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VEGBY SPORTKLUBBS ÅRSMÖTE
Vegby Sportklubb höll sitt årsmöte i klubblokalen den 26 februari.
Styrelsen har bestått av Per-Erik Frilander ordförande, Erika Nord kassör, Carina
Gustafsson sekreterare samt Claes-Erik Sjölin och Johan Sundmark med Lars Rosenqvist
och Christer Johansson som ersättare.
Styrelsen har haft 7 protokollförda möten.
Medlemsantalet vid årets slut var 432 st medlemmar. Antalet medlemmar håller sig ganska konstant kring det nämnda talet år efter år.
Verksamheten har sig centrala punkt kring fotbollen, men bordtennisen är också ganska
stor. Motionsidrott, skidor, tennis och gymnastik finns också med på programmet.
Loppmarknad i Sportklubbens regi har blivit stor. Hela 47 000 kronor blev resultatet
föregående år.
En annan stor inkomstkälla är prenumeration på bingolotter. Behållningen blev 45 000
kronor.
VM i fotboll hölls som bekant under sommaren 2006. Klubben ordnade med TV visning
av framför allt Sveriges matcher. Dessa kvällar gav 12 000 kronor.

Till att leda förhandlingarna utsågs Carina Gustafsson som sekreterare
och Per-Erik Frilander som ordförande.
Det finns inte bara inkomster i en förening. Bygget av fotbollshallen i Ulricehamn har
kostat en del. 9 föreningar delar fotbollshallen med en insats på mellan 35 000 – 40 000
kronor vardera utöver lån som tagits i bank. Varje vecka ger detta rätt till 5 timmars träning som kostar 300 kronor styck. Under ett halvår blir det 26 veckor x 5 timmar x 300
kronor = 39 000 kr. Föreningen får i nuläget in hyra från ett par klubbar externt, skolan,
VFF, SISU med flera.
Kostnaden vägs upp av att barn, ungdomar och seniorer slipper att springa omkring på
iskalla, hala, mörka och snöiga gator.
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I år blev det äntligen av att Vegby Sportklubb slog samman sina fotbollslag till ett lag
eller snarare ett A-lag och ett B-lag. Utöver dessa två lag har klubbarna kommit överens med Marbäck att satsa på ett seniorlag med damer.
Satsningen bör resultera i att fler ungdomar fortsätter att spela fotboll även efter femton
års ålder och kanske till och med efter att de bildat egen familj och fått egna barn.
En satsning har gjorts som har diskuterats under många år. Äntligen har jordvärme
installerats till en kostnad av 218 000 kronor. Alla som var på årsmötet kände skillnaden. I stället för att pälsa på sig kunde man ta av sig jackan redan innanför ytterdörren.
Omklädningsrummen i källaren har snyggats till med ny färg. Nya bänkar har också
tillverkats av Gustav, Sune och Bosse, men även vaktmästaren Brallis har några fingrar
med i spelet.
I Verksamhetsberättelsen läser man också att VSK-bladet har utkommit fyra gånger
under året.
Till sist framhålls att vaktmästaren Claes-Erik Sjölin gjort och gör ett fantastiskt fint
jobb med skötseln av Sämshov.
En lång rad av val förrättades. Vi börjar med
Styrelsen
Per-Erik Frilander ordförande för ett år
Erika Nord 2 år
Carina Gustafsson 2 år
Lars Rosenqvist 1 år
Claes-Erik Sjölin kvarstår ytterligare 1 år
Ersättare 1 år
Rainer Eskilsson
Christer Johansson

Från vänster övre raden
Rainer Eskilsson, Christer Johansson, Erika Nord, Claes-Erik Sjölin Lars Rosenqvist,
undre raden Carina Gustafsson och Per-Erik Frilander.
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Fotbollssektionen där Vegby har tre personer och Tvärred fyra
Claes-Erik Sjölin
'Per-Erik Frilander
Anders Svensson
Bordtennissektionen
Ann Hjalmarsson
Erika Nord
Åsa Claesson
Annelie Emanuelsson
Ulrika Kallin
Tennissektionen
Olle Claesson
Ola Claesson
Ulrik Torstensson
Arbetskommittén
Krister Emanuelsson
Åke Johansson
Benny Mild
Kenth Abrahamsson
Lars-Åke Frilander
Jonny Halvarsson
Ungdomssektion
Krister Emanuelsson
Jörgen Andersson
Eine Kallin
Mathias Axell
Kajsa Rhodin
Ola Claesson
Damsektionen har varit vilande och beslutades att läggas ner
Revisorer
Magnus Carlsson
Gunilla Johansson
Revisorssuppleant
Jennie Wigestål
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Utbildningsansvarig
Olle Claesson
Valberedning
Fredrik Skattberg
Jan-Olov Johansson
Biljettförsäljare
Göran Sjölin
Sune Frilander
Gunnar Lundgren
Nils Larsson

BLI MEDLEM I VSK
Med Detta VSK-blad får du också ett inbetalningskort för medlemskap i Vegby
Sportklubb för år 2007. Vid fjolårets årsmöte beslutades avgiften till 250 kronor för
familj och 100 kronor för enskild medlem.
I våra grannföreningar tas det ut en aktivitetsavgift för alla som deltar i någon form av
idrott. Detta för att kostnaderna för att bedriva verksamhet blivit mycket kostsam.
Om ditt barn deltar i olika sporter blir det samma avgift oavsett hur många sporterna är.
För alla som är från 7 år upp till födda år 1987 kostar det 200 kronor utöver medlemsavgiften.
För övriga födda efter detta årtal blir avgiften 300 kronor.
Avgiften kommer att tas upp av respektive ledare när verksamheten kommit igång.
Obs! Avgiften för att delta i någon verksamhet skall inte inbetalas samtidigt med medlemsavgiften.
En del kommer sannolikt att tycka att det blir dyrbart men betänk då vad underhåll av
anläggningarna och hallhyrorna kostar, som ett exempel.

STÖD VSK, PRENUMERERA PÅ
BINGOLOTTO
Som ni kanske märkt, kommer VSK-bladet tillsammans med en bingolottoavi.
Vi har i dag 73 prenumeranter men ser gärna att vi får fler. Då våra kostnader kommer
att öka kraftigt under 2007 är vi tvungna att jaga mera intäkter. Vi har i dagarna ett
budgeterat underskott på 120 000 kronor för 2007. Vi ser gärna att de som är aktiva i
någon sport har minst en prenumeration per hushåll.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen
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MINUTENCUPEN
När Idrottshallen i Ulricehamn blev färdig för si så där 20 år sedan blev det möjligt att
anordna inomhusturneringar i fotboll. Detta nappade lagen från Ulricehamn på. Vilket
år som den första turneringen hölls är för redaktören okänt, men att den pågått under ett
stort antal år är fullt klart. Vilken form av turnering det skulle bli var också okänt. Men
turneringen har blivit en turnering för lagen inom Ulricehamns kommun.
Man kan kalla den för ett Kommunmästerskap i inomhusfotboll. Genom åren är det
inte så många lag som vunnit turneringen Men att den blivit populär inom kommunen
kan man lugnt påstå.
I synnerhet i år är det minst lika populärt att delta efter att den nya fotbollshallen blivit
klar. Möjligheterna till träning har ökat avsevärt. Man kan träna på ett underlag som
liknar gräs. Detta kanske inte är en fördel inför denna turnering. Underlaget i
Ulricehamns Idrottshall är ju som bekant ett golv med en slät golvbeläggning. Studsen
blir självklart annorlunda. Men tekniken sätts på prov i stället.
Minutencupen är en fotbollsturnering som går av stapeln varje år på Trettondedag jul.
Turneringen anordnas av UIFK. Som sponsorer finns även Ulricehamns Sparbank och
Ulricehamns Tidning med på ett hörn.
För första gången deltar det nykomponerade laget Tvärred/Vegby. Däremot saknades
anmälan om deltagande från Grönahög. Enligt rykten har fotbollen lagts ner där inför
säsongen som kommer.
Till årets upplaga hade tio lag anmält sig. Dessa delades upp i två grupper med fem lag
i vardera gruppen. Detta innebar att alla lag var garanterade minst fyra matcher.
Tvärred/Vegby hamnade i samma grupp som Södra Vings IF, Gällstads FK, Marbäcks
IF och Hössna IF. Denna grupp kallades Grupp A och startade sina matcher redan
klockan 9.00 på morgonen.
Gruppen avverkade sina matcher till klockan 11.30. Enligt schemat skulle grupp B
börja sin avdelning vid den tidpunkten. I denna grupp deltog lagen Åsarp/Trädet,
Timmele GOIF, Ulricehamns IFK, Redvägs FK och Hällstads IF.
Denna gruppens matcher beräknades vara färdigspelade klockan 13.45.
Lagen som kvalificerat sig spelade om cupmästerskapet (kommunmästerskapet) med
beräknad start 14.15. Tänk, så fel man kan ha.
Detta var den 29:e turneringen som spelades. Men så tidigt som 1979 var troligen inte
Idrottshallen byggd. Om minnet inte sviker fick Stenbockshallen utgöra arena de första
åren. Den allra första segraren var IFK Ulricehamn. Totalt fem segrar orkade dessa med
innan sammanslagningen med UIF. En seger blev det för detta lag. Efter namnbytet till
UIFK blev det tio vinster varav ett lag som kallade sig UIFK junior.
Södra Ving tog hem vinsten fyra gånger, Timmele tre gånger, Tvärred två gånger,
Gällstads AIS två gånger, Hössna en gång och så årets lag Åsarp/Trädet en gång.
Uppgifterna är hämtade från UT.
Numera får inte den uppsatta pokalen erövras efter tre inteckningar. Meningen är att
bucklan skall vandra runt, om inte i all evighet, så tills ingen mer plats finns för gravyr.
6

