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VEGBY SPORTKLUBBS ÅRSMÖTE
Den 25 februari höll Vegby Sportklubb sitt årsmöte i klubblokalen på Sämshov.
Ordföranden Per-Erik Frilander öppnade mötet och uppmanade de närvarande till en tyst
minut för klubbens avlidna medlemmar.
Till ordförande för mötet valdes Per-Erik Frilander och till sekreterare valdes Carina
Gustavsson.
Torbjörn Nilsson och Lars Rosenqvist fick uppdraget att justera dagens protokoll.
I klubbens verksamhetsberättelse kan vi utläsa att styrelsen bestått av Per-Erik Frilander
ordf. Carina Gustavsson sekr. Erika Nord kassör. Övriga ledamöter Claes-Erik Sjölin
och Lars Rosenqvist. Ersättare har varit Christer Johansson och Rainer Eskilsson.
Medlemsantalet har varit 406.
Verksamheten har som alltid varit mycket stor. Den har omfattat fotboll, bordtennis,
motionsidrott, skidor, tennis och gymnastik.
Loppmarknaden gav 36 000 kronor, Bingolotterna har trots en minskning gett ca 40 000
kronor.
Ekonomiskt gick det gångna året med en vinst på nästan 13 000 kronor.

Carina Gustavsson håller koll på Per-Erik Frilander.

Tre stycken cuper har arrangerats som fotbollssektionen har varit delaktiga i. Dessa är en
Företagscup, en ungdomscup och en damcup. Dessa cuper är tänkt att återkomma varje
år.
Fotbollshallen i Ulricehamn har blivit ganska dyr för klubben, men skall man tro utövar-
na, och det skall man, så har verksamheten varit både rolig och framgångsrik.
Vaktmästartjänsten har utvidgats till att omfatta hela året. Detta för att bereda plats i för-
rådet för att ta emot och lagra grejer till loppmarknaden. Det kommer också att bli lätta-
re att överblicka och sortera alla prylar. Styrelsen tror att det kan bli lättare att få bättre
betalt för de olika varorna.
VSK-bladet har utkommit med fyra nummer med Göran Karlsson som ansvarig utgivare.
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Claes-Erik Sjölin får mycket beröm för ett fantastiskt fint utfört arbete med sin vakt-
mästartjänst.

Fotbollssektionen har under det gångna året deltagit i seriespel i fotboll tillsammans
med Tväreds IF. Sektionen skriver att det tyvärr blev en mindre bra start i serien med
flera förluster med uddamålet. Man hade helt enkelt oflyt. 
Sektionen ser fram emot en ny säsong och tar lärdom från det gångna året och gör de
förbättringar som behövs.
En nyhet som presenterades är att teamet kommer att ha ett 16-årslag under säsongen.

Ungdomssektionen har haft barngympa på vintern och fotbollsskola på sommaren.
Ledare har varit Thorbjörn Nilsson och Bengt-Anders Kindlund.
På hösten startades barngympa för barn från 4 år och nedåt. Ledare har Eva Löngårdh
varit.
Sektionen anordnade en badresa till simhallen i Ulricehamn och en resa till Liseberg.
Man har också anordnat midsommarfirande på Sämshov och deltagit på loppmarknaden.

Bordtennissektionen arrangerade Eson-kannan som lockade 32 deltagare. Man har haft
20-25 deltagare varje gång på träningarna, som varit uppdelade på två grupper.
Sektionen har haft familjeträning där barnen haft möjlighet att träna bordtennis tillsam-
mans med sina föräldrar.
Spelare har deltagit i tävlingar, Pingisligan, Kindsmästerskapen och Dalträffen. 
Sektionen har också hjälpt till på loppmarknaden. 

Under övriga frågor fick vi veta att klubben lämnat in ansökan om kommunalt bidrag
till att färdigställa en 7-mannaplan norr ut där den nuvarande stora planen slutar. 
Ansökan har inlämnats till kommunen och en annan ansökan till Riksidrottsförbundet.

En lång rad med val gjordes.

Styrelsen
Ordförande Per-Erik Frilander Omval
Ledamöter  Erika Nord Ett år kvar

Carina Gustavsson Ett år kvar
Lars Rosenqvist Omval 2 år
Claes-Erik Sjölin Omval 2 år

Ersättare Rainer Eskilsson Omval 1 år
Christer Johansson Omval 1 år

Fotbollssektionen
Claes-Erik Sjölin Ett år kvar
Per-Erik Frilander Ett år kvar
Anders Svensson Ett år kvar
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Bordtennissektionen
Ann Hjalmarsson Ett år kvar
Erika Nord Ett år kvar
Åsa Claesson Ett år kvart
Annelie Emanuelsson Omval 2 år
Ulrika Kallin Omval 2 år

Tennissektionen
Olle Claesson Ett år kvar
Ola Claesson Ett år kvar
Ulrik Torstensson Omval 2 år

Arbetskommittén
Krister Emauelsson Ett år kvar
Åke Johansson Ett år kvar
Benny Mild Ett år kvar
Kent Abrahamsson Ett år kvar
Lars-Åke Frilander Omval 2 år
Jonny Halvarsson Omval 2 år

Ungdomssektionen
Krister Emanuelsson Ett år kvar
Jörgen Andersson Ett år kvar
Eine Kallin Omval 2 år
Mathias Axell Omval 2 år
Kajsa Rhodin Omval 2 år
Leif Karlsson Nyval 2 år

Revisorer
Magnus Carlsson Ett år kvar
Gunilla Johansson Omval 2 år

Revisorssuppleant
Jennie Wigestål Omval 1 år

Utbildningsansvarig
Olle Claesson Omval 1 år

Valberedning
Fredrik Skattberg Omval 1 år
Jan-Olof Johansson Omval 1 år

Biljettförsäljare
Göran Sjölin Omval 2 år
Sune Frilander Omval 2 år
Gunnar Lundgren Ett år kvar
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RING 0321-53 19 00 BYGDENS TEKNIKFÖRETAG
E-mail: info@ietv.se

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

 

    Byalaget   
   VEGA   
           Medlem i 

                              
   
 Håll vår bygd levande           

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 
Ta dig tid till rekreation och avkoppling i Sjöparken 

    
    Byalaget   
   VEGA   
           Medlem i 

                              
   
 Håll vår bygd levande           

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 
Ta dig tid till rekreation och avkoppling i Sjöparken 

   

• Bowling
• Restaurang med fullständiga rättigheter
• Fiskebackens celler/äventyrsbana
• Barnkalas/Födelsedagskalas
• Motionsserie för 2-mannalag

Tel. 0321-175 00  •  www.fiskebacken-bowling.se
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TÅGAVGÅNG FRÅN VEGBY
Trots att järnvägen genom Vegby är nedlagd sedan ett antal år var det dags för en ny
avgång den 13 februari 2008.
Stationen såg helt annorlunda ut nu om man jämför med den gamla stationen.
Den nya var flyttad till Vega.
Resan företogs på 50-talet i den tidens miljö.
Resan startade alltså från scenen i Vega genom att stinsen vinkade av tåget med en lika-
dan ”spade” som stinsarna hade på den tiden det begav sig. Uppmaningen var ”stäng
alla dörrar och grindar”. 
PRO Åsunden var arrangör av resan som gick genom landskapen från Skåne i söder till
Lappland i norr och tillbaka till Gotland där resan tog slut.
Man hade till och med en konduktör som ropade ut var nästa station låg som tåget skul-
le stanna vid. Det kunde vara Bohuslän, Dalsland, Värmland, Dalarna eller något annat
landskap. 
Under resans gång utspelades en massa lustigheter i form av sånger och dikter som pas-
sade väl in i de olika kulturerna som kännetecknar de olika landskapen.
Kavalkaden, som den kallas, görs av hela PRO- kören. Alla har sin speciella uppgift.
Även en orkester ingår i gruppen. Orkestern består av forna orkestermedlemmar, med
andra ord rena proffsen.
Den drivande kraften för hela gruppen är Ingrid Caskie. Hon har vanan och förmågan
att få alla, till och med Benkt Ekdal, att göra ”precis som hon vill”. Det är väl dessa två
som drar det tyngsta lasset.
Efter att ha sett generalrepetitionen kan man inte tro att det är samma människor som
står på scenen. Då ”pladdrades” det i munnen på varandra som damer kan göra ibland.
Nu var det en mycket seriös inställning till det de höll på med.
Hela föreställningen hade blandats med stundtals allvar för att brista ut i mycket skämt-
samma scener. 
Man minns särskilt en scen där tre herrar varit på samma ställe, Gislaved i Småland.
Alla tre hade varit hos samma kvinna utan att veta om varandra. Alla tre hade fått barn
i Gislaved som de villigt betalade månadsavgift för. Var och en var övertygad om att de
hade fått barn med var sin kvinna fast med samma namn.
En annan uppskattad grej var när ”Snoddas Nordgren” kom inrusande med bandyklub-
ban i högsta hugg. Till detta sjöngs det ”Haderian hadera”.
Ella Fitzgerald blev också imiterad med sitt paradnummer ”Fat Mammy Brown”
I stället för en massa bilder skall vi berätta lite utförligare om hela programmet.
När resenärerna anlände klippte en konduktör (Sune) biljetten
Kören börjar med att sjunga ”Bannuva” 4 gånger.
Kerstin kommer in och frågar om tåget har gått. Det har det inte så hon hinner byta om
innan det kommer.
Siv tar fram ”spaden” och vinkar av tåget.
”O, vilken morgon”, sjungs av kören. Karin presenterar Skåne.
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Kent, Tuve och Lennart sjunger ”Gislavedsvisan”.
Ulla sjunger ”Flickorna i Småland”. Karin presenterar Bohuslän. Ingalill läser ett stycke.
Siv och Eivor sjunger ”Morfar har berättat”.
Ingemar och Ingrid sjunger ”Visan om Bohuslän” och ”Käring på Käringön”. 
Karin presenterar Dalsland. Irma läser ”Dikten om Dalsland”.
Värmland presenteras. Lennart spelar tapto på trumpet och Ingegerd läser.
Inger sjunger ”Min soldat”, kören stämmer in i refrängen.
Anita, Helvi och Ingalill handlar glass i kiosken. Dalarna blir presenterad.
Tuve sjunger ”Gunnar Vägman”. Karin presenterar Hälsingland. Lennart läser en dikt.
”Haderian hadera”, Gunnar ”spelar” bandy, ”Hambostinta i kort, kort” visas av Marianne.
Kören sjunger ”Västerbottenvisan”. Nu var det dags att presentera Lappland.
Vivi sjunger ”Vid foten av fjället” och kören faller in i andra versen.
Eva-Britt läser. Villy och Tuve spelar upp en sketch ” Herr Larsson jag kan inte sova”.
Kerstin dansar in  i bara pyamasen.
Ingemar och Eva-Britt sjunger ”Anders och Britta”. Karin presenterar Stockholm.
Kören sjunger ”Fat Mammy Brown” och Kent dansar in utklädd till Ella Fitzgerald.
Inger och Lennart sjunger ”Gamla stan”. Som avslutning på resan presenteras Gotland. 
Marianne läser. Lennart spelar ”Gotländsk sommarnatt” på trumpet.

