 



 
 
På 90-talet byttes detta ut mot blå byxa och orange jacka i ett annat material.  
 
 

 
 
I år har Räddningstjänsten åter bytt kläder.  Färgen är gulbrun och kläderna är det 
allra senaste på marknaden när det gäller funktion och material. 
  

 



TV FC 
 
Det är inte så ofta ni kan läsa om TV FC här i Vegbybladet, men det skall det 
förhoppningsvis bli ändring på. 
TVFC står för Tvärred/Vegby Football Club. Att vi valde Football Club i stället för 
Fotbolls Klubb är för att det skall bli lättare att profilera oss när vi tar steget ut i Europa! 
TV FC bildades 2008. Efter att vi vann serien och tog klivet upp i division fyra, var vi 
tvungna att bilda en ”ny” förening, då de inte tillåter två hopslagna föreningar i fyran 
och uppåt. Sagt och gjort, kloka huvuden drog upp riktlinjer om hur föreningen skulle 
skötas osv. Men för oss som jobbar och spelar i TV FC så tillhör vi både Tvärreds IF 
och Vegby SK lika mycket. Vi känner stor samhörighet med båda våra 
moderföreningar. 
Nu spelar vi i division fem igen efter två år i finrummet, kanske är det där vi hör 
hemma? Men vi kommer alltid gå in för att vinna varje match och så får vi se hur långt 
det räcker. I år räckte det till en sjunde plats, nästa år skall vi högre upp igen.  
Under hela TV FC´s tid som förening så har vi haft Martin Carlsson som tränare, men 
nu tackar han för sig som spelande tränare och blir nu bara spelare. Vi är mycket glada 
över att han stannar kvar hos oss även om han nu inte skall fungera som tränare. 
Ny tränare blir Mikael Andersson. Micke har tidigare bara spelat, men blir nu både 
spelare och tränare. Micke personifierar allt det som vi vill att en spelare och framförallt 
en människa skall vara i vår förening. Han är en pådrivare och har ett krigarhjärta, 
ibland nästa lite för mycket, han är också en mycket bra kamrat vid sidan av planen. 
Dessa egenskaper gör att vi tror Micke kommer att kunna bygga vidare på den grund 
som Martin lagt under sina år.  
Hur ser det då ut på spelarsidan? För första gången på väldigt länge så kommer vi att 
lyfta upp 7-8 stycken juniorer till seniortruppen. Det gör att vi kommer att ha 3 stycken 
målvakter och 28 stycken utespelare i träning. Det är inte många lag som kan stoltsera 
med detta. Men bara för detta kommer vi inte att ligga på latsidan, vi letar alltid efter en 
eller två spelare som kan krydda laget lite extra, om detta lyckas får vi se. 

  
 
 
 
 
 
  
Micke Andersson blir ny tränare för TV 
FC - 2012 
  
  
   
 
 
  

Som i nästa alla föreningar, så står det inte folk i kö för att ta en plats i styrelsen, vi 
skulle gärna se att det fanns fler som ville hjälpa till i styrelsen med allt vad det innebär. 
Vi skulle också bli glada om vi kunde få en eller flera kvinnor i föreningen. Jag är 
övertygad att om man blandar män och kvinnor i styrelser så får man ett bredare 
tankesätt. Ibland kanske vi män trampar på i inkörda spår. Så om det finns någon i 
stugorna, man som kvinna, ta kontakt med oss i styrelsen så lovar jag att ni blir varmt 
mottagna. 
Vi som jobbar i styrelsen i dag, är följande personer. 
Göran Carlström – Ordförande, Martin Svärd – Kassör 
Mikael Wester – Kassör/ledamot, Claes-Erik Sjölin, Anders Svensson 
Stefan Carling, Per-Ola Johansson och Per Levinsson. 
 
Förutom oss i styrelsen så finns det flera personer som gör ett bra arbete vid matcher 
och de olika aktiviteter vi har. Tyvärr kan vi inte namnge alla här, men ni vet själva 
vilka ni är och vi är mycket tacksamma för er insats och hoppas att ni alltid kommer att 
finnas tillhands när vi behöver er hjälp.  
Om ni är intresserande av vad som händer i TVFC så kan ni göra ett besök på vår 
hemsida, www.laget.se/tvarredvegbyfc 
Där kommer det mesta ut om vad som händer och vad som är på gång i vår förening, 
där finner ni även telefonnummer till oss i styrelsen om ni känner att ni vill hjälpa till på 
ett eller anat sätt. 
Med dessa rader tackar jag för denna gång. Vi återkommer med mer information, om er 
och vår förening Tvärred/Vegby FC i kommande nummer av Vegbybladet. 
 

