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FRÅN FOTBOLLENS HORISONT

 

Resultaten under säsongen, hitintills kanske man skall tillägga, har inte varit så värst
lysande. Något lag måste tyvärr ligga sist i alla tabeller men det är tråkigt att just detta
lag är Vegby Sportklubb i lagets division sexserie.
I år liksom förra året råder det ingen brist på spelare. Vad säjs om att Claes-Erik Sjölin
varit tvingad att använda ca 30 spelare under säsongen. Det kan ju knappast bli någon
kontinuitet i samspelet. Dessutom sker bytena alldeles för ofta under pågående match.
Visserligen är det tillåtet att byta hur ofta och hur många gånger som helst, men spelar-
na borde kunna ta ut sig betydligt mer innan man rusar till sidolinjen för att byta.
Claes-Erik säger att fria byten inte är så bra. Numera är det tillåtet att utnyttja 5 avbytare.
Claes-Erik har en önskan som de allra flesta säkert kan stämma in i. Tänk om vi kunde
få tillbaka fem spelare som anslutit sig till andra klubbar. Att detta skulle bli ett lyft för
VSK står utom allt tvivel. Kanske att det också skulle kännas bra att få komma hem
och representera sin moderklubb. Om dessa ställer upp skulle många av de övriga spe-
larna bli ett par klasser bättre. Då skulle vi säkert kunna slåss om en plats i toppen på
division sex.
Oavsett om VSK s matcher spelats hemma eller borta nämner vi Vegbys siffror först.
Vegby – Målsryd hemma 1-1 Vegbys mål gjordes av Emil Ljungberg, Tranemo borta 
0-10, Månstad h 0-5, Länghem b 0-8, Ambjörnarp h 1-8 Emil Ljungberg, Redväg b 0-11
Hällstad h 0-6, Grönahög b 3-5 Benjamin Henriksson 2 mål Emil Ljungberg 1,
Marbäck h 2-3 Torbjörn Berglund och Benjamin Henriksson, Ljungsarp b 0-8, Målsryd
h 1-3 Emil Ljungberg. Vegby står över i nästa omgång och avslutar sedan säsongen
mot Tranemo borta.
Trots att vi bara har september månad är jakten igång efter en tränare i klubbarna inför
nästa säsong. Claes-Erik är i full färd med att försöka knyta nuvarande tränaren Henrik
Lindgren till Vegby Sportklubb för ytterligare ett år. Jakten på honom är påbörjad men
inte avslutad. Hoppas att det lyckas så att inte lika många presumtiva tränare måste till-
frågas som inför den innevarande säsongen. Då fanns det ett tjugotal namn innan det
blev ett ordentligt napp.

 

SPORTKLUBBENS SLÄPKÄRRA

 

På Vegby Sportklubbs styrelsemöte den 16 september beslutades att inte hyra ut klub-
bens släpkärra i fortsättningen.
Då många lämnar tillbaka kärran med en del fel som har uppstått utan att laga skavan-
kerna anser styrelsen att kostnaderna överstiger intäkterna. Kärran kommer i fortsätt-
ningen att användas endast för internt bruk.
Du som ändå måste låna släpkärra hänvisar vi till kärrorna som ICA i Vegby hyr ut.
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UNGDOMSFOTBOLL
16-årslaget

 

Samarbetet med Marbäcks IF har fortsatt även under hösten. Laget har spelat 5 matcher
under augusti och september som vi här vill meddela resultatet från.
Dalstorp/Månstad – Marbäck/Vegby 6-3
Vegby/Marbäck – Hössna Timmele 0-1
Marbäck/Vegby – Södra Ving 1-6
Äspered/Dannike – Marbäck/Vegby 5-3
Lockryd – Marbäck/Vegby 5-0

 

14-årslaget

 

Även 14-årslaget har fortsatt samarbetet med Marbäck och Tvärred under hösten. Den
första matchen som redovisas nedan hör till våromgången, övriga matcher är höstmat-
cher.

Dalstorp 1 – V/M/T 3-1 Gabriel Frilander
V/M/T – Gällstad 2 9-3 Andreas Malm 3

Daniel Hultman 2
Gabriel Frilander 2
Rickard Isaksson
Anton Gustavsson

Redväg – V/M/T 1-5 Andreas Malm 3
Gabriel Frilander
Rickard Isaksson

V/M/T – UIFK Heros 5-2 Rickard Isaksson 2
Andreas Malm
Gabriel Frilander
Jonathan Frilander

Tranemo Östra – V/M/T 1-5 Daniel Hultman 3
Rickard Isaksson
Gabriel Frilander

V/M/T – Limmared/Länghem 4-1 Rickard Isaksson 2
Andreas Malm
Robin Karlsson

UIFK Atos – VSK 7-1 Daniel Hultman

Återstår att spela en match mot Dalstorp 1 den 29/9
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12-årslaget flickor

 

Tjejerna avslutade våren på bästa sätt med att vinna med 8-4 mot Äspered.
Efter sommaren startade vi upp med en kanonkväll på Lingåsen med bastu, vatten- 
rutschbana, bad och grillning. Tjejerna hade riktigt kul tillsammans.
Alla har fortsatt att göra sitt bästa och i höst kämpat storstilat och spelat jämt med alla
lag i serien.
Resultat:
VSK – Redväg 3-1
Hössna – VSK 4-1
VSK – Tranemo 2-4
UIFK – VSK 4-4

Alla tjejerna kan vara stolta över en mycket stark premiärsäsong.
När detta skrivs återstår en match mot Grönahög borta.

 

12-årslaget pojkar

 

I våras hade vi flyt på spelet och vann då vår serie. Därför hamnade vi under hösten i
bästa gruppen.
Här följer resultat och målgörare.
Södra Ving – VSK 9-1 Jonathan Frilander
UIFK Inter – VSK 3-0 Jonathan Frilander 2 David Axell
UIFK Rangers – VSK 8-4 Jonathan Frilander 3 Jacob Skattberg
Limmared – VSK 2-5 Anton Holm 3 Jonathan Frilander och

Jacob Skattberg
Marbäck – VSK 11-2 Jonathan Frilander 2
Sexdrega/Aplared – VSK 7-3 Jonathan Frilander 2 Anton Holm
Äspered – VSK 7-3 Målgörare inte rapporterade

När detta skrivs återstår en match att spela mot Redväg Södra.
Trots tuffare motstånd har vi gjort bra ifrån oss.

9-årslaget
Laget har kämpat hårt i 3 stycken poolspel under hösten. Alla spelare ger alltid allt och
det märks på planen att de har några års träning bakom sig.
Resultat:
Poolspel i Vegby
VSK – UIFK 3-2
VSK – Dalstorp 1-2

Poolspel i Dalstorp
VSK – Redväg 7-1
VSK – Limmared 2-4
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Poolspel i Limmared
UIFK – VSK 7-1
VSK – Tranemo 4-2

Vi avslutar utomhussäsongen med att möta Dalstorp på en 7-manna plan som förbere-
delse inför nästa säsong

 

8-årslaget pojkar/flickor

 

Även 8-årslaget genomför sitt seriespel genom så kallat poolspel.

Före seriestarten deltog laget i en Sommarcup i Sexdrega den 14/8
VSK – Norrby 3-0
VSK – Dalstorp 7-0
VSK – Dalsjöfors 2-0
VSK – Tranemo 0-4
Kvartsfinal
VSK – Skrea 1-2 efter straffläggning.

21/8 Poolspel i Timmele
VSK – UIFK 1-2
VSK – Timmele vit 11-1

5/9 Poolspel i Länghem
VSK – Timmele röd 7-2
VSK – Dannike 2-1

19/9 Poolspel i Vegby
VSK – Timmele röd 2-2
VSK – Gällstad 2-3

Av resultaten att döma är återväxten mycket god i Vegby Sportklubb. Har vi lite tåla-
mod kan vi se framtiden an med tillförsikt. 
VSK har nästan alltid haft mycket goda spelare i pojk- och juniorfotbollen. I stället för
att föra moderklubben framåt kittlar det tydligen att spela i andra klubbar. Att ha ett bra
lag i Vegby borde vara attraktivare än att spela i en klubb där man inte har sina rötter.
Vi har naturligtvis fostrat många spelare som har lyckats, men då har det rört sig om
klubbar av allsvensk klass. 
Hoppas att den uppväxande mycket duktiga generationen ser som sin uppgift att hjälpa
till så att VSK klättrar uppåt i seriesystemet. 
Då skulle Brallis bli mycket stolt och glad, garanterat.
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SÄMSJÖKARNEVALEN

 

När det bara var en vecka kvar på semestern var det premiär för att iordningställa
Sämshov till festplats för Sämsjökarnevalen. 
Trots att dansbanan redan är färdigbyggd är det hundratals saker som måste utföras.
Öltältet måste ju alltid resas och inredas med bord och stolar. Genom att tidens tand
gnagt på stånden blir de till sist omöjliga att använda. Ett gäng händiga killar tog fram
reglar, bräder, färg och verktyg och vips så stod där en ny och snygg bod. Den ser
åtminstone ut att hålla betydligt bättre än de gamla. Slitaget kommer att bli måttligare
när stånden inte behöver fraktas så omilt som de gamla. Nu är avståndet till vinterför-
varingen mycket kort.

 

Det gäller att 
”suggorna” syns

ordentligt på 
parkeringen. Jonatan

Frilander och 
Anton Gustavsson
målar dem vitare 

än kritvita.

