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ÄNTLIGEN SERIEFOTBOLL
Aldrig tidigare har vi skrivit om fotboll som åstadkommits av Tvärred och Vegby gemensamt. Om det har skrivits har det varit som motståndare till varandra. Nu är det en verklighet som ett gemensamt lag.
En nyhet för i år är att hedersmedlemmarna får göra skäl för sina titlar. Till hemmamatcherna på Sämshov är dessa sponsorer. Förutom att sponsra matchbollarna skall de
utse bästa spelare i respektive lag.
Upptakten på harvandet i seriesammanhang kanske inte blev riktigt så som många förväntat sig. Men lite pisk så här i början kanske lovar gott inför framtiden.
Den första matchen gick mot Timmele borta den 26 april. Där drog hemmalaget det
längsta strået och vann med 2-0.
Därefter var det vårt T/V lags tur att arrangera hemmamatch på Sämshov. Det märktes
tydligt att publiken var svältfödd på seniorfotboll. Sedan seniorfotbollen tog time out
för ett par år sedan har det ju naturligt nog inte spelats seniorfotboll på Sämshov.
Det som flyger upp i minnet, när det gäller seniorfotboll, är när Elfsborg var på Sämshov
och spelade mot ett talanglag för ett par år sedan.
Den 4 maj togs i alla fall Hössna emot. Över 200 personer kom och löste entrébiljett på
denna premiär för att heja på sina nya favoriter. Lite ovant var det kanske att se sina
favoriter i helvit mundering spela mot ett Hössna klädda i röda tröjor.
Tyvärr blev det likadant med den här matchen. Hössna var det något bättre laget och
vann välförtjänt med 2-1 trots att T/V tog ledningen. T/V hade en del otur när de fick en
duktig spelare justerad. Då brakade spelet på mittfältet samman. Ytterligare en spelare
hade krämpor redan innan matchdags och kunde inte vara med och leka på planen.
Sponsorer var Olle Nilsson och Olle Claesson
Match nummer tre spelades i Limmared den 10 maj. Från början fanns det inte så stort
hopp om en seger. Hemmalaget kändes som favoriter, men i fotboll kan allt hända. David
kan ofta tvåla till Goliat så det skvätter om det ibland. Nu blev det inte så. Limmared bar
favoritskapet med heder och vann till slut med 3-0.
Åter igen blev det Sämshovs tur att ta emot ett annat lag från serien. Den här gången var
det Rångedala som stod på tur. Till den 15 maj hade T/V försökt att ladda upp ordentligt.
Man hade försökt med den nya metoden. Att ladda upp med hälsokost. Kruskagröt,
morötter och med andra grönsaker som tilltugg. Råa ägg lär också vara bra?
Med facit i hand kan vi konstatera att den ovannämnda kosten var lyckad. 1-1 mot
Rångedala kan tyckas riktigt bra. Efter första kvarten där T/V visad alldeles för stor
respekt tog hemmalaget kommandot och borde vunnit med lite större skärpa.
Dagens sponsorer, Sune Frilander och Göran Karlsson hade äran att utdela pris till bäste
spelaren i respektive lag. T/V s bäste, Viktor Andersson, påstod att detta var hans första
pris av så hög klass, men han lovade att det blir flera priser i framtiden.
Det bästa av allt var att nollan i kolumnen där poängen visas sprack.
Publiken hade blivit en aning feg. Antalet hade minskat till under etthundra. Detta
kanske berodde på att regnet hängde i luften.
Nästa match blir mot Dalsjöfors på bortaplan den 21 maj. Med ett ökat självförtroende
kan det gå hur bra som helst. Är man inne i vinnarcirkeln nu tro?
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Med facit i hand är det bara att konstatera att det blev en ny förlust. Det hjälper inte att
spela riktigt bra och vara överlägsna motståndarna om man inte kan göra mål. En riktig
buse behövs där framme för att plöja igenom motståndarförsvaren. Det är också väsentligt att vara med på planen istället för att åka på utvisning. Förlusten blev bara 2-1 men
det räcker mer än väl för att behålla nollan i vinstkolumnen.
Redan på fredag i samma vecka den 25 maj kommer Brämhult på besök. Vågar vi hoppas på årets första seger i div V.
Äntligen sprack nollan i vinstkolumnen. De första 35 minuterna spelade T/V en strålande fin fotboll. Boråsarna hade inte en chans. En del av de 95 i publiken hade inte ens
hunnit att luta sig mot staketet. Då sprack nollan med 1-0 som följd.
Med 3-0 i halvtid såg det ut som om T/V började tänka för mycket. När sedan två
stycken av T/V spelarna blev utvisade samtidigt, redan efter 10 minuter i andra halvleken, trodde många att det var kört. Med ett bra försvarsspel höll nollan ända till det
var ca 10 minuter kvar att spela. Bra gjort! Slutresultatet blev alltså 3-1.
Gösta Malm och Janne ”Polisen” Andersson hade skänkt matchbollarna. Dessa två var
matchens sponsorer och matchvärdar med uppgift att utse bäste spelare i vardera laget.
Tyvärr var det ingen av dem som kom till matchen.
Lagledningen fick ta tag i detta i stället och utsåg Emil Frilander till den bäste i T/V.
Nästa match spelas mot Lockryd borta den 1 juni.
Lockryd hör för tillfället till lagen långt upp på den övre halvan i tabellen. Någon större
frossa inför det stundande mötet fanns inte ett spår. T/V hade två utvisade spelare som
automatiskt blev avstängda i denna match. Nu ser det ut som om laget är samtränat.
Man hittar varandra på ett suveränt sätt. Lockryd fick på pälsen med 2-1, sedan T/V
haft ledningen med 2-0 i halvtid.
Den 5/6 är det Tvärreds tur att arrangera sin första seriematch under våren på
Bergavallen. Då kommer Dannike på besök.
Dannikeborna fick resa tillbaka med ett svidande 5-0 i baken. Så överlägsna var T/V.
Den 8/6 var det Äspereds tur att ta emot T/V.
De våra hade troligen överskattat sin egen förmåga. Första halvleken kom inte laget upp i
sin rätta klass. Det var först i den andra halvleken som laget tog sig i kragen ganska
ordentligt. Då var det redan för sent. T/V kom aldrig i kapp utan fick pisk med 2-1.
Den 15/6 blev det Ljungsarps tur att ta emot T/V. Nu får vi hoppas att laget tar sig i
kragen redan från första början annars kan det bli en ny smäll.
I stället för ett tag i kragen tog T/V semester i första halvlek. I den andra var semestern slut men det räckte inte. Ljungsarp vann med 2-0.
Vi vill meddela vem som gjort T/V:s mål i respektive match.
Mot Timmele var det Magnus Haglund, Hössna Magnus Haglund, Rångedala Peter
Skantze och samme man mot Dalsjöfors. Mot Brämhult var det Joakim Andersson,
Jesper Levinsson och Peter Skantze, Lockryd Pascal Nähring och Christian Sjögren,
Dannike Per Levinsson, Pascal Nähring och Peter Skantze 3, Äspered Peter Skantze.
B-lagets matcher: Dannike – T/V 1-2, Byttorp – T/V 9-1, T/V – Kinnahult 5-4, Södra
Ving – T/V 6-5, T/V – Lockryd 0-2.
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FINSLIPNING PÅ SÄMSHOV
VSK-bladet gör ett besök på Sämshov en helt vanlig vardag. Då räknar man inte med
att mötas av någon större aktivitet.
Den första man stöter på är Claes-Erik Sjölin. Han sitter sin vana trogen på åkgräsklipparen.

Claes-Erik ”Brallis”
Sjölin svänger
elegant runt med
gräsklipparen.
Fotbollsplanen är så jämn och fin att man tror att vår vaktmästare mäter varje grässtrå.
Nu är det plötsligt dags att sätta på kaffebryggaren.
Lite längre in på området är det något som brummar. Där svänger en maskin sin arm
fram och till baka.
Bakom spakarna sitter det ett bekant ansikte som heter Torbjörn Andersson. Med van
hand drar han i spakarna så att maskinen jobbar smidigt och till synes enkelt.
Varför sitter Torbjörn just där, just nu, och drar i spakarna?

Torbjörn Andersson
svänger runt lika
elegant med den lite
större grävmaskinen.
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Jo, Sportklubben har fått många lass med fyllnadsjord. Denna jord skall jämnas ut där
den nya 7-manna planen skall bli när allt är färdigt.
När Torbjörn gjort sitt återstår ”bara” att jämna ut marken med matjord och strö ut
gräsfrö av rätt sort. Det gäller att hitta en grässort som pallar för påfrestningen som blir
när det kommer ett gäng vildingar och sparkar så torvorna ryker.
I år blir det ingen matjord. Det blir alldeles för dyrt. Pengar måste skaffas på något sätt.
All matjord måste köpas och stora krav på kvaliteten måste ställas.
Är kaffet färdigt , eller? Jo, det hade runnit ner och var klart att dricka. ”Medda får en
la äta sen”.
Och så var det detta med förrådet. Planer finns på att golva så att man kan lägga upp
bräder och dylikt på en vind eller andra våning om man föredrar att kalla det så. Någon
mer Sämsjökarneval blir det troligen inte. Därför kan det passa att lägga upp en del
virke där för att ge plats för grejer till loppmarknaderna. Även efter marknaderna kan
det vara en fördel att ha plats att bevara det bästa som blivit över för att ta fram nästa
år igen. Det är ju synd att elda upp många fina möbler som blivit över. Vet givaren
detta på förhand, att de inte skall eldas upp, kanske ännu bättre saker kommer att skänkas i framtiden.

