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SENIORFOTBOLL

 

Våromgången är inte riktigt färdigspelad ännu. När VSK-bladet gick i tryckpressarna
återstod tre matcher.
De tre första matcherna gick det inte så vidare bra, men därefter blev det ett litet upp-
sving i de tre därpå följande för att i den kommande klappa igenom fullständigt. 
De inledande matcherna slutade med förlust med 7-0 mot Månstad, 3-0 mot Länghem
och 6-0 mot Ambjörnarp. Hur gärna man än vill kan resultaten inte godkännas. 
I den fjärde blev det en förbättring. Förlusten inskränkte sig till 4-2 mot Redväg. VSK -
målen gjordes av bröderna Gustaf och Emil Ljungberg.
I den därpå följande matchen trodde vi att vändningen kommit. Den mot Hällstad
vanns med 1-0. Emil Ljungberg gjorde segermålet redan i inledningen av matchen. Mot
Grönahög spelade laget halvbra och förlorade med 5-2. Vegbys mål gjordes av Isak
Gustavsson och Emil Ljungberg.
En match som alla i VSK vill glömma snarast var den mot Marbäck. Efter att ha legat
under med 2-0 i paus rasade allt samman i andra halvleken med 7 mål i baken.
Förlusten blev alltså 9-0 mot ett mediokert spelande Marbäck.
Mot Ljungsarp hade våra grabbar fasligt svårt att trä in bollen i maskorna. Därför fick
man stryk med 3-0. Annars kan man tycka att det var ett fall framåt i jämförelse med
matchen mot Marbäck.
Den 11/6 spelas matchen mot Målsryd, 23/6 mot Tranemo och innan sommaruppehållet
skall man också ta sig an Månstad den 28/6.
Efter matchen mot Ambjörnarp tog sig spelarna i kragen och ställde upp mycket mang-
rannare på träningarna.
Claes-Erik Sjölin har använt 28 spelare under våromgången.
Vi vill förmedla höstprogrammet till våra läsare.
6/8 Länghem b, 12/8 Ambjörnarp h, 20/8 Redväg b, 24/8 Hällstad h, 27/8 Grönahög b,
2/9 Marbäck h, 11/9 Ljungsarp b, 19/9 Målsryd h och avslutningen av säsongen mot
Tranemo b.

 

ARBETSDAG PÅ SÄMSHOV

 

Den 15 maj hade styrelsen och arbetskommittén en arbetsdag. Då fissades och fejades
det både ute och inne. Elljusspåret färdigställdes med flis, den sista delen av taket till
dansbanan spolades ren, parkeringen sladdades, hålen som blev efter nedtagningen av
björkarna sydost om dansbanan fylldes ut, kabeln som hängt i luften från landsvägen
till Lingåsen togs ner, städning och röjning inomhus utfördes, pärmar gjordes i ordning
och arkiverades.
Tidigare hade Gustav Johansson och Sune Frilander tillverkat en ramp för att göra det
möjligt att ta sig in i klubblokalen med rullstol och rollator.  
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SÄMSJÖKARNEVALEN

 

Allt är sig likt, nästan. Sommar är det, juli är det, fest i tre dagar är det. Det är bara det
att Sämsjökarnevalen flyttas till Sämshov i stället för Lingåsen.
Det skulle inte förvåna om en hel hop med folk ändå försöker att smita in där borta i
backarna. Kanske någon till och med försöker ta sig in genom att plumsa i sjön och ta
några simtag, så kallat klädsim. Det här sällskapet kommer att titta storögt när de upp-
täcker att de inte hade det minsta lilla för att de blött ner sig. De blir ganska ensamma
på Lingåsen dessa kvällar. Det är ju sommar och varmt och skönt så kläderna torkar ju
på några timmar.
Väl komna och välkomna till Sämshov väntar ett program som liknar förra årets.
Trots att torsdagen var utelämnad i sommarbilagorna börjar Sämsjökarnevalen den
dagen klockan 21 och pågår till 01. Tompa är diskjockey och sköter musiken från dans-
banan. Dansbanan ligger så nära öltältet att det räcker med musik och trubadur
därifrån. Datumet är den 29 juli. Öltältet är alltså öppet till klockan 01. 
Fredagen den 30 juli är det fritt fram för alla som fyllt 15 år att besöka festplatsen och
dansa till diskjockeyn Tompas musik. Med den mycket kände diskjockeyn är det helt
klart att det blir ett ordentligt tryck på Sämshov. Festen pågår mellan 21 och 01. På
grund av 15-årsgränsen hålls öltältet stängt denna dag.
Tompa kommer att svara för musiken även lördagen den 31 juli. Då gäller 18-års gräns.
Liksom förra året är det legitimationsplikt. Varför skall det vara så strängt? Jo, det
beror på att utan dessa regler blir det inget festtillstånd, så enkelt är det. Detta är för-
knippat med att det kommer att serveras öl i öltältet under lördagen. Öl och musik
kommer att serveras mellan 21 och 02. OBS! att tiden på lördagen är utsträckt med en
timma.
Till årets Sämsjökarneval går det bussar precis som det gjort de senaste åren.
Tänk om vi människor kunde hålla oss lika fräscha år efter år efter år som
Sämsjökarnevalen. Den har trots sin ålder inte en enda rynka eller grått hårstrå. I år fyl-
ler festen 49 år.
Hade festen inte flyttats till Sämshov frivilligt i år är risken stor att den blivit tvingad att
flyttas ändå nu när Lingåsen skall säljas av ägaren Västergötlands Gymnastikförbund. 
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LOPPIS PÅ SÄMSHOV

 

I dag är det den 20 maj. Datumet säger väl inte så mycket för Kristi Himmelfärdsdagen
infaller på olika datum varje år. I år blev det i alla fall datumet för årets loppmarknad
på Sämshov.
Massor med folk stod som vanligt utanför grindarna och tryckte för att försöka bli fört
till kvarn. Människor är olika det visste vi men att vissa nästan kan trampa ihjäl sin
nästa för att komma först förekommer nästan bara när det är loppmarknad.

 

Här gäller det att tränga, ja tränga sig fram annars är grejen förlorad.

 

Loppmarknad är ett konstigt fenomen. Det som är skräp för den ene är ett fynd för den
andre.

 

Skall jag eller skall jag inte köpa skålen. Den är grann men jag prutar nog ändå.
Det är ju det som är äkta loppmarknad.
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Alltså, släng inget i skogen eller dikeskanten eller vid sidan om containrarna vid åter-
vinningsstationen, skänk det i stället till VSK. Ni kan redan i höst börja ställa prylar på
dansbanan. 

 

Prylarna prydligt uppradade. Annat var det en kvart senare när kunderna varit i farten.

 

Loppmarknad i Vegby på Kristi Himmelfärdsdagen har blivit en tradition. De första
loppmarknaderna hölls på Vegatorget. I mitten av 70-talet flyttades marknaden till
Sämshov. Till en början hölls den vart annat år. Resultatet blev bättre och bättre varför
beslut togs att försöka anordna varje år i stället. Vi som satt i styrelsen då trodde att
hushållen behövde två år för att samla på sig ”skräp”. Det är bara att erkänna att vi
misstog oss grundligt. Så mycket grejer som lämnats under de senaste åren, varje år,
trodde vi inte var möjligt. 

 

Den här skulle jag ha på tomten så kunde jag gömma mig för farsan tycker Casper.

 

Dansbanan blir ”knôkastock” med all sköns prylar. Det kan vara radioapparater, TV
apparater, leksaker, böcker, cyklar, gräsklippare, snöskotrar, skinnsoffor, sminkbord,
trädgårdsmöbler, knappar, nästan allt som finns i en järnaffär, lampor, uppstoppade fåg-
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lar, spinnrock, massor av husgeråd och massor med andra prylar som inte går att räkna
upp. 
I år kunde man också köpa riktiga frasvåfflor med sylt och grädde och kaffe eller saft,
lotter i en blomstertombola, eller varför inte en varm korv med bröd.
En minut i nio öppnade Brallis och kompani grindarna. Som tidigare nämnts var vissa
som vanligt besatta med att komma först. Dessa sprang som om det var det sista de
skulle göra i livet, men i övrigt gick det riktigt städat tillväga. 
Bilar fanns det gott om. Parkeringen räckte inte till på långa väger. Man parkerade på
alla upptänkliga ställen. Men hade man kommit till Sämshov en och en halv timma
efter öppningsceremonin hade det gått hur bra som helst att få plats för rishögen. Mer
än halva styrkan hade lämnat Sämshov och förflyttat sig antingen till Rånnaväg eller
Dannike. Då hade naturligtvis det flesta grejerna också försvunnit.

 

Trots att marknaden nästan var slut fanns det många bilar kvar.
Hur var det då när kommersen var i full gång?

 

Troligtvis är det många som gör som de två damer som sa att först åker vi till Vegby,
sedan till Rånnavägs marknad och avslutar med en runda till Dannike trädgårdsmässa.
Det fanns nog ett par loppmarknader till att välja mellan men vi är tacksamma att de
flesta väljer just vår loppmarknad.
VSK s kassör presenterar nedan en sammanställning av hur mycket det såldes för på de
olika specialiteterna. Hon har räknat ut att vinsten preliminärt blev knappt 41 000 kr.

 

Intäkter:

 

El-prylar, TV, radio 1 691 kr
Lampor 966 kr
Husgeråd (dansbanan) 8 534 kr
Luna 6 240 kr
Mattor och tyger 2 629 kr
Skor och leksaker 6 340 kr
Knappar och sybehör 980 kr

 

Forts på nästa sida
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Möbler 11 020 kr
Tombola och korv 5 544 kr
Kaffe och våfflor 2 742 kr Total intäkt 46 686 kr

 

Kostnader:

 

Annonsering UT, STT 1 190 kr
Korv, läsk mm. . 800 kr
Luna 1 000 kr
Våfflor 375 kr
Frukost till funktionärer 500 kr
Container, hyra och tömning 2 000 kr Totala kostn.: 5 965 kr

Observera att kostnaderna är högst preliminära då Gudrun ännu inte fått de aktuella
fakturorna. Kostnaderna är baserade på fjolårets utgifter.

 

Styrelsen vill framföra ett stort tack till alla som hjälpt till med
insamling och försäljning samt till alla som skänkt och köpt varor.

GLÖM INTE

 

Vi vill påminna dig som glömt att lösa ditt medlemskap i Vegby Sportklubb att göra
detta nu. Det är så otroligt lätt att inbetalningskortet som Du fick med förra VSK-bladet
kommer undan bland all reklam som kommer i postlådan. Skulle det mot förmodan
vara så att Du glömt att skicka in avgiften är det inte för sent att göra det nu.
Vegby Sportklubb bedriver en omfattande verksamhet bland våra ungdomar. Trots att
många frivilliga föräldrar och även andra ställer upp utan ett öres vinning kostar det
ändå ganska stora summor att bedriva verksamhet.
Någon kanske tycker att resultaten uteblir, men då skall du betänka att Vegby
Sportklubb har fostrat fler duktiga idrottsmän än de flesta föreningar på många mils
avstånd. Detta gör att Vegby Sportklubb och därmed Vegby har blivit omtalat med stor
respekt i vida kretsar.
Hjälp oss med ditt medlemskap att göra det möjligt att fostra nya förmågor som än en
gång kan representera både vårt samhälle och kanske Sverige i olika sammanhang. 
Du kan välja att sätta in avgiften på antingen 

 

bankgironummer 564-8845

 

eller 

 

postgi-
ronummer 97057-4

 

. Glöm inte att skriva på talongen vem avgiften gäller för. För att
medlemsmatrikeln skall bli korrekt skall Du också fylla i födelsenummer på alla som
inbetalningen omfattar. 
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EN TRÄFF MED TJOCKA SLÄKTEN

 

Den 15 maj när det var som allra vackrast hemma hos Ingvar och Marianne Sjögren
passade bortemot ett sjuttiotal släktingar på att komma till Bosgården i Säm för en
träff. 
Upphovet till att alla var där är den förre soldaten som hette Albert Alexius Sjögren.
Denne man var indelt soldat i Älvsborgs regemente, Norra kinds kompani, Ljungsarp
Sjögårdens rote. Det är från Sjögården som efternamnet Sjögren kommer. Tillsammans
med sin hustru Maria Karolina Stomberg utgör de anfäderna för släkten som var närva-
rande denna dag.

