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TILL MINNE AV STIG

 

När budet om Stig Ivarssons bortgång nådde oss funderade på vi om detta verkligen
var sant. Hade vi hört rätt. Det var ju bara tre dagar sedan han var med det gamla gäng-
et och spelade bowling i Borås.
Nu när det ändå tycks vara så är det med stor saknad vi tänker på honom. Stig var en
äkta VSK:are och Vegbybo i ordets rätta bemärkelse. Hela hans liv ägnade han åt
Vegby Sportklubb och Vegby samhälle på olika sätt.
Som vänsterytter i fotbollslaget var han ett respekterat namn i våra bygder. Stigs kropp
var ganska hård att möta. Krutet i hans dojor var heller inte att förakta. Fråga målvak-
terna som ännu minns!
Inom bandyn var Stig en mycket god målvakt, snabb och orädd. Han var med och
förde upp Vegby Sportklubb ända upp till den näst högsta divisionen.
När idrottskarriärerna var över var det ganska naturligt att anlita hans tjänster som leda-
re. Förutom att han var invald i fotbollssektionen var han lagledare under ett antal år.
Vem minns inte Stigs stora pliktkänsla 1983 när årsmötet inte förmådde att skaka fram
en ny ordförande. Då sa Stig: det är la konstigt att inte en enda Vegbybo kan åta sig att
bli ordförande. Vi fick lämna årsmötet utan ordförande. Ett extra årsmöte blev utlyst
och då kliver Stig fram och säger att då får la jag ta ordförandeskapet jag vill det egent-
ligen inte men jag känner att jag måste. Det är sådant som bevisar en oerhörd plikt-
känsla och rakryggat uppträdande. Det förtjänar att nämnas att det var mycket stimule-
rande att jobba tillsammans med honom i styrelsen. Tyvärr underskattade han sin egen
förmåga att leda klubben. Han var ganska ensam om att tycka så.
Stig kom med i styrelsen redan 1964 -1970 förutom åren 1983 -1987 som ordförande.
Under en period samlade VSK in tidningar för att dra in pengar till klubbkassan. Då
åktes man runt i våra två socknar och transporterade papper till en stor kontainer på
Sämshov. Vem var det som upplät sin lastbil till detta? Jo, naturligt vis var det Stig
Ivarsson. 
Privat var han också en mycket god vän. Goda vänner kan man anförtro sig åt utan
rädsla för att samtalet skall föras vidare. En sådan vän var Stig.
Vi som bott grannar under många år minns hur våra barn gärna sprang till Stig när han
fanns i trädgården. Han hade alltid tid att prata och skämta med dem. Detta minns bar-
nen fortfarande trots att de i dagsläget själva håller på att bli gubbar och gummor.
Många minns efter åren som gått att han alltid stängde av slipmaskinen i glasmästeriet
när barnen kom in. Den lilla pratstunden måste ha varit viktig i våra barn liv eftersom
minnet hängt sig kvar så starkt under så lång tid.
Alla vi som funnits runt omkring Stig kommer att sakna honom mycket som en mycket
god vän och kompis.
Solveig har förlorat sin make och Birgitta sin far. Det blir lätt tomma ord, men vi vill
ändå försöka att dela sorgen med Er och hela familjen.
Trots att allt just nu är mycket sorgesamt skall vi ändå med tacksamhet tänka tillbaka
på all den glädje som Stig gett oss.
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FOTBOLLSSPARKARNA RAPPORTERAR

 

Trots att det är vinter har inte fotbollsspelarna lagt av. Nu är tiden när det gäller att
hålla sig inomhus.
Man håller just nu på att träna inför vinterns fotbollscuper. Det är meningen att Vegby
sportklubb skall ställa upp i både Ulricehamn och Nittorp.
Turneringen i Ulricehamn heter Minutencupen. Denna turnering sponsras av
Ulricehamns Sparbank, därav namnet. Som vanligt spelas den turneringen under tret-
tondedag jul den 6 januari.
I Nittorp kallar man sin turnering Sparbanken Cup. Där är också en bank inblandad,
nämligen Östra Kinds Sparbank med säte i Tranemo. Turneringen spelas den 14 och 15
januari. 
Lottningen är ännu inte klar när detta skrivs.
Claes-Erik Sjölin håller på att förhandla med Henrik Lindgren om att fortsätta som trä-
nare ytterligare ett år. Han har ställt sig lite avvaktande och vill ha ytterligare en som
hjälper till med träningarna. Det är just där som problemet finns. 
I övrigt är inget klart, varken med nyförvärv eller spelarförluster. Som bekant gäller
den så kallade Bosmandomen. Det innebär att spelarna är fria att komma och gå som
man vill under tiden 15 november till 15 december om man inte är bunden av kontrakt.
Vem vet, när detta läses kanske det dräller av nyförvärv till VSK s fotbollslag utan att
det kostat ens ett enda öre.
Vi har faktiskt en match från höstomgången kvar att redovisa. Avslutningsmatchen mot
Tranemo slutade med vinst för Tranemo med 5-0.
Efter serieavslutet hade fotbollssektionen ordnat en avslutningsfest där det bjöds på pizza.
När spelarna var samlade passade sektionen på att utdela pris till bäste målspottare
2004. Emil Ljungberg heter han och han hade 7 mål på sitt samvete.
Priset till årets spelare gick till Jens Sjöberg.
Som tidigare nämnts är det full fart på träningen inomhus. På tisdagarna mellan 2
november till den 28 december tränar man i idrottshallen i Tvärred.
Under fyra måndagar sker träningen i Sim och Sporthallen i Ulricehamn och två lörda-
gar tränas det i Stenbockshallen,
Vårens träningsmatcher på Ekvallen är bokade. Första träningsmatchen spelas mot
Vänga 28/3. Därefter följer Gällstad FK 1/4, Norrmalm 9/4, Målsryd 16/4 och slutligen
Sparsör 23/4.
Veckan därpå startar Vegbys serie Div. VI. Serien är förändrad sedan förra säsongen
med tre helt nya lag som kommer från serierna runt Falköping. Seriesammansättningen
är som följer: Vegby, Länghem, Redväg, Hällstad, Grönahög, Marbäck, Ljungsarp,
Målsryd, S Ving och så de helt nya Grolanda, Sandhem och Mullsjö. Serien består allt-
så av 12 lag.
Kommunens ekonomi är ganska trängd. Detta innebär att det är näst intill omöjligt att få
bidrag till en 7-mannaplan. Har du eller vet om någon som behöver tippa fyllnadsmassor
kan du höra av dig till Brallis. Han tänker försöka utan bidrag med frivillig hjälp. 
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KÖRKEVÄGEN

