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UNGDOMSFOTBOLL
Söndagen den 12 mars var 4 av våra ungdomslag i Stenbockshallen i Ulricehamn och
deltog i fotbollscuper. Resultatet blev överraskande bra över lag. Vi visste ju med facit
i hand från föregående år att det finns ett stort kunnande bland våra ungdomar. Dessa
motsvarade och till och med överträffade våra högt ställda förväntningar. När 12årsflickorna gick igenom hela turneringen utan att släppa in ett enda mål kan man bara
ställa sig upp, lyfta på kepsen och buga. Som belöning fick både spelarna och deras
ledare var sin guldmedalj runt halsen. Dessutom fick de en kasse med kläder från Lager
157. Alla vi inbitna VSK:are blir extra stolta när vi får så positiva signaler. Fotbollen i
Vegby lever i högönsklig välmåga och är långt ifrån död.

F 12-laget poserar med sina guldmedaljer och med kassarna som
innehåller kläder.
Flickor 12 år.
I år samarbetar F-12 med Tvärred. Deras start på säsongen kunde inte börjat bättre.
Efter en lång och spännande dag med fin fotboll stod tjejerna som segrare med segerpokalen i sin ägo, till slut!
Vegbytjejerna i laget är Kathrin Karlsson, Elin Hjalmarsson, Johanna Nilsson, och
målvakten Emma Frilander.
Gruppspel:
Vegby/Tvärred – Dalstorp 0-0, V/T – Timmele 0-0, V/T – UIFK 3 4-0, V/T –
Grönahög 1-0, V/T – UIFK 2 0-0.
Slutspel kvartsfinal
V/T – UIFK 1 1-0 efter straffläggning.
Semifinal
V/T – Grönahög 2-0
Final
V/T – UIFK 2 1-0
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Värt att notera är att laget spelade hela turneringen utan att släppa in ett enda mål trots
straffläggningen i kvartsfinalen.
Pojkar 12 år.
P12 – laget gjorde en mycket bra insats i Cupen. Man kombinerade fint spel med hårt
arbete och gick obesegrade genom gruppspelet. Det blev tyvärr ett snöpligt slut i åttondelsfinalen mot Hössna som vann med 3-2 efter att Vegby haft ledningen med 2-0.
Gruppspel:
Vegby Sportklubb – UIFK 4 0-0, VSK – Södra Ving 3-0, VSK – Dalstorp 2-0.
I åttondelsfinalen blev det alltså förlust med 2-3 mot Hössna.
Frånsett sista matchen mot Hössna höll även Pojkar 12 tätt bakåt. Ett mycket fint facit.
Pojkar 14 år.
P 14 spelade ihop med Tvärred och Marbäck. De blev lottade i en mycket svår grupp
mot bland annat Borås AIK som är en av Sveriges absolut bästa klubbar på undomssidan. Men alla kämpade på bra och man knep en poäng i sista matchen.
Gruppspel:
VSK/Tvärred/Marbäck – Vartofta 0-3
V/T/M – Borås AIK 0-9
V/T/M – Gislaved 1-1
Flickor 14 år
I år skall Vegby SK ha ett eget F 14 lag med möjlighet att låna spelare från Tvärred
och Marbäck, om det behövs. Vegby ställde upp med 2 lag i cupen så att alla fick
mycket speltid.
Gruppspel lag 1.
VSK – Falköping 0-0, VSK – Grönahög 0-0, VSK – Hestra 0-1, VSK – Hjärtum 1-0.
Gruppspel lag 2.
VSK – UIFK 0-0, VSK – Grönahög 0-0, VSK – Timmele 0-2.
Det var målsnåla matcher nästan rakt igenom där Vegbytjejerna kämpade storstilat.
Med lite tur kunde det blivit slutspel för båda lagen, men mycket beröm till tjejerna
som visade att man har en härlig inställning i matcherna.
Pojkar 10 år och Flickor 10 år.
P 10 och F 10 spelar sina cupmatcher i slutet av april. Hur det har gått i dessa matcher
får ni information om i nästa nummer av VSK-bladet som utkommer strax före
Midsommar.
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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
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elcenter AB
ULRICEHAMN • Tel. 414 23, 414 96
Servicebil: Richard 070-288 01 48, Patrik 070-335 21 43

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

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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VEGBY SPORTKLUBBS ÅRSMÖTE
Som traditionen bjuder höll Vegby Sportklubb sitt årsmöte sista måndagen i februari. I
år inföll den dagen den 27 februari.
Verksamheten har även i år varit mycket omfattande. Som kronan på verket fick klubben förtroendet att anordna årets talang match i fotboll. IF Elfsborg ställer upp med sitt
bästa lag för att talangerna från hela Sjuhäradsbygden skall få sig en genomkörare.
Man har ju en baktanke med detta naturligtvis. Då kan talangjägarna i Elfsborg få ett
bra tillfälle att skärskåda vilka som kan värvas för att utbilda till allsvenska spelare.
Även för VSK blev det en bra affär att få arrangera matchen. Nettot blev 50 000 kr.
Många var det som gjorde ett uppoffrande arbete. Man lyckades över förväntan med att
skaffa sponsorer. Detta visar vilken dragningskraft bygdens enda allsvenska lag har.
Likaså var det många som ställde upp på matchdagen för att ordna så att publiken
kunde köpa sig en korv utan att stå länge i korvkön.
Arrangemanget blev en trivsam kväll. Regnet försvann lagom till matchstart.
För att fortsätta med det positiva kan nämnas att VSK: s loppmarknad blivit en institution dit man kommer år efter år för att inhandla livets nödtorft. Folk strömmar till i
stora skaror. Nästan varje person har med sig alltid något från Sämshov ut till den väntande bilen eller släpkärran. Behållningen blev hela 42 000 kr.
En ny inkomstkälla tillkom under 2005. I samhället anordnades en skolträff för alla
som gått i Vegby skola. I samband med detta hade VSK hand om viss försäljning.
Detta gav ett netto på i runda tal 11.000 kr.

