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VEGBY SPORTKLUBBS ÅRSMÖTE

 

Ordföranden Per-Erik Frilander anbefallde en tyst minut för medlemmar som under det
gångna året avlidit. Därefter förklarade han årsmötet öppnat.
Vegby Sportklubb hade sitt årsmöte i klubblokalen på Sämshov den 28 februari.
Intresset är skrämmande dåligt. Endast 13 personer kom.
Medlemsantalet ökade under året med 19 stycken till 432. Aktiviteterna har omfattat
fotboll, bordtennis, motionsidrott, skidor, tennis och gymnastik.
Loppmarknaden som arrangeras varje år blir populärare för varje år som går. Numera
besöks den av ett tusental hugade spekulanter. Detta återspeglas i att försäljningen går
mycket bra med ett fint netto på mellan 30 000 och 40 000 kronor varje år.
I verksamhetsberättelsen får flytten av Sämsjökarnevalen från Lingåsen till Sämshov
stort utrymme. Styrelsen anser att flytten blev ganska lyckad. Detta var ett stort steg att
ta efter nästan femtio år på samma plats. Socialen, polisen och vakterna lovordade
VSK:s personal för en mycket lugn och fin Sämsjökarneval. Polisen behövde, under de
tre festdagarna, inte omhänderta en enda festbesökare.
Försäljningen av bingolotter minskar här som i övriga landet. Styrelsen söker idéer för
hur det ekonomiska bortfallet skall kompenseras. I nuläget söker styrelsen någon som
kan ersätta Kerstin med lottförsäljningen Hon har aviserat att sluta när sommaruppe-
hållet börjar i skarven mellan vår och sommar.
Vegby Sportklubbs tidning VSK- bladet utkom med fyra nya nummer under 2004.
Sportklubbens vaktmästare Göte Johansson avtackades i höstas efter två års tjänstgör-
ing på Sämshov.
Utan kommunala och statliga bidrag skulle det vara mycket svårt att driva förenings-
verksamhet över huvud taget. Trots att bidragen minskat under senare år fick VSK över
100 000 kr i driftsbidrag och aktivitetsstöd under det gångna året.
Fotbollsåret blev inte vad man från början hoppats på. Bristande träningsflit och många
skador gjorde att alldeles för många spelare behövde tas i bruk. Skadorna kommer med
oträning.
Kindsmästerskapen i bordtennis spelades i Ulricehamn trots att stan inte ligger i Kind.
Vegby deltog med fem spelare som spelade poolspel. Det innebar att alla fem fick spela
ett flertal matcher var. Som traditionen bjuder spelade man om Esonkannan den 29
februari. Lars Hjalmarsson vann och fick sitt namn ingraverat i pokalen. Tävlingen
lockade ett 30-tal deltagare. Som avslutning på säsongen anordnades en badresa till
Stadsparksbadet i Borås.
Bordtennisträningen återupptogs i september igen. Ett 25 tal killar och tjejer delades in
i två grupper. Tränare och instruktörer har varit Erika Johansson, Ann Hjalmarsson och
Åsa Claesson. Höstterminen avslutades med en hamburgare på Café Nyfiket.
Ungdomssektionen har haft fem lag med i olika former av seriespel. 8 och 9 årslagen
spelade poolspel, 12 och 14 årslagen spelade seriespel och 12 års tjejer deltog också i
seriespel.
Även de yngsta har fått sitt. För dem har det anordnats s.k. lektimma.
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Avslutningen på säsongen firades med en resa till simhallen i Ulricehamn. Alla som
deltagit på något sätt fick ta med sig föräldrarna till en abonnerad simhall.
På årsmötet meddelades att Claes-Erik Sjölin tillträder tjänsten som vaktmästare på
Sämshov med början den 7 mars.
Medlemsavgiften beslutades att vara oförändrad år 2005. Detta innebär att det kostar 75
kr för enskild och 200 kr för familj med barn (hur många som helst) under 20 år att
vara medlem. Se annan artikel om detta i Bladet.
Efter alla formalia företogs en lång rad av val.

 

Styrelsen

 

Till ordförande omvaldes Per-Erik Frilander.
Erika Johansson och 
Carina Gustavsson omvaldes till styrelseledamöter
Kvarstående ett år till Johan Sundmark och Claes-Erik Sjölin.
Suppleanter är Lars Rosenqvist och Christer Johansson.

 

Fotbollssektionen

 

Claes-Erik Sjölin
Marcus Malm
Andreas Larsson
Peter Karlsson

 

Bordtennissektion

 

Ann Hjalmarsson
Erika Johansson
Åsa Claesson
Annelie Emanuelsson
Ulrika Kallin

 

Tennissektion

 

Olle Claesson
Ola Claesson
Tony Ekman
Ulrik Torstensson

 

Arbetskommitté

 

Krister Emanuelsson
Åke Johansson
Benny Mild
Kenth Abrahamsson
Lars-Åke Frilander
Jonny Halvarsson
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Ungdomssektion

 

Krister Emanuelsson
Jörgen Andersson
Eine Kallin
Mathias Axell
Kajsa Rhodin
Ola Claesson

 

Damsektion

 

Erika Hafner
Ann Hjalmarsson
Gudrun Nilsson

 

Nöjeskommitté

 

Johan Sundmark
Alexander Larsson
Marcus Frilander
Per Levinson
Kristoffer Nord
Jonas Haglund
Jonas Claesson
Robert Olausson
Patrik Olausson

 

Revisorer

 

Annelie Emanuelsson
Gunilla Johansson
Östen Emanuelsson, revisorssuppleant

 

Utbildningsansvarig

 

Olle Claesson

 

Biljett försäljare

 

Göran Sjölin
Sune Frilander
Inger Johansson
Nils Larsson

 

Valberedning

 

Fredrik Skattberg
Janne Johansson
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Efter att styrelsen konstituerat sig fick den följande utseende:
Ordförande Per-Erik Frilander, vald på årsmötet.
Carina Gustavsson sekreterare
Erika Johansson kassör
Claes-Erik Sjölin v ordförande
Johan Sundmark v sekreterare

Innan det var dags för kaffe med korv och bröd avtackades styrelsemedlemmarna
Gudrun Nilsson och Patrik Olausson med var sin tjusig hink fylld med jättefina blom-
mor.

 

Delar av styrelsen från vänster Carina Gustavsson, Erika Johansson,
Per-Erik Frilander, Lars Rosenqvist och Claes-Erik Sjölin.

 

GÖR SOM VSK: JOBBA MED SISU



 

6

 

VSK-BLADET 25 ÅR

 

När detta år är till ända har VSK-bladet givits ut under hela 25 år. Men vi vill redan nu
starta upp med en återblick på den snart 25-åriga tillvaron.
Jag minns som om det vore i går när Enar Claesson stegade in på Vegby Sportklubbs
styrelsemöte och framförde en idé som han burit på under några år. Han frågade om
han fick ge ut en tidning som han tänkte kalla VSK-bladet. Det kommer att kosta lite
för klubben att trycka den och distribuera den men i övrigt blir den kostnadsfri.
Vi som satt i styrelsen förstod nog inte fullt ut vad han menade när han sa att han gör ju
inget annat för klubben nu så detta får bli hans bidrag. Att jobbet skulle ta så mycket
tid och kraft i anspråk på hans fritid förstod vi inte. Enar hade sitt jobb på Arne-kon-
fektion att sköta utöver att han var frilandsjournalist på Ulricehamns Tidning. Ingen
trodde heller att tidningen skulle uppleva 25 år. Så gott som alla andra publikationer av
detta slag blev och blir för det mesta ganska kortlivade. Styrelsen sa emellertid ja till
hans erbjudande.
Nu är vi alltså inne på det tjugofemte året. Jag vill förmedla lite av vad som stod att
läsa i det allra första bladet:
”Hej. Får vi lov att presentera oss. Detta är Vegby SK: s klubbtidning. Tycker den
ärade läsekretsen om den och redaktörens ambitioner räcker till, är tidningen avsedd att
komma ut var åttonde vecka. Jobbigt blir det men roligt får vi hoppas. Klubbtidningen
är i första hand avsedd att vara ett informationsblad för Vegby SK, men vi kommer
också att ha små minireportage om ”kändisar” i Vegby, Säm, Götåkra och Finnekumla.
Vi kommer att skriva om gamla tider, om dagsaktuella ting och om tider som kommer,
främst då med sikte på idrottsfronten. Så skärp Er alla ni aktiva.
Tidningen kommer att distribueras som gruppkorsband till hushållen. En del pengar
kostar tidningen Vegby SK i tryckning och distribution, men trots detta blir den kost-
nadsfri för våra ärade läsare. Pengar kommer vi att till viss del få in genom annonser.
Ett gott råd därför till alla Er som har något att säga läsekretsen i form av en annons –
STÖD OSS MED EN ANNONS.
Välkommen att ta del av vår klubbtidning.
HÅLL TILL GODO. Enar Claesson.   Red.”
Så skrev Enar på första sidan i 

 

Nr 1 1981

 

Styrelsen har ordet. Vi skall planera färdigt FESTPLATSEN och göra slutarbetet på
DANSBANAN. Vi räknar med att ha danspremiär där på pingstafton.
Ett reportage finns om LEDARPARET ALF OCH GUNBRITT ANDERSSON på
Granvägen i Vegby. 
Var med och gissa. Vem är denne Vegbybo? Enar hade en frågetävling som han kallade
”SIGNALEMENTET”.
Där fanns ett reportage om ett NYTT ELLJUSSPÅR som kommer uteslutande att gå
över Sveaborgs marker. Kostnad ca 60 000 kronor.
UR MINNENAS SKATTKAMMARE, ett reportage om Valter Rosenqvist.
Får vi lov att presentera en ung och purfärsk DM-mästarinna CAMILLA SANDELL 9 år.
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Bild på styrelsen: Göran Sjölin, Gösta Malm, Göran Karlsson, Nils-Göran Johansson,
Jan-Erik Svensson, Sven-Erik Carlsson, Sune Nilsson.
HÄNT OCH KÄNT. Damklubbens handarbetsauktion i november gav ett netto på cirka
12 000 kronor. Damklubben och Vegby Pensionärssyförening räknar med ett netto på
cirka 2 000 kronor vid årets julmarknad. Ulricehamns Lucia framträdde med tärnor. En
av tärnorna var Marita Carlsson, Vegby.
En av föreningens allra äldsta medlemmar, Harry Malm avled under hösten.
Det första VSK-bladet innehöll 11 annonser. Det var Vega Bio, Berglunds Smide och
Rör, ICA – allköp, Fotoköpet – Postorder, Sport – Textil i Vegby, Allt i Färg, Konsum
Vegby, Bryggeri AB Falken, Bröderna Sandells Åkeri, Helo Konfektion, Vegby
Bosättning.
I stora drag var det allt detta som det allra första VSK-bladet innehöll. 
I kommande nummer skall vi under året publicera några artiklar som Enar Claesson
författat.
Enar hade ett reportage som hade rubriken MINNENAS SKATTKAMMARE. Om ni
har kvar de 84 hitintills utgivna bladen så skall ni se att de är en skattkammare som
bevarar inte bara Sportklubbens utan hela vårt samhälles historia för oss och komman-
de generationer.