Med vänliga hälsningar 
Göran Carlström / Ordförande TV FC 

 
 

Halva inomhussäsongen avklarad 
 
Under några mörka månader brukar fotbollslirarna hålla igång sin fotboll med Futsal, 
alltså inomhusfotboll. Även i år ställer TV FC upp i ett antal turneringar, närmare 
bestämt fyra stycken. När detta skrivs har två stycken avverkats. Första framträdandet 
var i Knallen cup den 18 oktober, där gruppspelet avhandlades i Fristad. Förutom TV 
FC, var det även Sparsör, Borås AIK, och Fristad i gruppen. Första matchen slutade 2-2 
mot BAIK. Därefter följde förlust med 0-2 mot Sparsör och vinst med 3-2 i avslutande 
mot Fristad. En godkänd insats men det hjälpte dessvärre inte till vidare avancemang 
och slutspel. 
 
Den 4 december var det dags igen, denna gång i Adventscupen i Tranemo. TV FC hade 
denna gång lottats med Ambjörnarp/Uddebo, FC Tranan samt Gällstad FK. Första 
matchen mot Ambjörnarp/Uddebo gick som på räls. Inom 3 röda stod det redan 3-0 till 
de svarta. När pipan ljöd för slutet så stod det 8-0 på tavlan. I rask följd hade Per, 
Martin, Jesper, Kristoffer, Jonathan och Carla, alla nätat minst en gång. Per och Jesper 
t.o.m. två gånger var. Mot Tranan skulle detta följas upp var det tänkt. Men Tranan hade 



inte samma tanke utan nätade fyra gånger bakom en frustrerad Alex i mål. Föga tröst 
var ett tjusigt mål av Jonathan i slutet. 
I sista matchen mot Gällstad var det bara vinst som gällde för att säkra fortsatt spel för 
TV FC. Spelet var betydligt bättre denna match men en kontring av Gällstad satte TV i 
en rejäl uppförsbacke. Fortsatt fint spel resulterade tyvärr inte i mer än att det var nära 
ett par gånger. När så allt hopp sattes till en forcering framåt så blottade sig våra och 
ytterligare en kontring senare var 0-2 ett faktum. Tyvärr inget avancemang denna gång 
heller. Det blir att ta nya tag till nästa cup som är Minuten i Ulricehamn. Denna cup 
spelas trettondag jul och brukar alltid locka till storpublik. Sista cupen för säsongen går 
av stapeln i Dalsjöfors 21 januari. Här har TV FC en titel att försvara då de gick 
segrande från turneringen 2011. 

 

Vegbys fotbollstjejer imponerar! 
 
Fotbollsåret 2011 kommer tre Vegbytjejer inte att glömma i första taget. 
Emma Frilander, Johanna Nilsson och Louise Thorstensson spelar alla i 
Åsundens FK, som samarbetar med UIFK i en satsning på damfotbollen 
i bygden. 
Säsongen började med att F17-laget vann STT-cupen i Nittorp, genom 
ett fantastiskt fint spel, och underbar stämning i laget. Efter denna fina  
insats föddes tankarna på att vara med i Gothia Cup till sommaren. 
Under en fantastisk vecka i Göteborg tog laget sig till A-slutspel, där 
man i första omgången fick möta mexikanskt motstånd.  Segern skrevs 
till 3-2 och det var sydländsk stämning då laget dansade på hållplatserna 
tillbaka till Hisingen där laget bodde. I följande omgång fick man spela på Heden där 
tyvärr Djurgårdens ungdomslag Bele/Barkaby, kunde vinna 
med 2-1. Denna förlust blev den enda under hela 2011 för laget. De  
avslutade med att ta hem seriesegern i bästa ungdomsserien div1, där 
man snuvade Byttorps IF på seriesegern i den sista matchen för året. 
Alla tre tjejerna kom även med i Ulricehamns talanglag, som mötte Nittorps IK på  
Slottsvallen i Hökerum under hösten. Johanna blev även uttagen till Västgötalaget F95 
och fick spela SM-kval mot Dalsland och Värmland i Karlstad. 8-0 och 1-1 slutade  
 

 

matcherna, vilket gjorde att VFF gick vidare och får spela vidare i SM i februari. En 
mycket imponerande insats av ett lag med landslagsspelare och flera som spelar div1- 
fotboll i sitt klubblag.  
Även Louise har chansen att spela SM nästa år då hon är med i 28-manna truppen som 
kämpar om en plats i F96 laget där 18 spelare får spela SM hösten 2012. 
 