Per-Erik Frilander
och Carina
Gustavsson fick
förtroendet att leda
förhandlingarna.
Sämsjökarnevalen däremot är det stora sorgebarnet i VSK familjen. Under några år har
denna fest gått med förlust. Styrelsen ansåg att det är ohållbart att fortsätta. Därför
beslutade årsmötet att Sämsjökarnevalen läggs ner. Styrelsen tar tacksamt emot tips på
andra aktiviteter som kan generera en slant till klubbkassan..
Inom Ulricehamns kommun har en fotbollsallians bildats för att bygga en träningshall
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för fotboll att användas under vintertid. Avsikten är att förbättra kvalitén på träningarna
så att standarden på fotbollen i bygden höjs. Då slipper man att springa gata upp och
gata ner i snöblask för att skaffa kondition. Även tekniken får sig en puff framåt. I
december månad gjorde VSK en engångsinbetalning på 34 000 kr. Starten för bygget är
beräknad till någon gång i mars månad. Enligt VSK-bladets källor beror starten på om
alliansen får tillstånd att dra av momsen. Om så blir fallet minskar kostnaderna på
många detaljer med en femtedel.
Trots att seniorfotbollen för tillfället är lagd på is blickar styrelsen framåt. Som VSKbladet tidigare beskrivit finns det planer på att anlägga en 7-mannaplan på den plats
som inköpts till en plan i full skala. Klubben har fyra år i rad fått avslag på sin ansökan
om kommunalt bidrag till planen. Nu har styrelsen tröttnat och tänker försöka bygga
den ändå. Men man tänker ta det försiktigt och bygga i takt med att man kan få fyllnadsmassor från någon som måste bli av med massorna. Det kommer att bli vad man
brukar kalla det en ”budjetplan”, dvs till lägsta möjliga pris.
I verksamhetsberättelsen berörs försäljningen av Bingolotter. Den har minskat katastrofartat sedan ”Bingolotta” Kerstin Johansson slutade att knacka dörr. Från att ha gett
drygt 70 000 kr 2004 sjönk nettot med hälften 2005. Då skall man ändå ta med i beräkningen att hon besökte sina kunder första halvåret.
Som så många andra tyckte inte heller Vegby Sportklubbs styrelse att Gudrun var ett
snällt fruntimmer. På en del ställen gick hon ganska hårt åt VSK: s ägodelar. På ELljusspåret revs kablar ner och elljus- stolpar knäcktes. Dansbanans tackplåt och fönsterskydd fick sig också en knäck. Summan av förstörelsen uppgick till 62 000 kr varav
föreningen själv fick stå för 3 000 kr i självrisk.
Det nämns också att Vegby Sportklubb utgivit VSK-bladet fyra gånger under året.
Vår vaktmästare får beröm för att han håller en mycket hög standard på anläggningen
Sämshov. Vem som vill kan, när snön försvunnit, ta sig en titt och med egna ögon
bekräfta att Claes-Erik Sjölin gör ett fantastiskt fint jobb på Sämshov.
Beslut togs att medlemsavgiften skall justeras till nästa år. I år gäller alltså den gamla
avgiften. År 2007 kommer det att kosta 250 kr för familj och 100 kr för enskild.
Avgiftens storlek är trots detta mycket låg i förhållande till vad medlemmarna får tillbaka i form av aktiviteter i synnerhet för barnfamiljer.
VSK fick 263 022 kr i bidrag fördelade på drygt 25 000 i statligt bidrag i form av ett
aktivitetsbidrag. Sammanlagt blev det kommunala bidraget nästan 96 000 kr som aktivitetsstöd och driftsbidrag. Ett lönebidrag har utbetalats till VSK på 136 737 kr och ett
annat bidrag på nästan 5 000 kr. Medlemsavgifterna blev 24 175 kr och annonsintäkterna 25 750 kr.
Allt som sagts kommer inte till av sig självt. Utan alla frivilliga timmar som lagts ner i
VSK: s verksamhet och utan alla sponsorers generositet hade allt detta varit omöjligt
att genomföra.
Ett årsmöte består också av att välja de personer som medlemmarna vill skall företräda
klubben under det närmaste året.
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Styrelsen
Per-Erik Frilander ordförande. Övriga ledamöter: Erika Johansson, Carina Gustavsson,
Johan Sundmark och Claes-Erik Sjölin. Deras ersättare är Lars Rosenqvist och Christer
Johansson.
Fotbollssektionen
Claes-Erik Sjölin, Marcus Malm, Andreas Larsson och Peter Karlsson
Bordtennissektionen
Ann Hjalmarsson, Erika Johansson, Åsa Claesson, Annelie Emanuelsson och Ulrika
Kallin
Tennissektionen
Olle Claesson, Ola Claesson och Ulrik Torstensson
Arbetskommitté eller motionssektion
Krister Emanuelsson, Åke Johansson, Benny Mild, Kenth Abrahamsson, Lars-Åke
Frilander, Jonny Halvarsson

Ungdomssektion
Krister Emanuelsson, Jörgen Andersson, Eine Kallin, Mathias Axell, Kajsa Rhodin och
Ola Claesson
Damsektionen
Sektionen skall vara vilande men Erika Hafner och Ann Hjalmarsson är valda ytterligare ett år
Revisorer
Annelie Emanuelsson och Gunilla Johansson med Östen Emanuelsson som ersättare
Utbildningsansvarig
Olle Claesson
Nöjeskommittén
Alexander Larsson, Johan Sundmark, Marcus Frilander, Per Levinsson, Kristoffer
Nord, Jonas Haglund, Jonas Claesson, Robert Olausson och Patrik Olausson
Eftersom VSK inte har ett representationslag med i seriespel invaldes inte heller några
biljettförsäljare
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www.sportlagret.com
info@sportlagret.com

tel. 0321-725 02

DIREKTIMPORT
Bubbelbad • Ångbastu • Duschkabiner • Badrumsmöbler • Bastumoduler
Välkomna till vår utställning!

OBS! 9.900:-

kompl. utrustat

Exklusiv Jacuzzi 1520x1520x770 mm
OBS! 13.500:- komplett utrustat

Tåstarpsg. 9, TRANEMO • Mån-Fre kl 14-18, lör kl 10-13
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ESONKANNAN
I år genomfördes Esonkannan för 31:a gången den 5 februari i skolan gymnastiksal.
Hela 32 deltagare ställde upp för att försöka få sitt namn förevigat på vandringspokalen.
Om räkneverket fungerat som det skall spelades 46 matcher. Sedan något år tillbaka
avverkas matcherna betydligt snabbare när seten går till 11 i stället för 21. På det nya
sättet spelas alla matcher även på tävlingar i världsklass.
Det är ett grannlaga arbete som tävlingskommittén utför. Att sätta handikappet fordrar
en hel del vana och fingertoppskänsla. Det kan inte alltid vara så lätt att lyckas med att
sätta handikappet helt rättvist. Det verkade som om alla var nöjda med det som tilldelades. Att få ett handikapp tilldelat betyder att den personen startar på till exempel 5 mot
noll för motspelaren. Det innebär alltså att den som får handikappet borde vara fem
bollar sämre än motståndaren. På så sätt kan matcherna bli jämnare.
Turneringen delas upp två avdelningar. Alla som vinner första matchen går vidare i
huvudturneringen. Den som förlorar är garanterad minst en match ytterligare i en tröstturnering. Så håller det på ända tills ett finalpar kan koras i varje klass.
Semifinalister i huvudturneringen blev Emil och Jonathan där det blev knallhårt. Emil
vann till sist med 11-9, 4-11, 8-11, 17-15, 11-9.
I den andra semifinalen spelade Jesper och Ulrik. Där vann Jesper med 11-6, 11-6, 11-9.
Finalister blev alltså Emil och Jesper.
Emil stod som segrare i turneringen genom vinst över Jesper med 11-7, 11-3, 11-4.
Med vinsten blir hans namn ingraverat i vandringspriset.

