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UNGDOMSFOTBOLL
Vegby Sportklubb har troligen inte deltagit i seriespel med ett större antal ungdomslag
någon gång tidigare, i seriespel och poolspel. Om antalet är rätt uträknat är det hela 9
lag. Tidigare har det inte varit så populärt för flickor att spela fotboll. Skall vi gissa att
TV har stor förtjänst i att flickor börjat spela. Sedan TV-kanalerna börjat sända dam-
matcher genom etern har damfotbollen fått ett riktigt fint fäste i klubbarna runt om i
landet och även i våra bygder.
Vi skall försöka sammanställa de olika lagens resultat under våren.

8-års pojkar och flickor, poolspel.
Poolspel i Hökerum 7 maj
Södra Ving – Vegby 5-8
Vegby – Dannike 0-2

Poolspel i Ulricehamn 28 maj
Vegby - Södra Ving 2 4-0
Rångedala – Vegby 2-10

Poolspel i Vegby 18 juni
Vegby – UIFK 1-4
Timmele – Vegby 4-5

Träningsmatch
Vegby – Tvärred 8-0

8-9års flickor poolspel.
Poolspel i Dalstorp
UIFK 3 – Vegby 2-5
UIFK 2 – Vegby 0-8
Vegby – Dalstorp 8-0

10-års pojkar
Tvärred – Vegby 3-6
Hillared – Vegby resultat ej uppgett
Vegby – Gällstad FK 3-1
Vegby- UIFK Real 2-6
Vegby- Sexdrega/Aplared 2-3

12-års pojkar
S. Ving – Vegby 4-4
Målgörare: Anton Holm gjorde alla Vegbys 4 mål 
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Marbäck – Vegby 2-7
Målgörare: Jakob Skattberg 2, Meijdi Gajstasi, David Axell 1, Jakob Johansson 1
Vegby- UIFK 7-4
Målgörare: Anton Holm 6 och David Axell
Vegby – Tranemo 15-1
Målgörare: Anton Holm 6, Jakob Skattberg 4, David Axell 3, Tobias Sävengård 1,
Kasper Andersson 1
Gällstad – Vegby 4-3
Målgörare: David Axell 1, Anton Holm 1, Jakob Skattberg 1
Vegby – Dalstorp 8-2
Målgörare: Anton Holm 3, Alexander Hultén 2, David Axell 1, Kasper Andersson 1,
Jakob Skattberg 1

12-års flickor

För andra året i rad har Vegby ett F12-lag i seriesystemet.
Vi har tränat 1 gång i veckan sedan i vintras och varit med på inomhusturneringar.
Frågan var inför utomhuspremiären hur vi skulle klara oss utan de ”stora” tjejerna som
var stommen i laget 2004 och som i dag spelar i F14.
Frågetecknet skulle snart rätas ut till ett utropstecken när följande trupp stod inför pre-
miären.
Målvakt Nr 1   Emma Frilander snabb och orädd
Backar Nr 14 Kathrin Karlsson ettrig kämpe

Nr 9   Ada Abrahamsson tuff vänsterback
Nr 3   Lisa Gustavsson placeringssäkert mittlås
Nr 13 Nicolle Abika löpstark lagspelare

Mittfält Nr 2   Lina Hafner stark närkampspelare
Nr 12 Johanna Nilsson tänkande tekniker

Forwards Nr 11 Anna Folkesson stark och outtröttlig
Nr 8   Elin Hjalmarsson bra passningspelare
Nr 10 Gabriella Karlson målfarlig dribbler

Vårens matcher.

16 maj Vegby – Dalstorp 14-0
Efter ett par snabba mål släppte premiärnerverna och Vegby kunde därefter kontrollera
matchen med bra passningsspel och avslut.
Målgörare: Gabriella 6, Johanna 5, Nicolle 2 och Lina 1

22 maj UIFK – Vegby 2-9
Det behövdes ett mål i baken innan ett sömnigt Vegby vaknade till och kunde vinna klart.
Målgörare: Johanna 7, Lina 1 och 1 självmål.
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30 maj Limmared – Vegby 1-6
Bra försvarsspel och snabbt anfallsspel lade grunden till denna seger.
Målgörare: Gabriella 3, Johanna 2 och Lina 1.

7 juni Vegby – Tvärred 5-1
Vegbytjejerna fick hårt motstånd när Tvärreda F12: or besökte Sämshov. Första halvlek
hade få målchanser och bestod mest av kamp på mittplan. I andra hallek fick Vegby
mer tid på sig och kunde då punktera matchen.
Målgörare: Gabriella 3 och Johanna 2.

14 juni Dannike – Vegby 1-1
Dannike började matchen bäst och tog snabbt ledningen med 1-0. I slutet på första
halvlek började Vegbytjejerna kämpa bättre och kunde då kvittera till 1-1. Andra halv-
lek blev mycket spännande med mycket kamp men få målchanser,
Målgörare: Gabriella 1.

14-års pojkar Vegby/Marbäck/Tvärred
3/5    Timmele – V/M/T 5-2

Målgörare: Gabriel Frilander 2
10/5 V/M/T – Dalstorp Gul 0-1
12/5 Limmared/Länghem – V/M/T 3-5

Målgörare: Gabriel Frilander 2, Rickard Isakson 2 och Alexander Sjöberg 1.
18/5 V/M/T – Gällstad 2-7

Målgörare: Gabriel Frilander 1 och Christian Hultén 1.
25/5 Sexdrega/Aplared – V/M/T 3-2

Målgörare: Alexander Sjöberg 2
1/6  V/M/T – UIFK Gunners 7-3

Målgörare: Rickard Isaksson 2, Jonatan Frilander 2, Gabriel Frilander 1, Jonathan    
Gotting 1 och Robin Sjöberg 1.

7/6  Redväg – V/M/T 6-3
Målgörare: Gabriel Frilander 2 och Rickard Isaksson 1.

15/6 V/M/T – Hössna 1-10
Målgörare: Rickard Isaksson 1.

14-års flickor Vegby/Tvärred
F14 Samarbetar med Tvärred och Marbäck med målet att det skall bli ett damlag inom
några år.
Vegbytjejerna och Tvärredtjejerna tränar tillsammans i ett lag. Marbäckstjejerna tränar
för sig och vid varje match lånar de 4 spelare från Vegby/Tvärred.
Vegbytjejerna i laget är Lina Haglund, Rebecka Andersson, Madde Claesson, Emma
Nilsson och Evelina Lindqvist. Till hösten ansluter Amanda Hjertén och Josefine
Johansson efter att de fått vårsäsongen förstörd av armskador.
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Marbäck – Vegby/Tv 1-2
Vegby/Tv – Timmele 1-2
Grönahög – Vegby/Tv 0-0
Vegby/Tv – Tranemo Väst 7-0
Hillared – Vegby/Tv 3-2
Vegby/Tv – Tranemo Öst 3-1

16-års Marbäck/Tvärred/Vegby
M/T/V – Dalstorp 5-2
S Ving – M/T/V 3-2
M/T/V – Redväg/Hällstad 0-2
Svenljunga – M/T/V 4-0
M/T/V – Gällstad 0-2
Tranemo – M/T/V 8-0

Marbäck/Tvärred/Vegby juniorlag
M/T/V – Herrljunga 0-4
Sparsör – M/T/V 5-0
M/T/V – Fristad 1-6
Herrljunga – M/T/V 18-2
M/T/V – Sparsör 3-1
M/T/V – Skene 1-4
Gångh./Måls/Dannike- M/T/V 16-0

14-ÅRS BOLLKALLAR
Det kombinerade 14-årslaget från Vegby, Marbäck och Tvärred har fått ett mycket fint
och hedersamt uppdrag.
På den allsvenska matchen mellan Elfsborg och IFK Göteborg den 22 augusti skall kil-
larna vara bollpojkar. Nu ställer det stora krav på uppmärksamhet från grabbarnas sida.
Förr spelades det med bara en matchboll. Då var det i stort sett bara att hämta bollarna
bakom målen. Nu däremot gäller det att alltid försöka ha en boll i beredskap. Så fort en
boll har gått ”död” skall en ny boll fram illa kvickt. Detta gör att det inte blir så mycket
”dödtid” som när bara en matchboll användes. Hur många bollar som används i en alls-
vensk match får våra grabbar lära sig den 22 augusti. Det kan kanske vara en sju åtta
stycken? Matchen spelas alltså på den nyinvigda Borås Arena som ligger ”vägg i vägg”
med Ryavallen.
VSK-bladet säger grattis till detta fina uppdrag.
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TIPSPROMENAD VID JORDKULAN
Vegbyortens Hembygdsförening har turen på sin sida. Efter att ha regnat så det öst ner
var himlen klarblå på kvällen den 14 juni. 
Påpassligt anordnade Hembygdsföreningen en grillkväll med tipspromenad vid
Jordkulan alldeles bredvid ”Kåstabacken” i Säm.
En sådan här underbar kväll tycker man att det inte borde ha varit så besvärligt att bo
där. Det var stor skillnad mot förra året då storstövlar och regnkläder med sydväst var
ett måste. Då tyckte man synd om de som en gång bott i jordkulan.
Om det var rekord i antalet besökare denna kväll vet inte VSK-bladet men att det var
35 vuxna och barn som deltog i festligheterna vet vi.
Allt började med en tipspromenad. Som vanligt hade Göran Axelsson och Gustav
Johansson tråcklat ihop lagom svåra frågor. Trots att frågorna var ganska rimliga var
det ingen som lyckades med att pricka in en tolva. Däremot var det tre stycken som
fick 11 rätt. Nästan en tredjedel av deltagarna fick pris. 
Ta det här med siffror. Om du läste hur hög den nya byggnaden är i Malmö, så sent
som i går, så är det fullkomligt rent i minnet när du skall försöka komma ihåg om det
är 120 meter eller 150 meter eller 190 meter. Med facit i hand är det enkelt att säga 190
meter.
Pristagarna var i tur och ordning: Evald Johansson, Helvi Frilander och Stig Axelsson
alla med 11 rätt. Sedan följde ett antal med 10 rätt. Märta Sämmerby, Gunnar
Lundgren, Göran Karlsson, Barbro Andersson, Ove Jonsson, Olof Andersson och Irma
Johansson, alla dessa fick alltså pris på sina 10: or.
Under tiden som Gustav och Göran rättade svaren på tipsfrågorna fylldes grillen med
korvar. När de blev gyllenbruna passade det bra att lägga dem i var sitt korvbröd och
klena ett tjockt lager med senapsgul senap på. En lättöl eller starköl eller ett glas vin
eller en kopp kaffe att skölja ner härligheten med passade alldeles utmärkt. Solen sken
ju, och då blir man törstig.
Ett klart plus är att vägen blivit framkomlig dit upp på senare år. Det första året som vi
skulle ta vägen som går in från gamla småskolan och upp till jordkulan var det stor risk
för att antingen fastna i gyttjan eller att få underredet på bilen sönderslagen mot någon
av alla stenar som fanns i den tänkta körbanan. Nu är det rena autostradan i förhållande
till hur det var då.

HEMBYGDSPARKEN SNYGGAS TILL
På förmiddagen efter ovanstående tipspromenad samlades man i Hembygdspaken för
att snygga till området inför sommarens våffelsöndagar.
Det är alltid lika svårt att samla folk. Alltid är det några som har bokat in något just
denna dag. Sådant måste man finna sig i och göra det bästa möjliga av situationen.
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4 stycken medlemmar ställde upp. Dessa var Göran Axelsson, Iris Johansson, Evald
Johansson och Nisse Larsson.
Fortsättningsvis är det en hel del arbeten som måste utföras på byggnaderna. Det
understa lagret på de obarkade bräderna släpper nu efter några år. Därför är det ett
måste att stryka på ny Falu rödfärg på en del väggytor efter att bräderna blivit skrapade
rena.
Ett annat ännu angelägnare jobb är golvet i Finas stuga.
Stockarna som bär upp innergolvet är ruttna. Rolf Johansson kravlade sig in under gol-
vet och konstaterade att situationen var värre än befarat.
När våffelsöndagarna är över skall golvet brytas upp med början i augusti. Eftersom det
finns så många duktiga hantverkare i medlemskåren är det meningen att utföra jobbet
på ideell väg. Men det gäller att se till att det blir luftning under golvet. Annars är ris-
ken mycket stor att samma visa kommer att hända igen.

Iris och Göran har just
avslutat städningen för idag.

