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ÅRETS TALANGMATCH
Att få äran att anordna årets Talangmatch är riktigt stort för en liten klubb. Bland
många sökande föreningar utsågs Vegby Sportklubb till anordnare den 7 september
2005. En av orsakerna var troligen att VSK är 80 år pigg och kry i år. Ledarna för
talanglaget, Magnus Karlsson och Magnus Larsson berättade för VSK-bladet att det
redan inkommit mer än tio sökande föreningar till nästa års talangmatch. Intresset för
att anordna matchen är mycket stort i föreningarna runt om i Sjuhäradsbygden. Att
Elfsborg har märkt att det ger stort PR gör att de på senare tid har ställt upp med sitt
allra bästa lag.
Detta arrangemang hör till ett av de största som anordnats på Sämshov. Ca 500 personer löste inträde och räknar man in alla som var på Sämshov blir det ungefär 700 pers.

Att göra smörgåsar
var en del av
förberedelserna som
Annika och Mona
hjälpte till med.
Förberedelserna inför matchen var ganska omfångsrik. Då kommer till och med materialet till dansbanan på Lingåsen till heders. Alla kan ju inte ha en gammal sockerlåda
med sig att stå på för att kunna se matchen. I stället hade klubben lagt ut underliggarna
till dansbanan utmed hela långsidan mot klubbhuset som en slags terrass så att så
många som möjligt skulle kunna se matcherna. Fem försäljningsställen riggades också
upp för korvförsäljning plus att det skulle bli plats för lottförsäljning. Vi får inte heller
glömma damerna som ordnade mackor och kaffe i klubblokalen och bakade dessutom
kaffedoppet.
Matcher av den här digniteten kräver att det finns någon som kan tala om vad som försiggår på planen. Därför var Göran Borgås, känd från tiden på Borås Tidning och som
kommentator i TV, anlitad som speaker till båda matcherna.
Först ut på plan var ett kändislag som mötte ”Alla tiders Vegbytränare”.
Kändislaget bestod av Tore Stenbäcken, fd Elfsborg, Magnus Persson, BT, Johan
Rydén BT, David Axelsson, BT, Håkan Persson, BT, Stefan Axelsson, R7, Staffan
Kulneff, R7, Gunnar Fägersten Novik, R7, Lars-Inge Andersson, R7, Kristoffer Lidén,
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R7, Stefan Andreasson, Elfsborg, Leif ”Loket” Olsson, guldgubbe 1961, Lennart
”Mjällby” Johansson, fd Elfsborg, Roger Bergström, fd Elfsborg och Göran Lohne,
Elfsbogs speaker.

Kändislaget innehåller en del fd allsvenskar och från lägre divisioner liksom journalister.
Lagledare var den kända radiorösten PG Johansson.
Tränarna var förstärkta med bröderna Målberg. Här följer detta lags namnkunniga deltagare. Morgan Målberg, Boris Målberg, Leif Målberg, Per Levinson, Jan Andersson,
Lennart Nilsson, Jan Ågren, Jan-Olof Sunnerhäll, Tomas Arnesson, Mikael Johansson,
Per-Tore Claesson, Christian Johansson, Peter Carlsson och den senaste tränaren
Henrik Lindgren. En annan tränare var dagens lagledare och coach Olle Claesson.
Efter matchen utsågs en från varje lag till den bäste spelaren. Roger Bergström korades
till kändisarnas bäste och Mikael Johansson i tränarlaget.

Även tränarlaget innehöll fd elitspelare.
Kändisarna vann matchen med 7-2. Målgörare för kändisarna var Lennart Johansson 3,
Fredrik Molin 2, Stefan Andreasson och Staffan Kulneff gjorde var sitt mål. Tränarnas
mål gjordes av Per-Tore ”Pärtan” Claesson på straff och Tomas Arnesson.
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Matchen spelades 2x 20 minuter. Detta kan tyckas vara en väldigt kort match, men det
räckte mer än väl. Tränarna fick så ont i kroppen att de blev tvingade att avsluta matchen med nio man. En del var alldeles slut. Det värkte lite var stans i kroppen. Undrar
just hur det då kändes dagen efter?
Domare i matchen var Conny Johansson från Ljungsarp och hans assistenter var Claes
Holmén och Torbjörn Nilsson.

Anders Svensson och Mathias Svensson har nyligen kommit hem från
proffsspel i Englands högsta division.
När så huvudmatchen blåstes igång av Tony Ekman var det som en smärre explosion.
Det startade i ett tempo som var enormt. Då kan man förstå vad som fordras för att ta
en plats i landslaget. Som en av talangerna sa, de vrickade bara till lite så var de förbi.
Passningarna var delikata liksom nedtagningarna. Bollen satt som klistrad på foten trots
att bollen kom stenhårt. Detta var en liten uppmjukning i jämförelse med ett träningspass, tyckte lagets stora stjärna Anders Svensson, återkommen efter några år som
proffs i England. Hitintills har han gjort 59 landskamper. På grund av en efterhängsen
skada kunde han inte följa med landslaget till Ungern. I stället ställde han upp och testade sitt knä på Sämshov. Detta skall vi som var där vara glada för. Vi fick se prov på
Anders smörpassningar till sina lagkamrater. Han sköt en mycket fin frispark direkt i
mål men som blev bortdömd. Frisparken blev tilldömd Elfsborg på grund av obstruktion, och då får inte bollen slås direkt i mål.
Talanglaget var överraskande bra. Stundtals spelade laget riktigt fyndigt. Killarna tycke
givetvis att tempot var högt uppskruvat men efterhand kom även dessa killar in på ett
bra sätt. Särskilt efter paus spelade laget riktigt bra. Då är att märka att Elfsborgs backlinje var utbytta mot inte fullt så bra spelare.
VSK-bladet lade särskilt märke till målvakten Niklas Bryngelsson från Mariedal. När
detta påpekades av VSK-bladet för lagledningen upplystes om att han var utlånad från
Elfsborg.
Resultatet blev vinst för Elfsborg med 4-0. Målen gjordes av Mathias Svensson (bördig
från Aplared och proffs i England) 2 mål. De två andra snickrade Daniel
Alexandersson till.
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Till bästa spelare utsågs i Elfsborgs lag Daniel Alexandersson och i Talanglaget Niklas
Bryngelsson.
Domare var alltså Tony Ekman, Vegby och assisterande domare Sten Samuelsson,
Grimsås och Staffan Genberg, Ulricehamn.

Endast några få ordinarie spelare hade fått ledigt denna kväll.
Elfsborgs lag var nästan ordinarie.
Vi skall dra laguppställningarna även i den här matchen. Vi börjar med Elfsborg.
Abbas Hassan, Jonas Lundén, Johan Karlsson, Martin Andersson, Daniel
Alexandersson, Jari Ilola, Anders Svensson, Mathias Svensson, Daniel Mobaeck,
Joakim Sjöhage, Joakim Alexandersson, Andreas Klarström, Magnus Samuelsson,
Jesper Arvidsson, Martin Strömberg, Andreas Nilsson, Johan Wiland, Håkan Svensson.
Tränare: Magnus Haglund och assisterande tränare Peter Wettergren.

Talanglaget visade att med hårdträning kan killarna gå riktigt långt.
Niklas Bryngelsson, 19, Mariedal, Andreas Ivarsson, 21, IFK Örby, Mattias Berggren,
20, Tranemo, Tobias Arvidsson, 19, Ulricehamns, Niklas Wiberg, 18, Mariedal,
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Jonathan Nydén, 19, Svenljunga, Tobias Lundh, 21, Dalstorp, Gustav Claesson, 21,
Ulricehamn, Christoffer Sundell, 17, Herrljunga, Christopher Karlsson, 18, Örby, Carl
Svensson, 19, Bergdalen, Peter Ljunglund, 23, Herrljunga, Jonas Johansson, 22,
Ulricehamn, Tony de Bruin, 22, Högvad, Henrik Svedberg, 17, Borås AIK.
Coach Magnus Karlsson och lagledare Magnus P-J Larsson.

En elitspelare
måste både
ge intervjuer
och skriva
autografer.
Detta var den åttonde upplagan av Talangmatchen som spelades. Den kom till på initiativ och idé av den forne storspelaren i Elfsborg Tomas Ahlström.
Radio Sjuhärad och Borås Tidning har ansvaret för att matchen blir av samt svarar för
laguttagning av spelare till talanglaget och kändislaget.

Staffan Kulneff tar sats för att göra ett mål till. Efteråt ville Göran Borgås ha
svar på hur det kunde vara möjligt att just han gjorde mål. Han fick i detalj
beskriva hur han bar sig åt när han halkade in målet.
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Som motsats till Sämsjökarnevalens trista siffror vill vi här redovisa resultatet från
Talangmatchen.

Intäkter
Entréavgifter
Försäljning av korv, hamburgare mm
Sponsorer
Lotterier

38 930 kr
11 375 kr
26 000 kr
3 910 kr

Summa

80 215 kr

Kostnader
Domare
Programblad, tryckkostnader mm
Hamburgare, korv, mm
Landgång, frallor, dricka, kaffe mm
Hyra ljudanläggning
Speaker
Summa

Detta ger preliminärt

2 250 kr
7 000 kr
5 000 kr
8 900 kr
5 000 kr
2 200 kr
30 350 kr

49 865 kr
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GAIS Programblad

Skolskjutsar och Kyrkoturer
0321-720 21
För övrig TAXI-beställning
0321-53 33 33

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

– för ekonomisk VVS!

Allt inom

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

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

Fax 0321-70124

Brännare - Kaminer - Pellets
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elcenter AB
ULRICEHAMN • Tel. 414 23, 414 96

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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MIDSOMMARFIRANDE
Förskolan Fantasia var först ut med att fira en traditionell midsommar. Som vanligt håller man till på Förskolans lekplats.
Firandet var en liten tjuvstart redan två dagar före midsommarafton.
7 minuter efter utlyst tid var alla på plats, både barn och vuxna. De vuxna var i majoritet med ca 35 närvarande mot antalet barn ca 25 stycken.
Lasse Isaksson hälsade alla välkomna och förklarade att i dag blir det ingen dans kring
Midsommarstången.