 

Vegbyortens Hembygdsförening har gjort till tradition att anordna torpvandringar. I år
var den andra i ordningen förlagd till Säm. Den 12 september samlades 15 nyfikna per-
soner vid Bosgården för att få lyssna till Arne Johanssons berättelser om den gamla
Prästvägen eller som den kallas i folkmun Körkevägen.    
Sådana vägar anlades för att prästerna skulle kunna ta sig fram med hästskjutsar från
prästbostället till pastoratets olika kyrkor.
Vägen som stod i centrum för dagens utflykt gick mellan Gällstad och Säm på den
östra sidan om Sämån. Enligt gamla mätningar var det 4 275 alnar mellan klockstapeln
i Säm till kyrkan i Gällstad. En aln var nästan 60 centimeter lång.

 

Körkevägen var troligen inte så fin då som nu. Nu går det utmärkt att köra bil på den.

 

Skulle man återge allt som Arne tagit fram skulle detta fylla ett helt VSK-blad. Arne är
en fantastisk människa som har ett enormt intresse att bevara allt gammalt som är av
intresse för nuvarande och kommande generationer. Inom parentes kan nämnas att det
är hans förtjänst att kyrkan i Gällstad numera heter Gällstads och Södra Säms kyrka.
Vidare vill han att de gamla sockengränserna skall bevaras så att även generationer
efter oss skall ha förståelse för hur det var på ”den gamla goda tiden”. 
Efter att ha hört Arne berätta var det flera i sällskapet som ifrågasatte hur god den tiden
egentligen var. Man tvingades att leva under mycket knappa förhållanden.
Två stugor tilldrog sig av naturliga skäl särskild uppmärksamhet. Dessa stugor är i dag
uppställda i Hembygdsparken i Vegby.
Finas stuga låg alldeles i närheten av bron vid Bosgården på en liten kulle. Där bodde
hon tillsammans med en annan kvinna som hette Augusta. Det berättas att de inte
kunde hålla sams. De kunde inte dela rummet och inte heller laga gemensam mat.
Därför rullades en matta ut mitt på golvet som fick utgöra staket. Nåde den som gick
över på den andras sida. Stället kallades Tån. Detta namn var vanligt då ställena låg i
utkanten av byn.
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På den tiden var det inte nyttigt att möta kvinnfolk det första man gjorde på morgonen.
Länsman skulle ut och resa med häst och vagn. Då får han syn på de ovan nämnda
damerna. Han beordrade med hätsk stämma att kusken skulle vända ekipaget för att
slippa möta ”dessa förbanskade gamla horor”.
Kullen där stugan låg består av grus. Där kan man se hålor i marken. Dessa hålor
inreddes till att förvara potatis i. Där kunde man förvara dem frostfritt och torrt under
vintern.

 

Mätta och belåtna skall vandringen skall just återupptas 
efter kafferast i Arnes fritidshus.

 

Liljas stuga låg vid sidan av vägen som gränsar till Lillagärdet. Lyckan där stugan låg
kallas än i dag Karlssons lycka. Denne Karlsson var skollärare och fick bruka lyckan
delvis som lön. Han hade 1852 inte mindre än 296 barn att undervisa. Detta borde
dagens lärare ta till sig när det gnälls över stora klasser.
Utmed vägen bodde det massor med människor. Enligt gamla skrifter kan man utläsa
att många bodde på ställena under endast ett per år. Därefter drog torparna vidare till
nästa ställe.
Arne Johansson har dokumenterat 11 olika bosättningar utmed Körkevägen. Den
utmynnar vid Gårdö i Gällstad. Just där fanns den första affären på platsen. Det berättas
att en bonde sänt sin son till affären för att köpa fläsk. När grabben kom hem krälade
det av mask i fläskbiten. Bonden blev av naturliga skäl riktigt arg och gick själv tillba-
ka med fläsket. Väl framme kastade han fläsket på disken och skällde ut handlaren.
Handlaren skulle betala tillbaka det bonden lagt ut. Då säger bonden i ren ilska att du
kan behålla pengarna mä, och så gick han ut från affären. 
Detta var en mycket intressant torpvandring. Den gick där terrängen var välkända för
somliga och totalt okända för andra. Efter att Arne guidat oss känner sig de allra flesta
hemma även i dessa trakter.    
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HUSFÖRHÖR MED TRADITION

