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Seden att fira allhelgona
Ända sedan 700-talet har allhelgonadagen firats som helgdag första november och även
i Sverige ända fram till 1772 då det beslutades att dagen inte längre skulle firas som
helgdag. Så förblev det ända fram till 1953 då riksdagen beslutade att den återigen
skulle införas som helgdag men att den skulle firas den lördag som infaller mellan 31
okt. och 6 nov. och alltså bli till en rörlig helgdag. Anledningen var att det var en skev
fördelning av helgdagar mellan första och andra halvåret. I beslutet ingick också att, om
firandet av allhelgonadagen inföll på ett annat datum än 1 nov. skall den skulle i
fortsättningen kallas för ”alla helgons dag”.

Så här såg det ut
allhelgonadagen på
Finnekumla kyrkogård

Efter att dagen återinfördes som helgdag har det blivit mer och mer vanligt att hedra
minnet av sina avlidna nära och kära genom att smycka deras gravar med tända ljus och
oftast med någon form av blomsterarrangemang.

Gustavs bilder i Finnekumla
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Lördagen den 19 oktober så visade Gustav en del ur sin stora samling av foton från
Vegby med omnejd m.m. i Finnekumla församlingshem.
Det är alltid lika roligt att se hur det såg ut för 30-40 år sedan. En del är sig lika och
andra har gått ur tiden, men minnena finns kvar.

Det blev många kommentarer och glada skratt av de som kom till eftermiddagskaffet
med hembakt fikadopp som Kyrkliga Syföreningen i Finnekumla hade ordnat.
Detta var ett samarbete mellan Lokala Rådet i Finnekumla-Vegby och
Hembygdsföreningen.
Förhoppningsvis kan vi göra om det nästa år då Gustav har många foton kvar att visa.

Då var 2013 års fotboll över och vad hände då i TVFC
detta år?
Som vanligt så spelade vi Minuten Cup och vi gick vidare till slutspelsgruppen men där
blev det stopp. Redväg och Gällstad blev för svåra denna gång och vi fick packa ihop
våra saker och se upplösningen från tribune!
Andra inteckningen i Dalsjöfors!
Dalsjöfors Cup för division fem och sexlag vann vi för andra gången, finalen fick
avgöras på straffar och vi gick segrande ur striden. För motståndet stod Dalsjöfors IF.
Träningsmatcherna gick riktigt bra och vi fick med oss bra resultat. I DM mötte vi först
Dardania från Borås och vi vann ganska lätt även om våra motståndare spelade en
teknisk och snabb fotboll så var orken inte den bästa i februari för Albanerna från den
gulsvarta staden.
DM-äventyret tog slut mot div.3 laget Hestrafors, men det var vi som började matchen
klart bäst. Vi var pigga och sprang mycket och det tog bara 6 minuter så satt bollen i
gästernas mål, Jesper Levinsson tog sig förbi sin gubbe på vänsterkanten och sköt ett
skott som målvakten inte kunde hålla och på returen höll sig Jonathan Frilander framme
och forcerade in bollen i mål. Vi fortsatte med ett bra spel, försvaret spelade stabilt och
Hestrafors kom inte fram i någon som helst farlighet. Vi var på väg igenom några
gånger men sista passningen hittade inte fram. 1-1 i halvtid blev senare 4-1 till gästerna,
nu var det vi som inte orkade hela vägen in i mål, men vi föll med flaggan i topp mot ett
mycket bra lag.
Vi åkte till Malta för att ladda upp inför seriestarten, solen sken hela tiden vi var där och
vi tränade på den nylagda plastmattan två gånger och spelade en match mot Scandinavia
FC. I solgasset på Malta spelad vi match mot det nordiska laget Scandinavian FC, det är
ett lag som består av norrmän, svenskar och danskar som jobbar och bor på Malta.
Det var vi som trummade på ordentligt från början och hade bra rull på bollen, men
efter 15-20 minuter mattades vi ordentligt och hemmalaget tog över allt mer. I takt med
att FCS rullade på blev det mycket jagande för vår del och med en sol som vi inte sett
på ett halvår värmande över oss så tröt orken på flera av våra spelare.
I halvtid stod det 1-0 på tavlan, vi drack vatten i mängder för att få energin tillbaka.
Matchbilden var den samma i andra och tvåan kom som ett brev på posten, där blev vi
riktigt upprullade. Men vi gav inte upp utan trixade in 2-1, målskytt Key Sattawatt. Där
jublades det lite extra eftersom vår Oskar Axéll stod i mål för FCS. Oskar som för
övrigt gjorde en mycket avgörande räddning vid ställningen 1-0, Oskar räddade Pers
friläge och strax efter så gjorde de 2-0. Efter 2-1 så kändes det som att vi var på gång

riktigt ordentligt, men efter många byten och spelare på kanske lite ovana positioner så
blev det lite uddlöst. I slutet kom i stället 3-1 på straff efter att vi gått lite väl hårt fram.

