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FINNEKUMLAKÖRENS AVSLUTNING
Medlemmarna i de båda körerna i Finnekumla och Tvärred hade säsongsavslutning i för-
samlingshemmet i Finnekumla den 14 juni.
Lite hemlighetsmakeri föregick festen. Samling skedde på parkeringen vid Sjöparken i
Vegby. Detta var i alla fall meddelat.
När alla samlats gavs det order om uppsittning i bilarna för vidare transport. Färden gick
genom samhället för att avslutas på parkeringen nedanför kyrkan i Finnekumla.
Alla de närmare femtio personerna bjöds att sitta ner inne i före detta skolsalen som
numera är en samlingssal.

Kan vi kalla dessa människor för invandrare?

Efter det att alla utsett sin plats bjöds till att hämta mat i den delen som en gång var en
lägenhet.
Och mat fanns det i massor. Stora fat med exotiska frukter med skinka, potatissallad,
legymsallad mm bjöds det på.
Alla var överens om att det smakade förträffligt.

Kantor Monica Johanson har tagit plats mellan ett par kavaljerer.

VSK Bladet 3-07  07-09-27  12.47  Sida 2



3

Vad de flesta inte visste varför vår kantor Monica fick hedersplatsen längst fram i
salongen. Detta berodde på att hon om två dagar skulle fylla år. Får man skriva åldern
på en dam? Vi tar risken ändå och meddelar att hon fyller jämna fyrtio år.
Fyra herrar från Tvärred passade på att promenera in och under sång och hylla henne
med ”Tusen röda rosor”.
Inte nog med detta. Kören uppvaktade henne med en jättestor lykta.
Vi sade lite på skämt att den kan hon ge sin man Kenneth när han sjösätter sin före
detta passagerarbåt i sjön. Båten har han, med lite hjälp, hållit på att renovera under ca
ett års tid.
Nu kom överraskning nummer, var det tre eller fyra eller... 
Monicas kolleger, kantorerna från Marbäck och Grönahög, Annika Persson och Ove
Gotting kom plötsligt in i salongen.
Annika hade gjort en sammanställning över låtar som hon gjort texten till själv. Låtarna
handlade naturligtvis om Monica, både lite satiriska och vänliga. I låtarna fick vi veta
att  hon har ett smeknamn bland sina vänner. ”Nicka” kallar de sin mycket gode vän.
Ove spelade samtliga låtar på piano och Annika ledde allsången.

Här är det fortfarande lediga platser.

Strax före sången var det kaffedags med tårta därtill.
Alla vände hemåt med en känsla av att detta var med det bästa som arrangerats.

Här är det däremot fullbesatt.
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BARNMORSKAN SVEA EKSTRÖM
Inge Josefsson har ännu en gång hittat en artikel i Kindsforskaren som har anknytning till
våra bygder. Den som tagit fram uppgifterna heter Lennart Flink från Ambjörnarp. Denna
artikel handlar om barnmorskan Svea Ekström.
När många av våra något äldre läsare hör namnet Ekström faller säkert 10-öringen ner.
Eftersom hon var barnmorska är det otaliga som blivit förlösta av henne. Säkert finns det
en och annan som åkt med häst och vagn för att hämta henne till någon förlossning.
Bland annat har redaktörens fru sett världens ljus genom hennes hjälp. Jag kan ju inget
annat säga än att resultatet blev med beröm godkänt.
Svea Fredrika Ekström föddes i ett fattigt hem i Burseryd den 19 november 1896, för 111
år sedan. Modern hette Emma Carolina Carlsson, tidigare piga i Ljushult. Fadern, Peter
Ekström, var av kyrkomusikersläkt.
Nyss fyllda nio år gick hon ut småskolan och efter ytterligare fem år fick Svea Ekström
avgångsbetyg. Sedan blev det Värnamo folkhögskola, jobb på Värnamo sjukhus och i
Nyköping. Därefter fortsatte studierna till sjuksköterska och vidare till barnmorska.
Den 1 april 1922 blev Svea reservbarnmorska i Älvsborgs län med adress Ulricehamn.
Det första fasta jobbet blev i Gällstad, vilket senare flyttades till Vegby. Året var 1923.
Här stannade hon i hela 30 år, då även med uppdrag i Limmared och Dalstorp. Efter
denna period bar det tillbaka till Småland och Reftele. Indragningar skedde och hon ham-
nade till slut på Hyltebruks BB. På den tiden var yrket ett kall, så hon förblev ogift livet
ut. Att döma av gamla brev saknade hon ej friare. Hon var en period sambo i början av
1950-talet, men mannen dog efter en kort tid.
Lennart Flink har hört henne berätta några episoder om bl.a. slädfärder mitt i natten till
någon som skulle föda. En annan händelse var när hon blev kallad till en pojke som ram-
lat ner i en brunn. Turligt nog klarade han sig bra. Undrar om det inte var i Rånnaväg.
I Vegby bodde hon över en affär med utsikt över Sämsjön. (Det var i samma hus som
Salong Seger fanns för ett antal år sedan. Tidigare hade slaktare Andersson affär i huset.)
Svea var mycket intresserad av fotografering och hade kamera tidigt. Många av korten
har motiv av nyfödda, äldre personer och hus. Ett annat intresse var växter. Hon hade inte
någon egen trädgård men när hon hälsade på i föräldrahemmet brukade hon plantera
lökar och växter.
Då spanska sjukan härjade i dessa trakter drabbades även  Svea av den och var väldigt
sjuk. Hon botades med en flaska konjak, något som rekommenderats av den kände läka-
ren doktor Westerlund, som bl.a. arbetade i Bollebygd. Många har kanske hört talas om
doktor Westerlunds blomma, som han hade i sjukhussalarna. 
Svea var moster till Lennart Flink och gick ur tiden den 18 januari 1976 i Reftele och
blev begravd vid sin hembygds kyrka.
Lennart skriver att Sveas mor skulle ha en kusin i Götshult i Vegby vid namn Ida
Johansson, född i Sexdrega. Idas bror bodde i Ljushult. Hans namn var Alfred
Emauelsson.
Uppgifterna till artikeln har alltså förmedlats av Inge Josefsson på Sjösala i Finnekumla.
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RRIINNGG 00332211--5533 1199 0000 BBYYGGDDEENNSS TTEEKKNNIIKKFFÖÖRREETTAAGG
E-mail: info@ietv.se

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

 

    Byalaget   
   VEGA   
           Medlem i 

                              
   
 Håll vår bygd levande           

kursverksamhet? 
Här finns det du behöver! 
- Handikappanpassade lokaler för upp till 300 personer 
- Komplett kök, pub och scen 
- Bredbandsuppkoppling 
- Stolar bord, serviser och partytält 
För att hyra, kontakta Micke: 72329, 0708-397940 
Missa inte våra olika arrangemang 
Ta dig tid till rekreation och avkoppling i Sjöparken 

    
    Byalaget   
   VEGA   
           Medlem i 

                              
   
 Håll vår bygd levande           

Fest, bröllop, dans, barnkalas, möte, teater, LAN eller 
kursverksamhet? 
Här finns det du behöver! 
- Handikappanpassade lokaler för upp till 300 personer 
- Komplett kök, pub och scen 
- Bredbandsuppkoppling 
- Stolar bord, serviser och partytält 
För att hyra, kontakta Micke: 72329, 0708-397940 
Missa inte våra olika arrangemang 
Ta dig tid till rekreation och avkoppling i Sjöparken 

   

• Bowling
• Restaurang med fullständiga rättigheter
• Fiskebackens celler/äventyrsbana
• Barnkalas/Födelsedagskalas
• Motionsserie för 2-mannalag

Tel. 0321-175 00  •  www.fiskebacken-bowling.se
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GUDSTJÄNSTER I DET FRIA
Södra Säms kyrkoruin
En mycket lång tradition bevaras fortfarande. Varje sommar har under en lång följd av
år anordnats gudstjänster i Södra Säms kyrkoruin.
Många ortsbor har detta till tradition att som Ingvar och Marianne Sjögren kapa av gräset
både innanför ruinen och utanför. Likaså brukar Iris och Arne Johansson tillsammans med
Birgitta och Valter Axelsson och kanske några till ordna att det finns något att sitta på.
Men det viktigaste av allt är att bjuda på kyrkkaffe.
Denna söndag den 17 juni blev extra festlig. Det var emellertid barndop samtidigt med
gudstjänsten.

Göran Axelsson hälsar välkommen, prästen Per Jonstoj lyssnar och väntar på sin tur, 
Magnus med följe väntar spänt på att dopakten skall börja.

Magnus ”i Skrivaregården” Johansson vet väl de flesta vem det är. Det var alltså hans
och hustrun Lindas lille son som skulle döpas.
Nästan 50 personer hade mött upp för att övervara denna viktiga händelse i den lille
grabbens liv.
Efter sedvanliga preludier togs han upp i Åsundens församlings gemenskap och fick
samtidigt namnen Vilgot Malte Amandus. Han kommer att kallas det senare namnet.
Som den klurige redan räknat ut är Malte ”i Skrivaregården” farfar till barnet. Gudrun
är farmor, men det går inte att räkna ut på namnen.
Man började med att församlingen sjöng psalm nummer 223 som Per Jonstoj pålyste
och Arne Mjörnestrand spelade. Därpå följde böneläsning innan det sjöngs Tryggare
kan ingen vara.
Nu följde i rask takt barndopet, varpå psalmen 409 sjöngs med kantor Arne som försångare.
Per läste 2:a söndagen i advents evangelium varpå han höll en predikan som mycket
handlade om att Gud sände Jesus till oss.
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Dopakten har just börjat.

Prästen Per frågade om det kom något gott från de små orterna i Åsundens församling.
Han svarade själv att det gör det och drog en parallell med Nasaret där Jesus kom ifrån.
Psalm nummer 40 sjöngs följt av bön och Fader Vår.
Psalmen 287 sjöngs unisont varpå Kantor Arne spelade både på orgel och trumpet
”Vilken underbar värld”.
Kollekt upptogs till Röda Korsets verksamhet i Gällstad. Resultat: 746:50.

