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MUSIKAL 2006
När det våras ibland bergen har det blivit tradition att sätta upp en musikal i skolan.
Bakom det hela står Vegby skolas mycket kompetenta lärarkår.
Årets musikal var uppdelad i tre avdelningar. I den första avdelningen var det klasserna
F-1-2 som stod för underhållningen. De kallade sin avdelning Majas alfabet – Musikal.
En lång rad både mycket välkända som mindre kända stod på programmet. Inte mindre
än tre mycket duktiga tjejer spelade fiol. De heter Jenny, Sofia och Sara.
Framträdandet avslutades med en mycket lång applåd.
I avdelning två var det klasserna 3 och 4 som stod för underhållningen. Denna avdelning hette Sverige – Musikal. Tre tjejer föreställde Göta för Götaland, Svea för
Svealand, Nora för Norrland. Man började längst uppe i norr med att läsa en vers om
just de landskapen. Sedan gick resan i landskapsordning söder ut. Man parkerade ganska ofta och sjöng en låt om just det landskap som var aktuellt just då. Det kunde handla
om Norrland, Stockholm, Värmland, Göteborg eller Småland. Allt var ett mycket trevligt program som avslutades med att alla stod upp och sjöng med i Sveriges nationalsång. Detta var pampigt.
Sist på programmet var klasserna 5 och 6. Deras framträdande hade kallats. Vegby
Television. Detta är engelska och betyder på svenska Vegby Television.
Deras program gick i ett mycket högt tempo. Blandningen av fina sångframträdanden
med sketcher gjorde att tiden bara rann iväg.
Hela Musikalen var en skön blandning av sång och musik med inslag av en hel del
deklamering. Summan av kardemumman blir att vi har många mycket duktiga ”artister” i vår lilla skola. Lilla, det såg inte ut så när alla till sist var samlade på en gång och
tog emot folkets jubel.
Man kan instämma i vad Frida sa när hon hälsade välkommen. Hon trodde inte att det
varit så stor publik någon gång tidigare, mellan 175 och 200 personer.
Föräldrar, far och morföräldrar och många andra
kommer för att underhållas
under ett par timmar. Varje
gång är det många nya
ansikten. Detta är extra
trevligt.

Gott om publik var
det inte ont om.
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Ett litet smakprov på hur det såg ut från åskådarplats.

BoMa

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

BoGunnar Andersson
Bergsprängare
0709-837599

boma.entreprenad@spray.se
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VAD BESTÅR DIN KROPP AV?
När man möter dig på den gamla banvallen kan man inte tro att du är gjord av så
många olika kemikalier. Att du innehåller klor kan man inte tro. Du ser ju riktigt snygg
ut efter mina värderingar.
Du som väger ca 70 kilo består av 45,5 kg syre, 12,6 kg kol, 7,0 kg väte, 2,1 kg kväve,
1,05 kg kalcium, 0,700 kg fosfor, 0,175 kg svavel, 0,140 kg kalium, 0,105 kg klor,
0,105 kg natrium och 0,525 kg metaller av olika slag.
Syre och väte finns i vattnet i din kropp. Dessutom går du omkring och släpar på ett
par säckar grillkol. Järnet skulle räcka till ett par rejäla spikar. Svavel har du också så
det räcker till några stora tändsticksaskar.
Du släpar alltså omkring på så många grundämnen i din kropp att du skulle kunna starta en kemisk fabrik hemma i ditt kök.
Det är tur att allt finns överdraget med ett skinn som för den delen också innehåller en
hel del kemikalier.
Stackars människor! Men ni är alla trevliga ändå.

ÄR DET FARLIGT ATT RÖKA?
Tobacco Control har publicerat en studie om rökningens risker.
Man har kommit fram till att en kvinna som röker 1-4 cigaretter om dagen löper 5
gånger så stor risk att dö i lungcancer som om hon avstod denna last. En man löper 3
gånger så stor risk att drabbas av sjukdomen vid samma konsumtion.
Är du man och röker 15-19 cigaretter om dagen är risken att dö i lungcancer 19 gånger
större och är du en kvinna är risken 29 gånger större att dö i denna hemska sjukdom än
om du avstår från bruk cigaretter.
Undersökningen är gjord på 42 000 personer.