 

När höstrusket infinner sig vet man att snart är det dags för årets Husförhör i
Hembygdsparken. Husförhör i allmänhet har en lång tradition bakom sig. Tradition har
det också blivit att samlas i Liljas stuga för att få sig till livs lite andlig spis. Den spisen
serverades den 14 oktober. Enligt ordföranden Göran Axelsson var det samma antal
besökare i år som det brukar vara nämligen 17 stycken inklusive präst och klockare.
Kyrkoherde Ulf Jonson påminde om att om sommaren går åskan och om vintern är det
husförhör.
Om husförhöret har en lång tradition så har Ulf Jonsson det också. Utan att veta kanske
han har lika lång tradition som antalet husförhör i Hembygdsparken. Vad som är säkert
är att han har varit kyrkoherde i Gällstad under 18 år. Han har nyss fyllt 50 så han var
bara en pojkspoling är han tillträdde tjänsten.

 

Kaffe och smörgås var mums filibabba för både präst, kantor och församling.

 

Utrymmet är inte stort i stugan men det blir trångt och mysigt när vi får trycka ihop oss
och känna den gammaldags atmosfären så som det kanske var i äldre tider. Den här
gången var det däremot ingen Emil som ställde till det med att blanda om galoscherna i
farstun. Alla tycktes få med sig sina egna när det var dags att vandra hemåt. 
Förhöret var ju inget förhör. Det handlade mer om en föreläsning. En nutidens sam-
mankomst av detta slag borde kanske i stället för förhör vara en dialog mellan deltagar-
na och prästen. Den här gången saknades dialogen nästan helt. Enda gången var när
skapelsen kom på tal. 
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Ulf Jonsson gjorde en utläggning om sanningsfrågan och bibelsynen. Han utgick också
ifrån att alla är blindfödda. Vi trevar oss fram och får på så sätt fram en gudsbild. 
Sedan ställde han frågan om vad vi har för tankar om Jesus och Gud. Man kan söka
svaret i bibeln som är en exempelsamling. Ett exempel är när Jesus gick på vattnet. Det
finns ett otal andra episoder också som beskrivs. Vi kan än i dag föra vittnesmålen
vidare genom att berätta för kommande generationer. Vårt budskap blir då som en bud-
kavle.
Att Lars Wadell, som är kantor, följt med och trampade på den gamla orgeln förhöjde
stämningen åtskilligt. Hela sju psalmer fick han chansen att leda med att inte bara tram-
pa på pedalerna. Han hade tio fingrar med sig också som han lät smeka tangenterna på
orgeln med.
Efter detta avslutades samvaron med det obligatoriska kaffet. Efter att ha suttit tysta en
längre stund släppte alla tungors band när koffeinet gjort sitt intåg i kroppen.
Ordföranden Göran Axelsson tackade Ulf Jonsson och Lars Wadell för deras medver-
kan och de trogna besökarna som återkommer år efter år.

 

Det var Ingegerd,
Linnea och Kerstin
som gjorde att alla
blev mycket prat-
glada.
Vad vore ett husför-
hör utan kaffe och
smörgåsar.

Visst smakade det gott,
det syns lång väg.
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PANIK I SKOLAN

 

Den 9 oktober kom ett kärt återbesök till Vegby. En teatergrupp från Uppsala som kal-
lar sig Panikteatern var i Vega och roade oss den 8 april år 2000.
Vartannat år är det tydligen som gäller för Byggnadsföreningen Vega. För nästan precis
två år sedan, eller närmare bestämt den 11 oktober, kom friteatern på besök i Vega
Nu är alltså Panikteatern tillbaka igen med en föreställning som de döpt till Kabaré
Karusell. Teatern har i år hela 30 år på nacken. Maud Nyberg har spelat teater i just
Panikteatern i 10 år och Ronald Brandell av och till i 25 år, mycket imponerande. 
Maud Nyberg står som författare till det som utspelades på scenen och kring borden i
salongen den här lördagen.

 

Så här gör man när man tackar publiken och mottar folkets jubel.

 

Skådespelarna som deltar är exakt desamma den här gången. Ronald Brandell, Maud
Nyberg och Per-Anders Strand heter medlemmarna i gruppen som tog Gymnastiksalens
golv i skolan till teaterscen. Gruppen hade den här gången fått en förstärkning med den
utmärkte pianisten och tillika skådespelaren Erik Lindholm. 
Panikteaterns förra föreställning var förlagd till Skaraborg. Efter övernattning på en
gård någonstans i Sverige ställdes kosan till Vegby. När föreställningen var över vände
man tillbaka mot Skaraborg och hamnade på en gård i Trädet. Gruppen föredrar att bo
på bondgårdar framför som de kallar det ”hotelldöden”
Orsaken till att teatern blev förlagd till skolan var att Vega var uthyrd den lördagen till
annat.
Men det gick lika bra att bygga en 40-tals krog och placera ut bord och stolar där som i
Vega.
Skådespelarna är vana att anpassa sig efter hur lokalen ser ut. Föreställningen utspelade
sig mitt bland gästerna i den tillfälliga restaurangen. En liten scen hade man med sig
förutom strålkastare och all annan rekvisita. 
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Gruppen agerade alltså på golvet och sprang omkring hej vilt mellan borden. Därför
användes en mycket stor yta av de agerande. Man kan inte annat än förundras över det
höga tempot i framförandet.