 

LOPPIS IGEN

 

Nu är det snart dags igen. Redan den 5 maj infaller Kristi Himmelsfärdsdagen i år.
Därför är det i allra högsta grad på tiden att gå igenom bråten och rariteterna på vinden
i källaren eller rent av i vardagsrummet. Vegby Sportklubb tar emot allt. Vi uppskattar
naturligtvis att ni vill skänka fina prylar till Loppmarknaden. Kanske att vi kan göra en
auktion i år. Lite längre tillbaka fanns det många fina saker, till och med antika, som vi
auktionerade ut och fick in massor med pengar på. Men vi skall inte klaga. Ni alla i
Finnekumla och Säm har varit mycket givmilda genom åren. Tack vare er har
Loppmarknaden gett fina ekonomiska tillskott till klubben. 
Som vanligt är vi tacksamma om ni själva transporterar era grejer och placerar dem på
dansbanan. Kan ni dessutom försöka att sortera och ställa prylarna på angiven plats är
det ännu bättre.
Det är bara detta med vitvaror och däck. Detta kan vi tyvärr inte ta emot ens om ni
betalar för det. Kör i stället dessa saker direkt till tippen i Ulricehamn.
När Kristi Himmelsfärdsdagen nalkas kör vi omkring precis som vanligt och hämtar
upp prylar utanför din dörr.
Slå gärna en signal till Pelle tfn 72570 eller Brallis tfn 72343 och meddela ditt innehav
av grejer så ser dessa herrar till att det blir hämtat. Du kan också nå Brallis på
Sämshov. Telefonnumret dit är 72316.
Tack på förhand!!! 
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RING 0321-53 19 00 BYGDENS TEKNIKFÖRETAG

 

E-mail: info@ietv.se

 

Medlem av svenska naprapatförbundet.
Leg. Naprapat.

 

månd-fred

 

.Idrottsskador

.Massage

.Elektromedicin

.Rygg- Nack- &
Ledbehandling

 

Kassör: Kerstin Sundmark

 

NÄR DET GÄLLER:

 

—KONSTRUKTION ELEKTRONIK OCH ELSKÅP
—PC-MÄTSYSTEM – PC-STYRSYSTEM
—PC-BASERAD PRODUKTIONSUPPFÖLJNING
—INBROTTSLARM

 

Singer Sverige, Gamlebyvägen 1
520 11 VEGBY, Tel. 0321-72690
E-mail: info@singer.se 
Hemsida: www.singer.se
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Tåstarpsg. 9, TRANEMO (utfarten mot Svenljunga)

 

Uthyrning av golvslipmaskiner.

LAMINATGOLV

 

”Klick”

 

TRÄGOLV

 

Ek. 14 mm

 

PLASTMATTOR

 

Tåstarpsg. 9, TRANEMO (utfarten mot Svenljunga)

 

20% RABATT

 

på hela tapet-
sortimentet!!!

 

• Allt för målning inomhus!

• Vi bryter färgen i din egen kulör!

 

Vegby Skogstjänst
tel. 0321-725 02

 

Sportlagret Sportlagret
Sjövik Ulricehamnsvägen 5
520 11 Vegby 520 10 Gällstad
0321-720 80 0321-711 70
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ÅRETS HUS

 

Precis lagom till jul proklamerade en kommitté bestående av Börje Eckerlid, Perallan
Orrbeck och Anna-Lena Johansson med Jonas Yngström som sakkunnig att Byalaget i
Vegby fått utmärkelsen Årets Hus i Ulricehamns kommun. Utmärkelsen fick man för
det fina arbetet med att iordningställa sågverkstomten till ett naturskönt område med ett
kafé. Ett diplom utdelades och senare kommer en skylt i smide att sättas upp som
bekräftar utmärkelsen. Tidigare museichefen Meje Josefsson har instiftat priset.
Hade denna tomt legat i Ulricehamn i stället hade iordningställandet kostat åtskilliga
miljoner kronor. 
På en ort som Vegby går det att mobilisera frivillig arbetskraft. Här har man kunnat
skaka fram flera tusen frivilliga arbetstimmar. Naturligtvis har maskiner måst hyras in
för planeringsarbeten, men det är trots allt de frivilliga arbetstimmarna som gjort det
möjligt. I sammanhanget skall vi inte lyfta fram några namn. Detta skulle bara sluta
med att några blir avglömda. Här sätter vi kollektivet i förgrunden. Utan olika kunska-
per och handlag hade det inte gått även om många är mycket händiga personer.
Naturligtvis har ett EU bidrag som kallas Leader + på 300 000 kronor gjort det lättare
för folk att ställa upp.

 

Det vi ser på
bilden föll juryn
i smaken. Vi kan

förstå varför.

 

Fantasi har heller inte saknats. Gå gärna dit, om du inte gjort det tidigare, och titta på
fontäner, kanaler, grillkåta, broar, planteringar och allt annat som färdigställts.
En positiv sak med att Kjell-Åke Dahlin på BT, som var på plats, lyckades med det
som VSK-bladet misslyckats med under flera år, att få fram ett arbetsnamn på parken.
Det har saknats ända sedan arbetet startade. Nu välkomnar vi namnet Sjöparken som
blir offentligt när invigningen går av stapeln någon gång på försommaren.
Vi får inte heller glömma att nämna att byggnaden som inrymmer Nyfiket har bidragit
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till att juryn i Ulricehamn valt ut just Sjöparken i Vegby till Årets Hus 2004. Ägarna
har trollat med tre stycken arbetsbodar och fått ett mycket tilltalande kafé. Även här har
mycket svett, men inte tårar, bidragit till att Vegby åter har blivit en plats att stanna till
på och avnjuta gott kaffe med dopp och få en fantastisk utsikt på köpet.
När våren gör sitt intåg i naturen kommer säkert gamla och nya cyklister på den gamla
banvallen, som är asfalterad och i mycket gott skick, att stanna till för en vandring i
Sjöparken och beundra denna fantastiska anläggning och smyga in i Nyfiket för en
kopp kaffe med dopp. Naturligtvis är också bilburna personer hjärtligt välkomna.

 

Sedan förra bilden
på Nyfiket var
införd i VSK-bladet
har en stor för-
vandling skett.

 

Kommitténs motivering var. ”Byalaget i Vegby har under året anlagt en attraktiv park
med möjligheter till möten, natur- och konstupplevelser. De har även med små medel
tillskapat ett kafé, ”Nyfiket”. Byalaget har med sin insats visat stor stilkänsla och mil-
jöanpassning i arbetet att förändra den öde sågverkstomten till en behaglig plats.”
Hoppas bara att hastigheten på vägen minskar så att bilisterna hinner se allt det vackra.
Skall vi som bor här i trakterna komma överens om att göra ett försök och föregå med
gott exempel genom att lätta på gaspedalen?
Ett fyrfaldigt hurra för utmärkelsen!!!      

 

BINGOLOTTO

 

Efter att i många år ha sålt bingolotter i Vegby samhäller tänker ”Bingolotta” Kerstin
Johansson lägga promenadskorna och cykeln på hyllan.
Hon har genom åren gjort ett fantastiskt fint arbete för Vegby Sportklubb. Tack vare
henne har det sålts väldigt många lotter i vårt samhälle.
Redan nu kan du prenumerera på lotter att levereras i höst.
Tack Kerstin för ett mycket fint jobb!



 

RÖDA KORSET I FINNEKUMLA

 

Röda Korset i Finnekumla höll sitt årsmöte i Finnekumla församlingshem den 8 februari.
Tyvärr uteblir medlemmarna från mötena. Ett årsmöte behöver inte vara den torra till-
ställning som många föreställer sig. Vi som var där hade en mycket trevlig och social
sammankomst. Det mesta är dessutom uppgjort i förväg så risken att bli tvingad till
uppdrag man inte vill ha är ganska minimal.
Röda Korset är mycket viktigt. Vid katastrofer jorden runt gör Röda korset otroligt fina
insatser. Bli medlem du också och dra ditt strå till stacken, Som bekant är det många
bäckar små… Medlemsantalet i Finnekumla var 75 stycken år 2004, men borde vara
åtskilliga fler.

 

Ansiktena, profilerna och nackarna är välkända sedan många år tillbaka.

 

Bara från den lilla föreningen i Finnekumla utbetalades 10 000 kr till offren för jord-
bävningskatastrofen i Iran och 20 000 kr till flodvågens offer i Sydostasien.
Hur blir man medlem? Sätt in medlemsavgiften 150 kr på postgironummer 900 809-5
med uppgift om namn, adress och att du vill bli medlem i Finnekumla Röda Korskrets.
I juni månad gjordes en resa med buss till trakterna av Falköping, och så anordnades
den traditionella auktionen som gav ett netto på drygt 24 000 kr.
Efter de förmedlade gåvorna fanns det lite över 33 000 kr i kassan.
Årsmötet planerade för verksamheten 2005. Någon resa blir det inte detta år. Ett beslut
finns att anordna en resa vart annat år.
Föreningen skall även i år delta i Länskampen som går av stapeln den 16 mars. Då har
detta blad redan kommit ut till alla hushåll i Säm och Finnekumla.
Preliminärt fastställdes årets auktion till den 25 november. Datumet måste anpassas till
när kören Kantona och auktionsutroparen Marin Jansson kan ställa upp..
Ett lotteri skall säljas på en cykel. Priset per lott kommer troligen att bli 50 kr.
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I övrigt blir det insamlig med bössor vid kyrkovalet i september, 
Planer finns på att anordna en kurs i första hjälpen under hösten.
Beslutades att skänka 3 000 kr till ”Lisa – projektet”.
Efter omval av Linnea Claesson och Käte Nilsson ser styrelsen ut i sin helhet som följer.
Ordförande Claes Holmén, sekreterare Ann-Charlotte Filipsson, kassör Göran
Fahlström Birgit Andersson, Marianne Holmén, Ingegerd Ekström, Astrid Josefsson,
Käte Nilsson och Linnea Claesson med Monica Sparre och Ulla Rosenqvist som ersät-
tare.
Revisorer är Lars-Olof Johansson och Ingemar Claesson. Deras ersättare är Olof
Andersson och Hans Pettersson.
Till studieorganisatör utsågs Birgit Andersson och till lotteriansvarig valdes Claes
Holmén.