VSK Bladet 1-07

07-03-26

11.33

Sida 7

STT-CUPEN
STT-CUPEN är en fotbollsturnering som är sanktionerad av Svenska fotbollsförbundet
och arrangeras av idrottsklubbarna i Dalstorp och Nittorp. Årets turnering gick av stapeln fredag, lördag och söndag den 12-14 januari. Årets upplaga är den 24 i ordningen.
28 Herrlag, 16 Damlag och 40 Ungdomslag hade anmält sig för deltagande. På fredagskvällen startade herrseniorlagen upp cupen, Herr fortsatte tillsammans med Dam
och F 17 på lördagen. På söndagen spelar resterande ungdomslag, flick och pojk.
Närmare 100 personer var engagerade som funktionärer. Hela 47 sponsorer hade ställt
upp och bidragit till att göra turneringen vinstgivande.
Det som intresserar oss mest är deltagande lag från VSK-bladets utgivningsområde.
Totalt deltog 28 seniorlag vilka delats in i 7 POOLER med fyra lag i varje grupp.
Gruppsegrarna och den bästa tvåan från lördagen gjorde sedan upp om segern i en
finalpool. Vegby var inblandat i 5 olika lag. I två av lagen ställde Vegby upp med spelare från Vegby och i övriga tre lag var även Tvärred inblandade i tre och Marbäck i två.
Tvärred/Vegby ställde upp med ett seniorlag och hamnade i POOL 2 tillsammans med
tre andra lag, Burseryds IF 0-2, Tranemo IF 0-3 och Hillerstorps GoIF 1-3. T/V spelade
sin första match på fredagen klockan 18.12 mot Burseryd.
Formen från trettondagshelgen var som bortblåst. T/V förlorade samtliga tre matcher.
Då gick det mycket bättre för Hillerstorp. Laget gick vidare till andra gruppspelet. Där
blev det stopp. Dalstorp mötte sedan Gislaved i finalen där det senare laget tog hem
segern. Gislaved blev alltså STT-cup mästare 2007.
Vegbys F 14 lag spelade också i POOL 2 mot Nittorps IK, Tranemo IF och
Kindaholms FF 2. VSK började mot Kindaholm 10.44 på söndagen.
8 lag deltog uppdelades i två pooler med 4 lag i varje pool.
I gruppen F 15 spelade Marbäck/Tvärred/Vegby i POOL 1 tillsammans med Grönahögs
IK, Södra Vings IF och Tranemo IF. Även i denna gruppen var det 8 deltagande lag
som delats upp i 2 POOLER. M/T/V startade sitt matchande kl. 15.32 på söndagen.
M/T/V ställde även upp med ett damlag som spelade i POOL 1 tillsammans med
Husqvarna FF, Tranemo IF och Hillerstorp GoIF. Deras första match startade kl. 15.39
på lördagen mot Husqvarna.
I gruppen damer hade 16 lag anmält sig för deltagande. Dessa hade delats upp i 4
POOLER med 4 lag i varje.
Vegby hade även ett lag anmält till spel i P 12. Laget placerades i POOL 1 tillsammans
med Dalstorps IF Gul, Ulricehamns IK och Nittorp. I denna åldersklass var det tänkt att
8 lag skulle deltagit men endast 7 lag var anmälda. Detta innebar att det saknades ett
lag i POOL 2. Vegbys första match spelades redan kl. 7.30 mot Ulricehamns IFK.
Inget av våra lag fick någon framskjuten placering.
Turneringen blev lite avslagen på grund av att orkanen Per drog fram med otroliga vindar. Några lag föredrog att stanna hemma för att inte riskera att fastna mellan nedfallna
träd eller kanske till och med bli träffade. Bra gjort av våra ledare och spelare att ta sig
till Nittorp i busvädret och ställa upp med så många lag.
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A rnes Maski ngrävning 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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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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ESONKANNAN
För 32:a gången genomfördes bordtennisturneringen Esonkannan. Den 28 januari spelades en hel mängd med matcher. Det går mycket snabbare att genomföra turneringen
nu när man har vunnit setet redan vid 11 vunna bollar. Men då måste det, liksom tidigare, skilja två poäng mellan vinnare och förlorare.
Som det sägs i ingressen var det den 32:a gången som turneringen spelades. Lika
många gånger har Vegby skola fått upplåta gymnastiksalen. I denna hall finns det god
plats för ett flertal bord. Det kan behövas när ett så stort antal matcher skall avverkas
på en förmiddag.
Som vanligt var det ett knåp med att sätta handikappet så rättvist som möjligt. Hela 32
deltagare ställde upp denna söndag. Exakt samma antal som i fjol.
Den som drog det längsta strået denna söndag var Jörgen Andersson. Han tog hem
pokalen för alltid genom att besegra Kristoffer Johansson i finalen med 5-11, 12-10,
3-11, 11-8, 11-4. Som synes var det en hård femsetare som till sist vanns av Jörgen.
Nu har alltså den här Esonkannan vunnits för gott. Vad en eventuell ny turnering med
en ny buckla kommer att kallas kanske vi kan få läsarnas hjälp med att sätta namn på.
Vi ser gärna att någon sponsor hör av sig och skänker ett pris att spela om under de
kommande åren. Denne sponsor har också rätt att sätta upp spelregler för turneringen.
Alla som slogs ut i första omgången gick vidare till en tröstturnering. I denna final
möttes Albin Torstensson och Agneta Frilander. Här drog Albin det längsta strået och
vann med 8-11, 12-10, 11-9, 11-4.
När den sista matchbollen slogs in hade 46 matcher avverkats
Bordtennissektionen vill tacka alla som sponsrat turneringen med priser till lotterierna.

De två finalparen poserar framför kameran
Från vänster ser vi Agneta Frilander, Jörgen Andersson,
Kristoffer Johansson och Albin Torstensson
foto: Ann Hjalmarsson
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LOPPMARKNAD
Alla som kan datumet på Norges nationaldag vet att årets loppmarknad på Sämshov
kommer att hållas denna dag den 17 maj. Då är det Kristi Himmelfärdsdagen. Enligt
traditionen håller Vegby Sportklubb sin loppmarknad just denna dag.
Tänk på en sak: nästan alla prylar som du inte behöver det behöver vi. Som du säkert
redan vet går det att sälja allt även utan mördande reklam.
Nästan alla människor vet vid det här laget att i Vegby kan vi göra fynd. Vi tar emot
både enstaka prylar och hela hem. Detta gör loppmarknaden attraktiv för de allra flesta.
Ingen vet på förhand vad som döljer sig på dansbanan och runt omkring.
Dagen har blivit mycket populär tack vare att det alltid är loppis i Vegby just denna
dag. Många prickar för denna begivenhet i sin almanacka redan när almanackan utkommer.
I god tid före Kristi Himmelfärdsdagen får du ett flygblad i din postlåda. På detta blad
kan du läsa när det är dags att ställa ut dina saker för avhämtning. Vill du bli av med
sakerna tidigare kan du ställa dem på dansbanan på Sämshov. Du kan också ringa till
Pelle tel. 72570 eller Brallis tel. 72343 och tala om vad du vill lämna. Om Du meddelat
oss kan Du vara säker på att grejerna blir avhämtade.
På dagtid tar Brallis emot ditt samtal på tel. 72316.
OBS! Vi undanber oss saker som vitvaror, bildäck o.dyl. Dessa prylar kostar klubben
stora pengar dels att transportera bort och dessutom tar tippen i Ulricehamn en deponeringsavgift.
Ett gott råd: Sätt igång med att städa och röja i huset eller lägenheten. Släng inget,
skänk det till VSK i stället.
Vi tackar på förhand.

EFTERLYSNING
Det är ju inte så att någon katt eller hund har sprungit bort.
Denna efterlysning handlar i stället om ett bortsprunget VSK-blad.
Har du ett blad av årgång 2003 med utgivningsnummer 3?
Kan du avvara detta blad blir Claes-Erik Sjölin glad. Han tar mer än gärna emot upplysningar var och hos vem han kan hämta detta unika nummer.
Hans telefonnummer hem är 72343 eller till arbetet 72316.
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AV GRÖT BLIR MAN GLAD
Och mätt! Detta vet alla som var i Tvärreds församlingshem den 28 december och åt
gröt med tilltugg av smörgås och skinka.
Kvällen var både rolig och trivsam. Det kan ju knappast bli annat när mellan 80 och 90
personer slår sig ner kring borden och låter sig väl smaka.
Det hela började med att Tvärreds kören bjöd på glögg och pepparkakor. Med detta
kände sig alla varmt välkomna till årets grötfest.
Per Jonstoj hälsade oss välkomna och förklarade att kvällen kommer att bjuda på en
överraskning. Tomten Roy från Aspanäs stod gömd i kulissen och höll hårt i sin grötslev Han trädde nu fram till scenen och berättade en mängd roliga episoder som en
tomte kan uppleva och få vara med om.
Tomten berättade om när han och tomtemor skulle resa till Gällivare på konferens. Där
var en hel massa med tomtar församlade från alla världens hörn i hela Norden. En
sådan sammankomst varade i flera dagar.

Tomten har kommit från
storskogen för att berätta för oss alla snälla
barn vad han brukar få
vara med om när han
inte besöker barnen.
Samma resa skulle paret företa en annan gång. De äntrar tåget som stod inne på
Centralen i Borås. Tomtemor frågar om detta är rätt tåg. Jajamänsan, det är ju här som
tåget brukar stå. Tågmästaren vinkar av tåget och det rullar iväg. Efter några hundra
meter upptäcker Tomtefar att tåget går åt fel håll. Tomtefar tittar sig snabbt omkring
och får se nödbromsen. Han rusar fram dit och drar i spaken. Tåget stannar tvärt. Då
kommer konduktören rusande och vrålar: Vem drog i nödbromsen? Tomten som är en
ärlig natur svarade att det var jag. Då blir det till att åka med till Viskafors. Sedan får
du ta dig tillbaka bäst du kan. Tåget hade inte hunnit längre än att det gick att backa
tillbaka till Centralen. Där står deras ordinarie tåg kvar så det var bara att ta med sig
pinalerna och byta till rätta tåget på spåret intill.
12
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Tomten berättade också om flicka som ville ha en kram av tomten. När kramen väl var
avklarad hugger tjejen tag i tomtens skägg i tron att han hade lösskägg. Men se det
hade han inte. Hon klängde sig fast och följde med upp när tomten reste på sig. Efter
en stund kom hon tillbaka, men då var tomten beredd.
När Tomtefar berättat färdigt fick han ett stort tack och en minst lika stor applåd.
Dessutom blev han bjuden att sitta ner vid ett bord och få sig en tallrik tomtegröt att äta
med sin stora slev med en tomtesmörgås till.
Detta var inte den enda underhållningen. Monica Johansson ledde också allsången med
utgångspunkt från upptryckta blad med nedskrivna texter. Monica spelade låtarna på
pianot och gästerna använde sina strupar. Eftersom det fanns så många duktiga sångare
som till vardags finns med i körerna från Finnekumla och Tvärred kunde det inte låta
annat än mycket bra.
Per Jonstoj hade också gjort i ordning ett formulär med 10 frågor. Dessa fick vi en
stund på oss att fundera över. Per klargjorde att det bara var religiösa frågor tagna från
bibeln så ville man inte så kunde man bara lägga frågorna åt sidan. De allra flesta
ögnade igenom frågorna och hade rätt på de flesta svaren .
Wegath hade sitt durspel med sig. Han gick undan en kort stund tillsammans med
Öberg för att komma överens om vad som skulle framföras.
Nu fanns det tid för Per Jonstoj att ta till orda och kalla fram kökspersonalen och framföra sitt och de närvarandes tack för en mycket fint genomförd grötfest.
Som avslutning på denna mycket trivsamma fest avslutade Per Jonstoj kvällen med en
kort andakt som började med psalmen 116. Per läste en del texter hämtade ur Bibeln.
Detta avslutades med att alla läste Herrens bön, Fader vår.
Till sist sjöngs psalmen 114.
Var och en åkte sedan hem till sitt, ett fint minne rikare.