 

När det gäller reklamen har man i år helt uteslutit annonsering i pressen. Deras annon-
ser har blivit fruktansvärt dyra. I stället har man satsat på reklam i en radiokanal för
ungdom. Priset för detta arrangemang stannar vid ungefär samma summa som en
annons och dessutom får man reklam från mitten av juni ända fram till det att festen
startar. Utöver detta har det affischerats mycket bra runt om i bygderna. Budskapet
borde gå fram till den åldersgrupp som man främst inriktar sig på.
Med detta har arrangörerna gjort vad de kunnat för att sprida budskapet om när festen
hålls och att den har flyttats till Sämshov.
Antalet ordningsvakter har polismyndigheten genom flytten reducerat avsevärt
Torsdagen den 29 juli hålls öltältet och festplatsen öppna 21-01. Det blir musik med DJ.
Fredagen ägnas främst åt ungdomar från 15 år och uppåt. Öltältet är då stängt. Så unga
får inte köpa öl. Men mellan 21 och 01 blir det full fräs med Disco och Calypso - show.
Lördagen har utsträckt tid från 21-02. Öltältet är åter öppet. Därför är åldersgränsen
satt till 18 år med sträng ålderskontroll. Disco med Calypso – show återkommer. Det
blir också ett uppträdande av ett Coverband som kallar sig Rundgång. 
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Att bussa ungdomar till festen har varit lyckat. I år går det bussar från Dalsjöfors,
Blidsberg, Nittorp och Tranemo. Nytt för i år är att också försöka locka ut ungdomar
från Borås till festen. Två bussar är beställda att utgå från Södra Torget.
Att åka från de först nämnda orterna tur och retur kostar 80 kr och från Borås 100 kr.
Entrén kostar också 100 kr och löses vid entrén.

 

Ett mycket flott försäljningsstånd börjar att ta form.

 

Har man bara fyllt 25 år kan man fritt passera in och delta i festen under torsdagskvällen.
Det enda man behöver ta med sig är en plånbok fylld med sedlar för att kunna inhandla
livets nödtorft.

 

Det var vi som förberedde festen.

 

Med facit i hand kan konstateras att den allra första Sämsjökarnevalen på Sämshov
någonsin blev en lugn tillställning. Både polis, sociala myndigheter och ”farsor och
morsor på stan” lovordade Vegby Sportklubbs insatser för att festen skulle bli städad
och lugn.
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Torsdagskvällen var ju, som bekant, vikt för gruppen med begynnande gubbmage och
dito hängbröst. 300 personer i den kategorin promenerade genom vändkorsen utan att
behöva erlägga inträdesavgift.
Fredagskvällen gick i de yngre ungdomarnas tecken. Åldersgränsen var satt till mini-
mum 15 år. Men det gjorde inget om man var äldre heller för den delen. Med bussar
och hjälpsamma föräldrar tog sig 400 personer till festen. I entrén var det legitimation
som gällde för att inga underåriga skulle ta sig in på området. 
På lördagen gällde samma sak; legitimationskontroll. Ingen under 18 år släpptes in på
Sämshov. Nu var åldern höjd så att en del kom med egen eller farsans bil. Bussarna
gick även den här dagen. Detta med bussar är ett bekvämt sätt att få skjuts till festen.
Inga bekymmer om man ville släcka törsten med ett par öl. Nykterheten sköttes av
bussförar-na på ett bra sätt i stället. 700 personer hade sett och hört att det var
Sämsjökarneval på Sämshov den 30 juli också.
Sammanlagt blir det 1 400 personer som var med om festpremiären på Sämshov. 
Ekonomiskt blev inte flytten av Karnevalen lyckad. Vinsten blev endast 17 691 kronor.
Klart är ta Karnevalens 50 år kommer att firas nästa år. Vi får hoppas att publiken då
har vant sig vid att det går lika bra med selleri.

Här följer en ekonomisk sammanställning från årets Sämsjökarneval.

 

Intäkter

 

Entré 102 269 kr
Försäljning öl/cider 77 856 kr
Korv/hmburgare7kiosk 21 904 kr
Bussar 22 190 kr
Djurhjul 6 611 kr
Övriga intäkter 3 000 kr

 

Totala intäkter 233 830 kr

Kostnader

 

Underhållning 29 000 kr
Bidrag från SISU ljud & ljus -15 000 kr
Stim 3 000 kr
Vakter 45 350 kr
Lunastorm, Radio Match 22 125 kr
Affischer m m. 4 625 kr
Öl/cider/tobak 42 124 kr
Hyra öltält 2 200 kr
Hyra toaletter 3 000 kr
Korv/hamburgare hyra vagn 14 350 kr
Bussar 44 580 kr
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Redovisningen fortsätter på nästa sida
Tillstånd 3 410 kr
Soptömning 2 337 kr
El-centraler/kablar/staket 8 886 kr
Bensin/diesel 3 500 kr
Mat funktionärer 1 637 kr

 

Totala kostnader 216 139 kr

 

Detta ger ett plusresultat på 17 691 kronor

Inträdeshytterna som byggdes förra året har byggts om och används nu till lotterier och
spelhjul. Kostnaden för ombyggnaden uppgick till ca 5 000 kronor.

Den nyinsatta busslinjen från Borås blev ett stort bakslag. Bussarna som tidigare år gått
jämt upp med intäkter/kostnader blev i år i stället en förlustkälla.

 

HÖSTMARSCH

 

Vegby Sportklubbs medlemmar i F-6:an inbjudes att delta i en Höstmarsch den 16
oktober med samling på Skolgården klockan 11.00.

 

Du skall anmäla dig till Annica C tfn 72548 eller Kajsa R tfn 72618
senast den 8 oktober.

 

Vegby Sportklubbs ungdomssektion bjuder på korv med bröd.
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Måndag-Fredag kl 14-18 • Lördag kl 10-13

 

KAKEL OCH KLINKER

 

Golvabia

Dekora

Svenska kakel

Kakelcentralen

Golvdepån

Västkustkakel

• Allt för målning inomhus!

• Vi bryter färgen i din egen kulör!

 

Tåstarpsg. 9, TRANEMO (utfarten mot Svenljunga)

 

Vi levererar varorna hem till Dig i Vegby med omnejd.

 

LAMINATGOLV

 

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

 

fr. 99:-/m2

TRÄGOLV

 

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

 

239:-/m2

PLASTMATTOR

 

. . .

 

fr. 89:-/m2

 

– Vi bryter till önskad kulör –

 

ÖPPETTIDERÖPPETTIDER

 

20% RABATT

 

Uthyrning av golvslipmaskiner.

 

på hela tapet-
sortimentet!!!

 

Carma

 

färgland
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MED LIAR, TRIMMARE OCH KRATTOR

 

Som vanligt när augusti gjort sitt intåg intog en skara medborgare Hembygdsparken i
Vegby.
Man kan ju undra varför när varken krig eller annat otyg var proklamerat. 
Om man undersökte vad de hade med sig till parken klarnade det väsentligt. I bagaget
fanns det grästrimmare, liar och krattor. Inte nog med detta, i ett bagage fanns det både
ostkaka, sylt, grädde och framför allt kaffe. 
Rätt som det var spred sig ett enormt oväsen över parken. När tankarna var fyllda med
bensin och snörena kollade drog man i repet och vips skrek maskinerna igång. Lugnare
var det när liarna skar genom gräset. Krattorna höll sig också ganska lugna.
Numera brukar Gustav Johansson ta en sväng till parken och klippa gräset på en stor
del som tidigare också slogs under slåtterdagen.

 

Med stor koncentration försöker gästerna i stugan att hitta munnen.

 

Efter väl förrättat värv stod kaffebordet dukat. Den här gången fick kaffet intas inom-
hus. Som beskrivits på flera ställen i detta blad hängde regnet över oss nästan varje dag
denna sommar. Så även denna slåtterdag.
Eftersom redaktören också ”snek” till sig både kaffe och ostkaka kan intygas att den
här måltiden smakade förträffligt. Hade vi inte dessa damer som ordnar fikat skulle
ingen bry sig om att komma och slita med gräs och torvor. Troligen skulle gräset växa
så att vi så småningom skulle få torvtak på våra hembygdsstugor.



 

HEMVÄNDARDAG

 

Nä, men hej du … är det du eller din bror? Din bror kan det ju inte va i alla fall för han
var inte så gammal om jag minns rätt. Han var inte heller så rynkig i plytet.
Det hela började med samling utanför Vega. De flesta var lite reserverade. Åren har
gått och satt sina spår i de allra flesta. Att placera in rätt person på rätt plats var inte det
lättaste ibland. En del hade blivit lika sina föräldrar till förväxling. Dessa var lätta att
identifiera.

 

Birgit Andersson
och Gösta Malm
blickar ner över
den månghövda-
de publiken.

 

Efter det att Birgit Andersson och Gösta Malm hälsat alla välkomna från skärmtaket
ovanför Vegas entré och berättat om vad dagen hade att erbjuda blev det lite bättre fart
på deltagarna i hemvändardagen. Allt eftersom tiden led kom man undan för undan
underfund med vem man pratade med just då.

 

Gott om folk var det 
gott om. Många njöt av
att återse sin hembygd.
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Utbudet kunde ingen klaga på. Det som låg närmast tillhands var att gå in i Vega och
mjuka upp sig med en kopp kaffe. På Vegatorget fanns en jättestor kran som tog hem-
vändarna 70 meter upp i luften för att beskåda hembygden från ovan. 
Sedan var steget inte långt att besöka församlingshemmet. Där visade Folke Vegborn
och Peter Schoder upp vilka fina träsnidare de är. Ulla och Eva Vegborn, så hette de i
efternamn förr i världen, var också där och förevisade smycken mm som de tillverkat. 
Många kort från konfirmationer genom åren visades upp i ett stort bildkollage.
I klubblokalen på Sämshov var ett bord belamrat med skrifter och annat från
Sportklubbens snart åttioåriga historia. Även på dansbanan visades en mängd kort från
tider som flytt. Vi har många idrottsmän från olika idrottsgrenar som har anknytning till
Vegby och som utmärkt sig i landslag och elitidrott på klubbnivå. 

 

Folke Vegborn är
en konstnär i det
fördolda. Hans tav-
lor är tillverkade
av små träbitar av
olika träslag som
han skurit till för
att passa exakt på
sin plats i tavlan.