 

ETT STORT JUBILEUMSÅR

 

År 2005 är ett stort jubileumsår för Vegby Sportklubb. Klubben fyller 80 år i augusti.
Enligt, som det ibland heter, obekräftade uppgifter skall detta firas i Vega någon gång i
höst. Det finns väl fortfarande många som lever och som var födda då, men knappast
någon som var med och bildade klubben. I alla föreningar finns det alltid starka perso-
ner som gjort mycket mer än man kan begära av dem. Så är det också i vår förening.
Om inte alla dessa krafter hade funnits skulle inte föreningen existerat i dag.

Ett annat jubileum är Sämsjökarnevalen som i år anordnas för femtionde gången.
Festen har för det mesta varit till glädje för VSK men det finns år när man undrat om
det inte är dags att skrota den. När de sociala myndigheterna jagat styrelsen med blå-
slampa har det inte alltid varit så trevligt att sitta i skottgluggen. Under en period var
det ständiga hot om att inte ge tillstånd för festen. Allt redde dock ut sig. Tack vare
Sämsjökarnevalen har VSK haft en ganska god ekonomi med undantag för en period
under 80-talet. Tack vare ett ihärdigt arbete redde också detta ut sig. 
Även på 50-talet var ekonomin allt annat än bra. Vid ett tillfälle uppmanades en del av
medlemmarna att lämna in ett stryktips för att på så sätt försöka förbättra ekonomin
med en vinst. Det var den dåliga ekonomin som gjorde att idén kom upp om att hyra
Lingåsen och ta hit artister för att roa publiken. Året var 1956. Det kan tyckas att jubi-
leet skulle gå av stapeln nästa år men om man räknar, så börjar man med 1956 som år
ett, då blir 2005 det femtionde året.

Sedan var det ytterligare ett jubileum på gång. Som framgår av annan artikel fyller
VSK-bladet 25 år i år. Artikeln beskriver lite från det allra första bladet men vi återkom-
mer med ytterligare artiklar hämtade från bladets tidiga barndom i årets kommande blad.

Som om det inte var nog med detta. 

 

Esonkannan fyller 30 år. 
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För trettio år sedan instiftade Eson Konfektion AB in ett vandringspris i bordtennis.
Namnet på bordtennisturneringen blev naturligtvis Esonkannan. Kannan skulle för
övrigt vinnas tre år, utan ordningsföljd, för att finna en ägare. Den kanna som det spe-
las om nu är den andra i ordningen. Esonkannan firar alltså 30-årsjubileum i år med en
turnering den 13 mars i skolans gymnastiksal. Läs om detta på annan plats i VSK-bladet. 

 

IDROTTSALLIANSENS ÖDE

 

För nästan på dagen tjugonio år sedan bildades Ulricehamns Idrottsallians. Syftet med
alliansen var att bilda ett ”bollplank” som politikerna skulle rådfråga och få tips om
finesser som kunde vara bra att ha i en ny sim och sporthall och andra arenor.
En del starka krafter var igång med att förverkliga ”ett måste” för en kommun med
självaktning. Som alltid fanns det ett mycket stort bytänkande. Ulricehamn skulle min-
sann inte ha allting. Vi här ute i periferin måste ju ha någonting också. Vi blir ju totalt
utarmade. Känns tongångarna igen?
För att försöka att få lite skonsammare tongångar ibland kommunens föreningar, och
politiker med för den delen, bildades Ulricehamns Idrottsallians den 29 mars 1976.
Vegby Sportklubb var en av de ca 50 medlemmarna. Sim- och Sporthallen blev byggd
men Alliansen levde vidare. De senaste 24 åren har redaktören varit kassör. Eftersom
ingen verksamhet numera finns i Alliansen ansåg kassören att det var dags att upplösa
sammanslutningen.
Ett möte sammankallades den 17 januari 2005 för att dryfta hur vi skulle gå tillväga.
Beslutet blev att Ulricehamns Idrottsallians skulle upphöra från nämnda datum. Det
fanns faktiskt lite pengar att fördela i ”dödsboet”, närmare bestämt hela 5 047:35. Det
senaste årets ränta blev fantastiska 5:04 kronor.
I början när jag var kassör var räntan mycket bra. Behållningen på kontot var 1 500 kr
när jag tog över. Mellanskillnaden till dagens behållning är ränta helt och hållet eller 
3 547:35.
Vid mötet fick kassören i uppdrag att överlämna hela summan till en ny allians. Denna
skall verka för att en träningshall för i första hand fotboll med konstgräs blir byggd
uppe vid Lassalyckan i Ulricehamn. Mötet ansåg att eftersom så många föreningar är
med i U-hamns Idrottsallians borde pengarna komma till användning där många av
klubbarna kan dra nytta av dem. 
En förutsättning för att Fotbollsalliansen skall bildas är att kommunen garanterar ett
årligt driftsbidrag på 300 000 kronor. Det borde gå vägen eftersom
Föreningssparbanken har garanterat ett bidrag på 200 000 kr årligen i första hand under
de fem första åren. 
Skulle inte kommunen dra sitt strå till stacken kommer pengarna i stället att överläm-
nas till annan alliansverksamhet, Skidalliansen. 
Den sista styrelsen bestod av ordf. Uno Karlson, sekr. Per-Arne Svensson, kassör Göran
Karlsson, v ordf. Stig Kjellsson, Evy Brunngård, Jan-Erik Sprigg och Håkan Kannius.
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ETT VM PÅ HEMMAPLAN

 

Tro det eller inte, men ett VM i pimpelfiske kunde genomföras på Sämsjön den 12
februari, trots allt. När det gått långt fram på vintern är vattnet så kallt att det fryser till
is bara det blir några minusgrader. 
Detta visste Mikael Johansson, som är en riktig baddare på vinterfiske också. Han affi-
scherade på anslagstavlorna att: blir det bara några minusgrader genomför vi tävlingen.
Tyvärr var det många som hittade på andra äventyr just den här dagen. Endast 13 delta-
gare ställde upp.
Tydligen var det eliten bland Vegbys vinterfiskare som kom till start. Samtliga fick fisk
enligt invägningstabellen.
Start och målplats var som vanligt Vega. När startskottet gick var det blåsigt och rug-
gigt. Efterhand började det snöa och övergick i ett riktigt busväder med mycket kraftiga
vindbyar.

 

Mikael blir starkt
bevakad när han
väger in firrarna.

 

Som sagt alla fick fisk. Storleken var inget att skryta med, men det blev många fler till
antalet i stället. De flesta abborrarna var inte större än siklöjor. Då kan var och en för-
stå att det blev svettigt för Mikael Johansson att dra upp 2 kilo 7 hekto och 99 gram
abborrar. Med denna vikt sopade han överlägset hem Vegbymästerskapet i pimpelfiske.
Tvåa blev Per Johansson med 1 kilo 3 hekto och 83 gram. Bronspokalen togs av
Gunnar Larsson med 8 hekto och 34 gram.
Pris delades också ut till bästa junior. Matias Andersson blev den lycklige juniormästa-
ren med en bamsing på 33 gram.
Ett vandringspris har cirkulerat runt i många år. Här är det den största abborren som
gäller. Matti Laaksometsäs största abborre vägde 123 gram och med den vikten får han
sitt namn ingraverat i vandringspriset, som måste tas tre gånger för att man skall få
behålla det för alltid.
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Mikael, i mitten, håller hov med övriga pristagare. Från vänster Mattias Andersson,
Matti Laaksometsäs, Gunnar Larsson och Per Johansson.

 

Efter väl förrättat värv kan deltagarna sitta i baren i lugn och ro och läska sig och prata
fiskehistorier. 
Tro på dom, den som vill och vågar?

 

BLI MEDLEM I VSK

 

Med detta VSK blad har du fått ett inbetalningskort för medlemsavgiften till Vegby
Sportklubb. Avgiften är 75 kr för enskild medlem och 200 kr för familj med barn under
20 år.
Skicka in avgiften så snart som möjligt. Då slipper kassören en massa extraarbete med
att göra en påminnelse. Vi vet alla att det är mycket lätt att inbetalningskortet kommer
undan. Sedan är det mycket lätt att glömma bort att betala. Fyll i inbetalningskortet
med en gång. Skriv namn på alla familjemedlemmarna och även när ni alla är födda.
Detta skulle underlätta för kassören att göra en komplett medlemsmatrikel.
Du kan välja mellan att använda bankgironummer 564-884 eller postgironummer
97057-4. Huvudsaken är att Du blir medlem.
Alla, både gamla och nya medlemmar, är hjärtligt välkomna i gemenskapen!
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KRETSKAMPEN 2005

 

Ett säkert vårtecken är när Finnekumla Rödakorskrets kallar till kamp mot övriga
Rödakorskretsar i Regionen.
Den 16 mars, i Vegby skola, var en sådan dag då medlemmarna satte hjärnan på svåra
prov. Frågorna har inte blivit lättare med åren precis. Utan att ta hjälp av datorn står
man sig slätt numera. Den här kretsen kan skatta sig lycklig över att ha några mycket
skickliga användare av detta hjälpmedel.
Basen för dagens tävling var Lars Isaksson som fick ta över sin svärfars jobb som han
innehaft sedan urminnes tider.
På Lars papper stod det att det var 78 kretsar från hela regionen som skulle delta. Det
går tydligen att efteranmäla sig för deltagande. För när de ringde upp och meddelade
resultatet hade det ynglat och blivit 81 kretsar i stället.