 

Albert Sjögrens ättlingar framför mangårdsbyggnaden i Bosgården.

 

1922 kom Albert Sjögren till Bosgården som arrendator. Hans son Karl fick överta
arrendet och så småningom friköpa gården.
Nu bor tredje generationen Sjögren i Bosgården och ägs av Ingvar, son till Karl, med
hustru Marianne. 
Soldaten Sjögren kommer alltså från Ljungsarp där han var indelt soldat på Sjögårdens
Soldattorp. De sista åtta åren innan flyttlasset gick till Säm bodde han med sin familj
på gården Björklyckan i Ljungsarp. Det föll sig ganska naturligt att söka sig tillbaka till
hembygden. Albert Sjögren föddes i Gällstad 1870. Hans son Karl Vilhelm var född i
Ljungsarp 1897 och Karls son Nils Ingvar är född i Bosgården 1935.
Vem som var initiativtagare till släktträffen är lite oklart men Birgitta Axelsson, som är
en Sjögren på sin mors sida, har ett finger med i spelet. Hennes make Valter gick också
omkring och fixade och donade. Ingvar och Marianne får inte heller glömmas. Det var
dessa två som tillhandahöll och inredde den flygelbyggnaden där festen hölls. 
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Godstrafik • Schakttransporter 

Schakt- och Planering samt Truckarbeten

 

520 11 VEGBY · TELEFON 0321-720 16, 723 92

 

Vegbyortens hembygdsförening
Föreningens syfte är att från förstörelse rädda minnesmärken av kulturhistoriskt

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

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

 

Lennart
Jakobssons

ELEKTRISKA AB

 

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

 

VEGBY
Försäljning Cylinda 

Vitvaror
LENNART JACOBSSONS

- EN BRA KONTAKT!

 

Vegagatan 22 - 520 11 VEGBY

elcenter AB

 

ULRICEHAMN • Tel. 414 23, 414 96
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Skolskjutsar och Kyrkoturer
0321-720 21

För övrig TAXI-beställning
0321-150 40

Rörfackkedjan – för ekonomisk VVS!REKO

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

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

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

Ulricehamnsvägen 1,  520 10 Gällstad

Tel 0321-71117,   Fax 0321-70124

GAIS Programblad

GIF Programblad

 

Textiltryck & Brodyr av högsta kvalité

 

Allt inom 

Bygg 

 

&

 

Glas
Markiser

Persienner

 

Boråsvägen 5, 520 11 Vegby
Tfn 0321-724 02 • Fax 0321-724 99 • Mobil 070-557 24 02

e-post vegbybygg.glas@swipnet.se

 

Elda med pellets
för billigare värme och 

bättre miljö

Brännare - Kaminer - Pellets

www.pellx.com
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KRETSKAMPEN

 

I dag är det den 24 mars. Röda Korset i Västra Götalandsregionen skall denna dag kora
den Röda Korskrets som är bäst på att leta upp fakta om olika spörsmål som några
kloka huvuden har satt ihop.
Man har satt en tid då folket kan börja samlas med en massa tidningar och lexikon
under armarna och i kassarna. Klockan sex var det bara två medlemmar som kommit
till Vegby Skola. Ulla Rosenqvist och Linnea Claesson är alltid tidiga och trogna med
att fixa frallor och kaffe. Ulla hade dessutom bakat frallorna.
Själva starten på frågesporten går exakt klockan sju. Det var bara sexton personer som
hade kommit. Spänningen var olidlig. Skall det komma fler tro. Förra året var det 28
stycken. Lugn, lugn säger någon. Kassören med fru kommer, var så säkra. Klockan är
inte en minut i sju än. Mycket riktigt, då spränger han ljudvallen genom dörren som går
in till matsalen från korridoren.
Sture Carlsson är sin vana trogen kontrollant. Det är han som har kuvertet med frågor-
na. När matsalens klocka pekar på sju sprättar han upp kuvertet och delar ut frågorna.
En del frågor har den karaktären att man måste låna skolans datorer för att leta upp de
rätta svaren. Andra frågor kräver att man har tillgång till Röda Korsets tidningar eller
olika lexikon. Verksamheten blir febril. Man läser så att ögonen står på skaft.
Så var då den första frågan löst. Sture tar emot den och skriver in den på ett stort pap-
per. Han har i förväg numrerat pappret från ett till tjugo. Så många frågor är det som
skall lösas. Det gäller att klara av de enklaste så snabbt som möjligt för att mot slutet
ägna hela styrkan på att klura ut de svåra frågorna.
Den här gången var det en del frågor som var tvetydiga, tyckte en del. Det visade sig
också med facit i hand. På en fråga framgick inte att det var olika länder som avsågs.
Där hade de församlade avgivit ett annat svar som egentligen kunde varit lika riktigt.
Det allmänna omdömet var att frågorna var betydligt svårare och krångligare i år mot
tidigare år.
En fråga hade rubriken: Det går lika bra med selleri. Där gällde det att lista ut vad det
blir för slags sås om man blandar olika kryddor. Svaren blev Pesto, Remouladsås och
Hollandaisesås. Detta gav tre poäng.
En annan fråga bestod i att tala om vad tre olika knutar, som visades på en bild, heter.
Alla tjugo frågorna blev besvarade. Den sista blev klar tjugo sekunder i åtta. Bättre går
det inte att tajma det hela.
Då var det bara att slå sig ner med kaffe och frallor och invänta att Sture skulle få ett
samtal från en central som upprättats för ändamålet.
När han överlämnat svaren dit var det dags att kolla hur duktiga vi varit.
Av 60 möjliga poäng noterade Claes och Sture att de rätta svaren gett 43,5 poäng. Detta
var betydligt sämre an förra året.
I fjol samlade man in 50,5 poäng och blev tvåa i Sjuhärad och trea i hela Regionen.
I år hamnade man på en betydligt blygsammare plats. Av 86 deltagande Röda
Korskretsar från Älvsborg, Skaraborg, Göteborg och Bohuslän blev Finnekumla
Rödakorskrets 59:a. 



 

STJÄRNMUSIKAL

 

Måndagskvällen den 29 mars var det stor fest med musik i alla former. Skolan mönstra-
de en stor kör med ett femtiotal elever och ett antal musiker som trakterade sina instru-
ment. Dessutom fanns det sex konferencierer som presenterade var sitt decennium från
50-tal till och med första årtiondet på det nya seklet på 2000-talet. 
Att tidigare framgångar har betydelse står helt klar. Förväntningarna var mycket stora
på att få uppleva det som skulle presteras. Gymnastiksalen i Vegby skola var spräng-
fylld med publik. Stolarna räckte inte till på långa vägar. Folk stod klistrade utmed väg-
garna. Man kan verkligen tala om succé redan innan föreställningen börjat. 
Skolan i Vegby har verkligen haft tur som har fått så skickliga musiklärare knutna till
sitt revir. Det ser ut som om alla har talang bara det finns någon som tar hand om det
som finns dolt under ytan.

 

Gymnastikhallen
i skolan var 

välbesökt.

 

Lena Björling ackompanjerade som vanligt på piano och Tommy Karlsson från
Marbäck hjälpte till på sin bas. Minns ni Tommy när han drog på med sin musik på
Lingåsen så det hördes ända upp till Frölunda och Boarp? Den musiken var mycket
mjukare att lyssna till än dagens dunka, dunka.
Jakob och Viktor startade upp Musikalen med att hälsa välkommen. Evelina H bar
omkring en skylt som talade om att det var 50-talet som gällde.
Annika, Evelina R och Evelina L läste nyheter som var aktuella vid den tiden. Därefter
sjöng Josefin, Amanda H, Amanda L, Malin och Emma Lill Babs gamla låt ”Är du kär
i mig ännu Klas-Göran” och Rebecka spelade ett stycke på klarinett.
Kathrin höll upp en skylt som tydligt visade att det skulle handla om 60-talet. 
Johan var nyhetsuppläsare där han berättade om att en mur byggdes som delade Berlin
i en del som hörde till väst och en del som hörde till öst. Många minns än i dag mycket
tydligt när den ryske kosmonauten Gagarin svävade runt moder Jord. 
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Därpå släpptes den gamla hiten ”Sånt är livet” loss. Elin, Clara, Evelina R  och Annika
stod för den bravaden och Evelina följde upp med ”Itsy, bitsy, teenie, weenie”.

 

Barnen uppträder inför publiken som om de hade detta som yrke.

 

Elin och Clara spelade upp en TV-sketch som visade hur svenska folket blev lurade
första april. Det hela gick ut på att ta en damstrumpa och sätta den framför TV-skär-
men. Gjorde man detta skulle man kunna se på TV-programmen i färg. Så lättlurade
var vi på den gamla goda tiden.

 

Violinister och sångare i en skön blandning.
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Kathrin och Evelina spelade ett par stycken på fiol med Lars Magnusson och Lars
Thiel vid sidan om med sina fioler. Det lilla underbarnet Sofia hjälpte också till.
Daniel, Tobias, Alexander, och Jakob framförde ”Help”
Johan S fick förtroendet att, som nyhetsuppläsare, tala om för svenska folket att
Amerikas president John F Kennedy mördats. Elin och Klara framförde ”Bridge over”
och en Paul Simon låt.
Nu hade turen kommit till David som annonserade på en skylt att nu skulle det bli 70-
tal.
Nyhetsuppläsare för detta decennium var Gabriel och Richard. Madde intervjuade
Björn Borg alias Johan. Richard och Gabriel fortsatte att läsa upp aktuella nyheter som
präglade detta årtionde.
Rebecka, Lina och Julia framförde ”We go together”. Evelina och Frida följde upp med
”Mamma Mia”. Gabriella och Lina H spelade blockflöjt och Jonathan gitarr.
Nu har vi kommit fram till 80-talet. Daniel visade upp en skylt som förkunnade att vi
hunnit fram till detta årtionde.
Malin, Josefin, Emma, Amanda H, och Amanda J följde upp med en tidsenlig låt som
heter ”Vill ha Dig”. Ytterligare nyheter förmedlades av Jonathan och Christian.
Därefter gjorde Madde en intervju med Ingemar Stenmark. Som bekant är det ”in´t bar
å åk” det kan också vara lite trögt att intervjua en som bara svarar jo eller in´t.
Karaktären Stenmark spelades av Johan S. 
Lisa och Ada sjöng ”Främling” innan det var dags för Jonathan och Christian att läsa
upp alldeles nyinkomna nyheter.

 

Armar uppåt sträck.

Till och med utomjordingar 
kom på besök.  