 

Maud Nyberg
flörtar med

Olle Claesson.

 

Man fick publiken med sig på ett mycket ”fiffigt” sätt. Allt eftersom skådespelarna
sprang runt kring borden stannade man plötsligt upp och riktade sina ord direkt till
någon som satt ”i vägen” just då. Denne någon kände sig plötsligt mycket betydelsefull
och sprack upp i ett stort leende. Man kände att man deltog i teaterförställningen.
Det blev en teaterföreställning med mycket sång och musik. Det är ju trots allt inte all-
tid som teorin stämmer överens med verkligheten. När verkligheten tränger på är de
fagra löftena inte värda så värst mycket.

 

Allmän prisut-
delning eller
som det heter
hjärtligt tack
för en fin före-
ställning
Erik Lindholm,
Per-Anders
Strand. Ronald
Brandin och
Maud Nyberg
tackas med
blommor av
Mikael
Peterson.
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Den röda tråden i föreställningen handlade om Kärleken, den stora, stora, stora
Kärleken.
Intrigerna som spelades upp hände för länge sedan ända tillbaka till 1912. De som
kommer ihåg fick man på den tiden inte, inte ens på 40-talet, säga Du hur som helst.
Då skulle det vara herr hit och herr dit eller fru hit och fru dit. 
Detta var ett om än litet problem för personalen i krogen som bestod av i huvudsak sty-
relsemedlemmar i Vegaföreningen. I den styrelsen säger man oförbehållsamt du till
alla. 
De olika rollerna spelades av Ronald Brandin (Sigvard Herdin), Maud Nyberg (Gunvor
Herdin och Sonja Steen), Erik Lindholm (Benny Boy) och Per-Anders Strand (George
Skantze).
Vi hälsar Panikteatern välkommen tillbaka och hoppas att en större publik då kommer
när det bjuds på förstklassig underhållning och att det dessutom bjuds på förtäring som
ingår i biljettpriset som var mycket måttliga 120 kr.

 

Den utmärkte
pianisten Per-

Anders Strand.

Ronald Brandin tröstar
Maud Nyberg.
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INFÖR ADVENT

 

Folket i samhället Vegby brukar gå i väntans tider när det närmar sig advent. I år blev
det ingen julbasar som många hoppats på. Det har antytts att Vega eventuellt kommer
att anordna en basar själva nästa år. Skall vi hoppas på att Vega efter sammanslagning-
en med Byalaget kommer att förfoga över många fler som är villiga att hjälpa till.
Inför detta första advent var det bara Vägföreningen som höll färgen. Som traditionen
bjuder satte styrelsen upp en gran på Vegatorget.
Styrelsen uttryckte att om det inte blir någon julbasar nästa år blir det inte heller någon
gran. Det åtgår många timmars frivilligt arbete för att hugga granen, transportera den,
resa den och montera i lampor. Sedan återstår arbetet med att snygga till efter jobbet.
Granris, spån och träflisor skall transporteras bort.
Dessutom är det ju så, numera, att det finns ytterligare en stor och fin gran som står på
plats året runt nedanför gamla konsum. Granen utgör ett mycket fint blickfång från
landsvägen och stora delar av Sämbyn. En sådan grannlåt med massor av lampor
kanske det inte finns ens i våra större städer.

 

Granen står så
grön och grann
på torget.



 

RÖDAKORSAUKTION I FINNEKUMLA

 

Kantona och Martin Josefsson är nästan sant. Vad vore en auktion i Finnekumla för-
samlingshem utan dessa två ingredienser.
Blandningen skulle inte vara komplett om inte kaffe, smörgås och lotterier tillsattes. På
förpackningen står det att blandningen skall omskakas väl för den goda smakens skull.
Stämningen var förtätad när Claes Holmén, ordförande, hälsade 80-talet besökare väl-
komna.

 

Traditionsenligt
stannade alla upp
och köpte lotter.
Detta gjorde även
Gunvor Gardell.

 

Alla var spända på vad Nils Grönbäck med personal hade klurat ut att göra den här
gången. En finnekumlabo finns alltid med i kören, för Kantona är en sångkör. Göran
Fahlström brukar ha ett finger med i spelet när tokerierna kläcks. Han är inte bara sång-
are och idékläckare, han är dessutom kassör i Finnekumla Rödakorskrets.