Gunvor
Segerqvist har

placerat sig mitt
bland sina alster.
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Nästa anhalt blir Hembygdsparken. Där gick det bra att köpa sig en fika. Man kunde
också titta på och köpa saker som Gunvor Segerqvist tillverkat av tyglappar. Alla stu-
gorna var öppna för beskådande. I ladugården hade Gustav Johansson riggat upp en 
filmduk. På den visade han bilder som tagits av Bertil Gardell.
I Finnekumla församlingshem visades kort som tagits på konfirmander och skolklasser.
Där fanns också en vävutställning.
I Olle Anderssons villa kunde man se hans mycket konstinriktade träsniderier. Rolf
Magnusson visade prov på sin smideskonst och Thorbjörn Damm på Björkelund visade
upp sina konstverk i sitt hem. 
Möjlighet fanns också att besöka både Finnekumlas och Gällstads och S Säms kyrka
samt göra ett besök vid någon anhörigs eller bekants grav.
I Finnekumla kyrka hölls en musikandakt, som är beskriven på annan plats i bladet.
För intresserade visades och berättades om Götåkra/Tostarp och Sämbyn. 
Den som ville kunde beskåda husen från utsidan av Toarp, Finnekumla gård, Sjöred
och Åsundsholm.
TRIMA, Ateljé Kul, DARKH, ICA och kanske någon mer butik hade öppet för visning
och försäljning.
Den gamla sågverkstomten tilldrog sig ett stort intresse. Många berömmande ord fäll-
des över det stora jobb som massor av människor utfört genom ideellt arbete.
Hemvändardagen avslutades på Sämshov med grillade hamburgare eller korv med
bröd. Detta kunde sköljas ner med kylda drycker. Janabo från Dalstorp var diskjockey
och ordnade underhållning och dansmusiken. Nu hade alla hämningar släppt. Många
dök på och tog kontakt med många. Blygheten var som bortblåst.
Om man skall försöka att sammanfatta denna den första hemvändardagen någonsin får
omdömet bli: Alla tycktes trivas med att ha återvänt till Vegby om än för en kort stund.
Många uttryckte en önskan om att detta måste göras om. Det gäller ”bara” att någon tar
tag i allt arbete som krävs för att allt skall klaffa.

 

Sune ”på Tån” passade 
på att uppliva gamla 
minnen på Sämshovs 

dansbana.
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FALBYGDEN MED BUSS

 

Den 12 juni var det dags för Finnekumla Röda Korskrets att ta en sväng till Falköping
med omnejd.
Kommittén till att anordna resan bestod av Marianne och Mats Holmén och Astrid och
Inge Josefsson. Verkställande direktören för resan var som vanligt Marianne. 
Tyvärr är det många som av bekvämlighetsskäl stammar hemma. Man borde i stället göra
allt för att komma med och genom detta visa sin uppskattning och få en upplevelse ytter-
ligare att lägga på minneshyllan. Det ligger mycket arbete bakom att allt skall klaffa. Mat
och kaffe liksom guidning måste beställas i förväg. Man kommer inte heller iväg utan en
buss. Med buss blir det en gemenskap som man inte kan få om var och en tar sin bil.
Färden startade med att bussen gick runt och samlade upp resenärerna. När så alla satt
bekvämt tillbakalutade gick färden raka spåret till Falköping. Där tog vi oss upp för
backarna till Bredablick. I restaurantens matsal stod förmiddagskaffet dukat. Tyvärr var
det lite regnigt så utsikten blev inte så tjusig som vid klart väder. Man såg staden nere i
dalen men det var inte så mycket mer man såg.

 

Ivan Levinson bevakar kassarna med ost. Vi kan lova att det blev många
både stora och tunga kassar i lastutrymmet.

 

Färden gick vidare till ett ställe som är ett måste när man besöker Falköping. Detta stäl-
le heter Falbygdens ost. Där kunde man köpa både stark, mellan och nästan färsk ost.
Att den skulle ta slut fans det liten risk för. Det är klart att risken fanns men i lager-
byggnaden låg det 2 miljoner kilo och väntade på oss. Det bästa av allt var att vi kunde
vräka i oss hur mycket som helst av tärningarna som var avsedda för avsmakning. Ett
litet minus med besöket var att vi alla hade en inte allt för tilltalande andedräkt efter
allt ostätande.
När så lastutrymmet på bussen var packad med ost fick den en lätt slagsida. Trots detta
kunde vi ställa kosan till Stenstorp. I Stenstorp finns det ett mycket fint museum som
heter Dalénmuseet. Här visades det vilket uppfinnargeni han var. Det kan väl knappast
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ha undgått någon att höra talas om AGA fyren. Bara om den kunde det bli en lång arti-
kel. Denne Dalen hade många andra strängar på sin lyra. Vid entrén fanns det ett ritat
träd på en vägg med massor av grenar och kvistar. På var och en av dessa var det note-
rat en uppfinning som Dalen gjort.

 

På altanen utanför ”Bondens år”.

 

Färden gick vidare på smala och slingriga vägar till Ö Tunhem. I Cesarstugan stod bor-
det dukat till lunch i en jättestor matsal. Vid det här laget hade all ost försvunnit ur
magen. Alla hade blivit hungriga igen och lät sig väl smaka.
Från matsalen var det bara en liten kort promenad till Bondens år. Detta är en privat
utställning där gamla seder från bondesamhället hade tagits tillvara. Man skildrade allt
från sådd till kaka. Däremellan fanns det plats för bröllop  och andra bestyr.
I byggnaden fanns det också ett bageri. Allt bröd som bakades var tillverkat av mjöl
som odlats på ägorna runt omkring.
Nu hade det redan blivit sen eftermiddag. Tiden var mogen för att starta färden mot
Finnekumla igen. Bussen tog en tur rakt över Mösseberg på smala vägar för att komma
fram till den första anhalten på resan. Vi kom alltså fram till Bredablick för att kasta
oss ner för sluttningen ner till Falköping för vidare färd genom rondeller och raksträck-
or för att till sist bli avsläppta på exakt det ställe som vi blivit upphämtade på några
timmar tidigare.
Visserligen tackade Birgit Anderson för ett utomordentligt fint arrangemang men VSK-
bladet vill också stämma in i kören. 

 

EN EPOK ÄR TILL ÄNDA

 

En lokal, en vävstol, lite garn och en vävlärarinna, vad kan det bli av detta? Jo, med
ytterligare några vävstolar kan det bli en kurs eller studiecirkel.
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Anita Pettersson i Finnekumla fick för sig att starta en kurs i vävning. Detta var allde-
les i början av 80-talet. Första tiden var inte så där uppmuntrande. Vävlärarinnan kunde
inte sitt jobb. Efter någon månad fick Anita Pettersson veta att det fanns en dam i
Ulricehamn som var igång med att på heltid leda olika cirklar i just konsten att väva. 
Kerstin Claesson har under många år fört dagbok och där har hon antecknat att ett möte
var utlyst att hållas den 1 september 1984. På detta möte avhandlades problemet med
vävkursen. 
Anita Pettersson fick i uppdrag att lyfta telefonluren och slå numret till Rut Claesson
och efterhöra om hon var villig att ställa upp som ledare för en studiecirkel i
Finnekumla före detta folkskola. Hon sa ja till erbjudandet. Där i slöjdsalen fanns det
redan ett antal vävstolar som var iordningställda och påbörjade. Oredan var emellertid
stor att skåda för ett proffs. Rut lyckades med sina stora kunskaper reda ut problemen.
Sedan var det ”bara” att fortsätta. Och fortsatt har det gjort i ytterligare ca 20 år efter
starten den 20 september 1984.

 

Rut Claesson
har lärt många
från trakten
hur det går 
till att väva
både vanligt
och dräll.

 

Att väva fordrar mer kunskap än att slå med bommen. Först måste man reda ut vad det
är man vill väva. Därefter skall garn anskaffas. Sedan måste garnet varpas. Detta inne-
bär att man på en vinda ordnar det så att rätt antal trådar (varp) kan monteras på väv-
stolen. Det senare arbetet kallas att man solvar. När så varje tråd har fått rätt förbindel-
se med rätt pedal eller som det rätta namnet är, trampa, börjar man väva.  
Efter starten för ett par decennier sedan har det gått det ena året efter det andra. Det har
varit helt naturligt och en självklarhet att Rut skulle fortsätta ledarskapet. Genom årens
lopp har ett stort antal personer deltagit och lärt sig att väva under Ruts Claesons led-
ning. 
Allting har dock ett slut. I och med att vårterminen 2004 var avklarad meddelade Rut
Claesson att tiden var mogen för henne att lägga av i Finnekumla. Hon har dock flera
cirklar igång som hon tänker fortsätta att leda.
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GRAND FINALE

 

Efter otaliga timmars arbete med handkraft och maskiner börjar slutet att skönjas på
arbetet med att anlägga en ny park i Vegby.
I stället för att skämmas över hur infarten till Vegby sett ut kan vi nu börja att sträcka
på oss och vara stolta över resultatet. 
När detta skrivs är vi på väg in i midsommarveckan år 2004. Då var grillstugan nästan
färdig. Det var bara grillplatsen i mitten på stugan som saknades. Den skall Ulf Holm
mura upp bara han återhämtat sig efter sin konvalescens. 

 

Världens snyggaste
grillstuga?

Två sådana här 
eleganta broar kan
man använda för att
ta sig över till andra
sidan kanalen.

 

Den lilla kanalen som kommer att flyta från norr till söder har grävts. Även en del
betonggjutning har utförts. Fundamentet för Olle Anderssons och Lars Isakssons konst-
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verk i form av en båt gjord i sten är klart. Konstverket blir i form av en båt som kom-
mer att stå i kanalen. Det är meningen att en fontän skall spruta upp vatten så att det
kommer att se ut som om båten har en mast.
En pump kommer att se till att vatten pumpas upp från sjön och se till att vatten sipprar
upp från ett borrat hål i mitten på en stor sten. Vattnet kommer sedan att forsa fram i
kanalen, ner till konstverket och vidare ut i Sämsjön igen. Här kan man verkligen tala
om återvinning. Över kanalen är två broar byggda för att man skall komma över till
andra sidan av kanalen utan att behöva hoppa över.
Utmed den grusade promenadvägen, som går utmed sjön är elledningar och hållare för
gatubelysning nedgrävda. Det är bara stolparna som skall sättas dit och påkoppling av
el som just nu saknas.
Buskar och träd har planterats. Om några år har allt detta vuxit upp och förskönat
området. Redan nu är det en fröjd för ögat att stå uppe vid landsvägen och titta ut över
parken. Att den redan säjer välkommen till Vegby ser man på att många stannar till och
öppnar sin matsäck och tar sig en fika.