För några år sedan gjordes en liten skrift som beskriver Hembygdsparken och alla stu-
gorna. Åtgången har glädjande nog varit god. Nu är det dags att trycka upp en ny bunt
igen. Ibland kommer det större sällskap på besök och vid sådana tillfällen vill de flesta
ha ett exemplar och läsa om tillkomsten av parken och flytten av stugorna och deras
härkomst. 
Hembygdsföreningen är en förening som slår vakt om vår historias kultur i nutid och
forntid. Om du känner för hur dina förfäder arbetat och bott bör du lösa ett medlems-
kap i Vegbyortens Hembygdsförening. Då hjälper du till på ett enkelt sätt att bevara
både den kultur som du själv lever i och som dina förfäder levde i.
Trots att du kanske inte har levt så många år än här i livet är det dags att börja fundera
över vad som är värt att bevara till dina barn och barnbarn och ännu längre fram i
framtiden.
Medlemsavgiften 50 kronor per person sätter du in på Postgiro eller som det numera
heter Plusgiro nummer 79 39 01 – 0. 
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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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BINGOLOTTA
Nu är det slut – men ändå inte. 
Kerstin ”Bingolotta” Johansson har bestämt sig för att sluta att slita på asfalten med sin
cykel. Efter många, många år skall hon börja njuta av sin pension.
Kerstin säger att hon kommer att sakna att traska runt i samhället. Detta är ju inte så
konstigt. Kerstin har blivit Bingolotta med hela samhället efter hela 9 år på Vegbys gator.
Saknaden blir stor, även för oss lottköpare, nu när det inte längre säger pling plong,
pling plong, pling plong i ett rasande tempo på dörrklockan varje måndag. Signalen
kan man aldrig ta fel på. Den har varit en verklig väckarklocka och talar om att nu skall
du ta fram plånboken. Det går bara inte att ta fel på vem som med ett glatt leende står
på trappan.
”På söndag är det månadsfinal så då måste du ha några fler lotter. Ja, men du förstår att
det är dubbelt så många bilar som du kan vinna då, eller så kanske du får åka till
Australien”.
Hon, Kerstin, är suverän på att sälja. Detta visste broder Lars-Ola när han tyckte att
Kerstin skulle ta över försäljningen. Hade hon varit lite yngre hade hon säkert blivit en
mycket bra säljare, ute i förvärvslivet, alltid på språng med de senaste nyheterna i bran-
schen. Kerstin är av den typen som skulle få vem som helst att köpa fågelfrö till göken
i gökuret.

Kerstin bläddrar i en liten bråkdel av alla dragningslistor hon fått genom åren.

Hur många lotter hon sålt vet varken hon eller någon annan. Det enda vi kan säga är att
det är många, jättemånga. VSK-bladet uppskattar antalet sålda lotter till över 5 000.
Med antalet sålda lotter stiger också Vegby Sportklubbs förtjänst. Efter att ha sålts i
blygsam skala ökade spelet avsevärt när hon tog över. Tidigare köpte många lotter på
annat håll. Det verkade precis som om det antingen inte var fint nog att köpa lotter som
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gynnade VSK eller också trodde man att vinstchansen ökade bara man kom utanför
Vegbys gränser och köpte lotter. 
Denna villfarelse har Bingolotta tagit ur så gott som alla Vegbybor. Men så har hon
också sålt lotter som det blev en bil i vinst på, och så massor med mindre vinster.
Hon kan inte hålla sig ifrån bingolotterna helt och hållet. Skulle tro att hon kommer att
känna av ett visst mått av abstinensbesvär. När det blir så dags igen efter sommaruppe -
hållet kommer det att klia i cykelpedalerna igen, och kanske också i Kerstins fotsulor,
för att inte tala om munlädret. Efter så många år blir det säkert en stor saknad att inte
åka omkring i samhället och utväxla nyheter. Samtidigt blir saknaden lika stor för oss
som vant oss vid ett besök i veckan.
Fortsättningsvis kan du gå, springa, lunka, löpa, cykla eller åka bil hem till Kerstin och
köpa Bingolotter. Hon kommer att ha ett antal hemma i bostaden på Skolgatan.
Alltså: leta upp Kerstin i hennes bostad på Skolgatan där du fortsättningsvis kan köpa
dina Bingolotter.
Det är inte förbjudet att åka spark dit heller.

TIME OUT FÖR SENIORFOTBOLLEN
Det började egentligen gnissla i fogarna redan för ett tiotal år sedan. Men på något sätt
hankade det sig fram det ena året efter det andra. Träningsviljan avtog undan för undan.
Precis som en smittosam sjukdom sprider oviljan sig från man till man. De senaste åren
har det varit rent bedrövligt. Bara en handfull killar har kommit på träningarna.
Detta är ju ohållbart i längden. Dels blir konditionen i truppen så dålig att man kan tro
att det är oldboys som lufsar omkring på matcherna och dels blir skaderisken alldeles
för stor.
Spiken i kistan slogs i när VSK blev tvungna att dra sig ur spel med ett B-lag. Efter det
fanns ingen att ta fram som åtminstone spelade en match i veckan. De var ju inte helt
otränade i alla fall.
Det första en motståndare rör vid någon av killarna ligger de i plågor på marken. Alla
muskler blir oerhört känsliga för stötar. Nästa omgång kan inte de här vara med. Då
måste ett par andra otränade grabbar sättas in. Till sist resulterar detta i att lika många
spelare som det krävs att ställa tre lag på benen fordras för att slippa lämna Walk over.
I längden är ju detta ohållbart.
Efter de fina insatserna i cuperna inomhus i vintras spred sig pesten i laget. Tränaren
och Brallis höll på vem som värst med att övertyga de tilltänkta spelarna att träna och
ställa upp för laget. Den ene ville sluta med fotbollen. Den andre ville inte träna. Den
tredje ville byta klubb. Så kunde det ju inte hålla på. När inte folket räckte till för att
ställa ett lag på benen beslutade styrelsen att dra sig ur seriespelet. 
Det var mycket klokt att fatta detta beslut före seriestarten. Då visste åtminstone mot-
ståndarna vad de hade att rätta sig efter när serierna sparkade igång.
Nu är det alltså tänkt att göra ett uppehåll i ett år med seniorfotbollen.
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Det finns trots allt spelare i juniorlaget och 16-årslaget som kan hjälpa till när spelare i
förskingringen vänder hem igen. 
Trots att det ser hopplöst ut ibland finns det spelare som fortfarande har klubbkänsla
och inget hellre vill än att dra på sig VSK tröjan igen och fajtas på hemmaarenan
Sämshov för sin moderklubb.  

BESÖK FRÅN LEADER+
Som VSK-bladet flera gånger tidigare berättat om har Byalaget i Vegby fått pengar från
EU från ett projekt som kallas Leader+.
Vårt område har fått totalt 70 miljoner kronor att fördelas till olika utvecklingsprojekt
under ett antal år.
Vi här i samhället har varit lyckliga att bli ihågkomna med ett rejält bidrag till att iord-
ningställa den före detta sågverkstomten till utsökt fin park.
De 70 miljonerna är avsedda att delas ut till och med 2006. De olika projekten skall
inte nödvändigtvis vara färdiga då, men skall vara beviljade anslag. Sedan kan utbetal-
ning ske även efter detta års utgång.
Jan-Åke Sjöqvist, tidigare kommunalråd i Kinna, är ordförande för projektgruppen som
har att ta ställning till om bidrag kommer att beviljas eller inte.
Den 26 maj var det dags att en delegation, som hör till Leader+, skulle ta en rundtur
och besöka några projekt runt om i våra bygder.
Man utgick från Rådde gård i Länghem. Där har Leader+, för våra bygder, etablerat sig.
Färden gick först till Svenljunga där delegationen fick se hur man bygger billiga villor
som de flesta har råd att bo i. Sjöqvist berättar att kostnaden att bo i villan stannar vid
4200 kronor per månad. Den som så vill kan göra diverse tillval.
Färden gick vidare till Bollebygd. Toarp och Äspered innan det var dags för ett besök i
Vegby. Från Vegby återvände bussen till Rådde där sällskapet hade parkerat sina egna
fordon.

Sture Carlsson berättar för sällskapet om parkens tillblivelse.



Deltagarna var mycket imponerade över vad Sture Carlsson hade att berätta om
Sjöparkens tillkomst. Allt detta finns återgett i tidigare nummer av VSK-bladet. Då
hade förståss inte namnet Sjöparken blivit officiellt.
Delegationen fick också veta, av Sture Carlsson, att Sjöparken skall invigas med
pompa och ståt på vår nya helgdag den 6 juni, Sveriges nationaldag. Till denna lyckliga
tilldragelse har en del personer blivit speciellt inbjudna.

En av deltagarna testar genom att titta i hålet i stenen hur det var en gång i dåtiden,
hur det är i nutiden och hur det kommer att bli i framtiden.

Med på hela resan var ordföranden i Byalaget Vega, Hans Nord.

EXAMENSDAGS
Kyrkans barntimmar har sedan många år upptäckt vilken fin plats Hembygdsparken i
Vegby är. Varje år brukar alla bar med sina mammor möta upp där för att avsluta
vårens verksamhet.
Lena Benjaminsson har det övergripande ansvaret för att verksamheten skall fungera.
Från att tidigare ha varit kommunal förskollärare startade Lena upp verksamheten i
kyrkans regi för 17 år sedan. Utöver verksamheten i Vegby församlingshem har hon
också barntimmar och öppen förskola i Gällstad.
Hon är inte ensam om jobbet. Till sin hjälp har hon haft Viktoria Andersson ända tills
hon blev mamma på nytt. Efter denna lyckliga tilldragelse trädde Marita Gustavsson in
och hjälpte Lena.
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Vagnen, modell 
äldre, är alltid lika

rolig att klättra i.

Efter allt prat om att lägga ned skolan i Vegby känns det tillfredställande att se att så
många barn kommer till grupperna. 
Barnen är indelade i två olika grupper. 9 stycken deltar i barntimmarna och 8 stycken i
öppna förskolan.
Öppna förskolan börjar klockan 9.30 till 11.30 och barntimmans barn är i Församlings-
hemmet i Vegby mellan 9 och 11.
I dag den 17 maj är det alltså avslutning på vårens verksamhet. Naturligtvis hade Lena
beställt ett strålande väder till denna dag. Vädergudarna tyckte att de kunde hjälpa till
så att barnen slapp regnkläder. Tittade man lite snett uppåt kunde man se en underbar
syn. Göran Axelsson och Gustav Johansson hade hissat Sveriges flagga i topp. Den
avspeglade sig mot björkarna i bakgrunden med den finaste grönska som kan uppbringas.
Alla barn och deras mammor + tre gubbar blev bjudna på saft till barnen och kaffe till
de vuxna och så en underbar tårta som passade lika bra till både barn, vuxna och pen-
sionärer.

Efter lek och stoj är
det gott med tårta och
saft innan det är
avslutninsdags.
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Lena har också fått hjälp av ett antal damer som med intresse hjälpt till att driva verk-
samheten runt.
När alla har avnjutit vår sköna nordiska sommar är det dags att starta upp verksamhe-
ten på nytt igen.
I början av september börjar barntimmarna på nytt igen på tisdagar och vuxenbarngrup-
pen på onsdagar på samma tider som anges ett stycke upp i artikeln.

I GUDRUNS SPÅR
De otroligt hårda orkanvindarna, som svepte fram över södra Sverige i början av året,
drabbade även Vegby och VSK.
Gudrun, som orkanen kallas, var inte nådig varken mot skogen eller dansbanan.
Vinden var så kraftig att en del plåt på dansbanans tak slets loss. 
Träd svepes med de hårda vindarna utmed elljusspåret. Tre stycken stolpar som lam-
porna på spåret hänger på följde med. Likadant var det med elledningarna.
Detta måste rättas till innan hösten med mörkret sätter in på allvar. Det är ju inte många
som har tålamod med att använda pannlampa när e motionerar. Enligt vår vaktmästare
är det en elektriker som vi väntar på. Han skall räkna ut hur mycket det kommer att
kosta att återställa lyset till som det var före stormen. Sedan återstår allt jobb med repa-
rationsarbetet.
Tidens tand nöter även på Sämshovs anläggningar. Dansbanan är i mycket stora behov
av att bli målad, framför allt utvändigt. Men även en del jobb behöver utföras på insi-
dan. 
I vintras, när det var lite mindre att göra på Sämshov, passade Claes-Erik Sjölin, som är
vår vaktmästare, på att fräscha upp omklädningsrummen och toaletterna bakom scenen.
Återstår att måla är fönstren som färgen är illa åtgången på. 
Det blir inte mycket tid över till denna typ av arbete vid denna tid på året. Gräset på de
stora ytorna måste klippas varannan dag med åkgräsklipparen. Nästa dag blir det till att
köra runt alla hinder med grästrimmern. 
Som synes är det fullt upp med att vara vaktmästare på Sämshov. 