 
  
Vegbytjejer i Gothia cup 2011. Översta raden längst till höger: Emma Frilander. 
Nedersta raden, tvåa från vänster: Johanna Nilsson samt fyra från vänster: Louise 
Thorstensson 
 
 

”Fullsatt och succé igen, för ”På Spåret”… 
 
… eller, som Tvärred/Vegby FC väljer att kalla den, ”På Banvallen”. Den 12 november 
var det så dags igen för den mycket uppskattade varianten av televisionens produktion. 
Arrangören hade även denna gång tänkt på det mesta för att ge gästerna en upplevelse. 
Gulaschsoppa, tillsammans med en bit bröd väntade så snart man hade anmält sin 
ankomst. Därtill såg ett gäng bordsvärdar till att inga tillbehör saknades när det var dags 
för första tåg att lämna perrongen. Precis före avgång så kom kvällens 16 domare ned 
för trappan klädda i svarta matchtröjor så att ingen kunde undgå att se vem som delade 
ut kvällens poäng. Det är ingen lätt uppgift som arrangören tagit på sig, när de försökt 
att avbilda förlagan. Även denna gång hade Martin och Peter lyckats att få resmålen att 
ställa till det i mångas huvuden. Det nästan syntes att en del herrar blev aningen gråare i  



 

håret under resans gång. Svårighetsgraden tycktes av många ha stegrats sedan sist det 
begav sig. Men i kunskapslekar så är det ju oftast så, att för den som kan svaret, är 
frågan alltid lätt och lika svårt är det för den som inte hittar rätt. När ledtrådarna 
förklarades efter varje resa så var ju allt genast självklart, och ledtråd efter ledtråd drog 
ner både jubel och rungande applåder. Kommentarerna från publiken under kvällen var 
samstämmiga. Otroligt proffsigt upplägg!  En tävling skall ju även innehålla en 
vinnare. Också denna gång lyckades ett lag lite bättre än alla andra. Laget som vann har 
sina rötter i Ulricehamn. 
Den som gillar tv-produktionen men inte tagit del av TV FC´s version, rekommenderas 
att bocka för den 31/3-2012 i almanackan, då är det nämligen bestämt att nästa tåg skall 
avgå. 
 

 
 
Vinnande laget:  
Från vänster: Jenni Silva Goncalves, Celso Silva Goncalves, Per Ebenfelt, Anneli 
Lidberg, Friedrich Baihofer. (saknas gör Max Rademacher) 
 
 
 



 
Gott om plats, var det ont om. 
 

 
Glad kökspersonal som sliter i det tysta för att alla skall bli belåtna. Här polerar Sjögge 
golvet framför Christian så denne kan diska utan att få soppa under sulan.   
 

 

 



Samtalskväll i Liljasstugan 
 
Den 20 oktober var det återigen dags för den årliga samtalskvällen i Liljasstugan. 
Kyrkoherde Ulf Johnsson är alltid den som håller i tåtarna. 
Han har då i förväg valt ut ett samtalsämne vilket i år kom att handla om 
sanningsbegreppet. Samtalsstunden inleddes med att försöka utreda vad som ingår i 
begreppet sanning. Ytterligheter var någonting som kunde tänkas ingå och Ulf tog då 
som exempel Anders Behring Breivik med den hemska bedriften med att ta livet av 77 
personer i Norge.  
Vad har en sådan person för uppfattning om vad som är rätt eller fel i samhället. Ett 
annat exempel som tillämpades var från Tyskland under andra världskriget men 
handlade mer om övertygelse och mångfald där en person lyckades övertyga en stor del 
av befolkningen att utföra i stort sett samma sak som Breivik. Andra exempel var bl.a. 
inom rättsväsendet där domstolen försöker skipa rättvisa och på fotbollsplanen är det 
domaren som avgör. 
 

 
 
Rolf och Göran lyssnar andäktigt till vad kyrkoherde Ulf Johnsson har att berätta. 
 