Villy och Helvi sjunger och agerar med Två små röda rosor.
Ingrid sjunger Mamma är lik sin mamma. Kent läser.
Som avslutning sjunger kören ”SJ, SJ, gamle vän”.
Siv tackar publiken för applåderna.
Hoppas att någon som läser detta fattar vilken fin och rolig tillställning det var
En kavalkad utan orkester, vad vore den? Detta problemet avhjälpte Benkt på piano,
Sivert på gitarr, Hans på bas, Janne på trummor och Lennart på trumpet. 
Detta var den tredje föreställningen på bara några dagar. Först var man på Göta i Borås,
därefter i Vega och visade upp sig för reumatikerna för att som nummer tre visa
Kavalkaden för allmänheten, även denna föreställning i Vega. Minnet säger att det verit
två föreställningar ytterligare förra året.
Redaktören höll på att glömma att det var två små tjejer som delade ut godis före före-
ställningens början. Även dessa var förståss mogna pensionärer med massor med humor.
Enligt uppgift blir det fler framträdanden på andra platser i Sjuhäradsbygden. 
Så trångt som det var i Vega den 13 februari 2008 kan inte redaktören minnas att det varit
sedan Vega var ny 1962 då det engagerades olika team för att framföra diverse operetter.
Alla som var med på scenen är värda ett stort fång rosor var. 

DU GLÖMMER VÄL INTE ATT LÖSA
MEDLEMSAVGIFTEN

Avgiften för allt du får för denna peng är endast 250 kronor för hela familjen och 100
kronor för enskild medlem. Detta kan du se på inbetalningskortet. 
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SÄMSJÖSLAGET
I början av detta blads tillkomst skedde ett dop. I torrt väglag gick dopet till helt utan
vatten. Den årligen återkommande turneringen i bordtennis fick ett slagkraftigt namn.
Sämsjöslaget döptes den till. 
Han som tog hem det förra vandringspriset för gott heter Jörgen Andersson.
Tillsammans med sin bror Stefan driver de en affär i Borås som de kallar Matjouren.
Det är dessa båda herrar som dels skänkt den nya trofèn och dels döpt turneringen till
Sämsjöslaget. 
Priset som man spelar om kan man kalla VM i bordtennis. Där koras den bäste bord-
tennisspelaren som vi har i hela VSK-bladets upptagningsområde.
Den obestridlige mästaren 2008 heter Ola Claesson. I finalen besegrade han en av den
nya trofèns upphovsmän, Jörgen Andersson.
För att de som har förlorat någon match inte skall gråta har det anordnats en trösttur-
nering. I den finalen kammade Olas son Anton Claesson hem segern över Anna
Frilander.

DEN NYA KANALEN
Sedan ett antal år tillbaka har det florerat rykten om att det skulle vara bra om vi kunde
ta båten till stan och köpa en kvarting. 
Nu kanske drömmen kan bli verklighet med kommunala skattemedel. 
En motion har lämnats in till kommunfullmäktige just för att väcka politikernas intresse
att satsa någon krona för att förverkliga drömmen.
Blir kanalen färdigställd skulle det bli ett lyft för hela samhället. De flesta som har
båtar i de båda sjöarna skulle dels kunna komma till Sämsjön och dels ta sig både till
Övre och Yttre Åsunden med Torpa, Hofsnäs och många andra platser runt sjöarna.
Du som går och funderar över hur man skall bära sig åt vill VSK- bladet uppmana att
lägga in ett så kallat medborgarförslag till fullmäktige i vår kommun.
När kommunens gubbar och kä..., redaktören menar tanter naturligtvis, får klart för sig
vilken nytta en kanal skulle få för samhället lättar de säkert på plånboken och lägger ut
arbetet på entreprenad omedelbart.
Sture Carlsson har för länge sedan projekterat hur dragningen av kanalen kan gå till.
Det är alltså bara att sätta igång bygget. Kostnaden har naturligtvis gått upp en del men
fördubbla hans pris så passar priset in perfekt med de stigande kostnaderna.
Alla borde ju begripa vilket lyft det skulle bli för Nyfiket i Vegby och jordgubbs-
odlingen i Säm. 
Kanske att jobbet kan starta upp och blir utfört redan nästa år?
Är det någon mer än redaktören som erbjuder sig att ställa upp som slussvakt eller att
dra båtarna över landsvägen?
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ÅSUNDSHOLM GOLF & COUNTRY CLUB
Den 1 april blir det start för den första hela säsongen. Samtidigt byter anläggningen
namn till ÅSUNDSHOLM GOLF & COUNTRY CLUB.

Åsundsholm är medlem i Svenska Golfhotell
Åsundsholm har blivit medlem i hotellföreningen Svenska Golfhotell som förkortas
SGH. SGH består av ca 20 anläggningar där huvudkriteriet är att boende finns i ome-
delbar närhet till golfbanan samt en unik miljö. Vi kan nämna några medlemmar i SGH
som är mycket kända, Hooks Herrgård, Bjertorps Slott, Vidbynäs Slott m flera.

Spelrättskampanj och Prova-På medlemskap
Vi erbjuder ett välkomsterbjudande till nya seniormedlemmar och har därför avsatt 100
spelrätter till kampanjpriset 9 997 kronor. Ordinarie priset är 21 200 kronor. Dessutom
har vi i år ett prova-på medlemskap för 3 995 kronor som inte kräver kapitalinsats
(spelrätt).

Nybörjarkurs
Tillsammans med vår Pro Tim De Jarlais har vi ett förmånligt erbjudande till de som vill
börja spela golf. Det inkluderar nybörjarkurs samt medlemskap 2008 för 1 995 kronor.
Säsongens kurser finns på hemsidan och det finns platser kvar. Vidare kommer pron
varannan fredag kväll att hålla basträningar, som är en 2 timmars gruppträning, där alla
är välkomna. Kostnaden är 90 kronor per person.

Ny driving range
En helt ny driving range är under konstruktion och planeras stå klar i juni/juli.

Café & Restaurang
Cafét kommer att vara öppet dagligen med lunchservering. Övriga tider gäller för-
handsbokning i restaurangen.

Boende
Åsundsholm erbjuder 12 nyrenoverade rum med 48 bäddar, ett stenkast från första tee,
som är öppna för både allmänheten och slutna arrangemang, bröllop, släktfester, konfe-
renser, osv.

Konferenser
Åsundsholm har en fullutrustad konferensanläggning för ca 60 pers och erbjuder
prisvärda konferenspaket med övernattning, aktiviteter och god mat.

Samarbete med Rederi Åsunden
Åsundsholm kommer att vara en av hållplatserna för Rederi Åsunden som lanseras
under våren. Den nyrenoverade båten Sylvia, som trafikerade Åsunden på 60-talet
erbjuder bl a turer från Ulricehamn till Yttre Åsunden och Gårdarna Runt Sjön. Nu kan
man alltså ta båten till golfbanan.
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VEGBYORTENS HEMBYGDSFÖRENING
Vegbyortens Hembygdsförening höll sitt årsmöte i församlingshemmet i Vegby den 27
februari.
Verksamheten har varit mycket omfattande under det gångna året. 
I styrelsens verksamhetsberättelse står det att 181 personer löst medlemskap i föreningen.
5 medlemmar lämnade oss under året. Dessa var Linnea Vegborn, Carl-Olof Torsborn,
Göran Börjesson, Egon Rosenqvist och Gerd Öman. För dessa tände Göran Axelsson
ett ljus och uppmanade till en stunds tystnad.

”Dâpen” och Sune leder
förhandlingarna och Iris

berättar en saga för dem.

Den uppgjorda verksamhetsplanen, som antogs på föregående årsmöte, fullföljdes.
Man firade vårens ankomst med Valborgsmässofirande i Hembygdsparken. Ett hundra-
tal personer kom för att lyssna till Finnekumlakören som tillsammans med
Tvärredskören sjöng vårsånger. Iris Johansson höll det traditionella vårtalet.
Man gjorde en resa till Åsens kulturby som ligger i Hauruida i Småland. 
En tipspromenad med korvgrillning anordnades vid Jordkulan bredvid Skogås i Säm.
Föreningen var också med om att anordna en Friluftsgudstjänst vid kyrkoruinen i Säm
där barndop förrättades samtidigt. Naturligtvis serverades det också kyrkkaffe.
En stor grej var att Hembygdsföreningen presenterade en fotoutställning som fått nam-
net Vegbyorten under 100 år. 500 – 600 personer kom till Hembygdsparken för att se
utställningen.
Premiären på fotoutställningen var när Folke Vegborn hade sitt 90-års kalas den 7 juli
Våfflor är ju populärt att servera, därför bakades dessa läckerheter på alla söndagar i
juli plus några gånger extra.
Den årliga slåttern sköttes av 8 personer i år. Den obligatoriska ostkakan serverade till
kaffet.
I övrigt var det husförhör i Liljas stugan och en berättarkväll med risgrynsgröt och
smörgåsar.
Vi får inte heller glömma att nämna att Arne Johansson guidat ett flertal gånger på den
gamla Körkevägen mellan Säm och Gällstad.
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Scouterna och Kyrkans barntimmar gillar också att komma till Hembygdsparken för att
avsluta vårens verksamhet.

Göran och Gustav har just fått sina diplom av Hugo Isaksson.