 

Elin och Emma fortsatte med ”Diggiloo” ni vet killarna med sina gyllene skor. Madde
klämde i med ”Fyra bugg och en Coca Cola”.
90-talsskylten visades upp av Viktor S. 90-talets nyheter lästes först upp av Johan K.
Madde visade upp att det var under detta decennium som ”tjugan” eller ”Selma” intro-
ducerades på den svenska penningmarknaden som betalmedel.
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Mera nyheter: Camilla och Viktor K skummade av de viktigaste nyheterna från denna
del av 1900-talet. Detta sekel avslutades med att Evelina L sjöng ”My heart”. 
Det avslutande decenniet presenterades av Kasper på en skylt med beteckningen 2000.
Elin, Gabriella, Lina H och Emma visade upp sina färdigheter i att traktera sina block –
flöjtar. Jakob S och Anton sjöng B M V.
Ytterligare nyheter, den här gången upplästa av Mattias.
”Oh, baby” sjöngs av Lina H, Anna, Gabriella och Nicolle och ”Sate” av Josefin,
Malin, Amanda H, Amanda J och Mattias.
Som avslutning på en mycket uppskattad och väl framförd kavalkad framförde hela den
stora skolkören ”Känslorna”.
Applådåskorna fick hela gympahallen att dallra. Som tack till den mycket talrika publi-
ken bugade samtliga artister på ett proffsigt maner som resulterade i att publiken brän-
de av ytterligare en salva med applåder. 

 

HEMVÄNDARDAGEN

 

Dagen med stort 

 

H

 

närmar sig med stormsteg. Om en och en halv månad är det
meningen att både du som bor kvar i Finnekumla och S Säm eller har flyttat till andra
orter skall samlas för att träffas och trivas tillsammans.
Den här dagen den 14 augusti blir en nostalgitripp för många, för många blir vi. Detta
borgar det späckade program som kommittén har ordnat.
Kom till Vega för en kopp kaffe redan klockan 11 på förmiddagen. Lunch kan du köpa
på Vega under förutsättning av beställt i förväg. Ta fram förra numret av VSK-bladet,
där kan du se vem som tar emot anmälan till lunchen. Anmälan vill de ha senast den 1
augusti. Catering företaget vill ha det så. 
Kaffe kommer att serveras på många ställen i Finnekumla, Hembygdsstugorna, Vega
och Sämshov.
Det finns många olika ställen som är värt ett besök. Vi kan nämna Vegby skola,
Församlingshemmen i både Finnekumla och Vegby, Kyrkorna i Finnekumla och
Gällstad, Stugorna i Hembygdsparken, Sämshov och kanske någon annan plats som
inte är nämnd.
Sex butiker kommer att vara öppna.         
TRIMA (f d Helo), Ateljé Kul (f d Nya Manufakturaffären), DARKH (f d Arne
Konfektion och Gul & Blå), Mover (f d Bröd Hulin), Abrahamssons Blommor (f d
Sjölins Manufaktur) och ICA. Butikerna hålls öppna 10.00 – 15.00 utom Ica som har
öppet 2 timmar längre.
Det är sörjt även för dig som måste söka övernattning. Du kan välja mellan Hotell
Bogesund 0321-15410, Vegby Stugby 0321-12789, Vegby Camping 0321-72912 eller
Åsundsholms Herrgård 032-72287.
Sist men inte minst: 

 

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL EN GIVANDE DAG.  



 

16

 

TORPVANDRING

 

I år är det tänkt att göra två stycken torpvandringar. Den första gick av stapeln den 16
maj. Arne Johansson bevisade att det går att göra torpvandringar även utanför det egna
reviret. I hur fint väder som helst samlades en ganska stor skara vid Eson konfektion.
Färden gick till korsvägen vid gamla folkskolan i Säm där ytterligare deltagare anslöt
sig. En karavan med 22 deltagare fortsatte mot Månstad. Strax efter gränsen dit går det
en väg in till vänster just före Tapplesjön. 
Det första stället som besöktes är ett sedan länge förmultnat soldattorp som heter
Östorp. Resterna efter torpet ligger alldeles vid gränsen mot Hulared. En gång i tiden
fanns det två hus där som inrymde många personer. Nästan det enda som inte saknades
var barn. Förr var barnaskarorna mycket stora som bekant. Även om soldaterna var
borta långa tider å tjänstens vägnar måste de ju ha varit hemma någon gång, allt emel-
lanåt. På annat sätt är det svårt att förklara de stora barnaskarorna. Eller fanns det en
utsedd suppleant?  
Liss Larsson från Månstads Hembyggsförening var vår ciceron denna söndag. Själv
skulle jag inte haft en chans att hitta dit trots att det är mina hemmamarker. Nya vägar
är anlagda i området så vi kom dit från rakt motsatt håll. Dessutom har granskogen
vuxit upp där det inte fanns ett enda träd för femtio år sedan.

 

Vår guide Liss Larsson i mitten fikar tillsammans med
Else-Maj Wegstrand och Kurt Gustavsson.

 

Därifrån åkte vi till ett ställe som heter Bomstorp. Där har bott flera soldater som hette
Bom. Kanske var det härifrån som idén med Nils Poppefilmerna ”Soldat Bom” föddes?
De sista fast boende på stället var Otto och Anna Olsson. Anna var dotter till en soldat
som hette Svärd. Man sa sällan bara Anna utan det blev ”Svärdes Anna”. Elof Ovesson
köpte gården men flyttade aldrig in i bostadshuset. I stället hyrde han på grannstället
Bäckalund. Där var huset i betydligt bättre skick. 
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En nyhet som inte många visste är att Ulrika Knape hyrde Bomstorp under ett flertal
somrar. Där fick hon vara ifred och ladda batterierna. Kanske var det i Tapplesjön som
hon lärde sig att dyka. Ulrika var ju i världsklass i hopp från trampolin.
Grannstället heter alltså Bäckalund. Där bodde en familj som heter Gabrielsson.
Systrarna Hulda och Ada och Adas två söner ägde och bebodde stället. Folke, den ene
av sönerna, gifte sig och flyttade till ett nybyggt hus som han rest nere i Månstad. Den
andra sonen hette Torsten och flyttade till Dalsjöfors i samband med äktenskap.
Ett annat torpställe hette Ekebäcken. Där syns inga rester, allt har försvunnit. Stället låg
strax söder om Bäckalund.

 

Kaffet smakade mums i Hans Karlssons glänta i skogen.

 

Nu hade det gått så långt att det började svida i kaffetarmen. En utmärkt fin plats för
kafferast var i Hans Karlssons trädgård på hans sommarställe bara ett hundratal meter
från det senaste torpstället enligt ovan.
När alla hade släckt sin kaffetörst gick vandringen tillbaka till bilarna. Utmed vägen
finns det ett ställe som heter Nybygget. Där stannade vi till för att lyssna till Liss när
han berättade om Carl Claesson, hustrun Selma och alla deras tio barn som växte upp
där, Två av barnen, Gustav och Elin, bodde kvar där ganska länge. Huset brann emel-
lertid ner på åttiotalet men då hade brodern avlidit och systern flyttat till ålder-
domshemmet i Länghem. Nuvarande ägaren heter Glenn Johansson från Slumsvik i
Månstad.
Helt nära Nybygget låg en gång ytterligare två torp. Det ena mot öster, som hette Sjöbo
och det andra åt nordväst, intill gränsen mot Säm, och hette Bron.
Färden gick vidare förbi kyrkan till Lilla Månstad där vi tog av mot Fridhem och en
bra bit ytterligare in i skogen. Nästan framme vid Fågelås, som ligger utmed vägen från
Månstad till Länghem, gjorde vi ett stopp, nära ett torpställe som hette Sjöholmen, för
att beskåda ett fenomen som ingen kan förklara. En sten, som enligt Arne Johansson
väger ca 25 ton är upplagd på mindre stenar. En annan sten bredvid ser ut som att
någon har påbörjad processen med att lyfta upp på samma sätt. Där har man inte hunnit
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längre än till att ha fått under en mindre sten. Enligt Liss Larsson finns det gott om lik-
nande stenar i Norrland. Ingen har lyckats förklara hur det har blivit på detta vis.
Doktorsavhandlingar har skrivits i ämnet men har inte blivit godkända. Eftersom ingen
vet vad det är kan fenomenet inte heller tidsbestämmas. Stenarna har fått namnet
”Jättens matbord”. Gemensamt för dem alla är att de ligger i en bestämd kompassrikt-
ning. ”Våra” stenar finns bara 150 meter från Röseredsjön som någon galenpanna fick
för sig att sänka någon gång kring det förra sekelskiftet för att tjäna odlingsbar mark.
Nästan ingen användbar mark kunde utvinnas och trots försök har det inte gått att åter-
ställa den igen.
Där slutar den guidade turen. 
Ett stort tack till Arne Johansson som tillsammans med Liss Larsson planerade och
genomförde denna torpvandring. Ett stort tack till Liss också, naturligtvis, för att han
offrade en hel söndagsförmiddag för att vi skulle få det trevligt. 

 

KYRKANS BARNTIMMAR

 

Under en faslig mängd av år har Lena Benjaminsson varit den pådrivande kraften när
det gäller att hålla igång Kyrkans Barntimmar i församlingshemmet i Vegby.
Till sin hjälp har hon ett gäng damer som oegennyttigt ställer upp vid hennes sida.
Dessa är Inga-Britt Claesson, Inga Holm och Gun-Britt Vegborn. Vi får inte heller
glömma Viktoria Andersson som visserligen har en anställning men som gör ett mycket
fint jobb både i detta sammanhang och i många andra delar av församlingsarbetet.
Efter att ha kämpat sig igenom vintern har gruppen kommit fram till den tid när avslut-
ningarna står som spön i backen. Avslutningen för barnen och ”fröknarna” på Kyrkans
Barntimmar brukar hållas i Vegby Hembygdspark. Så även i år den dagen den 11 maj
när solen flödade över både barn och vuxna. Om det är kaffe och tårta som lockar är
svårt att ha en uppfattning om men antalet vuxna överskred antalet barn med god mar-
ginal.
Gustav Johansson och Göran Axelsson ställer upp med att låsa upp dörrarna och vid
behov instruera barnen om vad en del prylar användes till förr i världen samt att som
alla andra närvarande dricka kaffe och äta tårta. Barnen gillade saften bättre än kaffet
förstås.
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Saftkalas i björkarnas skugga.

 

Foto Lillis Odin

Efter allt saftdrickande och alla lekar och testa hur det är att sitta i den populära vagnen
och en titt i de olika byggnaderna avslutades festen med att ”fröknarna” fick sina väl-
förtjänta belöningar,  
Gustav och Göran fick vid sammankomsten ett erbjudande av Inga-Britt Claesson att
utöka samlingarna i museet med en stämpelklocka att hänga upp i skomakarverkstaden.
När det begav sig användes klockan på den nedlagda fabriken Funk. Många är de hän-
der som dragit i handtaget för att bevisa att man varit närvarande i fabriken just den
dagen och alla andra dagar också. I vårt samhälle blir det faktiskt lite nostalgi för
många som både arbetat på Funk och andra fabriker, som också haft stämpelklockor,
och som alla numera är nedlagda utom en. M & E Karlsson, eller Karlsdal som det
heter i folkmun lever fortfarande i högönsklig välmåga. 
Det har stått skrivet i VSK-bladet ett antal gånger förut och kommer sannolikt att stå
skrivet ett antal gånger ytterligare: Vi har en undrbart lugn och vacker Hembygdspark,
en riktig oas. 
Välkommen att ta med dig kaffekorgen när det än passar dig och sätt dig vid något av
borden och njut av ditt kaffe, lugnet och allt det vackra vid hembygdsstugorna.  
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BYALAGETS FÖRENINGSMÖTE

 

Datumet var den 5 maj. Byalagets ordförande Hans Nord hade kallat till föreningsmöte
i Puben på Vega. Trots att det var kallat till föreningsmöte där alla hade möjlighet att
ventilera sin uppfattning kom endast 10 personer till mötet. Byalaget är ju en förening
som strävar efter att utveckla samhället. Därför är det lite märkligt att intresset är så
svagt.

 

Byalagets hjärntrust samlad till överläggningar.

