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VSK HAR EN NY TRÄNARE
Inför den kommande säsongen har Vegby Sportklubb skaffat sig en ny tränare. Han har
figurerat i VSK s klubbdress tidigare så man kan inte säga att han är okänd för killarna
som försöker att skaffa sig ork och teknik inför vårsäsongen.
Henrik Lindgren kommer ursprungligen från Ulricehamn. Han har sedan en månad tillbaka haft hand om grundträningen. Det blir väl som spelande tränare han kommer att
fungera.
Träningarna är upplagda så att man tränar på söndagar och tisdagar under försäsongen.
När träningsmatcherna startar blir det tisdagar och torsdagar för att återgå till söndagar
och tisdagar när seriespelet startar. Detta beroende på att hemmamatcherna kommer att
spelas på torsdagar enligt önskemål från spelartruppen. På så sätt kan man få lediga fredagskvällar, som numera är ”lilla lördag”.
Fotbollssektionen har saknat en målvakt under ett par säsonger. Det är ju inte så att
målburen har stått tom under matcherna, men man har fått plocka in någon från truppen
som egentligen skulle ha agerat som utespelare. Nu är det problemet löst.
Jonas Claesson har återvänt till fadershuset. Detta betyder att sektionen har en burväkta-re som man kan lita på och som vet hur man skall agera mellan stolparna.
Fotbollssektionen har ytterligare två nyförvärv att presentera. Morgan Bertilson som
spelat med Bergdalen och Gustav Ljungberg från Ulricehamn har skrivit på och är
spelklara för Vegby Sportklubb.
Man har förlorat tre spelare också. Christian Johansson har flyktat till Tvärred, Mika
Jurvanen har gått till Hudene och Per-Tore ”Perta” Claesson har slutat.
I förra VSK-bladet nämnde vi att man börjar träningsmatcherna med spel mot Vänga
den 20/3. Den 27/3 tar man sig an Hudene, den 3/4 Sparsör, den 12/4 Borås GIF och
avslutningsvis Bergdalen den 17/4. Då spelas träningsmatch mot Bergdalen på förmiddagen, på eftermiddagen blir det ett träningspass, sedan avslutas dagen med en trivselkväll.
Vi vill också presentera vårens spelprogram:
23/4 borta mot Månstad, 29/4 hemma mot Länghem, 7/5 borta mot Ambjörnarp, 13/5
hemma mot Redväg, 19/5 borta mot Hällstad, 25/5 hemma mot Grönahög, 31/5 borta
mot Marbäck, 3/6 hemma mot Ljungsarp, 11/6 borta mot Målsryd, 23/6 hemma mot
Tranemo och hemma mot Måstad den 29/6.

ETT STORT TACK
Vegby Sportklubbs styrelse ber att å hela klubbens vägnar få tacka arbetsgruppen för
det fina arbete den lagt ner för att göra elljusbanan så utomordentligt fin. Ett stort tack
till alla som ställt upp med Christer Emanuelsson som den drivande kraften.
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SÄMSJÖKARNEVALEN ÅR 2004
Nu får du inte sätta kaffet, saften eller brödbiten i vrångstrupen!
När det gäller Sämsjökarnevalen har det blivit förändringarnas år. Hela evenemanget
skall nämligen flyttas till Sämshov.
Varför gör man nu detta? Svaret är egentligen ganska enkelt. Man sparar en oerhörd
mängd med arbete. Det material som behövs finns lagrat i förrådet på nära håll.
Dansbanan är ju redan uppmonterad och toaletter finns på plats och behöver inte hyras.
Man sparar ca tiotusen kronor som måste betalas i hyra till Gymnastikförbundet.
Troligen kan antalet ordningsvakter också minskas. Denna kostnad är enorm borta på
Lingåsen.
Man kan alltså minska utgiftssidan med ett ansenligt antal kronor. På köpet kan man
också minska antalet arbetstimmar som måste utföras, nu när folk är mindre benägna
att ställa upp och hjälpa till.
Det stora arbetet som skall utföras blir uppmonteringen av öltältet och eventuellt att
sätta upp ett staket runt detta.
Beslutet att flytta Sämsjökarnevalen är så färskt att man ännu inte hunnit att planera
hur förberedelserna kommer att bli. Klart är i alla fall att festen kommer att hållas
under tre dagar precis som det var på Lingåsen förgående år. Detta innebär att det blir
en fest för de något äldre under torsdagen, en fest för de yngre med 15-års gräns på fredagen och den tredje festen under lördagen för de lite äldre med en 18-års gräns. Öltältet kommer att vara öppet under torsdagen och lördagen.
Det förtjänar att nämnas att polisen ställer sig mycket positiv till detta förslag.
Vi återkommer med mer information i nästa VSK-blad när planeringen är klar.
Nästa VSK-blad utkommer omkring midsommar.

NYA TIPS SÖKS
Redaktören efterlyser tips om både nya och gamla nyheter. Du har säkert vid något tillfälle undrat över varför det inte skrivs om just det du vill att allmänheten skall få ta del av.
Det kan vara något du minns från fornstora dar som rotat sig fast i minnet. Det kan
vara en önskan om att någon av föreningarna tar upp en aktivitet på sitt program.
Du kanske har några gamla kort som det finns något att berätta om. Listan på förslag
kan göras nästan oändlig, låt fantasin flöda. Inget är för litet och inget är för stort.
En bra kombination är om du har en historia som kan kompletteras med en eller flera
bilder. Jag förbehåller mig rätten att ändra i inkomna manus.
Du kan antingen slå en signal till mig på tfn 72230 eller lägga ett skrivet tips i min
brevlåda. Vill du vara anonym går det också bra. Pressetiken säger att du har rätt att
vara anonym bara du uppger ditt namn för redaktören. Tillsammans kanske vi kan göra
en bra och intressant tidning. Du är välkommen med dina tips!
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Hemvändardagen
den 14 augusti 2004
Södra Säm &
Finnekumla församlingar
Götåkra, Säm, Vegby,
Finnekumla och Fästeredsund.
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Ni är välkomna till Hemvändardagen i Vegby lördagen den 14 augusti.
Eftersom vi inte kan nå fram till alla som är intresserade räknar vi med
att ni tar kontakt med syskon, andra släktingar och vänner som har
anknytning till Södra Säm och Finnekumla.

Program
Vi startar vid Vega från kl.11.00 där det finns kaffeservering.
Övriga evenemang som också öppnar kl.11.00 är:

Vegby

Vegby Skola med gamla skolkort.
Församlingshemmet utställningar.
Hembygdsstugorna utställning, underhållning.
Sämshov foton och bilder från VSK.
Gällstads och Södra Säms kyrka öppen.

Finnekumla

Församlingshemmet (gamla folkskolan) gamla skolkort och
andra finnekumlabilder.
Konstutställning hemma hos Olof Andersson och
Torbjörn Damm (Björkelund).
Kyrkan öppen hela dagen. Musikandakt kl. 17.00
Lunch serveras på Vega kl. 13.00-16.00 (se nästa sida)
Kaffe serveras vid församlingshemmet i Finnekumla,
Hembygdsstugorna i Vegby, Vega och Sämshov.
Dagen avslutas vid Sämshov kl.18.00 med grillning,
underhållning och dans.
(Ni som spelar på något instrument tag med det för ev. underhållning).
Det vore trevligt om även vi som bor på orten äter lunchen tillsammans med våra gäster.
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Anmälan till lunch (senast den 1 augusti) och ev. andra frågor kan ni
göra till någon av nedanstående:
Olle Claesson
tfn.0321-72052
Anita Larsson
tfn.0321-72266
Gösta Malm
tfn.0321-72288
Britta Pettersson
tfn 0321-70050
Sture Persson
tfn 0321-71021
Valter Axelsson
tfn 0321-71258
Arne Johansson
tfn 0321-72536
Hans Nord
tfn 0321-72016
Inge Josefsson
tfn 0321-72274
Mikael Pettersson
tfn 0321-72329
eller e-mail hemvandardagen@hotmail.com
Butiker i Vegby som håller öppet 10.00 till 15.00
Trima (f.d. Helo Konf.)
Ateljé Kul (f.d. Nya Manufakturaffären)
Butik DARKH (f.d. Arne Konf. och Gul & Blå)
Mover (f.d. Bröderna Hulin)
Blomsteraffären (f.d. Sjölins Manufaktur)
ICA 10.00-17.00
För övernattning finns bl.a.:
Hotell Bogesund 0321-15410
Vegby Stugby 0321-12789
Vegby Camping 0321-72912
Åsundsholms Herrgård 0321-72287

Välkomna!
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elcenter AB
ULRICEHAMN • Tel. 414 23, 414 96

Lennart
Jakobssons
ELEKTRISKA AB

Tel. 0321-721 11
Biltfn. 070-583 91 50

VEGBY
Försäljning Cylinda
Vitvaror
LENNART JACOBSSONS
- EN BRA KONTAKT!