En pryl som saknats under alla år är ett kylskåp att förvara maten i. Detta ordnade
Margareta Svedberg.
Östen Emanuelsson hade iordninggjort en hel mängd med material som skänkts till
Hembygdsföreningen. Detta har sorterats och arkiverats i ett skåp som Krister
Emanuelsson ordnat.
Foldern som i korta ordalag beskriver byggnaderna i parken har Margareta Svedberg
översatt och låtit trycka upp på engelska och tyska. Hembygdsfilmen har hon kopierat
och lagt in på DVD.
Man nämner också de personer som deltagit i arbetet med att framställa fotoutställning-
en. Dessa är: Folke Vegborn, Gustav Johansson, Evald Johansson, Gun Söder, Arne och
Iris Johansson, Anita Larsson, Göran och Siv Karlsson, Inga-Britt Claesson, Göran
Axelsson och Margareta Svedberg.
Hembygdsföreningen sponsrar VSK bladet som tack för publiciteten av verksamheten.
Som avslutning på mötet underhöll Ingvar Pettersson och Eva Grehn med sång och spel
på dragspel bland annat.
En kul grej var när de tog på sig dragspelen på sina ryggar och dansade till musik som
de framtvingade genom att spela på den andres dragspel. Det var fart och fläkt över
framträdandet, värt att lyssna till flera gånger.

Val förrättades också:
Styrelsen
Omvalda: Göran Axelsson, Iris Johansson, Arne Johansson och Gustav Johansson.
Rolf Johansson, Gunnar Lundgren och Kerstin Axell är alla valda på ytterligare ett år.
Till ersättare i styrelsen valdes Wilhelm Josefsson och Marita Wegstrand.

Revisorer
Sonny Vegborn vald på två år och Sune Frilander har ett år kvar.
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7 stugvärdinnor
Lisa Emanuelsson, Ingegerd Nord, Margareta Svedberg, Birgitta Kumpumäki, Kerstin
Axell, Åsa Asplund och Gun-Britt Vegborn.

5 personer i kommittén för Valborgsfirande
Gustav Johansson, sammankallande, Evald Johansson, Inga Holm, Iris Johansson och
Birgitta Kumpumäki.

Till att representera Vegbyortens Hembygdsförening vid Västergötlands
Hembygdsförbunds årsmöte utsågs Rolf Johansson och Margareta Svedberg.

Valberedningen består av Marita Wegstrand och Åsa Asplund.

Programmet för 2008 blev klart med plats för förnyelse och tillägg. 
Den 30 april blir det Valborgsmässofirande i Hembygdsparken. 
Någon gång i maj tas cykeln fram för transport till Naturrummet i Månstad. 
Den 15 juni hålls friluftsgudstjänst  vid kyrkoruinen i Södra Säm där det bjuds på kyrk-
kaffe. 
Sommarens stora begivenhet blir de 6 söndagarna i sommar 29/6-3/8 då det kommer att
serveras nybakade våfflor och kaffe. Serveringen pågår mellan 14.00 och 17.00.
Den 4/8 skall liarna vara slipade för då blir det slåtter i Parken.
Som brukligt är skall det gås en tipspromenad och grillas korv vid Jordkulan, Skogås,
datumet får du veta som läser kopplingen.
Husförhöret hålls den 23/10 i Liljas stugan.
På samma ställe skall det ätas risgrynsgröt med smörgås och roliga historier den 18/11.
På förmiddagarna varannan onsdag med början den 23 april klockan 9.00 blir det
arbetsdagar för att dels snygga till där kvarnen i Södra Säm en gång fanns och dels
göra en del arbeten i Hembygdsparken.
Det framkom önskemål om att starta studiecirklar.
Likaså önskemål om att göra en resa.

De duktiga underhållarna 
Eva Grahn och Ingvar Pettersson.
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När allt detta var avklarat avtackades Ulla Rosenqvist och Anita Larsson med blommor.
Hugo Isaksson från Västergötlands Hembygdsförbund stegade fram och överlämnade
var sitt diplom till Gustav Johansson och Göran Axelsson och tackade den båda för
ovanligt fint utfört arbete för Vegbyortens Hembygdsförening.
Efter detta satt det ovanligt fint med kaffe och smörgås som stugvärdinnorna gjort klara
att inmundiga.

BoMa 
Berg o Maskin Entreprenad 

 
 

boma.entreprenad@spray.se 

Finnekumla 256 
520 11 Vegby 
0321-72522 

BoGunnar Andersson 
Bergsprängare 
0709-837599 

 

Öppet alla dagar.
Vacker beläget café i vegby, vid
Sämsjön. Traditionellt Café med
hembakat kaffebröd, glass, våfflor
och smörgåsar. Har även till-
verkning av smörgåstårtor och
landgångar för beställning.
Tele: 073-0854068
E-post: cafenyfiket@hotmail.com
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Rörfackkedjan – för ekonomisk VVS!REKO

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

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

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

Ulricehamnsvägen 1,  520 10 Gällstad

Tel 0321-71117,   Fax 0321-70124

GAIS Programblad

GIF Programblad

Textiltryck & Brodyr av högsta kvalité

Box 127
523 23  Ulricehamn

Tel/fax 0321-168 40
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

Högtrycksspolning • Slamsugning • TV-inspektion • ADR-Transport
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MINUTEN CUP
I veckan före jul hade arrangerande Ulricehamns IFK klart med indelningen av de
anmälda föreningarna i två grupper med fem lag i vardera gruppen.
Grupp A består av Tvärred/Vegby, UIFK, Åsarp/Trädet, Redväg och Hössna. 
Grupp B består av Gällstad, Marbäck, Södra Ving, Timmele och UIFK Junior. Inte helt
oväntat har Hällstad dragit sig ur eftersom de lagt ner seniorfotbollen.
Alla matcherna spelas i Sporthallen med start klockan 9.00 där första paret ut blir T/V
mot UIFK.
Finalen avslutar Minuten cup. Start för finalen blir klockan 17.20.
Detta var alltså upptakten på fotbollssäsongen 2008.
Vi skall försöka förmedla en del regler som skiljer sig från fotboll på gröngräset.
Varje lag får ställa upp med en målvakt och tolv utespelare. Alla i laget måste vara
spelklara för sin förening.
Alla matcher spelas i tolv minuter, även slutspels matcherna.  
När ett lag tilldömts tre direkta frisparkar blir varje frispark därefter en straffspark från
en punkt tio meter från målet. Vid en sådan straff får målvakten inte stå närmare bollen
än fem meter. När domaren dömt frispark pekar han med ett finger mot golvet och visa
med den andra handen åt vilket håll frisparken är dömd. Sekretariatet håller reda på
antalet frisparkar och ger en signal när ett lag tilldömts tre frisparkar.
En spelare som fått två gula kort eller åkt ut för grov förseelse eller frilägesutvisning
ersätts med annan spelare. Den som blivit utvisad är avstängd i nästa match.
Viktigt för målvakten är att tänka på att bollen måste sättas i spel efter högst fyra
sekunder. Han får inte röra bollen efter utkast eller inspark förrän bollen vidrört en
motståndare först.
T/V gjorde nästan lika bra ifrån sig i år som förra året. Då spelade T/V final. Den här
gången blev T/V trea vilket är mycket bra. I matchen om tredje pris spelade laget 0-0
vid full tid. Matchen avgjordes med straffar vilket resulterade i att T/V vann med 6-5.
Första matchen mot UIFK spelade T/V 2-2. Mikael Andersson och Per Levinsson gjor-
de var sitt mål. I T/Vs nästa match blev det förlust med 2-1 mot Åsarp/Trädet.
Christoffer Carlberg stod för vårt lags mål. I den tredje matchen var Hössna motstånda-
re där T/V tog hem spelet med 1-0. Per Levinsson tillverkade T/Vs mål. I den fjärde
och sista matchen i grundspelet mötte T/V Redväg som fick se sig besegrade med 2-0.
De båda målen gjordes av Viktor Andersson och Mikael Andersson.
Med dessa resultat gick T/V vidare till slutspel.
I den första matchen slog T/V UIFK med 2-1. De båda målen gjordes av Mikael
Andersson och Peter Skantze. Den andra matchen spelades mot UIFK och slutade 0-0.
T/V gick därmed till semifinalspel där slutsegrarna stod för motståndet. Tyvärr blev
Åsarp/Trädet för svåra och vann med matchens enda mål.
T/V kan emellertid slå sig för bröstet och konstatera att det finns bara två lag i
Ulricehamns kommun som är snäppet bättre än våra gunstlingar. 
Nu gäller det ”bara” att träna riktigt hårt så kommer medgången i seriespelet också. 
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ÅRSMÖTE MED FINNEKUMLA RÖDA KORS
Den 12 februari hade Finnekumla Rödakorskrets sitt årsmöte i Finnekumla församlingshem.
Alla medlemmarna hade fått veta att ett årsmöte skulle hållas, genom personlig kallelse
via posten.
Det har blivit mer en regel än undantag att ytterst få medlemmar ställer upp. De kanske
är rädda för att bli valda till att justera protokollet?
Av alla medlemmar var det bara 11 stycken som kom till detta viktiga årsmöte.
Ordföranden Claes Holmén valdes till att hålla även i detta möte. Som sekreterare utsågs
Ann-Charlotte Filipson
Hela 35 000 kronor skall skickas till 7 olika ändamål. Dessa får 5 000 kronor vardera.
Föreningarna som får pengarna är ”Krigets offer”, ”Katastrofhjälpen”, ”Center för
krigsskadade och torterade i Skövde”, ”Rädda mammorna”, ”Höstinsamlingen”,
”Världens Barn” och ”Julinsamlingen”. Som synes är alla utvalda med omsorg. Alla
behöver varje krona i sina respektive verksamheter.
Årets Rödakorsauktion kommer preliminärt att hållas i Finnekumla församlingshem den
21 november. Martin Josefsson skall naturligtvis vara auktionsutropare och sånggruppen
Kantona svarar för underhållningen.
När detta läses har Finnekumla Rödakorskrets redan deltagit i Kretskampen, som är en
tävling mellan lag från Regionen. Kampen hölls den 19 mars i Vegby skola.
Birgit Andersson berättade om möten med samverkansrådet. Det handlade bland annat
om krisberedskapen i kommunen.

Hela styrkan utom fotografen 
Göran Fahlström.