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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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

6

0321-720 55

VSK Bladet 2-07

07-06-26

11.42

Sida 7

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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GRÄSET OCH GRUSET
Nu är det klart!
Vi har fått en ny kille vid spakarna på Vägföreningens gräsklippare.
Som nästan alla känner till har Gustav Johansson, med åldern rätt, lagt gräsklipparen,
som ägs av Vegby Vägförening, på hyllan.
Det känns nästan som att han hållit på med detta jobb bortemot etthundra år.
Skämt å sido, mycket länge är det i alla fall. Frågan är om det varit någon annan som
innehaft denna uppgift. De allra flesta kan nog inte minnas att någon annan kört gräsklipparen. Vi i Vägföreningen och för övrigt alla i hela samhället vill tacka dig Gustav
för ett alldeles utmärkt jobb som Du utfört. Om en gunga har pajat så har den blivit
reparerad utan tjafs. Allting annat har också blivit iordningställt utan att någon har
behövt bry sig eller lagt sig i. Alla har tagit för givet att detta fixar Gustav, och det har
han gjort.
Som vi brukar säga:det finns bara en Gustav!
Han medger att det inte var ett enkelt beslut att lägga av. Det största problemet för
honom var att få upp gräsklipparen på hyllan.
Ett jättestort tack för att Du skött allt på ett oklanderligt och mycket förtjänstfullt sätt.
Som alltid är det den gamle som får skaffa den nye. Detta klarade Gustav utan större
problem (också).
När vi har så duktiga yngre killar runt omkring oss var det lätt som en plätt att rekrytera en ersättare. Denne ersättare heter Emil Frilander.
Emil är känd för att vara plikttrogen och varsam med grejerna han är satt att sköta.
När detta skrivs den 12 maj har Emil redan gjort ett par vändor på grönområdena i
samhället. Gräsklipparen har bara ett år på nacken varför det kanske blir ganska lätt att
få maskinen att fungera någorlunda klanderfritt.

Emil är ute på
en rundtur i
samhället på
sin klippare.
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Rensning av ogräs mm i rabatter ville inte Emil åta sig. Detta är ett nytt jobb i
Sämsjöparken som har tillkommit. Därför hade Gustav ordnat en annan person att utföra detta arbete. Denne någon hoppade av sin tilltänkta befattning.
Gösta Malm har lovat att rensa ogräs m.m. tills vidare.
Efter mycket strul fick vi i Vägföreningen en feriearbetande ungdom även i år.
Styrelsen läste i tidningen att det skulle anställas tre ungdomar till att sköta banvallen,
cykelleden. Ingen hade emellertid hört av sig från kommunen om att Vägföreningen
var aktuell för att ta emot någon i år.
Hux flux kommer det en herre från kommunen till ordföranden och överlämnar ett
kuvert med upplysning om att på måndag den 18.e, 6 dagar senare skall Viktor
Karlsson börja jobba för oss under tre veckor.
Vi blev satta riktigt på pottkanten. Vi var totalt oförberedda på detta. Skall man sysselsätta en ungdom fordras det att det finns en arbetsledare som kan tala om vad som skall
göras och hur detta skall gå till.
Nu var vi i den lyckliga situationen att ett styrelsemöte redan var utlyst till på kvällen
samma dag som Viktor skulle påbörja sitt feriejobb.
På detta möte skall riktlinjerna för hans arbete läggas upp så att allt skall ordna sig,
trots kommunens klantighet.
Jobb finns det alltid, det är bara arbetsledare som saknas. Välkommen att jobba för
Vägföreningen, Viktor!

VISSTE DU DETTA
Växthuseffekten
är inget nytt. Redan för 251 miljoner år sedan inträffade detta. Nästan allt liv höll då på
att utplånas från vår jord.
Mördare söker gift
Det perfekta giftet letar mördare efter fortfarande. Ännu har ingen hittat ett gift som
dödar utan att lämna lämna spår efter sig.
Bort med dammen
I Kalifornien finns en damm som är 95 meter hög. Den vill miljövårdare ha bort för att
återskapa naturen till det ursprungliga skicket.
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LOPPMARKNADEN
I år hade Vegby Sportklubb sin årligen återkommande loppmarknad den 17 maj,
samma dag som våra grannar i väster firar sin nationaldag.
Kikade man in på dansbanan några dagar före, för att inte tala om dagen före Kristi
Himmelfärdsdagen såg man inte ”skogen för träd”. Varje år i ett stort antal år har vi
sagt, så mycket prylar har vi aldrig haft någon gång tidigare. Så var det även i år.
Förhoppningarna stod högt att ett nytt försäljningsresultat var i sikte.

Leksaker härsknar inte
så varför vänta med att
köpa dessa dyrgripar.
För ungdomar som står i begrepp att sätta bo var detta ett gyllene tillfälle. För några
hundralappar kunde man utan vidare få det mesta som behövs till ett välsorterat hem.
Möbler fanns som såg nästan nya ut. Sparkstötting kunde man också förse sig med. För
att inte tala om litteratur. Böcker kunde man köpa flera stycken för en tia eller en
femma. Leksaker fanns det så att barnen i Vitryssland hade varit glada om de varit här
och fått några stycken.

Kan dom skorna
passa mina fötter, tro.
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Den hugade kunde få med sig ett par mattor eller dynor. Varför inte förnya sitt hem
med en eller ett par lampor.
På avdelningen elektronik kunde man märka att en ny generation av grejer kommit ut
på marknaden. Sådant som var modernt för bara något år sedan hade skänkts till förmån för modernare saker som frambringar ljud av högre kvalitet.
Det var en upplevelse att stå en stund vid utgången till Sämshov. Folk bar grejer som
tokiga. Alla hade fynd att bära, antingen i sina bara händer eller i kartonger och kassar.
En del besökare hade köpt så tunga grejer att de var tvungna att köra in bilen på området för att lasta.

Den där tjusiga grytan kanske
kan passa till min gubbe när
han skall koka gröt.
Husgeråden måste vi också nämna. En ofantlig mängd med utstyrsel lämpliga att duka
fram när det blir kaffedags eller lunchdags fann nya ägare. Skulle man ha en finare
middag fanns det grejer även till detta. Det enda som inte fanns var väl charkuterier
och vetemjöl.
Om du hade gått till Sämshov kunde du köpa en cykel att transportera dig hem på.
En dammsugare vore heller inte fel att förnya sitt hem med. Då kanske det var bäst att
söka upp en stickkontakt först och se om den verkligen fungerade.
Detta med loppmarknad i Vegby är ett märkligt fenomen. Det brukar för det mesta vara
ganska fint väder. Så var det inte den här gången. Det ösregnade. Ändå stod det bilar
parkerade på hela parkeringsplatsen utanför Sämshov och på gatorna runt omkring. När
redaktören tittade på regnmätaren hemma, före transport till Sämshov, visade den 5
m.m. Bara en kort stund senare visade samma mätare 8 mm. Så fortsatte det hela förmiddagen. Man tror inte det är sant när man ser alla som rusar in till sin fyndhörna och
väljer ut det bästa. Där är ju den grejen som jag saknat i femtio år. Bäst att slå till med
detsamma innan nå´n annan snor den mitt framför ögonen. Nu är fyndet gjort så det är
bäst att skynda sig att låsa in det i bilen.
Nu har vi kämpat så länge att det är tur att det finns kaffe med våfflor att köpa. Vill
man inte ha detta kan man i stället inhandla ett par varma korvar med eller utan bröd.
Förresten, varför skall man välja? Det går ju bra med både ock. Då har man sluppit att
välja. För de som inte hunnit med att äta frukost fanns det frallor att köpa också.
Skulle man tro på turen kunde man köpa lotter.
11
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När klockan slagit elva var allt som det brukar vara. Nästan de enda som fanns kvar på
området var försäljarna som stod där bland överblivna grejer.
Nu återstod det tråkiga. Att forsla bort allt som inte blivit sålt.
En del av detta kanske trots allt kan komma till användning ändå. Röda korset ville ha
vissa saker som de ansåg skulle gå att sälja.
Mycket av det som inte gick att sälja slängdes i en jättestor container för transport till
sopstationen i Centralorten. Möbler är i de flesta fall gjorda av trä av något slag. Den
här gången blev brandförsvaret snuvade på ett ypperligt övningstillfälle. ”Tack vare”
regnet vågade arrangörerna elda upp de överblivna möblerna alldeles själva.

Efter allt spring är det gott med ett par våfflor.
I köket i bakgrunden räddas det så det osar om det.
VSK-bladet vågar påstå att det blir en ny loppmarknad nästa Kristi Himmelsfärdsdag
igen. Börja samla redan nu så vi får ett nytt rekord åter igen när det gäller antalet prylar.
När det regnar så lånar man tält för att skydda rariteterna. I år kom tälten verkligen till
användning
Resultatet är i det närmaste ganska fantastiskt. Trots ösregn handlades det för nästan
lika mycket som förra året. Summan slutade på nästan 45 000 kronor.
Splittrar man upp summan på de olika försäljningsställena blir det som uppställningen
nedan visar.
Husgeråd
11 220
Från nedanstående summa avgår
Skor/leksaker
6 267
en del omkostnader för
Våfflor
3 275
Annonser
Tombola/korv
2 979
Container
Lampor
1 485
Blommor
Mattor/tyger
2 216
ICA + diverse
Möbler
14 308
Ca 6 900 kronor tillsammans
Elprylar
3 181
Detta ger ett netto på ca 38 000 kronor
Summa
44 931
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FOTOUTSTÄLLNING
Vegbyortens hembygdsförening har medlemmar som det riktigt sprudlar om. Ett gäng
med ca 15 medlemmar har kommit på att göra en fotoutställning att exponera i det nyaste
lilla huset i Hembygdsparken.
Meningen är att en hel mängd med foton från olika tidsepoker skall visas främst under
söndagarna i juli då man tänkt sig att baka och sälja våfflor med sylt och grädde till ett
par koppar kaffe.
Förresten, då kan vi passa på att meddela, den ärade läsekretsen av VSK-bladet, att kaffeserveringen, som blivit otroligt populär, återkommer alla söndagar i juli 2007.
Fotoutställning, ja det var ju det som den här lilla artikeln skulle handla om.
Tanken är att försöka spegla Vegby under 100 år.