 

Ett välkommet kombinerat kafé och toalett har just kommit på plats i nordöstra hörnet.

 

En annan välkommen sak som är under uppbyggnad är en kafélokal. Där har PO och
Robban tänkt sig att servera kaffe både inne och ute. Blir det som många spår att trafi-
ken genom Vegby kommer att mångdubblar bör detta göra att väldigt många kommer
att stanna till antingen före eller efter affärsrundan i grannsamhället. 
Även vi som bor i samhället kanske tycker att det skulle va skönt att slippa koka kaffe
någon gång emellanåt och gå dit och få sig en kopp och en annan sorts kaka än vi har
hemma i skafferiet.
När detta skrivs är det i övrigt ”bara” en del justeringsarbeten kvar att utföra på området.
Många är det som lagt ner ett stort arbete på den tidigare sågverkstomten. En som till-
kommit på senare tid är Gösta Malm. En del av idéerna till utformningen har Gösta
som upphovsman förutom att han inte sparat på krutet när det gäller att jobba.
Trots stora ideella insatser blir projektet med att få en välkomnande vy när man anlän-
der till Vegby en mycket kostsam historia. De flesta tycker nog ändå att det är värt vad
det kostar. 
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Idékläckarna och konstnärerna Olof Andersson och Lars Isaksson flankerar assisten-
terna Gustav Johansson och Hans Nord. De står i fören på det nybyggda skeppet.

Här flödar de allra första dropparna som skall försörja skeppet och fontänen med vatten.

 

FAMILJEFEST

 

Det var tänkt att det skulle bli en stor familjefest med massor av besökande. Finska för-
eningen hade hyrt Sämshov till föreställningen även i år. Under en följd av år har denna
festlighet återkommit. Vissa år har det varit strålande väder med solsken och värme
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men lördagen den 19 juni var det plaskvått. Stora skaror av publik föredrog att stanna
hemma och sätta på värmen i stället för att gå omkring och huttra på Sämshov.
Det var riktigt synd att det blev så. Arrangörerna hade lagt ner mycket jobb på att göra
dagen till en trevlig familjefest.

 

Som att äta ärtor i lumpen.                                Två glada ryttarinnor.

 

Stövelkastning kunde man ägna sig åt på fotbollsplanen. Stilarna varierade ganska
ordentligt. En del föredrog att kasta uppifrån, andra nerifrån och de flesta tog till dis-
kus-stilen. Med andra ord svängde man runt några varv för att släppa iväg stöveln.
Märkligt nog hjälpte det inte så värst mycket. En av kontrollanterna kastade tillbaka
stöveln hur lätt som helst till utslagsplatsen bara genom att med ett underhandskast
släppa iväg stöveln i en liten båge.
I övrigt fanns det en del att välja emellan. Den pricksäkre kunde kasta pil eller slänga
tennisbollar i hinkar på olika avstånd från kastaren. Ju längre bort man fick i bollarna
ju högre poäng. Några kastare syntes inte till. Tomma var dock inte hinkarna. I stället
för bollar var det regnvatten i dem.
En mycket tjusig båt visades upp. Med den skulle man säkert åkt till andra änden av
Sämsjön lika fort som tåget en gång gjorde.
En riktig höjdare var det att få chansen att sjunga karaoke från scenen på dansbanan  
Det var väl sörjt för barnen också. Förutom ovanstående aktiviteter kunde man rida på
ponnyhästar.  
Den svåraste tipspromenaden genom tiderna var anordnad på Sämshov. Den var upp-
lagd så att redaktören inte skulle få ett enda rätt. Han begrep inte ett ord vad frågorna
handlade om. Finska är inte hans starkaste sida.
Man behövde inte gå omkring och vara hungrig heller. Under ett uppspänt tak stod ett
kok som lottorna brukar använda till att utspisa hungriga krigare. Där i den stora grytan
väntade ärtsoppa. Man kunde också gå in i klubblokalen för att få sig en eller flera kop-
par kaffe.
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Paula Eliasson, före detta Vegbybo, frestar fotografen med kaffe.

 

Tapio Selins orkester var bokad att spela upp till dans under kvällen. Förhoppningsvis
var det många som trotsade vädrets makter och tog sig till Sämshov. Kyligt var det så
det gällde att hålla sig tätt intill varandra för att hålla värmen. Tryckare är att rekom-
mendera både när det är kallt och varmt. 

 

SÄMSJÖDRAGET

 

Sämsjödraget anordnar Byalaget alltid på en tisdag i samma vecka som VSK anordnar
Sämsjökarnevalen. I år inföll den dagen den 27 juli.

 

Kerstin Sundmark och Kerstin Axell säljer startkort till förväntansfulla gäddfiskare.
Med ryggen mot kameran sitter Per-Erik Frilander och säljer lotter.
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När man fiskar för skojs skull är det alltid trevligare när himlen är nästan klar och vin-
den håller sig i styr. Så blev det trots att det regnat varje dag en längre tid.
Folk hade i allmänhet tröttnat på regnet och såg lite uppgivna ut trots semester.
Detsamma gällde gäddorna denna dag. Hur många som fått gäddor vet vi inte, men vi
vet att det var få som kom med fisk till invägningen. Storleken var inte heller något att
skryta med.

 

Så här glad var Mikael Andersson när han visade upp sin fångst och sina priser.

 

Av de 92 som löst startkort hävdade sig Mikael Andersson bäst. Trots att han fått en
gädda på endast 2,8 kilo var segern aldrig i fara. Tvåa blev Marko Koskinen och trea
Daniel Lorentzon. Mikael vann ganska överlägset då deras gäddor bara vägde 1,4
respektive 1,2 kilo.
Som jämförelse kan vi nämna segervikten genom åren. 1996 var året då Sämsjödraget
startade och då vann Christer Johansson, Vegby på 2,9 kilo, 1997 Mikael Svensk,
Vegby  4,5, 1998 Lars Rosenqvist, Vegby 5,6, 1999 Daniel Ranveg, Ulricehamn 7,7,
2000 Magnus Karlsson, Hulared 7,9, 2001 Evald Johansson, Vegby 3,6, 2002 Mikael
Andersson, Vegby 5,7, 2003 Christer Larsson, Gällstad 5,5 och så 2004 där Mikael
Andersson, Vegby tog sin andra inteckning i statyetten.
Rekordet från år 2000 tycks vara svårt att slå. 
Vi har väl aldrig tidigare noterat minsta gädda. Men en liten kille som är från Tyskland
och har sitt tillhåll i Gamlebyn på somrarna kom med en liten gädda och ville ha den
invägd. Vågen stannade på 0,15 kilo. Detta var kanske ett bottenrekord om man räknar
bort alla som inte får någon fisk alls.
Nästa år är det 10-års jubileum. Då kommer säkert Roger Gustavsson med någon över-
raskning som drar till sig fiskare från när och fjärran. 
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VÅFFLOR I HEMBYGDSPARKEN

 

Söndagen den 4 juli startades det upp med att sälja våfflor i Vegby Hembygdsparks fik.
Våfflor är gott, men kan regna bort. Det är precis vad det gjorde denna söndag. Skurar
var utlovade, men detta var för bedrövligt. En halvtimma före start satte det igång på
allvar. Skurarna övergick i allmänt regn. Vegbybornas mod testades på fullt allvar.
Farhågorna besannades, Vegbyborna är ”sytna”. Bara några få tycks ha regnkläder i
garderoben.
Ett talesätt förtjänar att upprepas: det finns inget dåligt väder bara dåliga kläder.
Ett gäng damer, Inga-Britt, Kerstin, Ulla och Gerd, hade gjort allt för att invånarna
skulle slippa att brygga sitt kaffe hemma denna söndagseftermiddag. Otacksamhet är
världens lön. Nästan alla stannade hemma. Till och med tipspromenaden som Gustav
och Göran anordnat ignorerades.
Rätt rad kan kollas här om kontrollkupongen finns kvar. Fråga 1) X Roten, 2) X Rep, 
3) 1 Ormbunksart, 4) 2 Ett par, 5) X En blomma, 6) 1 Korallkornell, 7) 1 468 kronor,
8)  X Naturrutan, 9) 2 Överdragsplagg, 10) 2 Lega, 11)  1 Söderköping, 12)  1 100 000.

 

Benkt Ekdahl och 
Uno Johannesson 

flankerar Åke Haglund.

 

Många såg fram emot nästa söndag den 11 juni. Då borde regnperioden vara slut, tyck-
te man. Hembygdsföreningen hade gjort sig till och arrangerat så att PRO-kören med
Benkt Ekdal i spetsen skulle underhålla våffelgästerna. Likaså var det dags för ett antal
damer att visa upp vad de lärt sig i en studiecirkel där vävning stod på programmet. 
Exakt på utsatt tid (15.00) började underhållningen. Benkt har tydligen någon form av
kontrakt med högre makter. Om det trots allt inte skulle fungera tog han det säkra före
det osäkra och lät musikerna sitta innanför dörröppningen på ladugården. Sångarna
däremot var det inte så noga med. De fick stå utanför och låta solen flöda över sig.
Efter ett väl genomfört program dukades det till våffelfest för kören inne i plåtslageriet.
För oss andra kändes det lite ovanligt att kunna sitta ute med kaffekoppen och våfflan.
Hör och häpna, det var uppehållsväder hela eftermiddagen.
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PRO-kören har sökt skugga för att orka med de allra högsta tonerna.

 

Det var inte bara dragspelarna som höll sig inomhus. Damerna som kämpat med att för-
verkliga sina drömmar visade upp sina alster i Finas stuga. Att väva är nästan det samma
som att spela orgel. För att det skall bli vackert gäller det att trampa på rätt pedal. Efter
att ha tittat på när damerna för skytteln fram och tillbaka med mellanliggande tryckning
på tramporna är det svårt för en amatör att fatta att slutprodukten kan bli så vacker. Till
stor del är det vävläraren Rut Claessons förtjänst. Hon kan sitt jobb och har dessutom ett
fint sinne för färgkombinationer. Mer om detta på annan plats i bladet.