Nu var det dags för seriestart och vi tog emot TÄFF på
hemmabana.
Hemmapremiären blev inte vad vi hoppats på, TÄFF var allt för starka, effektiva och de
hade taktiken klar för sig. De backade hem och ”lät” oss föra spelet, vi rullade boll i
försvaret och försökte hitta upp på våra mittfältare med bollen.
Men Hovets matta tillät inte den typen av spel utan när vi rullade bollen så studsade det
väldigt och det var för besvärligt att få ordning på trasan, då kom de och satte press och
snodde åt sig bollen med en farlig kontring som resultat.
De höll sin matchplan till hundra procent, medan vi gjorde vad vi kunde för att hitta
lösningar på vårt haltande spel men matchen gled oss ur händerna ju längre tiden gick.
När matchen var slut hade vi förlorat med klara 0-5.
Tyvärr var detta starten på en sex matcher lång förlustsvit, vi spelade stundtals bra men
underlaget ställde till det för oss, vi ville spela bollen längst med marken men sena
vårplaner gjorde att vi inte behärskade det till hundra procent. Så här i efterhand kan
man säga att vi var lite naiva som trodde att vi kunde spela konstgrässpel, nu har vi lärt
läxan till nästa vår hoppas vi ☺
Första poängen kom hemma på ett fint Bergavallen, Kinnahult som låg etta i serien
besegrades med 2-0, gissa om den segern var underbar? Jublet i omklädningsrummet
efter matchen visste inga gränser.
Nu var vi på gång och poängen rullade in med jämna mellanrum, till slut så hamnade vi
på en sjundeplats. Helt klart var detta en missräkning, vi hade siktat på att vara med där
uppe i toppen även i år men vi är nöja att vi kom upp på den plats vi fick efter att länge
sett ut som ett lag som var på väg ner i sexan.
U-laget
För U-laget gick det mycket bättre, man slutade på en fjärdeplats i en bra serie. Jesper
Levinsson styre vårt unga lag under året med både känsla och pression, vi kan se med
tillförsikt fram mot nästa år då våra talanger växt till sig ytterligare.

Om vi nu blickar framåt mot 2014, vad som händer då
i TVFC?
Klart är att Micke inte tränar oss längre, han skall bli far igen och känner att både träna
och spela tar för lång tid. Men vi är glada över att han kommer att spela med oss även
2014.

Martin Carlsson som var Mickes högra hand under det gångna året kommer inte att
fungera som tränare i TVFC. Martin som kom till oss 2007 och har gjort ett mycket bra
jobb som tränare och spelare. Martin väntar också tillökning i familjen och känner att
han nu får ge lite mer tid till sin familj. Han kommer inte att träna så mycket att han
aspirerar på en A-lagsplats säger han. Men vem vet när gräset är grönt? Kanske får vi se
nummer fyra springa på lätta ben framåt våren igen?
Spelare som lämnar oss är Kristoffer x 2. Kristopher Karlberg, känner att han behöver
en nytändning och varvar ner i division sexlaget Redvägs FK. Vi tackar Carla för dessa
år och kanske dyker han upp hos oss igen, iså fall är han mycket välkommen.
En egen produkt som väljer att lämna är Kristoffer Johansson, han tog ordentliga steg
under året och kanske var vår bästa spelare. Han väljer nu att prova lyckan i
Ulricehamns IFK och division tre. Vi önskar så klart Koffe lycka till i staden och
hoppas att han lyckas bra i sin nya klubb.
Just nu håller vi som bäst på med att rekrytera en ny tränare, vi har ställt frågan till
väldigt många men tyvärr så har vi inte fått något napp. Men vi ger inte upp utan agnar
om och hoppas att vi kan få till en bra lösning.
Om vi inte lyckas externt så är det ingen ko på isen, vi har lösning på ”problemet” om vi
inte hittar det vi söker.
Futsal i Tranemo
Helgen vecka 49 ställde vi upp med två lag i futsalcupen i Tranemo, det är många år
sedan vi hade två lag igång samtidigt vilket vi tycker är riktigt kul.
Nu gick det inte så bra utan båda lagen fick respass i gruppspelet, men nu laddar vi om
och siktar på Minuten Cup den 6 januari!