Attorp
Söndagen efter midsommardagen den 24 juni var det friluftsgudstjänst på Attorp hos
Genoveva Pettersson. 
Per Jonstoj hälsade drygt 50 personer välkomna och gick omkring och tog alla i hand.
Göran Karlsson från Rånnaväg fick ett riktigt hedersuppdrag. Han fick äran att göra
samma sak som hans farfar gjorde när han var Rättare på Attorp. Sammanringning i
vällingklockan gjorde han genom att dra i snöret. Detta var en stor sak för Göran.

Per Jonstoj har genomgång
med Annika Persson och 
Göran Karlsson.
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Därpå var det dags för Annika Persson att spela upp ”I denna ljuva sommartid” med
nummer 200 i psalmboken. Sedan följde bön innan det var dags för Britta Pettersson att
läsa dagens Epistel.
En annan känd psalm stod sedan på tur. Nummer 199 eller ”Den blomstertid nu kommer”.

Några åhörare har redan tagit plats.

När dessa två psalmer spelas och sjungs känner man hur det doftar sommar.
Per läste dagens Evangelium som handlade om Johannes döparen. Valet var enkelt att
fatta beslut om då det var honom dagen firades till minne av. Jonstoj fortsatte sedan att
predika över samma ämne på ett mycket lättsamt sätt.
Under psalmen 201 upptogs en kollekt till förmån för ”Läkare utan gränser” varpå följ-
de Fader vår och Välsignelsen följt av psalmen 202.
Som avslutning spelade Annika ett postludum.
Därpå följde kaffedrickning kring de utplacerade borden. Det medhavda kaffet smaka-
de utmärkt.

Värdinnan Genoveva Pettersson
deltog i gudstjänsten på 

avsatsen nedanför.
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Sjöparken
Sedan det började med denna form av gudstjänster strax före midsommar tyckte säkert
många att det var mycket långt tills det blev Sjöparkens tur att ta emot åhörare.
Nu var vi framme vid den 4 augusti oavsett vad vi tycker.
Ulf Jonsson var tillbaka efter semester och ledde gudstjänsten tillsammans med Ove
Gotting.
Dagen till ära hade Ove tagit med sig ett dragspel. På detta ledde han psalmsången med
den äran. Luft finns det gott om så det är bara att dra bälgen och trycka en och annan
tangent så blir det faktiskt psalmmusik.
Nu hade det regniga vädret makat på sig. Solen sken åhörarna rakt  i ansiktet. Detta
nya fenomen tycktes alla trivas med.

Ove Gotting leder sången med musik på dragspel.
Kyrkoherde Ulf Jonsson hjälper till att framföra sången

tillsammans med den närvarande församlingen.

Friluftsgudstjänsten började med att kantor Gotting spelade en psalm som de flesta
sjöng med i.
Därefter följde en inledning som avslutades med Fader Vår.
En psaltarpsalm följde därefter innan kyrkoherde Jonsson läste en bibeltext som han
gjorde en kort utläggning från.
Ytterligare en psalm sjöngs följt av aftonbön och en annan bön.
Som avslutning gav kyrkoherden de församlade välsignelsen.
En psalm sjöngs innan det var dags för avslutningen som bestod i att Kantor Ove
Gotting spelade ett stycke av Evert Taube.
Vi har i korta ordalag försökt beskriva de tre friluftsgudstjänsterna i gamla Södra Säms
församling. 
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Abrahamssons Blommor
Vegby

• Snittblommor
• Krukväxter

• Krukor m.m.
• Sorg- & Festbinderi 0321-720 55

Dam storl 36-58
även 20-serien

GGDD TTeexxttiill BBuuttiikk 22 XX LL •• TToorrggeett GGäällllssttaadd

VIKTMINSKNING!

KUREN
Testad på Karolinska Sjukhuset.

För info ring 0321-711 71 el. 0703-24 32 63

VSK Bladet 3-07  07-09-27  12.47  Sida 10



11

EN MYCKET ANGELÄGEN 
VERKSAMHET

En man bland många andra är värd ett extra plus i kanten. Denne man heter Ove
Claesson och bor i Småland.
Han går i spetsen för att lindra misären som råder i Vitryssland och Ukraina.
Man undrar hur han kan hålla på med sådan verksamhet. Jo, företag i den delen av lan-
det betalar hans lön. Allt som samlas in, vartenda öre eller i dag säger man kanske
krona, går oavkortat till denna verksamhet. Inget försvinner på vägen i form av otymp-
lig administration.

Det gäller att vakta
bullarna annars är ris-
ken stor att de tar slut.

Denne man är fantastisk på många sätt. Dels har han fått Volvo att sponsra en buss som
han disponerar till att resa ner och hämta hem barnen för en tre veckors vistelse i
Sverige. Han säger att detta är inte den första bussen som Volvo står för. Bussarna har
tidigare fungerat som testbussar. Minst ett par miljoner kronor varje gång står Volvo för.
En herre som ofta följer Ove på resorna anförtror VSK-bladet att han, Ove, var tänkt
att arkebuseras på andra sidan Östersjön. En ring slöts omkring honom i syfte att avliva
honom. Då säger han lugnt och stilla till vakterna att det behövs bara en skytt för att
döda mig. Då sänktes gevären och en efter en gick därifrån. Till sist stod han där allde-
les ensam. Att göra detta fordrar ett fantastiskt psyke av stål och framför allt en stark
tro på högre makter.
Ove är dessutom den ende som har tillstånd att gå ut och in på fängelserna i framförallt
Vitryssland.
Det samma gäller vid gränsövergångarna. Han behöver inte stå i de långa köerna och
vänta. Han går förbi hela raden och får sedan tillåtelse att passera.
Många är de barn med ett kriminellt beteende som han har förmågan att etablera kon-
takt med. När de återvänder från sin vistelse här hos honom har de omvänts till att bli
hederliga människor igen.
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Organisationen som han verkar för heter Tjernobylbarnens Oas och har sitt säte i
Åsenshöga i Småland.
Söndagen den 17 juni hade kantorn Nils Grönbäck och hans hustru Inger och deras
grannar Reinhold Karlsson och hans sambo Christina Fransson tagit emot besök av en
busslast barn om 37 personer från Vitryssland. Deras sommarstugor på Udden söder om
Lingåsen fungerade utmärkt. Det var en verklig glädje att se dessa barn hur de på endast
en och en halv vecka hade utvecklats. När de kom var de smutsiga med löss i håret.
Men efter bad och luskamning var det dags att bränna upp de kläder de haft på sig och
så fick de nya i stället. Det är ju Reinhold Karlsson som har R K Textil i Gällstad.

Att rita hör också till 
sysselsättningarna.

Här på Udden hade de det underbart. De hade aldrig ens sett en sjö. Nu hade Nils och
Reinhold med sina respektive ordnat aktiviteter för barnen. De hade lånat båtar och
kanoter och till och med en cykel med skovelhjul att trampa fram. Glädjen lyste i ögo-
nen på dem och varje gång de gick förbi fatet med bullar och kex var det till att knipsa
en att smaska på.
När VSK-bladet hade sett färdigt på verksamheten hade Nisse startat grillen för att gril-
la korvar av märket tjocka.

Att cykla med skovelhjul 
är något av det roligaste 
som finns.
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Är det inte orättvist att en del skall leva under sådana förhållanden som barnen lever
under på andra sidan Östersjön, bara någon enstaka mil från oss?
När barnen kommer tillbaka till sitt hemland registreras de. De före detta gatubarnen
får någonstans att bo med tak överhuvudet. De utspisas också med ett mål mat per dag.
Nästa sändning med barn blir av sorten kriminella. 
Hur orkar Ove att år efter år i bortemot 12-15 års tid uträtta ett så stort och behjärtans-
värt arbete. Hans medhjälpare har hållit på i ett 10-tal år. Den sistnämnde säger att han
har lika ont av att ha sett situationen varje gång han kommer tillbaka till Sverige.
När han säger detta blir han så rörd att han måste gå undan en stund för att hämta andan.
Tack alla ni som ställde upp så att vi här hemma kunde få en liten inblick i hur allvarlig
situation är för dessa gatubarn, många utan föräldrar eller med försupna föräldrar som
bara slår dem. En del har stora märken och sår på kroppen efter misshandeln.
Om du känner för att lindra deras nöd kan du sätta in pengar på plusgiro konto nummer
87 65 74 – 5 med adressen Tjernobylbarnens Oas, Åsenshöga. 
Varenda krona går alltså till barnen i Vitryssland och Ukraina.  

Att ligga i en hängmatta
är inte så dumt det heller.

Är man ute på sjön
måste man ha flytväst 
på sig.
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MÅN-FRE 9-19 · LÖRD 9-17 · SÖND 11-15

VVEEGGBBYY TTEELL 00332211--772222 6600 ·· FFAAXX 772255 6622

ICA VEGBY

www.ulricehamnssparbank.se
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INVIGNINGEN AV GOLFBANAN 
PÅ ÅSUNDSHOLM

Ho ho hi hi ho ho hi hi lät det när VSK-bladet äntrade tee nummer ett där första utsla-
get skulle ske Vid en närmare undersökning var det blåsten som framkallade ljudet från
rören som skulle skulle utgöra hållare till förstärkarna.
Som VSK-bladet nämnde i det förra bladet invigdes Åsundsholm golfbana den 17 juni
under stor pompa och ståt.
En hel rad med kändisar hade sammankallats för att invigningen skulle få den rätta sta-
tusen.

Publiken har börjat att anlända. Vi ser ”Ankan” Parmström snett till vänster.

En riktig världskändis fanns på plats. Det var en elitspelare vid namn Carin Koch som
fick äran att göra det allra första utslaget på tee nummer ett. Carin är mycket omtyckt
av alla övriga på golftouren. Hon möttes av ovationsartade hyllningar när hon besteg
platsen för första utslaget.