Många var det som utropade: nä, inte en gång till! Men så blev det i alla fall ytterligare
en söndag med regnblask, den 18 juli.
Bara 17 personer tyckte att det var värt att gynna Hembygdsföreningen med sin närvaro.
Ingen kan beskylla invånarna i samhället för att göra saker bara för den goda sakens
skull.
Inomhus i Liljas stuga regnade det garanterat inte.
Gunvor Segerqvist hade dagen till ära packat bilen i Borås full med alster som hon till-
verkat själv. I Finas stuga packade hon upp för att visa en massa grejer som hon tillver-
kat av tyglappar. Detta var mycket sevärt. Tyvärr fick hon vända tillbaka en hel del
besviken över att så få kom för att visa sin uppskattning.

Vi tänkte att blev det inte tredje gången gillt kanske det kan bli den fjärde gången i
stället.
Nää då, inte nu heller. Den där gubben Pluvius har ingen hut i sin kropp. Han lät det
regna över både onda och goda den 25 juli också. Vi föreslog att det bästa skulle vara
att byta ut styrelsen och få in andra som har bättre relationer med gubben. Det skulle vi
inte ha sagt för den glädje som spred sig i vissa anleten gick inte att ta fel på. Vi i val-
beredningen blev tvungna att ta tillbaka det illa genomtänkta förslaget omedelbart.
Tanken var ju att andra inte hunnit reta upp gubben ännu.
Tack vare bröderna Martin och Benny Claesson blev eftermiddagen minnesvärd ändå.
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Benny och Martin
Claesson ser 
koncentrerade ut när
de sjunger Bellman.

 

Killarna har sina rötter i Vegby. För ett antal år sedan bodde de i ett hus nära vattentor-
net. Deras farfar, Enar, startade utgivningen av VSK-bladet för 24 år sedan. Farmor
Linnea Claesson bor fortfarande i samhället.
Mellan ätandet av våfflor och drickande av kaffe underhöll grabbarna med sång ackom-
panjerat på gitarr i tre omgångar under eftermiddagen.
Det var enbart svenska sånger som framfördes hämtade ur ”Den svenska sångboken”. I
den finns nästan allt av våra kända viskonstnärer.
Bertil Gardell är en vida känd fotograf och kåsör. I dag hade han med sig och visade de
närvarande verkliga kvalitetsfoton.

Men, nu då, äntligen. Meteorologerna pratade om sol i hela landet utom i Vegby. Här
kunde det till och med smälla till med åska. Det är ju för trist att det hitintills har hand-
lat mer om nederbörd än om våfflor.

 

Alexander Gustavsson sjunger ackompanjerad av Viktoria Andersson.
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Den här dagen den 1 augusti kunde meteorologerna slänga sig i väggen. Solen sken
över både underhållare och utställare och kanske ännu mer över alla 65 stycken som
passade på att njuta av både väder och våfflor.
Dagen till ära hade styrelsen engagerat Viktoria Andersson och Alexander Gustavsson.
Viktoria ackompanjerade Alexander som sjöng ett tiotal visor. Viktoria sjöng även med
i en del av visorna.. Framträdandet var så uppskattat att de fick utöka repertoaren med
ytterligare två visor.
Ett annat evenemang som var mycket uppskattat var Bertil Gardells utställning. I Finas
stuga visade han mycket fina fotografier. I skomakeriet/bleckslageriet visade han prov
på en helt annan typ av konst. Han hade bevarat en del fossil som havet annars hade
malt ner till sand. Bertil hade arrangerat fossilen till riktiga konstverk. Han visade
också en del saker i trä som han hittat i naturen. En fin sak var ett trästycke av ek som
kan vara bortemot 350 år. Detta trästycke har han omvandlat till en kristen symbol med
en Kristusbild av emaljerad kopparplåt. Även detta har den mångsidige och händige
folkskolläraren tillverkat med sina egna händer.
Bertil berättar att om alla besökare tog med sig så mycket fossilt material de orkade
bära skulle detta inskränka sig till 1 % av allt söm Östersjöns vatten mal ner. Det kom-
mer hela tiden fram nya fossil på grund av landhöjningen.
Aldrig får det vara riktigt bra. Sista våffelsöndagen för den här sommaren den 8 augusti
gick i solens tecken. Inte heller detta passade folket i samhället eller andra med för den
delen. Nu klagades det för att det var för varmt. Nää, det går ju inte att ens gå ut när
det är så varmt. Kverulant måste man vara och hitta på diverse orsaker för att tillfred-
ställa sig själv och skyla över oviljan till ett socialt liv.
Styrelsen för Hembygdsföreningen hade inte sparat på krutet den här sista söndagen
heller. Gustav och Göran hade ordnat en tipspromenad där fantastiska 8 personer deltog.
Utöver detta ställde 6 damer från PRO Åsunden upp och hade uppvisning i Line Dans. 

 

Detta är inga våfflor, det är sex PRO-damer som har uppvisning i Line Dans.

 

Det var väl tre saker som damerna tyckte var lite besvärande. Det första och värsta var
att gräset gjorde det ganska svårt att ta ut dansstegen. Det andra var att det var så lite
publik. Det tredje var att det blev ganska svettigt i solen. Men  Kent satt där vid sin
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musikmaskin och njöt av att plåga tanterna med häftiga rytmer, det märktes hur tydligt
som helst att han njöt.
Då var det alltså slut med härligheten för denna sommar. Några större vinster kunde
inte inkasseras kanske av ovan nämnda orsaker. Det är bara att spotta i nävarna och
hoppas på bättre yttre betingelser nästa sommar. Sämre kan det i alla fall inte bli.

 

EN VEGBYVECKA

 

Vecka nummer 31 blev en riktig Vegbyvecka. Först var UT och gjorde en intervju med
Nils Nilsson på Ågården och Hemming från Nolhagen på badplatsen i Vegby. De båda
herrarna fick göra reklam för fritidsfisket i sjön. De konstaterade att tillgången på rov-
fisk är stor tack vare mängden av siklöja eller som det allmänna namnet här i dessa
bygder är sil. Nisse berättade också om planerna på att fortsätta att inplantera gös och
öring i sjön.
På onsdagen kom UT = Ulricehamns Tidning till Vegby för andra gången den här veck-
an. Denna gång var det den flyttade Sämsjökarnevalen som var intressant. Ett stort
reportage med en stor bild på ordföranden i Vegby Sportklubb Per-Erik Frilander och
Johan Sundmark med festplatsen i bakgrunden.
UT har under torsdagarna i sommar besökt olika badplatser i kommunen. Under torsda-
gen i denna vecka hade turen kommit till badplatsen i Vegby. En reporter och en foto-
graf spankulerade omkring bland badgäster, turister och invånare från samhället som
kommit på besök och blev utfrågade om vad de tycker om samhället och vad som är på
gång.
Inför Sämsjökarnevalen som startade samma torsdag gick det ut mycket reklam om fes-
ten på Sämshov i etern.
För ett antal år sedan gjorde Radio Sjuhärad ett strandhugg på den nyanlagda camping-
en. Fredagen den 30 juli återkom teknikern Per Rylander. Den här gången hade han
med sig radioreportern Jan-Åke Thorell. Målet var att göra intervjuer om det stora fri-
villiga arbetet med att iordningställa sågverkstomten. Gustav Johansson, Ulf Holm och
Magnus Karlsson fick redogöra för hur Byalaget sökt och fått bidrag från Leader + och
hur arbetet med iordningställandet fortskridit. Självklart tilldrog sig konstverket med
resta stenar likt en båt ett stort intresse. Även grillstugan ser lite annorlunda ut mot vad
man kanske är van vid. Den är åtminstone mycket vackrare att se på än vad som är nor-
malt.
Thorell uppsökte också Per-Ola Johansson och Robert Hjertén så att de fick berätta om
sina planer på att öppna ett kafé i lokalerna som de håller på att färdigställa.
Generalen för Sämsjökarnevalen, Johan Sundmark fick tillfälle att berätta lite om flyt-
ten av festen från Lingåsen till Sämshov. Johan pratade om Karnevalens framtid och
Göran blev tillfrågad om hur det varit på Lingåsen genom åren.
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Gustav Johansson talar om för hela Sjuhäradsbygden
hur arbetet med sågverkstomten fortskridit.

Enar Andersson i glatt samspråk med radions Jan-Åke Thorell.

 

Därefter gjorde Thorell en intervju med Enar Andersson och gav honom tillfälle att dra
några trudelutter på sitt dragspel.
Även den asfalterade före detta banvallen tilldrog sig ett visst intresse. En inlineåkare
stoppades och ett gäng cyklister blev också stoppade för en intervju.
Innan det var dags för radioteamet att packa ihop för dagen var reportern och hämtade
ut Nabil från jobbet i kassan i sin affär för en pratstund. 
Det är mycket glädjande att vårt lilla samhälle är intressant för massmedia.
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RING 0321-53 19 00 BYGDENS TEKNIKFÖRETAG

 

E-mail: info@ietv.se

 

Medlem av svenska naprapatförbundet.
Leg. Naprapat.

 

månd-fred

 

.Idrottsskador

.Massage

.Elektromedicin

.Rygg- Nack- &
Ledbehandling

 

Kassör: Kerstin Sundmark

 

NÄR DET GÄLLER:

 

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

 

Singer Sverige, Gamlebyvägen 1
520 11 VEGBY, Tel. 0321-72690
E-mail: info@singer.se 
Hemsida: www.singer.se
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Offsettryck
på papper
& kartong
0321-26600

 

Arnes Maskingrävning AB

 

Schakt och planeringsarbeten

Vi utför arbete med Minigrävare

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

 

Arnes Maskingrävning AB

 

TÖRSTIG ? ?

 

Ring

 

DRYCKSERVICE Tel. 416 02

 

Karlsnäsvägen 3

Spendrups



 

GRILLKVÄLL

 

Trots konkurrensen med EM fotbollen samlades en ganska stor skara med hungriga
individer. Massor med korvar väntade troget på sina hussar och mattar medan dessa
gick tipspromenaden.