Lasse kompade
och barnen
med mammor
dansade trots
dansförbud.

Alla orkade
inte delta i
dansen. Det
var mycket
varmt.
Var det någon som trodde att alla skulle lyssna till denna uppmaning? Rätt gissat! Det
första man gjorde var att samlas i ring runt den alldeles unika Midsommarstången och
10

VSK Bladet 3-05

05-09-26

15.26

Sida 11

satte igång med midsommardansen. Vad gör Lasse då? Jo, han spelar med och sätter
igång att kompa några traditionella låtar under det att dansarna fick sitt lystmäte stillat.
Sedan ställde ett tiotal barn upp sig på rad och framförde ett antal sånger som hör sommaren till, till gitarrackompanjemang.
Göta Petter, jag har ju glömt att tända grillarna!
Ingen fara på taket. Under tiden som kolen blev upphettade kunde familjerna gemensamt gå en tipspromenad inne på gården.
Nu blev det fart på Lasse. Han fick fram en blåsbälg och fick liv i glöden illa kvickt.
Det blev snabbt en grillvänlig glöd och riktigt trångt trots att många grillar var tända.
Var och en hade sin egen korv med sig.

Trängseln var stor
vid korvgrillarna.
När alla var mätta och belåtna kom så dagens stora överraskning.
Vegby brandkår gjorde ett besök. Några av barnen fick till och med prova på att spruta
vatten med slangarna. Detta var kul, de som gjorde det såg lycksaliga ut.
Dagen efter, på torsdagskvällen var det tredje gången gillt för att samlas på Sämshov
och klä midsommarstången. Eftersom det var tredje gången har det blivit tradition. Två
gånger är två gånger, tre gånger är tradition. Som korv på moset blev alla som hjälp till
bjudna på korv med bröd och dricka. Denna tradition gör att midsommaraftonens förmiddag är vikt för familjeliv. Då kan man till exempel ta familjen med sig och köpa sillen och färskpotatisen som man varje dag tidigare i veckan glömt att inhandla. Finns
det jordgubbar kvar åker det sannolikt med ett par liter av denna raritet också. Nubben
bör vara inköpt tidigare. Denna gottaffär håller stängt en sådan här högtidsdag.
Så kom då äntligen den ”riktiga” midsommaren. Som vanligt var det Vegby
Sportklubbs ungdomssektion som stod för programmet.
Man höll till på Sämshovs idrottsplats precis som traditionen bjuder.
Sektionen hade ordnat en rad aktiviteter. Ingen behövde sakna sysselsättning.
11

VSK Bladet 3-05

05-09-26

15.26

Sida 12

En tipspromenad var ordnad runt fotbollsplanen. Startkort kunde man lösa just innanför
Sämshovs portar. Det var liksom en inträdesbiljett, fast den var frivillig.
Från ett uppriggat stånd gick det bra att köpa sig en korv. Ville man inte ha en dylik
kunde man i stället köpa lotter med ”otroliga” vinster. Men ingen sade emot dig heller
om du köpte båda delarna.
Var du inte allt för trött efter tipspromenaden kunde du pröva om koncentrationen fanns
kvar i benen. På fotbollsplanen gällde det att pricka rätt med en fotboll. Du fick inte
använda dina händer. Här var det bara fötterna som det gällde att ställa in i rätt vinkel i
förhållande till målet. När det var gjort gällde det att klippa till för kung och fosterland.
Nu hade det gått så lång tid att det kunde vara dags för en kopp hembryggt kaffe med
hembakat.

Visst var stången
fin på Sämshov,
även i år.
Så äntligen var det dags för dagens stora begivenhet, stångresningen.
Några stora starka karlar beordrades att frivilligt ställa upp. Ingen manlig med självaktning kunde säga nej till detta. Ingen ville bli kallad vekling, naturligtvis. Muskler fanns
ju i massor, om de fick säga det själva.
I ett enda ”huj” var stången på plats.
Nu kunde alla grodorna krypa fram ur sina gölar och dansa i ring runt den gröna och
fina midsommar stången med blommor instoppade lite här och var. Den stod så grön
och grann, inte i stugan, men väl på gården utanför dansbanan.
Som en extra säkerhetsventil fanns Fantasias stång i beredskap att ställas inne på dansbanan om fader Pluvius skulle bli arg av någon anledning.
Efter detta soliga firande var det många som drog sig hemåt eller till vänner för att fortsätta att fira och kanske provsmaka årets sill med färska potatisar och om man hade tur,
Svenska jordgubbar, mums. Skulle du inte prata med dom dög det med gubbar från
Österrike eller Belgien eller Holland eller Tyskland. Men de utländska är andra sorter
som ofta är betydligt surare än de Svenska.
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SÄMSJÖKARNEVALEN NUMMER 50
Måndagen den 25 juli var det dags att planera för en historisk händelse. I år skall
Sämsjökarnevalen arrangeras för 50: e gången i följd. Något egentligt firande med specialartister blir det inte. Kunde man bara garantera några tusen besökare skulle det vara
tänkbart.
Som bekant har tillställningen måst flyttas till Sämshov. Lingåsen har ju bytt ägare.
Skulle inte tro att ägarna skulle tycka det var trevligt om vi klampade in i köket och
började koka kaffe och bre smörgåsar. Det skulle säkert inte heller vara trevligt om vi
slängde ut deras saker och i stället packade in en massa nallar och choklad. För att inte
tala om allt spring det skulle bli där vi en gång hade vårt tillfälliga kontor.
Nu är allt detta historia och vi får tänka tillbaka lite nostalgiskt på det som varit haver.
Inför den första dagen rustades dansbanan upp av några yngre killar. Man målade utsidan så att den blev röd och grann. Även fönstren snyggades till.
Johan Sundmark såg till att öltält och räcken lånades och transporterades till Sämshov.
En slamsugningsbil gjorde också ett gott jobb med att tömma avloppsbrunnen.
Nu var allt klart för den stora offensiven på tisdagsmorgonen.
Det är trots allt en stor skillnad på arbetsinsats när det mesta redan finns på plats i förhållande till när allt skulle transporteras från Sämshov till Lingåsen.
Dansbanan skulle byggas upp med en scen för orkestern eller Dj att agera på. På
Sämshov är den redan på plats. Det mesta finns alldeles i närheten utan arbetskrävande
transporter.
Det är bara att hoppas på att publiken kommer att trivas lika bra på Sämshov som på
Lingåsen.

Kring borden var det gott om
folk med en ”pint” i handen.
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När VSK-bladet hälsade på under torsdagskvällen var det ett riktigt ös på dansbanan.
Roger & Ulf spelade musik som dels var ”jättego’” att lyssna på och dessutom kunde
man bugga ut i full skala. Skulle tro att de yngre tyckte att det var skräp till musik. Det
skrålade kanske inte tillräckligt för att falla dem i smaken.
Redaktören har en traditionsbunden ovana sedan hedenhös dagar att testa korven när
den blivit varm. Om det beror på försvagade smaklökar eller något annat så var den i år
nästan godare än tidigare år.

Här satt det elefanter och nallar och väntade på husse.
Öltältet var naturligtvis öppet för den mognare publiken, som hade tillträde denna
kväll. Publiken kom stötvis med si så där en femton tjugo festprissar åt gången. Luften
kändes ganska ljummen så törsten nästan sved i strupen. De nyanlända nästan överföll
de stackars killarna i baren. Här gällde det att få ner medicinen så snabbt som möjligt i
strupen. Detta tog troligen hårt på krafterna. Bord och bänkar och stolar fylldes snabbt
med trötta stjärtar. Kul hade man i alla fall, det hördes på skratten som ekade.
Dj SEGER THAT`S ENTERTAINMENT står det på affischen. Detta väntar bussresenärerna och alla andra som besöker Sämsjökarnevalen fredagen den 29 juli.
Den ena bussen startar vid macken i Blidsberg och rullar via Dalum, Timmele,
Ulricehamn och Marbäck med slutstation Sämshov.
Den andra bussen utgår från Limmared och vidare till Tranemo, Nittorp, Ljungsarp,
Dalstorp, Torsbo, Gällstad med slutstationen Sämshov. Detta gäller fredag och lördag.
Skillnaden är bara att avgångstiderna är annorlunda de båda dagarna. På fredagen startar turerna 20.30 med hemresa 1.30 och på lördagen 21.45 och tillbaka hem igen 2.30.
Med detta blev det sagt att man börjar festligheterna en timma senare på lördagen.
Den här fredagskvällen var vikt för alla som fyllt 15 år. Som bekant är det inte tillåtet
att servera öl till så unga personer. Därför var öltältet stängt. I stället kunde alla läska
sig med läsk. Läsken är också lämplig att skölja ner ett par korvar med
Tyvärr är den svenska sommaren ganska lynnig. Under hela fredagen var det varmt och
skönt. Solen lyste bara sporadiskt, men det var uppehållsväder. När klockan passerat tio
brakade det löst med ett mycket häftigt regn.
14
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Arrangörerna har den med tak täckta dansbanan att låta besökarna ta skydd i. Fastän
öltältet är stängt går det alldeles utmärkt att ta regnskydd under tältdukarna. Det går
också bra att passa på att pussas under tältduken, om det skulle behövas.
Musiken som spelades passar mycket bra för ungdomar som ännu inte är hörselskadade. En fråga som osökt kommer upp är om musiken är så dålig att den måste gömmas
under en hög volym? Idén med festen är trots allt att alla skall ha roligt och trivas och
att VSK skall få in pengar till att driva ungdomsverksamheten och att Sämshov skall
vara i så gott skick att det går att utöva verksamheten.
Fruntimmersveckan var över. Varken Sara eller Johanna hade en chans att påverka vädret. Ändå skvalade det ner tidvis under lördagskvällen. Det var ju då som det stora
publiklyftet skulle infinna sig.