Vegagatan 22 - 520 11 VEGBY

Godstrafik • Schakttransporter
Schakt- och Planering samt Truckarbeten
520 11 VEGBY · TELEFON 0321-720 16, 723 92

Vegbyortens hembygdsförening
Föreningens syfte är att från förstörelse rädda minnesmärken av kulturhistoriskt
intresse och att i därtill lämpliga byggnader förvara sådana föremål från äldre och
senare tid, vilka belysa bygdens folkliv, hantverk och odlingshistoria.
Genom att vara medlem stöder du föreningen.
Kassör: Iris Johansson
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SPORTLOVET
Sportlovet, eller som en del kallar det februarilovet, startar alltid vecka 7 i våra trakter.
Veckan började måndagen den 9 februari och avslutades den 13 februari.
Fast, klass 6 tjuvstartade redan fredagen före med att anordna en discokväll för de övriga klasserna. För att bereda plats för alla delas eleverna upp i två grupper. I den första
gruppen är alla välkomna upp till och med klass 3. Sedan tar de verkliga veteranerna
vid och dansar och äter poppkorn till sena kvällstimman. Vegby Sportklubb upplåter
alltid sin lokal på Sämshov till sexornas discokvällar
Arena för de fyra första dagarnas aktiviteter var skolans gymnastiksal och i mån av
lämpligt väder skulle det genomföras skidåkning på längden på Sämshov den femte
och sista dagen.

Det fanns plats för många fler gymnaster.
Först ut denna februarivecka var en grupp som utförde barngympa. 8 morgonpigga
ung-domar ställde upp för att rasa av sig den värsta energin. Det är härligt att se hur det
riktigt sprutar energi ur dessa små kroppar. Ledare för gruppen var kusinerna Hanna
och Emil Frilander.
Under tisdagsförmiddagen var det dags att ta fram klubborna till innebandyn.
18 ungdomar hade mött upp för att rasa av sig överskottsenergin. Jesper Levinson såg
till att allt gick lugnt tillväga.
Onsdag förmiddag stod bordtennis på programmet. Ledare var Ann Hjalmarsson och
Sofia Hellstrand. Programmet var lekfullt med rundpingis och stafett. En liten turnering
genomförde man också där man spelade matcher mot varandra. Kronan på verket var
när de 14 deltagande barnen fick smörja kråset med glass.
Sportlovet avslutades i skolans gymnastiksal med fotboll. Som ledare ställde Emil
Frilander och David Gustavsson upp. Den här förmiddagsmotionen gick till så att deltagarna, 15 stycken, delades upp i lag. Lagen slogs sedan om vilka som är bäst i Vegby
genom att spela i vad man kallar gruppspel, alla mot alla.
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Innebandykillarna
poserar för
Gustav
Johansson.
I skymningen på fredagseftermiddagen var det tänkt att alla barnen i Vegby med
omnejd skulle få prova på hur det är att åka skidor på längden. Ända fram till då sportlovsveckan började var det nästan en halv meter snö i markerna. Tyvärr blev det som
det brukar. Varenda centimeter smälte bort i en rasande fart. Vart allt vattnet tog vägen
på några få dagar är det ingen som vet med säkerhet. Försvann gjorde det i alla fall.
Den magiska stenen som finns i vattnet i Sämsjön utmed landsvägen blev inte övertäckt med vare sig vatten eller is. När den stenen blivit nästan osynlig för ögat är det
ganska normalt vattenstånd.
Det var synd att all snö försvann nu när allt äntligen var upplagt för vintersport ute i
spåret och i pulkabackarna.

VAKTMÄSTERIET
Från den 1 mars är tjänsten som vaktmästare på Sämshov åter besatt. Göte Johansson
återupptar jobbet efter att ha varit ledig från tjänsten sedan 1 november. Som bekant
har det inte funnits någon vaktmästare två månader före och två månader efter jul. Då
är det inte så mycket arbete som måste utföras, under den kalla och mörka perioden.
Inga smutsiga fotbollsspelare som skitar ner i omklädningsrummen.
Nu passar det bra att det finns någon som tar emot när alla prylarna till
Loppmarknaden strömmar in under våren. Ring gärna till Göte och meddela om du vill
att någon skall hämta dina överflödiga grejer. Telefonnumret till Sämshov är 72316. Du
kan också ringa någon i styrelsen, Pelle 72570, Patrik 070 2556278.
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ÅRSMÖTE PÅ VEGA
Byggnadsföreningen Vega höll sitt årsmöte i baren den 8 mars.
14 personer hade letat sig upp för trapporna till Puben.
Årsmötet beslutade på förslag från valberedningen att banta styrelsen till fem ordinarie
ledamöter och två ersättare. De valda är Mikael Peterson ordförande, Tomas Karlsson
kassör, Johan Sundmark sekreterare och Jeanette Karlsson. Sune Frilander är vald av
kommunen att som kommunens representant ingå i styrelsen. Ersättare i styrelsen är
Jorma Laitinen och Evald Johansson.
Gun-Britt Andersson omvaldes till revisor 2 år. Kvarstår ytterligare ett år gör Carl-Olof
Levinson. Deras ersättare är Gustav Johansson och Gisela Hellstrand.
Valberedningen bantades från tre till två personer. Dessa två är Nils Larsson och JanOlof Danielsson.

Deltagarna lyssnar spänt till vad
ordföranden Mikael Peterson
har att förmedla.
Så positiva och glädjande siffror som presenterades, med tanke på allt arbete som
utförts under året, på årsmötet är det länge sedan styrelsen visat upp. Den nuvarande
styrelsen har verkligen lagt ner all möda på att skaffa fram pengar på olika sätt. Genom
medlemsavgifter från de 321 medlemmarna fick man in 21 000 kronor. Hyresintäkterna
var 44 740: -, kommunalt driftsbidrag 24 190: -, Bingolotteriet 15 780: en kräftskiva
gav 8 800: -, en bingolottoafton gav 8 438: -, av kostnaden 178 430: - för handikapphissen fick Vega 160 600: - från Boverket, ett lån från Vegby Sportklubb på 75 000: har återbetalats, en handikapptoalett har färdigställts + annan renovering till en kostnad
av 38 928:50. Vega fick också 10 000 kronor som tack för hjälpen vid Sämsjö-karnevalen.
El, vatten och sopor har kostat 30 535:50. Vega har fått lönebidrag till vaktmästaren på
95 460: -. Den egna kostnaden för vaktmästaren blev 28 960: -.
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Utan all frivillig arbetskraft hade underskottet rasat i höjden ganska ordentligt. Nu stannade det på 17 724: -.
En skuld, förutom ett lån på 62 200: -, som varje år måste tas upp är andelar som tecknades av Vegbyborna för många år sedan. Var dessa papper finns förvarade är höljt i
dunkel. Styrelsen har genomsökt Vega utan att finna ett enda fragment. Kanske att
någon tidigare medlem i styrelsen ruvar på bunten någonstans i gömmorna. Det ligger
nära till hands att tro att alla som då tecknade andelar efterskänker beloppen. En skuld
som egentligen aldrig kommer att återkrävas borde kunna avskrivas. Beloppet är 15
700 kronor. Alltså, vet du med dig att du tecknat andelar bör du höra av dig till styrelsen och tala om att du skänker pengarna som du en gång i tiden hjälpte Vega med.
Eftersom det troligen blir så att Vega och Byalaget kommer att slås samman till en förening är det viktigt att andelarna, om möjligt, försvinner från bokföringen. Att ta upp
en skuld som egentligen inte är en skuld verkar meningslöst.
Det ser alltså ljust ut för Vegas ekonomi för närvarande.
Återstår en viktig punkt på dagordningen att förverkliga och det är en ny värmepump.
Bidrag är sökt till detta ändamål. Kostnaden är beräknad till 140 000 kronor. Halva
summan förutsätter styrelsen att kommunen skall bidra med. Resten måste lånas upp.
Vega planerar att bygga en brandtrappa från puben ner till stora salen.
Brandmyndigheten kräver att detta blir utfört.
Ett förslag väcktes att anordna så att allmänheten, några gånger framöver, skall kunna
hyra ett bord och sälja sina överblivna prylar. Hyran för ett bord skulle förslagsvis bli
75 kronor.

ESON-KANNAN
Om att vinna och få sitt namn ingraverat i Eson-kannan tävlas det alltid någon gång
kring månadsskiftet februari-mars. I år gjordes det upp om vem som skulle bli inofficiell klubbmästare i skolans gymnastiksal den 29 februari.
Att det blev den 29 februari måste betyda att det är skottår i år.
Årets turnering är den 29: e i ordningen sedan starten med 29 deltagare.
Turneringen går till så att sekretariatet har ett väldigt sjå med att placera in deltagarna i
den handikappordning där de hör hemma, efter var och ens färdighet i att hantera racket och boll.
Det var alltså 29 deltagare anmälda till start. Dessa var: Krister, Birgitta, Ola, Rolf,
Ada, Jonatan, Elin, Filip, Lars-Åke, Emma, Eine, Tobias, Anna-Karin, Anton, Pelle,
Lars, Stina, Alexander, Jesper, Jörgen, Erik, Julia, Anton, Krister, Anna, Elin, Ulrika
och Gabriel.
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Jaså, där uppe hamnade bollen.