Det är ett fasligt knåp att
få samhällets 100 år att
fungera. Anita, Gun och Folke.
Uppgången av samhällets rang började med att järnvägen byggdes och togs i bruk 1906.
Hela 1001 år har gått sedan det första tåget ”rusade” fram och stannade vid järnvägsstationen. Då blev det plötsligt enkelt att ta sig både till Ulricehamn och besöka bolaget
eller resa vidare till Stockholm. Likaså gick det många godståg med transport av varor av
diverse slag. Man kunde plötsligt rekvirera postorderpaket med prylar som man inte sett
att det fanns tidigare. Man kunde också få avsättning av timret till centrala sågverk och
pappersmassafabriker.
Möjligheterna för ortens folk blev i ett slag mycket större, inte bara för Vegbyborna utan
även framför allt bönderna i kransorterna. Både fabrikörer och skogsägare fick en rejäl
möjlighet att leverera och hämta varor.
De lite äldre minns med nostalgi i blicken när det var kö för att få lasta timmer på järnvägsvagnarna. Då gjorde hästarna ett gott arbete innan lastbilarna tog över.
Visst var järnvägen starten på utvecklingen av samhället. Fabriker växte fram med åtskilliga arbetstillfällen. I dag pendlar man ut, då pendlade man in.
Uppgången varade i ca 70 år innan nedgången började. Sedan tog det några år innan en
viss återgång startade igen. Den här gången blev det inga nya fabriker. I stället blev det
turismen som det satsades på. Vi kan här nämna Vegby Camping, Nyfiket och den underbara Sjöparken. Vi får inte heller glömma oasen vid Hembygdsstugorna.
Detta var bara en liten del av vad fotoutställningen kommer att handla om. Resten får du
upptäcka själv genom att besöka utställningen i sommar.
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KONSTRUNDAN
För fjärde gången i ordningen arrangeras Konstrundan 2007.
Ulricehamns kommun är rikt på konstnärer. Hur många det verkligen finns är svårt att
ha en uppfattning om. Vi vet i alla fall att det finns 28 stycken som är villiga att ställa
ut sin konst för att alla intresserade skall få möjlighet att njuta av verken.
Under dagarna tre, den 17, 18 och 19 maj har samtliga utställning var och en på sin ort.
Alla konstnärer och konsthantverkare har också en gemensam utställning i Ulricehamns
Museum på Jägaregatan 1. Där kan man se på en karta över orterna där man kan beskåda konstverken och därigenom planera resvägen om man vill se delar av eller alla
ställen där konsten finns utställd.
En utställning av detta stora format kräver många medarrangörer. Involverade är
Konstrundan, Ulricehamns Tidning, Kommunen, Sparbanken, och Konstföreningen.
Dessutom finns ett antal sponsorer.
Lämpligt är att börja med att besöka Museet i Centralorten för att se vad som intresserar besökaren mest. Utifrån intresset kan man sedan lägga upp sin egen runda allt efter
eget behag.
Vid ett besök i Museet eller hos någon av utställarna kan man lösa en tävlingsuppgift
och delta i en utlottning av 28 konstverk som konstnärerna skänkt.
För att nämna några områden som ingår i produktionerna är akryl, olja, akvarell, blandteknik, textil, sten, silversmycken, grafik, smide, krita, keramik, foto och lappteknik.
I vår del av riket finns det tre konstnärer som ställer ut. Dessa är Lars Isaksson, som
ställer ut akryl, olja mm i sin egen lokal, Ateljé Kul, på Storgatan 11 i Vegby.
Där Håkan Eriksson också ställer ut sina produkter i olja och blandteknik, i samma
lokaler alltså.
Vi har dessutom Lis Jönsson som ställer ut konstverk i akryl, akvarell och blandteknik i
ett grönaktigt hus i Götåkra.
För att göra det lättare att hitta rätt skall man hålla utkik på Konstrundans vimpel.
Detta har åtskilliga besökare gjort. Man har kommit från exempelvis Göteborg, Borås
och Jönköping för att njuta av konsten.

Håkan Eriksson visar
sig själv tillsammans med
sina mindre konstverk.
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Vid det första besöket träffar VSK-bladet Håkan Eriksson i Ateljé Kul. Han visar en
lång rad mindre konstverk, storleksmässigt. Hemma i sin bostad i Ängabo mellan
Röshult och Påbo har han även större tavlor. Vid tidigare tillfällen har han haft gallerier
i sin bostad. Han berättar att det vid ett tillfälle kom 125 personer som ville se hans
konstverk. Jag bor ju ute i skogen, säger han, så parkeringsplatser är det ont om.
Han avslöjar att det blev glömt att ta med i annonsen i UT att han även gör teckningar i
tusch. Han sysslar även med grafik.
Det mesta som är uppsatt är akrylmålningar och teckningar i tusch.
Han kallar sin verksamhet Galleri Primitiv.
Förutom sitt konstverk har han som hobby att vårda och ”föda upp” blommor. Håkan
har även skaffat sig en del snickerimaskiner. Han har för avsikt att tillverka lite möbler
i sommar.
Kaffet är gratis i Café Kul. Det är självservering eller om man så vill kan man få hjälp
av den trevliga personalen. Undertecknat med Chefen.

Lars Isaksson visar upp en målning gjord i akryl.
Så småningom tänker Lasse flytta sin verksamhet till sina nyinköpta lokaler.
Tanken är att dela utrymmet med kolegan Håkan.
Besök nummer två var hos Lars Isaksson.
Vid det första besöket hade han rymt med sin hustru till Göteborg. Nu gör vi ett nytt
försök att fånga in denne allsidige konstnär.
Han har många strängar på sin lyra. När han får tid att sova är det nog ingen som med
säkerhet kan upplysa om.
Lasse besitter en otrolig känsla och fantasi. Hans dagis heter inte för inte Fantasia. Man
kan se och höra på barnen högt upp i åldrarna att de verkligen fått lära sig något. De
kan teckna och inte minst sjunga. Nästan inte en enda ”blindpipa” kan höras.
När det gäller utställningen är den av varierande slag. Konstverken kan vara utförda i
olja, akryl, trä eller tenn. I trä kan man se till exempel ”Begynnelsen” och ”Mandom”.
15
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Ett annat konstverk är vad han kallar Måste. Det består av en rot där han placerat 52
kulor som var och en symboliserar årets alla veckor. Varje vecka, alla dagar är ett måste.
Som avslutning har han en mås och vid sidan om en påse te. Detta blir ett Måste.
Ett annat konstverk har han målat på båda sidor. Han skriver då ”köp två betala för en”.
Man kan hänga upp den så att man kan se det ena konstverket på sommaren och sedan
vända på den och se den andra sidan under vintern.
Numera målar han det mesta i akryl. Många konstnärer undviker detta material med ett
konstaterande att det torkar för snabbt.
En annan käck sak är ”Kurtan”. Denne ”Kurtan” har han gjort i form av en docka med
ett ansikte som liknar den riktige Kurtan Olsson. Denna docka har varit med i TV tillsammans med Jörgen Mörnbäck.
Detta är bara ett litet axplock av hans enorma produktion.

Lis visar några produktioner i akryl i sin tjusiga ateljé.
På den tredje stationen besöker VSK-bladet Dalhem i Götåkra. För den obevandrade
kan meddelas att Lis Jönsson bor i samma hus som en gång tillhörde Folke Ekdal som
numera har lämnat jordelivet.
Lis har inrett en tjusig ateljé i sitt uthus. Med isolering och nytt virke kan man uträtta
underverk. När man inreder är det en sak som är viktig att tänka på och det är att släppa in ljuset genom stora fönster. Detta har Lis gjort för att få den inspiration och
avkoppling som krävs.
Denne konstnär har funnit sitt paradis på landsbygden i Götåkra. Som göteborgare kändes det bra att hitta detta lugna läge genom en väninna. Efter fem år tror vi att hon har
rotat sig ganska bra.
Lis har sysslat med konst i många år. Men det är först på senare tid som hon blivit
medlem i Konstrundan och ställer ut sina alster.
På en fråga säger hon att det skall vara färger som torkar snabbt. Därför målar hon bara
med akrylfärger. Lis låter sig inspireras av att använda motiv med olika starka färger.
Hon liksom övriga konstnärer har ställt ut ett flertal olika tavlor i Ulricehamns Museum.
Där finns det 28 konstverk som man kan vara med att vinna, om man har tur, vill säga.
16
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ÅSUNDSHOLMS GOLFBANA INVIGD
Efter att ha kämpat i motvind under många år var det äntligen dags att inviga de första
12 hålen. Överklagande har skett fyra gånger, nu hoppas styrelsen att allt skall ordna
sig inom de närmaste tre månaderna.
När VSK-bladet pratade med några styrelsemedlemmar ansåg dessa att tillgängligheten
blir bra mycket bättre för allmänheten när det blir golfbanor. Då blir det uppröjt utmed
sjön och dessutom anlagt en gångstig i strandkanten. Då kommer allmänheten att kunna
ta sig fram utan storstövlar.
Det gäller bara att inte gå där när någon svingar sin klubba. Då kan man få bollen i
hôvet och det är ju inte så bra.
Styrelsen för Åsundens golfklubb har satsat stort och hade denna stora dag lyckats få
hit den kände humoristen Björn Hellberg att invigningstala.
Dessutom hade man engagerat den kända golfspelaren Karin Koch. Hon hade fått förtroendet att klippa bandet och slå den första bollen från green 1.
Thomas Solström, ordförande i Åsundens golfklubb, tog till orda och hälsade alla välkomna till Borås golfklubbs anläggning.
Han kom raskt underfund med att den föreningen var hans gamla.
Roland Karlsson, kommunalrådet i Ulricehamns kommun, fick två minuter att hålla sitt
anförande och uttrycka sin glädje över att vi äntligen fått en golfbana i den södra kommundelen. Han hoppas och tror att detta skall bidra till ett uppsving av denna del av
Ulricehamns kommun.
Nu följde en historik över banans tillkomst. Han konstaterade att det tagit uppemot
femton år innan denna stora dag blivit verklighet. Strul har det varit och otaliga mil till
möte efter möte. Som nämns inledningsvis är den fjärde överklagan under behandling
just nu. Denna gången lär det vara lokala naturskyddsföreningen som överklagat.
Thomas nämnde en hel rad personer som betytt mycket för banans tillkomst. Syskonen
Gunnardo prisades extra mycket för deras insatser liksom en del styrelsemedlemmar
som varit med under en stor del av resans gång.
Han hälsade naturligtvis Karin Koch välkommen att klippa bandet och göra det allra
första utslaget på green 1.
En annan kändis fanns också bland publiken. Hans namn är Anders ”Ankan”
Parmqvist. Varför han var där känner inte VSK-bladet till men det troliga är att både
han och Karin Koch hade något med reklam att göra.
Björn Hellberg fick än en gång ett varmt välkommen och fick därmed ordet att invigningstala. På sitt karaktäristiska sätt drog han en radda med händelser från både livet på
golfbanor och tennisbanor. Humor saknades inte den här gången heller.
När han pratat färdigt var det dags för Björn att kalla fram fem damer och herrar att
göra var sitt utslag på green nummer ett. Man kunde klart och tydligt se att det inte var
första gången som man svingade klubban. Bollen flög nämligen iväg som om det varit
raketer på en raketbas någonstans i världen.
Med denna ceremoni var den första golfbanan i södra delen av Ulricehamns kommun invigd.
Om cirka ett år får vi komma tillbaka för att inviga de sex återstående hålen.
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LÄNSKAMPEN
Den 21 mars var det dags att äntra tröskeln till skolans matsal. Då skulle den årliga frågesporten Länskampen hållas.
Den går till så att de Röda Korskretsar som önskar delta gör en anmälan om detta.
Sedan kommer det ett kuvert till ordföranden med alla frågorna.
Dessa överlämnas till en kontrollant som redan är utsedd. När klockan slår sju, eller
kanske nitton är det rätta ordet, öppnar kontrollanten kuvertet och delar ut frågorna till
alla som hörsammat kallelsen.
Efter detta utbryter en febril aktivitet bland entusiasterna. Det gäller att veta var man
skall söka efter alla kluriga svar. Det finns olika forum an ta reda på svaren. Numera är
datorn till stor hjälp. Där finns det mesta bara man kan hantera detta instrument. Ett
annat forum är lexikon. Ett tredje är tidskrifter som i många fall ges ut av Svenska
Röda Korset.
Ordförande Claes Holmén hälsade de 22 närvarande med att de var välkomna och att
20 frågor varav kanske 10 var frågor som rörde Röda Korset skulle besvaras. Frågorna
var ofta tredelade. Detta innebar att tre olika svar skulle avlämnas på de flesta frågorna.
Totalt tävlade man om 60 poäng.