ATT NJUTA PÅ RESTAURANG
Om du vill njuta riktigt ordentligt av en måltid är det viktigt att hela restaurangbesöket
blir en njutning. En del människor är trots allt mycket stressade och vill iväg så fort
som möjligt. Får du då sitta och vänta, till synes onödigt länge, på att få betala glömmer du lätt hur god såsen till ”potätera” egentligen var.
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LANDSBYGDSRIKSDAGEN PÅ BESÖK
Landsbygdsriksdagen har förlagt sitt möte till Sjuhäradsbygden den här gången. De
gamla lokstallarna i Borås har som bekant fått en rejäl omgång av byggnadsjobbarna.
Allt har blivit så bra renoverat att konserter och andra sammankomster har blivit populära att hålla där. Åhaga kallas anläggningen.
Massor med folk från hela landet kommer att invadera lokalerna. Ca tusen personer
skall delta från kommuner och byalag från hela landet. Tre ministrar kommer plus en
hel klase med partiledare. Man kan tydligt se att denna riksdag är mycket viktig i synnerhet som det är valår i år. Måttot för en riksdag av detta slag är ”en levande landsbygd”.
Man tänker inte sitta stilla på Åhaga hela tiden. Ett stort antal bussar skall transportera
”Riksdagsmännen” runt i Sjuhäradsbygden. Till och med Vegby får en släng av sleven.
Man kan inte undvika att passera Vegby på väg till Torsbo, som står för ett arrangemang.
Vad är då Landsbygdsriksdagen för något?
Lite förvirrat är det att veta vad Folkrörelserådet är. Det bildades av 40 folkrörelser
någon gång på 80-talet. Det är byalagen som är ryggraden i rörelsen. Det har under det
senaste året hållits ett brett rådslag som kommer att presenteras på
Landsbygdsriksdagen
I Sjuhäradsbygden finns det hela 144 byalag. Av dessa ställer 30 upp och ordnar olika
seminarier. Totalt finns det 4 000 byalag i Sverige, men ingen vet med säkerhet, man
bara tror att det finns det antalet.
Syftet är att förbättra en rad områden på landsbygden. Energiförsörjningen är en fråga.
Bättre vägar är en annan. Fler butiker, bättre bussförbindelser, byggande av bostäder
och ett rikare kulturutbud är andra angelägna frågor. Hela Sverige skall alltså leva,
detta är ju parollen.
Eva Johansson från Kalv är vice ordförande i ”Folkrörelserådet Hela Sverige skall
leva”, som är arrangör för Landsbygdsriksdagen.
Byalaget Vega har fått en inbjudan att delta. Gratis är det långt ifrån. 3 000 kr per person anser sig inte Byalaget Vega ha råd med. Det skulle gå åt många uthyrningar av
hela Vega eller en hel massa lotterier för att bestrida kostnaden för en enda person.
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Arnes Maskingrävning AB
Schakt och planeringsarbeten

Vi utför arbete med Minigrävare

0321-703 80

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

Offsettryck
på papper
& kartong
0321-26600

BOKTRYCKERI AB LH TRYCK · SINCE 1959

Trådlöst hemlarm från
Securitas Aroundio.

För kostnadsfri rådgivning i hemmet kontakta
Johnny Olausson 0703 - 11 09 86 / 020-71 33 55
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BOKTRYCKERI AB LH TRYCK · SINCE 1959