Till att justera dagens protokoll utsågs Peter Nilsson och Astrid Josefsson.
Claes Holmén valdes till lotteriföreståndare för tre år.
Annika Damm blev studieorganisatör också för en tid av tre år.
Linnea Claesson valdes till ledamot i styrelsen för en tid av tre år. Kvarstående i styrel-
sen är Claes Holmén, Birgit Andersson, Göran Fahlström, Astrid Josefsson och Monika
Sparre.
Två styrelsesuppleanter valdes för en tid av ett år, Gunilla Johansson och Ulla Rosenqvist.
Revisorer för ett år valdes Lars-Olof Johansson och Olof Andersson.
Revisorssuppleanter blev Hans Pettersson och Peter Nilsson. 
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VEGBY VÄGFÖRENING
Den 5 mars höll Vegby Vägförening sitt årsmöte i Vega.
Vise ordföranden Mikael Petersson öppnade mötet med en tyst minut för att hedra den
så hastigt avlidne ordföranden Göran Börjesson.
Styrelsen har under 2007 haft 6 protokollförda sammanträden.
Snöröjningen och sandningen våra gator har skötts av Nords Åkeri.
Åkeriets jobb inför vinterhalvåret 2007-08 togs över av Enar Hemmings.
De ovannämnda jobben har skötts av de nämnda firmorna men fakturerats UEAB.
Sommarunderhållet sköts också av samma bolag, UEAB.
Även under enperiod i somras har Vägföreningen sysselsatt en feriearbetande ungdom
som har ersatts ekonomiskt av Ulricehamns kommun.
Badplatsen i Vegby har också skötts av Vägföreningen mot ersättning från fritidskonto-
ret. Skötseln av grönområdena i Vegby har också varit föreningens jobb.
Gustav Johansson har efter massor av år överlämnat skötseln till Emil Frilander.
Rensning av rabatter mm har skötts av Gösta Malm.
Till att leda dagens förhandlingar utsågs Mikael Petersson till ordförande och Göran
Karlsson till sekreterare.
Sune Frilander och Gustav Johansson valdes att justera årsmötesprotokollet.
Till att ersätta Göran Börjesson som ordförande valdes Göran Karlsson.
Övriga i styrelsen blev Mikael Petersson, Gustav Johansson och Enar Hemmings. Carl-
Olof Levinsson har ett år kvar.
Tomas Karlsson och Urban Holm utsågs till ersättare i styrelsen.
Till revisor för en tid av 2 år valdes Gun-Britt Andersson. Sonny Vegborn har ett år
kvar (minst).
Deras ersättare omvaldes, Marita Simring.
Tyvärr ser det ut att vara omöjligt att någon vill ställa upp som valberedning. Därför
fick styrelsen i uppdrag att försöka övertala någon att ställa upp. VSK bladet kan
garantera att det inte gör det minsta ont.
Vi kör nämligen med narkos.
Styrelsen fick en del uppdrag. Trottoarerna söder ut i samhället bör iordningställas med
ny asfalt. Häckarna på en del fastigheter växer ut i gatan och förminskar bredden på
trottoarerna. Dessa behöver ansas så att det blir möjligt att passera utan att få skrapsår.
En rensning behöver också ske utmed trottoaren från ICA s parkering och ner mot
cykelleden.
Vägvisare visar så att många kör fel. Dessa är uppsatta i korsningarna vid blomsteraffä-
ren. En del chaufförer tycks tro att Gällstad ligger vid Svedjorna. Så sade den församla-
de expertisen.
De nya farthindren anses vara farliga. Några bilar har fått sladd och varit nära att
hamna i Sämsjöns blå böljor. Bilförsäljarna slickar sig säkert kring munnen.
Försäljningen av amfibiebilar kommer att öka otroligt. 
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BYALAGET VEGA
Precis som det brukar vara hade Byalaget Vega sitt årsmöte omedelbart efter
Vägföreningen avslutet sitt.
Till att leda förhandlingarna valdes Mikael Petersson till ordförande och Tomas
Karlsson till sekreterare.

Mikael Petersson och
Tomas Karlsson leder för-
handlingarna på årsmötet.

Mötesverksamheten har varit mycket god med 4 styrelsemöten som kronan på verket.
Finska föreningen är fortfarande hyresgäster vilket styrelsen är mycket glada för.
En uppfräschning av korridoren har gjorts.
En ansökan om bygglov för anläggande av en stenpir har sedan länge legat på
Länsstyrelsens bord men där ligger ärendet fortfarande utan något besked till Byalaget
Vega.
För ett par år sedan skickades en skrivelse in till kommunen angående belysning utmed
cykelleden genom samhället, från Gamlebyn till där samhället tar slut åt söder. Detta
har gjorts i samarbete med Landsbygdsalliansen och övriga föreningar utmed cykelle-
den. Ännu har inget beslut fattats i kommunstyrelsen.
10 Tipspromenader med utgångspunkt från Nyfiket har genomförts. 3 pubaftnar har
också arrangerats och flera tillfällen när Vega varit uthyrd har Vega stått för puben.
I verksamhetsberättelsen sägs att föreningen fortsatt diskussionerna om ett samarbete
med byalaget i Månstad. Meningen är att finna någon form av gemensam aktivitet för
att främja bygden.
Sjöparken hade många besökare under våren och tidig sommar, men den senare delen
av sommaren var det mycket sämre. Kanske spelade det dåliga vädret in på antalet
besökare.
Skeppssättningen tålde inte tyngden från alla resta stenar. Hela skeppet tänkte ta sig en
tur ut på sjön. Detta stoppades genom att lyfta upp stensättningen någon decimeter.
Sämsjödraget får vi inte glömma att nämna. Ganska många deltog trots det något ovän-
liga vädret.
Rabatterna i Sjöparken är täckta med ett lager täckbark.
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Till sist uttrycker styrelsen sin glädje över att hemsidan , vegby.se, har haft mer än 7
000 besök under 2007. I den glädjen deltager Vegby SK och Hembygdsföreningen.
336 medlemmar betalade in 23 250 kronor. Kommunen bidrog med 46 590 kronor
Tipspromenaderna gav 8 525:- och pubaftnarna 12 215:-.
Att försäkra Vega kostar 9307:- för ett år.
Upprustningen av Vega gick på 11 859:-, el, vatten och sopor 71 570:-. 
Egon Rosenqvists minne gav 7 185:-. Sämsjödraget inbringade 4 455:-.
Detta var i stora drag vad som hände under 2007.
Medlemsavgifter beslutades att vara oförändrad, 100:- per medlem eller 150:- per familj.
Inbetalningskort har alla fått i sina brevlådor.
Till att leda årsmötet utsågs Mikael Petersson till ordförande och Tomas Karlsson till
sekreterare.
Justeringsmän blev Evald Johansson och Ulf Holm.
Till Byalaget Vegas ordförande för det kommande året valdes Mikael Petersson.
Till styrelseledamöter för två år valdes Roger Gustavsson, Bosse Lorentzon och Robert
Olausson. Kvarstående ytterligare ett år Tomas Karlsson, Kerstin Sundmark och Lena
Claesson.
Till deras ersättare valdes Jorma Laitinen och Kerstin Axell.
Roland Johansson valdes till revisor på två år. Där har Carl-Olof Levinsson ett år kvar.
Deras ersättare blev omval av Stefan Fält.
Samma elände blev det här när en valberedning skulle väljas. När ordföranden bad om
förslag på namn var det tystare än i en kyrka. Inte en enda person varken föreslogs eller
erbjöd sig att solidariskt ställa upp. Det kanske är meningen att vi skall lägga ner alla
våra föreningar i samhället. Alla (nästan) vill att föreningsverksamheten skall vara kvar
men ingen vill ställa upp och hjälpa till.
Under övriga frågor rasade de församlade över den meningslösa skadegörelsen som
förkommer i samhället. Sämsjöparken är särskilt utsatt. Nyinköpta stöd för blommor
har förstörts liksom ramperna som  finns att roa sig på gjorts livsfarliga att åka på. 
Ordförande Mikael berättade att han fått hand om tillsynen av en kille som han skall
leda till att hålla snyggt i Sjöparken och flera andra ställen i samhället. Han skall också
bjuda in skolklasser, att på det gamla viset, städa upp efter allt slarv som förkommer.
Som tack för hjälpen skall de olika föreningarna bjuda på grillad korv och dricka. Ett
mycket bra initiativ.      

ÅRETS BADRESA
Årets badresa till Simhallen i Ulricehamn går av stapeln söndagen den 6 april.
Simhallen är hyrd mellan klockan 16.00 och 18.00, alltså 2 timmar.
Alla som är medlemmar i Vegby Sportklubb är välkomna.
Det brukar att vara trevligt att ha med sig FIKAKORG.
Var och en tar ansvar för sig själv och sina barn.
Är det något du undrar över, hör av dig till någon i Ungdomssektionen.
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UT-MANINGEN
Alla läsare av UT vet väl redan vad det är fråga om.
Ulricehamns Tidning har gjort till tradition att be någon förening i kommunen att arran-
gera en fotbollsmatch som man döpt till UT-maningen. I år får Vegby Sportklubb äran
att arrangera denna match.
Samma dag som VSK fick beskedet att få ordna denna match passade Leif Fjellström
på att intervjua Vegby Sportklubbs ordförande Per-Erik Frilander. Eftersom han inte
visste något före detta telefonsamtal kunde han (Pelle) inte säga hur man tänkt sig att
arrangemanget skall utformas.
VSK har en viss vana att arrangera matcher av detta slag. Senast det begav sig var det
talangmatchen mellan Elfsborg och talanger från Sjuhärad som det gällde att få så
mycket publik till som möjligt.
Den 19 augusti smäller det. Då skall UIFK komma till Vegby med ett lag för att möta
bygdens talanger.
Trots att föreningar som har jubileer får förtur blev VSK tilldelade detta arrangemang i
konkurrens med endast ett annat lag från kommunen som inte hade arrangerat matchen
tidigare. VSK har försökt tidigare år och blivit nobbade trots att klubben firade 85 år
förra året.
Vem som tar ut laget med talangerna ber VSK-bladet att få återkomma till.
UT-maningen skall alltså avgöras på Sämshov tisdagen den 19 augusti. 
Får vi be VSKs styrelse, redan nu, att rekvirera en solig dag med uppehållsväder!