Att frågorna var kluriga kan man se på "lösarna" på långt håll.
För att förstå hur klurigt det hela var upplagt skall vi här saxa lite bland frågorna. Till de
enklare fanns en fråga som handlade om sport. Den sportintresserade visste vilka fyra
idrottsutövare som fyllde 50 år samma år som SVT, det vill säga Sveriges television.
Hur förkortar man FN:s klimatpanel?
Internationella Röda Korset tilldelades ett mycket uppmärksammat pris för 90 år sedan,
vilket?
18

VSK Bladet 2-07

07-06-26

11.42

Sida 19

Vad heter den tidigare v. presidenten i USA som fick Nobels fredspris 2007?
En fråga som kanske hör till de lättare var vad Orup heter på riktigt?
Nu hade uret sprungit iväg en hel timma. Det var dags att samla in alla frågorna för
Sture Carlsson, kontrollanten, och rapportera in svaren till en central som brukar finnas
i Borås. Trots att alla närvarande satt med en smörgås i mungipan lyssnade alla uppmärksamt på Sture och Claes när dessa jämförde svaren med de rätta svaren som Sture
fått av tävlingsledningen.

Sture Carlsson har tydligen förstått
vad dom har plitat ner.
Här fyller han i alla fall i det som
han tror stod på lappen.
När Claes räknat ner poängen fick han det till 45 poäng. Alltså var var fjärde delfråga
fel. Eller om man hellre vill säga att tre fjärdedelar var rätt.
Sakta i backarna!
Vi fick 50 poäng i stället. Föredragarna Sture och Claes var lite snåla och tveksamma
när de satte sina egna poäng. Detta blev i stället en positiv överraskning när de "riktiga" poängen summerats.
Av landets alla deltagande föreningar blev det lilla Finnekumla 15:e bästa förening.
Den placeringen behöver inte Rödakorskretsen be om ursäkt för,
Bland regionens alla lag blev resultatet en 9:e plats.
Nu återstår frågan vem som kammade hem vinsten? Jo det gjordes av Oxelösund med
57,5 poäng för hela Sverige och Axvall för regionen Västra Götaland med 55 poäng.

Fika är det bästa
med Länskampen.
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A rnes Maski ngrävning AB
Schakt och planeringsarbeten

Vi utför arbete med Minigrävare

0321-703 80

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

Offsettryck
på papper
& kartong
0321-26600

BOKTRYCKERI AB LH TRYCK · SINCE 1959

Trådlöst hemlarm från
Securitas Aroundio.

För kostnadsfri rådgivning i hemmet kontakta
Johnny Olausson 0703 - 11 09 86 / 020-71 33 55
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Textiltryck & Brodyr av högsta kvalité

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

Rörfackkedjan

Tel 0321-71117,

REKO

Fax 0321-70124

– för ekonomisk VVS!

Elda med pellets
för billigare värme och
bättre miljö

Allt inom
Bygg & Glas
Markiser
Persienner

www.pellx.com

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

Högtrycksspolning • Slamsugning • TV-inspektion • ADR-Transport

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

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

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

Fax 0321-70124
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SAMHÄLLSUTVECKLING
Den 4 april hade Byalaget Vega och Vegby Vägförening kallat till ett möte på Vega.
Inbjudna till mötet var Jan-Åke ”Hugo” Claesson från kommunen och Daniel Göök från
Landsbygdsalliansen.
Dessa två skulle prata om vad som är på gång i samhället och även det som är gjort.
Jan-Åke fick det första ordet efter det att Vägföreningens ordförande Göran Börjesson
hälsat alla de närmare 40 personerna välkomna.
Jan-Åke berättade att det inte är arbetena i sig som drar det tyngsta och dyraste lasset när
man skall utföra förbättringar. Avstängningar och skyltar kostar mycket stora belopp ofta
mer än själva arbetet.

Jan-Åke ”Hugo” Claesson i berättartagen.
Han berättade också att överenskommelse med berörda markägare har träffats när det gäller den planerade cykelvägen mellan Vegby och Gällstad. Arbetet kommer troligtvis inte
igång under innevarande år.
Förslag finns på att få till stånd 30-skyltar förbi vägen till skolan. Detta bedöms som
mycket angeläget då många barn passerar över väg 1700 mycket ofta. Trafiken har dessutom ökat markant sedan försäljningen i Gällstad tagit ordentlig fart. Trafikens intensitet
har öka otroligt mycket genom samhället på senare tid. Planer finns att bygga refuger
plus andra fartdämpande åtgärder. Bara skyltar har inte visat så stor effekt. De mindre
nogräknade kör lika rasande fort ändå.
Vi har ju som bekant fått asfalt på den före detta banvallen från Månstad genom Vegby
till Åsarp i norr. Nu finns det beslut i Falköpings kommun att fullfölja iordningställande
ända fram till Falköping.
Det samma gäller söder ut i Tranemo kommun. Där skall man först iordningställa sträckan till Ambjörnarp och därefter sträckan till Månstad.
Efter detta kan alla med bra kondition pröva sina, om inte vingar, så sin gamla cykel.
Önskemål kom upp om att förlänga trottoaren från väg 1700 upp för backen till gång och
cykelvägen nedanför skolgatan. Likaså önskades det att asfalt blir lagd på gånstigen som
22
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löper utmed sjön i Sjöparken. Detsamma gäller en trottoar från Sveaborgsvägen och till
Sämshov.
Ett av de allra viktigaste beskeden vi fick var att minska hastigheten i trafiken genom
samhället. Detta är mycket angeläget att göra innan en dödsolycka eller annan svår
olycka inträffar.
Nästa man att ”hålla låda” var Daniel Göök.
Han är alltså chef för Landsbygdsalliansen i Ulricehamns kommun med säte i det före
detta ålderdomshemmet Björkgården i Hössna.
Daniel beskrev kommunen som regionens största kommun till ytan och består av närmare
23 000 invånare.

Här är det Daniel Göök som håller låda.
Det finns 21 kransorter med i de flesta fall egen skola. Det sägs också att Ulricehamn får
ett utmärkt läge när motorvägen mot Jönköping och Borås/Göteborg samt Götalandsbanan blir klar. Inte mindre än ca 250 föreningar finns det i kommunen. Det finns också
nio mil cykelvägar som oftast går på de gamla banvallarna.
För att återknyta till Landsbygdsalliansen så finns det 22 utvecklingsgrupper som var och
en har tagit fram en utvecklingsplan. Innehållet i dessa utvecklingsplaner tar sikte på hur
man tänkt sig att landsbygden skall utvecklas i framtiden. Det är dessa planer som ligger
till grund för att utveckla landsbygden runt om i Ulricehamn.
Styrelsen består av två representanter från kommunens vardera geografiska område och
representanter från näringslivet och tjänstemän från kommunen.
Syftet är att öka samarbetet mellan parterna. Meningen är att Landsbygdsalliansen skall
bli en självbärande partipolitiskt oberoende organisation.
Exempel på sammanslutningar, som är medlemmar i Landsbygdsalliansen, är Byalag,
Utvecklingsgrupper, Framtidsgrupper, Väg- och Samhällsföreningar, Byggnadsföreningar
och en del andra sammanslutningar.
Daniel framhåller att även föreningar utanför kommunens gränser hört av sig och vill
samarbeta med Landsbygdsalliansen. Nästan ingen stans finns det så väl utvecklat samarbete som inom Ulricehamns kommun. Han tog upp Byalaget i Månstad som ett exempel.
I Tranemo finns det inget liknande som Landsbygdsalliansen i Ulricehamn. Det skall vi
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vara mycket stolta över. Detta gäng, i Månstad, bygger en handikapp-anpassad tillfart till
dammfästet vid Sämsjöns utlopp (oset). Tanken är att starta upp ett cykelpaket tillsammans med Byalaget Vega och Ulricehamns kommun med destination oset i Månstad där
ett naturrum skall anläggas med fågeltorn och dylikt.