 

Lars Isaksson delar ut frågorna till Claes Holmén som i sin tur ger dem till ”rätt” person.

 

Lars jobb innebär först och främst att hålla koll på klockan. När klockan i skolans mat-
sal slog sju var det dags att bryta kuvertet med frågorna, 20 stycken.
Nu startade en hektisk timma. Ett tjugotal pannor veckade sig som skrynkliga äpplen.
Man slog i lexikon, man bläddrade i Röda Korsets tidningar och som nämnts fick dato-
rerna jobba för högtryck.
Fråga efter fråga överlämnades besvarade till Lars. Han i sin tur skrev ner de avgivna
svaren på ett blädderblock som han numrerat från 1 till 20.
Exakt klockan 8 ropade han ut att tiden var ute. Alla böcker slogs igen och Lars drog
sig tillbaka för att invänta att samordningscentralen i Borås skulle ringa upp och
inhämta svaren.
Under tiden serverade Ulla och Linnea härliga smörgåsar och en lika härlig kaka till
kaffet. Åtgången var stor. Det tar på krafterna att använda hjärnan.
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Om det var frågorna eller kaffet som tröttat ut deltagarna går inte att ha någon 
uppfattning om, men en liten om aldrig så liten tupplur kan inte skada.

 

Medan deltagarna lät sig väl smaka fick Claes facit i sin hand och försökte att
poängsätta resultatet. Han fick endast fel på en halv poäng. Denna känsla har han san-
nolikt skaffat sig genom att läsa av taxametern i taxin. 
Vad det var som strulade till det i Borås är inte känt. Claes Holmén satt uppe halva nat-
ten och väntade på att få placeringen i tävlingen. Som tur var insåg han att det skulle
dröja allt för länge så han gick helt sonika och la sig.
På morgonen efter kom dock beskedet att Finnekumla Rödakorskrets blev nummer 31
av 81 deltagande kretsar. Av de 70 poäng som kunde erövras fick vår krets ihop 49 1/2
poäng. Detta får anses som ett bra resultat. Det fanns faktiskt 50 kretsar bakom oss
med sämre resultat. 

 

SKOLAN I VEGBY LÄGGS NER

 

Från, som det heter, vanligen välunderrättat håll går det envisa rykten i maktens korri-
dorer. Där envisas man med att påstå att skolan i Vegby kommer att bommas igen om
fem år.
Vegbybor: upp till kamp nu, sätt igång omedelbart! På många andra håll har man
påverkat politikerna att tänka om. Är man bara tillräckligt enveten och kommer med
starka argument går det att stoppa vansinnet. Kolla hur de gjorde i Od exempelvis.
Kalla till stormöte och bestäm er för vad ni skall göra och hur ni skall göra.
I sådana här krissituationer är allt tillåtet för att bevara samhället från total utarmning.
Det är barnens bästa och deras framtid det handlar om. Hem och skola, var finns ni?
Än en gång: upp till kamp för era barn bästa! Ni har hela samhället bakom er.
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PRO OCH SPF HAR 
HAFT SINA ÅRSMÖTEN

PRO ÅSUNDEN

 

PRO Åsunden höll sitt årsmöte den 1 februari i Församlingshemmet i Gällstad.
Sex medlemmar hade under föregående år avlidit. Under värdiga former hyllades deras
minne genom att ordföranden Göran Karlsson nämnde namnet på den avlidne och
tände ett ljus för var och en. En tyst minut anbefalldes till deras minne. Därefter läste
Ingrid Caskie en vacker dikt och kören sjöng ett par stämningsfulla sånger.
De avlidna medlemmarna är Torborg Larsson, Margit Eriksson, Gunnar Hell, Hadar
Karlsson, Svea Edvardsson och Stig Ivarsson.
Till att leda årsmötesförhandlingarna utsågs Sture Hjalmarsson för sextonde gången i
ordningen. Gustav Johansson blev dagens sekreterare för sjuttonde gången. Därmed har
han varit sekreterare under samtliga årsmöten sedan föreningen bildades.
I maj månad gjordes en resa till Östergötland. Där gjordes ett antal strandhugg med
besök på Flygmuseet, Cloetta chokladfabrik, Alvastra och gamla Linköping där den
välkände Ragnar Dahlberg, känd från TV, underhöll i sitt kafé.
Ytterligare en resa (hemlig) gjordes med destination Göteborg. Bland sevärdheterna vi
besökte kan nämnas allas våra pojkdrömmars mål att få se hur det kan se ut inne i en
U-båt. 
Medlemsantalet var vid årsskiftet 196 stycken. Det innebar att föreningen ökat med 13
medlemmar. Föreningen har gått med i en central uppbörd av årsavgifterna vilket gjort
det lättare att få in medlemsavgifterna. 
10 stycken månadsmöten har hållits. Dessa hålls på olika platser då vårt verksam-
hetsom-råde är utspritt över de största delarna av gamla Åsundens kommun.
Som traditionen bjuder är det underhållning vid varje månadsmöte. Det första hölls i
Torsbo den 8 januari. Där visade Seppo Rappinoja bilder som han tagit själv i Röda
Havet. Den 5 februari var det årsmöte i Gällstads Församlingshem med PRO Åsundens
kör som underhållare, den 4 mars hölls mötet i Marbäcks Församlingshem med manne-
känguppvisning, 1 april var turen kommen till Vegby församlingshem dit Fonus var
inbjudna för att presentera sin verksamhet, den 6 maj var det Bingo ledd av Bertil
Fritzon i Tvärreds Församlingshem. Efter sommaruppehållet återupptogs mötesverk-
samheten den 5 augusti i Marbäcks Församlingshem med underhållning av Tore
Nilsson. Den 2 september var det åter dags för möte i Gällstads Församlingshem där
ledamoten i Hälso- och sjukvårdsnämnden Alva Hjert medverkade, 7 oktober ledde
Bertil Fritzon Bingon i Tvärreds Församlingshem, 4 november kom Gunilla Ahlström
till Drömkåken i Rånnaväg och underhöll med sång och diktläsning och slutligen var
det årets julbord den 2 december i Vega med underhållning av barnen från Fantasia
som framförde en uppskattad Luciatablå.
Den 11 november var det förevisning av bilder i Vegby Församlingshem tagna vid
olika tillfällen, bland annat på resor som föreningen gjort.
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I övrigt har det varje vecka varit stor aktivitet bland medlemmarna. Sammanlagt har
6195 deltagare besökt någon eller några av alla våra aktiviteter. Föreningsmötena sam-
lade 825 medlemmar, sångkören 464, Line Dans 349, Qi Gong 369, Boule 850,
Bowling 327 stycken. Andra aktiviteter har varit tipspromenader, PRO danser, prome-
nader, stavgång, cykling och en hel del annat. 
I samband med Riksorganisationens kongress anordnades en cykelstafett som startade i
Varberg och slutade i Stockholm. Vi i vår förening var medarrangörer och ansvarade,
tillsammans med PRO U-hamn, för sträckan, på den före detta banvallen till Falköping,
Ulricehamn – gränsen till Skaraborg där Falköpings PRO tog över. Vi fick i vår tur sta-
fettpinnen av Boråsarnas PRO föreningar som kom på ”banvallen” åtföljt av ett stort
följe.
2 av våra medlemmar har varit på Gysinge folkhögskola och lärt för att i sin tur lära ut
allt om friskvård.
Eftersom det var ett årsmöte förrättades en hel del val.
Göran Karlsson fick förnyat förtroende som ordförande. Detsamma gällde kassören
Sune Frilander. Till ny sekreterare valdes Ingrid Igelsjö. Övriga i styrelsen är Ingrid
Caskie, Sven-Olof Bårdh, Göran Axelsson och Kent Sjöberg.
Ersättarna Benkt Ekdahl, Marianne Carlsson och Inga-Lill Sjöberg är kallade till samt-
liga sammanträden med styrelsen.
En lång rad av medlemmar utsågs till studieorganisatör, kulturombud, friskvårdsledare,
ansvariga för tipspromenader, 8 ombud för PRO-kontakt, resekommitté, danskommitté,
konsumentinformatörer, trafikombud, försäkringsansvarig, 7 ortsombud, körkommitté,
ombud till Distriktets årsmöte respektive höstmöte, ombud till ABF: s möten och till
sist valberedning.
Innan det var dags för kaffe avtackade ordföranden Gustav Johansson, som valt att
avgå ur styrelsen, med en fin blomsterkorg för det enastående förtjänstfulla arbete som
han uträttat i föreningen under hela 17 år som sekreterare.
Som avslutning på årsmötet underhöll PRO Åsundens sångkör med ett flertal sånger. 

 

SPF Norra Kind

 

SPF Norra Kind höll sitt årsmöte i Vegby Församlingshem den 22 februari under stor
tillslutning. Ordföranden Göran Börjesson kunde hälsa 85 medlemmar välkomna därav
fem nya.
Mötet inleddes med parentation över sju medlemmar som avlidit under året. Sju ljus
tändes och en tyst minut ägnades de bortgångnas minne. Jan-Olof Broberg läste en bön
och minnesstunden avslutades med att psalmen ”Härlig är jorden” sjöns unisont.
Vid de efterföljande förhandlingarna gjordes val till styrelse och kommittéer. Av årsrap-
porten framgick att föreningen haft en livlig verksamhet under det gångna året. Utöver
månadsmötena har studiebesök gjorts på Svedbergs industri i Dalstorp, en två – dagars
resa till Ven och Österlen. Kyrkresan gick till Källeryds kyrka med besök på industri-
museet i Gnosjö. 
Bland friskvårdsaktiviteterna kan nämnas tipspromenader till Klevaberget och
Komosse som samlade många deltagare.
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Boulespelarna har haft en livlig verksamhet och föreningen deltog med elva lag vid
DM, som gick i Ulricehamn. Damlaget kom etta och gick vidare till SM i Axvalla.
Av årsrapporten framgick vidare att föreningen fått 26 nya medlemmar och medlem-
santalet var vid årets slut 161.
Efter kaffet visade Jan-Olof Broberg en serie bilder och berättade om sina spännande
och strapatsrika upplevelser vid bergsbestigningen av Kilemandjaro och från naturre-
servatet Nogorongoro. Programmet blev mycket uppskattat.
Vid årsmötet avtackades Inga-Maj Johansson, som lämnade styrelsen.
Den nya styrelsen fick följande sammansättning.
Göran Börjesson ordförande, Norbert Sjölin v ordförande, Lisa Ståhl sekreterare, Ulla
Höglund kassör, Tage Johansson, Gunvor Almqvist och Greta Berglund.
Friskvårdsombud är Ulla Höglund och trafiksäkerhetsombud Rune Höglund. 