Emil Frilander tv Med sin finalmotståndare Jesper Levinsson. Trots att de var duktiga
klarade de sig inte utan en domare. Pelle Frilander försökte vara så rättvis som möjligt.
I tröstturneringen gick Åsa och David till den ena semifinalen och Hekurian och Emma
i den andra. I den första semifinalen vann David över Åsa med 11-8, 11-5, 11-5. I
semifinal nummer två vann Hekurian över Emma med 12-10, 3-11, 9-11, 13-11, 12-10.
Knallhårt så det förslog.
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Till final gick David och Hekurian där David till sist stod som segrare efter en femsetare. Siffrorna blev 9-11, 14-12, 12-10, 9-11, 11-1.

Segraren i tröstturneringen David Axell och motståndaren Hekurian
och så han med argusögonen Ulrik Torstensson.
Arrangörerna tackade för den stora uppslutningen och hälsade alla välkomna åter nästa år.

BLI MEDLEM I VSK
Nu har det gått ett par månader sen du fick ett inbetalningskort på medlemsavgiften till
Vegby Sportklubb.
Har du inte betalat in din medlemsavgift går det bra att göra det nu. Det blir aldrig för
sent att göra detta. VSK styrelsen blir glada när detta än sker. Det är ju så att medlemsavgifterna är en mycket viktig inkomstkälla i alla föreningar. Ju fler medlemmar ju
bättre förutsättningar blir det att ha ett stort och omväxlande utbud av aktiviteter.
Barnens chanser till meningsfull fritid är beroende på om också du löser medlemskap i
Vegby Sportklubb. I dagens läge är 75 kr för enskild medlem och 200 kr för en hel
familj en billig avgift om man jämför med allt man har möjlighet att få ut av avgiften.
Har du slarvat bort inbetalningskortet ät det ingen panik. Prata med styrelsen får du ett
nytt eller så sätt bara in avgiften på bankgironummer 564 – 884 så får du ett medlemskort i din brevlåda så snart kassören hinner skriva ut det.
Tack för att du gynnar din lokala förening. Gamla som nya medlemmar är lika välkomna.
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FINNEKUMLA RÖDAKORSKRETS
Den 14 februari höll Finnekumla Rödakorskrets sitt årsmöte i Finnekumla församlingshem.
Eftersom valen görs på 3 år blir det få ledamöter som är i tur att avgå vid varje tillfälle.
Den avgående styrelseordföranden Claes Holmén omvaldes till ordförande för de kommande tre åren. Till sekreterare likaså för tre år omvaldes Lotta Fahlström. Ytterligare
två styrelseledamöter var i tur att omväljas nämligen MarianneHolmén och Ingegärd
Ekström.
Monika Sparre och Ulla Rosenqvist omvaldes till ersättare i styrelsen på ett år.
Revisorer måste det också finnas i en förening. Till ordinarie valdes Olof Andersson
och Lars-Olof Johansson och att ersätta dessa vid förhinder utsågs Hans Pettersson och
Gunilla Johansson.
Styrelsen fick förnyat förtroende att utgöra Finnekumla Rödakorskrets valberedning.
Verksamhetsberättelsen upplyser att 70 medlemmar är anslutna. Vidare berättas, det
som VSK-bladet skrivit om tidigare, att man även i år hållit i den traditionsenliga auktionen i november.
Medel till olika projekt har också anslagits under verksamhetsåret.
Trots detta fanns det 36 000 kr i kassan när bokslutet upprättades.
Beslut togs att dela med sig 10 000 kr till två olika insamlingar.

Deltagarna på årsmötet gav sig tid att titta upp från kaffekopparna en kort stund.
I verksamhetsberättelsen står det skrivet att Finnekumla Rödakorskrets hamnade på 31
plats i Regionens Länskamp som hölls i Vegby skolas matsal i mars månad. Rent personligt var styrelsen mycket stolta över att ha hamnat på åtskilliga platser bättre än RK
i U-hamn.
Ordföranden meddelade att årets Länskamp hålls den 22 mars på samma ställe. Då hoppas styrelsen att betydligt fler ställer upp och löser frågorna , som skickas ut centralt.
Årsmötet beslutade att göra en kampanj för att värva nya medlemmar.
12
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Finnekumla Rödakorskrets har som tradition att samla in pengar till välgörande ändamål när det är allmänna val. Vid valet den 17 september skall det bli ”bössinsamling”
utanför Vegby skola.
Under flera år har det gjorts förfrågningar om intresset för en bussresa i Röda Korsets
regi. De flesta gångerna är svaren mycket positiva, men när det är så dags backar väldigt många ur. Det innebär att resan blir alldeles för dyr per resande. Därför blir det
troligen ingen resa i år.
Första hjälpen kurs planeras tillsammans med Åsundens församling. Marianne Holmén
skall forska vidare i hur detta skall utföras och vem som får deltaga. Marianne tror att
detta kommer att hända under hösten.
Så kom då frågan om datum för årets Rödakorsauktion i Finnekumla. Preliminärt bokades den 17 november. Men då uppkommer frågan om utroparen Martin Josefsson i
Tvärred är ledig den fredagskvällen. Man kunde utläsa att Martin är näst intill oumbärlig. Kören från Länghem, Kantona, fick också förnyat förtroende att underhålla publiken. Kanske får vi lyssna till ett ,i vissa stycken, nytt upplägg på underhållningen. I
april skall kören resa till Italien och hålla konsert, O Sole Mio eller vad det nu heter.
Bli medlem i Finnekumla Rödakorskrets Du också!

LOPPMARKNAD
Vegby Sportklubbs styrelse har beslutat att det blir en loppmarknad även i år.
Traditionsenligt skall den hållas på Kristi Himmelfärdsdagen som infallen torsdagen
den 27 maj.
Som vanligt skall du naturligtvis röja i dina gömmor. Där hittar du säkert saker som du
inte behöver. Vi samlar gärna på oss grejer som vi inte behöver, nästan värre än ekorrar.
De här prylarna kommer väl till pass när VSK har loppmarknad. Vi har tidigare konstaterat att alla som bor i och omkring Vegby är givmilda. Antalet prylar ökar för varje år.
Detta i sin tur påverkar publiken. De vet att det är ett fantastiskt fint utbud. Därför ringar de in just den här dagen i sin almanacka för att inte missa ett besök på vår mycket
fina fest- och idrottsplats.
Så småningom får du ett flygblad i din postlåda där styrelsen för VSK berättar när
insamling sker just där du bor. Vill du bli av med grejerna tidigare går det bra att ställa
dom på dansbanan som kommer att bli lagerlokal fram till loppisdagen.
Arrangören är tacksam om du ställer prylarna snyggt i ordning på angivna platser.
Vitvaror och bildäck kan vi fortfarande inte ta emot ens mot betalning. Kostnaderna för
att transportera bort dessa grejer är mycket höga
Meddela gärna Pelle tfn 72570 eller Brallis tfn 72343 vad det är du vill leverera. På
dagtid kan du ibland nå Brallis på Sämshov på tfn 72316.
VSK tackar på förhand alla glada givare.
13
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VM I PIMPEL
När det är dags för VM i pimpel känns det som en liten föraning om våren. I synnerhet
när vädrets makter är på den soliga sidan. Den 4 februari samlades 26 stycken (dubbla
antalet mot i fjol) att göra upp om den åtråvärda titeln VM mästare. Med ryggsäckar
och andra väskor fyllda med pimpelspön och andra grejer som behövs traskade sällskapet ner till ett soldränkt Sämsjön.