ÅRETS SPORTLOV
Sportlovet inföll i år likson de flesta andra år vecka 7. Årets lov skilde sig inte från
andra år när det gällde vädret. Skidorna kunde med rent samvete ställas kvar i källaren.
De stod där lika fint vallade som när de ställdes där förra året. 
Det samma gällde skridskorna. Hade man inte sprungit med dom på asfalten låg de där
lika nyslipade som de var i fjol. 
Hade man bara tillräckligt med energi kunde man åka på en slinga med konstgjord snö
på Lassalyckan i stan, ca 400 meter lång. 
Likaså kunde man åka skridskor på en likaledes konstfrusen is också denna i staden.
VSK har under många år kämpat för att eleverna i skolorna skulle få något att göra
under sportlovet. Det är inte konstigt att man tröttnar när kung Bore inte tar hänsyn till
att barn behöver motion även på februarilovet. 
Visserligen går det att spela bordtennis, men detta blir ju inomhus. 
Läsa sagor kan man också göra, fast det är ju inget för dagens ungdomar när det går att
lyssna på sagor varje dag i TV.
Årets sportlov varade mellan den 11 och 15 februari.
VSK bladet har bara att önska Kung Bore välkommen vecka 7 nästa år.  
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MIDNATTSMÄSSA
På självaste julaftonen 2007 var det fullt ös på fyra ställen i vår församling som heter
Åsunden. Per Jonstoj och Annika Persson tjänstgjorde i Finnekumla kyrka först klock-
an 17.00 och klockan 23.00 i Marbäcks kyrka. Ulf Jonsson och Ove Gotting hade fått
Grönahög klockan 11.00 och Vegby församlingshem klockan 23.00 på sin lott.
Ulf hälsade alla i hand när de kom innanför dörren till församlingshemmet.
Den här formen av gudstjänst har blivit mycket populär, åtminstone i Vegby. En julotta
några timmar senare orkar inte den morgontrötte besökaren med. Det räcker alltså med
en gudstjänst för de flesta.

Jasmin tyckte det var kul att smita 
förbi prästen. Det tyckte Ulf också.

När det gäller antalet besökare i församlingshemmet denna julafton så var det nästan
fullsatt till glädje för präst, organist och inte minst för Alexander Maurits som under-
höll med sång. Hans röst gör att varje ord hörs förträffligt. 

Alexander och Ulf 
har en vacker jul-
krubba bakom sig.
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Många undrar säkert vem denne Maurits är. Förra året när han sjöng ”O, Helga Natt”
hette han Gustavsson i efternamn. I samband med giftermål bytte han efternamnet till
Maurits. En del gör ju så numera.
På senare år börjar man redan klockan 11 på kvällen. Detta för att präst och kantor
skall få lite mer tid till vila innan det är dags för julottan som började redan klockan 6
på juldagsmorgonen. 
När klockan utanför församlingshemmet i Vegby pinglat färdigt utlyste Ulf att en psalm
med ett visst nummer skulle sjungas. Ove satte igång och spelade och församlingen
klämde också i en psalm som organisten trodde var den rätta. Ulf i sin tur blev lite und-
rande om han hade sagt fel nummer på psalmen. Församlingen meddelade att han sagt
rätt. Då får vi väl ta och sjunga den psalmen också sa Ove.
Ja, så var detta misstag löst på ett smidigt sätt..
Som det framgår i början på artikeln var det julbön i Finnekumla klockan 17.00. Även
här var det gott om folk. 29 personer kände sig ”tvingade” att skaka ner julmaten med
en tur till Finnekumla kyrka på julaftonens eftermiddag. Tjänstgörande var Per Jonstoj
och Annika Persson.

MED SPETT OCH FLÅHACKA
Som rubriken antyder fick en skrift detta namn där den beskriver torp och backstugor i
Ljungsarp.
Skriften handlar mycket om soldater som bodde på soldattorpen runt omkring i sock-
nen.
Vi snappar upp en historia som handlar om en soldat som hette Johannes Mårten
Johannesson – Lind.
Han kom till Torpet Ängabo under Kättsjö år 1879. Han var född i Tvärred 1858. Hans
maka hette Josefina Backlund och var född i Finnekumla 1855. De hade sex barn till-
sammans och hela familjen flyttade till Finnekumla år 1899.
Det har berättats att denne Johannes Lind under sin tid som knekt på Lindes gjort något
fuffens varför han blev dömd till en tids fängelse. Då han kom knegandes hem efter
avtjänat straff mötte han en av sina rotebönder. Denne frågade hur han haft det på
fängelset. Då svarade Lind: ”Jo det kan jag tala om att det var annat än att försörja sig
på Spolabo usla knektatorp”.

Det nämns också om en kvinna som under 1880-90-talet bodde i en backstuga på
Lindes soldattorp och försörjde sig på att koka karameller som hon sålde till folket i
bygden.

Det var andra tider det Man kan knappast tro att det bara har gått ca 100 år sedan dess.
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www.securitasdirect.se

Som medlem i Vegby sportklubb får du 15% rabatt på nyinstallation av ett hemlarm!*

Kontakta din lokala Securitas Direct Aroundio Patrol Partner för mer info: 
Johnny Olausson · 0703 – 11 09 86 · Kundtjänst: 020-71 33 55 
* Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Tryggt att åka bort, skönt att komma hem.
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Offsettryck
på papper
& kartong
0321-26600

Mikael Hulanders Entrepenad
MARKARBETEN

Platt- och gräsytor, murar, husdräneringar, betongbilning 
med 3,5 tons grävmaskin och kompletta avloppsanläggningar.

Rävagården Säm 114, Södra Säm, Vegby
Tel 070-204 03 65 • 0321-713 91 • Fax 0321-713 91
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SE PÅ VÅR TRÖSKEL STÅR
I Vegby skola firades Lucia traditionsenligt den 13 december, först i skolan, och där-
efter var det Förskolan Fantasias tur att framträda.
Men, redan den 12 december, på kvällen, startade Luciafirandet med klasserna F,1,2,3,4
med ett jättelikt luciatåg. Tåget bestod av både tomtar, stjärngossar och naturligtvis
Lucia med en lång rad tärnor.

Tre damer är klara för att 
tåga in i gympahallen.

Massor av tomtar, 
stjärngossar lucior med

tärnor sjunger alla 
luciasånger som de kan.

Alla de välkända luciavisorna framfördes såsom ”Se på vår tröskel står”, ”Socker-
bagaren” och många andra av de traditionella visorna.
När luciatablån var avklarad fick alla som hade kaffekorg med sig ta plats för en kopp.
Sedan gick det kanske lätt att somna, om det var någon som sjöng en vaggvisa förstås.

Redan tidigt på morgonen efter var det dags att den verkliga Lucian gjorde ett besök i
skolan för att underhålla elevernas klasskamrater, föräldrar och far- och morföräldrar. 
I detta följet var det inte så många barn som på kvällen före. Klasserna 5 och 6 är inte
så barnrika och dessutom är det inte mer än två klasser.

24

08-1145_VSK Bladet 1-08:VSK Bladet  08-03-19  16.40  Sida 24



Stjärngossarna tjuvtränar när de tror att ingen ser dem.

Trots detta gjorde barnen mycket bra ifrån sig. Ett uppskattat luciaprogram genom-
fördes med i stort sett samma sånger som framfördes kvällen före.
Luciatablån avslutades med att alla som ville kunde ta plats för en kopp kaffe i mat-
salen eller i övriga utrymmen där det fanns plats.

Här är ett bevis på att det fanns vuxna med på festligheterna.

Även på Fantasia stod Lucia på tröskeln. Deras program framfördes strax efter att de
större barnen hade avslutat sin luciatablå.
Dessa barn är inte så värst stora men lära sig sångerna utantill är de suveräna på.
Deras program var lite annorlunda mot de större barnens. Det blev låtar av olika slag
allt eftersom de lärt sig. 
Det blev en blandning av sång och en hel del gester beroende vad sångerna handlade
om.
Som kronan på verket var det naturligtvis elvakaffe som gällde efteråt.

25
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Lite nervöst var det 
allt att vänta på att 
föräldrarna skulle 
skynda att sätta sig.

Nu är vi klara. Det skall
bli roligt att underhålla
morsan och farsan.

En del tyckte att det 
var väl tidigt att börja

sjunga redan nu.