Restaurang Åsunden
bjöd ut lite
vitaminer att skölja
ner med en kall öl.
HAAKS hade riggat upp sina högtalare för DISCO och LIVE på scenen. Musiken de
spelade var måttligt hög. Det gick till och med att sova 500 meter från Sämshov, enligt
några bedömare. De tre dagarna kan sammanfattas med ett två små ord: en flopp.
Publiken ville inte komma och roa sig på Sämshov. På torsdagskvällen kom det endast
84 personer, på fredagen 401 och på lördagen, när den verkliga invasionen skulle äga
rum, kom det bara 241 betalande.
Utan att invänta ett styrelsebeslut torde detta ha varit den femtionde och sista Sämsjökarnevalen. Vi får ändå vara glada och tacksamma för att karnevalen överlevt ett halvt
sekel. Undrar just om det finns någon annanstans som festligheterna kunnat pågå under
så många år utan ett enda års avbrott.
Vegby Sportklubb gratuleras på det hjärtligaste. Många sköna slantar har denna fest
inbringat genom åren och som gjort det möjligt att bygga upp och rusta upp en anläggning som gett eko långt utanför kommunens gränser när klubbar från när och fjärran är
på besök. Berömmet för hur välskött och snyggt vi har det ekar underbart i båda öronen.
När så festen är slut kommer det en söndag. Redan vid lunchdags var allt återställt i
den ordning som det brukar vara.
15
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Vid en snabbgenomgång ger det vid handen att årets Sämsjökarneval kommer att gå
med en betydande förlust.
Allting har ett slut. Trots att vi alla vetat att det förr eller senare skulle bli så att en
halvsekellång saga en gång skulle ta slut känns det trist. Vi är många som engagerat oss
i Sämsjökarnevalen under massor av år. Någonstans i hjärteroten hugger det till när en
så lång saga tar slut. Vi måste dock inse att man inte kan ha andra aktiviteter som skall
bekosta vårt nostalgiska tänkande.

Förberedelserna var många. David Gustavsson och
Peter Olausson fixar uppsnyggningen av dansbanan.

Öltältet är nästan klart att ta emot törstiga festbesökare.
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Här följer en sammanställning över intäkter och kostnader på årets Karneval.
Intäkter
Entré
Försäljning öl/cider
Djurtombola
Försäljning korv/hamburgare
Bussar
Summa

75 733 kr
41 052 kr
4 064 kr
13 425 kr
16 160 kr
150 434 kr

Kostnader
Underhållning
El-central, kablar, staket
Annonsering Lunastorm, UT, BT
Trycksaker affischer, lotter
Vakter
Bussar
STIM
Öl/cider
Korv, hamburgare, hyra av vagn
Bensin
Tillstånd
Hyra öltält
Hyra toaletter
Soptömning
Övriga kostnader
Moms på ölförsäljning
Summa

31 375 kr
5 950 kr
16 425 kr
3 000 kr
40 000 kr
20 000 kr
3 000 kr
19 252 kr
9 942 kr
3 350 kr
3 415 kr
2 200 kr
5 500 kr
940 kr
4 442 kr
5 000 kr
172 791 kr

Detta ger ett negativt resultat på 22 357 kronor.
Tidigare har vi varit befriade från att erlägga moms på ölförsäljningen.
Nu har emellertid våra kära myndigheter sagt att vi måste betala och försöka se glada
ut.
Resultatet bekräftar vad VSK-bladet antog i ett tidigare skede i artikeln.
Ändå måste vi vara glada och tacksamma för att vi kunnat genomföra
Sämsjökarnevalen under ett halvt sekel. Har någon annan förening klarat av att genomföra sina evenemang så länge?
17
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ICA VEGBY
VEGBY TEL 0321-722 60 · FAX 725 62

MÅN-FRE 9-19 · LÖRD 9-17 · SÖND 11-15

www.ulricehamnssparbank.se
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SOMMARKYRKA
Utöver Musik i sommarkväll två torsdagar har Finnekumla församling anordnat vad de
kallar Sommarkyrka i Finnekumla 2005.
Varje dag med början den 25 juli har det varit öppen kyrka från klockan 14.00 till
19.00. Efter det klockslaget har det blivit klockringning och sång och musik.
Den första kvällen var det sång av Ingegerd Wolter och Maritha Wegstrand samt Ove
Gotting på piano.
Andra kvällen spelade och sjöng Marita Simring
Nästa kväll den 27 juli medverkade Tina Andersson och Karl-Johan Gollnik med sång
och piano.
Därefter var det Musik i sommarkväll som finns beskriven på annan plats i VSK-bladet.
Den 29 juli läste Birgit Andersson dikter och Olle Brink spelade piano.
Lördagen den 30 spelade Lena Kroon på violin.
På söndagen den 31 var det Lars Anderssons tur att sjunga och Mikael Ramström spelade piano.
Den 1 augusti framträdde Lars-Åke Claesson & Jan-Erik Claesson.
Den 2 augusti framträdde kören Kantona.
Kören Kantona med betoning på det sista a: et bevisade att den kan betydligt fler toner
än a. Tror att det sjöngs både ton b, c, d och e, minst.
Hur har man kommit på namnet Kantona? Det har Nils Grönbäcks fru Inger hittat på.
Detta är en mycket fin och välskött kör. Hela deras framträdande är en blandning av
allvar, humor och glädje i en skön blandning. Inte minst glädjen smittar av sig till lyssnarna som hela tiden sitter med ett leende på sina läppar. När man har hört dem är det
lätt att förstå att domkyrkorna runt om i landet jagar dem för att få dem att underhålla
alla musik- och sångintresserade medlemmar och andra. Vid det här laget har det blivit
åtta (8) domkyrkor som fått besök. För att få engagemang behövs inga annonser. Det
går lika bra med mun mot mun metoden.

Nils Grönbäck anför
tonen i detta glada gäng.
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Den senaste domkyrkan som besöktes var i Strängnäs. I den staden var det en regementschef som fyllde jämna år. Gänget som skulle komma och hylla denne högt uppsatte person hade fått förhinder. Då tillfrågades Kantona om de var villiga att träda in i
stället. På den frågan blev det ett ja. Framträdandet var så uppskattat att nästan alla
bakfulla festdeltagarna var i domkyrkan och lyssnade på Kantonas konsert på söndagen.
Detta är det bästa betyg som redaktören kan ge.
Innan konserten i Finnekumla kyrka fick åhörarna önska sig psalmer. Med jämna mellanrum drogs det en psalm ur en liten ask och sjöngs sedan av alla i kyrkan.
Lederna hann aldrig stelna till mellan varven. Varje gång som de församlade skulle
sjunga med kommenderade Nils Grönbäck ”stå upp”.
Hela konserten bestod av 19 psalmer och andra sånger. Det fanns även plats för några
böner.

Nils Grönbäck i en engagerad pose när han avslutar konserten på kyrkbacken.
Som nämnts fanns det ett stort mått med humor i deras framträdande. Som när Lars
skulle dra en psalm ur den lilla asken efter det att det en sång om regn framförts. Då
kom han plötsligt att tänka på att hans fru slitit i många timmar med att måla om huset.
Just som hon var klar med en gavel kom det ett häftigt åskregn och tog med sig all färg.
Denne man sjöng också solo vilket han fick spontana applåder för.
Efter väl förrättat värv tågade Kantona ut ur kyrkan till egen sång. Väl ute på kyrkbacken brakade applådåskan loss som ett stort tack för den underbara underhållningen.
På onsdagskvällen fortsatte Sommarkyrkan med sång och musik framförd av familjen
Kerstin, Göte och Frans Öberg.
Torsdagskvällen var det Musik i sommarkväll igen vilket det står att läsa om på annan
plats i VSK-bladet.
Fredagen den 5 augusti var det David Hjertén och Eleonor Johansson som svarade för
sången och musiken.
Fredrik Sommerville med flera underhöll på lördagskvällen.
20
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Som avslutning på de två intensiva veckorna höll Alexander Gustavsson och Ove
Gotting en gudstjänst söndagen den 7 augusti klockan 18.
Arrangerande Finnekumla församling har gjort ett fantastiskt fint arbete med att skaffa
fram ett mäktigt och väl sammansatt program. Man vill gärna att de återkommer nästa
år igen.
Varje kväll under de två veckorna förtjänar att kallas Musik i sommarkväll.

FRUKOSTTRÄFF
Reservera lördagen den 15 oktober på förmiddagen för en frukostträff i Vegby församlingshem klockan 9.30.
Då kommer en föreläsare med anor i Vegby på besök.
Du skall anmäla dig senast den 12 oktober. Detta är nödvändigt för att de tre arrangerande damerna skall kunna köpa in frallor så det räcker till alla. Dessa tre damer är
mycket noga med att poängtera att även herrar är välkomna. Gubbar behöver frukost
likaväl som damer, det vet vi sedan gammalt. Ät alltså inte frukost innan du går till församlingshemmet.
Du skall anmäla ditt deltagande till Linnea Klasson tfn 72129, eller Inga-Britt Claesson
tfn 72052, eller Gun Söder tfn 72145.
Gun Söder gör en beskrivning om föredragshållaren som är både barnmorska och missionär.
”Lena Loubelo har sina rötter i Vegby. Hon är barnbarn till Astrid och Harald Bårdh
och dotter till Nils-Gunnar Bårdh.
Hon har utbildat sig till barnmorska och har arbetat på en missionsstation i Kongo där
hon också fann sin man Jean-Claude.
Nu bor makarna i Dalsjöfors och Lena arbetar på Borås Sjukhus (Lasarett). De har två
barn tillsammans.
Hon ser med glädje fram emot att få komma till Vegby och berätta för oss om sitt spännande liv.
Jean-Claude spelar och sjunger mycket bra och de är ofta anlitade i olika sammanhang.
Kom och lyssna till dem och ät samtidigt en god frukost”!
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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
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Sportlagret
Sjövik
520 11 Vegby
0321-720 80
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Sportlagret
Ulricehamnsvägen 5
520 10 Gällstad
0321-711 70

tel. 0321-725 02
• Allt för målning inomhus!
• Vi bryter färgen i din egen kulör!

20% RABATT

på hela tapetsortimentet!!!