Psalmsång är också något som hör samtalskvällen till och har tidigare år ackompanjerats 
av organist men den här gången fick man sjunga till musik inspelad på band. Psalmerna 
som sjöngs var nr. 189 och 49. Efter sista psalmen var det dags att sjunga en bordsbön 
och sedan gå till köket för att breda sig några smörgåsar till det kaffe som redan fanns 
på borden och där gavs möjlighet att prata om andra saker. Sant eller osant. 
Uppslutningen var tyvärr inte lika stor som tidigare år.  

 

Trivselkväll i Liljasstugan 
 
Det var trångt i Liljasstugan när hembygdsföreningen höll sin traditionella trivselkväll, 
mellan 25 och 30 personer hade infunnit sig. 
Många undrar säkert varför det endast kommer pensionärer en kväll som denna, vid 
dylika arrangemang är ju stugan öppen för alla som är medlemmar i föreningen. Det 
finns ju i alla fall över 200 medlemmar i varierande ålder. Vad gör de yngre när 
åldringarna är ute och roar sig?  
 

 
 
Det fanns mycket att prata om i väntan på gröten 
 
Något särskilt program för kvällen var inte inplanerat och det behövs inte heller för det 
brukar sköta sig självt. Margaretha Swedberg hade med sig en bandspelare med band 
inspelade vid intervjuer med kända personer från både Säm och Finnekumla. Bland  
 



 

annat fick vi höra Artur ”Väghövlarn” berätta hur det gick till att röja snö med en 
gengasdriven väghyvel under bensinransoneringens tid.  
Intervjuare var Gösta Emanuelsson och Evald Johansson Skrivaregården. Ingen av 
intervjuarna eller de intervjuade personerna finns längre kvar i livet. Tänk vad värdefullt 
att sådant finns bevarat till eftervärlden. 
Efter att bandspelaren stängts av ställdes risgrynsgröten fram på borden och i köket 
kunde man förse sig med smör bröd och julskinka som pålägg. Skrovmålet avslutas 
naturligtvis med kaffe och pepparkaka. 
Dragning i ett lotteri, där lottförsäljningen pågått under en längre tid, gjordes också där 
merparten av vinsterna hamnade hos Birgitta och Paavo Kumpumäki. Ordf. Göran 
Axelsson avslutar kvällen med att tacka de duktiga damerna som kokat gröten samt 
ställt upp i köket under kvällen. 
 
 

Berättarkväll på Nyfiket 
 
75 personer kom för att lyssna på 2 lite äldre personer 
med mycket kunskap om gamla tider i Vegby med 
omnejd. Folke Vegborn började med sin historia när han 
bodde i Gamlebyn, dit han flyttade som liten. Vilka 
personer som bodde i Gamlebyn och vad de gjorde. 
Berättade sedan om Vegby såg. Det bodde en hel del 
personer i baracken och jämte fanns affären Lönngård. 
Det fanns många affärer i Vegby förr och även 

textilfabriker. Folke berättade även vilka hus det fanns i Vegby runt 20-talet. Många hus 
på Storgatan byggdes när järnvägen kom 1906. Gustav Johansson tog över och 
berättade om sitt liv som började i Sämbyn där han föddes Flyttade sedan till Vegby 
runt 1960. Själva Sämbyn har inte förändrats mycket, några nya hus har det blivit. 
Affären låg nere vid Kvarnagården innan den flyttades till ”stora vägen” mellan 
Gällstadsvägen och Månstad. Vägen fick bönderna sköta och ploga själva, Varje gård 
hade en bit att sköta och den skulle inspekteras. Kaffe intogs med fika i pausen och 
sedan drog Folke och Gustav lite mer historier om arbete, skolan, cyklar m.m 
Man kan inte skriva allt utan man måste lyssna på dessa personer för att begripa vilka 
förändringar som skett i byn. De har även en härlig humor när de berättar som man inte 
kan skriva utan måste lyssna till. Tiden gick fort och det var dags att sluta. Gösta Malm 
som hade fixat detta tackar Folke och Gustav för deras berättelse. 
 
 

Tipspromenad 1 Advent vid Hembygdsstugorna 
 
Tillsammans med byalaget ordnades en tipspromenad 1 advent. Tanken var att skapa 
lite julstämning vid stugorna. Tyvärr så kom det en höststorm just denna dag. Det blåste 
och regnade så själva julstämningen kom av sig.  
 