 

En fråga stod på dagordningen. Det gällde en ändring av stadgarna på ett ställe. Några
få rader ansågs vara förlegade. De nya raderna lyder: 

 

Föreningen skall ha till ändamål
och syfte att utvecklingen och trevnaden inom föreningens verksamhetsområde främjas.

 

En annan fråga som berördes som hastigast var en eventuell försäljning av hyreshuset
som en gång i det förgångna kallades Pensionärshemmet. 
När detta läses har P O Johansson köpt fastigheten för lite under en halv miljon kr. 
Det upplystes om att det var dags att plantera på parkområdet. Grävmaskin var beställd
för att gräva diket där det kommer att rinna vatten som pumpas upp från sjön för att
genom denna lilla kanal rinna tillbaka igen. På vägen tillbaka kommer vattnet att göra
ett stopp och pumpas till en fontän. Fontänen kommer att passera genom ett konstverk
som ser ut som en båt. Båten görs av kilade stenar. Idé och utförandet görs av två av
bygdens egna konstnärer, Olof Andersson och Lars Isaksson. Dessa två utgör en garanti
för att konstverket blir mycket tilltalande. När maskinerna ändå är på plats skall de
gräva hål att plantera växterna i. 
Tänk tanken! Om några hundra år kommer det sannolikt någon arkeolog och får syn på
konstverket. Denne söker i alla upptänkliga arkiv efter vad detta kan vara för typ av
skeppssättning. Tyvärr har alla handlingar slagits ut av ett riksomfattande datorhaveri.
Troligen kommer arkeologen fram till att någon form av riter har förekommit här. Med
stor sannolikhet har varit en offerplats där hemmagjorda journalister har offrats.
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Resterna kommer nu att DNA-analyseras för att fastställa om de kommer från Homo
Sapiens eller en Neandertalare.  

 

Av detta stenröse skall Olle A och Lars I göra den nya fornlämningen.

 

PO Johansson och Robert Hjertén framlade en idé om att de var villiga att ordna med
servering i samband med att kommunen skall ordna toaletter på det nya parkområdet. I
det nordvästra hörnet av tomten, mot landsvägen och cykelleden, har de tänkt sätta upp
en byggnad som mäter 10 x 10 meter = 100m2. Byggnaden skall inrymma kiosk, kaffe-
servering, kanske någon form av kök och toalett för personalen mm. Utifrån blir ett par
toaletter tillgängliga för cykelburna gäster och bilburna gäster som är på genomresa.
När detta skrivs är det inte klart hur det kommer att gå med att kommunen släpper till
tre bodar som står uppställda i Ulricehamn. Om allt går i lås skall bodarna transporteras
till Vegby och placeras på plintar. Tanken är att ordna det så att det blir både uteserver-
ing och inneservering.
Innan VSK-bladets pressläggning är det klart att bodarna skall placeras på området.
Den exakta placeringen är det delade meningar om.  
När detta läses är turistsäsongen i full gång. Kanske att de första kafégästerna redan
gjort ett stopp och köpt sig en fika eller en chokladkaka. I och med att nya affärer öpp-
nats i vårt grannsamhälle förutspås ytterligare ökad trafik genom Vegby. Då kan det
vara bra att utnyttja situationen med serviceverksamhet. Den ökande trafiken kan då
även komma Vegby till del.
När grillstugan är klar kommer många att stanna till och grilla korven eller kotletten
Till toaletterna finns redan 50 000 kronor avsatta från kommunen. PO och Robert räk-
nar med att klara allt inom den ramen under förutsättning att kommunen släpper till
bodarna som stått oanvända en längre tid. Detta borde inte vara så stort problem då tre
toaletter är tänkta att sättas upp utmed de gamla banvallarna. En monteras upp i Vegby,
en i Hökerum och en i Blidsberg. 
Sedan blir det väl så att när nöden är som störst är hjälpen närmast.  
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VÄGFÖRENINGEN OCH BYALAGET
VÄGFÖRENINGEN.

 

Numera är det brukligt att de rubricerade föreningarna slår ihop sina påsar och har års-
möte i Vega omedelbart efter varandra samma dag.
Den 31 mars var en sådan dag när ett 20-tal tappra hade sökt sig till Vegalokalen. 
Som brukligt är hölls Vägföreningens möte först.
V ordföranden Mikael Peterson öppnade mötet genom att hälsa alla välkomna. På hans
fråga utsågs Hans Nord till att leda mötet och till sekreterare för mötet valdes Göran
Karlsson.
I årsrapporten sägs att Vägföreningen ansvarat för gräsklippningen av grönområdena i
samhället och skötseln av lekplatserna. För detta har föreningen erhållit 61 500 kronor
från kommunen. Mot särskild ersättning har Vägföreningen klippt gräset och i övrigt
städat och hållit badplatsen ren och tilltalande.
Varje år ligger ansvaret på föreningen att göra en upphandling av snöröjning och sand-
ning av våra gator och gångbanor. Nords Åkeri har anförtrotts detta arbete.  Fakturan
för utfört arbete skall utföraren skicka direkt till kommunen. Föreningen är alltså bara
beställare.
Sommarunderhållet har kommunen övertagit helt. Denna del sköts av Servicekontoret i
Ulricehamn.
En annan viktig del skall skötas av Vägföreningen. Det gäller städning vid Återvin-
ningsstationen. Tyvärr är det allt för många analfabeter som kommer till containrarna
med avfall. På intet annat sätt kan man tyda den omfattande nedskräpningen på marken
runt omkring. Är det mycket begärt att alla skall lägga sitt avfall i containrarna och inte
utanför? Läs i väggalmanackan som du fick vid jultiden vilken sorts avfall som skall
lämnas och vilken sort som Miljö och Återvinning kommer och hämtar vid särskilda
tillfällen (om du kan läsa förståss).
En annan viktig uppgift har Vägföreningen och det är att lysa upp vintermörkret inför
advent. Då sätts en julgran upp på Vegatorget genom Vägföreningens försorg.
Som bekant har Vägföreningen ett avtal med kommunen om rätten att utnyttja det före
detta reningsverket till ett förråd med plats för gräsklippare med mera. När renings-
verket övertogs var det två rum med många meter djupa bassänger. Över den ena bas-
sängen har föreningen gjutet ett betonggolv och över den andra har gjorts ett träbjäl-
klag med råspont. Ytan är så stor att även byalaget har plats för sina maskiner.
Kostnaden för iordningställandet har uppgått till 52 500 kronor.
Vägföreningen har ombesörjt att badplatsen rensats från buskar och sly. Som väntat
framfördes kritik på årsmötet att det röjts alldeles för lite.
Under en period av tre veckor har föreningen sysselsatt en ungdom som feriejobbat.
Hans uppgift har varit att klippa gräset på grönområdena, hålla lekplatserna med sand-
lådor rena från ogräs, ta bort vass vid badplatsen med lie och många andra angelägna
uppgifter.
Styrelsen är oförändrad jämfört vid föregående verksamhetsår. Valda blev: Göran
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Börjesson ordförande, Göran Karlsson sekreterare, Carl-Olof Levinson kassör, Gustav
Johansson och Mikael Peterson med Urban Holm och Claes-Erik Gustavsson som
ersättare.
Turismen förutspåddes att öka rejält varför ännu större behov kommer att finnas för att
en toalett kommer på plats på det nya parkområdet.
Gällstads Företagarförening var på plats och delgav årsmötet sina planer. En maskin
var beställd till i början av maj för att ta bort vass i vattnet omkring badplatsen. För
detta ändamål äskade företagarna ett bidrag från Vägföreningen. Dagen efter årsmötet
var Göran Karlsson i kontakt med kommunen och utverkade ett bidrag på 3 000 kronor.
När arbetet är utfört kan Företagarföreningen skicka en räkning på beloppet till kom-
munen.
Man hade också en idé om att göra Sämsjön till en plats för långfärdsskridsko. Då skul-
le det iordningställas ett par platser utmed sjön där man kan rasta. 
Varför vill man göra detta? Jo, försäljningen väntas öka i Gällstad till en miljon besöka-
re per år. I Gällstad finns ingen plats för besökarna och koppla av efter en ansträngande
dag i affärerna. Då skulle Vegby vara en lämplig plats att stanna till för ett dopp i sjön
eller stanna och ta en fika. Planer finns på att utöka gräsytan vid badplatsen där det
tidigare växte alar i massor.

 

Årsmötesdeltagarna lyssnar andäktigt till vad ordföranden Hans Nord 
skall komma med för ett schackdrag härnäst.

 

BYALAGET.

 

Utan att darra på mansjetten kastade sig Hans Nord in i nästa årsmöte. De närvarande
valde precis som vanligt ”de sittande” att leda förhandlingarna. ”De sittande” var i det
här fallet Hans Nord och Sture Carlsson.



 

24

I verksamhetsberättelsen gick man igenom vad för slags verksamhet Byalaget haft. Där
sägs att Byalaget haft 4 stycken arbetsmöten under 2003. Vidare sägs att uthyrningen
av Centrumhuset varit uthyrt 63 månader av 72 möjliga. Detta innebär att tidvis varit
en till två lägenheter outhyrda.
Byalaget har haft problem med fontänen. På Årsmötet framkom att en namngiven herre
visste var man kunde köpa en ny fontän till en kostnad av runt 9 000 kronor. Denna
fontän skulle på sikt löna sig eftersom den bara drar hälften så mycket elektricitet som
den gamla.
Byalagets brygga har använts av fiskare och gästande båtar. Även en viss uthyrning av
båten har skett genom ICA s försorg.
Medlemsantalet var 248 stycken som betalade in 8 140 kronor till kassan.
Det stora projektet som Byalaget har sjösatt är iordningställande av tomten som tidiga-
re använts till att förädla timmer på. Detta projekt är underställt Leader +. Bidraget
därifrån är på 342 089 kr som till dags dato har utnyttjats med 171 400 kr. Det återstår
alltså 170 689 kr att utnyttja.
Byalaget har förbundit sig att skjuta till 20 000 kr kontant och utföra 1723 arbetstim-
mar. Av dessa timmar är 1139 utförda varför det kvarstår 584 timmar av frivillig arbet-
sinsats.
Detta jobb skall utföras under den förestående våren och sommaren.
Byalaget har haft andra aktiviteter också. Man deltog tillsammans med övriga förening-
ar att ordna aktiviteter under Vegbydagen. Byalaget ordnade det så att alla intresserade
kunde se Vegby från ovan från en korg monterad på en 40 meter hög kran.
Vegbymästerskap i pimpelfiske har arrangerats liksom ett mästerskap som innebar att
fånga stora gäddor, Sämsjödraget.
Årsmötet beslutade att banta styrelsen från 7 till 5 ledamöter. Efter bantningen ser sty-
relsen ut så här: Hans Nord ordförande, Kerstin Sundmark kassör, Roger Gustavsson,
Urban Holm och Claes Rodin. 
Ett samgående med Vega, som diskuterades på det föregående årsmötet, tog upp igen.
Resultatet blev att de båda föreningarna skall sammanträffas inom en månad för ett
slutgiltigt beslut. Då skall också riktlinjer dras upp hur det hela skall fungera i framti-
den.
I och med samgåendet ansågs det lämpligt att sälja fastigheten som numera kallas
Cent-rumhuset. En mäklare har varit på plats och värderat lägenhetsbeståndet.
Samma fråga kom upp på detta årsmöte som vid det föregående nämligen om bidrag
till Hemvändardagen, Beslut om detta uppdrogs åt styrelsen att fatta.
Gällstads Företagarförening meddelade att de ansökt hos Vägverket att en förnyad tra-
fikräkning görs på väg 1700 som går genom Vegby. Trafiken har ökat och kommer att
fortsätta att öka när fler butiker öppnas i Gällstad. Bilarna som kommer att gå dit kom-
mer att räknas i hundratusental. Detta ställer krav både på vägstandard och någonstans
att parkera bilarna. 
Gustav Johansson rapporterade att huset till grillen som skall sättas upp i den nya parken
har kommit så långt att man kan påbörja markberedningen och gjuta en platta när tjälen
släppt. Sedan kan man montera upp trästomme och tak som är prefabricerat i förrådet. 
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RING 0321-53 19 00 BYGDENS TEKNIKFÖRETAG

 

E-mail: info@ietv.se

 

Medlem av svenska naprapatförbundet.
Leg. Naprapat.