Publiken suger upp varje ord som sägs.
Ett annat projekt som diskuteras är att få till stånd grupper som åker omkring i samhällena och klipper gräsytorna och håller efter ogräset i rabatterna i parkerna. De kan också
tömma papperskorgarna som finns på många ställen.
Detta var i sammandrag vad Landsbygdsalliansen sysslar med och avsikten med att den
bildades. Det jobbas alltså för högtryck inför framtiden.

UPPSNYGGNING VID STUGORNA
I år blev det vår mycket tidigt. Vår har det varit nästan sedan i höstas. Vinter har det bara
varit några dagar under vad vi brukar kalla den kalla årstiden.
Om nu detta beror på atombomber eller utsläpp eller solens påverkan tvistar de lärde om.
Det kan också vara så att några supernovor exploderat. Från dessa kommer det som
bekant stora mängder kosmisk strålning som i sin tur påverkar bildande av växthusgaser.
Vad har nu detta med vårstädning att göra?
Indirekt kanske det har det. I varje fall sätter det fart på Vegbyborna när det gäller att
snygga till både det ena och det andra i och omkring hembygdsstugorna och parken.
Någon har kommit på att vi inte får kalla parken för Hembygdsparken. Någon förväxling
med Sjöparken torde vara ganska långt ifrån den rätta orsaken. En hembygdspark borde
ligga i anslutning till hembygdsstugor. Det gör den på de flesta andra platser i vårt
avlånga land. Hembygdsgården är det visst döpt till.
I dag den 25 april var det kallat till städning i parken oberoende av namnet. Orsaken
torde vara att få det fint när våren skall invigas den sista april med körsång och vårtal.
Nu får det visst heta Hembygdsgården och Hembygdsparken enligt officiella källor.
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FIXAT OCH KLART PÅ SÄMSHOV
Under vintern och våren har tre ”gubbar” hållit på med upprustning av diverse saker på
Sämshov.
Man har till exempel gjort i ordning omklädningsrummen inför den stundande starten
på seriefotbollen med det nybildade T/V = Tvärred/Vegby laget i division V. Första
hemmamatchen skall nämligen gå på Sämshovs utmärkt fina gräsmatta.
Bänkarna är nya med kanske lite bättre komfort än de tidigare. Nu har alla flisor putsats bort så chansen att få flisor i baken är därmed undanröjda.
Å andra sidan kanske de gamla var så slitna att faran var över även för dessa.
Skulle det mot förmodan regna så finns det möjlighet för delar av publiken att sitta
under tak nära klubbstugan. Där finns det numera nya bänkar också.
För att underlätta jobbet lånade dessa tre herrar hobbyverkstaden som Östen
Emanuelsson för ett antal år sedan gjorde i ordning med många fina maskiner för att
kunna utföra diverse arbeten som man kan beskriva som finsnickeri.
Det sista som de tre herrarna fixade, för den här gången är det väl bäst att tillägga, var
försäljningsståndet som stormen Per raserade. Denne pojke är makalös att fördärva
saker och ting.
Försäljningsståndet låg i en enda hög med bråte. Alla som gick förbi sa att det mesta av
materialet måste bytas ut.
Inte då, inte en enda ny träbit behövde bytas. Allt gick att använda med fantasi och
händighet och inte minst skicklighet.
Reparationerna blev klara i god tid före loppmarknaden som alltid hålls på Kristi
Himmelfärdsdagen, som i år inföll den 17 maj.
Vad heter dessa ”gubbar” då? Jo, Gustav Johansson, Sune Frilander och Bosse
Lorentzon med en fjärde som heter Claes-Erik Sjölin.
Claes-Erik Sjölin är som bekant vaktmästare på Sämshov. Detta jobb sköter han bättre
än sin egen byxficka. Han håller det rent och snyggt över allt. Han sköter allt både
inomhus och utomhus på ett fantastiskt bra sätt. Än har det bara hörts positiva omdömen om allt det han gör på Sämshov. Han har också ryckt in ibland och hjälpt ”gubbarna” när så har behövts.
Ja, ja, det är väl få förunnat att titta i
hans byxfickor, där kanske det är lika
snyggt som på Sämshov?

Bosse till höger och Gustav fäster
taket på försäljningsståndet.
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MUSIKAL I SKOLAN
Antingen var det våren som kom till Vegby med en Musikal eller också var det
Musikalen som kom med våren. Detta kan troligen några bland den 200-hövdade publiken upplysa om.
Den 2 april utrustades skolans gympahall med stolar i massor, dekor på väggarna, högtalare, mikrofoner och instrument. Allt var klart för start av vårens Musikal. Inte en
enda stol fanns ledig. Delar av publiken fick stå utmed väggarna precis som klistrade
På väg ut från föreställningen viskades det i örat att Lena Björling inte tjänstgör i
Vegby under vårterminen. Då är det ännu mer fantastiskt dels att hon ställer upp och
dels att musikalen kunde hålla denna mycket höga kvalitet. Enligt skvallret hade de
övat endast två gånger Hon spelade både enkla och mycket avancerade musikstycken
som komp till eleverna i skolan. Till sin hjälp hade hon ett annat musik-proffs, Tommy
Karlsson, som också är musiklärare.

En trio som underhåller publiken.
Kvällen gick ut på att gestalta musik från olika tidsepoker. Låtarna och visorna var
blandade på ett mycket behagligt sätt. Musiken var hämtad ur, som man kunde läsa på
skyltar, 1700-tal, 70-tal, Linné, Disney, Bellman, Gullan Bornemark och handlade om
blommor och barn. Ett mycket varierat program.

Flera klasser stämmer in, det
var inte allsång, men nästan.
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Musikalen började med att barnen i de lägre klasserna spelade upp sitt program.
Det var en skön blandning av sång, sketcher och instrumental musik.
Man behöver väl knappast antyda att publiken visade sin uppskattning med att applådera efter varje framträdande.

En kvartett spexar
med åhörarna.
Man kan inte sluta att förundras över vilket musikaliskt kunnande det finns bland barnen. Detta får en osökt att tänka på lärdomen som de tar med sig från Fantasia.

Tre skönsjungande damer.
Efter detta var det dags för de äldre eleverna att ta scenen i besittning . Det märktes
tydligt att dessa elever hade stor vana vid att exponera sig på scenen. Utan synlig nervositet stod alla och framförde sitt nummer utan att darra med benen.
Även dessa ungdomar blandade sången med spexiga sketcher och instrumental musik.
Som sagt, alla gjorde ett mycket fint intryck. Ändå bör Kathrins framförande av
Heaven få ett extra omnämnande. Hennes solosång var värd den fantastiska applåd som
hon fick efter fullbordat värv. Vad månde bliva av denna tös?
Även om man har det mycket trevligt tar allting slut. Så även denna Musikal som fick
en rungande applåd som avslutning.
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En violinist och en solist.

Publiken njuter av örongodiset som serveras.
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PÅSKGUDSTJÄNST
Påskdagen inföll i år den 8 april. Då passade Åsundens församling på att arrangera en
familjegudstjänst i Finnekumla kyrka. 39 personer hade hörsammat kallelsen.
Finnekumlas egen sågkör var på plats med 9 damer och en körledare som också är en
dam. Det är alltså vår ordinarie kantor Monica Johansson som också är körledare. Om
radbandet kan räkna rätt bör det bli 10 i kören totalt.
Till sin hjälp hade hon denna påskdag Per Jonstoj, som var tjänstgörande präst, en vaktmästare, som heter Per-Olof Svantesson, och två kyrkvärdar som heter Birgit
Andersson och Hans Pettersson.
Kören fanns på plats redan innan vaktmästaren sammanringde första gången klockan 10.
Det gäller att klara strupen efter allt äggätande. Man riktigt glider igenom skalorna från
do till do eller från c till c, man väljer alldeles själv vilket som passar just den strupen.
En fin gest är att prästen och kyrkvärdarna möter deltagarna och tar dom i hand och
hälsar välkommen. Detta är ett bra sätt att få en gemytlig stämning i kyrksalen.
Per-Olof hade pyntat bänkarna mot mittgången med påskliljor och med två stora buketter framme i koret.

Kören klarar struparna innan folket strömmar till.
Klockan har nu vandrat till 11 så det var dags för Per-Olof att än en gång starta ringverket för den slutliga sammanringningen.
Kören började vandringen in i kyrkan och sjöng samtidigt. I täten gick Marianne
Holmén med ett processionskors.
Efter psalmsång och bön läste Per Jonstoj dagens evangelium som naturligtvis handlade om Jesu uppståndelse. Därefter höll Per en kort predikan över samma ämne.
Gudstjänsten blandades med psalmsång, bön, körsång och textläsning.
Alla närvarande bidrog till att göra gudstjänsten betydligt gladare och trivsammare än
vanligt. Det kanske berodde till stor del på det kristna budskapet, att det fanns några
barn bland åhörarna, en glad präst och en fin kör.
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CAFÉGUDSTJÄNST
Äntligen har Svenska kyrkan begripit att man måste komma med något som folk vill
ha. Som tillexempel den 25 mars på Jungfru Marie Bebådelsedag.
Prästen gissade att det skulle komma 30 personer. Den summan skulle vara godkänt.
När vaktmästare Per-Olof Svantesson tog fram sin räknesticka visade det sig att mer
än dubbelt så många fanns i församlingshemmet i Vegby.
Men så var det också en annorlunda gudstjänst som bjöds. Medverkande var:
BASALT, så heter kören från Marbäck, Viktoria Cederblad, sångsolo, Lena Kroon,
violin, Larsove Peterson, saxofon och tvärflöjt, Per Jonstoj, textläsning, bön, predikan,
Pernilla Wetterstrand, ”Mariagestaltning”, Annika Persson, piano mm.