26
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BOKEN OM GÖTÅKRA OCH TOSTARP
Var gränsen går när en skrift övergår till att bli en bok vet inte redaktören. Han vet
däremot att arbetsgruppen som gjort en skrift på nästan etthundra sidor har lagt ner ett
otroligt fint jobb. Alla fem, Sture Hjalmarsson, Birgit Ragnarsson, Sture Persson, Sivert
Hagberg och Leif Dahl, har dragit sitt strå till stacken för att göra en fyllig och inne-
hållsrik skrift.
Östen Emanuelsson har med mycket stor energi och kunnande tagit fram ”Födda, vigda
och döda” i Södra Säm mellan åren 1744 och 1970. Då har man funnit en herre vid namn
Claes Emil Tholin. VSK-bladet har vid ett tidigare tillfälle skrivit en artikel om denne
man som så småningom blev den förste socialdemokratiske ordföranden på riksnivå. 
Upphovet till denna skrift var när ett husförhör hölls i Götåkra Övergården.
Intresset var från början mycket stort då hela 32 personer kom till ett möte hemma hos
Britta Pettersson. Då utsågs den arbetsgrupp som nämns ovan.
Skriften börjar med ett förord som Sture Hjalmarsson har författat. Där sammanfattar
han skriftens tillkomst på ett mycket bra sätt.
Den första delen avhandlar Götåkra bys Laga skifte, som gjordes 1835-1842. Där kan
man ta del av alla samman träden som föregick skiftet. Hela sex sammanträden gjordes
innan allt var klart.
Nästa avsnitt avhandlar alla Soldatrotar som fanns i området.
En förteckning är också gjord över de som bodde i Götåkra och Tostarp från 1840 och
framåt i tiden.
I skriften finns likaså bilder på alla gårdar och hus som fanns och finns .
Ett stort avsnitt i skriften har reserverats åt att utförligt beskriva Claes Emil Tholins liv
och leverne. Man kan läsa vilken kraft denne man utstrålade. Vid hemkomsten från
resan till Amerika talade Tholin om att han har stor förståelse för  att de som kan och
har möjlighet till att emigrera  gör detta, för där har de stora möjligheter till ett bättre
levnadsförhållande. Detta var kring sekelskiftet 1800-1900.
Birgit Ragnarsson har författat en artikel om en trädgårdsmästare i Götåkra som hette
Vitalis Hilding. Han var mycket skicklig på att beskära fruktträd. Han var flitigt anlitad
till detta svåra arbete. Man måste i förväg veta vilka grenar som skall beskäras. När de
väl är bortklippta är de borta för evigt. Vitalis besprutade också fruktträden på bar kvist
för att hålla mossa och ohyra borta.
Ett annat avsnitt handlade om Byggmästare Carl Andersson. Han var mycket kunnig
och anlitad person. Det var många som han hjälpte med handlingar av olika slag. Det
kunde gälla deklarationer, bouppteckningar och även andra handlingar förutom att
renovera och bygga nya hus.
Jag som skriver minns att det berättades på byggena om denne Byggmästare. Han hade
en lärling som undrade vad han skulle göra. ”Ja, du kan ta och hälla ut en låda spik på
golvet och plocka upp igen”
Kommittén har studerat Ulricehamns Tidning och funnit en rad artiklar som handlar om
Götåkra där den första är från 1870.
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Ihjälfrusen. En gammal gumma, känd under namnet ”Purrhönan”, som i många år, ej
blott genom tiggeri utan även genom sin yttersta oförskämdhet, varit till tunga för hela
orten, läner i dagarna, efter förtärandet av ej mindre än 25 tum brännvin, insomnat i
den eviga sömnen å en tuva i Götåkraskogen.
Sture Persson beskriver de stora förändringarna son skett inom jordbruket från slutet av
30-talet till i dag 2007.
Ingemar Skattberg redogör för jaktens betydelse från 1950 fram till dagens datum.
Johanna Maria Johansson, mer känd som Mari på Krakes. Hon gjorde sig känd i hela
bygden genom sitt rökeri. Hon tog emot fläsk och korv för rökning. Henne berättar
Sture Persson om.
En kardmakare som hette Bodvar är också beskriven och avbildad när han tillverkar kardor. 
Cementgjuteriet i Götåkra finns likaså omnämnt. Vad som inte finns omnämnt är när
det brann en tidig sommarmorgon. Redaktören tror att det var 1952. Själv satt han på
en slåttermaskin nära sjön i den södra änden, när brandkårens sirener tjöt. Senare fick
han veta att det var cementgjuteriet i Götåkra som fattat eld.
En syfabrik fanns det på Ekliden. Där satt det många kvinnor vid symaskinerna och sydde. 
Musikliv har det likaså funnits i Götåkra. Vem minns inte det första bandet som hette
The Sunshines från början av 60-talet. Bröderna Hagberg har varit de tongivande och är
det än i dag. En av musikerna i orkestern är artikelförfattaren Sivert Hagberg
Torv är en annan produkt som bröts i mossen vid Tostarp.
1879 hade staten beslutet om anslag för torrläggning av vattenskadade marker. Ägarna
till Tostarp, Hjortsbacka och Närarp ansökte om ett sådant bidrag. Handlingarna omfat-
tar 42 kopior i A3-format.
Mellan 1929-1940 fanns det en syförening som hette Södra Säms syförening. 25 damer
är uppräknade, alla titulerade Fru utom två där titeln var Fröken.
Många är de Götåkrabor som haft kommunala uppdrag. Den förste som nämns är
Andreas Nilsson som valdes till ledamot av socknarnas Försörjningsstyrelse 1861. Den
siste som omnämns är den mycket välkände Evert Gustavsson. Han blev invald till ord-
förande i fattigvårdsstyrelsen 1948. Han hade även stort förtroende inom Åsundens
kommun med ett flertal uppdrag. 
Vägen genom Götåkra var mörk under stora delar av året. Därför började man undersö-
ka möjligheten att ordna gatubelysning.
I samband med att järnvägen, som gick genom Vegby, skulle läggas ner blev det nöd-
vändigt att bygga om landsvägen genom Götåkra. 
Som det är sagt inledningsvis har kommittén gjort ett fantastiskt fint jobb. En person
som inte är nämnd i anslutning till artiklarna är Leif Dahl, som tagit de aktuella fotona. 
Boken eller om det är en skrift är tryckt i 200 exemplar. Den tar snart slut, så passa på
och köp ett exemplar av någon i kommittén. Skriften är verkligen värd sitt pris. 
Ta även fram sockenboken om Södra Säm och Finnekumla. Där går det mycket bra att fris-
ka upp minnen som handlar om både gods, gårdar och människor från dessa båda socknar.
Utan att ha fått det bekräftat säger vissa källor att en ny upplaga är på gång. Du som
missat chansen till den första upplagan kan därför teckna dig för ett exemplar när den
andra upplagan är tryckt. 

28

08-1145_VSK Bladet 1-08:VSK Bladet  08-03-19  16.40  Sida 28



29

Abrahamssons Blommor
Vegby

• Snittblommor
• Krukväxter

• Krukor m.m.
• Sorg- & Festbinderi 0321-720 55

Dam storl 36-58
även 20-serien

GD Textil Butik 2 X L • Torget Gällstad

VIKTMINSKNING!

KUREN
Testad på Karolinska Sjukhuset.

För info ring 0321-711 71 el. 0703-24 32 63
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ARRENDEKONTRAKT
(Arrendet gäller området där dansbanan ligger, red anmärkning)

Undertecknad Birger Claesson upplåter och förhyr härmed till Vegby Sportklubb på 5
års tid, räknat från den 1 januari 1928 till den 1 januari 1933 följande skogsmark i
Södra Säms kommun, Älvsborgs län, nämligen tretusensjuhundra kvadratmeter å
Yttergården nr. 4
Arendesumman kronor Etthundra femtio upplägges med tjugofem kronor den 1 jan
varje år.
Särskilda bestämmelser
I ovan ej särskilt omnämnda hänseenden ländes till efterrättelse lagen om nyttjanderätt
till fast egendom.
Av detta kontrakt äro två likalydande exemplar upprättade och vardera parten tar var
sitt.

Wegby den 19

Ägare

Wegby Sportklubb

Arrendatorer

Sekreterare                 Ordförande

Ovanstående egenhändiga namnteckningar bevittnas

UPPSÄGNING
Härmed uppsäges den mellan oss gjorda överenskommelsen om upplåtelse av mark för
elljusspår över fastigheten Vegby Övergård 1:2 att upphöra att gälla den 1 januari 1980.
Marken skall återställas till samma skick som vid tillträdet, likaså skall anordningar för
elljusspåret vara borttagna.

Vegby den 18 september 1978    Gustav Johansson

UPPSÄGNING
Härmed uppsäges den av oss gjorda överenskommelsen om upplåtelse av mark för
elljusspår över fastigheten Säm Yttergården 4:2 att upphöra att gälla den 1 januari
1980. Marken skall återställas till samma skick som vid tillträdet likaså skall anord-
ningar för elljusspåret vara borttagna.

Vegby den 18 september 1978    Henry Johansson
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UNDERBARA SMÅ LUCIOR
Helt i enlighet md traditionen bjöd PRO Åsunden in sina medlemmar till ett hemlagat
julbord. Ordet hemlagat används felaktigt på nästan varje matställe. Men på Vega finns
det inte tillstymmelse till glutamat i salladen eller var de nu sprutar in det.
Julbordet tillagas enbart av PROs egna medlemmar. Antalet som anmält sig och sedan
verkligen kom till Vega var 116 stycken.
Man startade som vanligt med förhandlingar. Ärendelistan hade minimerats till att
endast omfatta några få angelägna ärenden.
Nu var det dags för en av eftermiddagens höjdpunkter. Barnen från Förskolan Fantasia
gjorde entré. De flesta av åhörarna satt och log mest hela tiden. Så spontana kan bara
mindre barn vara. Det är underbart att lyssna till deras sånger som de lärt sig utantill.
De har förresten inget annat val, de kan ju inte läsa ännu.

Skönt att det är över. Nu 
går vi tillbaka till Tomtebo 
i Klevaberget.

Efter väl förrättat värv var det dags för uttåget som följdes av enorma applåder som
tack för en underbar underhållning. Skulle tro att alla vill att de kommer tillbaka till
nästa års julbord igen. Sådana härliga små lucior och tomtar tröttnar man aldrig att
lyssna på.

Sune ser till att alla köttbullarna ligger med rätsidan upp.
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Som de flesta redan räknat ut fortsatte eftermiddagen med julmat och efter det ännu
mera julmat för att avsluta det hela med ris a la malta och kaffe med pepparkaka.
Efter att ha proppat i sig av livets goda under tre timmar stod magen i åtta hörn på de
flesta, om man inte bantade förståss. Varför göra detta just en dag som denna?
Varför skriver vi om detta? Jo, det hände inom VSK-bladets utgivningsområde och
hände i Vega.

TRÄFFPUNKT ÅSUNDEN
Diakonin i Åsundens församling har inbjudit till trivselträffar i våra fem församlings-
hem.
Församlingshemmen ligger i Marbäck, Grönahög, Tvärred, Gällstad och Vegby.
Den sista träffen för året var i Vegby församlingshem den 11 december.
Lena Benjaminsson brukar berätta om något aktuellt. Vid denna träff passade det
utmärkt att berätta om Lucia.
Barnen framförde också ett julspel framfört av Kyrkans barntimmar.
Dessutom framträdde barnen från Fantasia med sång och inlärda gester.
Julkaffe eller snarare luciakaffe med dopp serverades till de vuxna och saft till barnen.

Barnen spelar upp ett julspel där Jesus, Maria, Josef, 
De tre Vise Männen och en Ängel fanns med.
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VARDE LJUS
Varde ljus sa inte Gunvor Gardell men det kunde hon sagt förmiddagen den  5 decem-
ber 2007.
Som vanligt blev det ljus när Gunvor tillsammans med Siv och Helvi lät barnen doppa
ljusvekarna i smält stearin.
Beroende på hur tjocka de ville att ljusen skulle bli blev antalet dopp (inte i grytan)
men dopp i stearinbadet därefter. I början är det ganska träligt. Det ser inte ut att bli
någonting när vekarna sänks ned i spadet. Efterhand ökar volymen så det syns varje
gång. Det stöptes så kallade tärnljus och lite tjockare ljus lämpliga till adventstakar. 
Innan man kommit så långt som till att stöpa ljusen skulle ljusmassan smältas. För att
få bra kvalitet blandades massan upp med stumpar som eleverna hade med sin hemma
ifrån. Alla barnen fick med sig ett par ljus hem. 99 ljus blev det totalt att dela på.

Gunvor Gardell ser till att
ljusen hänger snyggt.

Denna förmiddagen var det bara praktiska saker som utfördes i skolan. 
Barnen delades in i grupper där varje grupp hade att besöka alla stationerna som fanns i
de olika klassrummen, gympahallen och där förskolan har sina lokaler.

Full aktion, Helvi hjälper 
till att räta på ljusen.
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I gymnastiksalen fick grupperna i tur och ordning utföra en del konststycken. Hela
gruppen skulle till exempel stå på en filt och sedan försöka att vända den med den
andra sidan upp utan att trampa utanför. Detta blev nästan ett arbete för ingenjörer. Man
var tvungen att planera varje rörelse så att ingen saboterade jobbet.

Det gäller att få fötterna att
göra det huvudet vill.