Björn Hellberg får namnen på de 
fem som skall slå de första slagen 

av Fredrik Gunnardo.
Vem är det som syns mellan de två?
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För hennes del hör det till ovanligheterna att få inviga en splitter ny golfbana. Detta var
första gången på sina femton år som golfproffs. 
En annan tjej som också fick välförtjänta ovationer var Helena Alterby med anor i
Ulricehamn. Även hon är en golfprofil och känd från Europatouren. Hon gjorde det
andra utslaget.
Även projektledaren på Åsundsholms Golf. Martin Gunnardo fick också vara med i
denna premiär. Han gjorde utslag nummer tre före de övriga två andra pro Åsundsholm
Tim DeJarlais och arkitekten Henrik Wissinger. 
Efter dessa utslag var alltså banan invigd på riktigt.

Thomas Sohlström beskriver turerna 
kring tillkomsten av golfbanan.

Innan man kommit så långt som till första utslaget hälsningstalade ordföranden i klub-
ben Thomas Sohlström med ett förflutet i en klubb i Borås. 
Han drog en lång historik över en lång och besvärlig resa både till mötena och bemö-
tande av alla överklaganden.

Kommunalrådet Roland Karlsson strör
rosor över golfbanans tillkomst.

Nu var han mycket glad över att projektet kommit så här långt. Han säger att nu kan vi
äntligen visa upp vår underbara bana vid en underbar natur.
Kommunalrådet Roland Karlsson fick också chansen att uttrycka sin glädje å kommu-
nens vägnar över att ha fått en golfbana i den södra delen av kommunen.
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Thomas överlämnade därefter ordet till dagens invigningstalare som nästan alla i
Sverige känner igen från TV-programmet På Spåret och som har varit med i otaliga
program som expertkommentator. Björn Hellberg är hans namn och han gjorde som
han brukar. Han grävde i minnet och tog fram statistik på löpande band med humorn i
högsätet. Detta är en mycket rolig ”lustigkurre” som lockade fram många skatt.

Björn Hellberg intervjuar Carin Koch innan hon klipper det blågula bandet.

Björn gjorde också en intervju med Karin Koch där hon fick berätta lite om livet på
proffstouren i golf. Hon kommer från Kungälv men bor det mesta i Amerikas USA.
Gratulationer till Åsundsholms Golfklubb framfördes av både andra föreningar och
några privata i form av blommor.
På kvällen när regnet kommit och nästan vräkte ner samlades de 130 gästerna med
Björn Hellberg i spetsen till en herrgårdsbankett.
Vem skulle komponera matsedeln om inte Leif Mannerström, ni vet den kände kocken
från många TV-program från Gårdarna Runt Sjön med matlagning på programmet.

En invigning utan fanfarer är näst intill otänkbart.
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Rörfackkedjan – för ekonomisk VVS!REKO

Ulricehamnsvägen 1,  520 10 Gällstad   Tel 0321-71117,   Fax 0321-70124

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

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

Ulricehamnsvägen 1,  520 10 Gällstad

Tel 0321-71117,   Fax 0321-70124

GAIS Programblad

GIF Programblad

Textiltryck & Brodyr av högsta kvalité

Allt inom 

Bygg && Glas
Markiser

Persienner

Boråsvägen 5, 520 11 Vegby
Tfn 0321-724 02 • Fax 0321-724 99 • Mobil 070-557 24 02

e-post vegbybygg.glas@swipnet.se

Elda med pellets
för billigare värme och 

bättre miljö
www.pellx.com

Box 127
523 23  Ulricehamn

Tel/fax 0321-168 40
Mobiltfn spolbil 070-299 33 93
Mobiltfn Gustav 0703-16 84 00
Mobiltfn Patrik 0703-16 84 01
E-post:gjsonab@ueab.net
Hemsida: www.gjsonab.se

Högtrycksspolning • Slamsugning • TV-inspektion • ADR-Transport
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A-LAGSFOTBOLL
Efter det att det förra VSK-bladet utdelats fortsatte serien för T/Vs A-lag i fotboll.
Den 19/6 var det Tranemos tur att ta sig till Bergavallen för att få på nöten. Trots att
flera ordinarie spelare saknades tog sig de som fått förtroendet i kragen och kämpade
sig till en seger med 2-1.
Fortsätter laget på den inslagna vägen kan det sluta riktigt bra när den sista matchen
blåses av i Tranemo sista söndagen i september.
Efter färskpotatis med sill med jordgubbar där till återstår det två fotbollsmatcher före
en välförtjänt semester.
Den 29 juni kommer Timmele på besök på Bergavallen. Med den matchen vänder seri-
en. Får vi be om samma glöd igen!
Aj, aj, aj! Det hjälpte inte att T/V spelade det bästa spelet för säsongen i den första
halvleken. Men, kan man inte göra mål så går det som det går. Timmele gick in för att
ta sig en läsk med en 1-0 ledning i paus. I andra perioden blev det jämnare spel. Då
kvitterade T/V och slutresultatet blev följaktligen 1-1. I många fall kommer målen på
soloprestatioer. Så var det även med detta mål.
Efter nästa match som går den 4/7 i Hössna tar serien semester tills Limmared kommer
på besök till Sämshov den 10/8.
Denna julikvällen försöker vi glömma snarast möjligt. Kanske det var den kommande
semestern som hägrade. Första halvleken var faktiskt T/V bra mycket bättre än Hössna
men efter paus spelade de våra en usel fotboll. Det skall inte behöva hända att laget får
stryk med 4-1. Någon kanske hade blandat i sömnpiller i drickat?
Efter detta blir det sommaruppehåll med välbehövlig återhämtning. Laget får finna sig i
att ligga på nionde plats i tabellen när Limmared kommer på besök på Sämshov när
höstomgången startar upp.
Kvällen blev mycket lyckad för T/V. Limmared blev tvungna att packa sin trunk utan en
enda pinne. T/V gjorde tre mål och Limmared bara ett. En seger med 3-1 är en fin skalp.
Nästa match blir så här i förväg, i alla fall, en riktig mardröm. Skulle det bli vinst mot
serieledarna Rångedala kan man utan tvekan trä in denna fina skalp i livremmen.
Dagen för händelsen är den 17 augusti borta i Rångedala.
Det ser ut att vara omöjligt att rubba detta suveräna lag. Inte ens T/V förmådde att
rubba dessa suveräner. Trots att T/V höll jämna steg under de första 45 minuterna tog
Rångedala över helt i den återstående halvleken. Rångedala vann matchen med 4-2
0och har fortfarande en nolla i förlustkolumnen.
Nu blir det till att spotta i nävarna och ta nya tag i nästa match som spelas på Sämshov
redan på tisdag den 21 augusti. Den matchen börjar en kvart tidigare tack vare att solen
redan börjat dala lite tidigare. 
Nu hjälpte inte solen till så värst mycket. Den kanske hjälpte T/V att ta en poäng. I
fortsättningen gäller bara en sak. Ställ klockan lite tidigare så kanske ni hänger med
från början. Våra kelgrisar tycks inte vakna på allvar förrän det är dags för den andra
halvleken. Matchen mot Dalsjöfors slutade 1-1.
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Enligt spelprogrammet är det slut på hemmamatcher på Sämshov för den här säsongen.
Nästa hemmamatch blir på Bergavallen men först gäller det att försöka spöa Brämhult
på bortaplan den 25/8.
Ja, där satt den! Trepoängaren. 
Ett bortamöte är alltid ett bortamöte. Men genom ett väl genomfört dagsverke ger det
frukt. Domaren hann bara blåsa till andra halvlek när killarna tog sig samman och gjor-
de 1-0. Detta resultat stod sig tiden ut så det var bara att packa ner denna välbehövliga
poäng i trunken och vända tillbaka till Kindsbygden med denna välbehövliga trepoäng-
aren. 
Nu är det bara fem matcher kvar i serien. Nästa gång kommer Lockryd på besök till
Bergavallen den 31 augusti. Visserligen ligger det laget lite bättre till i serien än T/V
men med lite vind i seglen borde det gå vägen även denna gång.  
Lockryd tog dock hem matchen med 2-1.
Spelmässigt borde T/V vunnit över Dannike. Även här blev det förlust med 2-1 trots at
matchen spelades på Bergavallen den 7 december
Återstående matcher spelas mot Äspered den 16/9, Ljungsarp 22/9 och Tranemo 30/9

T/V-Tranemo 2-1 Peter Skantze båda målen
T/V-Timmele 1-1 Peter Skantze
Hössna-T/V 4-1 Peter Skantze
T/V-Limmared 3-1 Peter Skantze 2 mål, Christian Sjögren 1
Rångedala-T/V 4-2 Johan Wengbrandt 1, Christian Sjögren 1
T/V-Dalsjöfrs 1-1 Peter Skantze
Brämhult-T/V 0-1 Kurt Eriksson
T/V-Lockryd 1-2 Viktor Andersson
Dannike-T/V 2-1 Johan Wengbrandt

Resultat från B-lagsmatcherna Tvärred/Vegby

Äspered-T/V 5-2
T/V-Målsryd 1-1
T/V-Hestrafors 2-2
T/V-Dannike 4-1
Hestrafors-T/V 3-0
T/V-Byttorp 1-3
Kinnahult.T/V 3-2
T/V-Södra Ving 1-1
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MIDSOMMAR PÅ FANTASIA
Redan två dagar före midsommar samlades barnen med sina föräldrar för att ha en triv-
sam kväll tillsammans på Fantasia förskola. Det dansades, dock inga midsommardan-
ser, runt en lustig stång som stod på flera ben. Grillen tändes där korvarna fick en ljuv-
lig gulbrun färg.

Barnen formerar sig till en stor ring kring den tjusiga trebenta stången.

Men den verkliga midsommarfesten hölls dagen därpå. Halv tio tog Lasse Isaksson sin
gitarr och gick ut till Fantasias lekplats för att invänta att barnen skulle komma. Det var
ett fasligt schå med regnkläder denna förmiddag. Förväntningarna var stora. I motsats
till när föräldrarna var med blev det precis som vädergudarna lovat. Det som kom från
ovan brukar kallas regn. Just som dansen satte igång stängdes kranen och dansen kunde
utföras utan större problem.