Pernilla Wetterstrand gestaltar ”Maria”.
Vad vore en Cafégudstjänst utan kaffe? Detta sörjde Inga-Britt Claesson och Linnea
Claesson för. Så stod det åtminstone i programbladet. Det såg faktiskt ut som om Ulla
Rosenqvist fanns med på ett hörn också.

Kören”BASALT” sjunger för åhörarna.
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Någon måste trycka på strömbrytaren till ringverket när tiden kallar. Detta utförde alltså Per-Olof Svantesson, som var vaktmästare för dagen.
Gudstjänsten var indelad i fyra avdelningar.
Den första avdelningen kallades Ave Maria och bestod i att kören BASALT sjöng ett
antal sånger ackompanjerade av Larsove på tvärflöjt och saxofon, Annika Persson på
piano och Lena Kroon på violin.
Andra avdelningen handlade om bebådelsen där textläsning, körsång, psalmsång och
bön ingick.
Tredje avdelningen kallades för Marias möte med Elisabeth.
Förutom textläsning med ”Mariagestaltning” ingick solosång, körsång och växelläsning. Växelläsningen gick till så att MAGNIFICAT (Marias Lovsång) lästes med början av damerna , två rader, därefter var det herrarnas tur att läsa två rader. Så höll man
på tills hela texten var avklarad.

Per Jonstoj läser
väl valda texter.
Den fjärde avdelningen började med predikan, trosbekännelsen och bön följt av körsång och ytterligare bön, Fader Vår och Välsignelsen. Därefter sjöngs en psalm.
Gudstjänsten avslutades med att kören sjöng.

Jan-Ove Pettersson och Annika Persson frambringar ljuvliga toner.
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TIPSPROMENADER
Under tre söndagar och en måndag traskade Vegbyborna omkring i markerna och löste
diverse problem.
Utgångspunkten var varje gång från Café Nyfiket. Ett bättre utgångsläge kan man
knappast tänka sig. Antingen det blåser nordan eller sydvästan är platsen lika underbart
vacker.
Arrangör för promenaderna, på senaste tiden, är alltid Byalaget Vega.
Sträckan som skulle avverkas var cykelleden till Gamlebyvägen genom hela Gamlebyn
och vidare på gång och cykelvägen utmed väg 1700 tillbaka till Nyfiket igen.
Där fanns det en skiljefråga som varje gång ställde de matematiskt kunniga på pottkanten. Hur det än räknades så blev resultatet antingen etthundra för många eller femtio för
lite. Det kunde också vara endast tre stycken som det blev fel på men då var det i stället så att flera svar var åt häcklefjäll.
Frågeställarna har gjort ett utmärkt jobb med bra frågor med ”bra svar”.
Den 15:e april var sista gången denna vår som det gick att få sig en nypa luft. Nu var
det alltså slut på nytta med nöje för denna gången.
Vem vet? Kanske promenaderna återkommer till hösten igen!
Har ni tänkt på en sak? Det är kanske någon i läsekretsen som har samma problem som
redaktören? Det är nästan stört lögn och få med sig kameran när den verkligen skulle
göra nytta.
Kassören är mycket belåten med vårens resultat. Han säger att de flesta har inte börjat
köra i racerfart ännu så torvorna yr i trädgården. Dessutom är det inte många som börjat att resa till västkusten på minisemester. Ids bara folket har möjligheterna funnits för
stärkande promenader.

PASSAGERARBÅTEN SYLVIA
Leif Reinholdsson, som bor i Fästeredsund, har tillsammans med två kompisar köpt
den gamla passagerarbåten Sylvia. De något ärrade läsarna kommer säkert ihåg detta
fartyg. På 50-talet och kanske något in på 60-talet gick båten i trafik på Åsunden.
Båtens skeppare hette Folke Rundqvist. Nu berättar Leif för VSK-bladet att han tillsammans med två andra köpt båten för att renovera den. För närvarande finns den i
huvudstaden. Meningen är att transportera den till Blidsberg för renovering.
Under nästa år är det tänkt att sjösätta skeppet i Åsunden. Väl där skall den återuppta
passagerartrafiken på nytt. Det är avsett att med humana priser transportera folk till
Hofsnäs, Fästeredsund och andra intressanta platser utmed Åsunden och tillbaka igen.
När flytetyget blir renoverat och snyggt kanske var mans plånbok passar för en tur på
böljan den blå.
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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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VÅRFEST
Åsundens församling höll sin årligen återkommande vårfest i Finnekumla församlingshem den 22 maj. Det verkar som att församlingen har goda relationer uppåt. Efter ett
herrans dåligt väder dagen före hade Fader Pluvius tänkt till och lät solen flöda.
Allt eftersom gästerna anlände fick var och en en lapp med sig för att gå en tipsrunda.
Per Jonstoj var utdelare av tipslapparna och var mycket noga med att alla skulle gå. De
andra två som höll i bland annat tipspromenaden var Per-Olof Svantesson och Kenneth
Johansson. Dessa två är kyrkvaktmästare i Finnekumla respektive Tvärred.
Formulären innehöll nio frågor. Dessa var like kluriga innan man kommit underfund med
hur frågeställarna tänkt. Det är ju faktiskt detta som är meningen med tipspromenader.

Sjunga till maten skall
man göra och stå upp.
Efter fullbordat värv rättades svaren där ingen hade alla rätt. Priser delades ut av
Kenneth till de tre som placerat sig bäst.

Kolla, vilken bricka man
ställt fram, smaskens.
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När alla satt sig vid de smakfullt dekorerade borden bjöds att resa på sig igen. Per
ledde sången som tackade högre makter för maten som skulle förtäras.
Vilken mat de arrangerande hade införskaffat! Den bestod av exotiska frukter med
potatissallad och skinka/rostbiff. En fralla med sesamfrö på med smör och ost var inte
heller så dumt.
Frågorna var inte slut ännu. Lappar var utlagda på borden där det gällde att kasta om
bokstäver så att de bildade namn på blommor, yrken eller något annat.

Är det inte konstigt? Få fort kameramannen tar upp sin kamera ställer sig någon med
ryggtavlan framför motivet. När ryggtavlan försvunnit har objektet flytt fältet.
Därför är bara ett fåtal av arrangörerna med på bild.
Ca 40 personer hade hörsammat inbjudan som bestod av förtroendevalda, anställda och
ideellt arbetande ledlemmar inom kyrkan.

Gästerna försöker att klura ut svaren på de tillkrånglade namnen.
Ulf Jonsson tackade arrangörerna och påpekade att normen var satt för hur nästa års
vårfest skall arrangeras, när det gäller maten.
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DEN BLOMSTERTID NU KOMMER
Antingen man är protestant eller katolik eller muslim så ljuder orden mycket vackert
och förväntansfullt. Kolmodins sättning av den ovannämnda psalmen får det nästan att
rysa utmed ryggraden. För andra kanske Idas sommarvisa framkallar samma rysningar
och minnen.
Melodierna har blivit vanliga på de flesta skolavslutningar runt om i vårt land. Man
känner att hela sommaren ligger framför en.
För en del känns det lite extra. Den äldsta klassen i Vegby skola, sexorna, har kämpat
sig igenom hela den skoltid som varit utstakad att gå på hemmaplan. För dessa barn
blir det precis lika dant som det blivit för alla andra sexor genom åren.
I höst gäller det att gnugga sömnen ur ögonen betydligt tidigare på morgnarna. Bussen
står inte och väntar vid affären. Då kan det vara bra att ha någon i föregående generationer att ringa till. Då blir det för mormor eller farmor att skaka av sig särken och starta bilen för transport till Stenbocksskolan.