Det gäller att ha ordning på grejerna ifall att...
Förutsättningarna var de allra bästa för att abborrarna skulle vara på hugget. När så
norra delen av sjön såg ut som en pipig Herrgårdsost var klocka strax efter 15 på eftermiddagen. Vid detta klockslag avbröts fisket. När de återvände till Vega undrade man
om de kom från sjön eller Kanarieöarna. Solen hade gjort sitt.
Nu återstod bara invägningen av fiskafänget. De allra flesta hade fått alltid något i sina
kassar. I vuxenklassen var en del kassar till synes väldigt tunga.

De här reglerna kunde du ju
visat före tävlingen så hade
jag säkert vunnit.
14
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Mikael Johansson i Gamlebyn har nästan skämt bort oss med att visa upp stora fångster. Han kammade hem första priset i överlägsen stil. Han slog tvåan med 2623 gram.
När alla lämnat sin fångst för vägning samlades alla som fiskat och lika många ”nyfikna” i Vegas bar på tredje våningen för att släcka törsten och bevittna prisutdelningen.
1:a blev alltså Mikael Johansson med 4 kilo 6 hekto och 43 gram.
2:a kom Gunnar Larsson med 1620 gram.
3:a kom Jimmy Larsson med 1365 gram.
4 fiskare startade i en juniorklass. Där vann Urban Holm med 316 gram följd av Martin
Knutsson som fick 207 gram.
Priset för största abborre gick till Torbjörn Andersson vars fisk vägde 442 gram. För
denna bedrift får han sitt namn ingraverat i ett vandringspris där en bamsefisk är monterad på en träplatta. Detta pris gäller att förvärva tre gånger för att det skall finna en
ägare för gott. Ännu har ingen klarat den bedriften.
Av ovanstående framgår klart och tydligt att det var endast abborrar som räknades som
giltig fångst.
Den här vintern har det varit så kallt att isen bar utan risk. Det låg dock ett ganska
tjockt lager med snö ovanpå. Alla som någon gång pulsat i snö kan intyga att både sjön
och snön suger.
Deltagarrekordet är mellan 40 och 50 deltagare, men detta hände för några år sedan.
Arrangörerna hade en bråd dag den 4 februari. Senare på kvällen anordnades en fest
som man kallade ”Bekantas bekanta”. Vem som helst kunde anmäla sig och ta med sina
vänner och bekanta. 135 personer hade anmält sig. Detta bevisar att det finns ett behov
av att det anordnas tillställningar där alla kan släppa loss och känna sig välkomna.
Vega skall ha en eloge för att de försöker att aktivera folk till som vi tror ett meningsfullt liv.

Jimmy Larsson, Gunnar Larson, Mikael Johansson,
Urban Holm och Torbjörn Andersson visar upp sina troféer.
15
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VEGBYORTENS HEMBYGDSFÖRENING
Vegbyortens Hembygdsförening hade sitt årsmöte i Församlingshemmet i Vegby den 1 mars.
Ett trettiotal medlemmar hade mött upp. En bidragande orsak var säkert Hans Nystedt
från Gällstad som visade bilder och berättade om Filippinerna. Han nämnde att hans
familj var där för att fira hans och sin frus 25-åriga bröllopsdag. Eftersom hon är bördig från denna övärld så gjorde de som traditionen där bjuder. De gifte helt enkelt om
sig med varandra. Detta var ju praktiskt. Då kunde även barnen se hur det en gång i det
förflutna gick till när föräldrarna gifte sig första gången. Hans kåserade på ett mycket
medryckande sätt. Man kände nästan att man var på andra sidan jordklotet. Hans bilder
visade att han är en skicklig fotograf.
I verksamhetsberättelsen kan man utläsa att föreningen haft 162 medlemmar under 2005.
Verksamheten har varit livlig. Det började med att 200 personer kom till
Hembygdsparken för att vara med om att fira vårens ankomst på Valborgsmässoafton.
Man gjorde också en utflykt med bil till Kölaby. Där besöktes deras Hembygdsförening.
Naturligtvis serverades kaffe och så deltog man i en tipspromenad som brukar samla
runt 400 deltagare.