 

månd-fred

 

.Idrottsskador

.Massage

.Elektromedicin

.Rygg- Nack- &
Ledbehandling

 

Kassör: Kerstin Sundmark

 

NÄR DET GÄLLER:

 

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

 

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

 

Som brukligt är har Vegby och Marbäck slagit ihop sina påsar och bildat ett 16-årslag.
Deras matcher under våren har gett följande rasultat:
Marbäck/Vegby – Lockryd 1-0
M/V – Äspered/Dannike 3-4
Södra Ving – M/V 10-0
Hössna/Timmele – M/V 2-0
M/V – Dalstorp/Månstad 0-3
Matchen Gällstad/Grönahög spelas den 14/6 och redovisas i nästa VSK-blad.

 

14-årslaget

 

Även detta lag har Vegby och Marbäck gemensamt.
Deras matcher slutade som följer:
Gällstad – Vegby/Marbäck 4-2 Daniel Hultman målade 2 gånger
V/M – Sexdrega/Aplared 1-7 Rickard Isaksson
Limmared – V/M 7-2 Rickard Isaksson 2
V/M – UIFK Heros 2-6 Sebastian Mannfolk Jonathan Frilander
UIFK Atos – V/M 2-3 Gabriel Frilander Jonathan Frilander
V/M – Tranemo 3-4 Daniel Hultman 2 Rickard Isaksson
En match återstår den 15/6 Dalstorp – V/M

 

12-årslaget pojkar

 

Vegby –  Länghem 11-3 Jonathan Frilander 7  Jakob Skattberg
Lisa Gustavsson  Tobias Sävengård
Anton Holm

Marbäck – Vegby 2-4 Jakob Skattberg  Fredrik Isaksson
Tobias Sävengård  Anton Holm 

Vegby – Rångedala 4-2 Jakob Skattberg 2  David Axell
Jonathan Frilander

Tranemo N – Vegby 6-1 Lisa Gustavsson
Vegby – Gällstad 6-2 Jonathan Frilander 3  Anton Holm 2

Jakob Skattberg
3 matcher återstår att spela mot Limmared, UIFK Rangers och Dannike

 

12-årslaget flickor

 

Vi är 16 tjejer som är mellan 9 och 12 år och har tränat ihop sedan juni 2003. 

I vår första seriematch mötte vi UIFK och det var nervöst på många håll.
Ulricehamnarna kändes som jättar och matchen slutade med förlust med 12-0..
En vecka senare hade vi repat mod och mötte Tvärred på Sämshov i en mycket spän-



 

27

nande match som slutade oavgjort 1-1. Alla var på topphumör efter matchen.

Nästa match var borta mot Tranemo. Vi kämpade på väl och Emma hade en bra dag i
målet, men det räckte inte mot ett Tranemo med enbart 12-åringar i laget. Tranemo
vann med 3-0

Nu kom Grönahög på besök på Sämshov. Solen stekte men alla tjejerna gjorde en jätte
– match. Efter 60 minuter hade vi vunnit matchen med 2-0. Efteråt var stämningen på
topp och de flesta firade med ett besök i kiosken.

Nationaldagen firade vi med ett besök i Marbäck. Segervissa efter ett ledningsmål blev
det ändå förlust med 9-1. En stor eloge till Amanda Hjertén för en otrolig kämpainsats
under hela matchen.

UIFK – Vegby 12-0
Vegby – Tvärred 1-1 Amanda H
Tranemo – Vegby 3-0
Vegby – Grönahög 2-0 Johanna 2
Marbäck – Vegby 9-1 Johanna
Av vårsäsongen återstår bara en match mot Äspered, sedan tar vi sommarledigt.

 

9-årslaget pojkar

 

Våren startade med en träningsmatch mot Dalstorp. Vegby spelade bra och matchen
vanns klart med 8-4. Efteråt blev vi bjudna på korv och alla hade en kul dag.

I Limmared mötte vi sedan Tranemo där det blev en förlust med 2-5 efter en heroisk
insats utan avbytare. Den andra matchen mot Limmared vanns med 4-3 efter ett
långskott i slutet av matchen.

Nästa poolspel gick i Ulricehamn. I den första matchen spelade Vegby bra och kunde
vinna med 4-2 mot Tranemo. Ett tröttare Vegby fick sedan se sig slaget av Gällstad
med 2-1 i den andra matchen.

Vi avslutar våren med ett poolspel på Sämshov, sedan badar och solar vi hela somma-
ren och kommer tillbaka till hösten igen och kämpar vidare.

Dalstorp – Vegby 4-8
Tranemo – Vegby 5-2
Vegby – Limmared 4-3
Vegby – Gällstad 1-2
Vegby – Tranemo 4-2
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8-årslaget

 

Laget har spelat 4 matcher och visat att de redan har vinnarinstinkt. Av de spelade mat-
cherna har 2 vunnits mycket klart och spelat oavgjort i en med bara en förlust.

Vegby – Södra Ving 5-1
Vegby – Dannike 1-4
Vegby – Timmele vit 5-1
Vegby – Dalstorp 2-2 

 

VÅRENS ANKOMST

 

Som traditionen bjuder firades vårens ankomst i Hembygdsparken på Valborgsmässo-
aftonen. Ovanligt många hade ställt upp i kören detta år. Kanske det var det fina och
ljumma vädret som spelade in. Räknar man samtliga besökare kom ca 120 personer för
att sjunga eller lyssna till sången.
Iris Johansson höll vårtalet. Hon nämnde att detta var hennes tredje vårtal. Hon menade
att efter tre gånger så har det blivit tradition.

 

Iris Johansson
vårtalar så att
lövet spricker ut
på björkarna.

 

I sitt tal prisade Iris den fina naturen vi lever i och omkring. Hon uppehöll sig också
lite vid minnen från det att hennes barn var små. Sedan dess har nästan femtio år för-
flutit.
Iris avslutade sitt tal med att utbringa ett leve för våren.
Tiden rinner iväg så snabbt att det är svårt att hänga med. När man står där och lyssnar
börjar man undra om det vi upplever just nu är i år eller i fjol.
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Nästan alla i Monicas kör kom för att vara med och sjunga in våren.

 

Ordförande Göran Axelsson hälsade välkommen och överlämnade tonerna till Monica
Johansson som är körledare. Den pampiga vårsången ”Vintern rasat ut” inledde körens
hyllning till våren. 
Denna Valborgsmässoafton hade vintern verkligen rasat ut. Björkarnas blad hade fått
formen av de berömda musöronen. Gräset hade fått den där nya späda grönskan som vi
så länge väntat på. På den södra delen av Hembygdsparken där gräsklipparen inte rum-
sterar var ytan heltäckt av vitsippor. Vinden hade mojnat, ja det var helt enkelt vår 
Efter ”Vintern rasat” följde i tur och ordning ”Våren kommer till vår fröjd”, ”Glad
såsom fågeln”, ”Hör hur västanvinden susa”. Där kom Iris in och höll vårtalet. Kören
fortsatte med ”Sköna maj”, ”Majsång”, ”Nu grönskar det” och sist ”Hymn till
Västergötland”
Ordföranden tackade Iris, kören och alla andra. Som avslutning sjöngs Nationalsången
unisont.
Innan det var dags att skingra skaran fanns det tid för dragning på lotterierna och som
kronan på verket köpa ett par varma korvar med bröd. På så sätt var ju även kvällsma-
ten avklarad. Kören, däremot, hade sedan länge hastat iväg till Tvärred för att hylla
vårens ankomst än en gång.

 

VÄGFÖRBÄTTRING

 

Äntligen! Den 4 juni var alla förarbeten klara med att förstärka vägen mellan gamla
skolan i Säm och bron vid Bosgården.
När vägen var tillplattad och klar var det asfaltmaskinernas tur att göra sitt jobb. Det
passade bra att arbetet utfördes på en fredag. Senare på kvällen kunde Valter Axelsson
ta på sig finaste gå bortkostymen, ta en promenad på den nyasfalterade vägen och



 

30

beskåda sitt verk. Så fin som vägen blev tog han troligen på sig slips också. Utan hans
medverkan hade inte ett enda gram asfalt blivit lagt på den vägsträckan.
När en väg skall asfalteras räcker det inte att prata om gram. För att slutprodukten skall
bli 5 centimeter tjock, när välten gjort sitt, lägger maskinen ett lager innehållande 120
kg per m2. Utan att veta exakt är väl asfaltsträngen drygt 5 m bred i genomsnitt.
Sträckan är 1700 m lång. Dessutom skall alla avfarter och framfarter beläggas. På vissa
ställen blir det mötesplatser med dubbla körbanor. Om vi skall gissa ligger det 11/2
miljon kilo asfalt utspridd på sträckan.

 

Att det kunde va så kul med svart asfalt, det trodde jag aldrig, säger Valter.

 

Antagligen vet inte ens Valter själv hur många brev han skickat till olika institutioner.
Det samma gäller telefonsamtal. Han har hållit på i många år med att försöka blidka
personer i ledande ställning inom vägverket och kommunen.
Så småningom bildades en kommitté med Valter, Arne på Lillagärdet och Gunnar i
Lund för att driva på myndigheterna.
Finansieringen sker som VSK-bladet beskrev i nummer 3 år 2002. Vägförvaltningen
betalar 65 %, kommunen 25 % och de omkringboende 10 %. Valter tror inte att det går
att skaka fram pengar lokalt. Vi har inga maskiner som kan sättas in för att utföra eget
arbete av det här slaget, säger han.
I fortsättningen slipper alla S Säms innevånare som bor utmed vägen att få sina fönster-
rutor igentäppta med damm som yr upp från vägen. Nu kan dom se bra ut:
En annan fördel är att ”tvättbrädan” vid Ågården försvinner för gott.
Nu, säger Valter, kanske det till och med är lönt att byta ut det grumliga vattnet i fontä-
nen. 
Efter nästan 30 år fyllda med påtryckningar på överheten är Projekt Landsbygdsväg ett
avslutat kapitel för den här gången, i Säm. Grattis! Nu är det 30-åriga kriget äntligen
slut.
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VSK ÄR MED I KOPPLINGEN

 

Alla som prenumererar på Ulricehamns Tidning har sett att Vegby Sportklubb finns
med på tisdagarna i deras spalter för föreningar. Där kan du se vad som är aktuellt just
för VSK under den närmaste tiden. Gör det till en vana att varje tisdag spana in vad
VSK har att erbjuda så missar du inte viktig information.
För er som har Internet, gå in på www.ut.se/kopplingen. Där kan man i almanackan
följa vad som händer ett visst datum. Under Klubbinformation visas information som
klubben vill få ut. Det går, som sagt, även att hitta detta i tidningen UT på sidan
Kopplingen varje tisdag. Om ni har information som ni vill att vi tar upp här så kontak-
ta Per- Erik Frilander. Detta gäller framförallt alla ledare men även ni andra som har
information som bör komma fram 

 

SOCIALSTYRELSENS RAPPORT

 

Det är kanske ingenting att skratta åt men kan ändå vara intressant. Socialstyrelsens
rapport nämner om på vilket sätt mänga lämnat detta jordeliv 2001. Uppgifterna kan
kanske vara något för kalenderbitaren att hugga tänderna i.
Först talas det om hur många som totalt avled i vårt land detta år. Därefter följer orsa-
kerna till en del av dödsfallen.
Under nämnda år avled 93 809 personer i vårt land. Av dessa var 48 342 kvinnor och 
45 467 män.
I tabellen nedan är gjort ett urval av dödsorsakerna.