Den ende kvarsittaren i den här avgångsklassen är
klassföreståndaren Ingvar Klasson.
Eleverna heter Elin, Emma, Kathrin, David, Anton , Casper och Zaur.
Samma sak gäller i den skolan, i stan. Efter avslutning på högstadiet blir det förflyttning till gymnasiet för vidare studier. Även för dessa är en epok i livet avslutad. Detta
hände onsdagen den 13 juni. Hade vi kunnat skriva 1970 i stället hade vi kallat denna
avslutning för realexamen.
För barnen i Vegby skola slår man två flugor i en smäll. Efter en dag i skolan den 12
juni blev det avslutning i Finnekumla kyrka på kvällen samma dag.
En buss var beställd för att transportera de glada och lyckliga barnen till Finnekumla.
Väl framme där ställdes barnen upp i en lång rad för inmarsch i helgedomen.
Vaktmästaren tryckte på en knapp, så pumpade ringverket igång. Efter sedvanliga
dunkningar började klockorna svänga och framkalla ringningen. Då passade barnen,
lärarna och en mängd vuxna på att marschera in och ta plats i bänkarna. Undrar hur
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många som pressade sig in? På en skylt sägs att 140 personer får vistas i lokalen samtidigt.
Alla hade tagit på sig bästa gåbortkläderna. Alla var uppriggade och fina.
Elin J, Lin, Julia Markus och Siri började avslutningsprogrammet med att på blockflöjt
spela ”Den blomstertid nu kommer” varefter Monica på orgeln spelade samma psalm
som församlingen sjöng med i.
Sedan följde ”Nu är sommaren kommen” med spel på Blockflöjt av Elin J. ”Vänner”
Sjöngs av Elin Hj och Emma, varpå Valdemar spelade ”Solen glimmar” på Klarinett.
Förskoleklassen och 1-2 sjöng ”Sommarlov”. Efter detta följde ”Idas sommarvisa”
sjungna av Jonna, Sofia, Amelia och Viktoria. Alla klämde i och sjöng vers tre.
”Solvisa” sjöngs därefter av F, 1-2.
Kathrin och Johanna sjöng sedan ”Sommarlov”.
På fiol framförde Sofia ”Engelska från Hedared”.
”Sommaren är kort” vers 1 sjöngs av flickor i 3:an och vers 2 av Johanna där alla sjöng
med i refrängen.
Skolkören klämde i med ”NU är den bästa tiden” där Ebba och Lin var solister i första
versen, Oscar, Anton C, Valdemar, Filip, Markus och Erik var samma sak i andra versen samt Kathrin och Elin sjöng den tredje versen.
Därefter var det dags för psalm nummer två som har nummer 201.
Ingen avslutning i Finnekumla där inte prästen också kommer till tals.
Per Jonstoj uppehöll sig kring hur underbart härlig ett sommarlov kan vara . Skulle det
regna kan man glädja sig åt att snart få börja skola igen.
Det senare skulle givetvis vara ett skämt.
Han önskade alla barnen ett skönt och vederkvickande sommarlov med sol, bad och lek.
”Someone`s watching over me” sjöngs av Kathrin så bra att vissa bland åhörarna började klappa händer trots att prästen uppmanat att endast applådera när allt var överstökat.
”Nu grönskas det” sjöngs av 6:ans flickor.
Nu var det rektor Stig Ericssons tur att tala till barnen.
Han tackade alla för deras sätt att vara en bra kompis. Ericsson menade att detta fallit
väl ut och fungerat på ett mycket bra sätt.
Han tackade också alla föräldrar som har ställt upp liksom alla lärare som gjort ett
utmärkt fint jobb. Den senare kategorin kan VSK bladet oförbehållsamt ställa upp på.
Även redaktören får alltid ett mycket fint mottagande vid sina besök i skolan.
Rektorn avslutade med att ge alla i klass 6 som denna dag slutat i Vegby skola var sin
nyckelring och Ingvar Klasson fick förtroendet från föräldrarna att ge var och en i
avgångsklassen var sin ros.
Som avslutning framfördes ”Barfotavisan” där alla sjöng med i refrängen efter det att Jenny
och Elsa sjungit vers ett, Stina och Louise vers två och Johanna, Elin och Sara vers tre.
Ett stort tack till alla lärarna som utan hugg och slag fått fason, vett och kunskaper att
fastna i våra ungdomar.
Tänker man tillbaka kan man knappast fatta att det gått ett helt år sedan sist.
Detta tycker vi vuxna alltså men vad tycker barnen?
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VINTERN HAR RASAT UT
Än en gång har vintern rasat ut. Inte bara bland våra fjällar, även här runt Sämsjön och
Åsunden har den försvunnit. Vi har knappast haft någon vinter alls under den mörka
årstiden som förtjänar detta kalla namn.
Enligt Tvärreds och Finnekumlakören ÄR våren på gång. Björkarna har slagit ut och
många blommor har redan kommit långt på sin vandring genom årstiderna.
Denna mycket vackra vårkväll hade över 100 personer mött upp för att ta emot våren i
Hembygdsparken i Vegby på Valborgsmässoaftonen 2007.

Iris Johansson hälsar våren
välkommen till våra bygder.
En länge närd önskan, som äntligen har slagit in, är att kören ställer sig utanför Liljas
stugan och genomför sitt program. Där blir det inget motljus när man skall ta kort.
Det mesta var sig likt.
Kören sjöng upp sig, korven småputtrade i grytan i Sven Ad. Löngårdhs affär. Den
varma korven serverades med korvbröd, senap och ketchup. Sveriges flagga var hissad
på stången. Lottförsäljarna Gustav Johansson och Arne Johansson hade fullt upp med
att sälja lotter. En förstärkare med en mikrofon därtill fanns för att alla skulle höra välkomsthälsningen som framfördes av Vegbyortens Hembygdsförenings ordförande
Göran Axelsson.

Kören tar i så det
knakar i bröstkorgen.
Så var det dags för den blandade kören från Finnekumla och Tvärred under Monica
Johanssons ledning att ta över scenen. De framförde Vintern rasat ut, Glad såsom
fågeln, Nu grönskar det och Vårsång (Hör hur västanvinden susar).
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Nu var det dags för Iris Johansson att hålla sitt tal till våren. Det gjorde hon på ett
utmärkt sätt innan hon tillsammans med åhörarna utbringade ett fyrfaldigt leve för
våren.
Kören fortsatte med att sjunga Sköna Maj, Vårvindar friska, Våren är kommen och
som avslutning Hymn till Västergötland.
En mycket välljudande kör fick vi lyssna till denna gång. Men så var de också 26 duktiga sångare som gjorde sitt allra bästa. Dessutom var det ett mycket vackert väder. Då
brukar piporna bli mycket klarare än när det är nederbörd, snöglopp eller annat glopp.

Tror du verkligen att detta skall
fungera ser Göran ut att fråga Arne.
Ordföranden tackade kören och Monica för den sköna sången. Han uppmanade alla att
som avslutning sjunga med i Nationalsången.
Därmed var den första avdelningen avklarad för körens del. Nu gällde det att hasta
vidare till Tvärred och Onseredsstugan för ett liknande program.
För Vegbyortens Hembygdsförenings del återstod dragningen på lotterierna.
Arrangörerna hade jobbat i många timmar så en kopp kaffe med en macka till satt som
handen i handsken. Är det så man säger? Går det inte lika bra med foten i skon i stället?
En sak som inte får glömmas är att det gick en pyroman lös i parken. Lågor slog upp
bland träden. Det är detta som också är tradition, att elda upp det gamla skräpet.
Vilken gång i ordningen han skötte Valborgsmässoelden vet väl inte Evald Johansson
själv ens. Otroligt många år är det.
I år var det många nya ansikten bland publiken som en del av oss inte stiftat bekantskap med tidigare.

Publik kom det i alla åldrar.
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NÄR DET GÄLLER:
— KONSTRUKTION ELEKTRONIK OCH ELSKÅP
— PC-MÄTSYSTEM – PC-STYRSYSTEM
— PC-BASERAD PRODUKTIONSUPPFÖLJNING
— INBROTTSLARM

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

• Bowling
• Restaurang med fullständiga rättigheter
• Fiskebackens celler/äventyrsbana
• Barnkalas/Födelsedagskalas
• Motionsserie för 2-mannalag
Tel. 0321-175 00 • www.fiskebacken-bowling.se

Byalaget

VEGA
Medlem i

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

Missa inte våra olika arrangemang
Håll vår bygd levande Ta dig tid till rekreation och avkoppling i Sjöparken
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Sportlagret
Sjövik
520 11 Vegby
0321-720 80
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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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PROMENAD MED GRILLAD KORV
Helt i linje med det uppgjorda programmet samlades 18 medlemmar i Vegbyortens
Hembygdsförening på Skogås den 5 juni. Det är ju där som Jordkulan finns som föreningen iordningställt.
Vi har sagt det många gånger tidigare, men det förtjänar att upprepas ytterligare en
gång. Här uppe på höjden är det mycket lugnt och fridfullt. I synnerhet en kväll som
denna utan obehaglig väta från ovan, vindstilla och dessutom nästan fritt från mygg.
Folket som en gång bott här kunde väl knappast ana att det skulle bli så populärt att
åka dit för att gå tipspromenader och efter detta grilla sina korvar.

Gustav och Göran
skickar iväg några
”tippare”.
För så länge sedan som det bodde folk här uppe var väl knappast grillkorven uppfunnen. Då var det troligen en fläskabit som gällde om det över huvudtaget fanns fläsk
kvar i baljan med saltlake. Att grilla korv hör väl till senare tiders påfund.

Korven har grillats och
ätits upp, nu tar vi en
paus och försöker hitta
på en lämplig historia.
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Gustav Johansson och Göran Axelsson hade sin vana trogen satt ihop en rad med kluriga frågor. Dessa satte Göran upp på grenar och trädstammar utmed en runda som inte
var en runda utan tur och retur på vägen.
Under tiden som han gjorde detta grejade Gustav med att ta fram startkorten så att allt
var klart inför anstormningen. Korten såldes sedan för en tia stycket.
En annan som var igång med sina sysslor var Arne Johansson. Han hasade sig ner och
drog in så mycket luft som möjligt i lungorna. Detta för att sedan blåsa så att det blev
fart på elden som skulle göra veden till glödande kol.
När så tipspromenaden var överstökad tog var och en fram sina medhavda korvar och
lade dem på en härlig glöd.
Efter en stund satt alla med varsin korv i mungipan och mumsade. Lite vätska fordras
det för att skölja ner korven och brödet.

Göran och Gustav lättar på
spänningen och meddelar
resultatet.
Spänningen var nu olidlig. Korvätarna hade fått syn på Göran som ställt sig upp och
meddelade svaren på frågorna. Gustav fungerade som prisutdelare.
18 personer hade alltså hörsammat kallelsen till Jordkulan. Av dessa var det 3 barn,
Agnes, Ebba och Karl, alla hemmahörande i Säm. De hade sällskap av sin pappa Jan
Johansson.
De fick var sin chokladbit som pris.
Jaha, var det inte det jag sa. Jag skall aldrig mer lyssna på ditt tjafs. Hade du hållit käft
hade jag fått ett rätt till i alla fall.
Ingen av deltagarna lyckades pricka in alla rätt. Fyra deltagare gissade rätt på 9 av frågorna. För detta fick de i tur och ordning gå fram till vinstbordet och välja det som
lockade mest.
Marianne Sjögren blev vinnare med sin nia och var bara tre siffror från det rätta antalet
på skiljefrågan, som var 90.
Sedan följde Folke Vegborn, Åsa Asplund, Margareta Svedberg, Gunnel Sjögren,
Wilhelm Josefsson och Ingvar Sjögren.
Det är lite synd att det finns så många evenemang att välja på och som går samtidigt.
Tyvärr är det många som klagar ändå över att det händer alldeles för lite. Händer det
någonting går man i alla fall inte dit.
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SCOUTERNA OCH BARNTIMMARNA
Upptakten på avslutningarna började den 15 maj med att Scouterna och Kyrkans barntimmar hade avslutning på sin verksamhet.
Verksamheten har bedrivits hela vårsäsongen i församlingshemmet i Vegby under vårterminen.
Ledare för grupperna har varit Lena Benjaminsson. Till sin hjälp har hon haft en hel
rad med frivilliga damer.