 

Nisse Grönbäck 
leder sin kör.
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Kantona är en kör med go i. Vad säjs om att dessa virtuoser har framträtt i inte mindre
än åtta domkyrkor. Det senaste tillskottet är Strängnäs domkyrka. Allt detta kommer till
genom musiker, lärare och andra som lyssnar och tar till sig och sprider vidare det fan-
tastiska engagemanget som de visar upp i sina framträdanden. Kantona är alltså världs-
berömda långt utanför Länghems gränser. 
Finnekumla Röda Korskrets är verkligen att gratulera som fått möjligheten att få ta del
av deras kunnande.
Man inledde som man brukar med att vandra in till skön sång. Sedan följde
Gärdebylåten, eller som Nils kallar den ”Gärda är belåten”. Fortsättningsvis blev det
allsång. Man kunde nästan tro att vi hamnat i Globen i Stockholm, ungefär så lät det.
Texten till låten hade Åsa Jinder gjort och J Krantz har stått för musiken.
Plötsligt fanns Länghems syförening på plats. Med mössor och peruker gestaltades hur
det kan gå till på ett syföreningsmöte i verkliga livet. 
På fråga verkade det som om alla i salongen fyllt år. Då sjöng man om detta med en låt
som behandlade ”länge leve livet”.
Kören fortsatte med att sjunga en fågelsång. Den var av Mås Art, lite tillspetsat.
Det går riktigt bra och enkelt att sjunga alfabetet baklänges. Det är bara att vända sig
om och vända baksidan mot publiken.
Kantona avslutade med att sjunga en mycket stämningsfull och vacker Rysk sång.
Nu var det dags för en kaffepaus. Publiken kastade sig över smörgåsar och sockerkaka så
smulorna rök. Som väl var stod kaffet redan på borden i omsorgsfullt förslutna termosar.
Efter detta var det dags för nästa artist. I dag hade han sin fru med sig. Hon, Inger, sa
att hon satt riktigt spänd hela tiden. Hon var rädd att han skulle berätta lite vanvördiga
historier. Artisten som var i tur att framträda heter Martin Josefsson. Man kan aldrig
sluta att beundra denne man. Han uppträder lika ungt och fräscht nu som för mer än 40
år tillbaka i tiden.

 

Martin Josefsson
passar på att
prova ut sig en
mössa.

 

Med en som vanligt lite trög och återhållsam budgivning fick Martin fart på publiken.
Genom en otroligt raffinerad teknik lades den ena tjugan efter den andra på tidigare
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bud. Frågan är om inte samma människa ibland höjde sitt eget bud. Detta kallar jag
auktion i sin rätta bemärkelse och när den är som bäst.
En mycket bra historia som Martin berättade känner sig VSK-bladet nästan tvingad att
försöka återge.
”Tre politiker, Göran Persson, Gudrun Schyman och Alf Svensson var på besök i
Israel. De skulle passera över floden Jordan. En herde stod på andra sidan och blev till-
frågad om det finns någon bro i närheten. Han svarar att det enda sättet att komma över
till andra sidan är att vada över. Alf undrar om det är mycket slam och dy så man sjun-
ker. Herden på andra sidan svarar att det beror på er tro.
Alf startar först. Han sjunker ner ända till halsen men klarar sig över trots allt. Näst i
tur var Gudrun. När hon kommit ut mitt i flodfåran går vattnet inte upp mer än till
naveln. Alf blev mycket förvånad och frågar om hon står på bottnen. Nä, svarar
Gudrun, jag står på Görans axlar”. Så kan det gå till, tro vad ni vill!
Claes Holmén sa att bara en vecka före auktionen trodde han att man blev tvungen att
hålla auktionen utan varor. Då hade han inte räknat med att kassören Göran Fahlström
skulle ragga ihop sådana massor med prylar.
Utvecklingen har gjort att det knappast blir någon växel alls att räkna efter en auktion
om man nu inte räknar tjugor som växel förstås. 
246 utrop gav 24 066:50 kronor. Ett mycket fint resultat som kommer väl till pass, vi
har många hjälpbehövande både inom vårt land och utanför landets gränser.

 

Mössan passade inte min skult så jag säljer den i stället. 
Du där nere har bra passform på ditt huvud, ger du mig en femtilapp. 

Nä svarar han, får jag inte ge hundra kan det kvetta.
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Abrahamssons Blommor
Vegby

 

• Snittblommor
• Krukväxter

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

 

Dam storl 36-58
även 20-serien

 

GD Textil Butik 2 X L • Torget Gällstad

 

VIKTMINSKNING!

 

KUREN

 

Testad på Karolinksa Sjukhuset.
För info ring 0321-711 71 el. 0703-24 32 63
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Måndag-Fredag kl 14-18 • Lördag kl 10-13

 

KAKEL OCH KLINKER

 

Golvabia

Dekora

Svenska kakel

Kakelcentralen

Golvdepån

Västkustkakel

• Allt för målning inomhus!

• Vi bryter färgen i din egen kulör!

 

Tåstarpsg. 9, TRANEMO (utfarten mot Svenljunga)

 

Vi levererar varorna hem till Dig i Vegby med omnejd.

 

LAMINATGOLV

 

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

 

fr. 99:-/m2

TRÄGOLV

 

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

 

239:-/m2

PLASTMATTOR

 

. . .

 

fr. 89:-/m2

 

– Vi bryter till önskad kulör –

 

ÖPPETTIDERÖPPETTIDER

 

20% RABATT

 

Uthyrning av golvslipmaskiner.

 

på hela tapet-
sortimentet!!!