Rolf och Sune leder
årsmötesförhandlingarna.
En grillkväll anordnades vid Jordkulan med en tipspromenad som samlade 35 deltagare. Detta är en trivsam sammankomst i synnerhet när vädret är på gott humör.
Under 5 söndagar i juli bakades och såldes våfflor i Hembygdsparken. Under dessa
dagar har man olika aktiviteter i form av utställningar och underhållning. En utställning handlade om skolan på 50 och 60 talen med skolmaterial, bänkar och slöjdsaker.
PRO-kören underhöll en söndag och bröderna Benny och Martin Claesson och Emelie
Josefsson en annan våffelsöndag.
Den årliga slåttern samlade i år 12 personer som slog med liar och grästrimmare. Ett
gäng ägnade sig åt att med krattor samla ihop det slagna gräset i högar.
Årets torpvandring blev till en Herrgårdsvandring. Högagärde besöktes där Christina
De La Gardie ställde upp som ciceron. 20 personer deltog och fick sitta i trädgården
med det medhavda kaffet och njuta av den underbara utsikten över Yttre Åsunden.
16
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Husförhör hör också till verksamheterna. I år hölls husförhöret i Finas stuga där Ulf
Jonsson talade om skapelsen och Monica Johansson spelade till psalmsången. Stug-värdinnorna hade sin vana trogen ordnat med kaffe och dopp därtill.
Traditionsenligt anordnades en trivselkväll där Sture Hjalmarsson läste dikter av Harry
Johansson från Tråvad. Diktläsning och grötätandet hölls på det nyrenoverade golvet i
Liljas stuga.
Kyrkans barntimmar brukar ha sin avslutning i Hembygdsparken. Så även i år där barnen får leka och dricka saft och äta tårta.
Iris och Arne Johansson deltog i Västergötlands Hembygdsförbunds årsmöte som hölls
i Främmestad.
Hembygdsparken höll extra öppet när Cykelfrämjandet var samlade i Ulricehamn under
en vecka. Två av dessa dagar såldes våfflor i parken. Besökarna kunde titta i de olika
stugorna och även få en guidning.
En söndag i maj tog vår förening emot en busslast med Hembygdsvänner från Lerum
Margareta Svedberg ordnade vid två tillfällen att Hembygdsparken blev internationell.
Hon visade en grupp från Prag och och en grupp lärare från Italien, Frankrike och
Island ”kommunens finaste Hembygdspark”.
Arne Johansson har gjort ett mycket fint arbete med att rusta upp Körkevägen eller
Prästvägen som går mellan kyrkoruinen i Säm och Gårdö i Gällstad. Arne har genom
Hembygdsföreningen sökt och fått bidrag från Leader +. Dessa pengar har som vanligt
inte räckt till varför Arne själv har stått för en del av kostnaden.
Ett annat angeläget jobb har utförts. Sockenskyltarna har rengjorts och målats om.
Hantverkshuset i Hembygdsparken har under sommarhalvåret målats om ideellt av
medlemmar.
Ett annat ideellt jobb har utförts. Golvet i Liljas stuga var i behov av reparation. Fukten
hade trängt in och skadat bjälkarna. 120 timmar lade det så kallade Onsdagsgänget ner
på att få problemet åtgärdat.
Endast en avsägelse förelåg. Det var Ella Kindlund som önskade sluta som stugvärdinna.
Göran Axelsson omvaldes till ordförande och har Rolf Johansson, Linnea Claesson,
Gunnar Lundgren, Gustav Johansson och Iris och Arne Johansson till sin hjälp i styrelsen med Kerstin Axell och Anita Larsson som ersättare.
Revisorer är Sun Frilander och Göran Karlsson. Deras ersättare är Ingemar Claesson
och Evald Johansson.
7 Stugvärdinnor valdes. Dessa är Linnea Claesson, Ulla Rosenqvist, Kerstin Claesson,
Ingegerd Nord, Margareta Svedberg, Anita Larsson och Kerstin Axell.
Valborgskommittén består av Gustav Johansson, sammankallande, Ulla Rosenqvist,
Linnea Claesson, Iris Johansson, Evald Johansson och Kerstin Axell.
Till att representera Vegbyortens Hembygdsförening på Västergötlands
Hembygdsförbunds årsmöte valdes Iris och Arne Johansson.
Trots att valberedningen bett att få lämna uppdraget omvaldes Ingemar Claesson och
Göran Karlsson.
Åsmötet beslutade om programmet för året som ligger framför oss.
30/4 Valborgsfirande.
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Först vill vi slå ett slag för att även du skall blir medlem i Vegbyortens
Hembygdsförening. För endast 50 kr kan du göra en stor insats för att bevara både de
gamla byggnaderna och alla antika saker som genom åren samlats in. Välkommen!
Under maj månad blir det en lördagsutflykt till Klevaberget.
8/6 Grillkväll vid Jordkulan.
18/6 skall Hembygdsföreningen vara medarrangör vid Friluftsgudstjänsten i kyrkoruinen i Säm. Föreningen skall stå för kaffeserveringen.
Hela juli månad blir det servering av kaffe med våfflor på söndagarna.
1/8 blir det slåtter i Hembygdsparken med kaffe, ostkaka och sylt.
9/9 Bygdevandring. Då skall Sjöred besökas.
12/10 Husförhör
15/11 avslutas årets aktiviteter med Trivselkväll (grötfest).
Margareta Svedberg har för avsikt att starta en studiecirkel. Cirkeln blev fulltecknad
redan vid kaffeborden.
Arne Johansson tog upp problemet med att det blir svårt i framtiden med att skaffa frivilliga till att utföra underhållet på stugorna. Han ansåg att problemet är att de nuvarande börjar åldras. Därför behöver yngre ta vid. Blir det inte så kommer ekonomin inte
att klara detta. Lejd arbetskraft kostar mer pengar än man får in på medlemsavgifter
och lotterier. Utgifterna på underhållet beräknas till bort emot 10 000 kr per år.
Nu är taket på ladugården i behov av att läggas om med spån. Gustav trodde att det
kanske är möjligt att tigga ihop virke att hyvla spån av.
Vägvisning till stugorna och parken efterfrågades. Styrelsen fick i uppdrag att ombesörja detta.
Broschyren som Arne tagit fram för att beskriva Körkevägen är ett bra exempel på ett
sätt att ordna vägbeskrivning.
En annan fråga som ansågs vara viktig
är röjningen av sly och klippning av
gräset vid kyrkoruinen i Säm. Arne
upplyste om att detta sköter Ingvar
Sjögren på ett utomordentligt sätt.
Göran Axelsson upplyste om att Göran
Srenbäcken, känd från radion, kommer
på besök till Församlingshemmet den
20 mars. Entréavgiften blir 50 kr, kaffe
inkluderat.

Hans Nystedt trollband publiken när
han berättade att han gift om sig med
samma kvinna efter 25 års äktenskap.
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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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MUSIKALISK KONSERT I SKOLAN
Första dagen i julveckan, den 19 december, passade eleverna i musikskolan på att visa
upp vad de lärt sig under terminen och höja temperaturen på julstämningen. Med så
kunniga lärare som Lena och Tommy blev detta en mycket fin konsert med massor
med låtar som hör julen till.

Alla eleverna och ett fåtal vuxna lyssnar spänt på fin musik.
Synd bara att så få vuxna fanns på plats. Förutom lärarna var det inte fler än att det
gick att räkna dom på båda händernas fingrar.
Efter att ha lyssnat till elevernas färdigheter under ett flertal år är det bara att konstatera
att övning ger färdighet.

Tommy förbereder
gitarrspelarna
på nästa låt.
Tillsammans med sina två lärare bildades en riktigt fin orkester. På gitarr framfördes en
rad olika välkända stycken. Även pianot lånades ut till ett par elever som trakterade
20
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detta fina instrument. Även en blockflöjt lät sina toner flöda över övriga elever och
besökare.

Violinisterna ackompanjeras av Lena.
Allsång förekom också på programmet. Det var låtar som Bjällerklang, Nu tändas tusen
juleljus, Tomtarnas julnatt, Mössens julafton och naturligtvis Rudolf med röda mulen
som sjöngs.
Alla som inte var där missade en mycket trivsam upptakt på julen.