Dansen har
startat och
ringen har 

blivit perfekt.
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Man dansade till Så går vi runt kring en midsommarstång, Räven raskar, Prästens lilla
kråka, Små grodorna och några fler av de kända ”dansa omkring” låtarna.
Uppskattningsvis var det 18 barn som hade kul.
Sedan lämnade barnen platsen i den ordning som ledarna bestämde.
När alla barnen lämnat lekplatsen öppnades kranen igen. En del kallar sådana störtsku-
rar för åskregn.

I matsalen satt de
mindre barnen 
kring ett långbord.

De stora barnen fick 
sin fika i Ateljén.

Inne i dagiset väntade jordgubbar med glass och saft. Nu passade det utmärkt med ett
mellanmål. De vuxna blev serverade kaffe.
När så barnen ätit upp sina jordgubbar och glass var det dags att ta på dem regnkläder
igen. Nu skulle man ut och fortsätta att ha kul.
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MIDSOMMAR PÅ SÄMSHOV
Traditionen lever vidare. Vid det här laget bör det väl bli mellan 30 och 35 gånger som
Midsommaren firats på Sämshov. I år är det Ungdomssektionen som är arrangör. Förr
var det midsommaraftonen som gällde när stången skulle kläs. Många föräldrar tyckte
att man inte kunde offra hela den dagen till att jobba på Sämshov. För att engagera fler
vuxna beslutade några fyndiga att göra detta grovjobb dagen före. Detta visade sig vara
ett lyckat drag. Många fler ställde upp. Många fler tog med sig blommor. Nu är det inte
bara blommor i en stång. En hel del björkris går det också åt.
Det är faktiskt en konst att klä en Midsommarstång. Det är inte bara att rafsa till det om
det skall bli snyggt. Lagom mängd med allting i rätt ordning skall det vara
Ovanstående har redaktören tagit fram ur sitt usla minne. Verkligheten såg ut på ett
annat sätt den här gången.

Stången är lagad. 
Nu gäller det att klä
den riktigt fin.

Först och främst var stommen till stången rutten. Här gällde det att förstärka med friskt
virke. Tre vuxna män gjorde jobbet samt högg lövruskor att skyla stommen med. Några
barn hjälpte också till. När det blev dags att klä stången spanade vi som var där förgä-
ves efter vuxna flickor. Några blomstjälkar fanns det däremot att trä in bland björkriset.  
Även när det gällde att iordningställa lotteriet var det idel herrar som jobbade, två stycken.
Nu får det vara slut på gnället. Damerna drar sitt strå till stacken och kokar gröt i stället
till sina gubbar.
De flesta tog inte så allvarligt på SMHI:s varningar i prognoserna. Regn var förutspått,
men det blir nog inte så farligt i alla fall.
Men, se det blev det. Hela dagen regnade det utan uppehåll. Stången restes naturligtvis
av ett gäng män med muskler innanför skjortan. En ny plats var utsedd att resa stången
på. Det tidigare stället hade blivit ojämnt att dansa på när jordvärmen lades ner.
Fantasias stång, som står på tre ben, blev ett utmärkt alternativ. Den ställdes inne på
dansbanan där dansen kring stången skulle råda.
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Ute i regnet var det tipspromenad, kastning med bollar på plåtburkar, försök med att
sparka en boll på särskilda ställen som gav poäng. Lotter gick det att köpa i ståndet
mellan dansbanan och fotbollsplanen. Kaffe såldes på ett strategiskt ställe i entrén till
dansbanan där det var uppdukat med bullar och kakor där den kaffesugne kunde köpa
sig en omgång kaffe med dopp.

Gubbarna pustar ut 
efter en riktig 

kroppsansträngning.

När Viktoria Andersson trodde att de flesta köpt sitt kaffe tog hon till orda och hälsade
barn och vuxna välkomna att placera sig i en stor ring kring stången. Hon framförde de
vanliga midsommardanserna genom att spela och sjunga små grodorna och många fler
låtar som är traditionella att dansa till.
Är det inte fantastiskt? Minst 150 personer trotsade regnet och slöt upp på Sämshov.
De flesta visste förmodligen att det fanns tillgång till tak över dansbanan. Då var
”Sverige räddat”.
Av minerna att döma var alla, både arrangörer och gäster, lyckliga över att få uppleva
en väl arrangerad och genomförd midsommardans.

Barnen tråder dansen inne på dansbanan. Där var det uppehållsväder.
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Viktoria Andersson ledde sången och musiken när gästerna dansade.

FRUKOSTTRÄFF
Nu är det åter dags att anmäla sig till frukostträffen, som blivit en stor succé i Vegby
församlingshem, den 6 oktober klockan 9.00.
Anmälan bör vara gjord senast den 3 oktober för att du säkert skall få en plats kring
borden.
I år blir det säkert lika trångt som förra året. Frukosten kommer att bli mycket delikat
även i år.
Behållningen går till Drottning Silvias Mödrahem. En kollekt kommer också att tas upp
som går till samma mödrahem.
En fängelsepastor som heter Tommy Holmgren besöker Frukostträffen för att delge oss
sina erfarenheter från kriminalvården. Han kallar sitt anförande ”Från domstol till pre-
dikstol”. Han har själv ett förflutet som kriminell och är straffad. Nu är han pastor på
Häktet och Kriminalvårdsanstalten i Borås. Han vet av erfarenhet vad han talar om. 
Siv Löngårdh visar sina vävda alster även vid detta tillfälle som du kan titta på och
eller köpa. Hon var här förra året och fick många rosor för sina verk.
Anmälan om deltagande mottages av
Linnea tel. 721 29
Inga tel. 720 52
Gun tel. 721 45
Alla medlemmar i Åsundens församling är välkomna att anmäla sig senast den 3 okto-
ber för deltagande i Frukostträffen. 
En låg avgift kommer att tas ut till kostnaderna för maten.
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BoMa 
Berg o Maskin Entreprenad 

 
 

boma.entreprenad@spray.se 

Finnekumla 256 
520 11 Vegby 
0321-72522 

BoGunnar Andersson 
Bergsprängare 
0709-837599 
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Trådlöst hemlarm från
Securitas Aroundio.

För kostnadsfri rådgivning i hemmet kontakta
Johnny Olausson 0703 - 11 09 86 / 020-71 33 55

B O K T R Y C K E R I  A B  L H  T R Y C K  ·  S I N C E  1 9 5 9

B O K T R Y C K E R I  A B  L H  T R Y C K  ·  S I N C E  1 9 5 9

B O K T R Y C K E R I  A B  L H  T R Y C K  ·  S I N C E  1 9 5 9

Offsettryck
på papper
& kartong
0321-26600

AArrnneess MMaasskkiinnggrräävvnniinngg AABB
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

AArrnneess MMaasskkiinnggrräävvnniinngg AABB
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MUSIK I SOMMARKVÄLL
Karin och Stefan Augustsson
Lokala kyrkorådet i Gällstad/Södra Säm arrangerade Musik i sommarkväll fyra torsda-
gar med början den 28 juni.
Först ut var Karin och Stefan Augustsson. Karin har ett förflutet i Ängabo mellan
Röshult och Påbo.

Karin och Stefan Augustsson.

Stefan är bördig från Hillared och där är familjen Augustsson  bosatta.
Dessa två underhöll genom att hon spelade på flygeln och han skötte sången tillsam-
mans med sin hustru.
Lisbeth Gustavsson hälsade de 40 personerna varmt välkomna och därpå tog Karin till
orda och uttryckte att det kändes bra att vara tillbaka igen i hembygden.
På deras repertoar stod sånger uteslutande ur Svenska psalmboken alla med nummer
över nummer 700.
De flesta psalmerna sjöngs av Karin och Stefan men tre stycken fick åhörarna delta i.
En del textläsning förekom också liksom böner med Fader Vår och Välsignelsen som
avslutning. 

Hanna Smith
Den 5 juli fortsatte det lokala kyrkorådet att arrangera Musik i sommarkväll.
Till att frambringa ljuvliga toner hade Hanna Smith engagerats.
Även hon är uppvuxen inom Gällstads gränser. Dagen till ära hade Hanna med sig mor
och mormor och naturligtvis sin far också. Det var tre generationer med två i bänkra-
derna och så Hanna själv som spelade många stycken på den fina flygeln och sjöng
därtill. Med sin underbara sång och musik fick vi lyssna till många olika musikstycken.
Hon hade också med sig två gitarrer som hon ackompanjerade sig själv på.
En del av detta har hon utvecklat på en folkhögskola i Rimforsa utanför Linköping.
Även denna torsdagen kom det ett fyrtiotal åhörare som med applåder visade sin upp-
skattning.

28
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Hanna har greppat
sin gitarr.

Familjen Öberg
Familjen Öberg från Tvärred var engagerade att spela och sjunga för församlingsborna
den 12 juli.
Det var pappa Göte, mamma Kerstin och deras son Frans som underhöll.
Mamma Kerstin ackompanjerade på flygeln under det att pappa Göte sjöng många
låtar.  Evert Taube hade ett stort utrymme i repertoaren, liksom många andra välkända
tonsättare.

Familjen Öberg från
vänster. Kerstin och Göte

med sonen Frans.

Det fanns också utrymme för ”solospel” på både flygeln och solistframträdande av
Frans.
Sammanfattar vi denna konsert så var det idel örongodis med utmärkt fin sång och dito
trumpetspel med en mycket skicklig pianist som lät ljudet riktigt smeka trumhinnorna.
Som sig bör fick Fader Vår och en psalm också utrymme.  

VSK Bladet 3-07  07-09-27  12.47  Sida 29



30

Ingela Widell
En före detta kantor kom den 19 juli till Gällstads och Södra Säms kyrka för att hålla
en konsert.
Ingela Widell hade sin mycket musikaliska familj med sig. Den bestod av, förutom av
Ingela själv, maken Philip, sonen Antoni och döttrarna Beatrice och Celicia. 
Inge Klasson hade fått det stora förtroendet att hälsa familjen och åhörarna välkomna.
När kyrkklockorna ringt färdigt tog Philip till orda och presenterade kvällens program
som han liknade vid en resa. Resa blev den röda tråden i kvällens program.
Inför varje låt gjorde han en presentation av vad låten handlade om. Ofta var det med
någon religiös anknytning även om musiken var mycket blandad.
Ingela trakterade flygeln på ett mycket behagligt sätt. Hon riktigt smekte fram tonerna.
Detsamma gäller Antoni och Beatrice. Dessa två kunde verkligen hantera sina instru-
ment. Antoni spelade en låt på sin Tuba och övriga låtar på trumpet. Beatrice hanterade
sin tvärflöjt på ett mycket förtjänstfullt sätt.
Lilltösen Celicia trakterade också sitt instrument mycket bra. Detta bestod av att fram-
bringa vackra ljud genom att sjunga både solo och tillsammans med den övriga famil-
jen, förutom pappa Philip.