 

EN BÅTBYGGARE I S. SÄM

 

Vi har tidigare skrivit i VSK-bladet om båtbyggare i det förgångna. Nu har Bertil
Gardell åter kommit med manus efter en intervju med Arne ”på Lillagärdet” Johansson.

 

Kalle i Bagaregården, Karl Johansson

 

, 1891 – 1968 byggde träekor i ca 55 år. Han
började på 1920-talet och gjorde sin sista eka 1959 eller 1960. Det blev en eller två om
året, så det blev nog en 70-80 stycken.
Ekorna var flatbottnade med tre bottenplankor. Den plana delen blev ca 45 cm bred på
mitten. Längden var ungefär 4,5 meter och bredden 1,5 meter. Det var ca 4-5 bord av
4-5 tums bräder av tätvuxen gran liksom akterspegeln.
I den spetsiga delen som kallades ”lisen”, fanns en liten ”barnsittplats”. I mitten fanns
en ”sittebräda” för roddaren. I aktern fanns en rejäl sittplats, som utgjorde båtens
arbetsplats. Den som lade ut nät och drog not höll till där. När ”strandhugget” gjordes,
man satte ut och tog upp stängsel ut i vattnet, vår och höst, stod man där och slog ner
stolpar med slägga, satte ut och tog in järntråd. Så måste ske för isskruvningens skull.
Alla strandägare kring Sämsjön hade egen eka.
Strandbetet var mycket viktigt och likaså fisket.

Vrängarna var av ek och formväxta. Bottenplankor, borden och aktern var av gran.
Borden spikades utifrån med motlägg på insidan. Vid denna nitning och böjning av de
blötlagda borden fick familjemedlemmar hjälpa till.
Fisken var betydelsefull som förda men också som omväxling i den torftiga och enfor-
miga dieten i det gamla bondesamhället. När man dagligen åt salt fläsk, kött och korv
eller salt sill eller insjöfisk, måste färsk fisk vara kärkommet.
Kalles kunder fanns, utöver i S Säm, i Månstad och Finnekumla.
Kalle band också sina egna nät.
Arne bor numer i Gällstad, hur han nu kan stå ut med det? (Gardells kommentar)
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Abrahamssons Blommor
Vegby

 

• Snittblommor
• Krukväxter

• Krukor m.m.
• Sorg- & Festbinderi 0321-720 55
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Testad på Karolinksa Sjukhuset.
För info ring 0321-711 71 el. 0703-24 32 63
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SANKTA LUCIA
Vegby skolas Luciatåg 

 

Natten går tunga fjät. Så lät det redan kvart över sju på morgonen måndagen den 13
december.
Klasserna 5 och 6 i Vegby skola hade ingen sovmorgon precis, och inte de andra skol-
barnen heller för den delen. Det gällde att gnugga sömnen ur ögonen och dessutom för-
söka få tuppkycklingarna ur halsen.
Lena Björling försökte verkligen att få det stora luciaföljet att låta bra. 
När luciautstyrseln kommit på plats var det dags för uppsjungning i biblioteket. Under
tiden fyllde det på med folk i gymnastiksalen. Det var nog trots allt inte lika mycket
åhörare som det brukar vara. Sjuttio vuxna personer får ändå anses som godkänt. 
Till pianoackompanjemang intågade Lucia åtföljt av 15 tärnor och 8 stjärngossar. Hela
registret med sångerna, som är vanliga, betades av.

 

Lucia och hennes tärnor sjunger upp innan det är dags för entré.

 

Lucior i allmänhet har mycket att göra en sådan här dag. Frågan är om inte Lena vid
pianot har brådast. Efter ett kort rådslag med andra lärare avbryter hon samtalet med
”nu måste jag iväg till nästa ställe”. 
Eftersom skoldagen började så tidigt kompenserades eleverna med att få sluta tidigare
än vanligt i stället.

 

Lucia på Fantasia

 

Det är ett smart drag att låta föräldrar med flera gå, springa eller åka bil direkt från sko-
lan till nästa begivenhet på Fantasia.
Det är helt underbart att lyssna till dessa små. Lite blyga var de allt inför så många för-
äldrar. Vid ett tidigare tillfälle framträdde de på Vega. Då lyssnade inte morsan så då
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vågade de sjunga ut riktigt ordentligt. Skall man skylla på något så hade inte de här
små kropparna hunnit starta upp ännu så här tidigt på morgonen.
När Lars Isaksson kompade på gitarr vandrade en hel mängd med Lucior in på scenen.
Som så många gånger förr hade barnen genom personalen lärt sig en hel mängd med
sånger. Man hade lärt sig att utföra vissa gester som passade till just den låten, vid
några tillfällen.

 

På Fantasia var det gott om smålucior, tomtar och pepparkaksgubbar.

 

Detta luciatåg delade upp sin repertoar i två avdelningar. Efter första avdelningen gjor-
des en paus där det var tillåtet att fotografera med blixt. När föräldrar och anhöriga för-
evigat sina barn och barnbarn slutfördes den andra avdelningen innan det var dags för
det obligatoriska kaffedrickandet.

 

Lucia nummer två i skolan

 

Lucia och hennes tärnor får hjälp av ett par tomtar att framföra en passande sång.
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Den här kvällen den 14 december var det dags för det andra Luciafirandet i Vegby sko-
las gymnastiksal
Den här gången var det klasserna 2 och 3 som firade Lucia.
Lucian hade fyra tärnor, fyra stjärngossar, fyra tomtar och tre pepparkaksgubbar i sitt
Luciatåg. Som brukligt är vandrade följet in i gymnastiksalen under det att Sankta
Lucia sjöngs.
Gissa två gånger vem som ackompanjerade på gitarr? Rätt svarat; det var Lena
Björling, skolans musiklärare. Hur orkar människan att flänga runt på detta sätt, från
det ena firandet till det andra?
När så alla sångerna var avverkade tågade Lucia ut under det att Sankta Lucia sjöngs
än en gång.

 

Skådespelarna
har just klarat

av sitt program
och tackar

publiken för
applåderna.

 

Efter detta var det snabbt ombyte. Nu gällde det för några att ta på sig tomteskrudar. En
pjäs skulle spelas upp för publiken som bestod av, förutom en del elever, ett 50-tal
mammor och pappor och en och annan far- eller morförälder.
Pjäsen hette ”Tomtarnas skägg-skola”. 
Efter diverse förvecklingar strök nissarna in ett riktigt dundermedel i sina ansikten. Det
tog bara någon minut, och så hade alla fått ett prydligt vitt skägg.
Man kan undra varifrån lärarna får alla idéer. Kerstin Jakobsson avslöjar att det finns
mycket på Internet som man kan ladda ner.
Efter väl förrättat värv intogs skolans matsal för en gemensam fikastund.

 

Lucia nummer tre i skolan

 

Den 15 december var sista dagen för Luciafirande i Vegby skola.
Det var naturligtvis inte mitt på dagen som det firades. Klockan sex på kvällen tågade
inte mindre än fyra Lucior in i skolans matsal åtföljda av tre tärnor, fyra stjärngossar
och tre pepparkaksgubbar.
Även detta luciafölje, som bestod av klasserna F och 1, rev av de traditionella sångerna.
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Luciaföljet förbereder att tåga ut från matsalen som avslutning på luciatablån.

 

Förr i värden fanns det gott om ”blindpipor”. I dagens läge kan man undra vart alla
dessa tagit vägen. Förmodligen är det så att övning ger färdighet. Musikundervisningen
har blivit mycket bättre och så får barnen lära sig vad sång och musik är redan på
dagis.
Nu kommer det förmodligen att råda någon form av stiltje i skolan. Man väntar otåligt
på att det skall bli den 21 december. Då, just då hemförlovas barnen, lärarna, vaktmäs-
taren får kanske jobba vidare men skolans matsal stängs för jullov och öppnar inte sina
matkantiner förrän måndagen den 10 januari.
Om inte matematiken förändrats radikal under de senaste generationerna är det väl bara
klass fyra som inte fått möjlighet att visa sig på styva linan, under detta Luciafirande.   

 

TIPSPROMENAD

 

Den 10 april startar tipspromenaderna i Vegby igen. Den här gången skall start och mål
bli på Nyfiket. Karin, som bor på Storgatan är idégivare och håller alltså i tåtarna.
Nettot kommer att gå till Byalaget Vega.
Skulle tro att hon gärna tar emot all den hjälp hon kan få utav folket i samhället.
Ställ klockan på ringning så att ni hinner ta en välbehövlig söndagspromenad.
Starten går klockan 10.00 och pågår till 11.30 under sju söndagar framöver. På den
tiden hinner alla gå rundan och dessutom ta sig en fika på Nyfiket.
Kära snälla Vegbybor, ställ upp mangrant nu när det äntligen är någon som försöker att
sysselsätta oss och dessutom vill att Byalaget Vega får en ekonomisk förstärkning.
Karin hälsar alla hjärtligt välkomna!
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ÄNTLIGEN VINTER

 

På mångas önskelista finns snö på sportlovet. Efter barmark mest hela vintern blev bar-
nen bönhörda precis lagom till att sportlovet började vecka 7, 14 -20 februari. För en
del av oss andra blev det i mesta laget. Skottade man inte en så där fyra fem gånger om
dagen blev det mycket jobbigt om man väntade. Naturligtvis blev snön ett välkommet
tillskott för alla som har investerat i maskiner. De står ju där ändå och äter räntor.
När sportlovsprogrammen gjordes upp med skidåkning på längden och tvären var det
bara förhoppningar om den vita varan. I kommunerna Ulricehamn och Tranemo anord-
nades massor med aktiviteter. Sammantaget kunde barnen välja mellan ett hundratal
olika både inom- och utomhusaktiviteter. 
Det var fotboll, bordtennis, längdskidåkning, åkning i slalombacken, sportlovsfiske,
baka bröd i stenugn, badresor, bio, bowling, innebandy, ridning, scoutmöten, experi-
mentföreställning på bibliotek, skytte, skridskoåkning, pulkaåkning,, korvgrill- ning,
bingo, sminkkväll för tjejer, för att nämna en del.
För Vegbys del var det bordtennis på måndagen, fotboll på tisdagen, längdskidåkning
på onsdagen och innebandy på torsdagen. Under fredagen kunde man slappa om man
inte ville åka till backen i U-hamn eller något annat kul i något annat samhälle.
Tänk ändå vad en halv meter snö kan förgylla tillvaron om man är barn eller inbiten
skidåkare. Det lär ju dessutom vara något alldeles speciellt med natursnö.