Den här bollen träffade
i alla fall mitt på racketen.

Efter 28 matcher i huvudturneringen stod Lars Hjalmarsson som segrare efter finalvinst
över Tobias Sävengård med 11 – 8, 11 – 8, 11 – 8. Därmed blir hans namn ingraverat i
vandringspokalen. Tobias startade med ett handikapp på 7 bollar plus i varje set.
De som slogs ut i första omgången fick fortsätta i en ”tröstturnering”. Innan finalparet
var klart spelades det 11 matcher. I den tolfte och sista matchen segrade VSK: s nye
ordförande Per-Erik Frilander i en stenhård match mot Alexander Hultén. Matchen spelades i 5 set. Han vann med 11 – 9, 11 – 7, 7 – 11, 7 – 11, 12 – 10 trots att han hade 7
bollar emot sig redan när varje set startade.
Vi ser fram emot nästa år då Eson-kannan firar 30-års jubileum.

Finalisterna i huvudturneringen, Lars och Tobias, tackar varandra för god match.
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Finalisterna i tröstturneringen, Pelle och Alexander, tyckte det var kul att få
spela i en final och tackar varann för en god och spännande match.

LOPPMARKNADEN
Den 20 maj smäller det igen. Då är det dags för årets loppmarknad på Sämshov som
blir populärare och populärare för varje år som går. Varje gång som kassören har räknat
ihop intäkterna tror styrelsen att; nu är taket nått.
Som alla vet vid det här laget tar Vegby Sportklubb emot grejer av alla de slag. Du som
har börjat vårstäda eller skall till att börja med detta skall inte slänga prylarna på återvinningsstationen eller i skogen. Kör upp till dansbanan på Sämshov i stället. Där finns
det plats för stolar, bord, soppslevar, mattor, badrumsvågar, cyklar, böcker och skridskor mm. Allt är av intresse men inte vitvaror och bildäck, även på fälg. I år säger
Sportklubben blankt nej till att ta emot vitvaror och däck. Ansvaret för transporten till
sopstationen i Centralorten har var och en att ansvara för själv för.
Precis som vanligt kommer ett gäng att, med bil och kärra, åka omkring i VSK-bladets
utgivningsområde och samla in grejer vid din dörr. Detta sker under några dagar före
Kristi Himmelfärdsdagen som är loppmarknadsdagen. Arrangörerna är mycket tacksamma om du ringer och meddelar att du har prylar att lämna. De är minst lika tacksamma om du själv kör upp dina avlagda saker till dansbanan på Sämshov bara du inte
ställer vitvaror och däck där. På dansbanan brukar det finnas instruktioner om var du
skall placera de olika sakerna.
Telefonnumret dit du har möjlighet att meddela ditt innehav av prylar är till vaktmästaren på Sämshov Göte Johansson 72316 eller till någon i styrelsen, Pelle 72570, Patrik
070 2556278.
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STOPP!
VSK behöver din hjälp på loppmarknadsdagen. I arla morgonstunden, 06.00 skall allt
som finns lagrat på dansbanan bäras ut till de olika försäljningsställena. Därefter blir du
bjuden på frukostkaffe med smörgåsar innan ”vilddjuren” släpps in på området klockan
9.00, prick.
Datumet för loppmarknaden är alltså den 20 maj:.

INFO FRÅN UNGDOMSSEKTIONEN
Fotbollssäsongen
Till kommande fotbollssäsong har följande lag anmälts att delta i poolspel samt seriespel.
8- och 9-årslagen är mixade lag med både pojkar och flickor och är anmälda till
poolspel. 12-års flickor och 12-, 14- och 16-års pojkar är anmälda till seriespel. 14- och
16-årslagen skall även kommande säsong spela tillsammans med Marbäck.
VSK-bladet och alla dess läsare ser fram emot en spännande fotbollssäsong för våra
ungdomar.
Klubboveraller
Ungdomssektionen har redan tagit upp beställningar av en ny klubboverall. Den blir
den här gången i färgerna rött och svart med tryck. När detta läses är det för sent att
komma med i den första leveransen. Om intresset är tillräckligt stort har sektionen möjlighet att göra en ny beställning. Naturligtvis måste ett visst antal overaller beställas för
att det skall vara möjligt för leverantören att trycka upp en ny omgång. Kontakta någon
som har nyckel till Sämshov. Där finns plagg upphängda för utprovning av storlekar.
Det skulle vara trevligt om vi än en gång skulle få nästan alla i Vegby med omnejd att
bära overaller med VSK tryck på. Då kanske vi får en ny Vegbybo i någon lokalrevy.
Och så var det det här med priset. Ungdomar betalar 200: -. Vuxna får punga ut med
300: -. Vilken storlek som än passar är kostnaden fördelaktig.
Den 21 mars anordnade ungdomssektionen en badresa till badhuset i Ulricehamn.
Badresan har blivit en tradition. Massor med barn har varje år tagit med sig sina föräldrar för att plaska omkring i det ljumna vattnet. Alla fick ta sig dit med egna transportmedel eller att samåka med kompisar. Hela badhuset stod till Vegbybornas förfogande.
Barngymnastiken / boll och lek hade avslutning strax före VSK-bladets utgivning.
Barngymnastiken avslutade sina övningar för vintersäsongen den 29 mars och boll och
lek den 28 mars.
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JULKONSERT
Den 16 december ville, och fick, musikskolans elever visa upp sina musikaliska färdigheter.
Med rätt undervisning går det att göra stora framsteg på kort tid. Några elever hade
bara fått tillfälle att öva under lärarens lupp under höstterminen. Med detta vill VSKbladet ha sagt att allting går med energi från eleven under sakkunnig ledning.

Julia

Elin och Emma
Jakob

Först ut var Elin och Emma som spelade ”Jingle Bells” på blockflöjt. Jakob spelade
”Midnatt råder” på ett krokigt blåsinstrument som redaktionen tappat namnet på.
”Jingle Bells” återkom den här gången på piano med Julia som pianist.

Jonatan och Lisa
Kathrin
Amanda
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Den klassiska julmusiken ”Nu tändas tusen juleljus” framfördes på fiol av Kathrin.
Amanda fortsatte med att spela ”Blinka lilla stjärna” på piano. ”Goder afton” spelades
av Jonatan och Lisa på gitarr.

Josefin

Gabriella och Lina

Madelene

Så kom blockflöjtisterna Gabriella och Lina fram på scenen och spelade ”Adventstid”.
Ytterligare en gång spelades ”Jingle Bells” på piano, den här gången av Madelene.
”Jul, jul strålande jul” framfördes på piano av Josefin, och Malin spelade ”Nu tändas
tusen juleljus” också på piano. ”Rudolf” blev spelad på blockflöjt av Gabriella och
Lina.

Malin
Kathrin, Elin, Emma,
Lina, Gabriella
Som avslutning spelades ”Nu tändas tusen juleljus” av var och en på sitt speciella
instrument av Kathrin, Lina, Gabriella, Emma och Elin. Tillsammans med de tre
musiklärarna bildade de en mycket fin orkester.
Mellan dessa olika stycken spelade musiklärarna Lena på piano, Tommy på bas Gustav
på gitarr, en rad låtar som också publiken stämde in i med allsång. VSK-bladet kan inte
bakgrunden till lärarnas musikkarriärer. Men vi vet att Tommy spelade massor av år
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med Jan Öjlers orkester från Limmared. Han har bland annat spelat ett flertal gånger på
Sämsjökarnevalen.

Alla har fått sina väl förtjänta medaljer.
Magister Ingvar fick sista ordet på den här kavalkaden av julmusik när han delade ut
medaljer som eleverna erövrat vid ett skolmästerskap. Kommunen hade inte råd att
bekosta detta så en mamma från Vegby Sportklubbs styrelse tyckte att barnen bör få
medaljer för sina prestationer. Hon såg till att VSK sponsrade priserna. Det fanns
många framskjutna placeringar men den här gången fick, som sig bör, de tre främsta i
varje gren som tävlade för Vegbyskolan antingen guld, silver eller brons beroende på
placering.
Vegby Sportklubb tackades med varma applåder.

Det fanns
publik
också,
mycket
publik
dessutom.
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BRYGGA GICK NER I BRYGGA
Den som händelsevis var nere vid Sämsjön den 6 mars kunde konstatera att isen flöt på
vattnet helt lugnt och oskyldigt. Detsamma gjorde den tidigare i vinter också. Ändå
säger en del att det är stora krafter i isen. Av detta syntes inte ett dugg. Isen bara låg
där.
Nu är det så att det är solen som krafterna finns i. Den i sin tur brukar sätta fart på och
värma upp vinden som tillsammans med solstrålarnas hjälp tinar upp isen som i sin tur
med hjälp av vinden knuffar upp isen på stränder och bryggor. På annat sätt går det inte
att förklara fenomenet med att den nya bryggan nedanför campingen fått slagsida.
Bryggan fick sin slagsida redan vid isens första försök tidigare i vinter. Undrar just hur
det kommer att se ut efter andra försöket när tövädret luckrat upp isen på nytt och vinden pressat på isen mot bryggan, när det börjar våras ibland bergen.
Då kanske bryggans brygga blir nedpressad så hårt att vi förlorar kampen på fall i
brottningsmatchen. Det är ganska fantastiskt att en brygga kan gå ner i brygga. Den
kan kanske till och med gå ner i spagat om det vill sig riktigt väl.