Tåstarpsg. 9, TRANEMO (utfarten mot Svenljunga)

LAMINATGOLV
”Klick”

TRÄGOLV
Ek. 14 mm

PLASTMATTOR
Uthyrning av golvslipmaskiner.
Tåstarpsg. 9, TRANEMO (utfarten mot Svenljunga)
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CYKELRYTTARE
Så många cykelburna människor har det troligen aldrig varit i Vegby tidigare, på
samma gång. Nu är vi inne i den veckan som VSK-bladet skrivit om i tidigare nummer.
Cykelfrämjandet arrangerar årligen en sammandragning där medlemmarna träffas, trivs
och får motion.
I år hade turen kommit till Ulricehamn, första veckan i augusti. Redan under de sista
dagarna i juli anlände de första gästerna till campingplatserna för att vara redo att delta
i invigningen som skedde på söndagen den 31juli. 350 cyklister deltog i träffen.
Arrangörerna hade haft ett stort arbete med att lägga upp olika bansträckningar för att
passa för antingen de rena amatörerna, vardagsmotionärerna utan stor kondition, eller
de mera proffsiga cyklisterna. De flesta valde att ta sig fram på de kortare sträckningarna eller kanske de medellånga. Många tyckte att 7 – 8 mil blir alldeles för långt.
Starten sker inte samtidigt. Därför blir det aldrig den trängseln som man kan befara.
Det är frivilligt att starta när det passar under ett par timmar på morgonen. En stab
prickar av allt efter som de ger sig av.
En deltagare, som VSK-bladet talade med, skulle ta den långa vägen från Ulricehamn
via Vegby, Grönahög, Strängsered, Liared, Timmele och tillbaka till startpunkten. Den
sträckan mäter ca 7 mil. Om man så vill göra en avstickare och cykla till Komosse och
tillbaka. Detta blir ytterligare en mil. Då måste man ha en viss vana vid sadeln så man
slipper skoskav där bak.

Karl-Olof Axmen
är klar att fortsätta
på den långa
sträckan mot
Liared och
Ulricehamn.
Karl-Olof Axmen, så heter han, kommer från en plats mellan Oskarshamn och
Västervik som heter Hjorted. Han var en av de allra första som anlände till Vegby. Han
satt i gräset alldeles oberörd av den första sträckan, som han ansåg mycket lätt. På en
gammal banvall finns det inga skarpa backar, menade han. Går det uppför går det i
långa jämna stigningar.
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Strax efter halv tio blev det livligt kring Nyfiket. Folk kom i klungor på tio femton personer. En del tog sig en klunk ur den medhavda flaskan eller tog sig en stärkande banan.
Andra passade på att prova på Nyfikets förmåga att servera så många på så kort tid.
Även Hembygdsparken var öppen. Där visades stugorna och för den som så ville fanns
det våfflor att köpa. Den förra ordföranden i Cykelfrämjandet, Gun Hägglund, gästade
stugorna och skrev sin autograf i gästboken. Hon är välkänd från TV.
En herre från Stockholm berättade att ett tjugofemtal stockholmare rest till Ulricehamn
för att delta. Han passade på att slå sig ihop med ett par damer som också cyklade. Han
tyckte att det gick mycket lättare att cykla om man kunde utbyta erfarenheter under
resan. Han var dessutom lite ängslig för att lägga sig till med en västgötsk dialekt om
han stannade och pratade med reportern allt för länge. Då kanske han kunde bli mobbad på jobbet. Mannen hade från början vissa planer på att cykla hela vägen mellan
Stockholm och Ulricehamn, men när det började dra ihop sig blev det bilen som gällde.
Han skyllde på osäkerheten med vädret. Å andra sidan hade det blivit för hett för ett
par veckor sedan.
Ett omdöme om Sjöparken som hördes ganska ofta var att här var det mycket vackert
och stilfullt.
Ett par hade bekymmer med hur de skulle bära sig åt för att komma ihåg var de varit.
Då tyckte farbrodern att tanten kunde ta ett foto där skylten Sjöparken och Märkesvaror
kunde komma plats på samma foto.

En klunga har just anlänt till Sjöparken och en herre släcker omedelbart sin törst.
Gårdagen diskuterades ganska livligt. Något som etsats kvar i minnet var allsångskvällen under måndagskvällen vid Sturebadet i Ulricehamn.
En annan herre berättade att han kommer från Uppsala. Han har deltagit under ett antal
år på olika platser runt om i Sverige. Han har redan börjat ladda upp inför nästa år då
Cykelfrämjandet åter igen samlar sina medlemmar. Då är det Oskarshamn som gäller.
Han menar att detta är ett mycket tillfredställande sätt att tillbringa en vecka på semestern.
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ETT KONSTVERK
En av våra stora konstnärer bor i Finnekumla. Hans namn är välbekant för de flesta.
Om vi skriver Olof (Olle) Andersson vet alla vem det är.
Som 17-åring gick han på Sjöviks Folkhögskola utanför Avesta. Där blev han medlem i
Sjövikskamraterna. Detta medlemskap har han bibehållit allt sedan dess.
Orsaken till att han fått ett beställningsjobb därifrån är just medlemskapet. Att i tankegången först få fram en idé tar mycket tänkande i anspråk. Sedan gäller det att göra en
ritning så att det går att se vad det kommer att bli och att det går att förverkliga idén
utifrån denna. Eftersom konstverket skall placeras i Folkhögskolans kapell blev det
naturligtvis ett motiv som har med vår religion att göra.
VSK-bladet trodde inte att Olle använde sig av metall i sina konstverk. Träsnideri vet
vi alla att han är suverän på att förverkliga, men att han kunde böja stål var obekant.
Metallbitarna böjer Olle som sagt själv men själva svetsningen överlämnar han till Rolf
(på Löckeberget) Magnusson.

Olle Andersson förevisar
konstverket. Titta noga så
ser ni Josef och Maria
med Jesusbarnet i famnen.
Själva foten till konstverket har Olle format som en något tillplattad jord. Från jorden
har en gren slagit rot och från stammen (Jesse rot och stam, hämtat ur bibeln) delar den
på sig och bildar en ram som en Mandorla, mandel. Innanför ramen har han symboliserat Den Heliga familjen, med Josef och Maria som håller Jesusbarnet i sin famn
Längst upp på toppen har Olle gjort en Victory. Ni vet V-tecknet som Englands
Churchill gjorde världsberömt.
26
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Femton ljushållare på vardera sidan är utplacerade i små grupper. Avsikten är att ett
större ljus längst ner i ramen skall brinna under hela gudstjänsten och i de övriga ljushållarna kan gudstjänstbesökarna placera och tända mindre ljus, julgransljus.
På Midsommardagen var VSK-bladet på besök i Finnekumla. Men redan under måndagen efter var avsikten att detta vackra konstverk skulle lämna våra bygder till förmån
för kapellet vid Sjöviks Folkhögskola i Dalarna.

MACKEN
Nu kan vi avslöja hemligheten.
Sedan en tid tillbaka har det funnits en
bensinmack på baksidan av
Abrahamssons blommor i Vegby.

I den här hörnan har
några utvalda tankat billigt.
VSK-bladet har med ensamrätt fått tillstånd att avslöja att de närmast förtrogna har
kunnat köpa bensin till bilen och gräsklipparen till ett pris som kan få vem som helst
att bli sjuk av avund. Modellen på macken tilltalar många av oss som inhandlat bensin
under mer än 50 år. Vad sägs om att betala 54 öre per liter. Till detta pris hade
Abrahamssons vänner fått köpa denna typ av energi så länge lagret räckte.
Nu är tyvärr varenda droppe slutsåld. Men det var bra så länge det varade.
Blomsterhandlaren har lovat att prata med en shejk i Saudiarabien som han känner.
Kanske att han kan få loss en fartygslast så att varenda Vegbybo kan köpa bensin till ett
billigt pris på baksidan av blomsterhandeln. Vilken succé det kommer att bli.
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VÅFFLOR I HEMBYGDSPARKEN
För femte året i följd serveras det våfflor i Hembygdsparken under juli månad. Varje
eftermiddag, på söndagarna, är det öppet hus i parken. Du kan exempelvis först göra en
liten runda och titta på byggnaderna och de olika tingen som en gång i tiden använts av
våra förfäder. Man kan säga att du gör en liten nostalgitripp.
När du har gjort detta och smält alla intryck kan det vara på sin plats att ställa sig i kön
till våffelbageriet. Kön borgar för att du alltid får nygräddade våfflor på din tallrik.
När det blir din tur kan man riktigt se hur det vattnar sig i munnen på dig. Det är nästan
så att det rinner lite extra saft ur mungiporna.
Kaffekannor står redan på borden. Det är bara att dricka så mycket du kan med, för det
priset.

Några av de allra första gästerna, för året, blir ompysslade av Margareta Svedberg.
Att det är ett härligt ställe att vara på vittnar alla gäster om. Trivseln med att sitta ner
och prata en stund kan man heller inte ta miste på. Den 3 juli, kom det folk från
Centralorten och slog sig ner. Det var många gamla bekanta att samtala med. De berättade att de naturligtvis kommit för att dricka kaffe och äta våfflor, men framför allt att
få träffa gamla ”fiender” och prata gamla minnen från fornstora bandyisar och fotbollsplaner.
Innan vi visste ordet av var klockan redan kvart i fem. Tiden för serveringen är satt till
mellan två och fem på söndagseftermiddagen. Så det var bara att hälsa välkommen tillbaka och ta sig hem på lämpligt sätt, med bil, cykel eller apostlahästarna.
Ca 50 kaffegäster räknades in denna härliga söndagseftermiddag. Det kanske är som
Manne sa: förra året var det inte en enda våffelsöndag med så strålande väder.
Söndag nummer två var det, förutom visning av stugorna och våfflorna, underhållning.
PRO Åsundens eminenta kör ställde upp och roade publiken med kända låtar.
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Det varma och soliga vädret bestod även denna söndag. Konstigt nog har vi inte fått
mer än ett fåtal droppar regn i våra bygder. Annars har åskan knallat så att mullret hörts
hit från flera mils avstånd. I Borås har man till och med fått ställa in evenemang på
grund av hällregn. Solen skiner tydligen inte lika mycket över onda och goda.
Klockan närmade sig fjorton. Då kom det något konstigt från skyn. Från en del munnar
flög det några underliga krumelurer. Vad som sades lämpar sig inte att skriva i VSKbladet.