 

EN ANNORLUNDA BANA

 

Förra året presenterade Patrik Frisk en helt ny idé. Han tänkte sig att ploga upp en
skridskobana runt Sämsjön för långfärdsskridskor. Många var det som log i mjugg och
tyckte att en så vansinnig idé är omöjlig att genomföra på våra breddgrader.
Nu har vi hunnit fram till i början av mars. Då har Patriks dröm blivit verklighet. När
vi skriver den 5 mars har en bana på en halv mil blivit plogad på Sämsjöns ca 20 cm
tjocka is. Tanken är att inom en mycket snar framtid utöka längden till en mil.
För att få möjlighet att söka bidrag från kommunen har han bildat en förening som han
kallar VASS. Det är en förkortning av Vegby allmänna skridskosällskap.
Tanken innefattar också att riva den nuvarande badhytten och bygga nya omklädnings-
rum, toaletter och en värmestuga, allt i ett på samma yta som den nuvarande hytten.
Idén är förträfflig eftersom den gamla byggnaden har tjänat ut och ändå bör ersättas
med något nytt.
Tillsammans med Vegby vägförening och representanter för kommunen har hans för-
slag diskuterats. Eftersom en ny förening har bildats är det inga problem med att få til-
låtelse att söka bidrag från kommunen. Om det finns pengar i den kommunala port-
monnän till detta är en helt annan sak.
Vegby vägförening får ersättning av kommunen för skötseln av badplatsen, därför är
denna förening inblandad i Patrik Frisks planer.  
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ICA VEGBY
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EN HEL SVÄRM MED ÅRSMÖTEN

 

Den 9 mars var flera föreningar i Vegby riktigt på alerten. Vegby Vägförening,
Byalaget och Vega höll sina årsmöten i den nämnda ordningen.
Trots att så många föreningar slagit sina påsar ihop var intresset inte jättestort. Det gäll-
de ju trots allt en sammanslagning av två föreningar.

 

VEGBY VÄGFÖRENING

 

Vegby Vägförening svarade under år 2004 för skötseln av parker och lekplatser i sam-
hället. För detta har föreningen erhållit ersättning från kommunen.
Samma gäller för badplatsen. Kommunen betalar men ur en annan penningpung.
Fritidskontoret har ansvaret för de kommunala badplatserna i kommunen. Följaktligen
är det denna institution som ser till att Vegby Vägförening får ersättning för det arbete
som läggs ner. Totalt har Vägföreningen fått 61 500 kr i ersättning för skötseln. Från
den summan har kommunen dragit 7 000 kr för återanskaffning av stulna maskiner.
Snöröjningen ansvarar Ulricehamns energi för. Vägföreningen beställer snöplogning
och sandning men Nords Åkeri, som vi anlitar, debiterar Ulricehamns Energi direkt.
Sedan några år tillbaka sköts sommarunderhållet av gatorna av kommunen. Denna upp-
gift har övergått till Ulricehamns Energi. Vägföreningen framför dock önskemål om
förbättringar som ibland tas på allvar.
Vi kan ju nämna att föreningen krävt en del förbättringar som blivit genomförda. Ny
asfalt fram till grinden på framfarten till Sämshov har blivit lagd. Likaså gång- och
cykelvägarna i den norra delen av samhället har fått ny asfalt. Gångstigen från
Sjöbovägen till cykelleden har blivit tillrättad så att det går att både cykla på den som
att köra barnvagnar utan risk att barnen får hjärnskakning.
Vegby Vägförening drabbades av inbrott i förrådet under sommaren. Det stulna kostade
7 000 kr att ersätta. Efter händelsen har ett inbrottslarm blivit inmonterat.
Vägföreningen har ett avtal med Miljö och Återvinning om att sköta återvinningsstatio-
nen på Carl-Johans väg. För detta erhåller föreningen 3 600 kr i ersättning.
Efter gjorda val ser Vegby Vägförenings styrelse ut som följer.
Göran Börjesson ordförande, Göran Karlsson sekreterare, Carl-Olof Levinson kassör,
Mikael Peterson v ordförande och Gustav Johansson v sekreterare.
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VEGBYORTENS BYALAG

 

Vegbyortens Byalag höll sitt absolut sista årsmöte som självständig förening.
Hans Nord, ordförande för föreningen, höll i klubban och öppnade mötet.
Ett stort arbete har lagts ner på den gamla sågverkstomten. Nästan 497 00 kr har hitin-
tills lagts ner på området. Av den summan har Byalaget fått 342 000 kr i bidrag från
Leader +. Den egna kontantinsatsen är 155 000 kr.
En imponerande insats har Vegbyborna gjort med att iordningställa tomten. Skolbarnen
i Vegby skola har bidragit med 438 timmar och den vuxna befolkningen med 2058 tim-
mar.
En del arbeten återstår att utföra trots allt. En bana för wollybollspel skall iordningstäl-
las. Det fatts också matjord på en del ställen som skall inköpas, spridas ut och besås
med gräsfrö. 
Alla som sysslat med olika projekt är medvetna om att en hel del tillkommer undan för
undan.
De timmar som redovisats ingår i Leader + projektet. Därutöver har åtskilliga timmar
lagts ner som inte bekostas av EU.
Byalaget har, som bekant, ägt Centrumhuset, eller som den äldre befolkningen mer
känner till, Pensionärshemmet ägt och förvaltat fastigheten. Under året har den sålts till
en privat köpare.
Tack vare ovan nämnda försäljning har Byalagets verksamhet gått med 145 000 kr i
vinst under år 2004.
Byalaget skall som bekant slå sina påsar ihop med Vega från och med i dag. Därför
upplöses styrelsen och en del skall flyttas över till den nya föreningen Byalaget Vega.

 

Tyngda av stundens allvar skall deltagarna just rösta ja till sammanslagningen.
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BYGGNADSFÖRENINGEN VEGA

 

Även i denna föreningen var det fråga om gravöl. Efter att blivit till i Smens Hage
någon gång i skarven mellan 40 och 50 talen hölls föreningens absolut sista årsmöte
denna kväll. Det fanns ingen på plats som var med och startade Byggnadsföreningen.
Ovisst är också om någon är i livet som var med om händelsen.
Vad som är säkert är att den nuvarande byggnaden blev klar 1962.
Under årens lopp har verksamheten varierat en del. I början anordnades allmän dans.
Vi minns den allra första där det kom ca 700 personer för att dansa och lyssna till
Hacke Björkstens orkester. Ett flertal operetter kom hit och bjöd på mer än fullsatta
hus.
Under de senaste åren har Vega renoverats för att tillmötesgå större krav på tillgänglig-
het. En hiss har monterats för att göra lokalerna handikappvänliga.
Samtliga lås är utbytta för att få kontroll på vem som har tillgång till Vegas lokaler.
En stor, kostsam men på lång sikt lönsam åtgärd har gjorts. Den gamla värmepannan
och de utslitna värmepumparna har bytts ut. Kostnaden för el, vatten och sopor var 57
410 kr år 2004.
Vega var centrum på Hemvändardagen. Där samlades alla besökarna, och där servera-
des lunchen.
Årets förlust blev 9 247 kr.

 

BYALAGET VEGA

 

Efter det att de närvarande druckit avskedskaffe var det dags för ett historiskt möte. De
två föreningarna Vegbyortens Byalag och Byggnadsföreningen Vega hade just gått i
graven, dock utan tårar. 
Meningen med sammanslagningen är att det går åt mindre antal ledamöter till att besät-
ta styrelseposterna i en förening i stället för två. Vi hoppas innerligt att det kommer ut
något positivt ur detta förfarande.
Föreningens nya namn, Byalaget Vega, antogs. Likaså antogs de nya stadgarna.
Det kommer att bli mycket billigare att bli medlem i den nya föreningen jämfört med
att som tidigare vara medlem i två föreningar.
Årsavgiften fastställdes till 100 kr för enskild medlem och 150 kr för familj. Om du
inte redan betalat avgiften så gör detta så snart posten eller banken öppnar.
Föreningen har för avsikt att söka samarbete med andra föreningar, liknande organisa-
tioner, kommunen, samt vara ansluten till Bygdegårdarnas Riksorganisation.
Styrelsen som valdes på detta unika årsmöte ser ut så här.
Hans Nord ordförande, Mikael Peterson v ordförande, Tomas Karlsson kassör, Kerstin
Sundmark sekreterare, Roger Gustavsson, Johan Sundmark och Patrik Olausson med
Lena Claesson, Jorma Laitinen och Kerstin Axell som ersättare.
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Skolskjutsar och Kyrkoturer
0321-720 21

För övrig TAXI-beställning
0321-150 40

Rörfackkedjan – för ekonomisk VVS!REKO

Ulricehamnsvägen 1,  520 10 Gällstad   Tel 0321-71117,   Fax 0321-70124

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

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

Tel 0321-71117,   Fax 0321-70124

GAIS Programblad

GIF Programblad

 

Textiltryck & Brodyr av högsta kvalité

 

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

 

Elda med pellets
för billigare värme och 

bättre miljö

Brännare - Kaminer - Pellets

www.pellx.com



 

EN TROTJÄNARE HAR FÅTT SPARKEN

 

Efter lång och trogen, ibland otrogen, tjänst fick värmepannan i Vega silkessnöret. Det
är samma panna som monterades in för mer än 40 år sedan. Den har ju visserligen fått
hjälp under senare år av två värmepumpar. Dessa har också tjänat ut. Under en längre
tid har hyresgästerna klagat på att det varit för kallt i lokalen. Pumparna har inte heller
klarat av påfrestningen att värma upp så stora volymer som Vega innehåller. Pumparna
har gått non stop och även den elektriska värmepatronen har varit påslagen större delen
av tiden. Detta har fört med sig enorma kostnader för uppvärmningen.