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

RING 0321-53 19 00 BYGDENS TEKNIKFÖRETAG
E-mail: info@ietv.se

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

Byalaget

VEGA
Medlem i

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

Missa inte våra olika arrangemang
Håll vår bygd levande Ta dig tid till rekreation och avkoppling i Sjöparken
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KUL KULTUR
Vegbyortens Hembygdsförening slog på stort den 20 mars. Då var den kände radioprataren Göran Stenbäcken i Vegby Församlingshem och underhöll en stor publik.
Över 50 personer hade hörsammat inbjudan.
Arne ”på Lellagâet” Johansson förverkligade en av sina många idéer med att få hit
Stenbäcken för att prata om sin favoritsysselsättning. Han reser runt och drar historier
på bygdemål när han inte är i radion och pratar om dialekter från Sjuhäradsbygden.
Till radioprogrammen kan vem som helst ringa och få sina dialektuttryck analyserade.
Till Vegby kom Göran tillsammans med sin småländska fru Eva.
När Arne hälsat den där långe drasuten Göran välkommen började Eva programmet
med att sjunga om och imitera en kaffepetter. Hon höll sin högra armbåge utåt med
”höfte fäst” och den vänstra över huvudet. Hon såg faktiskt ut som en ”riktig” kaffepetter.
Stenbäcken kontrade med att sjunga en nidvisa från Borås.
Nu följde en lång rad med dråpliga uttryck och ordvändningar som många av oss
begrep vartenda ord av. En del uttryck var så interna att bara den som är född i trakterna för ett stort antal år sedan förstod, men så är det sannolikt över allt i världen.
Västgötaklimax är ett känt uttryck. Han drog en hel del historier som slutade på detta
sätt.

Göran Stenbäcken
i berättartagen.
En sådan episod var om den indelte soldaten som deltog i Sveriges sista, får vi hoppas,
krig i början av 1800-talet. Bönderna som var ansvariga för roten blev ängsliga när soldaten blev inkallad. Då måste vi ju köpa nya klär te´n. Och känger är dura. Och nuer
mössa och vanta. Allt det hära kostar pengar. Då var det en gubbe som fick en strålande idé. Är det inte bätter att vi slôr ihjär´n här hemma i stället.
En annan snubbe skulle köpa sig en korv. På den tiden fanns det inte korvkiosker i
varje gathörn. Han beställde en varmer korv och te dä vell ja ha potäter kultada i flôt.
Så kan man kalla pommes frites.
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Eva berättade att hon jobbade i en skola med barn i årskurs ett. Hon började dagen med
att tillsammans med barnen sjunga psalmen ”Din klara sol går åter upp”. Eva påstod att
hon hade det besvärligt med att orgeln skulle lyda det hon ville ha fram. Psalmen gick
följaktligen i ett mycket långsamt tempo. Så höll det på varje dag till och med lördag
som också var skoldag. När så psalmen på lördagsmorgonen var avklarad sträckte en
liten elev upp handen. Det var något som skulle förmedlas. ”Fröken, jag tycker att
orgeln stör sången”.

Här har han, Stenbäcken, lurat sin hustru till att dra en historia.
Vi i Sverige har ett uttryck som troligen inte finns i något annat språk. Detta ord är
lagom. Kan du säga mig vad ordet lagom betyder egentligen? Svaret är nu en gång för
alla: ”Det är när en har fått en sup för mö”.
En kreaturshållare brukade stå vid mjölkbordet varje morgon tio minuter i sju och
vänta på mjölkbilen som alltid var punktlig. Han gjorde detta för att glatt sträcka upp
handen till en hälsning. Men så en morgon dröjde det mer än dessa få minuter som de
punktliga körarna brukade infinna sig på. Det gick tio minuter, det gick tjugo minuter,
det gick en halvtimma. Men så kom de äntligen. Han ryter, vad i är sena i dag. Ja, svarar de, andra världskriget har brutit ut och det hände ruskiga saker vid femtiden i
morse. ”Det ser i, det fenns päka som orkar upp på môrna”.
Stenbäcken berättade att Finland har fått ett nytt skyddshelgon. Detta helgon heter
Johannes doparen efter skidlandslagets bedrifter.
En person var inne på en restaurang och när han skulle betala frågade servitören om det
skulle betalas kontant eller med Sahlinkort.
Åhörarna hade dragit upp mungiporna så långt de kunde under en hel timma att det var
svårt att återställa dom i normalläge igen. Försök att få in en veteskiva i käften när du
flinar upp dig ordentligt. Detta är ett konststycke som inte många klarar utan speciell
träning.
När man har trevligt går tiden fort, så fort att en timma går på en halvtimma.
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KRETSKAMPEN
Kretskampen är en tävling mellan Röda Korskretsarna i hela Region Väst.
Kampen hölls som vanligt i Vegby skolas matsal, i år den 22 mars.
Tävlingen går till så att en domare, kontrollant, utses i varje krets. Denne skall när
tiden för tävlingen börjar bryta ett kuvert innehållande en massa frågor. Dessa delas ut
till var och en efter vilket ämne som vederbörande anser sig klara av bäst.
Då gäller det att ha lexikon och annan litteratur till hands och börja leta efter svaren.
Den som är skicklig på datorer får låna skolans för efterforskning.
Tyvärr var många förhindrade att delta den här kvällen. Dessutom ansåg ordföranden
Claes Holmén att frågorna var mycket svåra i år. Tendensen är att det blir värre och
värre för varje år.
De 15 deltagarna skrapade ihop 40 poäng av 63 möjliga. Detta gav en 62 plats bland de
79 deltagande Röda korskretsarna.
Segern delades mellan Lerum och Skara. Dessa båda kretsarna fick ihop hela 59 poäng.
De missade alltså bara fyra poäng. Enligt Claes Holmén brukar dessa två ligga i topp.
De som var där ansåg att den sociala samvaron gjorde att alla kände sig nöjda med vad
de presterat.
Vi kommer igen nästa år för att bevisa att tidigare års placeringar betydligt närmare
toppen inte varit tillfälligheter.
Det kanske är så att ”huvudsaken är inte att vinna utan att kämpa väl”.