Hjärt-kärlsjukdomar 42 695 Förfrysning 41
Cancer 22 509 Aids/hiv 35
Alkoholrelaterade dödsfall 1 819 Fetma 27
Självmord 1 196 Flygolyckor 18
Fallolyckor 543 Drunkning i badkar 15
Narkotika 336 Ryttarolyckor 5
Bilolyckor 328 Bett av däggdjur 4
Förgiftningsolyckor 306 Snöskred, lavin, jordskred 4
Drunkning 122 Fallskärmshoppsolyckor 3
Eldsvådor 101 Blixtnedslag 2
Mord 86 Motorgräsklipparolyckor 1
Cykelolyckor 48

Märk väl att antalet bilolyckor inte är lika med antalet trafikolyckor.
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KONFIRMATION

 

Den 8 maj när vintern släppt sitt grepp och körsbärsträden stod i full blom var det kon-
firmation i Finnekumla kyrka.
Vad innebär konfirmation egentligen? I ett lexikon skriver man så här: Konfirmation,
en kyrklig handling som innebär ett införande av den förut döpta ungdomen i den fulla
kyrkliga gemenskapen. Enligt katolsk uppfattning innebär den ett meddelande av den
Helige Andes Sjufaldiga gåvor. I protestantisk kristendom är den knuten till ungdomens
första nattvardsgång och föregås av religiös undervisning. 
I nyare lexikon är konfirmation beskrivet så utförligt att det skulle ta för stor plats att
återge här.
Allt förändras genom åren. När vi som är lite äldre var i konfirmandernas ålder var det
otänkbart att åka med de lite äldre på dans. Hade man bara konfirmerats var det fritt
fram att gå till festplatser och dansa. Detta var även en sorts borgerlig konfirmation
som bekräftade att man hux flux betraktades som vuxen. Det hette, nu har du din bästa
tid bakom dig.
Om man räknar bort alla skolbarn som brukar vara med på skolavslutningarna var det
sannolikt lika mycket folk i kyrkan denna lördag. Detta kunde man förstå om man
betraktade prästen Per Jonstoj när han gick i mittgången och myste. Man behövde alltså
inte räkna folket det räckte med att titta på prästen.
Man märkte tydligt att Per, Monica och Viktoria övat en hel del med konfirmanderna.
Allt klaffade mycket väl när de tillsammans med Monica och Viktoria spelade upp ett
drama som hette: Den förlorade sonen.

 

Dennis Claesson, Emil Frilander, David Hjertén, Jennifer Johansson,
Jasmin Karlsson, Elina Eklöf, Per Jonstoj och Viktoria Andersson.

 

Sedan följde redovisning av egna arbeten och tal till konfirmanderna innan det var dags
för utdelning av biblar.



 

Efter brödbrytelsen och psalmen ”O Guds Lamm” var det dags för Måltiden som även
kallas Kommunion. 
Även andra kyrkobesökare gavs tillfälle att ”ta nattvarden”.
På samma sätt som konfirmanderna tågade in fast i omvänd riktning gick konfirman-
derna och prästen ut ur kyrkan åtföljda av alla övriga besökare. Ute på kyrkbacken
ställde konfirmander och präst upp för fotografering.
En konfirmand, Jasmin Karlsson, är bosatt i Finnekumla församling. Övriga fem,
Dennis Claesson, Emil Frilander, Jennifer Johansson, Elina Eklöf och David Hjertén
tillhör alla Gällstads och S Säms församling.

 

Gott om folk var det gott om på kyrkbacken.

 

En mycket trevlig iakttagelse är att dessa sex konfirmander trivts och att de haft det bra
och roligt tillsammans med Per Jonstoj, Monica Johansson och Viktoria Andersson. En
tid att minnas, och tänka tillbaka på.
Nu var det åter igen dags för inskrivning av en ny grupp som skall ”läsa för prästen”.
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Abrahamssons Blommor
Vegby

 

• Snittblommor
• Krukväxter

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



 

FÖRSÄLJNING I FINNEKUMLA

 

Fredagen den 2 april sålde Finnekumla kyrkliga syförening alster som tillverkats och
dessutom andra skänkta varor. Avsikten med försäljningen var den här gången att dra in
pengar att leverera vidare till Lutherhjälpen. 

 

Per Jonstoj berättar
om sina intryck från
resan i Mellanöstern 

och Nordafrika.

 

I sammanhanget passade det alldeles utmärkt att Per Jonstoj visade bilder som han tagit
i samband med en resa för två år sedan till Mellan Östern och Egypten. Finnekumla
församling har hjälpt till att bekosta resan. Komministern säger att han fått bättre för-
ståelse för hur nödvändigt det är att hjälpa. Han berättade att besöket just gick ut på att
besöka verksamheter som stöttas ekonomiskt av Lutherhjälpen. Genom att vara på plats
kunde han konstatera att medlen verkligen gjort nytta och att de verkligen kommer
fram. Massor av människor har blivit mättade och fått utbildning. Nunnorna gör ett
fantastiskt arbete, säger han.

 

På känt maner kursar
Martin bort påskägg.

Martin kan konsten att 
trissa upp priserna.
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Den här visningen av bilder handlade om Egypten. I landet bor det trettio miljoner
invånare. Till största delen bor folket utmed Nilen som försörjer befolkningen med vat-
ten. Genom Nilens försorg är det mycket bördigt i området. Till Kairo har massor av
folk sökt sin försörjning och plats att bo på. Där bor det mer än tio kanske tolv miljoner
människor. I hela vårt land är vi bara nio miljoner. Då kan man förstå att det kan bli
trångt där nere.

 

Musik skall byggas
utav glädje, av 
glädje bygger 
man musik.

 

Först på programmet denna kväll stod sång av Kyrkokören. Efter att ha sjungit upp sig
i kyrkan var de elva damerna redo att underhålla oss andra tjugotvå i
Församlingshemmet.
Den som har problem med hörseln kunde tro att den första låten handlade om ”nig och
kuta runt”. För neg gjorde de på ett sätt så man kunde tro att Kjell Lönnå hade lärt dem
detta. Låten hette visst ”Körtrall” som damerna lärt sig i samband med att de framträd-
de i Globen. Låt nummer två heter ”Sången väller fram” och trean ”Klinga i klunga”.
Före kaffet hette deras sång ”Vänskap”. Innan vi lämnade den här aftonens underhåll-
ning sjöng kören ytterligare en sång som heter ”Må din väg” och så var kören stommen
när Per anbefallde kören att sjunga så att det skulle låta riktigt bra. Även när national-
sången sjöngs assisterade kören övriga deltagare.
Som vi antytt var det servering av kaffe med frallor och sockerkaka. När den delen var
avklarad var det dags för auktion. Gissa tre gånger vem som höll i klubban! Jasså, det
räckte med en gång. Stamutroparen Martin var det naturligtvis. En auktion utan Martin
Josefsson är ingen Finnekumla auktion. Denne man lär ha börjat sin bana med att ropa
ut grejer när han var tjugo år. Tro´t  om ni vill, men han är åttiotre år ung.  Han har
minst sagt skaffat sig rutin efter sextiotre år i branschen. 
Auktionen blev en mycket munter och uppsluppen tillställning. Ett par gubbar skojade
med Martin genom att mixtra lite med buden. Martin var genast med på noterna och
deltog med humor i skämten. Som vanligt blandade han in lite historier emellanåt.
Vi kan ju försöka att återge en. 
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Två gubbar låg på lasarettet. Den ene behandlades för hemorojder och den andre för
halsont. Båda penslades med jod för sina åkommor. När läkaren kom och gick ronden
frågade han gubben med problemen i ändan vad han önskade. Han var trött på att ligga
på lasarettet så han svarar att han helst vill åka hem. Jaha, och vad önskar du dig helst
av allt då säger läkaren och vänder sig till gubben med problemen i halsen. Denne sva-
rar: jag vill bli penslad först.

 

UNDERBART ÄR KORT

 

Ibland blir vi påminda om hur lite vi förmår. Den fina bryggan som Evald och Mikael
byggde förra året kollapsade redan efter mindre än ett år. Det finns människor i byn
som antingen är kalenderbitare eller också har de ett otroligt minne. Hur det än är med
detta sägs det att det inte varit så hård brytning i isen på 40 år som det varit i år. Det är
ju maximal otur att det skulle ske just den här vintern.

 

En stor kran har kommit ända från Borås för att lyfta bort bryggan.
Efter knappt ett år har den gjort sitt. Ja se, den isen den isen.

 

Bryggan har blivit omskriven i ett par nummer av VSK-bladet tidigare varför vi hänvi-
sar dit. I ett nummer skrev vi om uppbyggnaden av bryggan, i ett annat nummer
beskrev vi hur isen med all kraft gjorde bryggan både vind och sned.
Lördagen den 17 april kom en jättelik kran och lyfte bort Byalagets stolthet. Evald,
som kämpat och slitit med att snickra till bryggan, tyckte att det gick betydligt lättare
och fortare att rasera den än bygga den.
När bryggan kom på plats utmed cykelleden såg den ut som en altan med sjöutsikt.
Varför inte ställa till med dans på bryggan 
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Offsettryck
på papper
& kartong
0321-26600

 

Arnes Maskingrävning AB

 

Schakt och planeringsarbeten

Vi utför arbete med Minigrävare

0321-703 80
Södra säm, 520 11 VEGBY
0321-713 91, Mobiltel. Per 070-577 61 22  Mikael 070-204 03 65

 

Arnes Maskingrävning AB

 

TÖRSTIG ? ?

 

Ring

 

DRYCKSERVICE Tel. 416 02

 

Karlsnäsvägen 3

Spendrups



 

VEGBYORTENS
HEMBYGDSFÖRENING

 

Hembygdsföreningen höll sitt årsmöte i Församlingshemmet i Vegby den 23 mars
2004.
Årsmötet började med att ordföranden Göran Axelsson tände ett ljus för var och en av
de fyra medlemmarna som avlidit under det gångna året. Dessa var Ingrid Lorentzon,
Hilda Nilsson, Anna-Greta Johansson och Bertil Törnqvist.
Till att leda dagens förhandlingar utsågs Sune Frilander till ordförande och Rolf
Johansson till sekreterare.

 

Jag tycker i alla
fall att vi tar
omval, säger

Ingemar Claesson.