Vem kan det vara som backat på bryggan? Erkänn, annars blir Sture förb…

ETT VM MED FÖRHINDER
VM skulle avgöras den 7 februari, var det tänkt. Normalt brukar ett så stort mästerskap
flyttas till ett annat land när det krisar till sig. Så blev det inte här i alla fall. Till skillnad från andra fegisar hade Vegbyborna massor med is i magen.
Bara några dagar tidigare hade Sämsjön kalasis på ovansidan av vattenspegeln. Ett
ovanligt starkt blidväder höll på att sopa med sig både snön på landbacken och isen på
18

sjön. Det blev som entusiasterna hoppats på. Det blev några grader minus igen så att
isen höll för både borr och stövlar. Men det är klart att vevade man runt borret blev det
hål i isen.
En vecka senare, till den 14 februari, kunde Mikael Johansson, Annelie Eklöf och
Magnus Carlsson utlysa en ny tävlingsdag. Mikael är ju proffs på fiske och visste sannolikt att fisken gick till just den här dagen. Hur kunde det annars vara möjligt att han
själv kunde sopa isen med ”motfiskarna”? Alla vi normalfiskare eller ickefiskare trodde
inte ens att det fanns så mycket fisk i hela sjön som Mikael ensam drog upp på ett par
timmar.
De allra flesta har väl vid det här laget genomskådat att ovanstående handlade om
Vegby – Mästerskapet i pimpelfiske.
Man tävlade i två klasser, en seniorklass och en juniorklass.
Mikael Johansson vann alltså med 5675 gram. Tvåa kom Rickard Johansson med 4040
gram och trea blev Per Johansson med 1778 gram.
Juniorklassen vanns av Jesper Levinson, som fick 558 gram med Ada Abrahamsson på
andra plats med 36 gram. Matias Andersson och Robin Carlsson delade på tredjeplatsen.
I den här tävlingen handlar det om att få abborrar. Skulle man få en 10-kilosgädda är
det bara att kasta tillbaka den i sjön, du kan ändå inte få pris för den.
Därför är det inrättat ett särskilt pris till den som får största abborren. Detta pris togs
hem av en debutant som heter Lisa Lönnqvist. Hennes abborre vägde 224 gram.
I denna hastigt påkomna pimpeltävling deltog 29 fiskare.
Arrangör för VM: et var som alltid Byalaget med Vega i bakgrunden som upplåtare av
lokal. Just i denna lokal förrättades prisutdelningen och där berättades skrönor om hur
stora fiskar man kan få eller var nära att få. Detta blir sant bara om man är ensam på
sjön vid detta tillfälle.
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ICA VEGBY
VEGBY TEL 0321-722 60 · FAX 725 62

MÅN-FRE 9-19 · LÖRD 9-17 · SÖND 11-15

www.ulricehamnssparbank.se
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Arnes Maskingrävning AB
Schakt och planeringsarbeten

Vi utför arbete med Minigrävare

0321-725 36

Södra säm, 520 11 VEGBY
0321-703 80, 713 91, Mobiltel. Per 070-577 61 22 Arne 070-577 61 48

Offsettryck
på papper
& kartong
0321-26600

BOKTRYCKERI AB LH TRYCK · SINCE 1959

TÖRSTIG ? ?
DRYCKSERVICE

Ring

Tel. 416 02

Karlsnäsvägen 3
Spendrups
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PENSIONÄRSFÖRENINGARNAS
ÅRSMÖTEN
PRO ÅSUNDEN.
PRO hade som brukligt är hyrt in sig i Gällstads församlingshem för att hålla sitt årsmöte.
Mötet öppnades med att ordföranden Göran Karlsson tände ett ljus för var och en av de
tre medlemmarna som under år 2003 avlidit. Därefter hölls en stunds tystnad för att
minnas och hedra dem. Dessa var Enar Oskarsson, Sonja Carlsson och Tage Claesson.
Ingrid Caskie läste en stämningsfull dikt och kören sjöng tre mycket passande sånger.
Mellan 80 och 90 medlemmar hade samlats i församlingshemmet för att delta i årets
viktiga val.
Att leda dagens förhandlingar utsågs Sture Hjalmarsson och till sekreterare valdes
Gustav Johansson.
Resekommitten meddelade att resan till Östergötland blir den 27 maj. Där skall bland
annat Flygplansmuseet besökas. Vidare skall lunchen intas på chokladfabriken Cloettas
lunchservering. Som avslutning skall TV-kändisen Ragnar Dahlbergs kafé i gamla
Linköping besökas där eftermiddagskaffe skall intas under det att han kåserar om människor han mött.
Även ett antal resor i Distriktets regi presenterades.
I verksamhetsberättelsen utläser vi att PRO Åsunden hade 183 medlemmar registrerade
vid slutet av år 2003.
Föreningen hade 10 månadsmöten och lika många styrelsemöten föregående år.
Månadsmötena brukar hållas på olika platser i socknarna söder om Centralorten. Vid
varje möte är det alltid någon form av underhållning. Under föregående år underhöll
Gun Karlsson, Jan och hans vänner, Ingegerd Samuelsson, Bertil Gardell, Agneta
Tjäder Maaze, Mats Löwing, Vuxenskolan, Lisa Ull och barnen från Fantasia förutom
att kören sjöng vid ett antal tillfällen. Bertil Fritzon hjälpte också till med bingo vid ett
tillfälle.
PRO Åsunden firade att det var 15 år sedan föreningen bildades med en stor fest på
dansbanan på Sämshov med medlemmar och inbjudna gäster.
Det gjordes också två resor, en på våren och en på hösten. Vårresan gick till Småland
och höstresan (en hemlig resa) som vi nu kan avslöja att den gick till Hunneberg och en
karamellfabrik i Alingsås bland annat.
Aktiviteterna har varit mycket omfattande. Det totala antalet deltagare i de olika evenemangen har uppgått till fantastiska 6 456 stycken fördelade på Föreningsmöten,
Kulturevenemang, resor, Line Dance, Bowling, Boule, Promenader, Stavgång, Cykling,
PRO-danser, Hälsoskola, Trafikkunskap, Matlagningskurs. Tipspromenader, Körsång
och kanske någon ytterligare aktivitet.
PRO Åsunden var också medarrangör när Samorganisationen hade tipspromenad och
underhållning på dansbanan i Timmele den 13 augusti.
För att ventilera viktiga frågor och ta fram nya ärenden till Kommunala pensionärs22

rådet KPR och Lokala pensionärsrådet LPR sammanträder PRO Ulricehamns och PRO
Åsundens styrelser regelbundet.
Genom att 2 deltagare fick åka till PRO s fantastiskt fina Folkhögskola i Gysinge i
Gästrikland 3 gånger under året har vi nu 2 medlemmar som har rätt att hålla studiecirklar i Qi Gong. Kassören var också på kurs på samma ställe för att lära sig hur en
central uppbörd fungerar.
Till ordförande under ett år omvaldes Göran Karlsson. Till sekreterare valdes Gustav
Johansson och till kassör valdes Sune Frilander. Övriga i styrelsen är Göran Axelsson,
Kent Sjöberg, Ingrid Caskie och Ingrid Igelsjö med Inga-Lill Sjöberg, Sven-Olof Bård
och Marianne Carlsson som ersättare.
Utöver dessa val utsågs det en lång rad med medlemmar till studieorganisatör, kultur –
ombud, friskvårdsledare, ansvariga för tipspromenader, tio ombud för PRO kontakt,
resekommitté, danskommitté, konsumentinformatörer, trafikombud, försäkringsansvarig, körkommitté och ombud till distriktets års- och höstmöte. Dessutom nominerades
till olika val som förrättas på Distriktets årsmöte och ABF s årsmöte.
Efter kaffeserveringen som följde underhöll PRO-kören med ett antal sånger ackompanjerade av körledaren Benkt Ekdal på piano och dragspelarna Åke Haglund och Uno
Wilhelmsson.
SPF NORRA KIND
SPF Norra Kind höll sitt årsmöte i Församlingshemmet i Vegby den 17 februari.
Ordföranden Göran Börjesson öppnade mötet med att hälsa ett 80-tal medlemmar välkomna.
Därefter hölls parentation för 6 medlemmar som under året avlidit. Dessa är Arvid
Skattberg, Hilda Nilsson, Greta Lindström, Inez Claesson, Sten Andersson och Sven Dahl.
I årsrapporten framhålls att deltagandet i mötena varit mycket bra. En studiecirkel om
livet förr, ”så var det då”, har startat i Grönahög. Boulespelarna har varit flitigt i elden
och klarat sig bra på tävlingar som de deltagit i. Dessutom har det anordnats tipspromenader, cykling och simning. Man har också haft hand om kaffeserveringen på torsdagarna varannan månad på Ekero.
Styrelsen sammanträdde 6 gånger under året. En lång rad andra arrangemang genomfördes också. Den 14 januari anordnades en grötfest i bygdegården i Boarp med polisen
Stig Svensson som underhållare.
På årsmötet i Vegby församlingshem den 4 februari medverkade Kurt Frilén: ”I guldrushens Klondyke”.
Trädgårdssångarna från Ulricehamn underhöll på ett möte i ”Drömkåken” den 11 mars.
Den 22 april hölls månadsmötet i Tvärred där överläkaren Göran Claes berättade om
sitt arbete i Kenya.
Den 13 maj var man på studiebesök på glasbruket Rexam i Limmared där Einar
Ödman berättade om Limmareds glasbruks historia.
Den 18 juni gjorde man en båttur på sjöarna Bunn och Ören vid Gränna samt gjorde ett
besök vid Stjärneborg.
Sven och Jan spelade upp till dans på kräftfesten på Sämshov den 19 augusti.
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Den 23 september hölls månadsmötet i församlingshemmet i Marbäck. Dietisten Maria
Lancha höll ett föredrag. Helges orkester spelade och sjöng.
30 september anordnades en tipspromenad på Komosse.
Den 3 oktober gjordes en utflykt till Bollebygds kyrka där man deltog i gudstjänsten.
Lunchen intogs på golfrestaurangen i Alingsås.
KG Johansson från Gislaved svarade för musiken på månadsmötet i Grönahög den 23
oktober.
Den 2 december serverades julbord i klubbstugan i Marbäck. Göte Isaksson svarade för
dansmusiken.
Efter förrättade val fick styrelsen följande sammansättning: Göran Börjesson ordförande Norbert Sjölin v ordförande, Lisa Stål sekreterare, Ulla Höglund kassör, Tage
Johansson, Inga-Maj Johansson och Gunvor Almqvist.
Friskvårdsansvarig blev Ulla Höglund och trafikansvarig Rune Höglund.