Några av deltagarna i grötfesten.

13

VSK Bladet 1-07

07-03-26

11.33

Sida 14

NÄR DET GÄLLER:
— KONSTRUKTION ELEKTRONIK OCH ELSKÅP
— PC-MÄTSYSTEM – PC-STYRSYSTEM
— PC-BASERAD PRODUKTIONSUPPFÖLJNING
— INBROTTSLARM

R I N G 0 3 2 1 - 5 3 1 9 0 0 B Y G DE NS T E K N IK F ÖR E TA G
E-mail: info@ietv.se

• Bowling
• Restaurang med fullständiga rättigheter
• Fiskebackens celler/äventyrsbana
• Barnkalas/Födelsedagskalas
• Motionsserie för 2-mannalag
Tel. 0321-175 00 • www.fiskebacken-bowling.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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FOTBOLLSHALLEN INVIGD
Den 27 januari invigdes den nya fotbollshallen i Ulricehamn. Detta var ett mycket
efterlängtat nybygge som stod klart att tas i bruk. Visserligen har redan många timmar
använts i hallen, men från och med nu är den sanktionerad av både klubbar och förbund.
Innan hallen började byggas var den stora frågan vilken form av bolag som skulle ta
ansvaret för ekonomin. Till sist blev det en ekonomisk förening som bildades av de 9
föreningarna som såg en hall som ett positivt alternativ till att springa gata upp och
gata ner i ur och skur. Klubbarna har satsat en slant som medlemsavgift. 30 000 kronor
plus en hel del ideellt arbete har var och en förening satsat. Dessa 9 klubbar har företräde till arenan för träning. Andra lag som tränar i hallen är t.ex. Limmared och
Jönköping Södra. Dessa 9 föreningar som satsat pengar på hallen har blivit tilldelade
fem timmar var per vecka. Alliansen tar ut 250 kronor per timma för att få tillgång till
hallen. De flesta tycker att skillnaden är stor mot att låta snögloppet falla på toppluvan.
Det finns många som borde få ett omnämnande här men en som gjort mer än någon
annan är Alliansens ordförande Tommy Johansson. Hans tid med att få till stånd ett
bygge kan inte överskattas. Bortemot 500 personer tog tillfället i akt att bevittna denna
stora händelse. Tommy säger att arbetet gått utan större problem. Man satte spaden i
joden i april månad. Hallen har nu varit klar för träning några veckor. Resultatet blev
en mycket tilltalande byggnad åtminstone om man ser till interiören. Utvändigt är det
lite svårare att ge ett omdöme som nu när det blivit snö och vinter.
Nu var det alltså dags att inviga hallen. Boge big band fick äran att underhålla med
låtar som fick benen att spritta. Den kända landslagstjejen från Gällstad, Viktoria
Svensson, invigde hallen med att trolla bort kommunalrådet Roland Karlsson med
invigningsstraffen. Fyra trumpetare blåste en fanfar, och därmed var hallen invigd.
Ett flertal gäster var inbjudna att delta i invigningen. Bengt-Olof Foss höll i mikrofonerna och såg till att talen hölls i rätt ordning. Tommy Johansson var som sig bör förste
man. Västergötlands fotbollsförbunds hade representant Peter Thulin prisade initiativet
med att bygga en hall för fotbollsspel. UIFs ordförande Håkan Kannius tog också tillfället i akt och prisade initiativet och även Björn Andén från Sparbanken.
Efter alla sedvanliga preludier var det dags för invigningsmatchen. Den gick mellan
Ulricehamnseliten och Alliansen. Båda lagen var sammansatta av spelare som gått över
till olika elitlag och spelare från de 9 klubbarna som utgör Alliansen.
Ulricehamnselitens lag bestod av: Oscar Strålin UIFK, Anders Magnusson Norrby,
Gustav Claesson Linköpings FF, Tobias Svensson Växjö FF, Niklas Karlsson Tord IK,
Henrik Karlsson Grimsås IF, Magnus Rodén IF Elfsborg, Stefan Björkman IFK
Falköping, Peter Gustavsson Upphärads IF.
Alliansens lag: Tobias Ljunghager Marbäcks IF, Viktor Andersson Tvärreds IF, Erik
Johansson Södra Vings IF, Mikael Andersson UIFK, Daniel Glavic Redvägs FK, Peter
Torell Hössna IF, Emil Frilander Vegby SK, Emil Laposa Timmele GoIF, Henrik
Gustavsson Gällstad FK. Matchen spelades 2 x 20 minuter. Ulricehamnseliten vann
med 7-5 i en fartfylld och välspelad match.
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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

Fax 0321-70124

– för ekonomisk VVS!

Elda med pellets
för billigare värme och
bättre miljö

Allt inom
Bygg & Glas
Markiser
Persienner

www.pellx.com

Boråsvägen 5, 520 11 Vegby
Tfn 0321-724 02 • Fax 0321-724 99 • Mobil 070-557 24 02
e-post vegbybygg.glas@swipnet.se

Högtrycksspolning • Slamsugning • TV-inspektion • ADR-Transport

Tel/fax 0321-168 40
Box 127
523 23 Ulricehamn
16

Mobiltfn spolbil 070-299 33 93
Mobiltfn Gustav 0703-16 84 00
Mobiltfn Patrik 0703-16 84 01
E-post:gjsonab@ueab.net
Hemsida: www.gjsonab.se

Te x t i l t r y c k e r i & B r o d y r a v
högsta kvalité sedan 1961
Ulricehamnsvägen 1, 520 10 Gällstad
Tel 0321-71117,

Fax 0321-70124
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SENIORFOTBOLL
Nu har det alltså det hänt! Vegby Sportklubb och Tvärreds IF har slagit ihop sina påsar
och bildat ett för att inte säga två seniorlag i herrfotboll. Eftersom Tvärred spelade i
div. V förra säsongen blir det den divisionen som det gemensamma laget skall spela i
under 2007.
Lottningen av spelordningen i serierna är klara. Både datum, klockslag och idrottsplats,
för hemmamatcherna, är spikade. Nedan följer alla seriematcherna som skall spelas
under våren.
Innan VSK-bladet gick i press meddelas att T/V vann med 3-2 över Hössna i en träningsmatch. Denna Div V-serie består av 12 lag
Timmele GoIF – Tvärred/Vegby
T/V – Hössna
Limmared – T/V
T/V – Rångedala
Dalsjöfors GoIF – T/V
T/V – Brämhult IK
FC Lockryd – T/V
T/V – Dannike IK
Äspereds IF – T/V
Ljungsarps IF – T/V
T/V – Tranemo IF
T/V – Timmele GoIF
Hössna IF – T/V

Torsdag
Fredag
Torsdag
Tisdag
Måndag
Fredag
Fredag
Tisdag
Fredag
Fredag
Tisdag
Fredag
Onsdag

26/4
4/5
10/5
15/5
21/5
25/5
1/6
5/6
8/6
15/6
19/6
29/6
4/7

kl 18.30
kl 19.00
kl 19.00
kl 19.00
kl 19.00
kl 19.00
kl 19.00
kl 19.00
kl 19.00
kl 19.00
kl 19.00
kl 19 00
kl 19.00

Sämshov
Sämshov
Sämshov
Bergavallen
Bergavallen
Bergavallen

Efter det att dessa matcher spelats blir det ett uppehåll till den 10 augusti då det åter
blir Sämshov som står för värdskapet. Men dessa matcher ber vi att få återkomma till i
nästa nummer av VSK-bladet som utkommer vid midsommartiden.
B-lagets matcher är också lottade. Den serien består av 8 lag.
Dannike – T/V
T/V – Hestrafors
Byttorp – T/V
T/V – Brämhult
Södra Ving – T/V
T/V – Lockryd
Äspered – T/V
T/V – Målsryd

Söndag
Söndag
Söndag
Söndag
Söndag
Söndag
Söndag
Måndag

6/5
15/5
20/5
27/5
3/6
10/6
17/6
25/6

kl 18.00
kl 18.00
kl 19.00
kl 18.00
kl 18.00
kl 17.00
kl 18.00
kl 19.00

Bergavallen
Bergavallen
Sämshov
Sämshov

Nu får vi vänta på höstomgången som startar söndagen den 12 augusti.
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LUCIATÅG
Istället för lussegubbar kom det ett luciatåg på Lucia aftonen den 12 december.
Hela gymnastikhallen var, om inte full, så näst intill.
Fem klasser F, 1, 2, 3, 4, hade slagit sig samman och framförde en luciatablå som varade en hel halvtimma. Först tågade de minsta barnen in under det att de sjöng
Luciasången. Därefter var det de större barnens tur att göra entré. Även dessa sjöng
Luciasången under det att de tågade in för att blanda sig med de något mindre barnen.
Nu var det inte bara Lucior med Tärnor i sällskapet. Det fanns också Tomtar i massor
och en och annan Pepparkaksgubbe. Där fanns likaså en hel rad med Stjärngossar med
strutar på huvudet. Till och med en bagare fanns på plats.