FÅR VI PRESENTERA EN NYHET
Sedan mars månad kan du läsa VSK-bladet på internet. Om du har en dator som är
ansluten till detta media kan du i lugn och ro läsa om vad som sig i Vegby med omnejd
tilldragit haver. Om du har deltagit i föreningarnas möten kanske du för första gången i
ditt liv finns med i detta forum på något kort. Du kan bli en världskändis. Vem som
helst på vårt jordklot kan nämligen gå in på www.vegby.se. Och vips kan denne någon
långt bort i Asien, Australien, Sydamerika, Afrika, Dannike, Grönahög eller var helst
denna individ befinner sig läsa detta något unika blad.
Alla annonser finns också med. Du som annonserar visar upp din firma och din tjänster
för hela världen bara genom att ha en annons införd i VSK-bladet. I vilken annan tidning kan du nå flera miljarder intressenter med din annons?
Sprid nyheten om hemsidan till så många som orkar lyssna.
Knappa in www.vegby.se det räcker. Där finner du en lista på alla föreningarna som är
med på denna utmärkta hemsida. Du kan läsa om Byalaget Vega, Vegby Sportklubb
och Hembygdsföreningens aktiviteter som är aktuella. Du kan alltså vara uppdaterad
ständigt om vad som är på gång i vårt lilla fina samhälle.
Tomas Karlsson har tagit initiativet till hemsidan och har utformat den till att bli en
pärla bland pärlor.
www.vegby.se är alltså adressen, enklare kan det inte bli.
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Textiltryck & Brodyr av högsta kvalité

Te x t i l t r y c k e r i & B r o d y r a v h ö g s t a k v a l i t é s e d a n 1 9 6 1
Ulricehamnsvägen 1, 520 10 Gällstad

Rörfackkedjan

Tel 0321-71117,

REKO

Fax 0321-70124

– för ekonomisk VVS!

Allt inom

Elda med pellets
för billigare värme och
bättre miljö
www.pellx.com

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

Te x t i l t r y c k e r i & B r o d y r a v
högsta kvalité sedan 1961
Ulricehamnsvägen 1, 520 10 Gällstad
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ALLSÅNG I VEGA
Fredagen den 21 april var det ljuva toner som strömmade ut både från drygt 20 blåsare
och 120 strupar.
När den legendariske orkesterledaren Ingemar Sambrant höjt sina armar och startat upp
musiken gick det rysningar utmed ryggraden. Storbandsmusik, det är något visst med
det.
Lennart Reinholdsson är trumpetare i storbandet. Det var han som tipsade Benkt Ekdal
om att det kanske skulle vara möjligt att få Blåsknallarna från Borås att ställa upp en
kväll. Så blev det.
Efter detta satte Benkt igång med planeringen och kontaktade Ingemar Sambrant.
För alla oss som är lite till åren komna vet vem denne musiker är. Den som gjort lumpen i Borås minns när han tillsammans med regementsorkestern spelade lunchmusik i
backen upp mot markan. Även på den civila sidan kommer alla övriga ihåg Ingemars
engagemang i de stora orkestrarna i Borås. Han hade också en egen dansorkester som
var flitigt engagerad i våra bygder.