 

Carma

 

färgland
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BÅTBYGGERIER I BYGDEN

 

Bertil Gardell, vem annars, fick i uppdrag att dokumentera allmogens båtbyggeri före
plastbåtarnas tid. Det är tänkt att bli en bok om detta för Västergötland.
I Hunnahagen i Tvärred vid yttre Åsunden bodde båtbyggaren Artur Larsson. Han var
född 1911 och dog 2004. I vuxen ålder flyttade han över sjön till Strandäng, Fästered i
Finnekumla socken.
Där på Strandäng uppförde han en verkstad som var oisolerad. Under vintertid var det
alldeles för kallt att arbeta där inne. Då fiskade han i stället. Hans bror Sven hjälpte tid-
vis till i båtbyggeriet.
Sven Larsson ”på Kula” byggde också båtar av samma typ på egen hand..
Arturs båtar är mycket omtyckta som lätta, stadiga och lättrodda. 460 cm långa och 160
cm breda och har 8 bord av varierande bredd av tätvuxen gran. Han valde virket med
stor omsorg. För och akter var av ek. Spanten lär han ha gjort av lönn. De hade inte köl
utan bottenplanka. Det underlättade manövreringen och framkomligheten på grunt vat-
ten.
Färdigheten att bygga båtar hade gått i arv från fadern Nathanael Larsson. Även farfa-
dern Lars Rask byggde båtar.
Arturs första båtar var av ”Nathanaeltyp”, med spetsig för och dito akter. När utom-
bordsmotorerna kom försåg han dem med en ganska liten akterspegel för att fästa
motorn i. Båtbyggeriet finns bevarat liksom en del mallar och verktyg. Sonen Gunnar
Larsson i Vegby har lämnat några kort till boken och uppger att det finns virke till
ytterligare en båt. Näst sista båtbygget finns videofilmat 1994. Vid ”alldeles för många
tillfällen” har Gunnar fått hjälpa till. Nitningen var mycket enformig tyckte han.
En av Artur Larssons sista båtar ligger i ett uthus på Sävavägen 7 i Vegby.

Ganska många av Tvärredsbornas båtar köptes av ”Per på Sandslätt” Karlsson i Södra
Säms socken. En av Pers båtar finns kvar på Sandslätt. Stället och båten ägs av Anders
och Tomas Persson och är deras gemensamma fritidshus. Den ene bor i Stockholm och
den andre bor i Göteborg.
Sture Persson i Tostarp är en släkting som vet en hel del om Sandslätt eftersom hans far
var född där.
Några av Bertil Gardells bekanta i Tvärred hade en gemensam båt som de köpt av Per.
Det var en skollärare, en skolvaktmästare, en ICA-handlare och en knalle. Den båtens
öde lär vara unikt. Huset där knallen hyrt lager skulle rivas ca 1957. De hjälpte honom
att flytta varorna till den lokal där båten vinterförvarades. Det var massor av kartonger.
En av dem var större och tyngre än de andra och blev kvar till sist. Då hade utrymmet
tagit slut. Den enda plats de kunde finna var på den upp och nervända båten. Med stor
möda fick de dit kartongen. Efter en tid upptäcktes att kölen brustit och bord spruckit.
Kartongen innehöll knappar.
Har någon någonsin hört talas om att en båt har blivit förstörd av knappar?
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GRÖTFEST I LILJAS STUGA

 

Enligt signaturerna i gästboken var det 21 personer som hörsammat inbjudan till
Grötfest i Liljas stuga i Hembygdsparken i Vegby.
Styrelsen hade prickat in datumet med stor omsorg. Just denna dag kom den första
snön och lyste upp en annars grå och trist höstdag. Datumet var dessutom samma
datum som nio år tidigare satte skräck i alla bilister som var ute på vägarna. Den 17
november är tydligen ett magiskt datum. Den här gången blev det inte så ymnigt snö-
fall, men en och annan oförsiktig bilist kanade av vägen ändå.
Nu var det gröt och inte snö vi skulle tala om. Som vanligt hade stugvärdinnorna och
även några andra damer stått vid spisen och kokat risgrynsgröt. Anrättningen föll gäs-
terna väl i smaken som tillsammans med skinksmörgåsar såg till att magen stod i åtta
hörn. Trots att det var spårsnö var det ingen som uppmärksammade att Tomten smög
omkring och kollade om grötätarna var snälla tanter och farbröder. Det gäller för
honom att bilda sig en uppfattning om detta så att han kan ge Nissarna i Klevaberget
order om vad som skall tillverkas eller inte tillverkas inför julen.

 

Det studerades flitigt i
Margaretas Svedbergs 
dokumentation.

 

Kvällens särskilt inbjudne gäst var Margareta Svedberg. Hon berättade om ett projekt
som hon har gjort och även häller på med. Det handlar om bygdens historia de senaste
1000 åren. Ett bra sätt att göra detta på är att besöka våra kyrkogårdar i kommunen.
Där finns verkligen vår historia bevarad.
Det Margareta vet om gamla gravstenar och kyrkoruiner är en fantastisk kunskapaskäl-
la. Sina kunskaper har hon dokumenterat på sin dator med texter och ett mycket stort
antal bilder som hon tagit med sin kamera. 
Hennes arbete borde vara av intresse för kulturnämnden och bevara detta för framtiden.
När det passerat några årtionden till kanske mycket av det hon dokumenterat har förfal-
lit totalt. Margareta ansåg att fornminnen som är utmärkta med skyltar borde ligga i
kommunens intresse att underhålla. När förfallet blir så påtagligt som på en del platser
borde skylten tas ner. Objektet är inget att visa upp för turister och andra intresserade.
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Margaretas berättande väckte många minnen till liv från fornstora dar. Många episoder
berättades som hänt i samband med begravningar.