Luciaföljet sjunger de välkända sångerna.
Sällskapet gjorde vad de kunde för att höja julstämningen. Man sjöng alla de klassiska
julsångerna och lite till. Det lästes också en och annan vers såsom ”Tomten” av Viktor
Rydberg.

Sju och en halv tomte har sällskap av en bagare.
18
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När så programmet var slut tågade alla eleverna ut under det att de sjöng Luciasången
en gång till. Efter det att följet lämnat lokalen brakade applåderna loss. Det lät nästan
som om åskan brutit ut.
En lång och välförtjänt applåd.
Nu har det gått en natt och vi skriver den 13 december.
Redan klockan 7.15 på morgonen satte sig Lena vid pianot och kompade stjärngossarna
när de tågade in i Gymnastikhallen. Strax därefter var det Luciornas tur att vandra in
till Luciasången.

Lucian med tärnor och stjärngossar sjunger sångerna som vi alla kan.
Från scenen framfördes alla de välkända sångerna. Bland annat sjöng Kathrin solo med
en ren och klar stämma. Om hon vill har hon stora förutsättningar att bli en mycket bra
sångsolist.
Denna morgonen kom det inte så många vuxna som man hade hoppats på. Inte heller
antalet elever, som framträdde, var särskilt stort. Som bekant går detta i vågor år från år.
Man slutade som man började. Uttåget skedde till Luciasången.
Luciatablån avslutades med stormande applåder.

Kathrin Karlsson framför en av sina mycket omtyckta visor.
19
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Efter att applåderna ebbat ut var det mycket jobb kvar att göra för vaktmästaren.
Massor av stolar skulle bäras tillbaka till matsalen. Även övriga stolar skulle fraktas
bort. Städas skulle det också göras innan eleverna släpptes in för fysiska aktiviteter.
Nu var det slut för denna gången med allt firande i skolan.
Till sist har vi det underbara dasgiset som heter Fantasia. Allt som görs där går ut på att
det sker med Fantasi.
Det var bara att ta sig till Förskolan. Redan tidigt fanns det barn som gjorde sig i ordning för att framträda inför sina föräldrar.
Massor med lucior, stjärngossar, pepparkaksgubbar och tomtar tågade in till Lasses
ackompanjemang. Som brukligt är undanbads sig aktörerna applåder mellan sångerna.
Alla fick en stund på sig att fotografera under en paus i sjungandet.
Att så många barn kan sjunga med sådan inlevelse och hålla sig så lugna är värt en stor
och lång applåd.

Till sin hjälp
hade barnen några
vuxna också.

Här ser vi
ytterligare barn
som går på dagiset.
20
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Dessa små telningar är härliga att se. De sjunger utan minsta tanke på att det kan bli
fel. Den ena sången avlöste den andra ända tills alla sångerna tog slut.
Då blev det dags för saft med lussekatter och pepparkakor. De vuxna fick betala en
blygsam avgift (10 kr) för ett par koppar kaffe till doppet.
Efter att ha vilat ett par timmar var det dags att gå till ICA för ett framträdande där med
samma sånger på programmet.

Några vuxna fordras det att hålla ordning på småfolket.
Där hade massor med folk mött upp. Om alla passade på att handla när de ändå var där
kanske Nabil fick tillbaka det barnen fick, med råge.

BoMa

Berg o Maskin Entreprenad
Finnekumla 256
520 11 Vegby
0321-72522

BoGunnar Andersson
Bergsprängare
0709-837599

boma.entreprenad@spray.se
21
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MIDNATTSMÄSSA
Sedan lång tid tillbaka är det brukligt att fira midnattsmässa på julaftonen i Vegby församlingshem.
Detta år 2006 var inget undantag.
Vår kyrkoherde Ulf Jonsson stod innanför entrédörren i församlingshemmet i Vegby och
tog alla i hand och önskade God Jul.
Precis som vi har blivit vana vid fanns Alexander Gustavsson redo att sjunga en hel del
låtar med anknytning till julen. Den här julen hade tjejerna, som brukat medverka, fått
ledigt.
Till sin hjälp hade Alexander Ove Gotting från Grönahög att sjunga med i en del låtar
samtidigt som han ackompanjerade deras gemensamma sång. Utöver detta spelade Ove
också psalmerna på piano.
När klockan slog 23.00 den 24 december var det dags för vaktmästaren Alf Andersson att
starta ringverket för att uppmärksamma alla på att något var på gång inne i församlingshemmet.

Ulf Jonsson läser julevangeliet.
Vi hade alltså dessutom en präst, Ulf Jonsson, som hälsade alla välkomna till midnattsgudstjänsten och förklarade varför tjänsten började redan en timma före midnatt. Detta
berodde på att präst och kantor skulle vara klara för en ny gudstjänst i Grönahögs kyrka
redan klocka fem på juldagsmorgonen. Ulf hade närmare 70 församlingsbor att välkomna.
Så många fanns det inte på långa vägar i kyrkan i Finnekumla på julottan. Där hade
ungefär lika många mött upp som medlemmarna i kören är till antalet. Man kan faktiskt
ifrågasätta om det är meningsfullt att ha tjänst på båda ställena med bara några timmars
mellanrum. Men detta är ett annat problem som gudstjänstutskottet i församlingen får ta
upp för prövning.
Åter till julaftonen.
När Ulf Jonsson hälsat välkommen var det dags för Alexander och Ove att sjunga och
spela två sånger.
22
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Nu var det tid för den första psalmen som har nummer 116 i psalmboken.
Därefter läste Ulf Jonsson julevangeliet. Detta handlar om när Josef och Maria kom till
härbärget och inte fick plats. Den enda platsen som fanns ledig var i stallet där Maria
födde barnet, lindade och lade det i en krubba.
Efter detta var det Alexanders tur att på nytt sjunga en sång.
Ulf höll därefter en kort predikan där han delgav församlingen många tänkvärda tankar
och ord.

Ove Gotting ackompanjerar
Alexander Gustavsson.
Alexander fick än en gång träda in och sjunga. Den här gången blev det en mycket känd
låt som vi kallar ”Jul, jul, strålande jul”.
Psalmen 137 sjöngs unisont av församlingen.
Ulf avslutade sin del av midnattsmässan med bön, bland annat Fader vår på det gamla
hederliga viset som många av oss kan och tycker om.
Församlingen sjöng därefter psalmen 114.
Som en mycket högtidlig avslutning på denna midnattsmässa sjöng Alexander
Gustavsson ”O Helga Natt” till Ove Gottings ackompanjemang.
Nu var det slut för den här gången. Alla togs sig hem var och en till sin lya för att än en
gång kolla sina julklappar. Det var barmark men halt ute så det var nog bäst att ta det
mycket försiktigt med hemtransporten.

I Vegby församlingshem stod denna fina julkrubba.
23

VSK Bladet 1-07

07-03-26

11.33

Sida 24

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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Sjövik
520 11 Vegby
0321-720 80

Sida 25

www.sportlagret.com
info@sportlagret.com

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

OBS! 9.900:-

Exklusiv Jacuzzi 1520x1520x770 mm

kompl. utrustat

OBS! 13.500:- komplett utrustat

Tåstarpsg. 9, TRANEMO • Mån-Fre kl 14-18, lör kl 10-13

tel. 0321-725 02
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FINNEKUMLA RÖDAKORSKRETS
Den 20 februari hade Finnekumla Rödakorskrets årsmöte. Trots personliga kallelser var
det bara så många personer som det går att räkna på de båda händernas fingrar som
kom. Några fler borde ha haft tillfälle att komma bland 65 medlemmar.
Mötet gick snabbt och smidigt tack vare att ordföranden Claes Holmén hade alla uppgifter klara på dagordningen.
Bland aktiviteterna under fjolåret kan nämnas deltagande i Kretskampen med en 62:a
plats. Den största begivenheten var den årligen återkommande auktionen i november.
Vid årets slut fanns det drygt 36 000 kronor på kontot sedan 5 000 kronor skänkts till
Katastrofhjälpen och samma summa till Krigets offer.
Fjolårets vinst blev 20 900 kronor. Detta innebär att det i dagsläget finns ca 46 000 kronor i kassan.
På ett årsmöte beslutas det alltid vad man skall använda pengarna till. De ovan nämnda
organisationerna finns med på Röda korsets lista över vart insamlade pengar kan sättas
in. Därför beslutades att samma summa som sattes in under fjolåret skall översändas dit
även i år. Dessutom beslutades att 10 000 kronor skall sättas in, när insamlingen startat
under hösten, till Världens barn.
Claes Holmén har anmält Finnekumla Rödakorskrets för deltagande i årets Kretskamp
som går av stapeln de 21 mars klockan 19.00-20.00. Alla Vegbybor hälsas välkomna
till Vegby skolas matsal den kvällen. Birgit och Ulla fixar smörgåsar och kaffe som
Röda korset i Finnekumla bjuder på.

Så långt som till kaffet har deltagarna inte hunnit ännu.
Här är det förhandlingar som gäller.
Claes Holmén, Marianne Holmén, Lotta Fahlström, Birgit Andersson,
Monika Sparre, Astrid Josefsson och Göran Fahlström
fick en liten stund över och tittade upp emot kameran.
26
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Ett preliminärt datum för årets auktion sattes till den 23 november. Datumet är inte
slutgiltigt fastställt på grund av att auktionsutroparen Martin Josefsson skall kontaktas
och ledaren för kören Kantona, Nils Grönbäck, måste kolla när de har tid att medverka.
Under 2006 har hållits 2 stycken symöten. Denna verksamhet ansågs i nuläget ha överlevt sig själv. Därför beslutades att verksamheten skall läggas på is tills vidare.
En kallelse hade inkommit om deltagande i samverkansrådet som har till uppgift att
utse en representant från Ulricehamns kommun att delta i riksstämman år 2008. Birgit
Andersson åtog sig att delta samt ordna kaffet då rådet skall ha sitt valmöte i
Finnekumla församlingshem som står på tur den här gången den 17 april.
Till ordförande för dagens årsmöte valdes Claes Holmén och till sekreterare Lotta
Fahlström. Till att justera dagen protokoll utsågs Astrid Josefsson och Marianne Holmén.
Birgit Andersson valdes till vice ordförande för tre år och Göran Fahlström till kassör
likaså på tre år.
Ytterligare två styrelseledamöter valdes på tre år: Astrid Josefsson och Monika Sparre.
Till styrelsesuppleanter på ett år valdes Ulla Rosenqvist och Gunilla Johansson.
Till revisorer utsågs Olle Andersson och Lars-Olof Johansson för ett år och till deras
ersättare valdes Hans Pettersson och Peter Nilsson för samma period.
Styrelsen utgör valberedning under det kommande året.
Före nämnda val fick styrelsen ansvarsfrihet efter det att revisions – och årsberättelserna upplästs.