Förväntningarna är stora.
Publiken gripna av
stundens allvar.
Åter till allsångskvällen. Det var alltså mellan 20 och 25 blåsare som pressat ihop sig
på Vegas scen. Vi fick lyssna till många odödliga musikstycken. Vad sägs om Moonligt
serenade, Med dej i mina armar, Nu tändas åter ljusen, Vår sista dans eller Stardust.
Inte undra på att skinnet knottrade sig på ryggen.
Musikerna fick inte bara spela själva. De fick också ackompanjera den stora publiken i
några allsångslåtar under ledning av Lars Hermansson. Denne Hermansson var också
en baddare på att berätta historier.
En dröm gick i uppfyllelse denna afton för Benkt Ekdal. Han har i hela sitt liv önskat
att få spela med i ett storband. Detta hade han säkert inte fått göra nu heller om han
inte gjort en kupp. Han hade tvättat sitt piano som han har där hemma. Detta krympte
så att det fick plats i ett litet fodral. Ur detta fodral halade han fram ett litet instrument
och fick orkestern med sig till att spela en låt. Ja, så var han lycklig.
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Ingemar Sambrant blåser i sin klarinett.

Här ser vi saxofonsektionen.
Ingemar Sambrant höll ett avskedstal och troligen menade han på fullt allvar att storbandet gärna kommer tillbaka. Detta kan man förstå. En av musikerna sa i förtroende
att det var stor skillnad på att få spela inför en så stor publik i Vegby mot när det bara
kommer 30 personer till Folkets Park i Borås.
Arrangör för allsångskvällen var PRO Åsunden.
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VÅRBLANDNING
Lördagen den 8 april hade det samlats 65 personer i Finnekumla församlingshem för att
lyssna och sjunga med i den utlovade allsången.
Arrangörer var Finnekumlakören och Kyrkliga syföreningen.
Under många år har syföreningen ensamt varit arrangör. I år utvidgades alltså detta
med kören. Denna satsning gjorde säkert att många fler intresserade tog sig till
Finnekumla på spåriga och dåliga vägar. Tjällossning!

Här tar man i för, om inte kungen, så för fosterlandet.

Kompet var kronan på verket.
Kören är en fin mix av damer med god musikalisk förmåga. Den här eftermiddagen
hade de fått förstärkning av tre ”gubbar” som kompade på gitarr, Sivert Hagberg, bas,
Lennart Hagberg och trummor, Teddy Ekman. Det hela kompletterades med Monica
Johansson på piano, hon ni vet som är kantor.
När man såg dessa spelemän blev man nästan lite nostalgisk och drömde sig tillbaka
till forna tider då man dansade till ett band som hette The Sun Shines.
Temat för eftermiddagen var sånger av Evert Taube. En del sånger klarade kören av att
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framföra alldeles själva, med komp förståss. Någon gång emellanåt trädde publiken in
och hjälpte till med sången.

Publiken klämmer i ”änna frå tära te hôvet”.
Stämningen var från första stund mycket hög. Men när Martin Josefsson kallades fram
att svingade sin klubba höjdes stämningen ytterligare minst tjugo grader. Från det allra
första budet och klubbslaget blev det en tävlan mellan folket i salongen om vem som
skulle få sista budet. Det var alltså auktion. Stämningen var sådan att man nästan undrade om den ene unnade den andre att få en brödkaka, muffins eller kladdkaka med sig
hem. Brödkakorna, som för övrigt också var ett lotteri, gick åt som smör. 150 kr för en
brödkaka, då förstår alla att stämningen var på topp.

Det var inte lätt att fånga Martin på bild. Han riktigt flög genom luften med äggapôsa.
Bullar sålde han som skulle bli goda om man strök smör och äg på dom. I övrigt var
det påskkärringar, fågelholkar, strumpor mm som såldes. En höna i porslin fanns till
avsalu som det var hål i botten på så att hon kunde lägga ägg.
Som man säger, ”det är så en slipsten skall dras”. Vi som varit på åtskilliga auktioner
där Martin medverkat ställer osökt en fråga: har Martin varit mer i sitt esse någon gång
tidigare?
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Vad skall vi
sjunga nu tro,
undrar mor och
son, Danira och
Dick Tholander.
Nu var alla torra i mun efter allt ropande. Kaffe serverades vid borden.
Som avslutning sjöng både kören och menigheten ett antal sånger ytterligare innan det
var dags att ge sig ut till bilarna i ösregnet och vidare på en väg som inte var avsedd
för biltrafik.