 

Göran och Gustav sorterar svaren efter antalet rätt.

 

Gustav Johansson och Göran Axelsson hade sin vana trogen satt ihop tolv frågor. När
halva antalet frågor hade besvarats var det någon i sällskapet som undrade om det verk-
ligen var möjligt att få ett enda litet rätt.

 

I väntan på prisutdelningen var det korvgrillning som gällde.

 

Det visade sig att det var många duktiga ”allvetare” ute i spåret. Den som var allra duk-
tigast var Elisabeth Nilsson i Säm. Hon skrapade ihop 11 rätt som gav henne förmånen
att välja först på det rikt tilltagna prisbordet.
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Sedan följde i tur och ordning Mia Karlsson och Siv Karlsson med 10 rätt, Amanda
Ljungkvist, Inga-Britt Claesson, Ingemar Claesson, Elin Hjalmarsson, Helvi Frilander,
Maria Johansson, Rolf Johansson, Tommy Johansson, Emma Frilander alla med 9 rätt,
Josefin och Åke Andersson med 8 rätt. Om matematiken stämmer blir det 14 stycken
som fick pris.
Under tiden som Gustav och Göran rättade tipskorten spreds det en härlig doft över
gläntan i skogen. Doften kom från alla grillade korvar som låg på glöden. Som någon
uttryckte det: Man äter nog dubbelt så mycket ute i det fria som hemma i köket.
Det syns på långt håll att många undrar vilken glänta det är fråga om. Naturligtvis lig-
ger gläntan i skogen i Säm där Jordkulan finns. Arrangör för grillaftonen var som van-
ligt Vegbyortens Hembygdsförening. Den 15 juni var datumet för begivenheten.

 

DEN GAMLA KIOSKEN

 

I den här kiosken kunde du som har några år på nacken köpa både kola och tabletter.
Ibland kunde du till och med köpa en korv med bröd.
Nu är den tiden förbi. Håkan har vält hela härligheten på ända. Någon har ställt dit en
pil som visar varåt det är uppåt. Tydligen är det så att någon tycker att den skall resas
igen.
Nu är det som det är och då måste vi finna oss i att en epok i Vegbys historia är slut.
I fortsättningen får vi gå till den gamla sågverkstomten i stället om vi känner för att
stoppa en karamellsing i munnen.

 

Här ligger resterna från en svunnen tid.
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MIDSOMMAR

 

Om man säger ”sill, färska potäter, gräddfil och jordgubbar”, vad tänker du på då? 
De allra flesta tänker på äkta svensk midsommar. Någon protesterar högljutt, du glöm-
de supen! Det är väl bara midsommarfirande och dopp i grytan som gör brännvinet
legitimt att dricka. Det skall bara va så. Till och med en del nykterister kan tänka sig att
ta sig en rackabajsare de här två dagarna. 
En del annat förknippas också med midsommar. Ta till exempel midsommarstången
med en svängom runt denna. 
Under väldigt många år har ungdomssektionen inom Vegby Sportklubb arrangerat
firandet på Sämshov.
Med början förra året samlades man redan kvällen före Midsommarafton för att klä
stången. Tidigare under försommaren trodde man att allt skulle blomma färdigt så att
det skulle till ett mindre mirakel för att kunna plocka den mängd blommor som fordras
för att stången skall bli fin. En mycket kylig avslutning gjorde att blomningen avtog i
intensitet. Många barn och deras mammor hade rensat rent runt om i grannskapet. Det
skulle vara konstigt om det fanns en enda blomma kvar. Sådana mängder hade de med
sig när stången på grund av regn fick flyttas in under taket på dansbanan. Där under
ösregnade det inte.
Innan man kunde börja klä stången sorterades och buntades blommorna. Björkarnas
grenar finfördelades med sekatör så att kvistarna blev små för att stången skulle bli
jämn och fin.

 

Sorterarna fixar blomsterbuketterna.

 

En botanist skulle ha behövts för att artbestämma alla blommorna. Redaktören vet i
stort sett bara hur maskrosor ser ut. Med lite hjälp var det varken pioner, konvaljer eller
syrener men det var i stället många andra rariteter. Vad sägs om lupiner, midsommar –
blomster, smörblommor, hundkex, klöver och prästkragar. 
Så var det äntligen dags för dagen med stort M som i Midsommarafton.
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Meteorologerna var några riktiga typer den här dagen. I radion meddelades att det var
väder för paraply hela dagen. Traditionens makt är stor. Kanske många skulle trotsa
fader Pluvius ändå.
När det blev festdags hade gubben ändrat sig. Dansen hade Janne Johansson planerat
att bli på dansbanan. Men han tog helt sonika och flyttade ut sina mikrofoner och hög-
talare på bryggan där orkestrarna lastar in och ut sina instrument. Där kunde han och
hans två söner, Erik och Jakob, leda dansen om än lite på avstånd.

 

Janne har riggat upp sina
grejer utomhus trots 

risken för regn.
Han har mycket god hjälp

av sina söner Erik och
Jakob att leda dansen.

Stångresningen
hör till det vikti-
gaste i midsom-
marfirandet.

 

I övrigt gick affärerna bra. Ca 200 personer ignorerade vädrets makter och gick en tip-
spromenad, kastade på burkar, försökte att pricka in fotbollar i fotbollsmål där det blev
poäng efter olika svårighetsgrad, köpte lotter i ett lotteri med massor av vinster, (360)
stycken. Inne i klubbstugan stod trekaffet dukat med hembakta kakor.



 

Trots orosmolnen på himlen blev festen mycket lyckad ändå, Midsommaraftonen den
25 juni 2004.

 

En koncentrerad Anton 
fixerar burkarna. 

Lotterna hade en 
strykande åtgång.

 

POPULÄRT MED BARNDOP I
HEMBYGDSPARKEN

 

Under årens lopp har ett flertal barndop förrättats i Hembygdsparken. Är det fint väder
kan man vara ute och skulle det skvala lite finns möjligheten att vara inne.
Den gångna sommaren har VSK-bladet fått kännedom om att det varit barndop i par-
ken vid två tillfällen.
Den 5 juni var det en stor tilldragelse då ett tvillingpar döptes i parken. De har fått
namnen Emil och Olle. Lyckliga föräldrar är Åsa och Ola Claesson. Familjen bor på
Boråsvägen 11 i Vegby.
Nästa stora händelse i Hembygdsparken var den 7 augusti. Då döptes en liten tjej som
heter Linn. Hennes lyckliga föräldrar är Lillis Odin och Kennet Karlsson. Denna familj
bor på Björkvägen 5 i Vegby.

Alla vi som bor i Vegby med omnejd ser fram emot många fler barndop i
Hembygdsparken. Då kanske det kan bli slut på alla tankar att lägga ner det viktigaste
vi har i vårt samhälle, nämligen skolan.
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MUSIK I SOMMARKVÄLL

 

Finnekumla församling anordnade denna sommar två ”föreställningar” som de tradi-
tionsenligt kallar ”Musik i sommarkväll”.
Först ut var familjen Widell. Familjen har gjort sig känd i dessa trakter genom att
pappa varit, som han själv säger ”Hjälppräst” i pastoratet på åttiotalet. Mamma Widell
var tills för några år sedan kantor i Gällstads och Södra Säms kyrka.
Den 22 juli var de tillbaka igen och hade med sig sina tre barn. Familjen Widell heter
Ingela och Philip och barnen Beatrice, Antony och Felicia.
Temat för kvällen var ”England i ord och ton”. 
Birgit Andersson gjorde som hon brukar göra, hon hälsade alla välkomna till kyrkan.
Pappa Philip inledde programmet med att berätta lite om att familjen de senaste åtta
somrarna besökt en plats i södra England.

 

Familjen Widell poserar framme i koret i Finnekumla kyrka.

 

Efter den upptakten spelade Ingela på piano tillsammans med Beatrice på tvärflöjt och
Antony på trumpet ett musikstycke.  
Temat hette ju England i ord och ton. All musik togs från den svenska psalmboken men
har en motsvarighet i England. Man spelade och sjöng tillsammans med de 72 perso-
ner-na som hittat till Finnekumla kyrka psalmerna nr 57, 137 som är skriven av en
Skotte och är mycket gammal, 129 som är en julpsalm, 171 som hör till Alla Helgons
dag och som avslutning nr 191.
Mellan psalmerna kåserade Philip Widell om bland annat hur den engelska kyrkan är
uppbyggd och hur olika den svenska och den engelska kyrkan är. I England är det t ex
bara prästen som är avlönad. Allt annat arbete görs på frivillig ideell väg. 
Som avslutning spelade Ingela, Beatrice och Antony psalmen Jerusalem.
Lilla Felicia spelade inte med denna kväll. På väg ut från kyrkan kom det fram en herre
och berättade att denna lilla dam också är mycket musikalisk.
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Det andra framträdandet i  Musik i sommarkväll utfördes av Jan Hjalmarsson, Leif
Lundberg och Ulrika Jansson.
Efter att Per Jonstoj hälsat alla välkomna till kyrkan i Finnekumla överlämnade han ord
och toner till dagens artister.
Jan Hjalmarsson inledde med att berätta att han varit här ett antal gånger tidigare.
Däremot var det premiär för såväl Leif Lundberg och Ulrika Jansson.
Leif Lundberg spelade med alla sina tio fingrar, d v s piano, och ibland tog han till föt-
terna också, då använde han orgeln på läktaren. Jan Hjalmarsson spelade på cello och
dessutom sjöng han både solo och duett med Ulrika Jansson.

 

Leif Lundberg,
Ulrika Jansson och
Jan Hjalmarsson.