Ingela Widell med döttrarna
Beatrice och Cecilia, sonen

Antoni och maken Philip.

Deras program var av mycket hög klass.
Detta var den fjärde och sista Musik i sommarkväll för den här sommaren. 

Musik i sommarkväll eller ”Öppen sommarkyrka”, som Finnekumlaborna föredrar
att kalla den, i Åsundens församling fortsatte i Finnekumla kyrka den 24 juli med att
fyra sångare ur PRO Åsundens sångkör framträdde. 
Sedan var ytterligare fem framträdanden planerade den 25, 26 och 31 juli samt 1 och 2
augusti alla med start klockan 19.00

”Fyrklövern” 
Fyrklövern kallar sig Inger Edman, Thuve Ljungviken, Irma och Lennart Reinholdsson.
Irma spelar piano, Lennart trakterar sin trumpet, Irma spelar dragspel ibland när hon
känner för detta och Thuves instrument består av två stämband.
Denna kvartett har blivit mycket populära genom sin glädje och naturligtvis sin skicklighet.
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På deras repertoar stod av en blandning som innehöll psalmer, musik av Evert Taube,
Sound of Music och mycket annan uppskattad musik.
Deras sång och musik är mycket käck och väl värd att lyssna till.
Tyvärr var redaktören förhindrad att lyssna denna kväll. 32 åhörare fanns på plats.
Tyvärr var redaktören förhindrad att fotografera denna afton.

Maria och Ulrika Hansson och Rickard Johansson
Ungdomarna kom inte långt härifrån. Hulared var det närmsta stället och Rydboholm
ligger inte så långt bort det heller.
Den 25 juli sjöng och spelade ovanstående trio vad de kallat ”För att sommaren finns”. 
Trion bestod alltså av tre glada ungdomar som hade mycket lätt för att hitta rätt på pia-
not och gitarren.

Maria, Ulrika och Rickard.

Pianisten hade fått läkarförbud att sjunga men hennes sätt att uttrycka sig på pianot
kompenserade detta mer än väl.
Ulrika Hansson spelade piano, Rickard på gitarr och sjöng både duett med Maria och solo.
I denna ljuva sommartid blev upptakten på kvällens Sommarkyrka i Finnekumla. Sedan
följde 14 olika musikstycken plus ett extranummer som var det samma som program-
met började med. De 31 tillresta sjöng med i den kända psalmen.

Tonwind
Gruppen ”Tonvind” består av Lena Hansson sång, Gerd Andersson spelade piano,
gitarr och ”elorgel” och Eddie Andersson sång. 
Gänget är hemmahörande i Länghem.
Gerd berättade inledningsvis att hon varit med i ett band tillsammans med ett par damer
i publiken. Vi får hoppas att detta inte var ett rövarband utan en musikalisk grupp.
Tonwind började underhållningen med att spela och sjunga Jag ger dig min morgon. 
Musiken som följde hade som upphov eller anknytning till sådana storheter som bland
andra Ted Gärdestad, Benny Andersson och Hep Stars.
Gruppen framförde Malajka som den senare gruppen lanserade för många år sedan.
Gerd berättade om att de vid ett tillfälle förberett i Länghems prästgård för ett program. 
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Eddie, Lena och Gerd.

Då får hon se en mörkhyad kvinna sitta ner och lyssna till repetitionerna. Då började
Gerd spela den omnämnda musiken eftersom den kommer från Afrika också.
Den mörkhyade gästen reser sig och sjunger låten till Gerds ackompanjemang, helt
spontant. Sedan berättar den afrikanska kvinnan att hon sjöng den låten som barn.
Som avslutning på kvällens underhållning sjöngs God Natt.
Gruppen framförde sin sång och musik den 26 juli. 71 personer kom för att lyssna.

Fredrik Nilsson
Vecka nummer två började den 31 juli med att Fredrik Nilsson underhöll med att spela
Spansk och Sydamerikansk musik på gitarr.
Det heter ju att man inte skall gå över ån för att hämta vatten. Detta hade inte program-
kommittén i Finnekumla gjort inför den här kvällen heller. I stället rodde de över sjön
Sämsjön till andra sidan för att hämta den speleman som skulle uppträda denna kväll.

Fredrik Nilsson från Lingåsen.

Lingåsen heter stället som Fredrik Nilsson hämtades ifrån.
Denne man har troligen inte så många vetskap om att han finns. Många barn vet vem
han är. Detta beror kanske på att han är musiklärare.
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Man behöver inte resa till storstaden för att finna skickliga gitarrister. Det räcker alltså
att ro över till andra sidan av Sämsjön för att finna dem. Fredrik trakterade sin gitarr
fullt i klass med sådana storheter som Jojje Wadenius.
Som det sägs inledningsvis fick vi höra musik med sydamerikanska och spansks rytmer.
De stycken han framförde var inte av det enkla slaget. Hur han bar sig åt för att hitta
rätt på gitarrens strängar går inte att med ord förklara.
Detta var musik av det mest fantastiska slag redaktören hört.
Artister har präglat Lingåsen under 50 år och detta ser ut att fortsätta även utan att
bygga upp en scen. Till Finnekumla hade 21 personer rest för att lyssna.

Christina och Tandi Nyhage och Håkan Jonasson
Augusti månad började med att de tre ovanstående personerna framförde musik – lyrik
– och dans.
Trion är hemmahörande i Östra Frölunda.
Programmets första nummer var att de tre vandrade in i kyrkorummet under det att
Håkan Jonasson spelade fiol.

Tandi, Håkan och Christina.

Därpå fortsatte programmet med att Christina skötte den verbala delen. Dels presente-
rade hon de olika låtarna och dels läste hon verser på både dikt och prosa.
Dessutom sjöng hon några låtar. Hennes dotter Tandi dansade till några låtar. Man kan
säga att det var någon form av sakral dans.
Även Håkan fick vid flera tillfällen plats för både gitarrspel och ackompanjemang till
sin egen sång och även till de övrigas sånger.
När programtiden närmade sitt slut läste Christina Fader Vår under det att Tandi dansa-
de och Håkan spelade en melodi. Tandis avslutande dans kallades Gud i dina händer.
Håkan tog åter fram sin fiol och spelade Vid kvarnen varpå sällskapet tåga ut under
fiolspel 
Detta blev en lugn och stillsam Musik i sommarkväll eller Öppen kyrka, välj det som
passar bäst. 44 åhörare njöt av sång och musik.
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Ingvar Petersson och Eva Grahn
Som avslutning på Öppen kyrka i Finnekumla för den här sommaren framträdde Ingvar
Pettersson och Eva Grahn med dragspel, flöjt och sång den 2 augusti. De tog med åhö-
rarna på en resa till Astrid Lindgrens värld. Så många åhörare det kom. Hela kyrk-salen
fylldes. Åtta personer blev förvisade till läktaren.
Även de här artisterna vandrade in under musik.
Eftersom Astrid Lindgren fanns med blev visorna välkända för alla åhörarna. Någon
annan sång klämdes in mellan varven.

Eva och Ingvar drar på för fullt.

Både Ingvar och Eva trakterade var sitt dragspel förutom att Eva spelade på sin flöjt.
Kronan på verket var när hon även tog fram sin Panflöjt och spelade Mio min Mio.
Ingvar tog upp en mycket duktig sångare ur publiken. Han heter Lars Andersson och
skall ha en egen konsert i Länghems kyrka. För övrigt är han medlem i kören Kantona.
Avslutningen inne i kyrkan slutfördes med att våra artister tågade ut på samma sätt som
underhållningen började med.
Väl ute på kyrkbacken blev det andra tongångar. Där klämde Ingvar och Eva i med full
kraft på sina dragspel.
Behöver det påpekas att de möttes med ovationsartade applåder av 100 personerna.

Som avslutning på de två veckorna höll Alexander Gustavsson och Ove Gotting en
kvällsandakt.
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Tåstarpsg. 9, TRANEMO • Mån-Fre kl 14-18, lör kl 10-13

Bubbelbad • Ångbastu • Duschkabiner • Badrumsmöbler • Bastumoduler
DIREKTIMPORT

tel. 0321-725 02

Sportlagret
Sjövik
520 11 Vegby www.sportlagret.com
0321-720 80 info@sportlagret.com

Välkomna till vår utställning!

OBS! 9.900:- 
kompl. utrustat
OBS! 9.900:- 
kompl. utrustat

Exklusiv Jacuzzi 1520x1520x770 mm 
OBS! 13.500:- komplett utrustat
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VÅFFELSÖNDAGAR I
HEMBYGDSPARKEN

Med start den 1 juli serverades våfflor till eftermiddagskaffet i Hembygdsparken i
Vegby. Den här söndagen och fyra söndagar framöver var målet för försäljning av
denna ”nationalrätt”.
Den första söndagen var det dessutom en utställning av vävnader som var tillverkade i
församlingshemmet i Finnekumla. Utställare var Varphönorna. Det är inte felstavat för
det är så de kallar sig. 

Historien som Gustav
drar där borta verkar få

ett dråpligt slut, 
så det är bäst att passa

på å lyssna, tycker 
familjen Hans Nord.