PROBLEMET ÄR LÖST
Det brukar bli ett förskräckligt liv ibland om bollen var över mållinjen eller inte.
Nu har Adidas uppfunnit ett chips som kan registrera om det verkligen var mål.
När bollen passerar mållinjen ger den ifrån sig en signal till domarens klocka.
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LOPPMARKNAD MODELL 2005
Innevarande år kom Kristi Himmelsfärdsdagen ovanligt tidigt. Som vanligt sken solen
över både arrangörer och besökare. Datumet var den 5 maj. Just den här dagen hade
lövet på björkarna spruckit ut och blivit till musöron.
När man kommer till Sämshov är det nästan så att man häpnar. Var kommer alla dessa
prylar ifrån.
Vegby Sportklubbs ordförande Pelle Frilander gjorde ett försök att räkna antalet prylar.
När han kom till tjugotretusentvåhundratrettioåtta tappade han dels räkningen och dels
tog varje pryl alldeles för lång tid att räkna. Han hade troligen inte blivit färdig med
räkningen före midsommar eller kanske inte ens till nästa års loppis. Gör ett försök
själv får du se.
Skämt åsido, med detta vill vi ha sagt att antalet prylar var näst intill oändligt. Frågan
kommer upp varje år om det verkligen har samlats in så mycket någon gång tidigare.
Många klubbmedlemmar har som vanligt gjort ett fantastiskt fint jobb. En sak som är
att glädja sig lite extra åt är att så många yngre medlemmar ställer upp både när det
gäller insamling, iordningställande och försäljning. Tack vare att Pelle ger dem chansen
får de självförtroende och därför klarar de av det också.

Så här mycket
möbler hade inte
ens Svenems i sin

glans dagar.

För skojs skull ställde sig redaktören och tittade på bilar som anlände till Sämshov
under en kvart. Under den korta tiden var det ca etthundra bilar som blev visade till en
fålla att parkera i. En del chaufförer gillade inte att parkeringsvakterna hänvisade till en
ledig plats. Några knöt näven och menade att där jag ställer mig har inte du med att göra.
Vad var det som var till salu denna dag? Bland alla fynd kan nämnas ”äkta” mattor,
böcker, cyklar, TV, gräsklippare, motorsågar, skinnsoffor, stolar, bord, vattenpumpar,
lampor, husgeråd, prydnadssaker och tusentals andra ting.
Ett så stort antal cyklar har det aldrig tidigare funnits på loppmarknaden. Det tog inte
lång stund innan det började bli glest mellan tvåhjulingarna.
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Här står hela lagret med
cyklar orört. Om en timma

är de nästan slutsålda.

Åke och Eine försöker
att fresta fotografen till
att göra vårens fynd.

Här laddas det med smör-
gås i långa banor till

hungriga funktionärer.
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En ny världs-
rekordhållare i
sprinterlöpning
60 meter skall
koras.

När klockan slog nio var det samma visa i år som tidigare år. Pelle och Brallis hann
knappt kasta sig i säkerhet förrän folk gjorde en formidabel tjurrusning för att komma
först till rariteterna.

Loppmarknaden led inte
precis av pryltorka.

Våra gäster släpade och bar på grejer i massor men på en del ställen syntes det knap-
past ändå. Varje år undrar vi varför loppmarknaden slutar lika plötsligt som den starta-
de. Det blir en timmas hårdkörning. Sedan avtar försäljningen för att helt ha dött ut vid
elvatiden, efter två timmar. Kanske att det är Rånnaväg och deras marknad som hägrar.
Förutom nämnda försäljning hade våfflor, varmkorv och lotterier en strykande åtgång.
Vi satt i klubblokalen och filosoferade över vad årets resultat skulle bli. Vi minns tyd-
ligt den stora glädjen när 10 000 kr passerades. Vi minns också när 15 000 kronors val-
len bröts likadant var det när fantastiska 20 000 kronor passerades. Nästa gräns var
ännu mer fantastisk. Den gränsen var 25 000 kronor. 30 000 kronor kändes ouppnåe-
ligt. Men även den gränsen passerades. Nu måste det ändå vara stopp. Nu har våra
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innevånare inget mer att skänka, tänkte vi. Loppmarknaden blev populärare och popu-
lärare. Folk kom i massor. Både 35 000 och 40 000 passerades. Förra året blev det hela
48 000. Eftersom vi satt och filosoferade över en kopp kaffe och världens bästa våffla
undrade vi om vi någonsin skulle få uppleva när nästa vall skulle sprängas.
Det dröjde inte många timmar förrän Erika, vår nya kassör, skulle meddela att bruttoin-
täkterna överskred 50 000 kronor för första gången. 
Intäkterna fördelades enligt följande.
Tombola plus korv 6 103:50
Möbler och trädgårdsartiklar 10 589:-
Knappar och tråd 1 332:-
Skor, leksaker, böcker, tavlor 7 245:50
Mattor och tyger 2 161:-
Prylar från Grunda 9 136:50
Husgeråd 6 792:50
Lampor 1 297:-
El-prylar, TV, radio 2 911:50
Våfflor 3 125:-
Summa försäljning 50 694:-

Från denna summa går det bort ca 5 000: - till annonser, bortforsling av överblivna pry-
lar, ICA, korv mm, blommor, dryck. Annonskostnaderna är 275: - plus 715: - och
blommor och dryck 3 100:-.
Om vi skall spekulera lite i vad nettot kommer att bli har Erika säkert räknat ut exakt
hur mycket det blev när det blir dags för utgivning av försommarens nummer av VSK-
bladet. Vi gissar 45 000:-, go´a pengar, eller hur?

Grattis alla VSK are, gamla, medelålders och unga som jobbat så fantastiskt fint för att
allt skulle klaffa. Sug på karamellen och ta åt er äran.
Nu har vi fått blodad tand. Nu vill vi ha en sexa med fyra nollor efter, minst.

Styrelsen vill säja ett jättestort tack till alla som hjälpt till att genomföra årets lop-
pis. Ett stort tack även till alla som skänkt eller köpt grejer av olika slag.

GLÖMT ATT LÖSA MEDLEMSKORT?
Du som känner på dig att du missat att lösa nytt eller glömt att förnya ditt medlemskap
i Vegby Sportklubb kan passa på att göra detta nu.
Med detta bidrar du till att våra duktiga ungdomar kan få fortsatta framgångar. Hoppas
att du läser resultat och tabeller i dagstidningarna. Då ser du hur stora framgångar våra
både pojkar och flickor har.  Ditt bidrag kommer väl till pass för att bibehålla den höga
klass som både pojkar och flickor fått genom träning och duktiga ledare.
Ditt medlemskap kostar 75 kronor per medlem eller 200 kronor för hel familj med barn
under 20 år. Bankgironumret är 564-8845 eller postgironummer 97057-4.
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PROGRAMMET PÅ ÅRETS
SÄMSJÖKARNEVAL

I år skall du reservera torsdagen den 28 juli, fredagen den 29 juli och lördagen den 30
juli. Då är det nämligen Sämsjökarneval på Sämshov.
På torsdagen mellan 21.00 och 01.00 står öltältet uppriggat just för din räkning. Du kan
också förlusta dig bland övriga basaranordningar.
Dessutom underhåller Roger & Ulf, två killar med anor i trakten. Missa inte detta. Du
kan också dansa till tonerna som kommer ut från deras instrument.
Den här kvällen är 2 stycken ordningsvakter ansvariga för att vi alla skall vara snälla
mot varandra.
Inträdet kostar endast 100 kronor.

Fredagen den 29 juli fortsätter festligheterna med början klockan 21.00 och avslutas
en timma efter midnatt, klockan 01.00.
Den här kvällen kommer Dj Segerqvist att hålla i taktpinnen. Han är känd för att spela
musik som det svänger om.
Enligt överenskommelse med polisen hålls öltältet stängt. Orsaken kan ju var och en
försöka att räkna ut själv. Djurhjulet och korvförsäljningen är i full gång.
Entréavgiften är oförändrat låg, 100 kronor.
Den här dagen hämtar bussar upp på två linjer. Den ena startar i Limmared och fortsät-
ter till Tranemo, Nittorp, Ljungsarp och Dalstorp för att slutligen hamna i Vegby utan-
för Sämshov. Den andra utgår från Blidsberg via Ulricehamn och Marbäck till Vegby
8 ordningsvakter finns på plats för övervakning av ordningen.

Lördagen den 30 juli är sista dagen på årets Sämsjökarneval. Dj Segerqvist återkom-
mer med sina härliga skivor för alla åldrar.
På lördagen startar festligheterna upp en timma senare och håller på en timma längre.
Man börjar alltså klockan 22.00 och slutar klockan 02.00.
Även denna dagen kör bussarna samma turer som beskrivits ovan.
Den här dagen kostar det 120 kronor i entréavgift.
För den billiga penningen kan du också lyssna till Bröderna Haaks framträdande.
Nu är öltältet åter öppet. Där kan du sitta och njuta av gott öl med tilltugg.
Polisen har bedömt att det fordras 10 vakter denna kväll. Ändå har de gått med på att
minska antalet något.

Under festkvällarna behövs det ett ganska stort antal frivilliga för att allt skall klaffa.
Styrelsen räknar med att mellan 50 och 60 personer är engagerade under fredagen och
lördagen.
Torsdagskvällen fordrar inte riktigt så många arrangörer. Då tror styrelsen att de räcker
med ungefär halva antalet som hjälper till, eller ca 25 stycken.
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TIPSRUNDORNA
Söndagen den 10 april startade tipsrundorna i Vegby. Inför denna dag hade alla
Vegbybor gått omkring och längtat och trängtat efter tre saker, våren, tipspromenaden
och fika. Avsikten är att Vegbyborna skall röra på sig 7 söndagar i framöver. 
Utgångspunkten för promenaden var Nyfiket. Slingan gick sedan på cykelleden via
Gamlebyn och tillbaka igen.

Karin och Annelie har
tagit vindskydd för att
kunna sälja startkort.

För att vara i Vegby var deltagarantalet stort. Drygt 80 stora och små räknades in pre-
miärdagen fördelade på 69 vuxna och 12 barn.
Veckan därpå var det åter dags. Samma slinga avverkades av 64 någorlunda vuxna och
20 barn.
Tredje söndagen efter starten hade ledningen för promenaderna ändrat riktningen där
frågorna fanns. Skulle man hitta dem var man tvungen att gå söder ut utmed sjön i
Sjöparken och upp på cykelleden och vidare nästan till där samhället tar slut för att
vända norrut och följa ömsom den nya och ömsom den gamla landsvägen genom sam-
hället för att slutligen hamna utanför Nyfiket igen. Denna strålande fina vårdag samla-
de 72 välväxta damer och herrar och deras 25 vackra barn.
Hitintills har frågorna varit lagom svåra och omväxlande. Med andra ord har det varit
mycket fina promenader.
Intresset har som sagt varit mycket bra. Troligen beror det på att en yngre generation
har tagit över. Det kan ju vara så att dessa sätter ihop lite modernare frågor som går
hem hos de flesta. Karin tror att frågorna inte får vara allt för akademiska utan att
gemene man kan förstå vad som menas.
Karin säger också att hon och de övriga 12 som hjälpt till med tipspromenaderna har
fått blodad tand. Att så många skulle ta tillfället i akt att få lite extra motion hade man
kanske trott men ändå inte riktigt hoppats på. Troligen blir det så att en ny tipsomgång
kommer att starta upp någon gång i september igen. Detta är i nuläget inte bestämt ännu.
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Promenaderna avslutades den.22 maj.
Totalt samlade promenaderna ungefär 550 deltagare. I den summan ingår både barn och
vuxna. Detta gav Byalaget Vega ett tillskott på cirka 5 500 kronor. Osökt kommer man
fram till att det bör bli en tia per deltagare som varje gång hjälper föreningen på traven.