 

Margareta förmedlar 
sina kunskaper (och 
väntar på kaffe).

 

En lite sorglustig historia kan vi kosta på oss att återge.
Förr var det inte så väl ordnat med bårhus som i dag. Då brukade ett rum i ett uthus
nära sorgehuset inredas med vita lakan på väggarna och hackat granris på golvet där
kistan placerades. När så dagen för begravning var inne samlades följet först i sorgehu-
set. Före avfärden till kyrkan brukade prästen läsa något och så sjöngs en psalm. Så var
det i denna episod också. En av deltagarna hörde väldigt illa så han uppfattade inte att
prästen börjat läsa. Han stod nära den nyblivne änkemannen och utbrister med hög röst:
”har du grunnat på att gifta om dig än”. Berättat av Arne Johansson.
Nu tyckte Hembygdsföreningens ordförande Göran Axelsson att det var dags att tacka
Margareta Svedberg för att hon ställt upp och förmedlat sina kunskaper till de övriga
gästerna.
Sammankomsten avslutades med kaffe och pepparkaka och ännu mera diskussion. 

 

Göran Axelsson tackar
Margareta för hennes

mycket uppskattade
forskningsarbete.
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Skolskjutsar och Kyrkoturer
0321-720 21

För övrig TAXI-beställning
0321-150 40

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

Brännare - Kaminer - Pellets

www.pellx.com
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Godstrafik • Schakttransporter 

Schakt- och Planering samt Truckarbeten

 

520 11 VEGBY · TELEFON 0321-720 16, 723 92

 

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
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NYTT FIK I VEGBY

 

Precis tre månader före julafton öppnades det nya fina fiket i anslutning till vår park
som också är ny. Då hälsades vi alla välkomna till Nyfiket, som det döpts till.
Att det måste vara framåt och orädda personer som ger sig på sådana här projekt står
helt klart. P O Johansson och Robert Hjertén är två personer som har detta i blodet.
Kommunen ville att det skulle byggas toaletter för cyklisterna som kommer farande på
den gamla banvallen. Då tyckte dessa båda herrar med fruar att det skulle vara utmärkt
att kombinera detta med en servering. Då föddes tanken på att förvärva tre byssjor som
stod uppställda i centralorten utan att användas. Fundament göts och transport ordnades
och strax var byssjorna på plats. Efter ca 2 000 timmars frivilligt arbete var allt klart
för att öppna fiket. Fiket är mycket smakfullt målat och trivsamt möblerat. Dessutom
får man leta länge i bygderna för att hitta en sådan härlig utsikt.
Sammantaget har hela parkområdet vunnit på att ett fik har byggts på området.
Just nu är det vinter, men när det börjar våras igen kommer fiket att öppnas för både
bilister, cyklister, båtfolk och vandrare.

 

Pia serverar de allra första gästerna med massor med gottigottgott.

 

Efter att ha provat på att sitta ner och dricka en kopp kaffe kan konstateras att fiket lig-
ger mycket strategiskt till. Dels har man en underbar utsikt mot Sämsjön där man vid
klart väder kan se ut över Sämsjön ända till Månstad. Och dels har man en underbar
utsikt över parkområdet med rinnande vatten och fontäner. Dessutom stryker landsväg
1700 strax förbi utanför knuten. Nu när vi skriver den 24 september är väl cykelsäsong-
en i det närmaste över för den här säsongen. I stället får man inrikta sig på alla bilburna
köplystna som har möjlighet att stanna till här vid Sämsjön på väg mot andra resmål.
Premiärdagen serverade Katharina Hjertén och Pia Johansson gästerna samt minglade
omkring och gjorde det mysigt för alla besökarna.
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Vi som har några år bakom oss i det här samhället tycker att det är lite nostalgi över att
än en gång kunna sitta och njuta av en kopp kaffe med tilltugg. Till att börja med blir
kaféet öppet med koncentration kring veckosluten.
Vi utropar ett ur hjärtat kommet välkommen och lycka till!

 

Här ser vi fyra tjejer som inte tänker på figuren i dag i alla fall.

 

VÄLKOMNA TILL PREMIÄRBINGO

 

Vega Vegby onsdagen den 4 okt. Kl. 19,30.  ( 1967 )
Kom med och rensa vårt prisbord bestående av bl.a. 4 grisparter, 2 köttlådor, 1 speceri-
korg, 1 matkorg, kotlettbrickor, ostbricka, charkbrickor, ägg och sillbricka med smör-
gåspålägg, 1 kaffesäck, kycklingkassar, specerihinkar, 2 x 2 1/2 kilo köttfärs m.m.
När vi spelar om annat än mat får ni valfritt välja i ett rikligt prisbord med bl.a. 2 ela-
stontäcken med lakan och örngott, sängöverkast med kuddvar, herrarmbandsur, dam-
armbandsur, guldarmband, elastontäcke, filt pläd, bordlampa, flottyrpanna, handdukar
m.m. ur resp. vinstgrupp.
30 spel inkl. städbingo. Sidovinster i alla spel. Kaffe utlottas på entrébiljetten. Särdrag-
ningspriser. Underhållning.