Hela gänget samlade för instruktion före tipspromenaden.
Man har blandat verksamheten med mycket lek och allvar.
Som avslutning inför sommaren samlas alla i Hembygdsparken för att leka och äta grillad korv.

Inne bland
buskarna var
frågorna gömda.
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Man startade upp med att gå en tipspromenad innan det var dags för korven som Alf
Andersson hade hettat upp på glödande kol. Till detta serverades saft till barnen och
kaffe till de vuxna.

Att klättra på
den stora stenen
var jättekul.
Denna kylslagna kväll bjöds alla in under tak. Ladugården fungerade som ett effektivt
vindskydd liksom inne i Liljas stuga.

De rara korvarna börjar ta färg.
Det blir ännu mer färg med ketchup på korven.
När korvarna slunkit mer var det dags för mera lek.
Kvällen avslutades med sång, läsning och bön.
Nu gick var och en hem till sitt och hoppades på en varm och trivsam sommar med sol
och bad i sött och salt vatten.
Runt om i vårt land firas det att Scouterna fyller 100 år i år.
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LANDSBYGDSALLIANSEN
Byalaget Vega fick ett fint uppdrag att ordna ett möte den 7 juni med de föreningar i
den södra delen av vår kommun som är anslutna till Landsbygdsalliansen.
Får man säga tyvärr, för det var ett alldeles för vackert väder för att sätta sig inomhus
på ett möte.
Detta var synd, för mötet var mycket givande. Det gick främst ut på att sondera intresset från föreningar att gå samman om det inte finns tillräckligt med uppgifter för att
anställa en person på heltid, deltid eller halvtid med lönebidrag.

Tommy Johansson
förklarar vad poängen
gick ut på i den ”historien”.
Tommy Johansson från Södra Ving är ordförande i Alliansen. Han började med att presentera sig själv och de närvarande fick också tala om vem man är och varför man var
där. Mötet i dag behandlade det administrativa.
Han ordade en del om vad Alliansens syfte är. De hela handlar om att hjälpa till att
utveckla föreningslivet och att hjälpa till att sköta och komplettera sina åtagande. Alla
föreningar har ungefär samma problem med en ökande administration. Detta är viktigt
att försöka, genom samarbete mellan föreningarna, att lösa. Genom datoriseringen har
detta blivit möjligt. På ett sätt, som i dagsläget är lite vagt, försöka få en administrativ
tjänst tillsamman med någon annan förening. Denne någon kan sitta i någon annan del
av kommunen och sköta till exempel bokföring och kopiering. Även andra administrativa uppgifter kan denne kanslist sköta. Projektledaren Daniel Göök förklarade på ett
lättfattligt sätt vad han syftade på.
Tidigare har nästan bara vägföreningar, samhällsföreningar och den typen av föreningar
varit med på mötena. Den här gången var även idrottsklubbar med på ett hörn.
Av resonemanget att döma är behovet även där stort att få hjälp med kontorsarbeten.
Det kan gälla bokföring, medlemsregister, ansökningar om kommunala bidrag av olika
slag. Detta skulle underlätta åtskilligt för styrelserna rent arbetsmässigt och göra det
förhoppningsvis lättare att få folk till styrelserna.
Detta var det första mötet när den administrativa delen diskuterades.
Arbetsförmedlingen ställer sig positiva och säger: ordnar ni objekt att utföra så ordnar
vi folk till att utföra sysslorna. Kan det bli positivare?
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Nu skall var och en åka hem till sin förening och få idéerna förankrade. Sedan skall ett
nytt möte utlysas man skall försöka fastställa vad som skall göras.
Finessen med projektet är att Landsbygdsalliansen står som arbetsgivare med ansvar
för alla åtagandena runt omkring. Arbetet är tänkt att utföras med lönebidrag vilket
innebär att arbetsförmedlingen står för 80 % av den totala lönekostnaden och
klubben/förening-en för de återstående 20 %. Lön och avgifter + material skall ingå.

Daniel Göök viftar engagerat på
armarna för att förklara allvaret
i det han förmedlar.
Man kan också få hjälp med att jaga sponsorer. Men en viktig sak får inte glömmas,
konsten kommer att ligga i att hitta rätt personer till detta viktiga jobb.
Nu skall var och en få idéerna förankrade i sina respektive föreningar. När det blir höst
skall ett nytt sammanträde sammankalls för att dra upp riktlinjerna för detta spännande
uppdrag.
I dagsläget betalas det mesta med kommunala bidrag.
Vid ett senare tillfälle kommer det att utlysas ett möte som skall behandla frågor som
gräsklippning, skötsel av lekplatser, linjering av fotbollsplaner och andra praktiska ting
som ankommer på en vaktmästare.

UNGDOMSFOTBOLL
Flickor 10 år
Ungdomsfotbollen går också på högvarv. VSK-bladet har fått resultaten från serien
Flickor 10 år som vi kallar F-10.
Dalstorp – Vegby 0-11, Länghem – Vegby o-1, Vegby – Hillared 15-1, UIFK – Vegby
1-11. Matchen mot Grönahög hinner inte spelas före VSK-bladets pressläggning.
I laget spelar Julia Kallin, Ebba Emanuelsson, Anna Frilander, Lin Riera Nadal, Julia
Holm, Louise Torstensson, Jenny Karlsson, Stina Sävengård, Elsa Abrahamsson.
Albin Torstensson och Joel Claesson har lånats in från 8-årslaget när någon tjej inte
kunnat var med i laget.
47

VSK Bladet 2-07

07-06-26

11.43

Sida 48

CLAES EMIL THOLIN
I normala fall håller vi all partipolitik utanför VSK-bladet. Dels är detta från ganska
länge sedan och dels handlar det om en man som härstammar från våra bygder, därför
gör vi ett undantag. Med Sture Hjalmarssons och Arne Johanssons hjälp återges här om
en skräddare som omnämndes i tidningen ”Social Demokraten” från den 3 mars 1935.
Vad orsaken kan vara vet jag inte, men faktum är att skräddarna här i landet varit ganska röda till sin läggning. Den rödaste av dem alla var mäster Palm. Men vi har många
fler. Vi har exempelvis en som hette Claes Emil Tholin. Tholins gärning kan inte överskattas. Han trädde fram i en tid av söndring och villervalla. Med sin rastlösa verksamhetsiver, sitt oförbrännerliga humör och sin eminenta förmåga att reda upp alla trassliga
situationer var han en oersättlig tillgång för den rörelse som hade förmånen att åtnjuta
hans stöd och hjälp under en lång följd av år. Han var en av de verkligt optimistiska
och handlingskraftiga pionjärerna. Han eldade kamraterna genom sin humor och krossade motståndet med bitande sarkasm. Han har själv berättat:
”Jag föddes i mörkaste Västergötland (Gällstads församling, Älvsborgs län) enligt min
mors utsago den 21 oktober 1860, enligt prästens den 22 oktober samma år.
Sattes vid 10 års ålder i lära i det hederliga men fördömt tråkiga skräddaryrket, som jag
nu plitat med i 30 år. 1880-1890 vistades jag i Köpenhamn. Där fick jag för första
gången höra talas om socialismen och fackföreningarna. Jag var från början med i min
fackförening och gjorde allvarliga försök att förstå vad socialismen var. I Karl Marxklubben stiftade jag bekantskap med de yngre revolutionära elementen i danska arbetarpartiet. Jag var en ivrig beundrare och en tacksam lärjunge till de intelligenta och
kunskapsrika män och kvinnor med utpräglat revolutionära tänkesätt och i besittning av
ungdomens glödande tro och entusiasm, som inga hinder känner och som tror sig stark
nog att i ett enda tag välta en värld. De flesta av oss från den tiden har dock nu erfarenhet om att det går så rasande sakta emot vad vi trodde. Vi har fått lära oss att det
moderna Jerikos murar inte falla för trumpetstötar. Ja, jag har inget mer att tillägga än
att jag då och då uppträder som uppviglare, mera oskyldigt än blygsamt, säger några av
mina vänner”.
Denna korta levnadsruna är emellertid allt för anspråkslös. Den nämner ingenting om
Tholins insatser inom svensk arbetarrörelse, som man ingalunda kan avfärda med att
han ”då och då framträdde som en uppviglare”. Tholins arbete var tvärtom ganska
genomgripande och ansvarsfullt. Efter att i 10 år ha tillhört styrelsen i skräddarnas
fackförening i Köpenhamn flyttade han till Sverige, där han genast kastade sig in i det
fackliga och politiska arbetet. Det var först hans eget fackförbund som fick ta hans
duglighet i anspråk. Åren 1891 och 1900 och från 1900 till 1904 tillhörde han Svenska
Skrädderiförbundets styrelse. Det var en hård och brydsam tid för svenskt fackföreningsfolk just då. Bl.a. fördes en hård kamp för rösträtten och storstrejkvapnet måste
tillgripas. Tillsammans med bl.a. Branting, Palm, Wickman, Herman Lindqvist och
Anders Sjöstedt satt Tholin i strejkutskottet. Men Tholin hade också ett levande intresse för politiken. Han var en god talare och kunde på ett övertygande sätt framlägga sina
skäl och motskäl och när partiet skulle välja ordförande föll valet på Tholin som efterträddes av ingen mindre än Hjalmar Branting.
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