KATTUTSTÄLLNING
Detta med katter är nog större än man kunnat ana. Av minerna på kattägarna att döma
är man mycket stolta över sina älsklingar. Det är så stort med katt att man går ihop och
bildar föreningar med många medlemmar.
Den 5 maj hade turen kommit till Vega i Vegby. Man trodde att det skulle vara jam,
jam här och jam, jam där men icke, det var så tyst att man kunde hört en katt tassa om
den nu hade fått göra detta. 
Denna utställning gick ut på att bedöma katterna och ge dem poäng allt efter sitt utse-
ende. För en amatör är det inte lätt att beskriva hur detta går till. Men poäng sätts för
öron, päls och en hel del annat. Kanske har katter blå ögon och fin haka. Får man höga
poäng får man pris. Prisbordet var något alldeles fantastiskt. Pokaler fanns i mängd och
en hel del annat smått och gott.
Reglerna är mycket noggranna för hur en katt är skött. Alla katter måste vara vaccine-
rade. Här sprids minsann inga sjukdomar vidare. Man måste också kunna identifiera
varje katt. Detta kan göras genom att fästa ett chips i örat där allt står om just denna
katt.
Husse eller matte, säger man så när det gäller katter?, måste vara medlem i någon katt-
klubb för att kunna ställa ut sin lilla misse. 
Det är nog inte bara att köpa sig en katt. Ett 40-tal olika raser finns det att välja bland.
Skall man ha en långhårig eller korthårig, skall man ha en stor eller liten? Ja det är den
stora frågan. Vad inte många visste var att det finns en kattägare i Vegby som ställer ut.
Ägaren heter Kjell-Åke Haglund. Hans dotter Terese är dessutom med i klubbens sty-
relse. Rasen, på katten alltså, heter Devon Rex.
Bland alla katterna fanns det en som var lite säregen. Den hade olika färg på de båda
ögonen. Ordföranden Maiywor Bengtsdotter- Wiltén, från Dalum, lärde VSK-bladet att
det är genetiska grejer som gör att denna egenhet går i arv. Dock är det inte alla
avkommor som ärver detta. Den här katten, som var med på utställningen, hade ett blått
och ett gult öga. Det var inte så som med oss människor som får ett blått och  ett gult
öga. På katten satt de olika färgerna i ögonen.
Andra raser var Blåmaskad Bicolour, Helig Birma, Brittisk korthår, Huskatt och många
fler.
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Ingmarie Haglund visar upp familjens gunstling.

Vad katten heter är höljt i dunkel, men Goliat skulle passa på denna bjässe.

Bara någon enstaka, av alla katter, får ett ljuvligare liv än andra. Att bli utnämnd till
avelskatt och få sprida sina gener är en bonus i ett av kattens nio liv.
Kattklubben som var på besök i Vega heter Elfsborgskatten. Årsavgiften är 350 kronor
men då får man också tidningen Våra katter.
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SKOLTRÄFF
Den 21 maj samlades gamla skolkamrater till en träff. Samlingsplatsen var Vegby sko-
las gymnastikhall. Man kunde ju haft lite bättre tur med vädret när man sammanstråla-
de klockan 14.00.

Nu spelade detta inte så stor roll. Huvudsaken var att få träffa gamla polare som man
inte sett på många år. 169 ”barn” ställde upp i denna nostalgiträff.  
Även utan det dåliga vädret skulle man samlas i skolan. Tanken var att hålla till på
Sämshov resten av firandet. Vädrets makter ville annorlunda och motade bort firarna
till Vega i stället, där inne var det emellertid uppehållsväder.
I skolan kunde man titta på gamla klassfoton. De flesta kunde konstatera att både kropp
och mycket annat ändrat sig genom åren. Men, som någon sa, nu när du skrattar så ser
jag vem du är. Några av deltagarna var ju ändå nära pensionsåldern.
Deltagarna var sådana som gått i skola både i Säms skola och i Finnekumla skola. Vem
minns inte folkskollärarna Magnusson och Holst och småskollärarinnan fröken Björk?
Efter att ha sprungit runt och morsat på de gamla polarna blev det tid till kaffedrickan-
de i skolans matsal.

När man ändå var samlade på ett ställe passade man på att ta nya klassfoton. Det kan ju
vara kul, (kanske), att jämföra och se hur var och en såg ut då i förhållande till nu. 
En tipspromenad var anordnad där man gick runt i byn klassvis och svarade på frågor-
na samtidigt som man kollade in hur samhället förändrats genom åren.
Tipspromenaden avslutades på Sämshov. Där fanns det förfriskningar att köpa och
naturligtvis fortsatte man att prata om både nytt och gammalt.

Nu var tiden kommen för ett spektakulärt uppträdande. Arméns Lejon fanns på
Sämshovs parkering för att ha uppvisning i hur man hanterar motorcyklar. Ett tiotal
medlemmar visade upp sina konster.

Så var det dags att traska iväg till Vega. Där väntade en utsökt fläskfilé med potatissal-
lad på att bli serverad med kaffe som avslutning på måltiden.
Nu var det dags att skaka ner mängden med mat genom att dansa till levande musik till
långt fram på nattkröken.  
Lite nattamat serverades vid en lämplig tidpunkt i form av korv med bröd, fram på
småtimmarna.

Lasse Sjölin höll i det hela och såg till att det mesta klaffade så som det var tänkt.
Genom allt eftersnack att döma var det en mycket lyckad eftermiddag, kväll och natt
som de gamla skolkamraterna fick uppleva. Ett minne för åtskilliga månader framöver
att tänka tillbaka på.
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Tåstarpsg. 9, TRANEMO (utfarten mot Svenljunga)

Uthyrning av golvslipmaskiner.

LAMINATGOLV
”Klick”

TRÄGOLV
Ek. 14 mm

PLASTMATTOR

Tåstarpsg. 9, TRANEMO (utfarten mot Svenljunga)

20% RABATT på hela tapet-
sortimentet!!!

• Allt för målning inomhus!

• Vi bryter färgen i din egen kulör!

tel. 0321-725 02

Sportlagret Sportlagret
Sjövik Ulricehamnsvägen 5
520 11 Vegby 520 10 Gällstad
0321-720 80 0321-711 70
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EN FÖRESTÄLLNING I TRE AKTER
Den 25 april var det åter dags för eleverna i Vegby skola att visa sig på styva linan.
Med hjälp av alla lärarna i skolan hade barnen satt ihop ett mycket bra och ”rivigt”
program.
Det syns att alla har skaffat sig en stor scenvana. Några nerver syntes heller inte utanpå
i alla fall. Till och med de riktigt stora artisterna påstår att man är nervösa inför entrén
på scenen. Av detta syntes, som sagt, inte ett dugg.
Som sig bör startade programmet upp med akt nummer ett. Den hette ”LIVET PÅ
LANDET”.

Det musikaliska underbarnet Sofia underhåller sina kompisar i klass F 1.

I den här akten agerade de yngsta eleverna, klasserna F och 1. Hela programmet var
mycket väl inövat, så inövat att publiken inte hade en aning om när små felsägningar
begicks. Barnen bjussade på sig själva. Då var det sämre beställt med publiken. Den
var i början mycket blyg och återhållsam. Man visste inte om man skulle våga applåde-
ra eller inte. Men även detta tog sig efter några fantastiska nummer.
Näst i tur var akt nummer två. Den hade fått arbetsnamnet ”KNYTKALAS PÅ BIB-
LIOTEKET”.
Eleverna i klasserna 2 och 3 agerade utklädda till massor med kända sagofigurer.
Man började som sig bör med en kavalkad på Astrid Lindgrens figurer. Naturligtvis var
Pippi Långstrump i centrum, men även Snövit och de 7 Dvärgarna fanns med på ett
hörn. Men också Nalle Puh och Bamse kom med plus en del andra figurer förståss. 
Det var fart och fläkt över hela linjen med fina framträdanden.
Akt nummer tre stod de mer åldriga eleverna för. Dessa gick i klasserna 4, 5 och 6. De
var alltså riktiga veteraner när det gäller scenvana. Vid det här laget har de framträtt
otaliga gånger. De för sig på scenen som riktiga proffs.
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Pippi Långstrump (Jenny) spexar med bibliotekarien (Johanna).

Tredje akten hade fått arbetsnamnet ”ABSOLUTE HIT BY LOTS OF KIDS”.
I den här akten fick publiken hjälp av några skyltar. En kille visade när publiken skulle
skratta eller fnissa. Detta gick hem. Det kunde till och med en lomhörd höra.
Bland deras låtar fanns ”La dolce vita”, ”Starkare”, ”Tuffa tider”, ”Beautiful” och en
sketch som de kallade ”Tröj-låten”. Ett mycket tjusigt hopkommet program.
Ingen kunde väl undvika att höra att musiklärarna är proffs på sina instrument.
Efter en så fin föreställning väntar de flesta redan på nästa gång det blir en musikkaval-
kad i skolans gymnastiksal.

Evelina och Kathrin har en jättestor doakör med sig i bakgrunden.

Föreställningen drog en rekordpublik på mellan 170 och 180 personer. Så mycket folk
drar det om man har något bra att visa.
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ÅRETS TALANGMATCH
Varje år anordnas det en match som kallar Talangmatchen. Den brukar föreningar få
ansöka om att få anordna. Att VSK fyller 80 år i år kan ha bidragit till att Sämshov
kommer att fyllas med publik och prominenta spelare.
Anordnare är Radio 7 och Borås Tidning med hjälp av Vegby Sportklubb.
Som förmatch är det meningen att Radio 7 och BT skall utse ett lag med spelare som
har anknytning till medierna. Dessa jobbar för Radio Sjuhärad och Borås Tidning.
Motståndare blir ett lag som utses av VSK. 
Claes-Erik Sjölin har tänkt ut att VSK-laget skall bestå av tränare som under årens lopp
har figurerat som tränare för Vegby Sportklubb. Det är många kända namn som har
varit tränare för Vegbylaget. Det kanske kan bli så att alla 5 före detta allsvenska spe-
larna som har fått sin fostran i Vegby också ställer upp. Om nu alla dessa och de före
detta tränarna ställer upp kan det bli mycket underhållande fotboll. Men inget är klart i
nuläget mer än att Olle Claesson skall ta hand om coachningen av VSK-laget. Klart är i
alla fall att förmatchen börjar klocka 17.00 och spelas 2 x 20 minuter.
Här följer alla namn som Brallis har tänkt fråga. När det gäller en så stor match borde
de allra flesta tacka ja om det inte är något alldeles speciellt som lägger hinder i vägen.
Han har en riktig guldgruva att ösa namn ur.
Bertil Andersson, Toivo Lundell, Rune ”Femman” Samuelsson, Olle Claesson som
redan sagt ja, Morgan Målberg, Gösta Malm, Hans Golnik, Janne ”Polisen” Andersson,
Mats Cleverup, Pelle Berglund, Lennart Nilsson, Jan Ågren, Janne Sunnerhäll, Tomas
Arnesson, Mikael Johansson, Kennet Abrahamsson, Lassa Rolfsson, Per-Tore ”Pärtan”
Claesson, Christian Johansson, Henrik Lindgren, Boris Målberg, Leif Målberg, Roger
Altemark.
Det kommer att säljas korv och kaffe på flera ställen runt om fotbollsplanen. Ingen
skall behöva stå hungriga i långa köer. Ett programblad skall tryckas upp som alla som
löser entrébiljett skall få.
Förra året togs det ut en entréavgift på 60 kronor av Torestorp som då anordnade mat-
chen.
Klockan 18.00 kommer dagens stora begivenhet att starta. Allsvenska Elfsborg brukar
komma med sitt allra bästa manskap. Då kanske vi kommer att få stifta bekantskap
med några av Sveriges allra bästa fotbollsspelare. 
Vad sägs om att få se exproffsen Anders Svensson och Matias Svensson. Anders är ju
ordinarie i A-landslaget. Sedan ingår det också flera spelare som är mer eller mindre
ordinarie i övriga landslag. 
Dessa kommer att ställas mot ett lag med talanger som anordnande Radio Sjuhärad och
Borås Tidning tar ut genom Staffan Kulnef och BT: s Magnus Johansson.
Att Elfsborg kommer med sitt bästa lag kanske beror på att talangerna är mycket bra
och kommer att ge ett mycket bra motstånd samtidigt som laget får sig en ordentlig
genomkörare.
Att det kommer att bli en sevärd match kan vi nästan garantera.
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Till huvudmatchen är det tänkt att den kände journalisten Göran Borgås skall vara
speaker. Han har varit sportchef på BT tidigare och figurerat i TV i samband med trav-
tävlingar, som V75.
Speaker under förmatchen blir förmodligen någon som kommer från Radio 7.

När så allt är överstökat kommer samtliga aktörer att vända kosan till Vega.
Brallis har förberett sig på att 80-90 personer kommer att bjudas på en supé. 
Man kan förmoda att det kommer att bli en hel del snack om fotboll. Självklart blir det
roligt för många att träffa sina både nuvarande och ”gamla” idoler.
Vegby Sporklubb är verkligen att gratulera till att få anordna dessa båda stormatcher.