 
 
 
 
Några av de som gick i blåsten: 
Anna Karlsson, Tommy och Elin 
Johansson 
 
 
 
 
 
 

34 tappra vuxna gick tipspromenaden som vanns av Wilhelm Josefsson. Tvåa blev 
Mattias Maltesson och som god trea kom Ove Jonsson alla hade de 11 rätt. 13 barn gick 
tipspromenaden och den vanns av Joar Maltesson och tvåa blev Joel Claesson. De var 
lite bättre än de vuxna och hade 12 rätt. Efter promenaden drack man kaffe till 
hembakade kakor och lussekatter som Iris och Birgitta bakat. Man kunde även få lite 
glögg eller saft om man ville.  
 

 
Adam och Leo var väl värda en 
fika efter tipspromenaden 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den öppna spisen värmde och korv grillades så lite julstämning inomhus blev det i alla 
fall. Lotterier såldes och grön lott nr 24 (matlåda) och röd lott nr 93 (massage) vann. Nu 
önskar vi er alla en god jul och ett gott nytt år. Hembygdsföreningen och Byalaget. 
 
 

Påminnelse om Årsmöten 
 
Tänk på våra föreningar. Snart är det dags för årsmöten. Tänk inte bara på vad våra 
föreningar kan göra för dig utan också på vad du kan göra för våra föreningar. Ideellt 
arbete kan både vara roligt och till nytta för människor i alla åldrar. Bidra till att bevara 
vår bygd. 
Vegby sportklubbs årsmöte är redan bokat, 5 mars. Håll utkik i brevlådor, annonser och 
på informationstavlor för övriga föreningars årsmöten.  

 



Två lägenheter istället för biograflokal 
 
Många Vegbybor, och även andra, har säkert lagt märke till att den gamla 
”Sagabiografen” har ändrat utseende ganska så ordentligt under senare tid. Det är nog 
inte många byggnader i Vegby som inrymt så många olika verksamheter som just 
denna. Byggnaden uppfördes 1910 av Algot Claesson för att användas som ett Folkets 
hus i Vegby. Huset övertogs 1918 av hans son Claes Claeson. Ytterligare en generation 
Claesson har varit ägare av huset, nämligen Manne Claesson som i sin tur sålde 
fastigheten till Hans Nord och han i sin tur till sonen Per-Eric Nord.  

 
 
 
 
 
 
 
Claes Claesson med sönerna 
Manne t.v. och Enar t.h. 
 
 
 
 
 

 
Nuvarande ägaren är Nabil Abdulahad  som övertog fastigheten 2007. Det kan nämnas 
att intilliggande bostadshus ingår i samma fastighet och att samtliga ägare har bott i 
bostadshuset. För att återgå till de olika verksamheterna, förutom att byggnaden 
användes som Folkets hus kan nämnas att här varit en affär som konsumtionsföreningen 
startat i Vegby. Här har bedrivits snickeriverksamhet och här har funnits biograf under 
två olika perioder. Sune Anell hyrde lokalerna för tillverkning av trikå. Olle Claesson 
och Östen Emanuelsson med sitt företag, Gul & blå, höll till här i c/a fyra år. Manne 
Claesson startade spoleri i lokalerna som han, vid försäljningen, överlät till Hans nord. 
Dessutom har lokalerna periodvis använts som lagerlokaler. Sagabiografen startades av 
fam. Claesson strax före jul 1945 och upphörde i maj 1962 då den flyttades till Vega. 
Alltsedan Nabil köpte fastigheten har han använt lokalen som förråd fram till i år då han 
bestämde sig för att göra om den till lägenheter. Huset är numera delat på mitten med en 
mellanvägg från golv till tak till två lägenheter. Huset är även delat på höjden med ett 
mellanbjälklag så att varje lägenhet är i två plan. Varje lägenhet är på 100 kvm. med två 
rum i varje våning samt kök och badrum med tvättmaskin i bottenvåningen plus ett 
badrum på andra våning.  
Eftersom det är brist på lägenheter i Vegby är detta ett välkommet tillskott. 
Den som vill se film där idag lär få sätta sig framför TVn. Det enda som påminner om 
Sagabiografen i dag är namnet på gatan förbi södra gaveln som fått namnet 
Sagagränden.  