Där, i församlingshemmet, har det funnits vävstolar uppsatta under många år.  I lokalen
i Finnekumla är det många damer som lärt sig konsten att varpa och väva. Damer, ja
det är uteslutande damer som tar sig dit. Varför gubbar inte vill väva är mycket svårt att
begripa. Det snackas ju ständigt och jämt om jämställdhet. Det skulle väl vara tjusigt
med några gubbar placerade vid var sin vävstol för att väva något annat än tuskaft.
Våfflor bakades också och såldes tillsammans med kaffe.
Den andra söndagen var det förutom våfflor en fortsättning på vävutställningen och
dessutom premiär att visa fotoutställningen som en studiecirkel ägnat hur mycket tid
som helst på att få färdig.
Av de tolv deltagarna är det två som bör få ett extra omnämnande. Dessa heter
Margareta Svedberg och Iris Johansson. Dessa två har styrt upp det mesta genom sina
många idéer och kunskaper. 
Margareta har kopierat otaliga kort som finns med på utställningen. De är så skickligt
gjorda att man kan tro att de är originalfoton. En del är faktiskt bättre än originalen.
De två utställningarna är tänkta att pågå under de tre första våffeldagarna. Sedan fort-
sätter fotutställningen ytterligare under de två kvarvarande våffeldagarna för att sedan
fortsätta ytterligare varje tisdag, torsdag, lördag och söndag mellan 14.00- 18.00 fram
till den 26 augusti.
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En del besökare säger att under den timman som de tittat har de bara hunnit med att
studera på ett fåtal skärmar. Flera tillfällen behövs för att smälta allt.
Den fjärde söndagen var det troligen rekord på antalet besökare. Trångt var det bland
korten så det riktigt skavde på armbågarna.
Detta gav utslag när det gäller försäljningen av våfflor. Linnea Claesson bakade så
mycket som hon hann med och Inga Holm hade nytta av alla mil som hon färdats fram
på cykel och till fots. De övriga samlade in disk från borden och överlämnade till Ella
Kindlund i disken. Gun Söder, Siv Karlsson och Birgitta Kumpumäki hade fullt upp
med att vispa grädde, koka kaffe, lägga på sylt och alla andra sysslor som måste till för
att kaffegästerna skulle bli nöjda och glada. Rolf Johansson och Evald Johansson drog
också sitt strå till stacken. De två var manliga ”stugvärdinnor”.

Sonny Vegborn knäppte
den här bilden 
för att visa hur det såg
ut i hantverksstugan.

Glädjande nog fanns det många Vegbybor som blandat sig med alla nya ansikten.
Tilläggas kan att vädret var idealiskt för att gå på utställning och dessutom mumsa i sig
våfflor till kaffet.
En mycket lyckad söndag. 129 sålda våfflor på tre timmar är ett bra resultat. Det blir 43
stycken per timma.
Den fjärde söndagen var det stor blandning av sol och regn. De flesta passade på att se
hur stugorna ser ut på insidan och samtidigt sitta under tak i de båda stugorna och inta
sitt kaffe.
Även om det kommer en skur kan man gardera sig.
Efter att ha serverat våfflor under fem söndagar blev det en extra dag den 5 augusti.
Då var det nämligen Hembygdsföreningarnas dag. Detta kunde naturligtvis inte gå
spårlöst förbi. Vår förening passade på att i samband med fotoutställningen även serve-
ra  nybakade, frasiga och mumsiga våfflor till eftermiddagskaffet.
Fotoutställningen fortsätter, som omtalas på annan plats, men nu är det slut med våfflor
för den här sommaren. 
Man måste inte ta med sig eget eftermiddagskaffe i fortsättningen heller. Ända till den
26 augusti serveras kaffe med dopp i en enklare variant. 
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FOLKE FYLLER 90
Den 4 juli var det 90 år sedan Folke Vegborn såg dagens ljus för första gången.
Hur kan man bli så gammal och dessutom vara så alert?
Studera honom får ni se!

Kan denne ungdomlige 
kille verkligen vara 90?

Vad han än tar sig tillär han alltid lika positiv och ärligt kritisk. När han rattar sin
gamla välvårdade Volvo, som är 35 år gammal, ser han alltid koncentrerad, glad och
positiv ut. När han klipper gräset är det samma sak. Skulle han köra sönder gräsklippa-
ren är även detta med glimten i ögat. Då är det ju bara att ta bilen och åka in till stan
och reparera. 
När han skall röka sin egenhändigt fångade fisk går han med ett leende till sin rök och
lagar till den efter ett troligtvis gammaldags recept.

Sonny klagar på sin far Folke att han går vid sidan om manuset.

Någon gång kan det vara bra med en liten ”pilliknarkare” fast även detta skall vara
med stor måtta.
En sak som troligen förlänger livet är att vara uppriktig och ärlig både mot sig själv
och andra. Denna egenskap framgick med stor tydlighet när gänget var samlat för att
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dokumentera Vegby under 100 år. Då hade han naturligtvis åsikter och uppfattningar
om det mesta. Men aldrig på ett så påträngande sätt att hans åsikter skulle vara lag. 
En viktig egenskap har han: Han är enveten, säger barnen. 
Baka bullar och kakor hör till Folkes absoluta färdigheter. Har man smakat på en bulle
tar man gärna en till.

Gästerna minglar och går tipspromenad.

När man fyller 90 år skall man naturligtvis bjuda 90 personer, som han själv sa vid ett
tillfälle. Eftersom det är sommar och ”garanterat” plusgrader är Sämshov en utmärkt
plats att ordna kalas på. Då kan det till och med regna.
Den 7 juli blev det en stor fest på dansbanan med premiärvisning av fotoutställningen
”Vegby under 100 år”. Fotoutställningen placerades inne i klubbstugan där de allra fles-
ta kände igen alltid någon period av samhället som visades på korten.
När det gällde att sammanställa utställningen var Folke en av de tongivande. Mycket av
det som visas har han ”skuld” i att det kommit med på skärmarna.
Uppfinningsrikedom hör också till Folkes signum. För att göra fotoutställningen intres-
sant passade han på att göra en tipspromenad där de flesta svaren fanns på fotografierna. 
Efter en så fin fest på 90-årsdagen ser vi fram emot att få en lika fin fest på 100-årsda-
gen. Folke gillar nämligen att göra kalas.
I stället för att betala för tipspromenaden ville Folke att man frivilligt skulle lägga en
peng som skulle gå till Hembygds-
föreningen. Summan blev 6 630 kro-
nor. I den summan har Folke själv
plussat på en stor peng med sin gåva.

Folke har kul tillsammans med 
sin syster Anna.
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ETT SNYGGT SAMHÄLLE 
ÄR GULD VÄRT

Hur gör man för att få ett rent och snyggt samhälle?
En mycket viktig detalj är att hålla efter gräset i parkerna. Genast ser allt mycket finare
ut. Det räcker inte med detta. Kanter och runt träden fordrar också ans.
Badplatsen behöver likaså ses över med gräsklippning, rensning av vass, avverkning av
buskar och sly.  
Slänter måste också hållas efter. För att Campingens gäster skall få den underbara
utsikt som de stannat i Vegby för att avnjuta fordras det att sikten inte är skymd.
När kommunens maskiner inte kan komma fram på grund av allt regn som gjort bärig-
heten av marken mjuk då är det bra att ha unga lätta personer som kan ta sig fram där
till fots och med handmaskiners hjälp ta bort det överflödiga.

Viktor Karlsson snyggar till stranden nedanför Vegby Camping.

Allt detta och ännu mycket mer kan vi tacka tre personer för. 
Den som skall ha den största elogen är Gustav Johansson, som ställer upp och fixar det
mesta för att hjälpa de två övriga som heter Emil Frilander och Viktor Karlsson.
Emil har av Vegby Vägförening åtagit sig att trimma gräsytorna i sommar och Viktor
har fått ett så kallat feriejobb, under tre veckor, av Ulricehamns kommun.
Dessa tre tillsammans lämnar ett mycket snyggt samhälle efter sig var de än går fram
med gräsklippare och röjsåg. 
Ni är guld värda för hela samhället!
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VOV VOV SADE HUNDEN
Den 12 juli var vi ute och promenerade i Vegby samhälle. Rätt som det var fick vi höra
en hund som gläfste.
Döm om vår förvåning när vi upptäcker varifrån ljudet kom.
Mitt i den eleganta rondellen i Vegby stod det en liten hund och morrade, i stället för
”Hugo” som satt där tidigare i veckan.
Äntligen hade bröstvårtan fått en kamrat som höll obehöriga på avstånd.
Ett par vänner dök hastigt upp för att studera konstverket. Vi diskuterade vem som
skulle åta sig hålla rent efter hunden. Någon måste ju också se till att den får lite vatten
emellanåt. Med renhållningen är det inga bekymmer säger den manlige bekantskapen
och tar upp en svart påse ur innerfickan. Han gör ett litet hål i påsen och trär den på
svansen. Nu kan den sköta detta alldeles själv, säger han belåtet.
När vi stod där kunde vi konstatera att den lilla vovven hade en dämpande effekt på
trafiken. Många bromsade in och tittade på hunden med ett leende på läpparna innan
färden gick vidare i ett lugnt tempo. 
En liten hund kan tydligen få större effekt än kommunala tjänstemän och trafikskyltar
som ändå ingen bilförare bryr sig om.
Enligt säkra källor var det i Linköping i Östergötland som den första vovven dök upp i
en rondell. Sedan har idén spritt sig över landet och nu var det alltså vår underbara lilla
bröstvårtas tur att få del av denna glada lilla konstart. 
Därmed är Vegby satt på kartan ännu en gång.

Hunden har fräckheten att
räcka ut tungan mot en bilist 
som varit i Gällstad och 
handlat.

Personen som tillverkat vovven, det bör ju i rimlighetens namn vara en person, är väl-
kommen till VSK-bladet för en utförlig intervju i ämnet ”rondellhundar”. 
Överlämna samtidigt en ritning med beskrivning på hur en sådan tillverkas och att des-
sutom få den att skälla!
Någon dag senare hade den tappat svansen och fallit omkull. Någon gav den tydligen
vatten och mat för den hade rest på sig och i övrigt snyggat till sig.
Som sagt var: Vov Vov sade hunden den som slapp vara bunden! 
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SLÅTTERGILLE
I hembygdsparken är det full fräs hela sommaren. Är det inte det ena så är det det
andra. Den 23 juli var det det andra som hände. Med liar, räfsor och grästrimmare ställ-
de det vanliga folket upp för att snygga till de ytor som gräsklipparen, som man åker
på, inte klarar av.