 

Nu när sommaren äntligen gjort sitt intåg passade det alldeles utmärkt att musiken gick
i sommarens tecken. De hade kallat programmet ”Och vind och blommor viska”. 
Trion framförde 12 sånger eller melodier. Vi kan nämna alla i korta ordalag. 1) En
sommarpsalm, Jan sång/Leif piano, 2) Sommarens dörr, Jan och Ulrika sång / Leif
piano, 3) Över berg och dal, Jan sång / Leif piano, 4) Melodi, Ulrika sång / Jan cello /
Leif piano, 5) Cello / piano, musik av Schubert, Jan cello / Leif piano, 6) Ögon som
mötas, Jan och Ulrika sång / Leif piano, Jan poängterade att det var opera fastän inte så
skrikigt, 7) Morgon i Antibes, Jan sång / Leif piano, 8) Kärleksvals, text av Håkan
Elmqvist musik av Ulrik Neuman, Ulrika sång / Leif piano, 9) Meditation, skriven av
Leif Lundberg, Jan cello / Leif piano.
Därefter hastade Leif upp på läktaren och tog orgeln i besittning. Han spelade psalm
200 och de 64 deltagarna i konserten sjöng med i I denna ljuva sommartid.
Per Jonstoj höll en kort andakt som avslutades med psalmen 201, En vänlig grönskas
rika dräkt.
Eftersom Leif Lundberg ändå var placerad vid orgeln spelade han Om sommaren sköna
innan han åter tog plats vid pianot.
Där ackompanjerade han Jan Hjalmarssons sång Och vind och blommor
Avslutningsvis framfördes Leif Lundbergs Pusselbitar. Jan Hjalmarsson sjöng duett
med Ulrika Jansson till Leif Lundbergs ackompanjemang.
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Musik i sommarkväll borgar alltid för att det kommer mycket fina sångare och musiker
till Finnekumla kyrka. Musiken som framförs är riktigt örongodis.
Det var bara tänkt att två Musik i sommarkväll skulle anordnas denna sommar. Men så
dök det upp detta med en hemvändardag. Som ett led i att visa upp vad Finnekumla har
att erbjuda blev det ytterligare en Musik i sommarkväll eller som man också kallade
den Musikandakt vid hemvändardag. Området i och omkring Vegby förfogar över en
lång rad med skönsjungande damer. Dessa utnyttjades till att göra det behagligt för öro-
nen denna kväll.
Finnekumla förfogar över en kantor som ställer upp i alla väder. Hon heter Monica
Johansson. Till sin hjälp hade hon dagen till ära Marita Simring, Viktoria Andersson,
Åsa Andersson, Emelie Hellstrand och Christina Johansson. 
De framförde i tur och ordning ”Under ett vattenfall”, ”Vilken trofasthet”, ”Tro”, ”Till
din blomstrande äng”, ”Uti vår hage”, ”Över berg och dal”.
Efter denna inledning var det dags för en andakt ledd av Per Jonstoj. Han inledde med
psalmen 202 De blomster som i marken bor. Andakten fortsatte med textläsning och
bön för att avslutas med psalm 201 En vänlig grönskas rika dräkt.
Som avslutning på Musikandakten sjöng, som Monica kallade det, ett hopplock som
inte sjungit ihop tidigare, ”Att komma hem”. Den sången passade särskilt bra denna
hemvändardag.
När det var dags att lämna kyrkan visade Per Jonstoj och Birgit Andersson upp en ljus-
bärare som församlingen har till låns. Den är mycket vacker och passar mycket bra in
just innanför dörren till höger när man kommer in i kyrksalen. Priset 15 000 kr låter
inte allt för avskräckande för detta vackra smide. Beslut om att köpa ljusbäraren har
inte tagits när detta skrivs.

 

De sex skönsjungande och spelande damerna.
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HÖSTTERMINEN 2004    

 

Att passera åldersstrecket för rätten att gå i skolan i Vegby innebär att man får lägga
om vanorna en hel del. Bussen till Ulricehamn kommer och hämtar redan vid sjusnåret
på morgonen. En buss lämnar Vegby redan ett tiotal minuter före sju och nästa buss tio
minuter efter sju. Då gäller det att ha gnuggat sömnen ur ögonen för annars är risken
stor att bli akterseglad. Skulle det vara så olyckligt finns ännu en chans strax efter
klockan åtta. En del elever har sovmorgon och kan utnyttja denna möjlighet att ta sig in
till Stenbocksskolan eller Tingsholms gymnasiet. När man frågar får man till svar att
man trivs ganska bra att gå i skolan i stan. Fortsätter man att fråga varför blir svaret
ofta att det är kul att gå på stan när det är håltimmar.

 

Så långt som till Orust behöver ungdomarna inte resa,
de kan hoppa av bussen redan i Ulricehamn.

I den lilla förskoleklassen fattas det bara en liten elev, de är endast fem stycken.
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Inför höstterminen gjordes det en del förändringar i skolan i Vegby. Man trodde att en
ny indelning av klasserna skulle vara bra.
Med facit i hand visade det sig att alla var mycket belåtna med nyordningen när termi-
nen var inne på sin fjärde vecka.
Förskoleklassen och ettan har mycket gemensamt. Likaså är Kerstin mycket belåten
med att äntligen få undervisa treorna tillsammans med tvåorna. Även de äldre barnen
som går i fyran, femman och sexan verkar trivas. Trivs med den nya indelningen gör
också deras lärare som lovprisar idén.

 

De äldsta eleverna är många och utspridda. Det var svårt att samla alla på en bild.

 

Det är härligt att se att lärarna i två/trean har kvar detta med att hälsa varandra godmor-
gon genom att ta varandra i hand. En fin sammanhållning uppnås genom detta.

 

Tvåor och treor är för första gången tillsammans i samma klassrum.

 

Likaså började ettorna veckan med att berätta för fröken vad de gjort under ledigheten i
den gångna helgen. Det som var roligast att berätta om var att ha spelat fotboll och des-
sutom vunnit någon match i poolspelet och själva gjort mål.
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Ettorna ställde upp 
för fotografering 
nästan utan att man
behövde be dem.

 

För några år sedan hade Vegbyborna ”slöat te” ganska ordentligt. Detta kan man hur
tydligt som helst se när man räknar antalet barn i förskoleklassen. Den innehåller
endast 5 barn och något liknande blir det även nästa år.
Det ser betydligt bättre ut i ettan. Där är 11 barn inskrivna.
Två/treorna omfattar 17 barn och fyr/fem/sexan 31 barn.
Sammantaget är det alltså 64 elever i skolan. Detta är en minskning med tio från före-
gående läsår.
Utan lärare är det svårt att lära sig alfabetets ABC och mattebokens olika sätt att räkna.
Därför har skolan personal till alla befattningar som krävs. Dessa är:
Ingvar Klasson, Kerstin Jacobsson, Lena Smith, Marita Rosenqvist/Andersson, Marlene
Bertilsson, Siw Lustig, Frida Mannfolk, Viktoria Selin och Erica Lindström som alla
jobbar som lärare. 
Man har dessutom en kurator som med jämna mellanrum (måndagar) besöker skolan.
Hans namn är Joannis Troukis. Till honom kan eleverna vända sig med förtroende om
det är något som inte stämmer på skolan. Han framhåller att han har tystnadsplikt, d v s
han för inte vidare det som eleven berättar.
Det finns också en skolsköterska dit alla kan vända sig som har medicinska problem av
något slag. Hon heter Margareta Juliusson.
Ytterligare två mycket viktiga personer är anställda på skolan. Den ena heter Eva
Tenghammar och ansvarar för köket så att barnen får något att äta så att de orkar med
hela skoldagen. Den andre är vaktmästaren Lars Johansson som ser till att grejerna är i
trim och gräset ansat så att det går att spela fotboll m m.
Vi kan också nämna två personer som finns men inte syns i vardagslag. Det är chefen
för rektorsområdet rektor Stig Eriksson och biträdande rektorn Christina Andersson.
Det kanske allra viktigaste under läsåret är lovdagarna. Dessa är under hösten en dag
den 8/10 och fem dagar 25/10 – 29/10. Kan detta va ”potätelovet” månde? Som det
hette i fornstora dar.
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Även vårens lovdagar är bestämda. Fem dagars lov (sportlovet) blir det 14/2 – 18/2, en
dag den 8/3, 4 dagar (påsklovet) 29/3 – 1/4, en dag den 12/4, en dag den 6/5. 
Detta blir tillsammans 18 dagar förutom jullovet, som även den här gången infaller
mellan terminerna.
Den 22 december är första dagen på jullovet och den sista den 9 januari.
Höstterminen slutar alltså tisdagen den 21 december och vårterminen startar måndagen
den 10 januari.

 

EU VALET

 

Finns det någon som hört talas om EU? Dit kunde man i alla fall välja parlamentariker
den 13 juni.
Et val av denna storlek har det aldrig tidigare varit i Europa. Efter det att vi fick 10 nya
medlemmar i den Europeiska gemenskapen den 1 maj är vi plötsligt ca 350 miljoner
som skall gå till valurnorna för samma sak. Antalet ledamöter är fördelade i förväg på
varje land. Vi i Sverige har fått en minskad tilldelning eftersom de nya medlemsländer-
na också skall få sina representanter. Sveriges andel blev endast 19 parlamentariker att
fördelas efter röstetal på samtliga partier. För varje parti gäller endast en valsedel
gemensamt för hela landet. Därför är detta val det enklast tänkbara. Det finns absolut
ingen risk att man blandar ihop röstsedlarna som det kan vara vid kommunal- lands-
tings och riksdagsval. Då är det tre kuvert med olika sedlar att hålla reda på.
Vad som är än värre att hålla reda på är tydligen vad valet innebär. En del tycks tro att
man i detta val kan rösta oss ur medlemskapet i EU. Valet är ju inte konstigare än ett
riksdagsmannaval. Det är ju till EU s riksdag som vi skall välja ledamöter och ingen-
ting annat.
När VSK-bladet besökte vallokalen strax före middagsstängningen hade 200 av 752
röstberättigade lämnat sina röstsedlar. Trycket hade inte varit lika stort som i andra val,
tyckte valförrättarna. Prognosen för trolig % som tänker rösta har i flera undersökning-
ar pekat på ett svagt deltagande. De etablerade partierna har försökt att peppa upp fol-
ket att gå och rösta. De menar att med att avlägga sin röst stoppas extrempartierna från
att få in en fot i parlamentet.