 

Glädjande nog kunde styrelsen i sin verksamhetsberättelse notera att medlemsantalet
ökat till 193 medlemmar som inbetalat 6 800 kronor i medlemsavgifter.
Årets förlust på knappt 28 000 kronor beror på att föreningen låtit måla om fasaden på
några byggnader i Hembygdsparken.
Styrelsen har under året låtit kopiera bygdefilmen i 100 exemplar till en kostnad av 
17 631 kronor. När bokslutet gjordes upp hade försäljningen av filmen inbringat nästan
exakt vad kopieringen kostat. I fortsättningen blir det alltså en vinst för varje försåld
videokassett. 
Den tidigare succén med försäljning av kaffe och våfflor återupptogs under sommaren.
Dessa söndagar inbringade hela 6 700 kronor till kassan. Enligt verksamhetsplanen är
det tänkt att fortsättning följer under sex söndagar sommaren 2004 med början den 4
juli i Hembygdsparken.
Programmet under verksamhetsåret har bestått i Valborgsmässofirande, Grillkväll vid
jordkulan, Våffelservering, Slåtter, Torpvandring, Husförhör och en Trivselkväll.
Samma program blir det i år men kommer att utökas med en Vårutflykt med bil till
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Månstad den 16 maj.
Utöver nämnda arrangemang har man tagit emot besök av barn och ledare för Kyrkans
barntimmar. Förskolan och klasserna 1 och 2 har också gästat Hembygdsparken med
visning av Ladugården, Hantverksstugan och Liljasstugan. Avslutningsvis fick barn och
vuxna saft, kaffe och bullar.
Även de äldre fick se den vackra Hembygdsparken då ett tjugotal av de boende på
Ekero kom och drack sitt förmiddagskaffe i parken.
Körerna från Finnekumla och Tvärred hade sin säsongsavslutning med Minigolf vid
ICA och fortsatte sedan till Hembygdsparken för att äta grillad korv med bröd och för-
frisk-ningar.
Styrelsen skriver också i sin verksamhetsrapport att man anordnat en Friluftsgudstjänst
i parken där Kennet Karlssons och Lillis Odins dotter Mia döptes inför 50 personer.
Helvi Frilander och Iris Johansson deltog i Västergötlands Hembygdsförbunds årsmöte
i Borås. Likaså var Göran, Arne och Iris på en informationsträff i Brämhult anordnad
av Hembygdsförbundet.

 

Den har jag då aldrig hört förut, hi, hi, hi, ha, ha, ha.

 

Man deltog också i en träff i Kölaby där deras stugor visades och erfarenheter utbyttes.  
Man skriver också att den nymålade och fina flaggstångens öde blev kortvarig. Vid en
storm som drog fram över bygden fälldes stången. En ny stång är på gång meddelades
på årsmötet.
Naturligtvis gjordes det ett antal val under mötet.
Göran Axelsson fick förnyat förtroende som ordförande under det kommande året. Till
sin hjälp fick han Gustav Johansson, Iris Johansson och Arne Johansson som omvaldes
på två år. Kvarvarande ett år är Rolf Johansson, Helvi Frilander och Linnea Claesson.
Till ersättare i styrelsen valdes Kerstin Axell och Gunnar Lundgren.
Till revisor för två år valdes Göran Karlsson. Sune Frilander kvarstår som revisor ytter-
ligare ett år. Deras ersättare är Ingemar Claesson och Evald Johansson.
Till stugvärdinnor valdes sju damer. Dessa är: Linnea Claesson, Ulla Rosenqvist,
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Kerstin Claesson, Ingegerd Nord, Ella Kindlund, Anita Larsson och Kerstin Axell.
Valborgskommittén består av Gustav Johansson, Ulla Rosenqvist, Linnea Claesson, Iris
Johansson, Evald Johansson och Kerstin Axell.
Att representera vid Västergötlands Hembygdsförbunds årsmöte utsågs Iris Johansson
och Helvi Frilander.
Omval av valberedning föreslogs, och så blev det. De som blev lyckliga över att bli
omvalda är Ingemar Claesson och Göran Karlsson.

 

Asta Hellström av-
tackades efter 16 år
som stugvärdinna.

 

Asta Hellström avtackades med en blomma efter att ha varit stugvärdinna sedan 1988. 
Efter det obligatoriska kaffedrickandet visade Hans Nystedt bilder som han tog när han
och hans fru gjorde en resa i Karibien för att fira deras 25-åriga bröllopsdag. Hans är ju
som bekant en före detta sjöman. Han är mycket väl hemmastadd i dessa trakter efter
ett tiotal år på båtar som gjorde strandhugg i denna övärld. Han presenterade bilderna
på ett mycket kunnigt och medryckande sätt.

 

VÅFFELSÖNDAGAR

 

Även sommaren 2004 blir det försäljning av våfflor i Hembygdsparken med början den
4 juli. Man följer sedan upp med ytterligare fem söndagar, den 11, 18 och 25 juli samt
den 1 och 8 augusti.
För att blicka tillbaka på förgående år så var arrangemanget mycket lyckat. Väldigt
många hade insett att det var ett bra och billigt sätt att ordna eftermiddagskaffet för sig
själv och kanske för hela familjen. För de flesta blev det ett söndagsnöje att vandra,
cykla eller åka bil till Hembygdsparken i Vegby och ta sig en eftermiddagsfika. Många
kom underfund med att det var den sociala biten också som var viktig. Ibland såg det ut
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som att en del pluggat på någon rolig historia hemma för att berätta för andra under
stort jubel. Ibland är det skönt att få använda skrattmusklerna utan föregående varning.
Skulle du bli riktigt kulturell dessa söndagar kan du få ditt lystmäte tillgodosett.
Dörrarna till de olika husen hålls öppna alla söndagar under tiden som försäljningen av
våfflor pågår. En del utställningar kommer att anordnas. Underhållning kommer det
också att bli. Inträdet är som vanligt fritt.
Vegbyortens Hembygdsförening hälsar alla mycket varmt välkomna att njuta av
frasvåfflor med sylt och grädde, kaffe och den underbart lugna och härliga miljön i
Hembygdsparken.

 

AUTOGRAFJÄGARE

 

Året var 1950. Vegby Sportklubbs bandylag hade tagit sig upp i seriesystemet ända till
Division 11. Detta var en stor prestation för ett lag så långt söder ut. Prestationen blir
ännu större om man betänker att även Ulricehamns IF spelade i samma serie. Att skaka
fram så många kvalificerade spelare på en så liten yta var mycket bra gjort.
En ung Arne Johansson på Lillagärdet såg upp till sina idoler från Vegby. Från Vegby
kom alla utom K A Widell som dessutom var en förstklassig back i Limmareds IF s
div. III lag i fotboll.
På den tiden var dåtidens och även nutidens stjärnspäckade lag som stod för mot-
ståndet, som till exempel Kungälv och Surte.
Vad gör då en beundrare av elitspelare? Jo, han skaffar sig givetvis ett autografblock
och sticker den under näsan på sina idoler. Deras namnteckning är guld värd.
Spelarna från Kungälv var vana vid att skriva autografer men för Vegbyborna var det
troligen första gången för de allra flesta. Arne fick tio namnteckningar av elva möjliga i
sitt block. Det var bara Gunnar Svedbergs namnteckning som saknades. Arne tror att
Gunnar var tvungen att sticka ifrån isen så snabbt som möjligt för att mjölka sina kor
uppe i Gamlebyn.
Även spelarna från Kungälv gav sig tid till att raspa ner sina namnteckningar. 
Utöver dessa har Arne även en del namn från Elfsborgare (tyvärr tycker Arne). Han
gillar inte gulingarna utan har sina favoriter i den stora sjöfartsstaden Göteborg. En del
av dessa är mycket namnkunniga med landslagsuppdrag på sin meritlista.
Så här såg bandylaget från Vegby ut:
Målvakt Stig Ivarsson, högerback Karl-Axel Widell, vänsterback Hans Claesson,
högerhalv Folke Andersson, centerhalv Olle Nilsson, vänsterhalv Rolf Karlsson, höger-
ytter Olle Claesson, högerinner Valter Sundin, center Sune Löngårdh, vänsterinner
Lars-Ola Andersson, vänsterytter Gunnar Svedberg.
Som en liten kuriosa kan nämnas att Gunnar Svedberg fick skriva sin autograf i Arnes
lilla bok i april 2004. Bättre sent än aldrig.
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SEXORNAS DAG

 

På sex olika stationer hade avgångsklassen i Vegby Skola ordnat en tävling. Eleverna
från samtliga klasser mixades ihop till sex lag.
Med sin protokollförare tillika lagledare i spetsen startades tävlingen upp med en grupp
på varje station.
Station nummer ett var placerad under skärmtaket på skolgården. Där gällde det att ha
minnet under kontroll. Föreståndarna hade gjort i ordning en bricka med ett antal prylar
av olika slag. När de tävlande kom till platsen var grejerna övertäckta med en handduk.
Handduken avlägsnades under 30 sekunder för att gruppen skulle få tillfälle att memo-
rera in i minnet vad som fanns på brickan. Därefter gällde det att försöka återge vad
som fanns på brickan.

 

Var det så enkelt att spela boule?

 

Station nummer två var placerad på Boulebanorna. Cheferna för denna station hade
ritat fyra ringar i gruset. Det gällde för var och en av de tävlande att kasta tre stycken
bouleklot i någon av ringarna som hade olika värde. Den som var närmast var värd en
poäng, den andra tre poäng, den tredje fem poäng och den som fanns längst bort tio
poäng. Detta är svårare än det kan se ut. Klotet har en tendens att helt okontrollerat
rulla iväg. Några lyckades få in alla tre kloten i cirkeln med fem poäng. Bra gjort!
Trean var placerad bakom det bortre målet på fotbollsplanen. Ett jättelångt måttband
var utsträckt för att göra det möjligt att mäta prestationerna. En viss teknik fordrades
för att lyckas riktigt bra i denna gren. Hade man den rätta snärten i handleden kunde
freesbin singla iväg ganska långt.
På station nummer fyra gällde det att vara utrustad med ett tryne ungefär som en gris.
Cheferna för denna station hade gömt en bit av en morot i en sorts foder som är avsedd
för hästar. Utan att förskräckas var det bara att köra ner trynet i lådan och mumsa på
fodret tills moroten hittades. Därefter rusade man över till andra sidan av bordet och
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tryckte ned näsa och mun i en låda med strösocker. Där hade föreståndarna gömt en
sockerbit som det gällde att försöka hitta. Platsen var i Hembygdsparken.

 

Vatten är bra till mycket.

Det var skönt med lite luft i lungorna.     

 

På station fem, som låg på grönområdet utanför parkområdet, fick man leka blindbock.
Med förbundna ögon skulle var och en med kamraternas hjälp lägga bollar i fyra olika
hinkar. När bindeln var knuten över ögonen snurrades blindbocken runt några varv för
att inte ha en aning om åt vilket håll hinkarna stod. Sedan var det vara att knalla iväg.

 

Är det riktigt säkert att du inte ser någonting. Det är nog bäst att dra åt lite hårdare.

 

Fortsätt rakt fram, nej inte åt höger, gå åt vänster, inte så långt, försök att gå tillbaka
lite, nej lite sa jag, stanna, känn dig för med händerna, lägg i bollen. Ungefär så kunde
det låta.
Det var allra äckligast på station nummer sex vid brandstationen. I sex burkar hade
föreståndarna blandat i något som det gällde att hitta i gäggan. Hur ”sytligt” den än
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kändes var det bara att trycka ner handen i soppan. Om det var kamrattrycket eller att
alla var så modiga är svårt att säga men de flesta utförde provet utan att knota.

 

Detta var nog det ”sytligaste” av allt ihop.

 

Detta var med det sista som eleverna gjorde i skolan under detta läsår. Nu återstår
endast avslutningen i Finnekumla kyrka klockan sju på kvällen.
För lärarnas del skulle man ut till kyrkan och dekorera den med blommor och grönt.
Numera är det tradition att de gör detta för att avlasta vaktmästaren Per-Olof denna
syssla. 