NY ORDFÖRANDE I BYALAGET VEGA
På Byalaget Vegas ordinarie årsmöte var det omöjligt att utse en ny ordförande. När
Mikael Petersson tänkt över saken lovade han att bli den nya ordföranden på ett extra
årsmöte. Han ställde upp och alla närvarande blev mycket nöjda och belåtna över det
nya valet av ordförande.
Lycka till i ditt nya värv, Mikael!
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Sportlagret
Sjövik
520 11 Vegby
0321-720 80

www.sportlagret.com
info@sportlagret.com

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

OBS! 9.900:-

Exklusiv Jacuzzi 1520x1520x770 mm

kompl. utrustat

OBS! 13.500:- komplett utrustat

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

tel. 0321-725 02
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elcenter AB
ULRICEHAMN • Tel. 414 23, 414 96
Servicebil: Richard 070-288 01 48, Patrik 070-335 21 43

Lennart
Jakobssons
ELEKTRISKA AB

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

VEGBY
Försäljning Cylinda
Vitvaror
LENNART JACOBSSONS
- EN BRA KONTAKT!

Vegagatan 22 - 520 11 VEGBY

Vegbyortens hembygdsförening
Föreningens syfte är att från förstörelse rädda minnesmärken av kulturhistoriskt
intresse och att i därtill lämpliga byggnader förvara sådana föremål från äldre och
senare tid, vilka belysa bygdens folkliv, hantverk och odlingshistoria.
Genom att vara medlem stöder du föreningen.
Kassör: Iris Johansson
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TEMA TEXTILIER
Gården Attorp är mycket speciell på många sätt. Den är mycket välskött och väl underhållen. Byggnaderna är gamla men mycket fräscha. Allt sedan förra seklet var ungt har
familjen Pettersson ägt och bebott fastigheten.
Familjen har vårdat och värnat om det gamla genuina. En våning i delen som används
som bostad står än i dag orörd, det vill säga att den inte är renoverad till ”modern”.
På den kvinnliga sidan har vävning, brodering och virkning varit både hobby och yrke.
Den enorma produktionen av mattor och andra alster är fantastisk.
Genoveva Pettersson, 96 år, har sett till att bevara det mesta som hennes mor Sally har
producerat. Anspråkslöst säger Genoveva ”det var ju ingen annan som ville”.
En matta som är särskilt uppskattad är en brudmatta som har använts i kyrkan i
Gällstad i samband med vigslar. Före renoveringen av golvet fanns det stora springor
mellan golvbräderna. När bruden skulle vända runt efter akten hände det att slöjan fastnade i golvet. Då skänkte Sally en matta som brudparet kunde stå på. Så var detta problem löst.
En exakt kopia av mattan har Genoveva hängt upp på en vägg i sitt eget hus.
Intresset för vävning började redan med att Genovevas mormor Sara Kristina fick
intresse för vävnadskonsten. Detta gick sedan i arv till hennes dotter Sally och vidare
till hennes dotter Genoveva. Genoveva har dessutom tillverkat åtskilliga tusen förkläden.
I en soffa finns bevarade pärlkuddar som en gång tillhört prosten Thomeus. Kuddarna
som han fått i lysningspresent är broderade med gobelängstygn. Hans rum finns på
andra våningen nästan så som det såg ut på den tiden när han bodde där.
Har någon hört ordet sniljeflossa? Tänkte väl det. Det är mattor vävda på ett speciellt
sätt. Ullen som dessa mattor är vävda av var gårdens egen produkt. I massor av andra
mattor har ull använts kommer från fåren på gården.
Olika tekniker har använts. En teknik är dubbelvävda mattor. Detta innebär att om en
vävd ruta är röd på ena sidan kan den vara grön eller gul på den motsatta sidan.
En unik sak är ett så kallat slädnät, som är upphängt i taket i ett av rummen. Nätet är
handknutet med fransar som hänger ner runt omkring nätet.
Där finns också alster i daldräll, östgötadräll, rosengång, makramé och noppteknik.
Genovevas klänning från 1916 finns bevarad. Den använde hon när hon var brudtärna
på ett bröllop. Även en klänning som Sally ägt finns bevarad. Den är från 1910.
En hel samling med virkade spetsar har Genoveva bevarat och förvarat i ett skåp
Ett ekbord som Genoveva gärna visar upp hör till ett möblemang från 1913. Till detta
bord finns 5 stycken skivor att förlänga bordet med. När bordet står där fullt utbyggt
finns det plats för ett fyrtiotal personer.
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ICA VEGBY
VEGBY TEL 0321-722 60 · FAX 725 62