ELLJUSSPÅRET
VSK-bladet har i tidigare nummer beskrivit den elaka damen Gudruns härjningar.
Elljusspåret drabbades väldigt hårt. Kablar och stolpar vräktes ner och blockerade
framfarten på spåret.
Nu är detta reparerat till allas glädje.
I vinter har det varit rikligt med snö. Detta har i sin tur gjort att Krister Emanuelsson
har kunnat göra utmärkt fina skidspår både på elljusspåret och vid sidan om.
Nu när vintern håller på att släppa sitt grepp har sannolikt konditionen på Vegbyborna
ökat med flera hundra procent. Tacka Krister för det!
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VIKTMINSKNING!

KUREN
Dam storl 36-58
även 20-serien

Testad på Karolinska Sjukhuset.
För info ring 0321-711 71 el. 0703-24 32 63

Abrahamssons Blommor
GD Textil Butik 2 X L • Torget Gällstad

Vegby

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

Byalaget

VEGA
Medlem i

Fest, bröllop, dans, barnkalas, möte, teater, LAN eller
kursverksamhet?
Här finns det du behöver!
- Handikappanpassade lokaler för upp till 300 personer
- Komplett kök, pub och scen
- Bredbandsuppkoppling
- Stolar bord, serviser och partytält
För att hyra, kontakta Micke: 72329, 0708-397940

Missa inte våra olika arrangemang
Håll vår bygd levande Ta dig tid till rekreation och avkoppling i Sjöparken
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LUCIAMORGON
Den 13 december firade skolan i Vegby Lucia med massor av Stjärngossar och ett
vackert Luciatåg.
Redan en kvart i sju på morgonen kläddes det blivande Luciatåget i sina vita klänningar. Stjärngossarna hade redan skrudat sig i sina vita munderingar och var i full färd med
att dölja det rufsiga håret med strutar på huvudet. På strutarna var det klistrat stora
granna stjärnor. Detta var beviset på att de var äkta Stjärngossar.
Det var inte bara elever som fanns på plats. Lärarna fanns där för att assistera med
påklädningen och dukningen i matsalen. Alla elever skulle få en fika efter framträdandet.
Ett festligt inslag var när hela gänget med stjärngossar satte igång att öva, helt spontant, i korridoren. För en musikälskare var detta kronan på verket. Man kunde konstatera att hela dagen var räddad.

Stjärngossarna har smugit
undan och sjunger upp sig.
Klockan hade blivit en kvart över sju. När det var dags för entré var det ovanligt glest
med folk i gymnastiksalen. Undrar just om morsan och farsan och deras föräldrar fortfarande låg och gnuggade sömnen ur ögonen.
Den glesa skaran förtog inte på något sätt stämningen. Barnen uppträdde precis lika
elegant som vi har blivit vana vid. Övning ger färdighet. Förr fanns det blindpipor i
klasserna men av detta hördes inte ett spår.
Lena Björling fanns också på plats vid pianot, naturligtvis. Hon anslog tonen med att
spela under det att den långa raden med Stjärngossar tågade in och ställde sig framför
publiken och sjöng med.
Så var det dags för Lucia med följe. Som brukligt är skred hon fram, den här gången
hette hon Nicolle, likt en riktig drottning under det att hon sjöng tillsammans med alla
sina tärnor.
Två duktiga solister hade Lena vaskat fram, Ljusdrottningen själv och Kathrin. De
sjöng med klara, tonrena och tydliga stämmor. Varje ord gick att uppfatta i texterna.
24
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Luciorna framför Luciasången.
Efter avslutat program tågade följet ut lika värdigt som när de kom in. Publiken visade
sin uppskattning genom att ge dem en lång stormande applåd.
Helhetsintrycket var att luciamorgonen blev lika högtidlig som vi blivit vana vid.

Stjärngossarna framför
sina speciella sånger.
Från skolan blev det en rask förflyttning till dagiset Fantasia.
Där höll personal och mammor på att skruda sina små i luciaklänningar, luciakronor,
glitter, tomtedräkter mm.
Alla var rörande eniga om att framträdandet av dessa små artister var något alldeles
extra. Barnen uppträdde mycket fint trots sin låga ålder. Nu är rätta åldern att få vana
vid att framträda inför publik.
Det är nästan ofattbart att det går att få barnen att stå så stilla. Alla är ju vana vid att
ständigt vara i rörelse.
Sångerna som Lars Isaksson valt ut var inte bara sånger som hör Lucia och julen till.
Blandningen var perfekt komponerad. Även här visade publiken sin uppskattning med
långa applåder.
25
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Lucior, tärnor, tomtar och pepparkaksgubbar sjunger för publiken.
Föreställningen avslutades med att samtliga fick vara med om saft och kaffekalas.
Kvällen före Lucia var det också ett luciafirande i skolan. Men, men det hade jag ingen
aning om! Då var det de yngre som var underhållare.

SPORTLOVET
Som vanligt är det Vegby Sportklubb som ordnar aktiviteter när det är februarilov eller
om man så vill sportlov.
Programmet är inte så späckat som för ett antal år sedan. Då var det så mycket på gång
att barnen inte hann återhämta sig på lovet. Trots allt är det ju meningen att eleverna
skall komma utvilade tillbaka och riktigt sugna på att inhämta det som lärarna har att
förmedla.
I år kunde programmet genomföras så som det var tänkt. Vissa år är det bara inomhusaktiviteter som gäller. Regnet bara öser ner med plusgrader och barmark. Skidåkning
stod på programmet. Bara tre stycken ställde upp. Efter otaliga milda vintrar är det
kanske inte många som äger ett par skidor avsedda för längdåkning. Ofta är det utförsåkning som gäller. Denna gren är inte så jobbig som att staka sig fram.
Bordtennis kan man däremot ägna sig åt oavsett vilket väder det än är. Likaså fotboll
inomhus möter inte heller några hinder att utföra.
Dessa tre idrottsgrenar genomfördes alltså vecka nummer 7.
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Arnes Maskingrävning AB
Schakt och planeringsarbeten

Vi utför arbete med Minigrävare

0321-703 80

Södra säm, 520 11 VEGBY
0321-713 91, Mobiltel. Per 070-577 61 22 Mikael 070-204 03 65

Offsettryck
på papper
& kartong
0321-26600

BOKTRYCKERI AB LH TRYCK · SINCE 1959

Trådlöst hemlarm från
Securitas Aroundio.

För kostnadsfri rådgivning i hemmet kontakta
Johnny Olausson 0703 - 11 09 86 / 020-71 33 55
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VÄGFÖRENINGEN OCH BYALAGET
VEGA
På senare år har Vägföreningen och Byalaget slagit ihop sina pålar när det gäller årsmötesdag. Denna gång har sammanslagningen av Byalaget och Vega till en förening
inneburit att den nya föreningen har kommit med i traditionen. Detta är av praktiska
skäl. Det kändes inte meningsfullt att hålla ett årsmöte när respektive styrelse satt nästan ensamma runt ett litet bord och försökte lösa alla världsfrågor var och en på sitt
håll. Ett annat problem uppstod dessutom. Vem skulle kunna bevilja ansvarsfrihet? En
styrelse har ju inga befogenheter att bevilja detta till sig själva. Datumet för det gemensamma möte var utlyst till den 8 mars.
Trots att sammanslagningen av årsmötena har blivit tradition är det ingen strid ström av
människor till årsmötena. Bara ett tjugotal personer hade hörsammat kallelsen. Det
borde varit det dubbla, minst. Frågorna som kan tas upp på dessa möten borde engagera nästan varje människa i byn. Var och en i samhället har både rätt att föreslå åtgärder
som man anser bör genomföras och har en röst. Dessutom borde det vara trevligt att
träffa andra som man kanske inte träffar så ofta.