PRO-kören ackompanjerades av en
synt, en trumpet
och ett dragspel.
Den lille killen till
höger gjorde sitt
första framträdande
i PRO med solosång.
Regnet drog bort för den här gången. Kören framförde en lång rad fina musikstycken
som framkallade spontana applåder från den stora publiken. Ett kort uppehåll gjordes
för en stunds kaffedrickning. Sedan återkom PRO - kören och fullföljde sitt program.
Väldigt många satt kvar länge och njöt av den härliga värmen i skuggan av björkar och
ekar och så en rönn, naturligtvis.
Efter detta följde två söndagar som det luktade otur om. Oturen bestod i att det föll
nederbörd över alla som vågade sätta sin fot i Hembygdsparken. Det var trots allt inte
värre än att det gick att vara utomhus, åtminstone den fjärde söndagen.
Den tredje söndagen blev det en utställning av slöjdalster som tillverkats i Säms skola,
Finnekumla skola och Månstads skola. En dubbelbänk var lånad från Finnekumla som
troligen någon av besökarna suttit i någon gång i forntiden. Där fanns även en bänk
som var avsedd för endast en elev. Dessutom fanns det en del gamla läroböcker och lite
annat smått och gott. Utställningen fick sedan vara kvar de resterande två våffelsöndagarna.
Den fjärde söndagen anordnade de två speciella tipspromenad – gubbarna, Göran
Axelsson och Gustav Johansson, en ronda med kluriga frågor uppsatta lite här och var
på stolpar och annat som kom i deras väg.
Resultatet kungjordes i dagspressen så vi behöver inte upprepa detta här.
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Emelie Josefsson, Benny Claesson och Martin Claesson underhåller en stor publik.
Den femte och sista söndagen med våfflor inföll den allra sista dagen i juli månad. Då
hade Iris Johansson sagt ifrån på skarpen att det skulle bli bra väder. Trots illvilliga
spådomar var det ett strålande väder precis som hon sagt. Detta hade säkert våra underhållare stor del i också.
Vem kunde tro att dessa två herrar skulle uppträda i parken när de bodde bara ett stenkast bort från dagens scen. På den tiden sprang de omkring och lekte där de nu satt och
spelade och sjöng inför en vältalig skara på ca femtio personer.
Dessa två yngre herrar heter Martin och Benny Claesson. För bara ett par dagar sedan
framförde de sina sånger och låtar i Finnekumla kyrka. Då liksom nu hade de en tjej
med sig som heter Emelie Josefsson. Hon spelade tvärflöjt, Martin gitarr och Benny bas.
Trion framförde en lång rad med somriga och stämningsfulla visor och låtar. Mycket
trevligt att Hembygdsföreningen engagerat så unga förmågor som dessutom har stor
anknytning till bygden med sin farmor Linnea Claesson som fortfarande bor i samhället.

På den gamla goda tiden
hade inte eleverna Arne
och Rolf skägg.
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Den här söndagen var det vi som hade hand om’et. Rolf Dâpen var stugvärd
och Gustav Johansson och Göran Axelson skötte tipspromenaden.

EN RÖVARHISTORIA
Runt midsommar i år fick vi bekräftat vad de gamla skrifterna och sägnerna har att
säga om Vegbys och Sämsjöns historia.
Även de som är lite äldre kommer ihåg att deras föräldrar i sin tur berättat om en del
märkliga händelser som annars skulle ha fallit i glömska. Detta sistnämnda gör historien betydligt trovärdigare.
En sådan händelse är detta om ett skepps förlisning på Sämsjön.
Ett större sjöslag utkämpades på en sjö alldeles invid den norra delen av sjön. Detta
måste ha varit innan sjön fått sitt nuvarande namn, Sämsjön. Pirater hade efter vilt
slagsmål rammat ett fartyg på denna sjö när det var på väg till Bogesund med varor
som lastats i Månstad. Skeppet sjönk omedelbart till botten. Piraterna fick inte ett
endaste gram av det tänkta rovet.
På den tiden kunde man hur lätt som helst ta sig med fartyg från Sämsjön till Åsunden
på en flod som rann mellan sjöarna.
Denna händelse utspelades år 1332 eller om det var 1337. Experterna är lite oeniga om
årtalet eftersom man inte kunnat fastställa detta med kol 14 metoden.
Lasten bestod av guld, silver, koppar och havre. Att det funnits havre ombord kan vi se
än i dag. Vassen som växer utmed stränderna består till största delen av förvildad havre
från den tiden. De ädla metallerna ligger förmodligen fortfarande gömda under de enorma jord- och stenmassorna som använts till fyllnadsmaterial och som spridits ut från
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den nuvarande landsvägen ned till strax söder om grillkåtan. På dessa massor anlades
långt senare ett sågverk.

Det syns klart och
tydligt att skeppet
är mycket gammalt. Man kan se
det på att man
rodde fram
farkosten. Tyvärr
har endast ett par
åror följt med upp
till ytan.
Helt utan föregående varning tittade det förlista skeppets för upp genom fyllnadsmassorna i marken. Detta hände runt midsommar år 2005. Hur kunde detta vara möjligt?
På geologiska institutionen i Uppsala säger man till VSK-bladet att detta helt beror på
de speciella omständigheter som råder just i detta område av Sverige. Professor Lincoln
säger att sådana betingelser inte råder någon annanstans i hela Europa. Han förklarar att
i stället för jordbävning rister marken på sig precis som en häst kan göra. På så sätt lyfter fartyget sig tvärt emot tyngdkraften som i vanliga fall brukar dra allting nedåt.
En sak som experterna anser är mycket svår att tyda är att fören är alldeles nytjärad.
Detta beror troligen på att skeppet var alldeles nyrenoverat innan det gick till botten.
Som bekant var det våra förfäders sätt att konservera trä. I de gamla skrifterna sägs det
att hela skeppet var målat med tjära strax innan det lättade ankar i Månstad.
Nu när fören har stuckit upp från underjorden har intresset blivit enormt från de flesta
universiteten i Europa. Man riktigt slåss om att få komma hit först och göra iakttagelser
och mätningar på hur marken vrider sig och rister på sig. Även Amerika har visat
intresse och kommer förmodligen hit med en delegation bestående av professorer med
presidenten själv i spetsen.
Vi är mycket glada och tacksamma för att det finns en camping i Vegby som kan hysa
alla dessa prominenta gäster. Nabil har redan börjat förbereda sig genom att placera ut
ett stort antal husvagnar. Förmodligen kommer vi att kunna räkna in ett femtiotal professorer och höga politiker och med deras medhjälpare blir det sannolikt en bra bit över
femhundra personer.
Vi kommer att få massor med gratisreklam för Sjöparken och Vegby. Alla världens tidningar kommer att bevaka och skriva spaltkilometer eller kanske till och med spaltmil
om detta unika fynd som vi är ensamma om att ha i hela världen.
Nästa år kommer Sjöparken att bli den mest besökta parken i hela…
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MUSIK I SOMMARKVÄLL
Finnekumla församling bryter inte traditionen att anordna vad man kallar Musik i sommarkväll. Denna sommar blir det bara två program. Men i gengäld blir det ”underhållning” varje dag under två veckor från måndagen den 25 juli till den 7 augusti.
Birgit Andersson tog till orda efter klockringningen och hälsade välkommen. Hon var
mycket glad att se en så fulltalig skara med åhörare.
Den 28 juli var bröderna Martin och Benny Claesson tillsammans med Martins tjej
Emilie Josefsson engagerade att underhålla 62 tillresta personer.
Benny svarade för pianospelningen, Emilie spelade på tvärflöjt och sjöng sånger tillsammans med Martin som även spelade på el-bas.

Benny, Martin och Emelie.
Under nästan en timma framförde de inte mindre än 15 olika musikstycken.
De började spela och sjunga Sommaren den sköna. Sedan följde Så skimrande var aldrig havet, Visa vid vindens ängar, En fransk visa på engelska, Maj på Malö, Av längtan
till dig, Fly me to the mon, Du binder av olvon en krans, Den första gång jag såg dig,
Over the rainbow, Summertime, Calle Schewens vals, Vilken underbar värld, Sov på
min arm och avslutade med en trall-låt.
Gissa om det blev ett extranummer? Rätt, svaret blev ett rungande ja.
Den andra Musik i sommarkväll hölls den 4 augusti. Åsa Pettersson hade denna kväll
tagit med sig två mycket skönsjungande damer som heter Carina Ridenius och Cecilia
Nordqvist. Själv spelade kantor Pettersson piano.
För den som inte vet härstammar Åsa från Lyckorna i Finnekumla. Hon har utbildat sig
till kantor och innehar en tjänst i Småland som innebär att hon spelar orgel vid gudstjänster, begravningar, bröllop och barndop bland annat. Det kan säkert bli pianospel
ibland också.
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VSK-bladet har följt Åsa under ett antal år. För varje år utvecklas hon som musiker. I
år spelade hon med ännu mer känsla och var mycket följsam när sångarna framförde
sina ”låtar”.
Hennes sätt att tolka Vilhelm Peterson Berger var mycket vackert. Det gick rysningar
utefter ryggen när hon spelade.