SÅ SKULLE DET KUNNA BLI
Ett förslag har väckts att förändra klassindelningarna i Vegby skola. Detta skulle innebära att Förskolan och klass 1 skulle komma att studera i samma klassrum med 16 barn
(5 + 11). Lärarna Victoria, Marlene och Erika kommer att ha hand om dem.
Klasserna 2 och 3 (8 + 9), de nuvarande 1-2orna, kommer även i fortsättningen att dela
klassrum med Kerstin som huvudansvarig.
En ny ”mastodontklass” med 32 elever kommer att bildas av de övriga tre klasserna, 45-6, med hela 32 barn Dessa kommer eventuellt att förfoga över två klassrum med
Lena, Frida och Ingvar som ansvariga lärare.
Det är sagt att mer information skall komma om detta innan terminen är slut.
Personalen på Vegby skola uttrycker att de tror på idén och hoppas att med detta kunna
bryta gamla mönster och tänkesätt.
Det finns anledning för VSK-bladet att återkomma i detta ärende när flödet av information har vidareutvecklats.
Om lärarna, som är specialister på skolfrågor, tror på detta borde ju vi lekmän också
acceptera förändringarna.
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NÄR DET GÄLLER:
— KONSTRUKTION ELEKTRONIK OCH ELSKÅP
— PC-MÄTSYSTEM – PC-STYRSYSTEM
— PC-BASERAD PRODUKTIONSUPPFÖLJNING
— INBROTTSLARM

RING 0321-53 19 00 BYGDENS TEKNIKFÖRETAG
E-mail: info@ietv.se

Singer Sverige, Gamlebyvägen 1
520 11 VEGBY, Tel. 0321-72690
E-mail: info@singer.se
Hemsida: www.singer.se

Medlem av svenska naprapatförbundet.
Leg. Naprapat.

.Idrottsskador
.Massage
.Elektromedicin
.Rygg- Nack- &
Ledbehandling

månd-fred

Kassör: Kerstin Sundmark
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LUCIAMORGON OCH KVÄLL
Redan dagen före Lucia, den 12 december, firades det i Vegby skolas gymnastiksal. I år
var det ett ovanligt stort luciatåg som vandrade in till den välfyllda lokalen och den förväntansfulla publiken. Som traditionen bjuder var det klasserna fem och sex som svarade för underhållningen när Lucia skulle firas i den tidiga morgonstunden.
Det påstås att killarna på andra håll vägrar att ta på sig strutarna som stjärngossar brukar ha på sig. Så var det i alla fall inte här. Heder åt grabbarna i Vegby skola.

Hela luciatåget klara för inmarsch med luciakrona, ljus i händerna,
röda band runt midjan, strutar på huvudena och alla andra detaljer.
Sju stycken stjärngossar med de obligatoriska strutarna på huvudet började luciatablån
med att sjunga under det att de vandrade in i gympasalen. Där bildade de häck framför
estraden.

Genom denna lilla glugg mellan stjärngossarna skall Lucia försöka att tränga sig fram.
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Så var det då dags för Lucia och hennes femton tärnor att tåga in under det att de sjöng
luciasången.

Några tärnor har ställt sig framför Lucia och sjunger någonting mycket vackert.
Som traditionen bjuder hade Lena Björling arrangerat det hela på ett utmärkt sätt.
Luciatablån varade i en halvtimma. När så luciaföljet lämnat lokalen utbröt en lång
applådåska som tack för ett mycket vackert och väl genomfört program.
Som en belöning för att alla skolbarnen börjat sin skoldag tidigt på morgonen fick de
gå hem redan vid tolvtiden. Detta gällde alltså alla barnen i skolan eftersom skoldagen
börjat redan strax efter sju på morgonen.
Den här gången blir det inga varken bilder eller texter från dagiset Fantasias luciafirande.
Det var först fram på förmiddagen när morfar Östen och VSK-bladet reste till Borås för
att bowla som meddelandet kom. Då var det hela redan överstökat. Som bekant går det
inte att ta bilder när inget motiv finns att ta på.

Lucior, tärnor, tomtar i massor, pepparkaksgubbar och en bagare klara att inta scenen.
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Allt var sig likt i Vegby skola men ändå inte när nästa omgång med barn skulle fira
Lucia den 15 december klockan 18.30. Tittade man riktigt noga fanns det nya ansikten
lite var stans. En helt ny klass med förskolebarn firade för första gången Lucia tillsammans med kamraterna i klass ett och två. Detta förde med sig att även en ny uppsättning föräldrar och deras föräldrar och anhöriga utgjorde en del av publiken.

De tre Luciorna ger prov på skönsång.
Hela tre Lucior gick i täten när följet som under sång tågade in i gympahallen. Alla de
traditionella sångerna avverkades. Nu för tiden sjunger nästan alla barn mycket fint.
Annat var det på den tiden när skrivaren var ung. Då vimlade det av så kallade blindpipor. Det märks tydligt vad det gör med pedagogiskt riktig träning i sång.
När alla sångerna var avverkade tågade luciorna ut åtföljda av tärnor, pepparkaksgubbar massor med tomtar och allt vad det kunde vara. Det fanns en liten bagare också,
förresten.
Strax omvandlades scenen till en annan scen. En grupp skulle framföra en pjäs som de
kallade ”Julken”. Pjäsen utspelade sig i julklappsmiljö. ”Julken” var sur för att han inga
julklappar fick. Därför blev han arg och kidnappade några tomtar. Men så kom Lucia
och räddade de tillfångatagna. Lucia bevekade honom då att släppa loss sina fångar.
När ”Julken” släppt dem fick han en julklapp. Då blev alla glada och lyckliga igen.
När vi ändå är inne och pratar skola kan nämnas att en av lärarna, Lena Smith, blev
ihågkommen denna kväll med en gratifikation efter tjugofem år i kommunens tjänst.
Det var vid kommunfullmäktiges decembermöte som ledamöterna tog på sig spenderbyxorna.
När detta läses är det dags att välja om man vill ha äggen löskokta eller hårdkokta eller
att dricka dom som äggtoddy.
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EN ANNORLUNDA SKOLDAG
Den här dagen den 9 december var böckerna nerpackade i bänkar och ryggsäckar.
Redan när VSK-bladet passerade entrédörren mötte en lukt som förknippas med luciafirande. Det luktade pepparkakor. Skolan var fylld med aktiviteter som man i vanliga
fall inte ägnar sig åt.
Eftersom allt detta hände i skolan måste resultatet av aktiviteterna bli pedagogiska tomtar, pedagogiska pepparkakor, pedagogiska stearinljus o s v. Undrar just hur pedagogiska pepparkakor smakar?
Eftersom alla VSK-bladets läsare är klipska personer förstår läsekretsen redan att barnen den här dagen jobbade med praktiska aktiviteter på olika stationer.

Ingvar Klassons grupp fixar julpynt.
Började man hos Ingvar Klasson fick man måla ett ansikte på en tomte.