VEGBY VÄGFÖRENING
Vegby vägförening startar alltid sitt årsmöte först. Föreningens ordförande hälsade alla
välkomna. Han hälsade särskilt välkommen till Jan-Åke (Hugo) Claesson välkommen.
Ni vet väl att utan hans insatser hade vi troligen inte haft vår gamla banvall asfalterad
och klar för fritid och motion.
Jan-Åke hade tänkt att avslöja en hemlighet. Något hade läckt ut vid sidan av munnen
på någon. Ändå blev det en mycket positiv överraskning när han berättade att det finns
mycket långt gångna planer på att iordningställa en gång- och cykelväg mellan Vegby
och Gällstad. Den är tänkt att fortsätta från trottoaren som slutar vid badplatsen och
fortsätta bakom Tån (Christers gård). Exakt hur sträckningen blir får vi veta när maskinerna brakar igång med schaktningen. När detta är klart öppnas ytterligare en slinga
som kan användas som tillfart för cyklister som kommer öster ifrån och vill fortsätta
sin motion på cykelleden. Vegbyborna kan ju använda den nya leden till att cykla till
Gällstad och proviantera kläder.
”Hugo” berättade också att det är nära förestående att bygga en refug på infarten till samhället när man kommer öster ifrån. Den refugen kommer att byggas vid kurvan vid Tån.
Ett annat spörsmål som ventilerades var den befintliga badhytten. Som VSK-bladet
tidigare berättat plogas det upp en bana på Sämsjöns is för långfärdsåkning på skridskor. I vinter har det dessutom gjorts skidspår utmed isbanan. En förening har bildats
som sköter detta. I detta sammanhang var det tänkt att göra om omklädningshytterna
till en värmestuga med två omklädningsrum, toalett och ett litet förråd. Vägföreningens
styrelse fick i uppdrag att försöka utverka så att det händer något med dessa planer.
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Bollen ligger hos ägarna till Sportlagret och Ulricehamns kommun vilka gemensamt
skall stå för kostnaderna.
En annan fråga av stor vikt är att sikten är mycket dålig när man skall köra ut på landsvägen från parkeringen vid badplatsen. Träden som växer mellan parkeringen och
vägen bör tas ner. Ägarna till marken ställer sig positiva till detta.
På återvinningsstationen uppstår det ett problem när det kommer mycket snö. Mellan
containrarna samlas det mycket snö. I Vägföreningens åtagande att sköta renhållningen
ingår inte att skotta snö. Därför fick ordföranden i uppgift att påverka kommunen att
utföra jobbet. Kommunen är ytterst ansvarig för detta.
Gustav och Gösta har sett att lämmen som går över bäcken inte ser så tilltalande ut.
Därför erbjöd sig dessa båda herrar att göra en bro i likhet med broarna över bäcken på
Sjöparken. Detta för att underlätta en promenad från badplatsen till Sportlagret.
När visa fastighetsägare byggde sin hus hade de utsikt mot sjön. Nu har träd vuxit upp
och skymmer utsikten. Därför blev det ett beslut på att den som tar ner träden får dem
och dessutom låna Vägföreningens röjsåg när arbetet skall utföras.
Styrelsen ser efter gjorda val ut på samma sätt som den gjort de senaste åren.
Den består av Göran Börjesson ordförande, Göran Karlsson sekreterare, Carl-Olof
Levinsson kassör, Mikael Peterson v. Ordförande och Gustav Johansson v. Sekreterare.
Till ersättare i styrelsen omvaldes Urban Holm och nyvaldes Tomas Karlsson.
Till revisor på två år omvaldes Gun-Britt Andersson. Sonny Vegborn kvarstår ytterligare ett år.