Åsa Pettersson, Karin Ridenius och Cecilia Nordqvist
tackar publiken och mottar långa applåder.
Musikstunden gick i naturens tecken med betoning på gräs. Programmet var en vandring i vår gröna hage.
Tjejerna gjorde också en utflykt till Duvemåla i Småland för att komma tillbaka till
gräset hemmavid igen. Det blev åter musik av Peterson Berger.
Sånger framfördes även som har sitt ursprung i våra grannländer Finland och Danmark.
Psalmen nummer 201, En vänlig grönskas rika dräkt, sjöngs av våra tre damer tillsammans med åhörarna. Många mycket duktiga sångare fanns i bänkraderna. De 72 närvarande lät som om det varit ett par hundra. Så skall det låta i en kyrka.
Därefter tog Kyrkoherde Ulf Jonsson till orda och höll en kort andakt.
Även han stannade upp inför gräset som det talats om tidigare. Grön färg i naturen ser
han som tillväxt, fick vi veta. Detta kan man verkligen instämma i.
Ulf berörde också vad Gud egentligen heter. Mose frågade Gud en gång vad han heter.
Jag kan ju inte gå ut och predika om dig om jag inte vet vad du heter. Han fick svaret:
jag är den jag är. Något namn har han alltså inte. Detta passar ju bra i dagens jämlikhetsdebatt. Man bör och skall inte sätta kön på den Allsmäktige. Detsamma sa Jesus
vid olika tillfällen och i olika sammanhang: jag är den jag är.
Andaktsstunden avslutades med att denna fantastiska församling sjöng psalmen 190,
Bred dina vida vingar.
Finnekumlaborna är välkomna tillbaka nästa år igen med liknande arrangemang.
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NÄR DET GÄLLER:
— KONSTRUKTION ELEKTRONIK OCH ELSKÅP
— PC-MÄTSYSTEM – PC-STYRSYSTEM
— PC-BASERAD PRODUKTIONSUPPFÖLJNING
— INBROTTSLARM

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

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

Medlem av svenska naprapatförbundet.
Leg. Naprapat.

.Idrottsskador
.Massage
.Elektromedicin
.Rygg- Nack- &
Ledbehandling

månd-fred

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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ÅRETS GÄDDFISKE
Det är tisdagen den 26 juli. Carina är på plats, Roger är på plats, Kerstin är på plats,
Gustav är på plats, Mikael är på plats. Vad mer kan man begära? Allt är upplagt för
årets Sämsjödraget. Likaså är fiskedragsförsäljaren på plats. Allt är som det brukar och
skall vara. Bössa saknas men startskottet kan ändå gå, klockan sex.
Man behöver inte vänta länge på de första som skall lösa startkort. Med en 50-lapp var
i näven får de tillstånd att vara med.
Här gäller det att fånga storsjöodjuret eller en ännu större bamsing.
När 91 stycken löst sina kort bar det iväg utmed vassarna för att leta efter fisk. Och fisk
fick man. Fastän det blev nästan bara små ”sellagäddor” i år också.
Redan klockan åtta landade Jordgubba-Göran från Säm den första fisken. Den vägde
1250 gram. Med den låg han delad etta med Rainer Eskilsson ända tills att Anton
Gustavsson presenterade sin fångst kvart i tio. Den gäddan vägde 1600 gram.
Innan Kjell-Åke Haglund kom med den segrande fisken var det en herre som stolt
slängde sin enorma fångst på vågen. Han riktigt kvittrade när han fick höra att hans fisk
vägde hela 4 hekto.

Kjell-Åke funderar en stund på om det verkligen är han som
får detta fina vandringspris av Roger Gustavsson.
Kent Halvarsson smög sig fram och lade försiktigt sin fisk på vågen. Gustav fick vågen
att stanna på 1400 gram. Detta räckte till en solklar tredje plats.
Hur var det då med Kjell-Åkes fisk. Jo, den vägde 2750 gram. Med den vikten vann
han. Utan att minnas så exakt var det troligen den lättaste fisken som blivit etta under
alla de 10 åren som Sämsjödraget existerat. Rekordet ligger på 7,7 kilo.
I år firades det alltså 10-årsjubileum.
Innan Roger Gustavsson delade ut priserna passade många på att mumsa i sig av
Bullens goda korvar sålda av Carina Gustavsson.
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Etta blev alltså Kjell-Åke Haglund med 2750 gram. Tvåa blev Anton Gustavsson med
1600 gram. Trea med sina 1400 gram blev Kent Halvarsson.

Kerstin och Carina ser
till att fiskekort blir lösta
och lotter sålda.

Åke, Viktor och Johan
spanar in det rätta draget
inför den stora fiskelyckan.

Det var vi, Kjell-Åke
och Kent och så Anton
förståss, som gjorde det.

Nu får Kjell-Åke sitt namn ingraverat i vandringspokalen. Tidigare är det bara en fiskare som har sitt namn ingraverat två gånger. Det måste betyda att fånga fisk kan man
inte göra bara på beställning. Gäddorna vill också ha ett ord med på arenan.
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SLÅTTERGILLE MED OSTKAKA
TILL SLÅTTERFOLKET OCH
VÅFFLOR TILL CYKLISTER
Efter sista söndagen för i år med våfflor och kaffe kom det en tisdag. Då passade man
på att samla ihop några liemän att hacka bort gräset där inte gräsklipparen kunde
komma fram.
Detta är, enligt experter, mycket viktigt när det gäller att bevara mångfalden i vår fauna.
Hela tolv personer infann sig med liar, krattor och så en grästrimmer som förde ett fasligt oväsen. Till och med liemännen var försedda med ljuddämpande hörselskydd. Det
såg nästan lustigt ut när herrarna gick omkring och slog gräs med lie och öronskydd på
skulten.

Tre stycken
Liemän påhejas
av ordföranden
i Hembygdsföreningen
Göran Axelsson.
Liemännen är
Arne Johansson,
skymd, Gunnar
Lundgren och
Evald
Johansson.
När så arbetet var klart hade Linnea Claesson dukat fram ostkaka och kaffe. Den som
det ville kunde lägga sylt och grädde som extra piff på anrättningen.
Tidigare på dagen var det servering av våfflor till de cyklister från Cykelfrämjandet
som gillade kultur. Tanken var att sprida kunskapen om hur våra förfäder bott och verkat. Därför var det visning och guidning av våra klenoder.
Ett trettiotal tog omvägen om hembygdsstugorna. Med Gun Hägglund i spetsen tyckte
alla att detta är en underbar plats att vistas på. För de lite äldre är Gun Hägglund mycket välkänd från TV. Där gjorde hon ofta lite smygreklam för Cykelfrämjandet. Om minnet
inte sviker var hon ordförande där under ett antal år. I år hålls träffen för 23:e gången.
Som första namn i Hembygdsföreningens gästbok skrev hon sitt namn. Många andra
namn fanns det också att läsa om från olika håll i landet. Styrelsen är mycket stolt över
att ha så prominenta gäster bland alla besökare som har sin namnteckning i boken.
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Under fredagen var Hembygdsstugorna åter öppna för cyklister och andra. Man kunde
även den här dagen köpa sig en våffla när man tagit del av Vegbyortens gamla kultur.
Tre olika banor var upplagda den här dagen också. Den bana som valdes berodde på
dels vad man ville se och var intresserad av och dels på konditionen. Alla sträckorna
hade olika längd.
Sträckan som berörde Vegby gick via Tvärred. Där fick en annan Hembygdsförening
besök i sin renoverade kvarn på Gärdsbo. I Hulu delade slingorna på sig. Vissa besökte
Torpa och Hofsnäs. Andra tog genvägen över broarna vid Fästeredssund till Vegby.
Därifrån passade stockholmarna på att än en gång cykla till Gällstad och handla billigt
innan det var dags att trampa tillbaka till starten igen. De som inte körde den omvägen
reste raka spåret med sin cykel på den gamla banvallen till Ulricehamn.
Nu är det några hundra personer ytterligare som vet var Vegby ligger.

SNÅLA SNUSKHUMRAR
Under en tid har vi varit förskonade från dessa samvetslösa vandaler och snuskhumrar
på Återvinningsstationen i Vegby. Nu är de i farten igen.
För allas trivsel bör alla som ser att vissa använder återvinningsstationen som avstjälpningsplats anmäla detta till Återvinning och Miljö i Ulricehamn, för att kontoret skall
kunna göra snabba efterforskningar och polisanmäla det olagliga beteendet.

Känner du igen soporna? I
så fall borde du skämmas.
Avskrädet som är avbildat tippades på återvinningsstationen i Vegby natten mellan lördagen den 30 juli och söndagen den 31 juli. Såg du något misstänkt, meddela detta!
Samma fråga kommer upp i Vegby Vägförening, som har ansvaret för skötseln, som på
många andra platser: vad är det för individer i vårt fina Sverige som inte bryr sig ett
enda dugg om hur det ser ut och lägger över ansvar och kostnader på andra? För bara
några få kronor tar sopstationen i Ulricehamn emot grejer liknande det som var slängt i
Vegby. Än en gång: hjälp oss att spåra marodörerna!
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SKOLAN BÖRJAR IGEN
Äntligen! Den 18 augusti tog sovmorgnarna slut. En del ansåg att det var lite trist att
behöva stiga upp efter klockan igen. Men vid lite eftertanke var det nog ganska bra i
alla fall, Främst uppskattade många att få träffa sina klasskompisar igen.
Trivseln i skolan skapades redan på trappan. Där blev eleverna hälsade välkomna redan
innan de hunnit in i korridoren.

Den lilla förskoleklassen på väg in
till sin allra första
lektion i Vegby
Skola.
Antalet elever är ganska konstant i Vegby skola. Från förra terminen har det totala antalet bara minskat med en. Elevantalet var vid skolstarten 63 fördelade så att förskolan
hade 4, första klass 6, andra klass 11, tredje klass 9, fjärde klass 9, femte klass 9 och i
sjätte klassen var det 15. Fördelningen pojkar och flickor var mycket jämn. Antalet pojkar var 32 och flickor 31.

Här ser vi klasserna ett och två som vid det här laget är nästan veteraner i skolan.
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Även om det var lite annorlunda att komma till Förskolan från ”Dagis” var de fyra
nybörjarna ganska förtrogna med den nya miljön. Genom ett flertal studiebesök hade
man hunnit vänja sig vid både lärare och lokaler. Dessutom blev skoldagen ganska
kort. Redan klockan tio kunde de små eleverna ta pappa eller mamma i handen och
promenera hem igen.