Några hästar fanns
inte i Hembygds-

parken men väl en
enda lieman. Denne
fruktade herre heter

Arne Johansson.

Nästan samma sak händer överallt i naturen. Det som inte maskiner klarar av det klarar
man med mänsklig kraft eller med hästens hjälp.
Undrar just varför samma folk kommer tillbaka år efter år. Orsaken måste vara att
ostkaka och kaffe är gudomligt gott. De yngre personerna i samhället har inte lärt sig
än hur gott det smakar med ostkaka och sylt.

Såg man inte 
händerna kunde man

undra vad detta var
för ett monster.

Han som gömt sig
bakom masken heter

Olle Claesson.
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Under förmiddagen öste regnet ner. Många undrade om det skulle vara möjligt att ta
bort det vildvuxna gräset som fanns kvar. Med regnrockar och sydvästar kan man ju
klara temperaturen i kroppen. Men det är bra mycket behagligare att jobba utan denna
utstyrsel.
När klockan slog fem hade tre stycken infunnit sig med grästrimmare, en med en tyst
lie , en med en grep och en med en kratta. 
Dessa heter Gustav Johansson, Olle Claesson, Gunnar Lundgren, Göran Axelsson och
Siv Karlsson.

Det går inte att klara en slåtter utan tekniker.
Här försöker Gunnar Lundgren och Gustav Johansson att montera ett snöre.

Dessutom var det ytterligare tre damer på plats för att fixa ostkaka med sylt och kaffe
att skölja ner denna förträffliga rätt med.
Deras namn var och är Ulla Rosenqvist, Margareta Svedberg och Iris Johansson.
Det går ju an så länge en gamla generationen orkar hålla på. 
Vad kommer Vegbyborna att säga den dag gräset inte klipps, stugorna inte blir under-
hållna och skötta. Då blir det sannolikt ett fruktansvärt gnäll med undran varför områ-
det blir förfallet utan att någon gör något för att snygga till det hela.
Vem är då denne någon?
Jo det är du som både hinner, orkar och kan dra ditt strå till stacken. Ingen skall behöva
göra allting. Men hjälps man åt behöver det inte bli betungande för någon. Lite social
samvaro är inte skadlig för någon. Tänk dig själv att på varje sammankomst få lära sig
en ny historia.
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Vegbyortens hembygdsförening
Föreningens syfte är att från förstörelse rädda minnesmärken av kulturhistoriskt

intresse och att i därtill lämpliga byggnader förvara sådana föremål från äldre och
senare tid, vilka belysa bygdens folkliv, hantverk och odlingshistoria.

Genom att vara medlem stöder du föreningen.
Kassör: Iris Johansson

Lennart
Jakobssons

ELEKTRISKA AB

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

VEGBY
Försäljning Cylinda 

Vitvaror
LENNART JACOBSSONS

- EN BRA KONTAKT!

Vegagatan 22 - 520 11 VEGBY

elcenter AB
ULRICEHAMN • Tel. 414 23, 414 96

Servicebil: Richard 070-288 01 48, Patrik 070-335 21 43
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SÄMSJÖDRAGET 2007
Är det tur eller otur med ösregn? Detta undrade många fiskare denna eftermiddag.
Startkort började säljas klockan 5 men helt i linje med prognoserna började det regna
en halv timma före. Detta avskräckte säkert en och annan ovanligt ”syten” från att
komma till jakten på största gäddan.
Vad vore ett Sämsjödraget utan redskapsförsäljaren Uno Carlssons närvaro.
Ingen kunde med bestämdhet säga vad gäddorna tyckte om vädret. Ingen hade frågat
dom. Skulle dom hugga eller inte? Ja, det var den stora frågan denna kväll.
Klockan sex gick startskottet. De som inte redan stävat ut på böljan den grå gjorde
detta nu. Det gäller att få ner wobblern i plurret så snart som möjligt. Nå´n annan kan
hinna före och ta upp åttakilos gäddan, och det vore ju en katastrof.
Tävlingen går ju ut på att största fisk vinner och det skall vara en gädda i år också.
Andra sorter räknas inte.
85 fiskare hade löst startkort. En hyfsad siffra om man tar vädret med i beräkningen.
Som vanligt avslutades invägningen klockan 10.
Det visade sig att hemmalaget vann. Alla tre vinnarna hade anknytning till Vegby på ett
eller annat sätt.
Mathias Andersson fick det mest åtråvärda priset nämligen att få sitt namn ingraverat
på vandringspriset. Segergäddan vägde 4,3 kilo.
På andra plats kom Mikael Andersson med en gädda som vägde 3,7 kilo.
Som god trea hamnade Magnus Sundmark vars gädda vägde 3,05 kilo.
Rekordet var det ändå lång till att både nå och slå. 
Trots att något vått föll från ovan var arrangörerna ganska belåtna ändå. 
Det måste ju vara något fel när fritidsfiskarna tar upp de största bamsingarna i förväg
när de vet att det är Sämsjödraget som gäller. Detta var tävling nummer 12 i ordningen
sedan starten 1996.
Årets Sämsjödraget hölls den 24 juli. 

Segraren Mathias Andersson flankeras av tvåan Mikael Andersson till höger
och Magnus Sundmark till vänster.
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VAN-TRÄFF
Sämshov kan man använda på många olika sätt. Förutom att sparka boll kan man dansa,
kånka kärring eller som nu mellan den 26 och 29 juli ställa upp amerikanska bilar.
Den här klubben heter Gothia Van Club och har sitt säte i Göteborg. Klubben består av
ett 15-tal medlemmar från Västra Götaland.
Totalt finns det ett 10-tal föreningar runt om i Sverige. I genomsnitt har varje förening
ca 25 medlemmar som består av hela familjer. Varje medlem består av alla medlem-
marna i familjen. Detta innebär att åldrarna sträcker sig mellan 3 månader och 64 år.
Under ett helt år har de flesta föreningarna anordnat var sin träff. Om två veckor är det
Dalslands tur att anordna något liknande som det var i Vegby.
För ett par veckor sedan var en del av deltagarna i Norge på en träff.
Medlemmarna är mycket angelägna att framhålla att detta är ingen ”suparklubb”. 
Man lär känna folk från hela landet och även från Norge och umgås med människor
som har samma intresse. Varje medlem har sin familj med sig och då kan man ju förstå
att spriten inte är den viktigaste delen i samvaron. Som i så många andra föreningar är
det den sociala biten som är den viktiga.
En viktig sak i samvaron är att det är tillåtet att psyka varandra för val av bilmärke,
bilens ålder och skick eller något annat som väcker munterhet. Man tar det med en
klackspark och tar en öl tillsammans.
Den här föreningen har inga vanliga personbilar bland medlemmarna. Det är bilar av
typ Van som gäller. Bilarna kan vara ombyggda, det gör inget, men huvudsaken är att
det är en amerikansk modell av något slag.
Den första bilen anlände redan under torsdagen och var sedan kvar ända tills på sönda-
gen när träffen avblåstes.
Till träffen i Vegby hade det kommit gäster från 6 olika klubbar. Vädret ställde till det
och avskräckte en del från att komma, trodde arrangörerna.

Ägaren av rariteten
står till vänster och
den ende från Vegby
Bengt Jansson i mit-
ten och ytterligare
en herre till som vet
mycket om bilar.
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Det händer på Vega
Hösten och mörkret närmar sig, men det finns en del ljuspunkter som man kan vara
med på. Missa inte att vi har en fin samlingslokal som heter Vega. Där anordnas en del
aktiviteter då och då. Surfa in på hemsidan www.vegby.se lite då och då och se vad
som är på gång. Ta en titt i brevlådan också. Ibland finns informationen där. 
Nu närmast blir det en pubafton, 27 oktober kl 20, då Recover kommer att spela. 50 kr
i inträde och servering till självkostnadspris(nästan). Så mycket billigare helkväll kan
man inte få. Anmälan kan ske till Peter, 711 98, eller Janne, 724 90.

Nyfiket i ny regi
För dem som varit uppmärksamma, så har man kunnat se lite förändringar på Nyfiket i
Sjöparken. Framför allt har ett par nya ansikten dykt upp. Det är Gunnar och Anna-
Lena som tagit över verksamheten sedan den 20 augusti. Paret har fina ambitioner, så
ge dem lite tid. Den största förändringen som genast kommer att märkas, är att fiket
kommer att var öppet varje dag framöver kl. 11-19. VSK-bladet hälsar de nya välkom-
na, samtidigt som vi tackar tidigare ägare, Per-Ola, Pia, Robert och Katarina, för den
fina insats som varit.

Öppet brev till allmänheten

Ulricehamn 2007-08-20

Hej!

Vill meddela att Nords Åkeri AB inte kommande säsong avser att ta hand om snöplog-
ningen i Vegby. Gäller såväl allmänna gator, vägar och gång-/cykelvägar. Med anled-
ning av att vi sagt upp de uppdragen kommer inte någon bemanning att finnas, ej heller
för de privatpersoner eller företag som vi hjälpt. Vi tackar för visad uppskattning och
hoppa att ni varit nöjda med insatsen

Med vänliga hälsningar
P-E Nord
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UNIONSFESTEN…
...blev en lyckad tillställning på Vega. Kvällen började med lite mingel, hamburgare
och dryck. Fortsatte sedan med Sverige-Danmark på bioduk, för att avslutas med dans
till livebandet Ulf & Roger. Omkring 200 personer kom till Vega för att umgås och få
uppleva lite spänning och glädje tillsammans. De flesta verkade nöjda när det var dags
att summera kvällen, även om resultatet på matchen ”bara” blev 0-0. Men uppslutning-
en visar att konceptet ”Unionsfest” är något att spinna vidare på. 