 



 
 
Som synes har den gamla biografen fått ett helt annat utseende 
 
 

Irländsk Pubafton med " Dun Aengus "  

Lördagen 25 Februari 2012 På VEGA 
 
Dún Aengus, Peter Andersson och Martin Rahmberg, har en mycket stor repertoar där 
dom utgår från den irländska folkmusiken. Namnet kommer från en plats på den lilla ön 
Inishmore på Irlands västkust och har en speciell betydelse för dom. De är också 
influerade av skotsk musik, men spelar även modernare låtar vid behov.  
Kolla gärna in dem på deras egen hemsida: www.kinglaoghaire.com/site/dun_aengus 
Fullt ös med Irländsk känsla. Samla ihop ett gäng och boka. 150 kr inkl lättare mat och 
kaffe. Baren är öppen hela kvällen. Enklare ”nattamat” kan köpas. Obs! Begränsat antal 
platser. ”Först till kvarn” gäller. Du kan anmäla dig via mail: irish@vegby.se (Ange 
namn, telefonnummer och vilka som kommer) eller ringa Pelle: 070-667 25 70 
Välkomna till en skön kväll!  Vegby Sportklubb och Byalaget VEGA 
 
 

Beredningsmöte för ny översiktsplan på Vega  
 
Det tycks vara dags för en revidering av den nu gällande översiktsplanen för 
Ulricehamns kommun, fastställd 2002. En beredningsgrupp har fått i uppdrag att ta fram 
en ny kommunövergripande översiktsplan som skall användas för att ge vägledning för 
beslut om hur mark-och vattenområden skall användas. Det anses också viktigt att hålla 
kontakten med kommuninvånarna så därför ordnar beredningen ett antal träffar 
utspridda över hela kommunen. Den första december var det dags för en träff på Vega 
för den södra delen av kommunen (Marbäck, Grönahög, Gällstad, Vegby och Tvärred).  
Meningen med dessa möten är att informera om vad en översiktsplan går ut på men 
också för att få reda på vad medborgarna vill få fram. Under fikapausen, kommunen 

bjöd nämligen mötesdeltagarna på kaffe, delades det ut lappar där man hade möjlighet 
att anteckna vad man tyckte var viktigt. Dels skulle man ange vad man tyckte var bra 
men också vad man ville att kommunen skulle satsa på i ens egen hemort. 
Det gavs också möjlighet att ställa frågor vilket också gjordes.  
De i beredningen som fanns på plats i Vegby var: Leila Aalto, Diana Skoglund, Nina 
Hedner och Susan Arneborg, alla tjänstemän samt Leif Dahl politiker. 
 

 
 
Leila Aalto och Hans Kilén föredrar att diskutera stående. 
 
 

Detta händer i Finnekumla kyrka på Julafton: 
 
Julbön kl.17.00 ”Tindra stjärna i juletid” är temat för andakten. Förutom Per Jonstoij 
medverkar Monica Johansson och Marina Andersson med sång.  
De senaste åren har julbönen på julaftons eftermiddag blivit ett alltmer uppskattat inslag 
för många. Man sätter värde på att få en andhämtningspaus i kyrkan mellan Kalle Anka 
och julaftonkvällens begivenheter. Välkommen! 
 
 

Detta händer i Finnekumla kyrka på Trettondedag jul 6 
januari: 
 
Musikgudstjänst med Tvärreds- och Finnekumlakören kl.18.00. Vi sjunger ut julen med 
många av julens kända sånger. Välkommen! 
 



 
 
 
 

Dick Harrison kommer tillbaka! 
 
Reservera onsdagkvällen den 18 april 2012 för en helafton på Vega  – då kommer 
historieprofessor Dick Harrison tillbaka. Temat för kvällen blir Digerdöden. Vad hände 
egentligen när den Den Stora Döden drog fram över Europa? Hur startade pesten? Hur 
spreds den? Hur drabbades invånarna i 1300-talets Sverige och Västergötland? 
Föreläsningen är ett gemensamt arrangemang av Vegbyortens hembygdsförening, 
Kyrkliga syföreningen i Finnekumla och Lokala Rådet i Finnekumla-Vegby (Åsundens 
församling). 
 
 

Poststämpel från Finnekumla 
 
Baksidan på God Julkortet (sista sidan) är skickat från Finnekumla som hade en egen 
Poststämpel under åren 1902-03-01 till 1922-03-31. 
Just detta lejonfrimärke är stämplat dagen före Julafton 1921. Vilket betydde att det var 
sista julen som man kunde skicka julkortkort med ett frimärke stämplat Finnekumla, 
därefter tog Lantbrevbäraren över. 
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