LÄSARNA HAR ORDET
Till redaktören för VSK-bladet.
25 års jubileum av det utmärkta VSK-bladet.
Jag föreslår att redaktören Göran Karlsson öppnar en insändarspalt för nästa 25 års
period.
(Första insändaren).
Apropå ”Båtbyggaren i Säm” i förra numret.
Hej Bertil Gardell!
Det har hittills gått bra för mej att vila utanför gränsen och ha mitt hjärta kvar i S Säms
socken. Tycker mej hört något liknande om hjärta och boplats av en känd och trevlig
före detta skollärare strax nedanför vår vackra hembygdspark.
En del av våra vänner i vår tidigare hemort har undrat över hur vi kunde hamna utanför
”gränsen”,
Håll i er nu!
Det var inte knepigare med gränsöverskridandet för oss än de många Vegbybilar som
står utanför affären i Gällstad.
Slå vakt om skolan!
Slå vakt om aff…!
Hej på er allihop!
Hälsningar ”Arne på Lellagärdet”.
En gång Sämbo alltid Sämbo. 
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Skolskjutsar och Kyrkoturer
0321-720 21

För övrig TAXI-beställning
0321-53 33 33

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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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

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

   Byalaget   Byalaget   Byalaget   Byalaget
 VEGA VEGAVEGA 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

   Byalaget   Byalaget   Byalaget   Byalaget
 VEGA VEGAVEGA 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
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KULTURRUNDAN
För den som är konstintresserad kunde man få sitt lystmäte under dagarna tre i trakter-
na i och runt Ulricehamn. Dagarna 5, 6 och 7 maj var utsedda till att ordna öppet hus
hos inte mindre är 24 konstnärer.
Man visade upp skulpturer, tavlor målade i olja eller akryl. Någon visade upp textil
konst. Det kunde också vara grafik och teckningar. Några visade upp konsten att bear-
beta metall. Andra hade keramik, om det var som yrke eller hobby? Till och med lapp-
teknik visades upp. Missade du i år är det bara att vänta till nästa år. Efter intresset från
allmänheten att döma återkommer säkerligen de flesta då.
Inom VSK-bladets utgivningsområde har vi två konstnärer som verkligen var värda ett
besök.
Lars Isaksson har bott i Vegby ca 15 år. På den tiden har han skaffat sig ett mycket gott
rykte som allkonstnär. Vad han än företar sig klarar han av det med glans.
Som detta med att gjuta halssmycken i tenn. Formen utgörs av sand som han häller
smält tenn i. Lasse framhåller att det inte lyckas varje gång. Kanske två av tio blir god-
kända. De som lyckats är verkligen snygga och värda att hänga runt halsen. Med
samma teknik har han gjort ”tittstenen” i avbild. Alltså stenen som står i Sjöparken som
man kan se ända till Månstad genom ett borrat hål. Lasse har tänkt göra fler exemplar
och sätta på en platta för att bli en lämplig, skall vi kalla den, Vegbysouvenir.  
Dessutom hade han en del andra gjutningar som var gjorda av en blandning av tenn
och bly. Lasse hade gjort getter av trä och med hals och huvud av en hammare. Håll
upp en hammare får du se att den änden som man spikar med har en hals, huvud och
horn. Fiffigt va. 
En annan fantasifull grej var stubben som han vänt upp och ner, Lasse kallade den ”ett
måste”. Namnet hade han fått genom sin fantasi. På en ”våg” hade han hängt en mås
och en påse te. Det blir alltså ett mås – te.

Lars Isaksson har
stubben framför

sina knän och två
andra konstverk i

axelhöjd.
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I övrigt fanns det tavlor målade i både olja och akryl. Lasse säger att det går i vågor
vilket material man använder. För tillfället är det akryl som gäller.
Som du vet, säger Lasse, så är ju vi konstnärer lite vrickade. Hustrun Anette instämmer
och säger att när det krisar hemma är det bara till att tänka efter och inte höja rösten
utan inse just det som Lasse sa alldeles nyss.

En annan konstnär inom vårt revir bor i Götåkra. Hon heter Lisa Chemnitz. Många
äldre i Finnekumla och Säm kommer nog ihåg var kantor Göthfelt en gång bodde. Just
där bor Lisa. 
Hur kan det komma sig att just Lisa har anammat vår bygd? Hon har genom sin systers
hus i Boarp lärt sig att uppskatta trakten. När så huset hon numera bor i blev till salu
var det bara att slå till och flytta dit. Tidigare bodde vår konstnärinna i Ulricehamn. Då
hade hon sin ateljé i Blidsberg i en före detta fabrikslokal. När skolan gjordes i ordning
gjordes fabrikslokalerna om till tillfälliga klassrum. När skolbygget blev klart flyttade
skolan tillbaka av naturliga skäl. Då blev lokalerna tomma i den tidigare fabriken. Där
kunde Lisa hyra in sin ateljé för en billig penning. 
Lisa berättar att hon har hållit på med måleri i 35 år. Naturligtvis har hon genomgått en
hel del kurser av olika slag. Som många andra konstnärer har hon gått på Konstfack.
Det är väl till största delen måleri i olja som Lisa varit mest intresserad av. Nu är det
bara olja som gäller.

Lisa Chemnitz visar två prov på sina oljemålningar.

Det är inte bara hemma i Götåkra i sin nya fina ateljé som hon visar upp sina mästerverk.
Just för tillfället har hon de flesta av sina alster utställda i ett galleri i Skövde. Varje år i
september har Lisa utställning i Vuxenskolans lokaler i Ulricehamn.
Hon framhåller vikten av att ha lång framförhållning. Det gäller att planera in platser,
många månader i förväg, som är lämpliga att visa sina alster i.
En sak som tar mycket av hennes tid i anspråk är kursverksamheten. Lisa tycker att det
är mycket spännande att lära ut konsten att måla. Men då är det bara olja som gäller.



Hon har för avsikt att starta en kurs ganska snart. Vill du lära dig hur man blandar färg
skall du slå en signal till Lisa och anmäla dig.
Just nu har hon beställning på två tavlor. VSK-bladet fick bevittna när en duk spändes
upp på en skiva. Med fantasi, vana och lite snits i penselföringen kunde man i sin egen
fantasi föreställa sig en underbar skapelse.
En konstkännare, som kom på visit, konstaterar det redaktören inte kunde upptäcka
med bästa tänkbara fantasi. Nu har du bytt stil, sa hon. Det syns på den och den och
den tavlan. Jaha, säger Lisa, så är det.
Har man som redaktören jobbat med färg i ett helt långt liv är det något alldeles extra
att få prata färg med två så skickliga och eleganta konstnärer. 

ETT MEDELÅLDERS PAR
Från norra USA längtade en kall vinter till värmen och
bestämde sig för att åka ner till Florida och bo på hotellet där
de tillbringade bröllopsnatten tjugo år tidigare,
Mannen hade längre ledighet och åkte ner en dag i förväg.
När han checkade in upptäckte han att hotellet hade en dator,
och bestämde sig för att skicka ett mejl till sin hustru,
Han missade en bokstav i namnet. Mejlet hamnade hos en
prästänka i Houston, som just kommit hem från sin makes
begravning och skulle kolla om det kommit e-post med kon-
doleanser från släkt och vänner.
Sonen fann henne avsvimmad vid datorn och läste på skärmen:
Till min älskade hustru. Jag har kommit fram. Jag vet att du är
förvånad över att höra från mig. De har dator här numera, och
man tillåts att skicka mejl till sina nära och kära.
Jag har just checkat in. Allt är förberett för din ankomst i mor-
gon. Jag ser fram emot att träffa dig då. Hoppas att din resa
blir lika problemfri som min.
PS. Det är verkligen hett här nere.
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KILLAR KAN
Har man inget att göra så skaffar man sig. Är man 14 år och lite företagsam är det lätt
ordnat. Det är ju bara att tänka ut vad man vill göra och var man vill göra det och så
gör man det.
De här två yngre herrarna, som heter Viktor Karlsson och Johan Skattberg ringde till
kommunen och frågade om det fanns någon lämplig plats i Vegby för att anlägga en
BMX-bana. 
Det kan ju inte va fel att fråga i alla fall, resonerade man.
Sagt och gjort, med telefonens hjälp ringde de alltså upp kommunens fritidskontor. Där
svarade Lena Molander. Hon blev positivt inställd direkt. En tid bestämdes då hon tog
emot Viktor och Johan på sitt kontor. Där framlade de sin idé. Efter det att Lena tittat
på platsen skickade hon Pelle Berglund till pojkarna. Han hjälpte grabbarna att upprätta
ett kontrakt och markerade ut var BMX-banan skall byggas. 

Viktor och Johan röjer och gräver för att få sin BMX-bana framkomlig.

Vad är då en BMX-bana? Jo det är en bana att cykla i terrängen på med en special
cykel som kallas BMX. 
Området, som det gäller, ligger söder om Karl Johans väg där det en gång i tiden fanns
storslagna planer på att någon industri skulle etablera sig. 
Det är ju inte bara att cykla rakt ut i terrängen. Med yxor, motorsåg, spadar och en stor
portion envetenhet och som grädde på moset lite grus i spåret står allt klart för premiär-
turen.
Kanske att det fordras lite balsam på blåsorna i händerna. 
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BLOMMOR I LÅNGA BANOR
Sedan tre år tillbaka har vi en alldeles utmärkt blomsteraffär i Vegby. Den heter
Abrahamssons blommor.
Det hela började redan år 1990. Aldur Sjölin hade lagt ner sin manufakturaffär och då
blev huset han hade sin affär i till salu.
En tjej, som heter Maria, tyckte att huset passade henne. Hon köpte fastigheten och
flyttade dit.
Efter 4 år flyttade hon därifrån. Maria hyrde ut huset till olika hyresgäster.
Maria Ferm jobbade i Katrinedals bowlinghall i Borås. Där lärde alla Vegbys bowlare
känna henne. Hon sålde kaffe med frallor eller wienerbröd till oss efter allt slit med
kloten.  Jämsides med detta jobb utbildade hon sig till florist. En florist är en människa
som kan det mesta om blommor. Det gäller också att ha sinne för hur de olika blom-
morna passar ihop. Det fordras också ett stort handlag med att binda buketter och kran-
sar till begravningar eller uppvaktning på födelsedagar till exempel. Efter att vid olika
tillfällen ha sett hennes produktion kan man verifiera att resultatet är mycket gott.
Efter att ha genomgått floristutbildningen var det åter dags att flytta tillbaka till huset
mitt emot ICA i Vegby. Året var 2002.
Man kan anta att det var kärleken som var drivkraften men det skall en utomstående
inte lägga sig i, men det kunde ju inte bara vara en slump att Maria tog med sig en
blomsterhandlare till Vegby. Som de allra flesta känner till heter han Abrahamsson i
efternamn. Vad många däremot inte vet är att han heter Leif i förnamn.
Alla som varit i Ulricehamn någon gång och gått över Stora Torget kan ju knappast ha
undvikit att träffa honom eller åtminstone sett honom. Mitt ibland alla blommor och
växter står han, alltid lika glad och vänlig med ett brett leende på sina läppar.
På senare tid har Maria varit honom behjälplig med att ösa ut blommor till alla som har
en trädgård eller åtminstone en blomlåda på balkongen.

Maria håller den fruktade vakthunden i säkert förvar, det gillar Leif som synes.



Blommor är en färskvara. Med kontakter på Västkusten är det bara att ta en tur dit och
hämta hem fräscha växter till affär och torg.  
Nu är det sommar och då behöver även paret Ferm/Abrahamsson ha lite ledighet. 
Om en större beställning skulle bli aktuell ställer Maria upp och fixar detta under förut-
sättning att hon är någorlunda på hemmaplan. Den saken går att undersöka med telefo-
nens hjälp.
Någon gång i början av september öppnar Maria affären i Vegby igen, och Leif står på
torget i Ulricehamn. Då är allt som vanligt igen.