FINNEKUMLAKÖREN X 2
Finnekumlakören ville framträda i församlingshemmet i Vegby den 24 februari.
Frågan gick till PRO Åsunden om föreningen var villig att vara med som medarrangör .
PRO Åsunden ställde naturligtvis upp.
Till sin hjälp hade de också tre före detta ”proffsmusiker”. Sivert Hagberg tog med sig
sin gitarr precis som han brukar när han övar tillsammans med PRO-kören. Han är
nämligen medlem i föreningen. Dessutom tog han med sig sin bror Lennart som är en
mästare på el-basen. För att hålla takten var Teddy Ekman inkallad med sina trummor.
Monica Johansson som är ledare för kören spelade alla låtarna på piano. Tillsammans
blev det en orkester med mycket hög kvalitet.
Programmet var en blandning av den kände trubaduren Evert Taubes otaliga alster.
Kören hade samlat de kända låtarna i ett allsångshäfte med över femtio melodier. Så
gott som alla 86 personerna som hörsammat att något var på gång i församlingshemmet
kunde med sånghäftets hjälp sjunga med. Naturligtvis sjöng publiken med eftersom det
var en eftermiddag med allsång. Ungefär varannan melodi sjöngs av Finnekumlakören
ensamma till orkesterns ackompanjemang. Övriga melodier sjöng kören med hjälp av
gästerna. Konserten hölls i två avdelningar med en kaffepaus emellan.
Denna konsert ingick i PROs program, som kallas musikkafé, som brukar hållas varje
sista lördag i månaden.
27
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Arrangerande PRO tyckte att den egna lokalen skulle bli i minsta laget. Detta var tur
när så mycket folk kom för att lyssna och sjunga med. Tvärt emot vad vissa påstår var
det faktiskt inte en enda person som var kommenderad att gå till församlingshemmet i
Vegby denna lördag. Alla som kom dit ville lyssna på denna utsökta viskavalkad.
En vecka senare, den 3 mars, var det församlingshemmet i Gällstads tur att få ett besök
av detta fina gäng. Även här var det till största delen Taubes visor som gällde med
inslag av Björn Afzelius visor. Ungefär lika många gäster hade infunnit sig till denna
konsert som det var veckan tidigare i Vegby.
I både Vegby och Gällstad presenterade Gun-Britt Andersson alla visorna.
I en av visorna var Marita Wegstrand solist, även hon på båda ställena.
Två mycket uppskattade lördagseftermiddagar med allsång och kaffe där PRO Åsunden
stod som arrangör för den ena och Åsundens församling för den andra.

ANSIKTSLYFTNING ELLER
TRIMMAT SKÄGG
Det gäller Frisks del av Vegbys ansikte utåt. D.v.s. det obebyggda området norr om
Sjöparken och öster om banvallen (cykelleden). Det har blivit igenvuxet, ja rena djungeln. Sjöutsikten från de östra villorna längs Sjöbovägen hade försvunnit och de syntes
inte från Boråsvägen vid sjön. Nu är sikten återställd.
Gösta Malm har startat det hela och röjt buskar och sly med röjsåg. Pavo Kumpumäki
och Ola Claesson har fällt och rensat upp en del stora och många mindre träd.
Lördagen den 17 februari var det dags att börja med att plocka ihop grenar och ris. Sex
berörda husägare ställde upp. En del av oss undrade över att det inte kom fler.
VSK-bladet gläder sig över att det finns invånare som sätter igång och genomför sådant
som är positivt för byn.

Ett helt gäng med risiga killar, Gösta Malm, Jorma Laitinen, Mikael Purhonen,
Nils Larsson, Jan Danielsson, Pavo Kumpumäki och Ola Claesson.
Text och foto: Bertil Gardell
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JULMUSIK
Måndagen den 18 december var det dags för årets julkonsert 2006 i skolans gymnastikhall. Musikerna var en blandning allt ifrån nybörjare till lite mer avancerade musiker.
Det kändes säkert tryggt att ha riktiga proffs omkring sig när man skall framträda inför
en publik som bestod av skolkamrater, föräldrar och andra vuxna.
Redan en kvart över nio klämtade gonggongen för första ronden. Mössens julafton revs
av i ett lagom högt tempo.

Ett gäng gitarrister spelar en låt
tillsammans med sin lärare.
Musiken var en blandning av lite gladare låtar och lite mer seriösa. En del låtar hade
Lena skrivit ner texten till och visade med en overhead på en filmduk. Det var en enkel
match att följa med i texten med sådana moderna hjälpmedel.
En morgon i julveckan utan ”Nu tändas turen juleljus” är väl näst intill otänkbar.
I övrigt var det Bjällerklang, Pepparkaksgubbar, Sockerbagare, Midnatt råder, Stilla
natt, Björnen sover, En militärmarch, Bella Note, Jag såg mamma kyssa tomten.
Kanske var det ytterligare någon ytterligare som sjöngs.
Som avslutning spelade en elev Stilla Natt på piano.
Sammanfattningsvis skall det framhållas att eleverna är mycket duktiga på att hantera
sina instrument.
Är det någon som vet hur en riktig orkester skall låta? Jaså, inte det.
Då skulle ni varit i skolans gympahall och lyssnat på Vegby skolas orkester.
Som sägs inledningsvis är Lena, Tommy och Lars verkliga proffs på att lära ut och
kompa på piano, bas/gitarr och fiol.

En trio som kan traktera sina instrument.
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BINGOLOTTOVINST
Säljer man många bingolotter kan man få pris. Detta var just det som Vegby Sportklubb
gjort och fått.
I höstas gick Bingolotto ut med en kampanj där de bästa försäljarna i hela Sverige skulle få pris. Första pris var 25 00 kronor, andra pris var ett träningspass med Teddy
Lucic, och tredje pris var en resa till Stockholm. Som affischnamn hade man lockat den
kände landslagsmannen Teddy Lucic som dragplåster.
Vegby Sportklubb sålde lotter så det knakade. När sammanräkningen var klar visade
det sig att VSK hamnade på andra plats. Detta pris utgjorde ett träningspass med självaste Teddy som tränare.
Meningen var att VSK skulle få priset under hösten. Många olika saker gjorde att priset
inte delades ut då. Detta skall vi vara mycket tacksamma för. Nu hade vi en ny fin fotbollshall att lira i. Invigningen av hallen i Ulricehamn skedde bara någon vecka innan
överenskommelse träffades med Bingolotto om att priset skulle utdelas söndagen den 4
februari.

Landslagsesset ger instruktioner.
Teddy Lucic hade två man med sig som representerade Bingolotto. Dessa två herrar
plus några lokala förmågor hjälpte Teddy med att organisera träningen. Att intresset var
stort kan man ana när hela 62 ungdomar infann sig till träningen i fotbollshallen.
Teddy är en mycket bra och vältränad fotbollsspelare som är född och uppvuxen i
Biskopsgården i Göteborg. Konstigt nog syns det inte att han snart skall fylla 34 år.
Hans fotbollskonster uppmärksammades av landslagsledningen för ett antal år sedan.
Till att börja med spelade han ytterback. När det saknades mittbackar fick han förtroendet att ta steget in mot centrum där han blev en verklig försvarsklippa tillsammans med
Mellberg. Dessa två bildade ett effektivt försvarslås. Han fick förtroendet i över 80
landskamper med bland annat EM 2004, VM 1994, 2002 och 2006. Han har dessutom
spelat 18 U21-landskamper. I allsvenskan blev han svensk mästare med
Göteborgskamraterna 1996. Teddy gjorde en avstickare till Stockholm och spelade där
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med AIK för att slutligen hamna i Göteborgslaget Häcken där han spelar nu. En period
var han proffs i tre olika länder. I Tyskland var det Bayer Leverkusen, i England var det
Leeds och i Italien var det Bologna som tog hans tjänster i anspråk. Teddy är alltså en
mycket skicklig bollsparkare. Han har fortfarande kvalifikationer för att platsa i landslaget, men tycker att det räcker nu och har bett ledningen att inte komma i fråga för
uppdraget.

Vad har Teddy att berätta nu tro?
Riktigt så många ungdomar som infunnit sig har inte VSK ensamma i sina led.
Eftersom Vegby har slagit ihop sina påsar med Tvärred och Marbäck passade det bra
att även dessa ungdomar fick vara med.

Teddy Lucic skriver sin autograf på en fotboll.
Träningen var över efter ca en och en halv timma. Eftersom Bingolotto stod för kalaset
och att det var VSK som vunnit priset var det bara ungdomarna från Vegby som blev
inbjudna till fika på Sämshov. Det var planerat för 40 fikagäster.
Efter träningen satt den färdiggjorda smörgåsen perfekt. Till och med ungdomar som
hade ratat maten hemma lät sig väl smaka.
De två killarna från lotteriet ställde, som efterrätt, fram en hel kasse med godis. En av
dom sa att det var 5 kilo som ställts fram på bordet. Gissa om det fanns godis kvar när
alla lämnat Sämshov?
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När så maten tagit slut i plastlådorna var det dags för ungdomarna att ställa sig i kö för
att få en autograf av Teddy Lucic. Han fick skriva på papperslappar, små och stora, på
T-shirts, på en eller båda armarna, på ryggen på tröjan som redan satt på kroppen, på
skor och kanske även på andra prylar.
VSK fick också en fotboll som signerades av Teddy.
När alla fått sin autograf var det dags för en utfrågning. Det blev alldeles tyst i
klubbrummet på Sämshov. Några vuxna trädde in och räddade situationen. Teddy fick
berätta om sitt fotbollsliv. Ungdomarna fick veta att han varit proffs både i England,
Italien och Tyskland. Förutom i dessa länder har han spelat allsvensk fotboll i både
AIK Häcken och IFK Göteborg. Sin fotbollsbana började han i en klubb som heter
Lundby i Göteborg innan han tog steget upp bland eliten. I början var det träning
kanske två, tre gånger i veckan. Nu har mängden stegrats till 9 gånger under fem dagar
och kanske dessutom match.