MÅN-FRE 9-19 · LÖRD 9-17 · SÖND 11-15

www.ulricehamnssparbank.se
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VIKTMINSKNING!

KUREN
Dam storl 36-58
även 20-serien

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

Abrahamssons Blommor
GD Textil Butik 2 X L • Torget Gällstad

Vegby

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

0321-720 55

21

UNGDOMSSEKTION
Resultat från vårens matcher
Vegbys siffror först

F/P 6-8 ihop med Tvärred
Grimsås 3-5, Rångedala 2-6, UIFK 0-4, Dalstorp 3-4, Redväg Ö. 2-8, Redväg S. 2-5
F-10
Dalstorp 2-3, Hillared 5-1, Länghem 2-8, UIFK 8-2, Södra Ving 2-3
P-10
UIFK 2-3, Sexdrega/Aplared 1-2, Tvärred 8-0, Länghem 4-7, Hillared 4-7
F-12 ihop med Tvärred
Länghem 3-2, UIFK 1-4, Dalstorp 1-4, Sexdrega/Aplared 4-2, Dannike 0-2
P-12
Gällstad 14-2, Dalstorp 4-12, Tranemo 7-7, Grimsås 8-0, UIFK 6-1, Limmared 8-4
F-14 ihop med Tvärred
Grönahög 1-0, UIFK 3-0, Hössna 0-3, Nittorp 2-2, Tranemo Ö. 4-3, Södra Ving 1-2,
Tranemo V. 3-3, Timmele 0-6
P-14 ihop med Tvärred och Marbäck
Redväg 3-4, UIFK Gunners 1-2, Timmele 3-1, Hössna 0-9, Dalstorp 2-4,
UIFK United 6-4, Södra Ving 0-5
F-15 (Tvärred) och P16 (Gällstad) P15 (UIFK)
Tyvärr har vi inte uppdaterats på resultaten men hoppas att kunna återkomma med
dessa till hösten. Vi har en tjej från Vegby med Tvärred, nämligen Josefin Johansson.
Nämnas kan att Josefin råkade ut för en tråkig skada i en av matcherna, då hon föll så
illa att hon bröt armen. Vi får hoppas att skadan läker så att hon kan spela till hösten
igen. I Gällstad spelar Anton Gustafsson och i UIFK spelar Gabriel Frilander.

Midsommarafton
Som traditionen bjuder så firades midsommar även detta år på Sämshov. Trots att
vädergudarna inte alls hade vaknat på rätt sida kom det ändå en hel del människor som
inte ville missa vare sig sång och dans, tipspromenad, bollkastning eller bollsparkning.
Troligen hade väl en och annan även kommit för att få chansen att vinna något på den
numera välbekanta tombolan. Det är helt otroligt vilka mängder, samt fina vinster som
sektionen år efter år lyckas att samla ihop. Ett stort tack till alla som har hjälpt till att
skaffa och givetvis till alla som skänkt dessa.
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ORDFÖRANDENS TANKAR
Loppmarknaden
Återigen kan vi konstatera att loppmarknaden på Kristihimmelsfärdsdag är en av de
största och säkraste inkomstkällorna för Sportklubben. Detta har ju även blivit en riktig
folkfest. Flera hundra, om inte tusen människor ger sig ut tidigt i ottan för att få så bra
startposition som möjligt vid grindarna. När klockan blir 09.00 och grindarna öppnas så
är det säkrast att inte stå i vägen för denna skenande folkmassa. Mängden av prylar på
marknaden verkar hålla i sig från år till år. Många lyckas verkligen som dom själva
tycker, göra riktiga fynd. Vi har blivit kända för att vara billiga och kommer att så fortsätta. Det är bättre att sälja flera saker billigt än att sälja få saker dyrt och få mängder
över som vi därefter får betala för att bli av med. Som vanligt ställer Ni Vegbybor upp
på ett fantastiskt sätt då det gäller att förse folket med vad dom vill ha. Tack alla ni
som hjälper oss, både före, under och efter loppmarknaden. Hoppas att vi ses även
nästa år.