Några matchresultat
P14 - Vår

Gällstad - Vegby/Tvärred 3–1
V/T–Länghem/Limmared 3–2
Dalstorp Sv. – T/V 2-5
V/T – Tranemo Norr      11-2
Äspered/Dannike – T/V 2-2 
V/T – UIFK Barca 7-1
Södra Ving – V/T 1-2
V/T – UIFK United 2-3
Timmele/Redväg – V/T 0-2
V/T – Sexdrega/Aplared 1-2
V/T – Tranemo Södra 7-0
Dalstorp Gul – V/T 3-0
V/T–Limmared/Länghem 1-1
V/T – UIFK Arsenal         10-1 

P14 - Höst

V/T – Dalstorp Sv. 2-0
Limmared/Länghem-V/T 4-2
Äspered/Dannike – T/V spelas 23/9
V/T - Södra Ving spelas 29/9

P12 – Vår

UIFK – Vegby 3-6
Vegby – Äspered 4-3
Timmele/Redväg – Vegby 4-3
UIFK Ajax – Vegby 5-3
Vegby – Tranemo Norra 2-4
Vegby – Gällstad 5-1
Vegby – Tranemo Södra 3-2
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P12 – Höst

Vegby – UIFK 11-6
Vegby – Redväg/Timmele 4-3
Sexdrega/Aplared – Vegby 1-6
Vegby – UIFK Ajax 6-4
Timmele/Redväg – Vegby 6-3

P10 – Vår

Tranemo – Vegby 5-1
Vegby – Gällstad 2-3
Länghem – Vegby 6-1
Vegby – Sexdrega 2-4
Dalstorp – Vegby 5-3
Vegby – UIFK 9-1

P10 – Höst

UIFK – Vegby 1-1
Vegby – Tvärred 1-3
Limmared – Vegby 6-3
Vegby – Hössna 7-1

Laget bestod av: Markus Karlsson, Niklas Häggkvist, Erik Hjalmarsson, Filip Kallin,
Henrik Andersson, Albin Torstensson, Rasmus Folkesson, Joel Claesson, Louise
Torstensson, Elsa Abrahamsson, Jenny Karlsson, Stina Sävengård.

F10 Grupp A – Höst

Vegby – Hössna 9-1
UIFK – Vegby 0-9
Vegby – Rångedala 9-0
Dalstorp gul – Vegby 2-9

Ett härligt gäng kämpande tjejer: Louise Torstensson, Julia Holm, Ebba Emanuelsson,
Anna Frilander, Lin riera Nadal, Julia Kallin, Elsa Abrahamsson, Jenny Karlsson, Stina
Sävengård, Amela Duratovic.

Tjejerna har en match kvar att spela mot Dalstorp Svart den 23/9. Vi får väl säga grattis
till seriesegern som redan är i hamn trots en match kvar. Vilken toppensäsong.
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GOTHIA CUP DAGBOK
Söndagen den 15:e juli anlände 22 förväntansfulla MTV-tjejer till heden i Göteborg.
Efter ålderskontroll tog vi spårvagnen ut till biskopsgården på Hisingen där vi hyrt fol-
kets hus som skulle vara våran bas hela veckan! Tjejerna var anmälda i G17 klassen
trots att laget bara hade en 17-åring och mest 15-åringar så vi räknade inte med några
större framgångar utan vårt mål var att göra vårt bästa och ha kul! 
Måndagens motståndare var storlaget Hammarby i Kungsbacka. Efter resa med spår-
vagn och pendeltåg var vi på plats. Shit vad bra dem ser ut! sa Lisa Gotting när hon
fick syn på de grönvita tjejerna. Med fjärilar i magen på både spelare och ledare så bör-
jade matchen avvaktande. MTV kunde störa motståndarna till misstag genom hård
press, och de chanser som Hammarby skapade tog Emma med hjälp av både ribba och
stolpe. I slutet av halvleken fixar Hanna Kuusisto en straff genom sin snabbhet i
djupled. Elin Thuresson slår en bra straff men Hammarbys målvakt läser den bra och
räddar, tungt men tjejerna kämpar vidare men med en kvart kvar får Emma kapitulera
när en Hammarby tjej placerar in bollen vid bortre stolpen. Resultatet står sig matchen
ut men det var nöjda tjejer efter matchen. De kände att dom hade gjort sitt yttersta och
visat en grym lagmoral. 
På kvällen var det dags för invigning inför 52 000 åskådare på Ullevi, en imponerande
föreställning med musik, uppvisningar och fyrverkerier. MTV tjejerna tog för sig på
läktaren och tillsammans med ett annat lag fick de igång vågen på hela Ullevi, impone-
rande!
På tisdagen stod Tölö från Kungsbacka för motståndet. MTV-tjejerna försökte även i
denna match störa motståndarna högt upp men tyvärr var de alldeles för bollskickliga
och vi blev upprullade gång på gång. Oj vad hjälplös man kände sig på bänken.
Matchen slutade till slut 8-0 och det var bara att applådera motståndarna som visade
upp ett spel som senare visade sig räcka till seger i hela Gothia-cup! Kul att ha mött det
bästa laget så här i efterhand...
Onsdagens motståndare var Futstars FC från Brasilien, ett tekniskt lag med småväxta
spelare. I matchens inledning pressade vi tillbaka motståndarna och ledningsmålet
hängde i luften. Till slut kunde Marika Svensson ge MTV ledningen efter ett starkt
genombrott efter en lång utspark från Emma i målet. Brasilianskorna är svåra att ta bol-
len från och de är nära att få in en boll men resultatet står sig i halvlek. I andra halvlek
får brasilianskorna in kvitteringen efter en tilltrasslad situation i MTV:s straffområde.
MTV pressar på för seger men bollen vill inte in, matchen slutar 1-1.
Tågresa och spårvagn hem till biskopsgården för middag och en kort vila! Efter midda-
gen fick vi åka till Åbys grusplan och möta Elverun från Norge. I en jämn match kunde
Marika än en gång ge MTV ledningen efter ett starkt genombrott, Marika visade topp-
form turneringen igenom och skapade hela tiden farligheter. Tyvärr vände norskorna
matchen med två snabba mål och det såg tyngre ut för MTV-tjejerna. Men efter fris-
parksmål av Lisa Gotting från drygt 30 meter så såg matchen ut att få avgöras på straf-
far. Med 1 minut kvar får norskorna en hörna som dem avgör på. Blytungt! Tjejerna
kommer över förlusten ganska snabbt och Petra säger att det var okey att förlora mot
norskorna för de var så himla gulliga!
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Onsdagskvällen och hela torsdagen var det fritt att göra vad man ville, Liseberg, nords-
tan och Heden var fyllda med spelare och ledare från hela världen, häftigt!
Årets Gothia cup blev i år världens största cup med 1585 lag från 66 nationer!
Sammanfattningsvis flöt hela cupen ofattbart bra för MTV-tjejerna som visade härlig
kampvilja och jättefint uppträdande hela veckan.
Stort tack till Eva och Lyzette som fixar mat och mycket annat. Utan dem hade detta
varit omöjligt att genomföra.
Man längtar redan till nästa års Gothia cup då vi hoppas kunna ställa upp med både ett
17-års och ett 15-årslag.

/ Sören N

MTV 2008
Bakgrund:

Satsningen på ett gemensamt damlag och ett F15 lag inleddes under 2007. Vi har också
haft två gemensamma F14 lag igång.
Året har varit fantastiskt roligt med många tjejer i lagen, roliga träningsläger, ett serie-
spel som gått över förväntan samt Gothia Cup som var årets höjdpunkt för de flesta.
Vi har börjat från grunden med allt vad det innebär. Matchställ till båda lagen, overaller
till tjejerna, bollar och övrigt materiel samt anställt en tränare som är mycket omtyckt
av tjejerna.
För att klara den här starten så bidrog de tre klubbarna med ett startkapital. Vi har även
lyckats få en del sponsorer att ställa upp på olika sätt för laget. Utan den hjälpen och de
eldsjälar som visat ett stort engagemang under året så hade det inte gått att göra den här
satsningen.

2008

MTV växer och inför 2008 planerar vi för ett A-lag, ett B-lag alternativt ett F17, F15
och ett F14 lag.
De som är födda 1992 och tidigare tränar i en grupp och de som är födda 1993 och
senare i en grupp. Hä kommer det att finnas möjlighet att flytta mellan lagen.
Vi planerar att åka på träningsläger på våren och till sommaren är det Gothia Cup som
gäller. 2008 kommer att bli ett jättespännande år.
Vi har ett fantastiskt spelmaterial med underbara och duktiga tjejer samt en grundstom-
me av ledare som ställer upp helhjärtat för MTV.

/Janne Kuusisto, Tvärred

51

VSK Bladet 3-07  07-09-27  12.47  Sida 51



Tabeller MTV lagen

Div 5 Ulricehamn, damer
Lag m v o f + - - p
Södra Vings IF 14 12 1 1 55 - 15 37
Kindaholms FF 13 11 0 2 51 - 31 33
Brämhults IK 13 7 3 3 52 - 31 24
Fristads GoIF 13 6 0 7 29 - 28 18
Svenljunga IK 13 4 3 6 22 - 25 15
Marbäck/Tvärred/Vegby 13 3 2 8 21 - 44 11
Bergdalens IK 13 2 2 9 15 - 43 8
Grönahögs IK 14 0 5 9 22 - 50 5

F 15 div 2 Sydöstra
Lag m v o f + - - p
Mariedals IK 13 13 0 0 89 - 16 39
Ulricehamns IFK 14 10 1 3 62 - 18 31
Nittorps IK 13 9 1 3 61 - 29 28
Timmele GoIF 15 6 4 5 24 - 26 22
Marbäck/Tvärred/Vegby 14 6 2 6 36 - 34 20
Sätila SK 13 3 2 8 20 - 41 11
Grönahögs IK 14 3 2 9 23 - 52 11
Södra Vings IF 13 2 1 10 15 - 64 7
Fritsla IF 13 2 1 10 15 - 65 7

F 14 Ulricehamn
Lag m v o f + - - p
Marbäck/Tvärred/Vegby 11 8 1 2 51 - 16 25
Hössna 10 7 1 2 37 - 14 22
Nittorp 10 7 0 3 40 - 33 21
Vegby/Tvärred/Marbäck 9 8 1 3 25 - 16 16
UIFK 93 10 3 1 6 17 - 28 10
UIFK 94 9 2 0 7 16 - 44 6
Tranemo 11 1 0 10 20 - 55 3
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