Pelle Frilander överlämnar Vegby
Sportklubbs standar till Teddy Lucic.
Förhoppningen är att detta priset med en så namnkunnig tränare väcker intresset för att
spela fotboll ytterligare även bland ungdomar som aldrig rört en fotboll tidigare.
Nu var alltså priset utdelat och Vegby/Tvärred/Marbäck har fått många lyckliga fotbollsspelare.

Hela fikagänget, med Teddy i mitten, samlat på trappan till Sämshov.
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VEGBYORTENS
HEMBYGDSFÖRENINGS ÅRSMÖTE
Den här kvällen den 14 mars kom det ett trettiotal personer som var nyfikna på vilken
sorts underhållning föreningen skulle bjuda på. Efter förhandlingarna bjöd Irma och
Lennart Reinholdsson och Inger Edman och Tuve Ljungviken på underhållning. Irma
kompade de övriga tre på piano. Förutom att de sjöng en del glada låtar fick de publiken med sig på ett mycket fint sätt i ett par allsånger. Lennart passade på att försöka
värva karlar till PRO kören. Om han lyckades med kuppen återstår att se.

Inger, Tuve, Lennart och Irma
håller publiken i ett säkert grepp.
I verksamhetsberättelsen räknas en hel mängd arrangemang upp som genomförts med
styrelsen i spetsen.
Hans Nystedt visa bilder från Filippinerna, Göran Stenbäcken med fru Eva pratade om
dialektord, Valborg firades in, en vandring på Klevaberget gjordes, man grillade korv
och gick en tipspromenad vid jordkulan, tillsammans med Svenska kyrkan anordnades
en friluftsgudstjänst med kaffeservering vid kyrkoruinen i S Säm, under fem söndagar
bakades våfflor till hungriga söndagsfirare i som det numera heter Hembygdsstugorna,
slåtter stod på programmet där ca 10 personer deltog, en höstvandring företogs där
Daniel Gunnardo visade runt i villan på Sjöred, husförhör hölls i Liljas stugan, gröt serverades som sköljdes ner med både sanna och mindre sanna historier,barnen på
Fantasia med ledare visades runt i hembygdsstugorna, ett antal vandringar företogs på
den så kallade Körkevägen mellan Säm och Gällstad.
Man poängterar också att Hembygdsföreningen deltar i hemsida tillsammans med
Byalaget Vega och VSK.
När de närvarande medlemmar sagt sitt består styrelsen av följande namn. Valda på två
år blev Göran Axelsson, Rolf Johansson, Gunnar Lundgren, omval av samtliga tre samt
nyval av Kerstin Axell. Ett år kvar har Johansönerna Gustav, Iris och Arne.
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Att leda årsmötet valdes Sune Frilander till ordförande
och Rolf ”Dâpen” Johansson till sekreterare.
Till ordförande för ett år omvaldes Göran Axelsson.
Till ersättare i styrelsen valdes Anita Larsson och Vilhelm Josefsson på ett år.
Sune Frilander omvaldes till revisor på två år och Sonny Vegborn på ett år. På nästa
årsmöte skall således Sonny avgå och omväljas på två år. Så flyter allt på som det skall
igen.
Deras ersättare utsågs också. Dessa två valdes på ett år: Ingemar Claesson och Evald
Johansson.
Föreningens 7 stugvärdinnor är Ingegerd Nord, Anita Larsson, Kerstin Axell, Ulla
Rosenqvist, Margareta Svedberg, Lisa Emanuelsson och Birgitta Kumpumäki.
Till Valborgskommitté valdes Gustav Johansson, sammankallande, Iris Johansson,
Evald Johansson, Kerstin Axell, Birgitta Kumpumäki och Inga Holm.
Att representera Vegbyortens Hembygdsförening på Västergötlands Hembygdsförbund
mötet som kommer att hållas i Ulricehamn utsåg årsmötet Iris och Arne Johansson.
Hembygdsföreningen har likvida medel på olika konton. På banken har man 24 382
kronor, i en minnesfond finns det 10 105 kronor, på plusgirot finns det 740 kronor och i
kassan finns det 4 906 kronor.
Styrelsen har gjort upp en verksamhetsplan för 2007. Den ser ut i stort sett som den
gjorde för fjolåret.
Den 30/4 blir det Valborgsmässofirande.
5/6 grillkväll vid Jordkulan.
17/6 Friluftsgudstjänst vid kyrkoruinen i S Säm.
23/7 slåtter.
28/7-26/8 fotoutställning.
Under 5 söndagar i juli serveras kaffe med våfflor i Hembygdsstugorna. Första söndagen blir det en vävutställning med alster från vävföreningen i Finnekumla. De övriga
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blir det en mycket fin fotoutställning som handlar om utveckling, avveckling och förnyelse under 100 år i Vegby.
11/10 husförhör
14/11 Trivselkväll med risgrynsgröt.
Under övriga frågor kläcktes en idé om att återuppta resandet som lagts på hyllan under
ett antal år. Ett resmål som önskades var till Aneby i mitten på maj.
Ett jobb som skall utföras är att installera el i hantverkshuset. Detta för att fotoutställningen kräver en båttre belysning.
En del målningsarbeten skall också utföras.
Klippning av gräset har gjorts utan problem för styrelsen, men nu när Gustav
Johansson tänker lägga av måste en ny ”klippare” fixas.

Rekord kan man kanske inte tala om, men ca trettio personer
är ganska många för att vara ett årsmöte i Vegby.

TIPSPROMENADER
Nu kan du med fördel lufta dina lungor varje söndag under fyra veckor.
Med start den 25 mars blir det tipspromenader från Nyfiket. När du läser detta har
redan en tipspromenad anordnats. Ytterligare tre promenader kommer det att bli. Dessa
blir den 1 april, utan lurendrejerier, den 9 april och den 15 april.
Passa på och fira vårens ankomst med fyra stärkande promenader. Du kan på köpet få
uppleva många vårfåglars ankomst, tranor, starar, bofinkar och många andra välkända
sorter.
Nyfiket öppnas just dessa dagar för att stilla kaffetarmens begär.
Anordnare är Byalaget Vega. Ställ upp, föreningen behöver varenda krona till sin verksamhet.
Ta en titt på anslagstavlan vid ICA, där får du bekräftat både datum och klockslag.
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BYALAGET VEGAS ÅRSMÖTE
Byalaget Vega höll sitt årsmöte i Vega den 7 mars. Att leda årsmötesförhandlingarna
utsågs Mikael Petersson till ordförande och Tomas Karlsson till sekreterare.
Till ordförande i styrelsen valdes Mikael Petersson. Övriga blev Tomas Karlsson,
Kerstin Sundmark och Lena Claesson valda på två år. Ett fyllnadsval gjordes också då
Bosse Lorentzon invaldes på ett år. Kvarstående ytterligare ett år är Roger Gustavsson
och Johan Sundmark. Till ersättare i styrelsen valdes Jorma Laitinen och Kerstin Axell.
Carl-Olof Levinsson valdes till revisor på två år och Roland Johansson har ett år kvar
på sin period. Deras ersättare blev Stefan Fält på ett år.
Styrelsen skall utgöra valberedning under det kommande året.
I verksamhetsberättelsen för år 2006 framgår att föreningen haft 389 medlemmar som
inbringade 24 500 kr. Styrelsen har haft 4 möten och ett stort antal planeringsmöten.
Där berättas också att föreningen byggt en brandtrappa från Puben ner till stora salen.
Den kostade med larmet 12 815 kr. Dessutom har ytterligare nödbelysning satts upp.
Nu är allt klart som myndigheterna påpekat och uppfyller därmed brandmyndigheternas
krav för offentliga lokaler.
En ny ventilationsanläggning har installerats till ett pris av 15 560 kr för att klara den
obligatoriska kontrollen.
Uthyrningen av lokalerna har varit mycket god, bättre än någonsin med 118 uthyrningar utöver att Finska föreningen fortfarande är hyresgäst i lokalerna i bottenvåningen
mot norr. Hyresintäkterna blev totalt 47 985kr.
Byalaget Vega har lämnat in en ny ansökan till Länsstyrelsen om att få anlägga en pir
och brygga i Sämsjön nedanför Campingen. Myndigheterna ansåg att ansökan förra
gången inte var nog detaljerad.
Föreningen jobbar också med att försöka få en belysning utmed cykelleden genom
samhället och upp till Gamlebyn. Ansökan är inlämnad tillsammans med Landsbygdsalliansen och övriga föreningar utmed cykelbanan.
15 tipspromenader har genomförts med start från Nyfiket.
Ett flertal pubaftnar har också genomförts.
Ett samarbete med byalaget i Månstad har påbörjats för att få till stånd någon form av
gemensamma aktiviteter.
Tillsammans med Turistföreningen bör det gå, att i likhet med norrut, göra ett cykelpaket även söderut. Genom det goda ryckte som Byalaget Vega byggt upp med kommunen kan mycket bli lättare att genomföra med de nya ”vännerna”.
Benno Magnusson (före detta fotbollsproffs) och Lisbeth Johansson från kommunen
var i Sjöparken i somras och invigde en bana avsedd för Fotbollsgolf.
En pimpeltävling kallad VM i pimpelfiske som gav 1 070 kr och en tävling som kallas
Sämsjödraget gav 5 458 kr.
Man skriver också att sedan i januari har närmare 7 000 besök gjorts på Byalaget
Vegas, Vegby SK:s och Hembygdsföreningens gemensamma hemsida.
Detta var en hel del aktiviteter som utförts.
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Eftersom Byalaget Vega har ett finger med i den nya cykelleden mellan Vegby och
Gällstad har diskussioner förts genom kommunen hur sträckningen skall bli. Det verkar
som att kommunen och markägarna är överens om sträckningen.
Bidraget från kommunen till elkostnaden för vattenpumparna i Sämsjöparken får fortsätta även under 2007.
Till Östen Emanuelssons minne har Byalaget Vega fått 8 300 kr.
Ett lån har amorterats med 70 000 kronor.
Dessa siffror är en liten del i vad den ekonomiska berättelsen har att redovisa.