Att detta är klasserna tre och fyra står skrivet på gröna tavlan.
Att steget upp i klass 1 är stort kunde man höra på eftermiddagen. Några grabbar gick
omkring och diskuterade dagens händelser. Stolt säger den ene: ”jag har börjat ettan i
dag förstår du”.

Femman och sexan har lydigt ställt upp för fotografering.
Lärarna är också trogna Vegby skola. De flesta återkommer år efter år. Det känns bra i
en så liten skola där alla känner alla. Vaktmästaren är också densamme och i bespisningen basar likaså samma kocka.
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Följande lärare jobbar med Vegbyortens barn: Ingvar Claesson, Kerstin Jacobsson,
Lena Smith, Marita Rosenqvist/Andersson, Marlene Bertilsson, Siw Lustig, Frida
Manfolk, Erica Lindström, Roger Jarvid, Lena Björling och Tommy Karlsson.
Kurator Christina Christoffersson. Skolsköterska Margareta Juliusson. Bespisningen
Eva Tenghammar. Vaktmästare Lars Johansson. Skolledning Rektor Stig Eriksson och
biträdande rektor Christina Andersson.
Lovdagar 7 oktober, 31oktober – 4 november, höstterminen avslutas den 22 december.
Vårterminen startar den 9 januari och avslutas den 9 juni. Datum för lovdagarna återkommer vi till i VSK-bladet som utkommer strax före jul.

Tre killar som blivit akterseglade.
De spanar förgäves efter bussen.
För en del blev det en märklig skolstart. Som man gjort tidigare år gjorde man i år
igen. Man väntade alltså på att bussen skulle komma och hämta upp för transport till
Stenbocksskolan och Tingsholmsgymnasiet tretton minuter över sju. Men den kom inte.
En mamma som passerade upplyste om att tiden var ändrad för avgång tio minuter tidigare, och skall gå via Tvärred. Ett mycket märkligt beslut utan att någon meddelade
barnen. Då var det bara att försöka få någon som med privatbil utförde transporten.
Bussen ifråga går alltså numera via Tvärred till skolorna i Ulricehamn om man inte vill
ta en ännu tidigare buss, om nu den går förstås.
Trots fadäsen tycks alla ha kommit i tid till den allra första lektionen på det nya skolåret.
Då var det bättre kommunikationer till skolan i Vegby. När skolan startade tjugo minuter i nio var alla på plats, såväl lärare som elever.
Det verkade som om de allra flesta redan hade anammat att stiga upp tidigare än man
blivit van vid.
För de större eleverna var skoldagen precis som vanligt. Redan klockan tio var det dags
att bli hämtade med buss för transport till slöjden i Gällstad.
När VSK-bladet kom till klass ett och två för att fotografera hade rektor och biträdande
rektor parkerat inne i skolsalen och hälsade varmt välkomna till det nya läsåret i Vegby
skola.
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Arnes Maskingrävning AB
Schakt och planeringsarbeten

Vi utför arbete med Minigrävare

0321-703 80

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

Offsettryck
på papper
& kartong
0321-26600

BOKTRYCKERI AB LH TRYCK · SINCE 1959

TÖRSTIG ? ?
DRYCKSERVICE

Ring

Tel. 416 02

Karlsnäsvägen 3
Spendrups
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TIPSPROMENADER I HÖST
Nu återkommer tipspromenaderna igen. Den 11 september var det nypremiär med
utgångspunkt från Nyfiket.
I ett strålande sensommarväder begav sig hela nittio personer ut på rundan till
Gamlebyn och ner mot cykelleden och tillbaka till utgångspunkten igen. Delar man upp
siffran var det 70 vuxna och 20 barn som strålade i kapp med solen runt banan. En del
tyckte frågorna var svåra, som alltid när man inte kan, andra tyckte däremot att det var
en bra mix mellan svårighetsgraderna, så där lite lagom kluriga som det skall vara.

Geniknölar gnuggas, ett
par sekreterare skadar
inte att ha med sig.
När detta läses återstår en hel del omgångar..
Den sista söndagen som man anordnar promenaden blir sannolikt den 23 oktober.

Gissa hur många knappar
det är i burken, om du kan?
Innan dess hoppas VSK-bladet att Vegbyborna skall gå ”man ur huse” för att gynna
Byalaget Vega. Det kostar bara 20 kronor att få lite frisk luft och bättra på den gryende
konditionen.
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Samtidigt kan man passa på att fika för att för en gångs skull slippa att koka eller brygga sitt kaffe. Dessutom diskar personalen koppen och fatet efter dig.
Ta chansen nu när den bjuds, när snöstormen viner är det för sent.
Att gå en tipspromenad kan också vara en riktigt social samvaro med andra om man
inte är allt för egoistisk med sina kunskaper.
Nettot går alltså även i höst till Byalaget Vegas verksamhet både när det gäller Vega
och att hålla Sjöparken i ordning.
Som upplysning kan nämnas att kommunen föll till föga och har lämnat bidrag till
gräsklippningen på samma sätt som till övriga parkområden i samhället.

HÖSTVANDRING
Årets höstvandring blev den här gången utbytt från att ha varit torpvandring och byavandring till att bli herrgårdsvandring.
Den 10 september hälsade Christina De La Gardie ett stort gäng med deltagare välkomna till Högagärde herrgård. Detta är en av gårdarna runt sjön. Genom åren har arealen
växlat beroende på utförsäljning av torpställen. I dag är det ca 2000 tunnland stort eller
ett annat mått som är mer gångbart i dag 1000 hektar. Markerna finns i tre socknar,
Tvärred, Dannike och Länghem.
Godset ägs numera av Friherre Magnus Barnekov. Ägandet finns fortfarande kvar i
släktens ägo. Han är nämligen systerson till Christina.
Grevinnan Christina har fortfarande ett enastående bra minne. Hon hade gårdens historia i färskt minne.

Här ute i det fria får vi en första lektion om godset Högagärde.
Christina tog emot nere vid brygghuset som hon själv uttryckte det. Detta hus har
inretts och blivit bostad åt henne själv. Även om utsikten är något sämre därifrån har
hon ett underbart boende med utsikt över Yttre Åsunden.
När vi så kom upp till huvudbyggnaden var den betagande utsikten det första som vår
guide påvisade. Man kan inte annat än beundra de betagande vyerna som fanns framför
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oss. Någon påpekade att det finns mer än tjugo öar i den delen av Åsunden. Dessa kom
i dagen genom sjösänkningen. Det skiljer ungefär en meter mellan lågvatten och högvatten än i dag på grund av regleringen vid Forsa Kvarn.
På 1800-talet var vattenståndet två och en halv meter högre är i dag. Detta har beskrivits vid ett tidigare tillfälle i VSK-bladet. Men när den nuvarande byggnaden skulle
resas var det mängder av skog som måste tas ner för att ge plats åt huset. Vanligtvis
brukar det vara någon av manligt kön som bestämmer var huset skall stå. Men i det här
fallet var det Christinas mormor som såg vilket fint läge det skulle kunna bli.
I forna tiden gick det inte att komma över till Finnekumla så enkelt som i dag. Då
fanns det en färja som måste anlitas för att komma över sundet. Stora delar av de nuvarande åkrarna var sjöbotten.

Med inlevelse berättar
Christina De La Gardie
om Högagärdes historia.
Det var alltså morföräldrarna, Maud och Magnus De La Gardie, som byggde mangårdsbyggnaden 1912.
Vi hade just passerat broarna vid Fästeredssund och klampat in i Bertil Gardells revir.
Som bekant är Tvärred hans skötebarn. Han berättade att sjön Åsunden sänkts i två
omgångar. Första gången sänktes sjön med 1,8 meter och femtio år senare med ytterligare ett steg till totalt två och en halv meter. Bertil berättade att det finns en mängd
med fornminnen på Högagärdes ägor. Men tyvärr räckte tiden inte till då han gjorde en
omfattande inventering av fornminnena i Tvärreds socken.
Vi blev till vår stora glädje guidade inne i mangårdsbyggnaden också.
Många fina kakelugnar har bevarats. En stor del av släkten finns också välbevarade i
form av oljemålningar. En hel del herrar hade peruk. Dessa lades av omkring förra
sekelskiftet, som väl var, tyckte Grevinnan. En målning föreställer Christina De La
Gardie för femtio år sedan. Hon var en skönhet även på den tiden.
En fin jakttrofé hände på en av väggarna. Ett huvud av en stor älgtjur var uppstoppad
till att pryda en vägg över en dörr till ett angränsande rum.
När så guidningen var klar satte sig sällskapet i trädgården mot sjön och drack det
medhavda kaffet i det underbara solskenet denna ljuvliga lördagseftermiddag.
Vi hade fått många nya intryck att smälta.
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För planeringen av Herrgårdsvandringen svarade
Iris och Arne Johansson.
VSK-bladet vill framföra ett stort tack till
Christina De La Gardie från alla deltagarna för
att vi fick komma på besök och dessutom få en
utomordentligt fin guidning.

Christina visar upp en fin
kakelugn i ett av rummen.