Arrangörerna för adventsfirandet, hembygdsföreningen och byalaget, hade i år valt att
vänta med firandet till andra advent på grund av att första söndagen oftast är mycket
upptagen av liknande arrangemang på många andra ställen. Vad beträffar vädret var det
sannerligen inget bra byte då snön vräkte ner under mest hela dagen. Söndagen före
däremot sken solen från en klarblå himmel utan snö på marken. Men trotts vädret hade
en hel del, både barn och vuxna, gett sig ut för att gå den obligatoriska tipsrundan.

I” Löngårds affär”är
Ann Hjalmarsson i
färd med att sälja
startkort för
tipspromenaden samt
lotter på diverse
julgodis till Helvi
Frilander och Gustav
Johansson.

I Liljasstugan kunde man gå in och värma sig vid brasan i den öppna spisen. Här fanns
också möjlighet att köpa kaffe med hembakta lussekatter. I stugan förrättades också
dragning på lotterierna.
Man väntade också med spänning på hur det gått i tipspromenaden och vem som vann.
Vann gjorde Wilhelm Josefsson med 12 rätt, två Anna Andersson också tolv rätt samt
Joel Claesson på tredjeplats med 11 rätt.
Barnklassen vanns av Kalle Andersson med 11 rätt.
I Finasstugan kunde barnen titta in och få en påse karameller av tomten
som inte lyckats få tag i någon ren att dra släden med utan fick ta sig dit i egen bil.

Tomten har precis överlämnat var
sin godispåse till: fr.v. Emil
Claesson, Kalle Johansson och
Olle Claesson.

Snöigt adventsfirande i Hembygdsparken

The Cadillac Band

Lördagen 7 december så äntrade ” The Cadillac Band ” på Vegas scen igen. Succé i
repris. Dom fick spela i fullsatt lokal. Publiken fick höra Little Gerhard rocka loss, 79 år
gammal, med sin hit låt, ”Den siste mohikanen ”, samt höra Tommy Blom , Gert
Lengstrand , Janne ”Luckas” Persson framföra sina hits. Och även höra Claes-Göran
Hedstöm sjunga sin klassiker ” Det börjar likna kärlek banne mig ”.
Dom spelade i drygt 2 timmar och levererade låt efter låt som alla kunde och kände
igen, så dom flesta i publiken sjöng o nynnade med.
Det var även i år en gästartist som turnerade med TCB
med. Det var Gitarrlegenden James Burton som har
spelat ihop med Elvis Presley, Ricky Nelson , Johnny
Cash , Jerry Lee Lewis , Roy Orbison mm. Listan kan
göras hur lång som helst.
Denna legend har gjort uppåt EN MILJON inspelningar.
James är nu 74 år och spelar och turnerar fortfarande.

Insamling till Voi-projektet på julafton, kl. 17.00 i
Finnekumla kyrka!
Sedan några år tillbaka har julbönen i Finnekumla kyrka på julaftons eftermiddag blivit
ett uppskattat inslag av många. Kantor Monica Johansson och hennes tre döttrar Sofia,
Sandra och Matilda medverkar med sång tillsammans med Monicas syster Maria. Några
av sångerna vi får höra är Jul, jul strålande jul, Himlen i min famn, En stjärna lyser så
klar, Nu är julen här.

Kollekt tas upp till Voi-projektet som för närvarande stödjer 40 föräldralösa barn och
deras familjer i och omkring staden Voi. Barnen får hjälp och stöd i den miljö där de
finns istället för att placeras på institution. Projektet vill trygga barnens grundläggande
behov av mat, kläder, mediciner, ett funktionellt boende, madrass och myggnät. Ett mer
långsiktigt arbete är dock lika viktigt så därför ges vårdnadshavare och de äldre barnen
förebyggande hälsoutbildning om t ex HIV & AIDS.
Projektet stödjer och följer upp skolgång och utbildning hos barn i programmet.
Unna dig ett helgfint avbrott i julfirandet efter Kalle Anka och innan julaftonkvällens
begivenheter! Alla ljus i kyrkan är tända, på kyrkogården lyser gravlyktor och
marschaller, och inne i kyrkan serveras varm glögg.