Hela skaran av deltagare vid Byalaget Vegas och Vegby Vägförenings årsmöten.

VEGBY VÄGFÖRENINGS ÅRSMÖTE
Vegby vägförening höll sitt årsmöte den 7 mars strax före Byalaget Vega höll sitt årsmöte.
Att leda dagens förhandlingar valdes Göran Börjesson till ordförande och Göran
Karlsson till sekreterare.
Till protokolljusterare utsågs Mikael Petersson och Gustav Johansson jämte ordföranden Göran Börjesson justera årsmötes-protokollet.
Alla val gick som på räls. Samtliga i styrelsen fick förnyat förtroende.
Göran Börjesson valdes till ordförande på ett år.
Carl-Olof Levinsson och Göran Karlsson blev valda på två år.
Gustav Johanson och Mikael Petersson har ett år kvar på mandatperioden.
Tomas Karlsson och Urban Holm omvaldes till ersättare i styrelsen på ett år.
En revisor valdes på ett år, Sonny Vegborn, och en. Gun-Britt Andersson har ett år kvar.
Deras ersättare blir Annelie Emanuelsson på två år och Marita Simring har ett år kvar.
Följetongen Evald Johansson och Lennart Jakobsson fick förtroendet ett år till.
Vägföreningen har även under 2006 skött gräsklippningen på samhällets grönytor. Nu
ingår även Sjöparken i föreningens åtaganden.
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Varje år behöver lekplatserna ses till med rensning och lagning av lekredskapen. För
detta fick vägföreningen 83 000 kronor.
Städningen vid sopstationen har utförts för en ersättning på 3 600 kronor. Det nya inför
innevarande år är att Sita skall sköta städningen själva.
Vägföreningen har haft som tradition att sätta upp och bekosta en julgran utanför Vega.
Tyvärr blev detta omöjligt inför den gångna julen då det inte fanns någon att tillgå som
kunde hantera en maskin att transportera granen från roten till Vegatorget. Dessutom
brukar samme chaufför resa granen med samma maskin.
Snöröjningen har under den korta vintern fått ganska mycket kritik. Detta tillskrivs att
förarna varit ovana att hantera maskinen. De som bor utmed gatorna där plogning skett
har varit mycket missnöjda med arbetet som utförts. Vi tror emellertid att detta blir
bättre under nästa säsong. Allt arbete som har med gatuarbete att göra faktureras och
betalas direkt av kommunen. Vid tidpunkten för årsmötet hade inte Vägföreningen
lyckats att få tag på någon som ville sköta grönytorna.
Gustav Johansson hade påpassligt skaffat fram en ritning över ett planförslag som kommunen skakat fram. Ingen som var på mötet hade sett detta tidigare. Trots att förslaget
klubbats igenom i kommunfullmäktige upptäckte de närvarande en del brister i förslaget. Därför beslutades att kalla folk från kommunen med Jan-Åke ”Hugo” Claesson till
ett möte där de skall tala om vilka förutsättningar som ligger till grund för beslutet.
Mikael Petersson har skött städningen på återvinningsstationen. Eftersom renhållarna
själva skall ta över detta arbete blir Mikael utan detta ”delikata” jobb. Därför avtackades han av ordföranden med en blomsterkvast.
In i hästväg
Hoppas att vi inte störde för mycket i natt. Det var grabbarna från ridklubben som var
med uppe ett tag.
Tja, störde och störde. Vill du berätta för mig hur de bar sig åt för att få upp hästarna
för trappan.
Damförbjudet
Två damer går in på en restaurang. Hovmästaren kommer fram till dem och meddelar:
Tyvärr, här serveras bara herrar.
Damerna: Så bra, då beställer vi in två stycken.
Eskils skriverier
Människan är antingen en pojke eller flicka. Pojkar är besvärliga, de vill ha allting
utom tvål.
En fru är en gammal flicka med barn.
Min pappa är så snäll så jag tror att han var en flicka som liten.
Hämnden är ljuv
God dag direktörn, kommer ni ihåg mig? Det var mig som ni avskedade för två år
sedan och nu kommer jag tillbaka som taxeringsintendent.
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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