FÖR 45 ÅR SEDAN
I år är det 2005. Det skall alltså anordnas en Sämsjökarneval för femtionde gången.
Tyvärr finns det inga dokument att gå tillbaka till för att se vad som hände på Lingåsen
på den festen. Därför får vi nöja oss med att gå något framåt i tiden.
Vi hugger ett annat år i stället. 1960 anordnades karnevalen för 5:e gången. Då var det
inte många som trodde att Karnevalen skulle uppleva ett 50-års jubileum. Dit har vi
alltså hunnit i år.
Sämsjökarnevalen varade i två dagar på den tiden, lördag och söndag. Man dansade på
en dansbana. Först på senare tid blev det två dansbanor.
En uppskattad programpunkt var en fisketävling. Den gick till så att deltagarna metade
från båt. Flera deltagare kunde samsas om samma eka. Den här tävlingen i mete åte-
rupprepades under ett antal år. Den fick ett hastigt slut när arrangörerna upptäckte att
en deltagare tagit med sig abborrar hemifrån. Det syntes på att gälarna var kritvita. På
en färsk fisk är gälarna röda.
En annan attraktion var att kora Åsundens Pärla. Inför uttagningen av kandidater var det
nästan slagsmål om vem som skulle få äran att träffa alla snygga tjejer som anmält sig.
På festen fick alla som ville rösta om vem som var vackrast och kunde föra sig bäst.
Just detta år, 1960, valdes Irene Mårtensson till Åsundens Pärla.
Utbudet av underhållning var också mycket stort. Då gick det att engagera toppartister.
De kom oftast med någon som ackompanjerade dem. Kanske att VSK skulle ordna
någon som spelade piano. Högtalarna var enkla och kostade inte många kronor. Det
gjorde inte heller gaget.
På lördagen uppträdde Sveriges Rock-drottning, Rock-Olga and her rockets kl. 21.
Kl.23 Uppträdde Elsy Lindgren med pianist.
För dansmusiken svarade Metro-kvintetten under båda dagarna.
På söndagen framträdde Tonårsidolen Rockande Samen med Wetters Show 14.30. 
16.30 Schlager och TV-stjärnan Britt Damberg med Jan Boqvists trio
18.00 Dragspelskungen Carl Jularbo med Ebbe Jularbo kvartett.
20.00 Borås Vattenskidklubb
21.30 Sommarens toppartist Lill-Babs med Claes-Göran Cronas trio
8 000 inträdesbiljetter såldes. Räknar man in barnen som gick in gratis blev det 10 000.
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BYALAGET VEGA HADE MÖTE
Den 27 april hade styrelsen för ovanstående förening utlyst ett medlemsmöte i Vega.
Föreningen har till sin uppgift att värna om vårt samhälle och utveckla detsamma.
När bara 11 personer kommer kan man börja fråga sig om det över huvud taget finns
intresse av att samhället utvecklas. En skärpning behöver anbefallas.
De allra flesta tycker att vår nya park är fin och att det har lagts ner mycket arbete på
att få den i detta skick. Men att hjälpa till finns det ingen tid till. Det kan alla andra göra.
Mötet var utlyst till att prata igenom vilka arbeten som återstår inför invigningen.
Att få till en dag som passar alla var inte lätt. Alltid var det något som var i vägen,
cykel- middag, kräftfiske, Sämsjökarnevalen, privata kräftfester och många andra gre-
jer. Till sist enades man om att Sveriges Nationaldag den 6 juni blir bästa dag.
Programmet är i skrivande stund inte klart, men att Gustav Johansson skall klippa ban-
det var alla eniga om. Likaså att Sture Carlsson skall redogöra för alla turer innan pla-
neringen startade och hur arbetet fortskridit.
Återstår att bygga ytterligare en ramp. Matrial till jobbet finns, det är ”bara” att sätta igång.
Grusplanen som är avsedd att spela Wolleyball på är klar förutom att band skall spän-
nas ut för markering av spelplanens storlek och uppsättning av nätet.
En del matjord återstår att planeras ut. Likaså skall gräsfrö strös ut.
Ett förslag på att sätta upp ett staket mellan asfalten och gräsplanen gillades av mötes-
deltagarna. 3 000 kronor anslogs till inköp av virke och slipers. Orsaken till att ett sta-
ket är nödvändigt är att folk tar sig friheten att köra ända ner till sjön med bil för att
slippa bära revbenen och ölburken till grillen.

Nästan innan mötet var slut var Gustav och Ulf nere vid sjön och skyfflade jord.

Ordföranden Hans Nord meddelade att en delegation från Leader+ skall resa omkring
och titta på jobb som de beviljat medel till. Som enda plats i vår kommun får Vegby ett
besök den 26 maj. Ett fyrtiotal representanter gör oss den äran.
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I slutet av juli och början av augusti kommer uppskattningsvis 600 cyklister till
Ulricehamn. Det är Cykelfrämjandet som har denna stora sammandragning av cyklister
från olika delar av Norden. Bland annat kommer det folk från Danmark och Stockholm
som cyklar hela vägen till stan. Från det gamla järnvägsområdet är det tänkt att gäster-
na skall cykla olika stäckningar på de före detta banvallarna. Vissa av de ovanstående
dagarna kommer det att krylla av cykelburna gäster i vårt samhälle.  
När du läser detta har invigningen redan varit.

SÖDRA SÄMSJÖNS FISKEVÅRDS-
OMRÅDE

I år höll ovannämnda fiskevårdsområde årsmöte den 6 april i Vega.
Där berättades att föreningen med hjälp av en konsultfirma gjort en undersökning av
kvalitén på vattnet samt en undersökning av botten faunan. 
Resultatet blev ett mycket gott betyg för både vattenkvalitén och växtligheten i botten-
vegetationen. Detta bådar gott inför framtiden.
Enar Henning har gjort provfiskning av öring. Resultatet blev mycket klent. Det ser ut
som att öringen helt har försvunnit. Han provfiskade med 7 stycken ryssjor. Hade det
funnits öring borde någon ha hamnat i Enars garn. Att fånga avelsfisk misslyckades
alltså totalt.
I stället föreslog att köpa nykläckta yngel av öring och 2 000 stycken ettåriga öringar
av samma stam som finns i Ätran.
Förslag ställdes också att inköpa 2-åriga öringar men någon meddelade att sådana firrar
inte finns att köpa.
Dessutom tänker föreningen inköpa 200 kilo gös för att plantera ut under maj månad.
Nu är det beslutat att kräftfisket startar i Sämsjön den 5 augusti klockan 17.00. 
Däremot har de som fiskar i Åsunden fått rekommendationer att inte fiska alls under
2005.
Minkarna fiskar kräftor året runt och är en konkurrent till de tvåfotade fiskarna. Dessa
är inte dresserade att hålla sig till vissa mått. De tar rubb och stubb. Kanske detta är
orsaken till att det betalas skottpengar på mink. I Åsunden har skytten belönats med
150 kronor per skjuten mink. Summan har varit lägre i Sämsjön. På årsmötet besluta-
des att höja skottpengarna till samma nivå i både Sämsjön och Åsunden , alltså 150 kr.
Avgiften för rätten att fiska är oförändrad 200 kronor för ett årskort och 30 kronor för
ett dagskort.
Som avslutning på årsmötet gottade man sig med att äta smörgåstårta och titta på film.   
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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
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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



VÄLKOMMEN SKÖNA MAJ
I dag är det Valborgsmässoafton. Vi står på tröskeln till våren och sommaren. I kväll är
det våren som besjungs och hälsas välkommen.

Per Jonstoj talar
om något som
väcker körens

intresse ”lite vid
sidan om”.

Man välkomnar sköna Maj. Detta är inget skönt fruntimmer som kommer, det är måna-
den Maj som gäller. Fast det brukar stavas med ett litet m i vårt land. 
Tänker man tillbaka så har inte alla eldar varit till bara för syns skull. Det har känts rik-
tigt gott att stå nära elden och värma sig. Dumdristig som man är har lite för tunna klä-
der satts på kroppen. Ibland har det till och med snöat och varit bitande kallt.
Nu är det år 2005 och då är allt annorlunda. Våren är i år ganska normal. Björkarna har
inte slagit ut ännu men på en del buskar syns löven som små musöron.

Pastor Per talar och
åhörarna lyssnar
andäktigt.
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I Hembygdsparken har det rustats för att fira vårens ankomst. Som traditionen bjuder har
det släpats ihop en rishög som skall brännas, om det låter sig göras på grund av torka.
Evald Johansson eldade i alla fall skötte brasan med sedvanlig finess.
Korvkoket var igång med en livlig kommers. Korv med senap i ett bröd smakar mums.
Kassören Iris Johansson såg till att korvarna blev lagom varma och att senapen flöt ut
jämt och snyggt. 
Kören har kommit, kören med medlemmar från Finnekumla och Tvärred. Precis som
det brukar vara ställer den upp sig med ryggen mot väster och publiken vågar inte
komma närmare än 20 meter. Det är väl egentligen bara fotografen som bryter mönstret
och smyger omkring och stör friden.
Därmed är allt som det brukar vara.

Monica Johansson hade en stor och mäktig kör med sig för att hälsa våren välkommen.

En vårtalare har också anlänt till Hembygdsparken. Han heter Per Jonstoj och är präst
med hemvist i Tvärred.
Kören har varit på plats ganska länge och sjungit upp sig samt fått sig en kopp kaffe
med tilltugg.
Nu äntligen stegar Hembygdsföreningens ordförande Göran Axelsson fram och hälsar
alla välkomna. Efter några inledande fraser överlämnar han orden och tonerna till den
sammanslagna kören från Finnekumla och Tvärred.
Raskt lyfte Monica Johansson armarna i luften och startade upp sången ”Vintern rasat”.
Man riktigt hörde mellan andetagen hur lövet sprack ut.
Därefter följde ”Våren kommer till vår fröjd”, ”Glad såsom fågeln” och ”Hör hur väs-
tanvinden susa”.
Per Jonstoj hade man, som sagt, lyckats att få hit som vårtalare. Han var glad att snön
var borta och fågelsträcken med massor med olika fåglar flugit över Tvärred och hop-
pades att det varit likadant över Vegby.
Han berörde krigets fasor och att trampminor fortfarande kräver offer i Vietnam efter
trettio år. Jonstoj talade också om förödelsen i dagens krig i mellanöstern och andra
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platser. Kyrkan försöker påverka myndigheterna att tillämpa en humanare flyktingpoli-
tik. Han påpekade att jämställdheten i en del av våra grannstater har en hel del övrigt
att önska både inom arbetsrätten och jämställdheten mellan könen.
Nu, sa han, går vi en vacker tid till mötes. Det är faktiskt bara ca två veckor kvar tills vi
står mellan hägg och syren. Precis som skomakaren då han hade sin omtalade semester.
Kören avslutade med att i tur och ordning sjunga ”Sköna Maj”, ”Nu grönskar det”,
”Våren är kommen” och till sist ”Hymn till Västergötland”.
Som traditionen bjuder avslutades firandet med att alla sjöng Sveriges nationalsång
unisont.
Nu återstod dragningarna på de sålda lotterierna, och så en sista varm korv innan det
blev dags att fortsätta firandet hemma eller hos goda vänner.

Här ser vi bara en liten del av den stora publiken på 175 personer.

VÅFFLOR I HEMBYGDSPARKEN
I sommar kan vi göra som vi brukar. Vad brukar vi göra då? Jo, vi brukar ge oss iväg
utanför tomtgränsen alla söndagar i juli och ta oss till Hembygdsparken. Där kommer
det som vanligt att serveras våfflor med grädde och hallonsylt till kaffet.
Alla som varit där förr om åren vet hur trevligt det brukar vara. Så fort någon har en
historia att komma med spetsar de flesta öronen. Lite fräcka får de vara bara de inte är
allt för grova. Sånt gillar folk!
Sätt igång redan nu med att plugga in dina gamla och kanske nya vitsar och historier.
Har du många blir du automatiskt medelpunkten, det kan vi garantera.
Första söndagen med våfflor blir den 3 juli och följs sedan upp med ytterligare fyra
söndagar i juli, den 10 onde, den 17 onde, den 24 de och den 31 te.
Ta det här med skrivningen av datum med lite humor, tack!
Vegbyortens Hembygdsförening hälsar alla varmt välkomna att njuta av kaffe med
våfflor i Hembygdsparken. Det blir också gratis underhållning.
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FANTASIA 10 ÅR
Att tiden går väldigt fort är lätt att förstå när man får en inbjudan att delta i firandet av
dagiset Fantasias 10-åriga tillvaro. Vi som var där trodde att det bara gått halva tiden
sedan verksamheten startade.
VSK-bladet har vid tidigare tillfällen försökt att beskriva de vedermödor som Anette
och Lars Isaksson hade att brottas med innan verksamheten kom igång. Nästan inget av
alla förslag på utrymmen för verksamheten dugde åt kommunens gubbar och kärringar.
Men så äntligen nappade det. Trima hade lokaler som inte användes till fabriksverk-
samhet. Ett omfattande renoveringsarbete sattes igång och äntligen var det dags att star-
ta dagis – verksamheten för drygt 10 år sedan.
En videofilm spelades in vid invigningen för 10 år sedan. När man ser den förstår man
att tiden runnit iväg med enorm hastighet. Barnen som var små då håller nu på att bli
vuxna. Med mycket stor möda känner man igen dem.

Grundarna av 
Fantasia, Anette och
Lasse Isaksson.