VM-fotboll på storbild
Inför VM i fotboll väcktes tanken att försöka få till någon slags happening runt
Sveriges matcher där vi alla tillsammans kunde vara med och uppleva både glädje och
besvikelse. Tanken blev till handling och resulterade som många av er vet, i matcher på
storbild på Vega. Gensvaret på detta blev mycket större än vi vågat hoppas på, och
varje visning har i snitt haft 100 personer som tittat. Det är otroligt kul att så många
återkommer gång efter gång och vill uppleva gemenskapen igen. För hur det än är, så
känns det bättre att uppleva både glädje och frustration tillsammans med hundra andra
än att sitta hemma i sin vardagliga miljö. Tyvärr lyckades inte Sverige ta sig vidare från
åttondelsfinalen men vi kommer ändå att visa VM-FINALEN på Vega. Välkomna alla
ni som vill vara med och titta söndagen den 9 juli kl. 20.00. Porten öppnar 19.00.

Vegby samhälle på nätet
www.vegby.se
Ni vet väl att för alla er som är intresserade och har möjlighet så har numera Vegby
samhälle en egen hemsida på nätet. Här kan ni läsa lite av varje om vad som har hänt,
skall hända och borde ha hänt runt om i vår närbygd när det gäller Byalaget Vega,
Vegby Sportklubb, Hembygdsföreningen, VSK-bladet (på nätet), Sjöparken och mycket
mer. Gör det gärna till en vana att kika in på hemsidan och se om något nytt tillkommit.
23

”Bingolotta” slutar
Kerstin Johansson har bestämt sig för att sluta sälja bingolotter. Från och med omstarten av bingolotto i augusti kommer VSK endast att sälja prenumerationer. Ni som vill
prenumerera på lotter hör av er till någon i styrelsen. Vi tackar Kerstin för alla dessa år.

Bingolotto och Teddy Lucic
Tack alla ni som har tecknat er för en eller flera prenumerationer på Bingolotter. Vegby
SK har sålt så många att vi hamnade på tredje plats i en riksomfattande tävlingskampanj. Tack vare detta vann klubben en träningsdag för ungdomslagen. Tränare för
denna dag kommer att vara VM-aktuella Teddy Lucic. (Tyvärr utvisad sista VM-matchen) När denna dag blir av vet vi ännu inte. Någon gång fram i höst kan vi se fram
emot denna celebra gästtränare.

VSK-bladets framtid
Denna utgåva är lite tunnare än ni varit vana vid de senaste gångerna. Detta beror på att
vår eminente redaktör Göran Karlsson har varit borta ett tag. Fram till maj månad har
han som vanligt täckt upp det mesta som hänt runt omkring, med både bilder och texter
som bara han kan. Därefter har vi inte haft tillgång till någon grävande reporter som
har kunnat fylla sidorna. Vi hoppas och tror att Göran, när han känner sig stark nog,
även i fortsättningen kommer att förse oss med all den information som vi blivit så
bortskämda med. Man saknar som sagt inte kon förrän båset är tomt. Tills dess skall vi
försöka att komma ut med ett litet mindre informationsblad då och då, där man förhoppningsvis kan läsa en del om vad som skett och kommer att ske i Sportklubbens
regi. Vi har tyvärr i dagsläget ingen möjlighet att täcka upp lika mycket i samhället
som ju Göran är expert på. Som sagts tidigare så finns ju även möjlighet för er som har
tillgång till Internet att få information den vägen.

www.vegby.se

Till dess att nästa VSK-blad kommer ut
önskar vi er en skön och varm sommar.
Vegby Sportklubbs styrelse
// Per-Erik Frilander
ordförande