Siv och Helvi
instruerar barnen i
konsten att få ljusen
raka och fina.
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Gick man sedan till nästa skolsal möttes man av skållhet stearin i en balja. Där hade
Siv Lustig hjälp av Siv Karlsson och Helvi Frilander att instruera barnen i konsten att
stöpa ljus.

Lena och Ninni hjälper barnen att göra tomtar av ullen som ligger i kartongen.
På nästa station fick eleverna hjälp av Lena Smith och Ninni Gotting med att göra en
kropp till en tomte av fårull och att klippa till en luva att sätta på huvudknoppen.

Laila och Anna-Karin kollar så
att pepparkaksdegen kavlas tunn
och jämn.
Tog man sig vidare till Kamratgården blev pepparkaksdoften starkare och starkare ju
närmare man kom. Där inne var det full fart med att kavla ut pepparkaksdeg. Laila
Hultén övervakade att inte all deg åts upp innan den hunnit bli grisar eller vad det nu
skulle bli. De utstansade pepparkakorna fick sin slutliga färg i ugnen som Margareta
Larsson passade.
Den sista stationen var i gympahallen. Där tog Kerstin Jakobsson och Marita
Rosenqvist emot. Kerstin hade övertalat maken Lennart att släppa till ett plaströr avsett
att dra kablar igenom. I stället gällde det här att barnen hjälptes åt att luta röret lagom
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mycket så att kulor kunde passera igenom på rätt sätt. Man skulle också med klossar
försöka bygga lika högt som den kortaste i gruppen.

Här gäller det att hålla tungan rätt i munnen. Kerstin och
Marita vågade inte störa koncentrationen.
Detta var säkert fin avkoppling från allt övande inför Luciafirandet.

Abrahamssons Blommor
Vegby

• Snittblommor
• Krukväxter
• Krukor m.m.
• Sorg- & Festbinderi

0321-720 55
Er konsulent för

Dam storl 36-58
även 20-serien

Ring 0321-711 71 el. 0703-24 32 63
för information.

GD Textil Butik 2 X L • Torget Gällstad
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GAIS Programblad

Skolskjutsar och Kyrkoturer
0321-720 21
För övrig TAXI-beställning
0321-150 40

Textiltryck & Brodyr av högsta kvalité

Te x t i l t r y c k e r i & B r o d y r a v h ö g s t a k v a l i t é s e d a n 1 9 6 1
Ulricehamnsvägen 1, 520 10 Gällstad

Rörfackkedjan

Tel 0321-71117,

REKO

– för ekonomisk VVS!

Allt inom
Bygg & Glas
Markiser
Persienner
Boråsvägen 5, 520 11 Vegby
Tfn 0321-724 02 • Fax 0321-724 99 • Mobil 070-557 24 02
e-post vegbybygg.glas@swipnet.se
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Fax 0321-70124

Elda med pellets
för billigare värme och
bättre miljö
www.pellx.com

Brännare - Kaminer - Pellets

VEGBY SPORTKLUBBS ÅRSMÖTE
Vegby Sportklubb höll sitt årsmöte i klubblokalen den 23 februari. 25 stycken medlemmar hade mött upp.
En del förändringar vidtogs när det gäller ledningen av klubben. Styrelsen bantades till
de stadgeenliga fem ledamöterna och två ersättarna.
Styrelsen:
Viktoria Grönberg/Andersson aviserade redan vid det förra årsmötet att ställa upp som
ordförande under ett år och valdes fram till detta årsmöte. Redan då blev det klart vem
som skulle ta över efter årets årsmöte. Per-Erik Frilander valdes till ny ordförande med
acklamation. Till sin hjälp har han Gudrun Nilsson kassör, Erika Johansson sekreterare,
Claes-Erik Sjölin och Johan Sundmark med Patrik Olausson och Carina Gustavsson
som ersättare.

Den nya styrelsen från vänster: Erika Johansson, Johan Sundmark, Claes-Erik Sjölin,
Patrik Olausson, Per-Erik Frilander och Gudrun Nilsson.
Carina Gustavsson var förhindrad att komma till fotograferingen.
Medlemsantalet har ökat från 373 till 413 i förhållande till förgående år. Intäkterna har
dock minskat, kanske på grund av att fler familjer löser gemensamt medlemskap.
Medlemsavgiftens storlek beslutades att vara 75: - för enskild medlem och 200: - för
familj med barn under 20 år. Familjekortet har alltså höjts med femtio kronor men
åldern på barnen som får vara med har höjts från 18 till 20 år i stället.
I verksamhetsberättelsen kan utläsas att Sämsjökarnevalen hölls som vanligt under tre
dagar. Torsdagen har blivit en funktionärskväll med bland annat öltält. Fredagen har
varit den kväll som polis och det sociala har ondgjort sig över allra mest. Den här
gången avstod VSK ifrån att hålla öltältet öppet under denna kväll. Genom detta genidrag försökte VSK att komma tillrätta med den onyktra attityden bland femtonåringarna. Åtgärden gick hem bland folk från det sociala och polisen. Det var till och med så
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bra att man gett nytt tillstånd till fest under 2004 utan att gnöla. Lördagen gick i den
mer traditionella stilen. Åldersgränsen var benhårt satt till 18 år. Det innebar att öltältet
kunde öppnas igen.
Den tidigare lyckade satsningen att bussa ungdomar från sin respektive hemort till
Lingåsen genomfördes även under 2003 års karneval.
Kerstin Johansson har lyckats med det som många andra misslyckats med. Hon håller
sig envist kvar på 150 sålda bingolotter varje vecka. Enligt en uppgörelse mellan VSK
och Vega delas nettot på försäljningen mellan föreningarna. Inför kommande år skall
det förhandlas igen hur fördelningen skall ske.
Vegby Sportklubb har rustat upp elljusspåret ganska ordentligt. För detta ändamål har
kommunen bidragit med 53 700 kr. Utbyggnaden runt dansbanan har fått ett nytt
plasttak. Kommunen bidrog med 9 825 kr. till detta.
Utöver arbetet med plasttaket har några av PRO s medlemmar tillverkat två nya avbytarbås. Materialet till dessa kostade 7 405 kr.
VSK-bladet har kommit ut med fyra nummer under 2003 med Göran Karlsson som
ansvarig utgivare.
Göte Johansson har varit anställd som vaktmästare under fjolåret med bidrag från
arbetsförmedlingen.
Vi skall som hastigast redogöra för en del inkomster som VSK haft.
Medlemsavgifter 22 425 kr., Sämsjökarnevalen 26 026 kr., Bensinprovision (Vegby
Bilverkstad) 5 231 kr., Loppmarknad 39 689 kr., Bingolotto 60 103 kr.,
Annonsförsäljning till VSK-bladet 23 000 kr.
Bidrag mm:
Aktivitetsstöd statligt 21 229 kr., kommunalt aktivitetsstöd 13 459 kr, Grundbidrag och
driftsbidrag 52 068 kr.
Av lönekostnaden för vaktmästaren (187 427 kr.) blev kostnaden för VSK 47 355 kr
resterande summa är bidrag.
Nettokostnaden för VSK-bladet blev 8 150 kr. Försäkringarna kostade 12 411 kr.
Sämshov kostade 119 398 kr. att driva.
Styrelsen lät förstå att man kände sig, om inte uppgiven, så mycket bekymrad över att
så många medlemmar uteblir på Lingåsen när det är dags att bygga upp festplatsen. En
trogen liten skara ungdomar ställer upp men de är alldeles för få till antalet. Det skulle
dessutom behöva finnas några erfarna äldre som kan vägleda ungdomarna. Får de bara
veta vad de skall göra är de otroligt duktiga. Den här sommaren är det årgång 49 på
Karnevalen. Låt det inte gå så illa att vi inte kan få till stånd ett ordentligt jubileum år
2005. Läs mer om Sämsjökarnevalen på annan plats i VSK-bladet.
Ytterligare många val förrättades. Nedan följer alla i tur och ordning..
Fotbollssektionen: Claes-Erik Sjölin, Lars Hjalmarsson och Peter Carlsson.
Bordtennissektionen: Erika Johansson, Ann Hjalmarsson, Åsa Claesson, Sofia
Andersson och Sofia Hellstrand.
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Tennissektionen: Tony Ekman, Ulrik Torstensson, Olle Claesson och Ola Claesson.
Ungdomssektionen: Eine Kallin, Mathias Axell, Kajsa Rohdin, Ola Claesson, Annica
Claesson och Carina Abrahamsson.
Arbetskommittén: Lars-Åke Frilander, Jonny Halvarsson, Krister Emanuelsson, Åke
Johansson och Benny Mild.
Damsektionen: Gudrun Nilsson, Erika Hafner, Ann Hjalmarsson och Lotta Larsson.
Nöjeskommittén: Johan Sundmark, Alexander Larsson, Marcus Frilander, Per
Levinson, Kristoffer Nord, Jonas Haglund, Jonas Claesson, Robert Olausson, Patrik
Olausson.
Revisorer: Anneli Emanuelsson och Gunilla Johansson med Östen Emanuelsson som
ersättare.
Utbildningsansvarig: Olle Claesson.
Biljettförsäljare: Göran Sjölin, Inger Johansson, Nils Larsson och Sune Frilander.
Valberedning: Lars Rosenqvist och Christer Johansson.
Bordtennissektionen har med hjälp av Erika Johansson, Sofia Hellstrand, Ann
Hjalmarsson och Bosse Claesson tränat 35 barn fördelat på tre grupper. 29 deltagare
ställde upp och slogs om att få sitt namn ingraverat i Eson-kannan.
Vårsäsongen avslutades med en badresa till Borås.
Under höstsäsongen ställde ett 15-tal barn upp, däribland många nybörjare, som tränades av Erika, Ann och Sofia.
Ungdomssektionen deltog med fyra lag i fotbollsserier. 8-årslaget spelade poolspel och
10- och 12-årslagen deltog i seriespel. 14-årslaget deltog också i seriespel men detta
skedde tillsammans med Marbäck.
Hela 70 barn har med ledare och föräldrar regelbundet deltagit i sektionens aktiviteter.
Vårsäsongen avslutades traditionsenligt med en badresa till simhallen i Ulricehamn.
Närmare 90 barn följde med på resan.
Alla som ville fick som säsongsavslutning följa med på en bussresa till Liseberg.
Fotbollssektionen har kunnat konstatera att intresset för spel i Div. 6 är betydligt större
hos både allmänhet och press jämfört med spel i reservserie. Därför valde sektionen
efter önskemål från spelarna att anmäla laget till spel i Div. 6 år 2003. En utförligare
redogörelse om fotbollssektionens höstsäsong fanns i förra numret av VSK-bladet och
kommande program inför våren finns på annan plats i VSK-bladet.
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FINNEKUMLA RÖDA KORSKRETS
Den 10 februari samlades 11 av Finnekumla Röda Korskrets medlemmar till årsmöte i
Församlingshemmet.
Ordförande Claes Holmén hälsade välkommen och öppnade mötet.
I verksamhetsberättelsen skriver styrelsen att 75 medlemmar är anslutna till föreningen.
När omkostnaderna för auktionen i november är borttagna blev nettot drygt 25 000 kronor. Bössinsamlingen på valdagen gav 2731 kronor.