KYRKOVALET
Årets kyrkoval skilde sig inte från tidigare val. Ett namn på valet har varit och är, det
glömda valet. Namnet säger allt om intresset. När bara 11 personer av etthundra ids gå
till vallokalen börjar man undra hur det står till i samhället. Det är ju dock endast medlemmar i Svenska kyrkan som får rösta.
Den 18 september var det alltså val. När man slår upp söndagstidningen får man se tre
helsidor om valet som kommer om ett helt år. Skall man börja redan nu så blir även
detta val så söndertjatat att många föredrar att bli soffliggare i stället för att ta en välgörande promenad till vallokalen.
494 personer var röstberättigade att rösta i Vegby församlingshem. Av dessa var det
endast 71 som lämnade sina röstsedlar. Detta blir 14,3 %, ynkligt!
I kyrkovalet får alla som fyllt 16 år rösta. Av alla dessa var den yngste 21 år som röstade. Flera sidor i röstlängden var helt tomma på markeringar. Det var bara de lite äldres
sidor som var någorlunda fyllda med avprickningar. Dessutom var det så att det var
övervägande damer som kom till vallokalen. Gubben sket helt enkelt i alltihop.
Av de röstande var det förvånansvärt många som deltog i samtliga tre val. Det var bara
en handfull röstande som avstod att rösta i valen till stiftsfullmäktige och kyrkomötet.
Av de 71 avlagda rösterna till Kyrkofullmäktige fick Kyrkans Vänner 50 röster 70,423
%, Centern 17, 23,943 % och Moderaterna 3, 4,225 %. Om vän av ordning tycker att
det bara blir 98,591 % så har det slagit fel på ett antal tiondelar hit eller dit. Det kan
bero på att en sedel var blank och inte räknas in i detta sammanhang.
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Iris, Marianne, Gun-Britt
och Carin koncentrerar
sig. Det får inte bli fel
siffror.
Till kyrkofullmäktige var 3 nomineringsgrupper anmälda, till stiftsfullmäktige var det 9
varav 7 fick röster och till kyrkomötet hela 10 där 7 grupper fick röster.
Finnekumla hör också till VSK-bladets utgivningsområde. Finnekumla är i nuläget en
egen församling. Därför var det röstning även i församlingshemmet där.

Carina, Kerstin,
Gisela och Birgit
var valförrättare i
Finnekumla.
Valdeltagandet var lite mer normalt i deras valkrets. 25 % av de röstberättigade gick till
valurnan vilket får betecknas som skapligt.
Av de 39 avgivna rösterna fick Kyrkans Vänner 29, 74,4 %, Centern 2, 5 %,
Moderaterna 6, 15,4 %.
I hela den nya församlingen finns det 3123 röstberättigade av dessa gick totalt 538 och
röstade det vill säga 17,2 %.

UNGDOMSFOTBOLL
Ungdomssektionen bedriver en mycket omfattande verksamhet. Ledarnas entusiasm
smittar av sig i positiv anda i hela samhället och en bra bit utanför.
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VSK-bladet presenterar de olika ungdomslagens resultat som de har åstadkommit sedan
förra bladet utkom strax före midsommar.
Flickor 14 Vegby/Tvärred
Efter en mycket stark vårserie hamnade tjejerna i den mycket tuffa A-gruppen, vilket
resulterat i en del tuffa matcher. Tjejerna har emellertid bitit ihop och visat rätt inställning i matcherna trots att bollarna rullat in i det egna målet.
Vegby/Tvärred – Tranemo 3-1
Södra Ving – V/T
3-0
V/T – Nittorp
8-3
UIFK Hotspurs – V/T
2-8
V/T – UIFK Gunners
6-3
Marbäck – V/T
4-1
V/T – Tranemo
0-3
Timmele – V/T
8-0
Pojkar/flickor 8
Lördagen den 13 augusti var vi i Sexdrega på en sommarcup. Där gick vi till kvartsfinal.
Resultat:
Länghem – Vegby
3-2
Vegby - Saif
3-1
Svenljunga – Vegby
0-4
Kvartsfinal:
Vegby – Svenljunga
0-0 efter full tid
Svenljunga vann med 1-2 efter straffar
Sedan var vi på Borås Arena den 27/8 och spelade två stycken matcher.
Vegby – Rydboholm
0-8
Vegby – Horred
2-3
Alla som deltog fick var sin T-shirt + en biljett till Borås djurpark, presentkort på
Intersport och ett diplom samt biljett till Elfsborgs match.
Laget deltog i poolspel i Länghem den 4/9
UIFK blå – Vegby
4-3
Vegby - Tranemo
2-5
Pojkar 10
Trots att de äldsta bara är 10 år har laget tränat fotboll tillsammans i nästan 4 år vilket
resulterat i ett samspelt lag med mycket tekniska spelare.
Här följer en spelarpresentation med motsvarighet i landslaget:
Oskar Axell – orädd, reflexsnabb målvakt
(Andreas Isaksson)
Erik Johansson – svårpasserad backdribbler
(Olof Mellberg)
Johannes Roivanen – brytningssäker passningsspelare
(Teddy Lucic)
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Filip Kallin – outtröttlig närkampskämpe
(Alexander Östlund)
Erik Hjalmarsson – teknisk passningsspelare
(Chippen Wilhelmsson)
Wilhelm Rhodin – evighetsmaskin med spelsinne
(Tobias Linderoth)
Anton Claesson – bollsäker hårdskjutare
(Anders Svensson)
Johanna Nilsson – snabb tekniker
(Henrik Larsson)
Kristoffer Johansson – målfarlig dribbler
(Zlatan Ibrahimovic)
Vegby – Dalstorp
4-6
Målgörare för Vegby Wilhelm Rodin 1, Kristoffer Johansson 2 och Johanna Nilsson 1.
UIFK – Vegby
3-7
Målgörare var Oskar Axell 1 Filip Kallin 1 Johanna Nilsson 1 Wilhelm Rhodin 1
Kristoffer Johansson 2 och Anton Claesson 1.
Vegby – Rångedala
5-1
Målgörare Fabian Johansson 1 Filip Kallin 1 och Kristoffer Johansson 3
Redväg – Vegby
1-2
Målgörare Wilhelm Rohdin 1 och Kristoffer Johansson 1
Pojkar 12
Laget blev tvåa i vårserien och spelar nu i en högre serie under hösten. Vi har också
fått ett fint nyförvärv från Västra Frölunda i Markus Andersson. Vi hälsar Mackan
hjärtligt välkommen i laget. Killarna har hela året varit väldigt träningsvilliga, och det
märks ju på resultaten.
Tvärred – Vegby 18/8
2-4
Målskyttar i Vegby var Jakob Skattberg 2, Anton Holm 1 och David Axéll 1
Vegby – Tranemo västra 23/8
3-1
Målgörare Jakob Skattberg 1 och Anton Holm 2
Redväg – Vegby 1/9
4-4
Målgörare Anton Holm 4
Vegby – S. Ving/Hällstad 8/9
2-5
Anton Holm 2
Dalstorp – Vegby 14/9
3-7
Meijdi Gajstasi 2, Kasper Andersson 1, Markus Andersson 1 och Anton Holm 3
Flickor 12
Vegby – Hössna 25/8
5-4
Målgörare Vegby Anna Folkesson 3, Johanna Nilsson 1 och Gabriella Karlsson 1
Dannike – Vegby 30/8
2–3
Kathrin Karlsson 1, Ada Abrahamsson 1 och Johanna Nilsson 1
Timmele – Vegby 4/9
5-1
Gabriella Karlsson 1
Vegby – Tranemo 15/9
5-1
Gabriella Karlsson 3, Lina Hafner 1 och Johanna Nilsson 1
Laget en match kvar att spela i höst mot Dalstorp den 22/9.
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MORRISKLUBBENS UTFLYKT
Nordisk Morris Minor Klubb gjorde en utflykt till Sjöparken i Vegby den 16 juli. Några
medlemmar i klubben hade sett denna underbara plats och tänkte att detta var ett mycket fint utflyktsmål. Dessa entusiaster håller i år till på Prångens Camping i Ulricehamn
med sin årliga träff.
Av flaggorna att döma, som en del deltagare var utrustade med, fanns det medlemmar
på träffen från våra nordiska grannländer.
För att riktigt pränta in träffen i minnet passade man på att fotografera sig, alla på
samma bild. För att detta skulle kunna ske så smidigt som möjligt lurade man upp
höjdrädde Brattlöf, från Kjellmans Foto, på taket till Nyfiket. Där fick han in en kanonbild på samtliga på samma bild.

Brattlöf spanar in 79 stycken Morrisbilar.
När sällskapet anlände till Vegby var det en underlig syn. Ni vet väl hur en Morris
Minor ser ut. En nästan oändlig karavan med små fordon ringlade sig fram. Det såg
nästan ut som en massa tordyvlar, skalbaggar, i olika färger som kom rullande.
Modellen på bilarna varierade också ganska mycket i utseende. Morris tillverkade
modellen Minor från 1948 till 1971. Genom alla dessa år fanns själva grundidén kvar.
Men naturligtvis utvecklades och ändrades utseendet utan att för den skull ta bort de
typiska grunddragen.
En del bilar var ändrade så att de kan användas till att transportera lättare saker i. De
var av Pik Up typ. Man hade till och med firmatryck på sidorna.
En annan lite mer sofistikerad användning av Morris Minor var att ett nygift par passade på att göra sin bröllopsresa till Vegby i sin dyrgrip.
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Någon uttryckte sin förvåning över att så rostbenägna bilar som Morris fortfarande
kunde vara så fina och fria från rost. Detta kanske beror på att gubbarna lägger ner mer
energi på att pyssla om bilen än kärringen där hemma.
Totalt finns det 1136 bilägare som medlemmar i klubben. Men långt ifrån alla var med
på träffen.

Ett helt hav med Morrisbilar, ändå är inte alla med på bilden.
En del av de 87 bilarna som anmält sitt deltagande fanns inte med till Vegby, av olika
anledningar, men vi räknade in 79 stycken som stod uppställda på båda sidor om bäcken som rinner genom Sjöparken. Vi får notera detta som nytt rekord för Sjöparken.
Tack vare att bilarna är så lätta gjordes det inga spår i gräsmattan.
En av deltagarna, som bor i Sparsör berättade att han, dagen innan besöket i Vegby,
anordnat en resa från Prången till Verktygsboden i Borås. Där blev de bjudna på kaffe
och 10 % rabatt på hela sortimentet. 30 ekipage deltog. Detta var alltså en herrutflykt
medan damerna reste till Gällstad och handlade strumpor.
Precis när fotografen uppe på taket tagit sista bilden öppnade sig himlen och något vått
föll ner på oss alla som inte tagit skydd.
Då passade det med förmiddagsfika i Nyfiket.
Nu ringlade sig karavanen vidare runt Åsunden, från Sjöparken mot Tvärred för att
avsluta dagens utflykt i den stora sjöfartsstaden Ulricehamn.
En av deltagarna träffade nog ganska rätt när han sa: alla vi som är här har en sak
gemensamt och det är att vi alla gillar Morris Minor.
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