Där förskolan har sina lokaler var det bakning som gällde. Var och en fick en bit pep-
parkaksdeg som skulle förädlas. För att få pepparkakorna så jämna som möjligt fordras
att man har känsla för hur hårt man trycker på degen. Ugnen var varm så det gällde att
sno på för att få kakorna riktigt gyllenbruna och granna. Problemet var bara att en stor
del av degen hamnade i magen redan innan det blev några grisar eller hjärtan.

Lite deg finns det
trots allt kvar.

I ”mysen” hade man det riktigt mysigt. Gardinerna var fördragna och lamporna släckta.
Det passade utmärkt att någon läste sagor. Kanske var det någon saga som handlade om
spöken för att göra stämningen så tät och otäck som möjligt.
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Det var
tryggt att få
veta att 
draken inte
är så farlig.

På en station tillverkades julkort av olika slag.
Man använde flera olika färger på pappret. Det skulle passa till både stjärnor och blom-
mor av olika arter. Tryckmetoden som användes har ett särskilt namn som bara barnen
kan namnet på.

Visst blir det 
fina julkort.

Ytterligare en station skulle besökas. Där gjorde man dekorationer av naturmaterial.
Detta hade man varit i skogen och hämtat. 
Man dekorerade avkapade vedträd som man borrade ett hål i på långsidan. Meningen
med detta var att hålet skulle passa till ett ljus med dekoration av vad man hittat i sko-
gen.
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På den här stationen trollar man fram fina grejer av naturmaterial.

Man kan ju inte hålla på med sådant här utan att få mat. Det blåstes eld upphör för
samtliga grupper för att alla skulle få stilla sin hunger samtidigt. En del åt i matsalen
och andra satte sig i klassrummen och spisade. När rasten var slut fortsatte man de
olika arbetena på de olika stationerna. 

Det var inte bara eleverna som ”glufsade” i sig mat.

EFTERLYSNING
Någon gång vid jultiden försvann 6 stycken bord från Sämshov.
Du som lånat dem ombeds att lämna tillbaka dem snarast. 
Tiden är snart inne för vår årligen återkommande Loppmarknad. Då behöver vi borden
att plocka upp alla prylarna på. Vi har varken råd eller tid att tillverka nya bord.
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Vegbyortens hembygdsförening
Föreningens syfte är att från förstörelse rädda minnesmärken av kulturhistoriskt

intresse och att i därtill lämpliga byggnader förvara sådana föremål från äldre och
senare tid, vilka belysa bygdens folkliv, hantverk och odlingshistoria.

Genom att vara medlem stöder du föreningen.
Kassör: Iris Johansson

Lennart
Jakobssons

ELEKTRISKA AB

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

VEGBY
Försäljning Cylinda 

Vitvaror
LENNART JACOBSSONS

- EN BRA KONTAKT!

Vegagatan 22 - 520 11 VEGBY

elcenter AB
ULRICEHAMN • Tel. 414 23, 414 96

Servicebil: Richard 070-288 01 48, Patrik 070-335 21 43
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SCOUTERNA OCH 
KYRKANS BARNTIMMAR

Efter en lång höst var det skönt med en pampig avslutning på säsongen.
Man samlades precis som man brukar i Vegby församlingshem. Där spelades det upp
ett julspel som handlade om när Jesusbarnet kom till världen. 
Maria satt med sitt nyfödda barn i knät. En ängel kom och hälsade på och förklarade
för herdarna och vise männen vad som inträffat.
Under tiden läste Lena Benjaminsson från en skrift precis vad som skett.

En lycklig Maria med sin son i sitt knä.

Förskolebarnen från Fantasia var också med och underhöll med sång under ledning av
Anette Isaksson.

Barnen från Förskolan Fantasia sjunger för åhörarna.
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CAFÉGUDSTJÄNST
Numera är det populärt att anordna gudstjänster med mycket musik. På senare tid har
det också införts att dricka kaffe. Detta gör man under tiden som de medverkande
avverkar sitt program.
Söndagen den 2 mars var turen kommen till Vegby Församlingshem. I annonsen fresta-
de man med att det skulle serveras semlor till kaffet.
Det blev en mycket trivsam gudstjänst.
Åke Wallgren hälsade den talrika församlingen hjärtligt välkomna. 
Larsowe Petersson och Annika Persson framförde på tvärflöjt och keyboord ”Vi vand-
rande själar på brusande strand”. 
Därefter var turen kommen till kören BASALT att framföra ”Vi vandrar” och ”Herre
förlåt!”.

Två skönsjungande damer, Larsowe Petersson och Jean-Claude Loubelo.

Hela gudstjänsten framfördes med växelvis körsång, musiksolon och textläsning.
När ett stycke var kvar på programmet var Åke Wallgren tvungen att ge sig iväg till
Tvärred för en ny gudstjänst. 

Halva kören kom med på bilden 
och klämmer i för full hals.
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Som avslutning spelade de två musikanterna ett stycke som heter ”Cantilena”.  
Medverkande i gudstjänsten var kören BASALT från Marbäck med sångsolist Victoria
Cederblad. 
Jean-Claude Loubelo hade sin afrikanska trumma med sig och ackompanjerade musi-
ken genom att hålla takten på sin trumma. Effekten på musiken förhöjdes åtskilligt
genom ljudet från hans afrikanska trumma.
Larsowe Peterson hade tagit med sig sina två favoritinstrument. Det som han spelade
de flesta musikstyckena på heter tvärflöjt och det han avslutade gudstjänsten med kallas
saxofon.
Piano och keyboord är Annika Perssons båda favoritinstrument.
Den ”gamle” ledaren för hemvärnet i Åsunden Åke Wallgren medverkade också med
att hålla en andakt förutom böner mm.  
Av minerna att döma hade de flesta haft en mycket trivsam eftermiddag i Vegby
Församlingshem.

BEVARA VÅR SKOLA
Genom kommunen har det gjorts en utredning om vilka skolor som ligger i farosonen
att bli nedlagda inom Ulricehamns kommun.
Man har kommit fram till att det är totalt åtta stycken som ligger risigt till.
Av de undersökta skolorna ligger faktiskt Vegby skola bäst till.
I ett brev, som redaktören fått ta del av, sägs att prognoserna bygger på två olika sätt att
bedöma utvecklingen. Den ena prognosen är upplagd efter en tänkt befolkningsutveck-
ling så att kommunen skall ha 25 000 invånare år 2020.
Den andra har en statisk utgångspunkt med uppgifter om vad vi känner till i dag.
Man har ett nyckeltal som säger att varje elev skall ha 12 m_ att använda. För Vegbys
del har varje elev 18 m_ att röra sig på.
Även kostnaderna per elev granskas. I Vegby skola kostar varje elev 10 000 kronor.
Motsvarande siffror för Tvärred är 25,6 m_ och 18 571 kronor.
Vilken av prognoserna som blir den rätta får framtiden utvisa. Men fram till år 2014
tror båda statistikerna att antalet kommer att stiga från 50 elever till drygt 60 i Vegby
skola.
VSK bladet tror inte att det enbart räcker med att tro på statistik. Vad som fordras är ett
par längre strömavbrott så att alla yngre hinner med att göra det dom bor ihop för när
andan och mörkret faller på.
Nu har det gått ett antal år sedan VSK bladets förra uppmaning. Då blev det en riktig
babyboom. Får vi hoppas på något liknande den här gången?
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Tåstarpsg. 9, TRANEMO • Mån-Fre kl 14-18, lör kl 10-13

Bubbelbad • Ångbastu • Duschkabiner • Badrumsmöbler • Bastumoduler
DIREKTIMPORT

tel. 0321-725 02

Välkomna till vår utställning!

OBS! 9.900:- 
kompl. utrustat
OBS! 9.900:- 
kompl. utrustat

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

Kommande program Vegby SK

Loppmarknad 17/5 kl. 9.00

Matcher (Sämshov)
24/4 tors. T/V - Svenljunga
9/5 fre. T/V - Tranemo

20/5 tis. T/V - Dalsjöfors
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AVTAL OM MARKUPPLÅTELSE
Avtalsparter: § 1

Upplåtare  Allan Wallin
Björkängsvägen
Barnarp

Arrendator Vegby Sportklubb
Vegby

§ 2
Upplåtet området Markområde med total längd av ca 1 400 meter
samt ändamål samt en bredd av ca 4 meter till elljusbana.

§ 3
Avtalstid Avtalstiden utgör 20 år räknat från 1979 10 01

Avtalstiden förlänges med 5 år om uppsägning ej
sker 1 år före avtalstidens slut.

§ 4
Markägarskifte Vid eventuellt markägarskifte är upplåtaren skyldig

att informera den nye ägaren om detta avtal. Den nye 
ägaren är skyldig att låta markupplåtelsen kvarstå
i enlighet med detta avtal.

§ 5
Markägaren äger rätt att nyttja upplåten mark som 
körväg dock ej under snöperiod, arrendatorn 
förbehåller sig rätten att inhägna och underhålla 
upplåten mark om så erfordras.

Detta avtal har upprättats i två lika lydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.

Markupplåtare Arrendator

Allan Wallin Vegby Sportklubb/ Gösta Malm

Egenhändiga namnteckningar bevittnas

Karl Svensson Östen Emanuelsson 
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SJÖRREDSPOKALEN I FOTBOLL
REGLER

§ 1.    Spel om pokalen skall ske i form ”av seriespel” (poängtävling) under namn
”SJÖRREDS SERIEN”.

§ 2.    Dessa serier skall spelas årligen till dess att något lag för alltid hemfört pokalen
i enlighet med § 7.

§ 3.    Minst fyra klubblag skola vara anmälda och spela i serien för året för att samma 
skall gå av stapeln och äga giltighet.

§ 4.    Om något år fyra lag ej finnas anmälda, inställes serien till följande år, och under 
mellantiden skall pokalen förvaras hos ägaren till Sjörred, vilken därigenom 
ikläder sig samma ansvar som nedan angives i § 11.

§ 5.    Spelordning fastställes genom lottning.

§ 6.    Poängberäkning skall ske enligt samma grunder som för allsvenska serien.

§ 7.    När klubblag vunnit pokalen tre år i följd, bliver den klubbens ständiga egendom.

§ 8.    De första fyra tävlande lagen äro: Dalsjöfors Idrottsförening
Torsbo Idrottsförening
Länghems Idrottsförening
Vegby Sportklubb

Nya lag få ansluta sig till serien, förutsatt att samtycke därtill lämnas av 
majoriteten av sist föregående år tävlande serielag. I händelse av lika röstetal
tillkommer utslagsrösten dåvarande ägaren till Sjörred.