Deltagarna stärker sig
med kaffe och frallor
innan allvaret börjar.

Under året har Finnekumla Rödakorskrets delat med sig av medlen som fanns i kassan.
Till svältande i Afrika har skickats 20 000 kronor och till Krigets offer 10 000.
Två närvarande medlemmar, som inte ingår i styrelsen, beviljade ansvarsfrihet för styrelsens skötsel av verksamheten för år 2003.
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Till vice ordförande för tre år omvaldes Birgit Andersson. Till kassör för samma tid
omvaldes Göran Fahlström. Till styrelseledamot för tre år omvaldes Astrid Josefsson.
Till ersättare för ett år utsågs Linnea Claesson och Monica Sparre. Även de två ersättarna omvaldes.
Styrelsen ser i sin helhet ut som följer.
Claes Holmén, ordförande, Ann-Charlotte Filipsson, sekreterare, Göran Fahlström, kassör, Birgit Andersson, Marianne Holmén, Ingegerd Ekström, Evy Johansson, Astrid
Josefsson, Käte Nilsson med Linnea Claesson och Monika Sparre som ersättare.
Revisorerna Lars-Olof Johansson och Ingemar Claesson omvaldes på ett år. Till deras
ersättare under samma tid omvaldes Olof Andersson och Hans Pettersson.
Till valberedning utsågs styrelsen i sin helhet.
Årsmötet beslutade att hålla sin årliga auktion den 19 november. Alla närvarande var
eniga om att en auktion utan Martin Josefsson är ingen auktion. Med andra ord: Han
skall tillfrågas i år igen.
Ett gäng med underhållare har roat auktionspubliken under flera tillställningar. Sångkören KantonA skall underhålla publiken även den 19 november lovade en av förgrundsfi-gurerna i kören, Göran Fahlström.
Den 31 mars är alla medlemmar välkomna till årsmöte med Samverkansrådet.
Finnekumla Röda Korskrets skall även i år delta i Kretskampen som hålls den 24 mars
i Vegby skola. Samling sker klockan 18.00 för förberedelser. Sedan startar
Kretskampen klockan 19.00, prick. Ta med uppslagsböcker i massor.
Anslag på 10 000 kronor har redan tilldelats offren för jordbävningen i Iran. Styrelsen
ansåg situationen så akut att man inte inväntade årsmötets beslut. I övrigt skall 20 000
kronor skänkas till ändamål som Röda Korsets riksorganisation rekommenderar.
De befintliga insamlingsbössorna är inte i bästa skick. Därför beslutades att inköpa nya
innan nästa insamling, som blir i samband med valet till EU-parlamentet den 13 juni.
Hur blir jag medlem i Finnekumla Röda Korskrets? Du skall sätta in 150 kr på postgironumret 90 08 09 – 5 och skriv på talongen att medlemskapet gäller Finnekumla
Rödakorskrets. Du kan också lösa för hela familjen med familjerabatt. Då kostar det
150 kr plus 75 kr för varje medlem.

RÖDA KORS RESA
En resa kommer att planeras till den 12 juni. Resmålet blir en rundresa i Falbygden.
Passa på att anmäla dig snarast, dock senast den 8 juni till Marianne Holmén. Det kommer också att annonseras om resan i UT. Bara rätten att få deltaga i denna välplanerade
resa motiverar ett medlemskap i Finnekumla Rödakorskrets.
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NY AFFÄR I VEGBY
En ny affär öppnades i Vegby den 6 februari. I huvudsak är det damkläder som skall
säljas där, men även en och annan herrjacka hänger prydligt på galgarna.
Den nyetablerade firman heter DARKH. Affärsinnehavarna har fått klartecken till att
använda namnet.
Namnet är ganska fiffigt hoptråcklat. Det bygger på begynnelsebokstäverna i ägarnas
förnamn. David, Amanda, Robert och Katarina, alla med efternamnet Hjertén har stått
som förebilder till det nya firmanamnet.
Affärslokalen finns i den tidigare lagerbyggnaden som Eson konfektionen använde till
att lagra sina tyger i. Hunki Dori har också använt samma lokaler tidigare till försäljning.
Den här dagen den 6 februari var det visning och försäljning till särskilt inbjudna vänner till familjen Hjertén. Att butiken i första hand är avsedd för kläder till damer gick
inte att ta miste på. Alla som var där var emellertid kvinnor. Enligt ett löfte som
Katarina gav skall det så småningom bli en liknande invigningsfest även för herrar.

Två av innehavarna
till DARKH,
Katarina och David.
Affären kommer att sälja varumärken som lagerhålls i fabriksbyggnaden för annans
räkning. Men även ett eget märke kommer att lanseras med namnet DARKH. Detta
märke kommer att produceras i de egna lokalerna. Katarinas mamma, Lisa, är en mycket skicklig sömmerska som kommer att stå för det mesta av produktionen.
Andra märken, som kommer att saluföras, är Twist & Tango, Gossip och Carell (endast
damkläder).
Herrarnas märke heter Borga sport. I nuläget är det lagerrensning av detta märke som
gäller.
Plädar av ull har väl de flesta hört talas om. De produceras av ägaren till Toarps säteri
men lagerhållning och distribution sköts av Katarina och Robert.
Man kommer att ha öppet torsdagar och fredagar klockan 14 – 19 och lördagar och
söndagar klockan 10 – 15.
VSK-bladet och alla Vegbybor är tacksamma att det finns någon som vågar satsa på
vårt samhälle och önskar av hjärtat LYCKA TILL.
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SKOLKRIS?
Förvånat tittade Barn- och Utbildningsnämndens ordförande Anders Dahlén ut över
mängden av intresserade som kommit till Vegby skolas matsal för att lyssna och debattera vad politikerna egentligen har för avsikt att göra när barnantalet minskar. Får skolan vara kvar eller skall den läggas ner? Detta var den stora frågan när nämnden kallat
till informationsmöte den 21 januari. Drygt 70 personer hade hittat till skolan denna
onsdagskväll. Detta visar hur angeläget det är med en skola i samhället. Förutom alla
Vegbybor som var på plats var det också en hel drös med politiker som var närvarande.
Dessa fick i alla fall veta att vi vill ha vår skola kvar.