 

Här räknas det poströster. Gun-Britt Andersson, Anneli Eklöf, 
Carl-Olof Levinson, Solvig Ivarsson, Nils-Göran Johansson, 

Rune Björkelund, Sture Persson och Hans Pettersson sprättar kuvert.

 

Antalet parlamentariker i EU är 732 stycken, bara 20 mindre än antalet invånare med
rösträtt i Finnekumla och Säm tillsammans. 
Våra valförrättare i Vegby skola tyckte att det var märkligt att de yngre uteblir från val-
lokalen. Vid stängningen vid middagstiden kom det in en ung kille och röstade. Denne
var den klart yngste ditintills. De menade att det är de yngre som bör ha mest intresse
och nytta av att rösta men som ändå visar sitt ointresse genom att stanna hemma i stäl-
let för att utnyttja sina rättigheter och skyldigheter. Detta syns i röstlängderna. 
Tänk om folk i diktaturländerna fick denna demokratiska chans, vilken glädje det skul-
le bli. Kanske 100 % skulle gå till vallokalerna och visa sin nyvunna frihet.
Vi inväntar med spänning hur det kommer att bli under kvällspasset. Det kan ju vara så
att många stannar hemma för att titta på EM i fotboll. Två matcher avverkas i våra TV-
kanaler under kvällen. Vem vill missa England mot Frankrike?

När Carl-Olof Levinson förklarade röstningen för avslutad satte rösträkningen igång.
Först skulle antalet poströster kontrolleras. 59 stycken hade utnyttjat denna möjlighet,
betydligt mindre än vad som är normalt. Sammanlagt var det 331 personer som röstat.
Detta innebär att endast 44 % av de röstberättigade utnyttjat sina rättigheter.
Vi skall nedan redovisa hur många röster varje parti fick och hur många procent detta
blir av de avlagda rösterna.
Socialdemokraterna 84  25,37 %, Centern 38  11,48 %, Moderaterna 38  11,48 %,
Vänstern 25  7,55 %, Miljöpartiet 12  3,62 %, Folkpartiet 29  8,76 %, Kristdemokrater-
na 15  4,63 %, Junilistan 70  21,14 %, EU- motståndarna 2  0,6 %,
Sverigedemokraterna 2  0,6 % och 16 blanka röster 4,83  %.Detta blir tillsammans
99,96 %, ett litet men dock svinn på fyra hundradels % vid fördelningen.
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KONSTUTSTÄLLNING

 

När man nämner ordet konstutställning kanske många tror att det måste vara Zorn eller
Carl Larsson som är i farten.
Det räcker att säga Fantasia så vet man att det vimlar av konstnärer i dessa lokaler. 
Varför har det blivit så? Jo, paret Anette och Lars Isaksson, som driver dagiset, har
konsten ”i blodet”. Lars Isaksson är ett geni när det gäller uppfinningsrikedom. Ge
honom en hög med skräp och vips har han omvandlat detta till ett konstverk.
Detta var bara ett litet anspråkslöst sätt att försöka förklara varför barnen på Dagiset är
så kreativa. Med Anette, Lars och deras medhjälpare som instruktörer är det enkelt för
barnen att omsätta undervisningen i handling. Får dessa små bara en liten vink om hur
man gör fixar de resten hur enkelt som helst.

 

Gabriella Nilsson har sitt konstverk i hörnet uppe till höger.

 

I barnens konstverk kunde man tydligt se att årstiderna har stor betydelse när det gäller
att skapa motiv. Personalen tar fram olika material och av detta skapar barnen egna
motiv.
Utställningen hade den här gången flyttat från Fantasia till Ateljé Kul på Storgatan. Där
har Isakssons en affär och ateljé. I den lokal som en gång för länge sedan var ett char-
kuteri i Inezborg fanns det den här gången gott om plats för andra och finare grejer än
köttfärs och sylta.
Grattis alla barn som får förmånen att vistas på just detta dagis.



 

SISTA LÄGRET

 

För en del kändes det ganska trist att detta var slutet på en mycket lång period med
lägerverksamhet på Lingåsen. Västergötlands Gymnastikförbund köpte gården 1949.
Söndagen den 22 augusti i år lämnade de sista gymnasterna detta natursköna område
efter en verksamhet som varat i 55 år.
Under årens lopp har många idrottsmän och idrottskvinnor deltagit i kurser i olika
idrottsgrenar. Även om gymnastiken har stått för merparten av lägren så har det varit
både brottare och bordtennisspelare och kanske även andra utövare som varit på besök.
Många av deltagarna har hört till den absoluta svenska eliten. Ett minne som kommer
fram är när världsartisten i bordtennis Hans Alsér var en av instruktörerna på ett bord-
tennisläger på 60-talet.
Genom årens lopp har mycket förändrats på området. Ladugården har renoverats och
isolerats av vaktmästare Paavo Kumpumäki. En ny sporthall har byggts uppe i backen.
När den blev klar flyttade Vegby Sportklubb den ena dansbanan dit med disco under
Sämsjökarnevalen.
VSK har alltså hyrt hela Lingåsen under en vecka varje år under hela 48 år. Under den
veckan har klubben arrangerat Sämsjökarnevalen. De allra flesta ur eliten i underhåll-
ningsbranschen har stått på scenen och roat mängder med människor. Sammanlagt bör
det bli bortemot ett par hundra tusen besökare. Dessa besökare har sannolikt hjälpt
Västergötlands gymnastikförbund att indirekt driva anläggningen under en lång följd av
år. Annars hade inte ekonomin tillåtit att ha anläggningen kvar. 
Nu är det alltså slut med verksamheten. Lingåsen skall få nya ägare. Vad som kommer
efter detta är höljt i dunkel för VSK-bladet.
Tidaholms Gymnastiksällskap blev den sista föreningen som förlade ett träningsläger
till Lingåsen. Där fanns också gymnaster från Skövde. Man kunde tydligt märka att det
blev lite av nostalgi över detta läger. En av ledarna, Kent Ödwall, började med att följa
med sina föräldrar till Lingåsen. Han var bara några år gammal vid sitt första besök.
Sedan kom han dit som gymnast för att avsluta med att vara ledare och instruktör.

 

Kerstin Bender instruerar
en liten gymnast att 

hålla benen riktigt raka, 
det blir stilpoäng.
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Ordföranden Kerstin Bender omtalar att Gymnastiksällskapet har ungefär 600 aktiva
medlemmar. Hemma i Tidaholm är verksamheten mycket livlig. Så gott som alla är
verksamma gymnaster. Tidaholms kommun är ett föredöme med att upplåta lokaler
utan att ta ut hyror. Detta gör att träningsverksamheten kan vara mycket intensiv. Ca 30
timmar per vecka står lokalerna till gymnasternas förfogande. Varje gymnast deltar i
snitt tretton timmar i verksamheten varje vecka. Att övning ger färdighet kan VSK -
bladet skriva under på. En del mycket unga deltagare hade redan en fin teknik på red-
skapen för att inte tala om de något äldre som började få avancerad färdighet    
Många behärskade så svåra redskap som ringar, bom och barr. Ett roligt inslag var att
ta fart och sedan slå volter i luften för att hamna mjukt bland en massa skumgummi.
En del redskap ägs av Förbundet och finns till förfogande i gymnastikhallen och andra
redskap har föreningen själv tagit med sig dit.

 

Visst syntes det att en del
hållit på ganska länge,
muskler fanns i massor.

 

En mycket viktig sak är maten. Föräldrar ställer upp och ser till att deltagarna får sig ett
skrovmål titt och tätt. Som en deltagare uttrycker det: ett läger består av träning, mat
och sova.
På morgonen börjar man med löpning redan halv åtta. Sedan blir det frukost klockan
nio. Ivriga att sätta igång med träningen infinner man sig i gymnastikhallen så snart som
maten har nått magen. Så håller man på tills det blir dags att grilla frampå kvällskvisten.
På eftermiddagen den 22 augusti packade alltså den sista truppen ihop sina tillhörighe-
ter och vände hemåt till Tidaholm och Skövde igen. Därmed sattes punkt för många
decennier med lägerverksamhet på Lingåsen.

Ytterligare en saga håller på att ta slut. Paavo Kumpumäki som varit vaktmästare på
Lingåsen under många år gör sitt sista pass i slutet av augusti. Han har skött anlägg-
ningen som om den varit hans egen. Hela området inklusive byggnaderna har alltid
varit välstädade, prydliga och välskötta. Men nu unnar vi verkligen Paavo att få ta det
lugnt i fortsättningen och njuta av tiden som pensionär. Han blev förmodligen avtackad
av styrelsen för Västergötlands Gymnastikförbund när de samlades till ett möte på
Lingåsen fredagen den 19 augusti.
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VANDALER

 

Är det någon som inte vet vad ovanstående ord betyder så är det beteckningen på per-
soner som ödelägger.
Detta är precis vad vissa skumma element sysslar med på badplatsen i Vegby.
När Gustav Johansson, som har hand om skötseln av badplatsen, kom dit den 23 juni
var det bräder på badhytten som var bortsparkade från väggen. Stora hål gapade. 
Hur skulle det vara om du/ni som är så fega började med att avreagera er på att lyfta
skrot i stället. Då kanske du/ni blir så trötta att det blir ointressant att gå löst på väggar
och annat.
Ni har till och med varit så duktiga att ni orkat slänga toalettpappret utanför på gaveln
av hytten.

 

Är detta vackert?

 

Om det är barn, tonåringar eller vuxna som utfört dessa dåd vet vi inte med säkerhet.
Vem det än är så är det lika dåligt att ens komma på tanken att förstöra på detta sätt.
Tyvärr är badsäsongen över när detta läses men gärningarna är lika usla för det.
Du/ni som utfört detta borde skämmas om ni har någon skamkänsla i kroppen. Sådana
tilltag kostar mycket pengar att reparera vilket ni är skyldiga att betala om vi lyckas få
vetskap om vem du/ni är. Du/ni kan ju inte ens ha roligt när ni beter er på detta urfåni-
ga sätt.
Om det inte är någon av er föräldrar som gjort detta är det rimligt att fordra att ni lär
era barn att inte förstöra för andra. Gustav har mycket annat att fixa för allas vår trev-
nad.    
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