§ 9.    Prisutdelningen skall ske å Sjörreds sand.

§ 10.  Vid starten av seriens sista omgång varje år skall den match som då i serien 
skall den match som det då ledande laget skall spela förläggas till Sjörreds sand.  

§ 11.  Pokalen förvaras under året av den vinnande klubben vars medlemmar en för alla 
och alla för en ansvara för samma till ett värde av Kr. 150. (Etthundra femtio).

§ 12.  Ägaren av Sjörred eller av honom nominerad person äger fullt avgörande i alla
tvister i samband med dessa serier.

Sjörred den 10 september 1927
undertecknat av CA Löwenadler 
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FOTBOLL I VEGBY
Det har väl inte kunnat sväva förbi någon att VSK har ett mycket fint samarbete med
Tvärreds IF. De båda föreningarna hade önskat ett lite bättre resultat när säsongen sum-
merades. Detta har lagledningen tagit till sig och “lovar” att den kommande säsongen
blir betydligt bättre. Det är ju så i alla sammanhang att det fordras en inkörningsperiod.
Den nya fotbollshallen i Ulricehamn har gjort att intresset att träna har ökat. På varje trä-
ning, måndagar, onsdagar och lördagar, dyker det upp 24-25 spelare. Hur många hade det
varit ute i regn och rusk? Hallen är dyr men nödvändig, det ser man på utnyttjandet. 
Träningsmatcherna har redan startat trots att vi denna dag, som artikeln skrivs, bara
noterar den 11 mars i vår dagbok.
Den 2 mars spelade T/V mot UIFK juniorerna på Vistavallens grusplan och vann med
4-0. Målen gjordes av Per Levinsson 2 stycken, Emil Frilander 1 och Gabriel Frilander 1. 
Den 11 mars var Limmared emot T/V. I den matchen vann Limmared med 3-0. 
I övrigt ser träningsprogrammet ut så här. Den 21/3 spelas det mot Hössna, 29/3 mot
Marbäck, 5/4 mot Södra Ving, den 11, 12 och 13/4 bär det iväg till Halmstad på ett trä-
ningsläger. Väl hemkomna från detta träningsläger återstår det en match före seriestar-
ten mot Kronäng.
Tränare för gänget är Martin Carlsson och lagledare är Göran Carlström. 
Serien startar den 24 april då Svenljunga besöker Sämshov. Sedan följer Sjötofta borta
den 29/4, Tranemo hemma på Sämshov den 9/5, Timmele borta den 15/5, Dalsjöfors på
Sämshov den 20/5, Lockryd borta den 23/5, Ljungsarp hemma på Bergavallen den
30/5, Borgstena borta den 4/6, Hössna borta den 7/6, Gånghester på Bergavallen den
11/6, Äspered borta den 24/6, Svenljunga borta den 27/6, Sjötofta hemma på
Bergavallen den 3/7, Tranemo borta den 14/8, Timmele hemma på Bergavallen den
18/8, Dalsjöfors borta den 22/8, Lockryd hemma på Bergavallen den 29/8, Ljungsarp
borta den 5/9, Borgstena hemma på Sämshov den 13/9, Hössna hemma på Sämshov
den 20/9, Gånghester borta den 28/9 och avslutningsvis mot Äspered hemma på
Sämshov den 4/10. 
När vi skriver detta datum har vårt A-lag spelat 22 matcher. Hoppas att vi då kan
sjunga “seiern är vår”. Blir det spel i div IV nästa säsong. Alla vi fantaster måste
komma på matcherna och heja fram de våra.
B-lagets serie är också lottad. För detta lag är Per-Erik Frilander och Göran Gotting
ledare.
Spelordningen är som följer. Serien sparkar igång den 26/4 med match mot Äspered
hemma på Bergavallen, Södra Ving hemma på Bergavallen den 3/5, Timmele borta den
10/5, Hestrafors hemma på Bergavallen den 17/5, Hössna borta den 25/5, Rångedala
hemma på Sämshov den 31/5, Dannike borta den 15/6, Limmared hemma på Sämshov
den 23/6, Äspered borta den 29/6, Södra Ving borta den 12/8, Timmele hemma på
Sämshov den 16/8, Hestrafors borta den 24/8, Hössna hemma på Sämshov den 30/8,
Rångedala borta den 7/9, Dannike hemma på Bergavallen den 21/9 och avslutningsvis
på säsongen mot Limmared borta den 27/9.
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T/V ställer även upp med ett 16-årslag i år. Ledare för Vegby är Anna-Karin Sävengård
och för Tvärred Mikael Wester. Det ryktas om att även Marbäck skall vara med på ett
hörn. Detta är inte bekräftat men likväl kan det vara så.
Vad vi däremot är säkra på är att motståndarna blir: Södra Ving den 8/6, Dalstorp II
den 22/6, UIFK III den 29/6 och Lockryd den 21/8. Den senare matchen skall spelas på
Sämshov. 
Inledningsvis skröt vi om hur bra det är med en inomhushall avsedd för fotboll. Detta
har många lag dragit nytta utav. Redaktören vet inte exakt vilka lag som tränar i hallen,
men enligt vad vi vet är att alla lag från 14-års och uppåt i Ulricehamn och tränar.
När man tänker tillbaka på flydda tider känner vi gamla uvar en tagg av avund när man
hör vilka underbara förutsättningar som ungdomarna har idag. Vi fick springa kilometer
efter kilometer på glashala vägar och även i snöblask.

Nu har Friidrottsförbundet meddelat att de beviljat ett bidrag på 20 000 kronor till 7-
mannaplanen i norra delen av Sämshov. Efter detta positiva besked hoppas vi bara att
även kommunen tänker på oss som bor söder om Skottek. Hos kommunen finns en
ansökan om ett bidrag på 40 000 kronor.
Ett besked lär vi få under april månad.

T/V TIPSET
Även i år skall de båda föreningarna sälja vad de kallar T/V TIPSET. Detta kostar 40
kronor. Där skall du tippa T/V:s matcher. Där finns även Sveriges tre matcher i EM.
Dessa matcher kommer också att visas på storbildsskärm i Vega.
Dessa tre matcher kommer att visas den 10 juni klockan 20.45, den 14 juni klockan
18.00 samt den 18 juni klockan 20.45.

LOPPMARKNADEN
Precis som vi tidigare har meddelat blir det Loppmarknad på Sämshov lördagen den 17
maj. Redan nu går det bra att leverera prylarna du inte behöver.
Vi har röjt ut det stora förrådet (delvis) för att bereda plats för dina grejer. Där finns ett
golv av trä, så dina prylar inte skall fördärvas.
Tyvärr har vår kärra gått sönder. Den har inte godkänts av bilprovningen. Vi anser att vi
inte har ekonomiska möjligheter att reparera den. Därför vädjar vi till dig att hjälpa oss
frakta prylarna till Sämshov själva.
Innan du kör grejerna till Sämshov ber vi dig också om att du slår en signal till Claes-
Erik Sjölin. Telefonnumret till Sämshov är 723 16. Han har nyckel att låsa upp förrådet
med så du kan lasta in grejerna. Claes-Erik hjälper dig gärna.
Han, Claes-Erik, vädjar om att ni hör av er under veckodagarna måndag-fredag. Även
en vaktmästare har rätt till sin fritid under helgerna.
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VISSTE DU DETTA
Rymdskrot
Rymden utanför jordens atmosfär är full av skrot efter 50 år med tusentals uppskjut-
ningar av raketer och satelliter. När solpanelerna byttes på Hubble hade den träffats mer
än 725 000 gånger.

Vindens energi
Energimängden i världens vindar är 100 gånger större än jordens totala förbrukning av
energi. En (1) % av vindens energi går åt till att sätta atmosfären i rörelse.

Pratar kvinnor mer än män
Både kvinnor och män säger ca 16 000 ord under ett dygn. Bland studenter på ett uni-
versitet pratades som minst 700 ord och som mest 47 000 ord på ett dygn.

En dammsugare
Bland de första tillverkades en som monterades på en hästvagn. Den hade inga slangar
som drogs in i husen genom fönstren. 1907 kom den första bärbara elektriska damm-
sugaren som tillverkades av uppfinnarens kusins man som hette Hoover.

En på sju
Det finns inga vetenskapliga bevis på att var sjunde våg är större än de övriga. Myten
kommer troligen av att sju är ett heligt tal där veckans dagar är sju, dödssynderna är
också sju, med flera liknande uttryck.

Hittat i Australien
Forskare har hittat fossil av 20 okända arter. Däribland var det en köttätande känguru,
en klättrande krokodil, en jättestor köttätande fågel. Fynden var 10 till 20 miljoner år
gamla.

Tidig invandring
I Spanien har man hittat en 1-1,2 miljoner år gammal tand. Detta bekräftar att Europa
befolkades för en miljon år sedan.

Letade efter gammal huvudstad, fann en judisk flyktväg
När romarna år 70 intog Jerusalem flydde judarna genom tunneln som hittades i sam-
band med att man letade efter en gammal huvudstad.

Tandläkarskräck
I Danmark har forskningen kommit fram till att vi är räddare för tandläkaren än döden.

Ett nytt plan
Ett nytt plan är konstruerat som kan göra en topphastighet på 260 km och kan ta två
personer. Planet heter Pipistrel Virus och kan köras 12,7 km på 1 liter dricka.
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SVENSKA SKRATT
1

Jag var hos distriktssköterskan härom dan och skulle ta blodtrycket. Hon var rasande
grann. Pulsen blev så hög så hon blev tvungen att dividera med fem.

2
Jag vill inte påstå att hon är gammal, men det var så många ljus i hennes födelse-
dagstårta att taket började brinna.

3
Tiderna förändras fort nu. Den gamla goda tiden var för en vecka sedan.

4
Ingen kan väl förneka att blixtlåset öppnat många möjligheter.

5
Mina travhästar är så dåliga att de måste kämpa hårt för att komma sist.

6
Killen var så liten att han blev inkallad till modellflyget.

7
I Österfärnebo är myggorna så tama att de äter direkt ur handen.

8
Titta, sa paraplyet som fick syn på en promenadkäpp, en nudist.

9
Den första tiden skälde hon aldrig, men när vi kom ut från kyrkan...

10
P-piller är inte bra för tänderna, har jag hört. Men å andra sidan, vilka preventivmedel
är egentligen bra om man tuggar dem?
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