Musikgudstjänst på Trettondedag Jul!
Trettondedag Jul, måndagen den 6 januari, är det musikgudstjänst kl. 18.00. Då får vi
sjunga alla julens sånger tillsammans med Finnekumla- och Tvärreds körerna.
Som på julafton är alla ljus i kyrkan tända, på kyrkogården lyser gravlyktor och
marschaller, och inne i kyrkan serveras varm glögg. Välkomna!

Simsällskapet Sälen
Liten inblick i Simsällskapet Sälen, Säm, Postadress Box 55, Vegby år 1946 (1947).
Medlemsantalet var då 46 personer och de hade följande idrottsutövande i föreningen,
Simning, bandy, allmän idrott och orientering. Klubbfärger: Vinröd tröja, vita kortbyxor
och vinröd overall. Dåvarande styrelse var: ordf. Rune Hellström, V. ordf. Åke
Gustavsson, kassör Göte Klasson, sekr. Einar Gustavsson. Matrialförvaltare Göran
Johansson.
Sällskapet, som deltager i Pokalserien i bandy, bildades 4/6 1941 av en del
simintresserade pojkar, främst Göte Klasson, Gustav Johansson, Rune Hellstrand och
Bertil Johansson. Framträdande medlemmar inom klubblivet äro Paul Pettersson,
Gustav Johansson, Gunnar Andersson, Rune Axelsson, Hans Klasson m.m.
Sällskapet bildades främst därför sim- och friidrottsintresserad ungdom ej hade någon
förening med detta program på orten att ansluta sig till. Redan vid starten erhölls en god
medlemsanslutning, som hållit sig konstant genom åren. Simintresset är mycket stort,
och man har erövrat ett betydande antal simmarmärken. Inom friidrotten har man varje
år en traditionsmässig poängtävlan. Av vintersport är det främst bandy, som är föremål
för föreningens intresse. Man har där lagt beslag på seriesegern de år deltagande skett.
Även skidsport och orientering utövas.

Vegby SK

Uppror mot mobiloperatörerna

Och här lite inblick i Vegby SK samma år med postadress: Box 74, Vegby tel. 1, 4 och
32.
Medlemsantalet 58. Program; Fotboll och bandy. Klubbdräkt: Röd tröja med vit krage,
blåa byxor. Tävlingsplats: Ekvallen anlagd 1928 (gräsplan 45x90), belägen c:a en km
från Vegby Järnvägsstation. Publikrekort 1938 med 286 åskådare. Dåvarande styrelse;
ordf. Gösta Josefsson, v. ordf. Knut Sandell, sekr. Enar Claesson, v. sekr. Valter
Rosenqvist, kassör Sixten Malm. Hedermedlen: David Sandell.
Klubben deltager i Kindsserien i fotboll och Ulricehamnserien i bandy som bildades
28/8 1925 av David Sandell, Gustav Sandell, Valter Rosenqvist, Sixten Malm och Liss
Holmqvist

Dags att göra någonting åt den dåliga täckningen på mobiler och mobilt bredband. Vi på
landsbygden halkar efter den moderna tekniken och samtliga mobiloperatörer blundar
för det. Finns det någon som vill starta ett uppror mot detta kan vi vara med och stötta.
Maila till vega@vegby.se om du har förslag.

Allting var inte billigare förr

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.
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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.

Det var inte bara tågbiljetter som man fick betala för, Det kostade nämligen 6 kronor om
man ville gå på järnvägsspåret under ett år mellan Vegby och Ulricehamn, det gällde för
5 personer år 1918.
Tänk på det nästa gång du går på banvallen.

Redaktionen består av: Tomas Karlsson,
Per-Erik Frilander, Mikael Petersson, Rolf
Johansson, Gustav Johansson.
Kontakt: Kontakta redaktionen enklast
via mail, vegbybladet@vegby.se
Annonser: Priset för en ¼ sida är 1000 kr
och publiceras 4 gånger, dvs ett år. För
annonsering, maila in till redaktionen eller
kontakta Claes-Erik ”Brallis” Sjölin, 0705572343
Artiklar: Hjälp oss gärna med artiklar
med lokal anknytning. Texter och bilder
mailas eller lämnas in i digitalt format.
Nästa nummer: v 13. 2014. Deadline för
artiklar: 17 mars

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 60 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