BYALAGET VEGA
Efter en kort stunds kaffepaus återupptogs förhandlingarna. Nu var det Byalaget Vegas
tur att hålla sitt årsmöte. Eftersom ordföranden Hans Nord satt med en fot i gips fick
vise ordföranden Mikael Petersson rycka in i Hans ställe.
Mikael öppnade mötet och som belöning fick han i uppdrag att leda dagens förhandlingar. Vid sin sida hade han Kerstin Sundmark som sekreterare.
Mötet började med en del formalia. Kallelsen skulle godkännas liksom den uppgjorda
dagordningen.
I veksamhetsberättelsen utläser vi att Vegbyortens Byalag slogs ihop med Vega den 9
mars 2005.
Genom en bra marknadsföring hade antalet medlemmar ökat kraftigt till 415 stycken.
Även mötesverksamheten har varit god. 11 styrelsemöten har genomförts och 2 medlemsmöten. Tidigare var alla medlemmar kallade till varje möte. Detta blev mycket
tungrott och sällan kom man fram till varför mötet var kallat. Med bara styrelsen närvarande uppnås en större effektivitet.
Styrelsen är med rätta stolta över att uthyrningarna av Vega ökat. Vid 42 tillfällen var
Vega uthyrt. Man är också tacksamma för att Finska föreningen fortfarande är hyresgäst.
En nödvändig investering har gjorts. Det gamla systemet för uppvärmningen slukade
enorma summor. Under 2005 installerades en ny värmepump som redan sparat i runda
tal 20 000 kr. Dessutom har oljetanken monterats ner. Med den åtgärden frigjordes
utrymme som kan användas till förvaring av diverse saker. Ett dylikt utrymme har
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under alla år saknats.
Utrymmet där trappan från scenen kommer ner till entréplanet har iordningställts till ett
”styrelserum”. Man har också tänkt sig att förvara gamla handlingar där. Detta kan vara
bra när någon i framtiden skall göra en historik över verksamheten.
Hela 14 tipspromenader har genomförts. Start och mål har varit placerat vid Nyfiket.
2 stycken pubaftnar har också genomförts och vid flera uthyrningstillfällen har
Byalaget Vega stått för försäljningen i puben.
En mycket stor händelse tilldrog sig bygdens intresse när Sjöparken invigdes den 6
juni, på Sveriges Nationaldag som var ”röd” dag för första gången i Sveriges historia.
Före det datumet hade det varit ett stort antal Vegbybor engagerade med att färdigställa
den nya parken.
Ett arbete återstår att iordningställa. Tillstånd fordras att anlägga bryggan nedanför
campingen. Styrelsen är i nuläget optimistiska med att få detta tillstånd.
Tomas Karlsson har under en tid arbetat med att lansera en hemsida. När årsmötet hölls
fanns det en he4msida på vegby.se. Övriga föreningar är inbjudna till att också göra
reklam för sin verksamhet. En sådan hemsida kostar en slant men delas kostnaden upp
mellan föreningarna blir av giften bara några hundralappar. Gå in på vegby.se så kan du
se en snygg hemsida.
Tyvärr finns det människor som är benägna att utföra destruktiv verksamhet. Så har det
varit i Sjöparken där båten och rampen skadats allvarligt.
Som VSK-bladet skrivit om tidigare var Morrisklubben i Sjöparken och visade upp
sina bilar. Bilarna ställdes upp för massfotografering.
Varje år, när det finns is som bär på Sämsjön, arrangeras VM i pimpelfiske. I år höll
isen med alldeles för få deltagare ställde upp. Orsaken kan vara att man inte kan gå ut
och propagera långt i förväg. Man vet ju inte om det finns is över huvud taget.
En annan fisketävling som det blivit tradition att genomföra är Sämsjödraget.
Tävlingen hålls alltid vecka 30. Var och en får ta med sig sin egen båt och prova på var
i sjön de största och tyngsta gäddorna står. Deltagarantalet håller sig stadigt runt 100
deltagare.
När advent kom kom också en efterlängtad aktivitet. Julbazaren hölls i gammal känd
stil. En tipspromenad anordnades utomhus och diverse försäljning inomhus.
Höjdpunkten var när Ulricehamnsbygden Lucia kom på besök.
Under övriga frågor dammades ett tidigare önskemål av. Det gäller belysning av gångoch cykelvägen genom samhället. Gösta Malm hade tagit fram uppgifter om vad det
skulle kosta. Kommunen skall bearbetas så att det kommer att finnas pengar till förfogande. Det finns också en bygdeallians som bör behandla och driva sådana frågor.
Styrelsen skall ta del av de framtagna siffrorna.
Ett annat förslag väcktes av Evald Johansson. Han föreslog att någon form av
Vegbydag skall anordnas. Något beslut i frågan togs ej.
Årsmötet fick ett stort problem på halsen. Hans Nord har aviserat sin avgång som ordförande. Valberedningen har inte lyckats att få fram en ersättare till honom. Det är
ganska vanligt att v. ordf. träder in, men Mikael Petersson ansågs sig inte ha tid med
mer än det han redan utför.
Styrelsen i övrigt ser ut så här.
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Mikael Petersson, Tomas Karlsson, Kerstin Sundmark, Roger Gustavsson, Johan
Sundmark och Patrik Olausson med Lena Claesson, Jorma Laitinen och Kerstin Axell
som ersättare.
Revisorerna Carl-Olof Levinsson och Roland Johansson fick förnyat förtroende.
Årsavgiften för 2007 beslutades vara oförändrad 150 kr för familj och 100 kr för
enskild person.
Som sagts ovan kunde inte årsmötet utse ny ordförande. När ett nytt namn tagits fram
skall ett nytt möte utlysas för val av ordförande. Utrymmet där trappan från scenen
kommer ner till entréplanet har iordningställts till ett ”styrelserum”. Man har också
tänkt sig att förvara gamla handlingar där. Detta kan vara bra när någon i framtiden
skall göra en historik över verksamheten.
Hela 14 tipspromenader har genomförts. Start och mål har varit placerat vid Nyfiket.
2 stycken pubaftnar har också genomförts och vid flera uthyrningstillfällen har
Byalaget Vega stått för försäljningen i puben.
En mycket stor händelse tilldrog sig bygdens intresse när Sjöparken invigdes den 6
juni, på Sveriges Nationaldag som var ”röd” dag för första gången i Sveriges historia.
Före det datumet hade det varit ett stort antal Vegbybor engagerade med att färdigställa
den nya parken.
Ett arbete återstår att iordningställa. Tillstånd fordras att anlägga bryggan nedanför
campingen. Styrelsen är i nuläget optimistiska med att få detta tillstånd.
Tomas Karlsson har under en tid arbetat med att lansera en hemsida. När årsmötet hölls
fanns det en he4msida på vegby.se. Övriga föreningar är inbjudna till att också göra
reklam för sin verksamhet. En sådan hemsida kostar en slant men delas kostnaden upp
mellan föreningarna blir av giften bara några hundralappar. Gå in på vegby.se så kan du
se en snygg hemsida.
Tyvärr finns det människor som är benägna att utföra destruktiv verksamhet. Så har det
varit i Sjöparken där båten och rampen skadats allvarligt.
Som VSK-bladet skrivit om tidigare var Morrisklubben i Sjöparken och visade upp
sina bilar. Bilarna ställdes upp för massfotografering.
Varje år, när det finns is som bär på Sämsjön, arrangeras VM i pimpelfiske. I år höll
isen med alldeles för få deltagare ställde upp. Orsaken kan vara att man inte kan gå ut
och propagera långt i förväg. Man vet ju inte om det finns is över huvud taget.
En annan fisketävling som det blivit tradition att genomföra är Sämsjödraget.
Tävlingen hålls alltid vecka 30. Var och en får ta med sig sin egen båt och prova på var
i sjön de största och tyngsta gäddorna står. Deltagarantalet håller sig stadigt runt 100
deltagare.
När advent kom kom också en efterlängtad aktivitet. Julbazaren hölls i gammal känd
stil. En tipspromenad anordnades utomhus och diverse försäljning inomhus.
Höjdpunkten var när Ulricehamnsbygden Lucia kom på besök.
Under övriga frågor dammades ett tidigare önskemål av. Det gäller belysning av gångoch cykelvägen genom samhället. Gösta Malm hade tagit fram uppgifter om vad det
skulle kosta. Kommunen skall bearbetas så att det kommer att finnas pengar till förfogande. Det finns också en bygdeallians som bör behandla och driva sådana frågor.
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SKRIDSKOBANAN
Skridskoåkning har genom åren varit ett signum för Vegbyborna. Både bandy och
ishockey har stått på programmet. Närheten till Sämsjön har gjort att många har varit
mycket duktiga på att åka skridskor.
När Frisk för ett par år sedan kom på idén att ploga upp en bana för långfärdsåkning
trodde många efter ganska många år med blidväder att detta skulle vara meningslöst.
Nu är vi inte på vinter nummer två med alldeles utmärkt is där plogen gått fram.
Dessutom har ett skidspår gjorts vid sidan om. Då kan den med bra balanssinne åka
skridskor och ha den som ramlar lätt vid sidan om på skidor. Vem som ramlar lättast
kan förvisso diskuteras.
Initiativet är mycket bra för både bofasta och turister och kunder till Sportlagret.