Skolchefen Göran Nyman
koncentrerar sig på svaret
om skolan skall vara kvar
eller inte.
Föreläsare i ämnet skolans vara eller icke vara var Göran Nyman, en mycket kunnig
och sympatisk norrlänning som säger att han trivs mycket bra i vår kommun.
Som VSK-bladet skrev om redan för mer än ett halvår sedan är det problem med barnantalet i skolan. Nu är det inte så att detta gäller bara skolan i Vegby. Prognosen säger
att i hela kommunen sjunker barnantalet med i genomsnitt 20 % under de kommande
tio åren. Enligt statistik, som chefen för Barn- och Utbildningsförvaltningen Göran
Nyman tagit fram blir minskningen ännu värre i Vegby skolas upptagningsområde. Där
beräknas elevantalet sjunka med hela 65 %.
Vad kan nu detta bero på? En inte allt för vågad gissning är att den vuxna befolkningen
i området inte tar sitt fulla ansvar i sängkammaren. Ett samhälle som gått miste om så
många arbetstillfällen missar ju också dragningskraften ännu mer om skolan försvinner.
Ironiskt nog räcker det med en enda elev för att det skall bli en klass i förskolan.
Längre upp i klassystemet räcker ju detta inte av naturliga skäl. Det måste till lärare för
att det hela skall fungera. Även om lärarna anser att de är underbetalda så kostar de
trots allt ganska mycket pengar att ha anställda.
Att driva en skola eller att lägga ner den är en komplicerad procedur. Vad är lönsamt
och vad är det inte? Många hänsyn måste tas och räknas med. Skall barnen forslas till
andra skolor kostar skolskjutsarna mycket pengar. Finns det plats för så många barn i
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Som synes var de flesta föräldrarna närvarande när det informerades om skolan.
Gällstad eller Tvärred? Enligt statens bestämmelser äger föräldrarna rätt att själva
bestämma var deras bar skall få sin undervisning. Denna bestämmelse har Riksdagen
bestämt. När alla olika aspekter har vävts samman kanske det trots allt är mest lönsamt
att låta skolan i Vegby vara kvar.
När man gör en prognos är det många osäkerhetsfaktorer. En osäker faktor är hur
många barn som kommer att produceras efter detta upprop. Det kan till och med bli så
att skolan i Vegby måste byggas ut i stället.
Allt i samhället är beroende av ekonomin. Ändå är det konstigt att det jämt skall sparas
på barnen. Det är ju faktiskt så att det är barnen som är vår framtid.
En orsak till att skolan kostar mycket pengar är alla barn som får sin utbildning i andra
kommuner. Kunde vi i stället vända på detta och få fler som söker sin utbildning här i
stället skulle ekonomin förbättras avsevärt. Dagen efter mötet skriver Leif Fjällström i
UT att det efter förfrågan från Skövde kan bli aktuellt att starta en linje på gymnasiet
för att utbilda handbollsspelare. Om detta blir av torde många i den klassen komma
utifrån från andra kommuner med inkomster som följd.
Det är inte första gången som barnantalet går ner på grund av generationsskiften. Vi ser
med spänning fram emot den kommande hösten och vintern och den långa kön till BB.
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GRÖTFEST I FINNEKUMLA
När alla helgdagar och klämdagar var över passade Finnekumla församlings damkör på
att ordna en grötfest i Finnekumla församlingshem den 8 januari.
Samarbetet mellan Finnekumla och Tvärred är mycket bra. Många eldsjälar har del i att
det fungerar så utmärkt, men en sammanhållande länk är utan tvekan församlingarnas
gemensamma kantor Monica Johansson.

Kören får stränga
tillsägelser av Monica
att alla skall sjunga
i samma tonart,
om möjligt.
Drygt 40 personer, varav många från Tvärred, fanns på plats för att sleva i sig av risgrynsgröten med mjölk, socker och kanel.

Det var inte
roligt att gröten
tog slut i vår
skål, tycker GunBritt, Marianne
och Monica.
Kerstin anser
dock att man skall
vara glad att det
finns mjölk och
skinka kvar.
Det säjs att kanelen i synnerhet har en positiv inverkan på kroppens funktioner. Om det
var detta man tänkte på är svårt att avgöra. Men de flesta hade nog ett litet hum om
dess inverkan. Det förstår man när man ser antalet riskorn som man öst till sig och blev
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övertäckta med ett tjockt lager av denna krydda. Hade tomten sett detta hade han säkert
blivit mycket avundsjuk. Pepparkakorna till kaffet hade troligen en positiv inverkan på
kroppen också. Humöret steg till höga höjder, alla blev så glada, positiva och förnöjda.
Graderingen av ingrediensernas inverkan är ju inte vetenskapligt bevisad på något sätt.
Det kunde lika gärna vara smörgåsarna med skinka på som var skuld till den fina stämningen.

Så här skall ni göra
när ni äter gröt,
undervisar Helvi.
Monica blandade ätandet av gröt med allsång. Den som inte sjöng så där värst bra
kunde lyssna lite i stället. Man kunde inte undgå att höra att det fanns, kanske ett fyrtiotal, mycket duktiga sångare i salen. Vi andra var blindpipor.
Komminister Jonstoj avslutade julfesten med en kort andaktsstund.
Om traditionen håller i sig är det Tvärreds församlings tur att arrangera julfesten nästa
år.

Utsända spioner
från Tvärred
studerar Finnekumlabornas
bordsskick.
Gröt och mjölk i mild förening ger en vink om livets mening.
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DET GÅR UPP OCH DET GÅR NER
Nu är det klart! Det är bara att klampa in, trycka på knappen och invänta vad som kommer att ske. Håller man bara in knappen hela tiden finns det stora chanser att man kommer upp minst en våning.
Tack go’a, snälla Boverket för att du gett oss ett bidrag på 160 000 kronor till projektet.
Dessa pengar räcker inte fullt ut till kostnaden för Vegas hiss, men att de varit till god
hjälp plus ett stort antal frivilliga timmar är fullt klart.
Pensionärer har ingen vidare bra status i samhället. Men när det verkligen gäller då är
dessa bra att ha. Kunskapen som ett nästan helt liv gett kan ingen ta ifrån dem. Det är
nämligen pensionärer som har utfört jobbet med att mura, snickra, putsa, ta hål i den
befintliga ytterväggen mm. Sammantaget blev det en liten men naggande god fölunge
på utsidan av fasaden. Till och med en handikapptoalett har de fixat med ingång intill
hissdörren i entréplanet.
Nu är alla välkomna att bjuda in till fest i Vega. Bord, stolar, tallrikar, bestick kaffebryggare, diskmaskin och mycket annat finns att tillgå. Nu slipper du dessutom att
kånka upp för trapporna med sillburken till kalaset. Den ställer du prydligt på golvet i
hissen, ställer dig själv bredvid och trycker på knappen. Och vips är du i köket där uppläggningsfaten till sillen finns.
Den 15 juli skulle jobbet vara klart, och det blev det!

Att hissen blev klar i tid får vi tacka Sune Frilander, Mikael Peterson, Gustav
Johansson, Nils Larsson och Ulf Holm. Lennart Josefsson skulle också varit med på
bilden men han hade redan försvunnit när VSK-bladet sökte honom i sitt hem.
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VÄRT ATT VETA
Barnaskrik. När ett litet barn skriker kan ljudvolymen komma upp i 90 decibel att
jämföras med en vanlig samtalston som ligger på 60 decibel, en biltuta på 110 och en
rockkonsert på 120.
Kvalster. Visste du att du har många sängkamrater när du går och lägger dig. Upp
emot 2 miljoner små kryp vill dela upp dig emellan sig. Tryggt att veta att man aldrig
är så ensam som man tror.
Blixten. När detta skrivs har vi just haft ett omfattande åskväder. Därför är det på sin
plats att upplysa om att diametern i ett nedslag i allmänhet är 2 – 4 centimeter men kan
bli upp till 15 centimeter.
Rymden. Vi talar som bekant om att en stjärna är ett visst antal ljusår bort. Men hur
långt är då ett ljusår? Det är 9 460 530 000 000 kilometer.
Fredspriset. Alfred Nobel bestämde att priset skulle delas ut i Norge. På den tiden
hörde som bekant Norge till Sverige fram till 1905.
Djingis Kahn. Den här mannen har många arvingar på sitt samvete. Åtta procent av
alla män i Asien har en Y- kromosom från honom.
Winston Churchill. Han sa 1939 att ”Atomenergi kommer kanske att visa sig vara lika
effektivt som befintliga sprängämnen, med det är osannolikt att den kommer att skapa
något som är mycket farligare”.
Hårfagert. Att du har 120 000 hårstrån på skulten gör att frisyren blir väldigt fin fastän
att det faller av 100 strån per dag. Damer har i allmänhet tätare hårväxt än män. Men
det är klart att det går att kamma mittbena med två hårstrån också.
Viktigt. Om du vill snabbanta skall du ta flyget till ekvatorn. Där väger du 2-3 hekto
mindre än här hemma.
Atomtid. Sedan 1972 mäter vi längden av en sekund med svängningarna i grundämnet
cesiums molekyler. På 15 miljoner år blir avvikelsen en enda futtig sekund.
Prostituerade. Redan för nästan 2 000 år sedan fick prostituerade kvinnor betala skatt
på sin verksamhet i romarriket. Det kunde vara per månad eller per tjänst.
Språk. Engelska är det språk som 350 miljoner har som modersmål men talas av 1
200 miljoner. Mandarin har 900 miljoner som modersmål och talas av 950 miljoner.
Spanskan kommer trea, hindi fyra, franska femma, ryska sexa, arabiska sjua.
44