 

MIDSOMMAR PÅ SÄMSHOV

 

Det lackar mot midsommar. Då skall det bli dans kring stången och andra runt omkring
arrangemang.
Förra årets succé med att klä midsommarstången redan kvällen före återupprepas i år.
Rensa rent från blommor och löv i din trädgård, ute i backarna och på ängarna och ta
med dig till Sämshov klockan 18.00 torsdagen den 24 juni.
Till klockan 15.00 på Midsommarafton har du hunnit återhämta dig och laddat upp
igen. Då skall du ta med dig alla dina barn och barnbarn och barnbarnsbarn till
Sämshov och sjunga små grodorna och alla andra julsånger som spelas och sjungs och
dansas till.
Blickar man tillbaka är det bara att konstatera att firandet på Sämshov har dragit större
och större publik. Massor av människor har man aldrig mött tidigare. De man inte hade
mött tidigare förra året möter man nu igen.
Gå dit du också även om barn eller barnbarn saknas. Du kan ju alltid dricka ditt efter-
middagskaffe i klubbstugan och köpa några lotter i tombolan. 
Vegby Sportklubbs Ungdomssektion är det som står för programmet.
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MÅN-FRE 9-19 · LÖRD 9-17 · SÖND 11-15

 

VEGBY TEL 0321-722 60 · FAX 725 62

 

ICA VEGBY

 

www.ulricehamnssparbank.se



 

SKOLAVSLUTNING

 

Vad vore en skolavslutning utan ”Den blomstertid nu kommer”. Det hjälper inte att
man hittar på ”Idas sommarvisa” och en del andra. Det genuina som de flesta av oss
lärt sig som barn innebär den riktiga skolavslutningen med sommar, konvaljer, syrener,
lupiner och mycket annat som etsat sig fast i minnet. Bara man drar ett djupt andetag
och känner blomdoften blir man nostalgisk.
Efter en hel skoldag blev det äntligen kväll den 7 juli. Folkvandring blev det också till
Finnekumla kyrka precis som vanligt när det är skolavslutning. Avslutningen började
klockan 19.00 men kyrkbänkarna fylldes på redan en halvtimma före. När Per-Olof
Svantesson började ringa i klockorna var det många som blev utan sittplats. 
För en del av barnen blev den här kvällen en milstolpe i livet. När sommarlovet är slut

skall de i stället börja med att kliva ur sängen tidigt för att hinna med bussen till
Stenbocksskolan i Ulricehamn. Som ett barnbarn uttryckte det: Nu har halva min studi-
etid gått. Det är bara minst sex år kvar.
För andra däremot var det en annan sorts milstolpe. Vilken klass det än gäller läggs det
nyss avslutade läsåret till handlingarna för att komma tillbaka och studera en klass
högre upp när höstterminen startar.

 

Rebecka spelar ”nu grönskar det” på sin klarinett.

 

Som vanligt var eleverna mycket väldrillade och framförde sina nummer med bravur.
Efter klockringningen startade Lena Björling avslutningsceremonin med att på piano
ackompanjera Lina H, Gabriella, Emma och Elin när de sjöng ”Den blomstertid nu
kommer”. Där tog Monica Johansson vid och spelade samma psalm på orgeln. Hela
församlingen sjöng med i den välkända psalmen.
Rebecka fortsatte med att spela ”Nu grönskar det” på klarinett. 
Amanda L, Amanda H, Josefin och Malin sjöng ”Vänner”.
Hela den stora skolkören sjöng ”Hurra, hurra för juni” och ”Mitt sommarlov”.
”My heart will go on” sjöngs av Lina och Gabriella
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Elin, Emma, Lina och Gabriella spelar på blockflöjt.

 

Förskoleklassen sjöng till Lenas ackompanjemang ”På vår balkong”, ”Smörblomman”.
”Idas sommarvisa” hjälpte alla till att sjunga när vi kom till verserna 2 och 3.
”Sol vind och vatten” framfördes av Julia, Beatrice och Rebecka.
Klasserna 1 och 2 sjöng tre sånger. Dessa var ”På vår balkong”, Sommarlåt” och ”Hej
fröken”.

 

Två sångsolister Kathrin till vänster och Evelina till höger.

 

.
Den här avdelningen avslutades av Clara och Elin när de sjöng ”Det vackraste”.
Nu var det Per Jonstojs tur att hålla ett kort tal till barnen. Han uttryckte att ”Låt era
drömmar uppfyllas, gör vad ni vill, det är sommarlov”. Därefter sjöng psalm nummer
201 verserna 1-3.
Skolavslutningen fortsatte med att Evelina L sjöng ”Älska mig för den jag är”.
Skolkören, med Kathrin som solist, sjöng ett sommarpotpurri.
Barfotavisan är ett måste. I refrängen klämde alla i för fulla halsar efter att flickor 3-4
sjungit första versen, pojkar 3-4 den andra och Lina och Frida den tredje.
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Klasserna 3, 4, 5 och 6 bildar en jättestor kör. Många elever är skymda i bakgrunden.  

 

Nu var det rektor Stig Ericssons tur att tala till eleverna och ge dem beröm för ett gott
studieresultat under året. Alla, barn, föräldrar, far och morföräldrar övriga släktingar
och alla andra fick en gemensam läxa att lära under sommaren. Den gick ut på att vi
alla skall sluta att svära.
Sedan kallade rektorn till sig sexorna. Var och en fick en minnesgåva av skolan i form
av ett smycke gjord som en nyckelring av trä med inbränd gravyr. Dessutom fick var
och en i avgångsklassen en stor och grann ros av föräldrarna genom Hem- och skola-
föreningen.
Nu var stunden kommen som många väntat på. Det var alltså dags för läsårets höjd-
punkt nummer ett, dags att sjunga ”Nu går sista visan”. Alla, både barn och vuxna,
stannade upp en god stund på kyrkbacken trots att det regnade lite försiktigt.
Som det står längst ner i programmet 

 

NU ÄR DET SOMMARLOV! 

 

Klara och Elin.                                  Rebecka, Beatrice och Julia.
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Måndag-Fredag kl 14-18 • Lördag kl 10-13

 

UTOMHUSFÄRGER

 

OLJETÄCKLASYR

 

10 liter, vit . . . . .

 

698:-

OLJELASYR

 

10 liter, vit. . . . . . . . . . . . . . .

 

598:-

AKRYL

 

För mur och betong
Fasadmålning 10 liter, vit . . . . . . . . . . . . . . . .

 

798:-

VILLAMÅLNING

 

10 liter, oljefärg, vit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

798:-

TRÄOLJA

 

5 liter, 43% . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

99:-

MINERALFÄRG

 

10 liter, vit . . . . . . . . .

 

695:-

MINERALPRIMER

 

5 liter . . . . . . . . . . .

 

395:-

HUSFÄRG VATTENBASERAD

 

Alkydoljemodifierad akryl
10 liter, vit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

850:-

 

Tåstarpsg. 9, TRANEMO (utfarten mot Svenljunga)

 

Vi levererar varorna hem till Dig i Vegby med omnejd.

 

UTEMATTOR

 

Grön, beige, gråblå . . . . . . . . . . . . . .

 

79:-/m2

LAMINATGOLV

 

”Klick” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

fr. 99:-/m2

TRÄGOLV

 

Ek. 14 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

269:-/m2

PLASTMATTOR

 

. . .

 

fr. 89:-/m2

 

– Vi bryter till önskad kulör –

 

ÖPPET HELA SOMMAREN!ÖPPET HELA SOMMAREN!

 

20% RABATT

 

Uthyrning av golvslipmaskiner.

 

på hela tapet-
sortimentet!!!



 

MOTION GER KONDITION

 

Rubriken säjer det mesta. I oktober månad fick lärarna i Vegby skola en idé. Hur skulle
det vara att låta barnen ta en promenad allt emellanåt? Samtidigt kunde det ju bli lite
trist utan att ha ett rejält mål för kampanjen. Om alla barnen promenerade tre gånger i
veckan kommer man en bra bit om man lägger ihop allas sträckor.
Klasserna 1 och 2 satte upp som mål att gå från Vegby till Kiruna. En karta anskaffades
och sattes upp på dörren in till klassrummet. Varje gång markerades med stift dagens
sträcka. Där kunde alla se hur sträckan växte fram. Samtidigt lärde man sig hur Sverige
ser ut på en karta.
När detta skrivs har vi hunnit 10 dagar in i maj månad. Bara några promenader till så är
målet till Kiruna nått. Här gäller det gamla ordspråket om att många bäckar små blir till
en stor å.

 

På sin väg till Kiruna stannade klasserna ett och två till i Vegby för fotografering.

Kan det vara så 
att flaggstången 
markerar Treriksröset.
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På samma sätt gjorde klasserna tre och fyra. Dessa båda klasser satte ett ännu högre
mål. Avsikten har varit att traska iväg ända till Treriksröset. Den 10 maj var optimis-
men stor att även dessa båda klasser skulle komma till slutmålet innan terminen tar slut 

 

Hemma igen efter forceringen av hela den europeiska kontinenten till fots.

 

Även klasserna fem och sex har varit ute på promenad i samhället. Deras mål var att
komma ända till gränsen mot Asien i Turkiet. Där ligger den stora och mycket berömda
staden Konstantinopel eller som den numera heter Istanbul. Den dagen som målet för
5-6: orna bestämdes var det troligen solsken och varmt. När kortet skulle tas var det lite
gråmulet och lita svalare. Då var det väldigt trist och besvärligt att behöva gå ut
Att motionen är bra för allmäntillståndet bekräftas av lärarna. De säjer att i början gick
det trögt men allt eftersom antalet promenader ökat har också tempot ökat. Alla går
mycket snabbare nu än när de började. Skulle tro att ett bättre flås också påverkar inlär-
ningen i positiv riktning. Som en extra bonus smakar det säkerligen betydligt bättre att
äta skolmåltiderna.
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Dam storl 36-58
även 20-serien

 

GD Textil Butik 2 X L • Torget Gällstad

 

VIKTMINSKNING!

 

KUREN

 

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



 

VASSRÖJNING

 

Den 28 maj kördes det så in i vassen. En maskin var rekvirerad till området runt badp-
latsen i Vegby för att rensa upp och snygga till intill stränderna.
Grabbarna som gjorde arbetet menade att drivorna med gammal vass var lite besvärliga
att få bort. Den gamla vassen var genomblöt och därmed väldigt tung.
AHÅS Vassröjning & Sjögrävning från Kristinehamn var det som utförde jobbet.
Maskinen var av amfibie typ Det vill säga att den gick lika bra på vatten som på land.
Det behövdes verkligen. I vattnet samlade stora grepar upp vassen för att sedan larva
upp på land och lägga den i stora högar.
I år passade det särskilt bra att få detta gjort med maskin nu när Vägföreningen inte
fick någon feriearbetande ungdom till att hålla ordning på grönytorna, lekplatserna och
badplatsen där föreningen också stått för röjning av vass.

 

Anders Hellström står tillfäl-
ligt på land med sin maskin.

 

Att jobbet blev klart precis före Pingst passade alldeles utmärkt eftersom kommunen
stod i startgroparna för att lägga ut de nya fina bryggorna inför badsäsongen. 
Anders Hellström, en av vassröjarna, lämnade tips på hur man skall gå till väga med att
få sanden, som tippas i sjön varje år, att bli kvar på rätt ställe. Vågorna tar med sig san-
den från barnens badställe och hamnar vid stranden mot landsvägen. Där gör den ingen
nytta. Därför lämnar kommunen ett lass sand varje år till att bättra på sjöbottnen där
barnen brukar leka i vattnet. Anders har stor erfarenhet av att stänga inne sanden. Han
avslöjar att man lägger en fiberduk på bottnen och gör en kant runt omkring av anting-
en sten eller stolpar. Sedan fyller man på med sand ovanpå fiberduken. Enligt Anders
har detta fungerat på de platser som de har utfört arbetet på, bland annat i Vänern där
en hel vik har iordningställts på detta sätt.
Man gör i princip på samma sätt som de moderna vägbyggarna gör när vägar anläggs.
På samma sätt gjorde Vegby Sportklubb när elljusbanan byggdes om med bark på top-
pen.
Nu återstår det ”bara” att övertyga kommunens tjänstemän och politiker det förträffliga
i att göra jobbet en gång för alla.
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