Jubileet gick av stapeln den 1 april. Trots datumet var det inget skämt. Egentligen var
det inflyttning redan i januari-februari 1995. Den som väntar på något gott väntar som
bekant aldrig för länge så det duger gott med ett lite senkommet firande.
Man märker tydligt att barnen i skolan har fått sin uppfostran i Fantasia. Alla utan
undantag har lärt sig vad det innebär att sjunga. Barnen får lära sig att framträda inför
publik på ett mycket tidigt skede i livet. Detta har de helt klart nytta av resten av livet.
Med Annette och Lars Isaksson vid rodret sprider sig trivseln bland barnen, föräldrarna
och personalen. Vi har inte hört att någon varit missnöjd med Fantasia under alla dessa
10 år. Detta är det bästa betyg som kan ges.
Det finns personal som varit anställda ända sedan starten. De som jobbar där nu heter
Annette, Lars, Irene, Pia, Monica och Eivor.
Redan ute vid Karl-Johans väg får vi en fingervisning om vad som är på gång inne i
Fantasias lokaler. Där finns uppriggat en välkomsthälsning med färggranna ballonger.
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VSK-bladet var lite senfärdiga. Det mesta firandet skedde redan på förmiddagen när
inte vi var på plats. Det berättades att en stor tårta hade tillverkats med en rund tårta i
mitten och med tio tårtor som utgjorde strålar. Den såg ut som en sol som lyste över
jubileet.
Alla som kom till Fantasia denna dag blev bjudna på kaffe, saft och tårta. Mycket folk
måste ha passerat för av tårta med strålar fanns inte mycket kvar.

Lite bus emellanåt är uppfriskande.

En utställning var också anordnad där en kavalkad av foton från den gångna tiden
fanns med. Barnen hade, som sig bör, också tillverkat små konstverk som besökarna
fick ta del av.

Viktoria visar upp samhällets senaste medborgare endast en vecka gammal.

På en fråga om framtiden berättade Annette och Lars att beslutsfattarna hela tiden änd-
rar förutsättningarna för att driva ett privatägt dagis. Ibland sätter man upp regler som
är helt orimliga. Man går till och med så långt att man sätter lagar ur spel. Lagen om
anställningstrygghet tycks inte existera för dem som håller till i maktens korridorer.
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Detta gör att det aldrig känns riktigt tryggt när grunderna hela tiden förändras säjer
Annette och Lars nästan i korus.
Ibland går man ut med helt felaktiga prognoser. Ta detta med barnafödande i Vegby.
Vegbyborna anses tydligen inte vara så värst fertila. Prognosen för innevarande år är 2
nyfödda barn. De som går omkring och kikar på damernas magar har kommit fram till
att 10 säger 10 barn kommer att se dagens ljus.
Det går inte heller att förutspå hur många barnfamiljer som tänker att köpa hus och
flytta till vårt lilla fina samhälle.

FÖRSAMLINGSAFTON I FINNEKUMLA
Kyrkliga syföreningen i Finnekumla var påpassliga. Den 8 april just som det mesta av
isen på våra sjöar försvunnit anordnades en Församlingsafton i församlingshemmet.
Med ett så fint program borde några fler passat på att ta sig dit. Kanske var det det uto-
mordentligt dåliga väglaget som spelade in. Man kunde inte tro att det var en bil man
åkte i. Det kändes snarare som att man åkte tåg genom massor av växlar.
Finnekumlakören består av en mycket trogen skara som alltid ställer upp. Men så har
man också Monica Johansson som ledare.

Körledaren
Monica
Johansson
ackompanjerar
sin kör.

Birgit Andersson välkomsthälsade och överlämnade tonerna till kören som startade upp
programmet med tre käcka melodier ackompanjerade av Monica på piano.
Efter detta fick församlingen delta i några psalmer hämtade ur tillägget i psalmboken.
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Kören har hämtat 
luft ända nere i 

fotknölarna och sjunger
ut för full hals.

Om räkneverket fungerade som det var tänkt var det sex psalmer som sjöngs.
Nu var det dags för det efterlängtade kaffet. Detta serverades för att ha något att dricka
till de underbara frallorna.
Vem var det som beträdde scenen efter kaffet? Tomten var det då inte men väl en annan
trogen deltagare på tillställningarna i Finnekumla. Alla har säkert redan gissat vem det
kunde vara. Han heter alltså Martin Josefsson och kommer från Tvärred.
Martin skötte försäljningen på känt manér. Trots att publiken var liten hade han även
nu förmågan att lätta på folks plånböcker.
En försäljning utan Martin är som en tom godispåse.

Vad får jag för grön-
sakerna? Är en 50-lapp
för dyrt? Bjud 40 kronor
då så får jag i alla fall
minst den 50-lapp jag
vill ha.

Efter lekamlig spis och världsliga förlustelser stod psalmsång på programmet igen.
Eftersom det var afton var det aftonsånger som sjöngs.
Birgit Andersson läste kommande söndags texter som avslutades med bön.
Församlingsaftonen avslutades med att alla deltog med att sjunga en psalm.
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INVIGNING AV SJÖPARKEN
Precis lagom till invigningen släpptes en skock får ut på grönbete i Sjöparken. En som
troligen blev mycket glad för detta var Gustav Johansson. Naturligtvis hinner fåren inte
beta av ett så stort område men de kan vara till god hjälp med gräsklippningen.
Nu är det inte så att får av glasfiberarmerad plast betar så värst mycket men en vacker
kompletterande syn är det. Olle Andersson är det som är ”far” till fåren. Idén har han
fått från Amerika. I Sverige, närmare bestämt på Gotland, tillverkar man liknande får
av betong att användas till att spärra av vägar som man inte vill ha trafik på. Här i våra
trakter tillverkas ”suggor” av betong för samma ändamål.

Olof Andersson har släppt ut fåren på bete.

Klockan femton på Sveriges Nationaldag startade firandet. Byalaget Vegas styrelseord-
förande höll hälsningstalet. Han beskrev hela processen med att färdigställa den gamla
sågverkstomten. Den egna arbetsinsatsen var satt till 1 800 timmar eget arbete för att
bidrag skulle betalas ut. Bokförda timmar är bortemot 3 000 i stället. Räknar man in
alla timmar som inte är bokförda hamnar man säkert på ett par tusen timmar ytterligare.
Utöver detta har bland andra Sture Carlsson och Hans Nord släppt till maskiner utan att
ta betalt för detta. Detta är hela samhället mycket tacksamma för. (Red. kommentar).
Hans framhöll särskilt några personers insatser. Gustav Johansson, Ulf Holm och Gösta
Malm ville han framhålla utöver många andra som bidragit på ett förtjänstfullt sätt att
färdigställa så att vi kan kalla parken vid sitt rätta namn, Sjöparken.
Hans Nord överlämnade ordet till Olle Andersson som fått i uppdrag att invigningstala.
Han kände sig mycket stolt över att ha fått äran att hålla detta tal. Olle menade att han
inte ens kommer från dessa trakter och dessutom bor en bit utanför samhället 
Olle höll ett mycket vackert och känslofyllt tal. Han blandade både Sjöparken och lite
nationaldagen i talet. Alla vi som lyssnade är tacksamma för att det blev just du Olle
som höll talet. Bättre kunde ingen ”inhemsk” ha gjort det. 
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Så var det då dags att inviga Sjöparken. Detta skedde på så sätt att Gustav Johansson,
Ulf Holm och Gösta Malm tog plats vid fören på skeppet. Gubbarna hjälptes åt att
kasta en flaska gjord av is mot stenen. I samma stund som isen sprutade om flaskan
förklarade Gösta Malm Sjöparken invigd.

Gustav tog i så 
att det skvätte.

Flaskan av is gick 
i tusen bitar. Nu 

är den invigd,
Sjöparken.

Förskolbarnen från Fantasia tog plats framför tältet som stod uppställt. Därefter sjöng
barnen några sånger ackompanjerade på gitarr av Lars Isaksson. Förskolebarnen hade
god hjälp av sina ”fröknar”. Vilka applåder dom fick.

Barnen från Fantasia underhåller med många roliga sånger.

När barnens toner tonat ut tog PRO Åsundens sångkör plats på ”scenen”. De framförde
en hel rad med kända melodier med text därtill till Benkt Ekdahls ackompanjemang på
Keyboard.
Deras framförande avslutades, som sig bör på Nationaldagen, med att alla sjöng Du
Gamla Du Fria unisont. Nu blev även Sveriges nationaldag firad.
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Åsundens PRO-kör invigningssjunger.

Som en liten minnesanteckning kan vi påminna om att det var första gången som
Nationaldagen var helgdag, en ledig dag för de flesta. I stället fick många kämpa på
och jobba när det skulle varit annandag Pingst.

Ordföranden Hans Nord vänder ofint nog ryggen mot kameran.

Hela invigningen blev mycket lyckad, med drygt 300 personer närvarande, trots att reg-
net hängde i luften. Precis när PRO Åsundens kör tagit sista tonen i sitt framträdande
började det driva ett tätt, tätt regn. Därför blev det folktomt med omedelbar verkan.
Inte en enda person utnyttjade glöden på grillarna som Tomas och Roger fixat fram.
Däremot var det full kommers på kaffe och allehanda bakverk i Nyfiket. Besökarna
kunde dra sig undan regnet till ett partytält som var uppsatt.
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Olof Andersson invigningstalar.

Här är beviset. Sjöparken har just blivit invigd och fått detta namn.
Snygg skylt! 
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SOMMARLOV
Den 9 juni var sommarlovet ett faktum i Vegby skola. På kvällen samlades alla i
Finnekumla kyrka för en riktig avslutning på det gångna läsåret.
Rektor Stig Ericsson lovprisade eleverna i Vegby skola för året som gått. Han återkom
flera gånger till den fina andan som rått i skolan mellan eleverna och mellan eleverna
och lärarna.

I väntan på att bussen skall komma.

Han poängterade att detta förhållande kommer att sitta i högsätet även under nästa
läsår. Kränkning av någon elev kommer inte att tolereras. Han tog ett exempel på hur
det inte skall gå till. Rektorn berättade om en elev, dock inte i Vegby skola, som tittar
på matsedeln och säger: vad får vi att äta i dag? En tjej som står bredvid svarar att den
här maten blir det. Då säger den första eleven: du är inte tillfrågad. Det är denna attityd
som skall bort från skolan och bearbetas extra under nästa läsår. Vi skall ta hand om
varandra och hjälpa varandra i stället.

Den här kvintetten stod utmed vägen och väntade på bussen.
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Han återkom på nytt och framhöll den positiva andan som rått under detta läsår. 
Rektor Ericsson önskade alla ett riktigt skönt sommarlov. Sedan tackade han särskilt de
avgående sexorna som skall börja på Stenbocksskolan till hösten. Detta gjorde han
genom att överlämna en nyckelring till var och en av de elva avgångseleverna som en
gåva från rektorsområdet. Dessutom fick var och en av de tio tjejerna och den enda kil-
len i klassen var sin jättefin ros av föräldraföreningen.
Avslutningen började med att en stor blå buss hämtade vid skolan. Men redan en halv-
timma före avresan samlades man i klungor och pratade. Bussen startade med de elever
som fanns på plats för att under vägen till Finnekumla kyrka samla upp elever som stod
och väntade utmed vägen.

Detta är kanske bara hälf-
ten av alla bilarna som stod
parkerade utanför murarna.