 

Med tigersåg 
och rondell 
kapar Gustav 
och Mikael olje-
tanken bit för bit.

 

När så äntligen den nya värmepumpen blev inmonterad den 29 december 2004 märkte
de ansvariga genast att det var andra tongångar i pannrummet. Bara under den timman
som VSK-bladet var på besök stannade pumpen några gånger för att åter starta efter en
lång stunds uppehåll.
Det är inte utan vedermödor som projektet har genomförts. Ca 100 timmar ideellt arbe-
te har lagts ned av i första hand Mikael Peterson och Gustav Johansson.. Dessa två har
baxat ut den gamla pannan själva. Pannrummet är beläget lägre än entréplanet. Därför
var det extra knixigt att få ut pannan. Det var ju ingen panna som man bara tog under
armen och spatserade ut med. Pannans vikt var ungefär ett helt ton eller 1000 kilo. Den
var dessutom så stor så att man var tvungen att montera ned dörrkarmar för att få ut
den ur huset. De båda herrarna fraktade ut pannan hel utan att kapa den i småbitar.
Detta är värd en lång och hängiven applåd.
När så allt detta var gjort återstod att skära ner oljetanken. Den var gjord för att rymma
6 kubikmeter olja. Ytorna var sammantaget 22 m2 av 4 mm tjock plåt. Tankens vikt
var ca 700 kg. För att få ut tanken var man tvungen att kapa plåten i småbitar.
Skärningen av plåten blev till sist en hela 41 meter lång sågningssöm. Detta gjordes
med dels en tigersåg och dels med en rondell.

34



 

35

 

I texten avslöjas lite vad det kan vara på bilden. Annars är det nog inte många 
som kan gissa att detta är Byggnadsföreningen Vegas gamla oljepanna. 

Håll med om att pensionering är nödvändig.

 

Efter att panna och tank försvann från pannrummet går det bra att sätta upp hyllor och
göra en arbetsbänk där. Man kan använda utrymmet till verkstad och förvaring av
diverse prylar. Vega är stort men sådana utrymmen har saknats.
Med den här installationen beräknar styrelsen att halvera uppvärmningskostnaderna.
Det är lönsamt att investera. Den nya värmepumpen kan vara betald på drygt fem år
enligt en hastigt gjord kalkyl. Ganska fantastiskt!
Kostnaden ligger omkring 145 000 kronor för projektet. 
Finansieringen kommer att ske med ett kommunalt bidrag på 43 500 kr eller 30 %.
Pengar har också sökts från Boverket. Där har inga beslut tagits ännu men blir ansökan
beviljad blir ersättningen 50 %. Resterande summa kommer att tas upp i form av lån i
bank. När detta skrivs är alltså bidragen inte klara i sin helhet. 

 

NY VAKTMÄSTARE

 

Grattis VSK! Nu är det klart med ny vaktmästare på Sämshov. Genom åren har
Sportklubben haft en fantastisk tur att få dugliga vaktmästare. Trots att det fordras ett
visst mått av handikapp har pusselbitarna alltid fallit på plats.
Det senaste tillskottet skall vi inte heller klaga på. Vad sägs om att Sämshovs verklige
eldsjäl har fått jobbet. Han heter Claes-Erik Sjölin välkänd under smeknamnet
”Brallis”.
VSK bladet hälsar dig hjärtligt välkommen. Vi vet att du kommer att sköta Sämshov
som om idrottsplatsen var din egen trädgård.
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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

 

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

elcenter AB

 

ULRICEHAMN • Tel. 414 23, 414 96



 

ESONKANNAN

 

Esonkannan genomfördes den 13 mars för trettionde gången sedan starten. Man har all-
tid genomfört tävlingen på en söndagsförmiddag. Nu blev man tvungen att flytta fram
starten till klockan tre på eftermiddagen. Detta berodde på att många barn deltog i en
fotbollscup i Ulricehamn. Föräldrarna blev med automatik upptagna de också. Någon
måste ju skjuta barnen.
Dagens Esonkanna samlade 32 deltagare.
Turneringen är en handicapturnering. Detta innebär att alla deltagarnas spelskicklighet
bedöms. Efter detta sätts handicapet. Om du är hyfsat bra kanske du får starta matchen
med ett antal poäng som du måste ta ifatt för att vinna.
I huvudturneringen spelades 31 matcher innan en segrare kunde koras. Dessutom ord-
nades det en tröstturnering för dem som blev utslagna i huvudturneringens första
omgång.
Kannan som det spelades om är den andra i ordningen. Denna andra kanna sattes upp
1987. Under åren har 3 spelare erövrat kannan två gånger. Dessa är Stefan Claesson,
Jörgen Andersson och Rickard Isaksson. Ingen av dessa deltog i dagens tävling för att
försöka att erövra kannan för alltid. Det är alltså tre gånger som gäller.
Att övning ger färdighet är en verklig sanning. Många hade blivit förvånansvärt boll-
säkra. Flera matcher var av hög kvalitet.

 

I en final gäller det att koncentrera sig till 100%.

 

I tröstturneringen spelades 15 matcher. Detta blir tillsammans 46 matcher innan två
segrare kunde koras, en i varje grupp.
I huvudturneringen gick Christer Johansson och Ola Claesson till final. Matchen spela-
des i bäst av fem set.
Christer drog det längsta strået med en 3-1 seger med siffrorna 11-8, 11-8, 5-11, 11-6.
I tröstturneringens final fick man spela fem set innan segraren kunde utses.
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Finalisterna Elin, Tobias,
Christer och Ola.

 

Elin Hjalmarsson, med 5 i handikapp, spelade final mot Tobias Sävengård som vann
med 11-13, 8-11, 11-6, 11-3 5-11 med Tobias siffror sist. 5 i handikapp innebär att Elin
startade varje set med fem pluspoäng.

 

Ann och Erika tänker 
på nästa drag.  

Ulrika ser till att 
magen får sitt.
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VEGBY HEMBYGDSFÖRENING

 

Vegbyortens Hembygdsförening höll sitt årsmöte i Församlingshemmet den 10 mars.
Ordföranden Göran Axelsson började mötet med att tända ett ljus för fem medlemmar
som avlidit efter fjolårets årsmöte.
De fem medlemmarna hette Hans Gustavsson, Lennart Pettersson, Anita Berglund, Stig
Ivarsson och Vanja Torstensson.
Därefter öppnade han mötet och Sune Frilander och Rolf Johansson utsågs till att leda
årsmötet.

 

Sune och Rolf ser
till att det är 
ordning och reda 
i salongen.

 

Årsavgiften beslutades att vara oförändrad 50 kr per medlem.
Styrelsen noterade att det gångna året gav en liten vinst.
Fjolåret var som vanligt rikt på aktiviteter. Nämnas kan firande på
Valborgsmässoaftonen, Bilutflykt till Månstad, Grillkväll vid jordkulan, Våffelservering
i Hembygdsparken under 6 söndagar, Slåttergille, Torpvandring, Husförhör och
Grötfest.
Två barndop förrättades i Hembygdsparken. Tvillingarna Emil och Olle döptes den 5
juni. Deras föräldrar heter Åsa och Ola Claesson. Linn döptes den 7 augusti. Hennes
föräldrar heter Lillis Odin och Kennet Karlsson.
15 personer boende på Ekero hälsade på i Hembygdsparken och drack kaffe, förmodli-
gen serverades dopp till kaffet.
Hembygdsföreningen var också medarrangörer för Hemvändardagen den 14 augusti.
250 personer drack sitt eftermiddagskaffe i Parken.
Det ser faktiskt ut som om det var celebert besök i Hembygdsparken den 9 maj.
Kronprinsessan Viktoria var där. Synd bara att det var i parken med samma namn i
Herrljunga. Där firades Västergötlands Hembygdsförbund sitt 50-årsjubileum med Iris
Johansson och Helvi Frilander som gäster.
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2005 års verksamhet ser i stora drag ut som föregående år. En nyhet är att vår förening
kommer att göra en utflykt till Kölaby och deras hembygdsförening. 
Läs om verksamheterna i utskicket som kommer i din brevlåda. Du kan också ta del av
aktiviteterna som presenteras i UT under rubriken Kopplingen varje tisdag.
Det blev omval nästan över hela linjen. Enda skillnaden var att Helvi avsade sig omval.
I hennes ställe gick Gunnar Lundgren in som ordinarie ledamot och Anita Larsson tog
hans plats som ersättare i styrelsen.

 

Mötesdeltagarna
lyssnar till 

något väldigt
intressant.