0321-720 55
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ADA NILSSON FRÅN TOARP
Kindsforskaren återger en artikel införd i Borås Tidning som skriver den 19 juni 1902:
Doktor Ada Nilsson, bördig från Kind, har af direktionen för diakonissanstalten antagits till
underläkare vid Ersta sjukhus. Doktor Nilsson är Sveriges första kvinnliga sjukhusläkare.
Ada Nilssons förfäder var gårdfarihandlare och förläggare. Hon föddes 1872 på Toarps
säteri i Södra Säm. Hennes far hette Hans Peter Nilsson, född 1829 på Tvärred Stom och
mor Julia Albertina Hulander, född 1842 på Reutersberg i Hulared. Efter faderns död fick
hon som förmyndare Per Johan Andersson, riksdagsman i första kammaren och grundare
av Torsbo Yllefabrik.
I sina memoarer ”Glimtar ur mitt liv som läkare” berättar Ada Nilsson inte särskilt mycket
om sin barndom i Kind. De minnesbilder hon återger är förknippade med bygdens schartauanskt färgade livssyn. Hon berättar om ett besök hos morföräldrarna på Reutersberg.
Hon var åtta år och skulle tillbringa helgen där. ”Men klockan blev sex och kyrkklockorna
började ringa helgsmål i Hulareds gamla kyrka strax intill. Sabbaten hade inträtt, och därmed bredde sig en kuslig tystnad över allt och alla. Jag blev ängslig till mods men visste
inte varför”. Lilla Ada ger sig inte förrän hon får åka hem. Där är det fest och dans. Sådant
sågs inte med blida ögon av morföräldrarna. Ada hade en morbror som gick i skola i
Göteborg. När hans föräldrar fick höra att han lärt sig dansa kallades han hem och fick inte
återvända till staden. Ada menar att den stränga behandlingen han fick utstå förstörde hans
liv.
Nyårsdagen 1885 dog Adas far av alkoholförgiftning. Ada var ett klent barn och hade dittills undervisats av guvernanter. Nu fick hon komma till en modern skola för flickor i
Stockholm. Efter sin studentexamen utbildade hon sig till gynekolog i Sverige och utomlands och öppnade 1903 egen praktik på Söder i Stockholm. 1912 flyttade hon till
Triewaldsgränd vid Kornhamstorg där hon kom att bo och arbeta i 41 år, tills hon drygt 80årig drabbades av nedsatt syn och hörsel. Därefter bodde hon hos vännen Honorine
Hermelin på Lilla Ulfåsa i Julita socken utanför Katrineholm där hon avled 1964.
Ada engagerade sig starkt i tidens politiska frågor. Tillsammans med kvinnor som Elin
Wägner, Karolina Widerström och Kerstin Hesselgren kämpade hon för vänsterliberala
åsikter beträffande kvinnors rättigheter, förbättrad sexualupplysning, bättre prostitutions
lagstiftning, fredsfrågan med mera.
I Ada Nilssons hem umgicks Sveriges kulturella och politiska elit, men genom sin
läkarpraktik kom Ada också i kontakt med mindre bemedlade. Som läkare för
Stuveriarbetarförbundet fick hon vänner bland hamnsjåarna, som hjälpte henne med hennes
båt. Utan att vara religiös respekterade hon Frälsningsarmens arbete och kom som läkare
för deras hem i kontakt med prostituerade kvinnors hårda villkor. När hon föreslog att problemet borde bekämpas även genom att tala med männen, fick hon till svar att då fick man
börja med riksdagsmännen.
Ada var ordförande i sällskapet Sverige – Sovjetunionen och mycket god vän med Sovjets
sändebud i Sverige, Alexandra Kollontay. Av sina fiender beskylldes hon för att vara kommunist, vilket hon inte var. Hon gick aldrig med på att representera något politiskt parti.
Hon var först och främst läkare, det var hennes kall.
Uppgifterna ovan har Inge Josefsson delgivit VSK-bladet.
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FÖRSAMLINGSAFTON I VEGBY
Åsundens församling anordnade en församlingsafton i församlingshemmet i Vegby den
16 januari. Orsaken till detta var att inventeringen av kyrkogårdarna i församlingen var
klar.
Mötet började med att ett tekniskt fel uppstått på den inhyrda utrustningen. I det läget
ansåg Inge Klasson att det bästa var att starta upp kvällen med kaffe. Kaffet hade det
goda med sig att stämningen blev på topp från början.
Ritva Herjulfsdotter och Tommy U Andersson hade fått uppdraget att utföra inventeringen.
Även tidigare var en inventering utförd av Sture Hjalmarsson och Ingvar Andersson.
Denna inventering var mer avsedd för den lokala befolkningen.
Den nya inventeringen var avsedd att passa in även för folk som inte kände till de lokala
förhållandena.
Man skriver i inledningen att Gällstads församling tagit initiativ till ett samarbete med
Ask & Embla Hb för en kulturhistorisk kyrkogårdsinventering av Gällstads församlings
begravningsplatser. Inventeringen utgör underlag för bedömningen av de kulturhistoriska
värden som kyrkogårdarna och begravningsplatserna rymmer.
Inventeringarna är utförda 2006 och är redovisade i fem olika häften. Metoden för inventeringen är en utveckling av de riktlinjer som Riksantikvarieämbetet sammanställt i
”Vägledning för inventering av kyrkogårdar och begravningsplatser” 1990 samt egna
erfarenheter från tidigare inventeringar.
Gravvårdar med stort kulturhistoriskt värde klass 1 är från medeltiden fram till 1800talets mitt.
Gravvårdar av klass 1 bör bevaras utan ingrepp och får inte förvanskas, flyttas eller
avlägsnas. Gravplatserna där gravvårdar av klass 1 finns, bör inte återanvändas. Om gravvården är av mycket ovanligt material eller har en unik utformning kan den ingå i denna
klass.
Gravvårdar med kulturhistoriskt värde klass 2 avser gravvårdar som tillkommit under
senare delen av 1800-talet och fram till mitten av 1900-talet. Dessa gravvårdar bör bevaras på platsen då den har kulturhistoriskt värde av konsthistorisk, stilhistorisk eller tidstypisk art. Gravvårdar av klass 2 kan användas igen. Om en sådan sten skall flyttas bör den
styras till motsvarande tidzon på kyrkogården.
Gravvårdar av klass 3 avser ett större antal gravvårdar som tillkommit under senare delen
av 1800-talet och fram till mitten av 1900-talet. Dessa gravvårdar bör bevaras men kan
återanvändas.
De är tillverkade av material med en utformning som kan omarbetas utan att deras kulturhistoriska kvalitet minskas eller förvanskas.
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Finnekumlas kyrkogård
Några intressanta gravvårdar kan omnämnas. Den äldsta gravvården är över Löjtnanten
Göran Olivercreutz och hans hustru grevinnan Marian, född Sparre. Göran dog på
Högagärde 1896 och hustrun Marian dog 1908.
En annan intressant gravplats är kyrkogårdens största gravplats över greve Carl Georg
Sparre och hans hustru Signe. De bodde på Sjöreds herrgård där även deras dotter Birgit
bodde. Hon var den mycket uppskattade författarinnan till ”Gårdarna runt sjön”.
Kyrkogården har flera kulturhistoriskt intressanta gravvårdar. Fyra av dessa har stenramar, två av gravvårdarna har ovanliga eller äldre titlar och inskription.
En lista innehållande 14 numrerade gravplatser har upprättats över gravplatser med kulturhistoriskt värde och bör bevaras oförändrad.
Marbäcks kyrkogård
På Marbäcks kyrkogård finns kulturhistoriskt intressanta miljöer. Den gamla delen innehåller ett stort antal gravvårdar och gravplatser från slutet av 1800-talet och början av
1900-talet Denna miljö har ingen motsvarighet i församlingen.
I den nyare delen av kyrkogården, på den västra sidan, står flera olika men tidstypiska
gravvårdar från tiden runt 1930. Dessa bildar en viktig del av kyrkogårdens karaktär. Här
finns också sju små liggande gravvårdar över barngravar. De ligger samlade inom en
begränsad yta.
På häradshövdingen Sven Gabriel Lindeqvists grav står en gravvård omgärdad med ett
kedjestaket. En av de större gravplatserna är Bergengrens familjegrav vilken är omgärdad
med ett vackert och ovanligt gjutjärnsstaket.
En av de mest utmärkande gravvårdarna är ett nära 2 meter högt kors i gjutjärn över
pigan Anna Catarina Arvidsdotter. På korset står skrivet en lång text.
Norr om kyrkan finns ytterligare ett gjutjärnskors rest över Maria Christina Nilsdotter.
På kyrkogårdens SV hörn står en gravvård med mycket ovanlig dekor. Gravvården är
över smeden Nils Magnusson, hans hustru Kristina och deras söner, smederna Judeus och
Johan Alfred.
På den nya södra kyrkogården är en gravsten i form av en uppslagen bok som ligger på
en trädstam. Gravvården är rest över syskonen Sjölander.
På Marbäcks kyrkogård finns också en förteckning över ett 50-tal numrerade gravvårdar
som på olika sätt bör bevaras till eftervärlden.
Södra Säms ödekyrka och ödekyrkogård
Kyrkan var byggd i sten och var troligen uppförd redan på 1300-talet och kom att användas under 500 år. Vid sockenstämman under 1820-talet beslutades att Säm skulle bilda en
samfällighet med Gällstad. När kyrkan i Gällstad invigdes 1824 upphörde Säms kyrka att
vara gudstjänstlokal.
Södra Säms äldsta kyrkoplats
Ca 200 meter sydöst från Södra Säms ödekyrka finns en plats som på en lantmäterikarta
från 1710 betecknas som en ”gammal kyrkogård”. Läget talar för medeltida kyrkoplats.
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Gällstads och Södra Säms kyrkogård
Den nuvarande kyrkan byggdes 1824 och ersatte den äldre kyrkan från 1731.
Kyrkogården utvidgades under 1800-talet och tidigt 1900-tal i norr och söder. 1926 utfördes en utjämning och avplaning vilket ändrade kyrkogårdens karaktär och utformning.
1950 skedde en utvidgning av kyrkogården åt öster och år 2000 anlades en urnlund
utmed kyrkogårdsmuren i öster. Minneslunden togs i bruk år 2001.
Några kulturhistoriskt intressanta gravvårdsmiljöer finns inte på kyrkogården, utan det är
i stället de enstaka gravvårdarna som tilldrar sig intresset. Flera gjutjärnskors och flera
obeliskformade gravvårdar ger kyrkogården en viss karaktär. Ur kulturhistorisk synpunkt
är det annars de många delarna gravhällar från främst 1600-talet, som står längs södra
kyrkogårdsmuren eller är inmurade i västra trappan, som tilldrar sig intresset.
Inne i kyrkan finns det porträtthällar från 1500-talet. Den bäst bevarade hällen är över
krigsöversten Knut Håkansson Hand. Vid en mindre renovering på 1890-talet återfanns
stenen och finns nu bevarad inne i kyrkan.
Den andra porträtthällen inne i kyrkan är betydligt mer sliten. Nästan all text, liksom porträttet är bortnött. Hällen ska varit använd till bord i sakristian. Stenen är över Elin
Bengtsdotter död 1585 dotter av ståthållaren på Vadstena, Bengt Knutsson Hand och
Karin Eriksdotter.
På kyrkogården finns ett stort antal fragment av gravhällar främst från 1600-talet. 15
fragment står uppställda längs södra kyrkogårdsmuren, 9 fragment är inmurade i trappan
till kyrkogårdens västra ingång, 2 fragment ligger på kyrkogårdsmuren, söder respektive
norr om trappan.
Ytterligare en porträtthäll finns över landshövdingen Axel Olofsson Drake af Intorp död
1632 och hans hustrur Elisabeth Larsdotter död 1616 och Elsa Hansdotter Soop död ca
1650. Av stenen finns tre fragment bavarade.
Fragment från en annan portträtthäll finns över en okänd präst och hans två hustrur.
Grönahögs kyrkogård
Förr var det ganska vanligt att man begravde sina döda under kyrkans golv. Åtminstone
om den döde var en bemärkt person. Man tror att Grönahög blev kristet redan på 1100talet. Eftersom det finns en dopfunt från detta århundrade tror man att den första kyrkan
byggdes då.
Hur den medeltida kyrkogården såg ut finns det inga uppgifter om men i likhet med
andra medeltida begravnings- plaster var den troligen liten och låg runt kyrkan.
Den första uppgiften om Grönahögs kyrkogård är från 1662, då kyrkogårdsmuren läggs.
Liksom många andra socknar har man problem med betande och bökande djur på kyrkogården. 1805 åläggs bönderna på Stommen att ”tillse att portarna hålls stängda så fåren
afhålls därifrån”. Fortfarande 1842, samma år som en ny kyrkogårdsmur byggdes, hade
man problem med betande kreatur på kyrkogården.
På kyrkogårdens NÖ hörn står åtta äldre gravstenar från 1700-talet.
Den adliga släkten Planting-Gyllenbåga hade en grav där syskonen Carl-Axel född 1766,
död 1768 och Johanna Christina född och död 1768. Fadern var löjtnant vid Älvsborgs
regemente och dog 1803 och hans hustru dog 1836.
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På kyrkogården finns flera kulturhistoriskt intressanta gravvårdar och gravplatser. En av
dessa har järnstaket och en annan kedjestaket. Nio gravvårdar har ovanliga eller äldre titlar. Samtliga är bevaransvärda och tidstypiska från 1900-talets gravvårdskultur.
Tvärreds gamla ödekyrkogård
Tvärreds gamla kyrka har troligen anor långt tillbaka i medeltiden. Kyrkplatsen och kyrkogården övergavs helt 1855. Marken arrenderades bort och användes i början av
1900.talet till potatisodling.
På ödekyrkogården finns i dag två minnesstenar. Den ena är av granit, 2,85 meter hög
och över 1 meter bred.
Ytterligare en minnessten är rest. Den är 0,6 meter hög och 0,55 meter bred. Den restes
1977 av släkten Strömbom. Det är inte klarlagt vilket år kyrkogården slutade att användas.
Kolerakyrkogård
I skog vid Hulu i Tvärred finns en plats som kallas ”Sorgedalen”. Dalen är 140 x 90 meter
stor. Enligt traditionen skall Sorgedalen ha varit begravningsplats vid någon farsot, kolera
eller liknande. Några gravvårdar eller annat som visar på en begravningsplats finns inte.
Tvärreds kyrkogård
Att Tvärreds kyrka skulle flyttas hit bestämdes 1850 och var klar redan 1854. Man vet att
den nya kyrkogården användes till begravning redan i mars 1851. Kyrkogården har utvidgats två gånger. Den första gjordes 1894 och den senare delen invigdes 1946.
I den västra delen finns sju gravplatser av värdefull kulturhistorisk miljö från 1920-talet,
med breda stenramar och med grus inom ramen. Flera av stenarna kan återanvändas.
På ett annat kvarter finns flera tidstypiska gravvårdar från 1920-talet, vilka tillsammans
bildar en viktig del av kyrkogårdens karaktär, vars motsvarighet ej finns i församlingen.
På kyrkogården finn flera gravvårdar med yrkestitlar: folkskolläraren, handlanden, soldaten, fjärdingsmannen, gårdfarihandlanden och disponent.På kyrkogården finns åtta gravvårdar med stort kulturhistoriskt värde. Den största är ca 80 m2 stor och omgärdad med
ett gjutjärnsstaket, tillhörande släkten Nordlunds begravningsplats. Den äldsta gravvården
är en kalkstensvård rest över makarna Hallgren. Hustrun Maria var den första som
begravdes på kyrkogården. Strax bredvid Hallgrens gravvård finns en kalkstensgravvård
från mitten av 1800-talet. Tre gravvårdar av gjutjärn är av kulturhistoriskt värde. Den ena
från 1860-talet och de två andra från 1890-talet.