Väl framme tog alla plats klassvis i bänkarna och även framme i koret.
Först ut var Elin och Elin som spelade ”Den blomstertid nu kommer” på blockflöjt
innan alla fortsatte att sjunga psalmen unisont. 
Emma spelade ”Nu grönskar det” på piano och Lisa och Viktor spelade ”Et noy de la
mare” på gitarr. 
Skolkören med Jakob, Kasper, och Tobias sjöng första versen på ”Nu är den bästa
tiden”, Kathrin, Lina och Nicole sjöng den andra versen, Lisa, Ada och Evelina den
tredje samt Anton och Daniel den fjärde versen.
Skolkören fortsatte med att sjunga ”Sommarn är kort” innan det var dags för Julia att
framföra ”Für Elise” på piano.
Jakob och Kasper spelade ”Kycklingpolka” på Gitarr. 
”Den vackraste visan” sjöngs av Kathrin, Frida, Rebecka, Julia och Beatrice.
Förskoleklassen och ettan framförde två låtar, ”En sommarlåt” och ”Galen i glass”.
En visa som verkligen hör till en skolavslutning är ”Idas sommarvisa”. Den fick vi höra
sjungen av klasserna två och tre tillsammans.
”Hunters Chorus” tolkades av Sofia på fiol.
Klasserna två och tre framförde tre visor. Dessa var ”Sommar, sommar och sol”,
”Sången om sommaren” och ”Ja, nu är sommaren här”.
Sexans flickor sjöng ”Nu grönskar det”.
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Efter all denna sång och musik var det dags för komminister Per Jonstoj att hålla ett tal
till eleverna från Vegby skola. Eftersom han är mycket intresserad av idrott framhöll
han, under elevernas jubel, hur bra Vegby ungdomarna är i fotboll. Han hade fått känns
på detta genom ett stort nederlag för sitt eget lag för bara ett par dagar sedan. Men han
önskade naturligtvis alla en skön sommar och ett vederkvickande sommarlov.
Efter Per Jonstojs tal sjöngs psalmen 201, ”En vänlig grönskas”.
Nu var det dags för Evelina att sjunga solo. Hon framförde ”Sommaren är här”.
Ytterligare en visa som inte får gå en riktig skolavslutning förbi är ”Barfotavisan”. Vers
ett sjöngs av Ada och Elin, vers två av Lisa och Emma, vers tre av Kathrin, Frida,
Beatrice och Julia. I refrängen stämde alla i för full hals.
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Därefter talade rektor Stig Ericsson, som återgetts ovan. 
Innan det var dags för det riktiga sommarlovet avslutades examen med att hela försam-
lingen sjöng ”Nu går sista visan”, unisont.
Väl ute på kyrkbacken kunde alla köpa den alldeles färska Skoltidningen för 10 kronor
av läraren Ingvar Klasson.

Rektorn har redan tagit plats. De tomma
bänkarna är reserverade för eleverna.

Kyrkan var fylld till bristningsgränsen. Bänkarna var fulla både nere i kyrkorummet
och på läktaren. Även i gångarna stod det folk till förtret för vaktmästaren Per-Olof
Svantesson. Som en extra försiktighetsåtgärd fanns Räddningskåren från Vegby på
plats. 

Ute på kyrkbacken blev det nästan trångt när alla kommit ut från ceremonin.
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FÖRSKOLANS DAG
Den 19 maj firade förskolan Fantasia sin egen dag. Eftersom vädret var på barnens sida
denna dag passade man på att hålla till i Sjöparken där det var sol men snålblåst.
Hade detta skett en dag tidigare hade både barn och vuxna fått nålar av is i håret. Fader
Pluvius är verkligen en lynnig farbror. Troligen har han tagit fel på månad och tror att
det är april i stället för den sköna maj.
Firandet började med att de 19 barnen från Fantasia samlades vid grillkåtan i Sjöparken
och firade fyra stycken födelsedagsbarn.

Barnkören står uppställda för att underhålla mamma och pappa 
eller farmor och farfar, eller morfar och mormor.

Punkt nummer två på programmet var underhållning. Efter en kort promenad från
Sjöparken stannade man till nedanför trappan till poolen vid ICA. Meningen var att
sångprogrammet skulle framföras utanför ingången till ICA. Men den isande vinden
gjorde att det var betydligt bättre för alla parter att låta ICA-huset utgöra vindfång.
Där ställde man alltså upp sig för att framföra en rad sånger som man tränat på
”hemma”
Lasse Isaksson ackompanjerade barnen på gitarr. Det är alltid lika fascinerande att se
och lyssna på dessa små medborgare. Att barn som bara är en tvärhand höga kan fram-
kalla så ljuvlig sång är alltid lika fantastiskt.
Intresset för att lyssna på barn och barnbarn är stort. Hela 25 stycken hade mött upp.
Nu var det dags för punkt nummer tre på programmet. De små skådespelarna och deras
följeslagare vandrade tillbaka till grillkåtan igen. Där var det meningen att lunchen
skulle intas. Den här dagen bestod lunchen av grillad korv med bröd och något att
dricka till.  
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VSK-BLADET 25 ÅR
Vi fortsätter att leta korn från de allra första utgåvorna av VSK-bladet.

FÖR ALLAS MOTION.
Vegby SK håller nu på att komplettera sin idrottsanläggning med ett nytt elljusspår.
Markägarna till det gamla sade upp arrendekontraktet för något år sedan.
Det nya spåret kommer uteslutande att gå över Sveaborgs marker. Ägaren till området
ifråga har ställt ett mycket förmånligt arrendekontrakt till föreningens förfogande.
Vinteridrottssektionen, som närmast är föreningens byggnadsansvarige, började redan
förra vintern att projektera för det nya spåret. Under årets lopp har därefter ett omfat-
tande arbete skett med fällning av skog och planering av spåret. Detta har delvis skett
maskinellt. Skogen har gett åtskilliga kbm. massaved till markägaren.
Vid rensningen av spåret uträttade skolbarnen i Vegby skola ett fint arbete för viket
vinteridrottssektionen vill rikta ett speciellt tack.
Till viss del kommer den gamla belysningen att användas. Därigenom kan man pressa
byggkostnaderna något. I runda tal räknar man med att arbetet kommer att kosta cirka
60000 :-.
Av detta belopp inflyter 19 000 :- i bidrag från Ulricehamns kommun i jan. 1981.
Föreningens damklubb har dessutom lovar att stötta upp med 10 000: - till belysningen.
Resterande 30 000 :- finansieras dels genom ett omfattande ideellt arbete, och dels för-
hoppningsvis, med bidrag från föreningens huvudkassa.

UR MINNETS SKATTKAMMARE.
Ibland finns det stunder då det är roligt att minnas tillbaka på tider som flytt inom Vegby SK.
Minns ni den gamla trevliga Ekvallen där det utspelades så många glada och bittra stri-
der förr i tiden.
Och minns ni atmosfären runt planen, styckjunkare Svensson som sålde godis och
Nisse Holmström som inte behövde ha många minuter på sig mellan tågen för ett besök
på Ekvallen.
Kom man riktigt tidigt före matcherna kunde man höra hammarslagen när dubbarna
spikades fast i skorna. Och minns ni spelarna på planen, Rosenqvistarna, Einar Bodvar,
Martin Hagberg och många fler. Nog var det härliga kämpar.
Om Valter Rosenqvist sades det att han sköt 100 straffar i följd utan att missa någon.
För att understryka sanningshalten i påståendet besökte klubbtidningen honom i hans
trevliga enrummare på Utsikten 7 i Vegby.
Det där med 100 straffar i rad är nog lite överdrivet, säger han, men nog sköt jag de
flesta i mål. Får jag skryta lite var jag nog ganska säker.
Valters roligaste fotbollsminne är en seriefinal mot Torsbo i Limmared. Det gick extra-
tåg dagen till ära. Vegby vann med 3-2 och Valter hade gjort ett mål på frispark.
Det dystraste minnet är mot Torsbo på Ekvallen. Stryk med 1-0 och Valter hade missat
inlägget före. Det är vid sådana tillfällen som man vill sjunka genom jorden.
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BENGT HENNINGS POPPIS DANSBAND
Bengt Hennings orkester har genom årens lopp blivit ett av Västsveriges populäraste
dansband. Under fredag/lördagskvällar låter dessa musikanter sitt välljud klinga för en
dansglad publik. En härligt svängig dansmusik framförallt för os medelålders.
Orkestern som nästa år fyller 15, har sin hemvist i Götåkra.
Det var där det började för ett 20-tal år sedan i orkestern Sunshines. Ett gäng
Götåkragrabbar slog sig samman och bildade orkestern. Med gitarr och tvättbräda i ryt-
msektionen for man runt på mindre tillställningar i bygden och spelade. Snart nog läm-
nade några killar orkestern och nya kom till. Bland dem Bengt Henningsson som dock,
med tanke på orkesternamnet, inte är kapellmästare. Det är i stället Sivert Hagberg
Efter år av idogt spelande har Bent Hennings utvecklats till ett av Västsveriges populä-
raste dansband. Sivert Hagberg: när vi spelar på Valhall i Skövde kommer det i vanliga
fall tusentalet personer. Då är det roligt att spela.
Populariteten kan också mätas i antalet bokningar. Sivert och Lennart talar om att hela
1982 plus 20 veckoslut 1983 är fullbokade.
Mera skulle vi kunna få, men vi tycker det räcker med ett par kvällar i veckan. Man
skall inte spela oftare än att man trivs med jobbet.

MYCKET FOLK MEN STÄDAD SÄMSJÖKARNEVAL 1981.
Regnet satte sin prägel på årets festligheter på Lingåsen. Fredagen drabbades av ett
dagsregn som inte upphörde förrän timmarna före öppningsdags. Lördagen bjöd på ett
hyggligt väder men som ett unikum kan söndagsvädret nämnas. Ett regnmoln hängde
envist kvar över Vegby och gav dryga 10 millimeter nederbörd på festplatsen medan
det i grannskapet knappast kom en droppe. Den tecknade regnförsäkringen på 20 000: -
föll alltså inte ut. På mätningsplatsen i Pinebo föll endast ”futtiga” 0,3 mm.
Polis och ordningsvakter betraktade besökarnas uppträdande som gott även om det
fanns mycket ungdomar ute vid parkeringsplatserna. Totalt stod 16 polismän och 25
ordningsvakter för vakthållningen.

UR MINNETS SKATTKAMMARE.
Det var 1949 som Sixten Malm började att döma fotboll och bandy mera på allvar. Efter
att ha gjort sitt som fotbollslirare i Vegby beslöt hansig för att under en 20-årsperiod
framåt i tiden att hålla ordning på alla fotbollsspelare ute på arenorna. Ett jobb som han
lyckades bra med trots att han i motsats till dagens domare inte hade några gula och
röda kort att hiva upp ur fickan för att visa gnälliga fotbollsspelare vem som bestämmer.
Bäst tycker Sixten att han lyckades i bandy och det blev med tiden tre DM-finaler.

VEGBY SK I FOCUS.
Efter tre års frivilligt arbete har den gamla dansbanan på Sämshov rustats upp till en
trivsam och ändamålsenlig anläggning. Dansbanan har byggts till på samtliga sidor så
att serveringsutrymmen har erhållits. Musikestraden är flyttad, samtidigt som den har
blivit större för att tillgodose dagens orkestrar med utrymme. I anslutning till estraden
har omklädningsrum och toaletter inrättats.
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VAD ÄR GBFF?
Gällstadsbygdens Företagarförening (GBFF) samlar företag i Gällstad, Vegby, Marbäck
Tvärred och Grönahög och har i dag 76 medlemmar. Föreningens arbete är uppdelat i
Detaljhandelsgruppen, Infrastrukturgruppen och Textilgruppen. Samordnande är styrel-
sen som i dag består av Stefan Palm, ordförande, Annelie Emanuelsson, sekreterare,
Lars Erik Göthager, kassör samt Ingela Axelsson och Eva Gårdmarker. Adjungerande i
styrelsen är Gustav Örn från Näringsliv Ulricehamn (NU).

Aktuellt just nu:
Textile Weekend, ett arrangemang som hålls den 17-18 september. Vakna och alerta
idrottsföreningar tar naturligtvis chansen att vara med på ett hörn? Under TW kan man
köpa sig en marknadsplats på Torget om man har en textil inriktning och kommer från
företag i Gällstadsbygden och Ulricehamn.

Nytryckning av Shoppingbroschyren efter en hel del redaktionella ändringar. Ta
gärna ett exemplar av den nya shoppingfoldern, det finns mycket information om buti-
ker och öppettider i den som alla invånare i Gällstad och Vegby har nytta av att veta.
Alltid är det någon turist eller handlande som ställer en fråga till oss i lokalbefolkning-
en. Den finns i kassan i alla butiker.

Cykelturistveckan, det vill säga v 31, har redan nu 350 anmälda. Cyklisterna kommer
att bli väl omhändertagna när de kommer hit till våra trakter och har en hel del att
avverka om de skall cykla alla dagar och alla banor. Ingen latmanssemester precis!
Förutom dagsturerna på cykel finns ett helt veckoprogram och där ingår bland annat en
shoppingtur till Gällstad torsdagen den 4 augusti. Någon eller några banor passerar
också Vegby och Gällstad, så vi kommer att märka av dessa hurtbullar mer än en gång.

En förstudie angående gång- och cykelväg mellan Vegby och Gällstad är på gång och
förverkligandet av en sådan skulle tillföra våra trakter en hel del.

GBFF får sina handlingar dels genom en medlemsavgift på 200 kr och dels på en diffe-
rentierad serviceavgift från 1000 kr till 6500 kr som företagen i bygden betalar.
Etablerar man sitt företag i t ex Gällstad är det en oskriven lag att man är med och
betalar för de tjänster som föreningen utför. I Gällstad och Vegby är i princip alla med,
lite sämre är det i Marbäck och Tvärred, kanske av förklarliga skäl.    
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