 

Styrelsen. Göran Axelsson ordförande, Rolf Johansson sekreterare, Iris Axelsson kas-
sör, Linnea Claesson, Gunnar Lundgren, Gustav Johansson, Iris Johansson och Arne
Johansson. Deras ersättare är Kerstin Axell och Anita Larsson.
Revisorer. Sune Frilander och Göran Karlsson. Ersättare Ingemar Claesson och Evald
Johansson.
Stugvärdinnor. Linnea Claesson, Ulla Rosenqvist, Kerstin Claesson, Ingegerd Nord,
Ella Kindlund, Anita Larsson och Kerstin Axell.
Valborgskommitté. Gustav Johansson sammankallande, Ulla Rosenqvist, Linnea
Claesson, Iris Johansson, Evald Johansson och Kerstin Axell.
Ombud. Till ombud till Västergötlands Hembygdsförbund valdes Iris och Arne
Johansson.
Valberedning. Ingemar Claesson och Göran Karlsson.
Efter kaffet som följde på förhandlingarna visade Bertil Gardell en serie bilder som han
tagit i Vegby, Tvärred och på Gotland. Han är fantastisk denne man som kan fånga in
och verkligen se och ha känsla för vad som blir fina och minnesvärda bilder. Vi vanligt
dödliga uppfattar inte naturens underverk på samma sätt. Vi får nöja oss med att titta på
Gardells bilder i stället.
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EN NY FOTBOLLSSÄSONG

 

Ännu en ny fotbollssäsong, det låter väl härligt. 
För fotbollsspelarna startade våren upp redan på Trettondedag jul, eller kanske redan
ett bra tag innan dess. Det gällde ju att slipa formen inför de två cuperna som VSK bru-
kar delta i.
Som vi nämnde i förra bladet blev det en hel del träning i inomhushallar. Det gäller att
lära sig ett annorlunda underlag mot som att spela på gräs. Studsarna blir inte alls
desamma så det fordras en annan teknik. Spelet blir snabbare på små ytor.
Den första cupen gick som vanligt i Ulricehamn och kallas Minutencupen. Sparbanken
är det som är huvudsponsor.
VSK klarade sig riktigt bra och var nära att gå vidare i turneringen. Det var bara
småsa-ker som gjorde att så inte blev fallet.
Mot Timmele blev det 1-5 i baken. Målet gjordes av Henrik Lindgren.
Över Grönahög triumferade man med 3-2. Målgörare var Gustav och Emil Ljungberg
med var sitt och Tomas Fridén med ett mål.
Hössnamatchen blev mållös 0-0.
Den andra cupen heter Sparbankscupen. Den spelas i Nittorp någon vecka senare. Där
deltar en del andra både nygamla och lag som man möter mera sällan.
I Vegby Sportklubbs grupp deltog förutom VSK Tranemo, Högvad och Ljungsarp.
Mot Tranemo förlorade man med 0-2. 
I matchen mot Högvad blev det 1-2 Vegbys mål gjordes av Morgan Bertilsson.
Ljungsarpsmatchen slutade 0-0.
I båda cuperna gjorde VSK riktigt bra ifrån sig.
Med den nygamle tränaren Henrik Lindgren startade VSK upp den egentliga vårträ-
ningen den 22 februari.
Som träningsplan används som vanligt Ekvallen. Precis lagom till starten kom vintern
med massor av snö som ”aldrig” verkade ta slut. Det var till att ploga, salta, ploga,
salta och ploga igen.
Denna vintern tränar också Gällstads FK på Ekvallen varje måndag. 
Vegby tränar där tisdagar och torsdagar fram till seriestarten. Marbäck hyr in sig
samma dagar för sin vårträning. Då delar de båda lagen broderligt på utrymmet och trä-
nar på var sin halva samtidigt.
14-års flicklag skall träna på Ekvallen varje söndag mellan 16.00-18.00. De bildar ett
lag tillsammans med Marbäck och Tvärred. Kanske att de startar upp med två lag efter-
som man har tillgång till ganska många spelare.
Får vi lov att presentera vårens spelprogram i division VI.
29/4 Redväg borta, 2/5 Grönahög hemma, 13/5 Länghem h, 17/5 Sandhem b, 23/5
Ljungsarp h, 27/5 S Ving b, 30/5 Grolanda h, 5/6 Marbäck h, 9/6 Mullsjö h, 17/6
Målsryd b, 20/6 Hällstad h, 28/6 Redväg h, 30/6 Grönahög b. 
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VSK deltar också med många ungdomslag.
Eventuellt kommer VSK att tillsammans med Marbäck och Tvärred att ha ett gemen-
samt juniorlag.
Samma konstellation blir det med både 16-årslaget och 14-årslaget.
Däremot kommer VSK att ha ett eget 12-års pojklag och ett eget 12-års flicklag.
Samma gäller både 10-årslaget och 8-årslaget.
Efter den här redovisningen längtar vi ännu mer efter gröna planer och ljumma kvällar.
Vi längtar efter riktig vår, eller hur?

 

VÄRT ATT VETA
Bastuvärme.

 

Normal temperatur vid bastubad är cirka 90 grader. Den tränade bastuba-
daren kan komma upp i 110-120 grader. Även i denna gren ordnas det världsmäster-
skap. Det senaste hölls naturligtvis i Finland. Vinnaren klarade att sitta i 110 grader i 11
minuter och 45 sekunder.

 

Vitguld

 

är en legering där guld blandas med metaller som palladium, silver och zink.
Sedan täcks det över med ett lager rodium för att likna platina.

 

Hur många språk finns det?

 

Det går inte att få fram det exakta antalet, men man
bedömer att det finns ca 6 000 språk på vårt klot.

 

Planeters faser.

 

Både Venus och Merkurius har faser liksom månen. Skulle det vara
klart några nätter kan man se Venus olika faser i en kikare. Däremot är Merkurius så
långt bort att man behöver ett amatörteleskop för att se fenomenet.

 

Kamera med glasögon,

 

kan det va något för dig? Kameran Nikon Coolpix 4500 kan
göras om till ett mikroskop genom att sätta dit en lins som förstorar upp till 55 gånger. 

 

Världens äldsta byggnad?

 

har man hittat i Japan och är byggd av Homo erectus för
cirka 500 000 år sedan. 

 

Våra vänner liknar oss själva.

 

I Kanada har man vid försök visat att vi drar oss till
personer som liknar oss själva.

 

Världens första magnetiska plast

 

har nu sett dagens ljus och kan användas för att klä
hårddiskar inom dataindustrin.

 

Nu har hjärnforskning visat

 

att förälskelse är psykos. Kärlek är däremot förnuft.

 

Genomskådad.

 

Terastrålar kan användas till mycket. Man kan avslöja smugglare i tul-
len, hål i tänderna och nya stjärnor på himmelen.
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HÄNDELSER VI ALDRIG GLÖMMER

 

Annandag jul 2004 är en dag vi kanske aldrig glömmer. Det var den dagen som livet
slogs i spillror för tusentals människor. Många av oss hade aldrig hört talas om ordet
Tsunami. Nu präntades ordet in i vårt medvetande på ett ohyggligt sätt.
Väldigt många av oss hade någon bekant eller släkting som var på semester i Thailand.
Namnet på många semesterorter i Thailand kände bara de medborgare till som lusläst
broschyrer som resebyråerna ger ut.
En del kom tillbaka till Sverige till synes oskadda men för de allra flesta satt skadan
osynligt långt in i själen utöver skador på armar, ben, huvud och andra kroppsdelar.
Chocken var troligen enorm för dessa människor. Det kan ta år innan denna typ av sår
blir läkt, om det över huvud taget går att läka ut. Ett sår som syns kan man lägga för-
band på. Men vad gör man med osynliga sår? 
Det ser faktiskt ut som att tiden är ute för en del men för andra var den det inte. På annat
sätt kan man inte förklara varför vissa klarat sig undan på ett mirakulöst sätt. Händelsen
med de enorma vågorna alstrades av ett jordskalv, som var enormt stort. På skalan som
man mäter storleken på skalv med mätte 9,0 vilket händer med mycket lång tid emellan. 
Vi hade inte ens hämtat oss från chocken förrän det var dags igen. Den här gången fick

vi känna av naturens krafter ända inpå knutarna. Datumet var den 8 januari 2005.
I ett par dagar hade väderlekstjänsten varnat för orkanbyar över södra Sverige. De flesta
trodde väl att vinden skulle bedarra innan den nådde fram till Sjuhäradsbygden. Så blev
det emellertid inte. Utanför våra bostäder rasade stormen med orkanbyar med oförmins-
kad kraft. Man uppmätte över 40 sekundmeter i orkanbyarna. På många hus lyftes tegel-
pannor loss. En del tak följde med vinden för att inte tala om skogen. Ute i markerna låg
träden på backen och liknade mest att någon strött ut en väldig massa stora tändstickor.
Skogsägarna kommer att göra enorma förluster. Det var inte bara mogen skog som föll.
Vinden tog rubb och stubb utan urskiljning av tjockleken på stammarna. Det sägs att
mellan två och sex års normal avverkning klarades av vinden på några få timmar.
Gällstad och Södra Säms kyrka fick också känna av vad hård vind kan åstadkomma.
Taket mot söder i den västra delen hade tidigare fått läckage. Reparationen var inne i
slutskedet när stormen kom. Mot söder slets taket sönder med risk att förstöra både
golv och inredning. Orgeln och mycket i övrigt fick täckas över. Ett mycket omfattande
reparationsarbete återstår. Det kommer att dröja flera veckor, kanske flera månader
innan gudstjänsterna kan återupptas igen.
En del säger att detta var det värsta ovädret sedan 1969. Andra får det till att det var det
värsta sedan 1921 medan ytterligare andra säger sig veta att detta var det värsta på över
etthundra år.
En plåga i vårt moderna samhälle är att vara utan el och telefon. Just här i tätorterna
fick vi tillbaka strömmen efter bara några timmar. Värre var det i Fästeredsund som var
utan i flera dagar. Tur i oturen var att vi hade varmaste januari på flera decennier. Detta
hjälper inte helt när man inte ens kan brygga sig lite varmt kaffe. 
När händelser som beskrivits ovan inträffar känner man sig mycket liten och försvarslös.
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GUDAGOTT ATT ÄTA

 

GUSTAVS KAKA

 

4 stycken Ägg
41/2 dl Strösocker Vispas pösigt

6 dl Vetemjöl
3 tsk Bakpulver
3 tsk Vaniljsocker Blandas

2 dl Mjölk
200 gr Smält smör eller margarin Blandas i smeten

Blanda allt väl och häll i en smord och bröad långpanna
Grädda i 175 grader 20-25 minuter

 

Smörkräm

 

200 gr Rumsvarmt smör
2 dl Florsocker
2 tsk Vaniljsocker Röres pösigt

3 dl Kokt Marzankräm

Blanda den kalla marzankrämen med smörkrämen
Bred ut den över den kalla sockerkaksbottnen

200 – 250 gr Mandelmassa som rives grovt över krämen

Sikta lite kakao över kakan och ställ den kallt en stund

Skär i rutor

Jättegott till elvakaffet men ät inte för många, det kan vara bra att ha några rutor kvar
till trekaffet också.
Varför heter den Gustavs kaka? Jo, det var så här: när vi alla Vegbybor var i Vega och
firade att Gustav i Bagaregården fyllt åttio år serverades denna läckerhet till kaffet.
Alla blev stormförtjusta över den underbara smaken på kakan. Därför är den döpt till
ovanstående namn. 
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