Vår paroll:
Massor av mat - massor av valfria vinster

Vegby Sportklubb
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PIZZERIA CAMPUS

 

Rätt som det är går proppen ur. Först kommer ingenting, sedan kommer ingenting men
plötsligt kommer det massor ur flaskhalsen med en gång.
Under bara ett par veckor har det öppnats möjligheter i Vegby att få något i magen när
hungern riktigt skriker. Först öppnades ett fik, som du kan läsa om på annan plats i
VSK-bladet, och nu när oktober månad har blivit veckogammalt är det dags för en piz-
zeria i mellanvåningen på ICA. Det är den mycket driftige handlanden Nabil som har
slagit till igen. I lokalerna som det en gång i tiden fanns en matservering har han på
nytt öppnat ett näringsställe. 
På den tiden när Arne-konfektion fanns i samhället öppnade Adolfssons en lunchserve-
ring där. När Arne-konfektion lades ner lades också matserveringen ner. Då blev det i
stället plats för en konfektionsfabrik i lokalerna.
Nu har alltså Nabil återupprättat traditionen och öppnat en servering där igen dit
Vegbybor och många andra kan gå och få sig ett skrovmål.
Namnet på pizzerian är vald med omsorg. Eftersom Nabil också har iordningställt en
camping i närheten passar namnet Pizzeria Campos alldeles utmärkt.
Ryktet säger att det kommer att bli ett Disco där på fredag - och lördagskvällarna.
Alla vi Vegbybor ställer oss i stram givakt och önskar Nabil ett med hjärtat framfört
lycka till. 

 

FAMILJEGUDSTJÄNST 

 

Den andra söndagen i advent, den 5 december hölls en familjegudstjänst i församlings-
hemmet i Vegby.
Tjänstgörande präst var komminister Per Jonstoj och kantor Monica Johansson.
Man kan kalla sammankomsten för avslutning på höstterminen för scouterna, kyrkans
barntimmar och öppna förskolan.
Kyrkans barntimmar framförde ett julspel som symboliserade när Jesusbarnet låg i
krubban med Josef, Maria, herdar och änglar omkring sig.
Ett luciatåg skred in i salen och sjöng alla de obligatoriska visorna.
Scouterna fick diplom och kragar.
Som kronan på verket kom tomten och delade ut godispåsar och frukt.
Per och Monica medverkade också med en andaktsstund.
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MÅN-FRE 9-19 · LÖRD 9-17 · SÖND 11-15

 

VEGBY TEL 0321-722 60 · FAX 725 62

 

ICA VEGBY

 

www.ulricehamnssparbank.se
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PYSSELDAG I SKOLAN

 

Tisdagen den 7 december var det mesta sig olikt i Vegby skola. Klasserna såg inte ut
som det brukar. Det gjorde inte heller klassrummen. Allt var, om inte upp och nedvänt,
så var det annorlunda.
För att få ett lugnare klimat bland eleverna har man infört ett faddersystem. Det innebär
att de äldre eleverna tar hand om var och en sina yngre elever.

 

Det gäller att 
vara koncentrerad när

man stöper ljus.

 

Med ledning av detta system indelades hela skolan i 5 eller var det 6 grupper. Varje
grupp skulle besöka alla ”stationerna” som fanns utplacerade runt om i skolan.
I gymnastiksalen fanns station nummer 1 placerad. Där var Kerstin lektant och var
ledare för massor med kul lekar.
På station nummer 2 var det Julmys med musik och berättelser som leddes av Frida i
Fritis mys.

 

Flitens lampa lyser över dessa konstnärer.
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Det gör väl inget att
smaka lite på degen.

 

Erika och Viktoria var ledare för Julpysslet i 2-3ans klassrum.
I ettans rum hade Siv klätt golvet med papper. Där hade man smält stearin i en stor
bytta. I detta doppade man ljusvekar som så småningom blev jättefina ljus.
På den femte stationen var det åter igen Julpyssel. Ingvar och Marlen såg till att barnen
inte borrade sig i fingrarna och satte diverse dekorationer på plats på ett kluvet vedträ
av finaste björk.

 

Snyggt, va.

 

I korridorerna spreds en härlig doft. Det var bara att sniffa och följa den. Doften ledde
till förskolans lokaler. Där inne kavlades pepparkaksdeg i parti och minut. Med mått
stansades pepparkaksfigurer ut som senare hamnade i ugnen. Det var därifrån som den
härliga doften kom.
I köket gick Eva och donade. Hon förberedde anstormningen med jättehungriga lunch-
gäster.
Så roligt går det att göra en skoldag. 
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Råmaterial går det åt i massor.

 

Som kronan på verket fick eleverna sluta skoldagen redan tretton och tjugo. 

 

Så här glad blir Eva när hon får möjlighet att laga något riktigt gott.
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KLASSLISTOR I VEGBY SKOLA
Förskoleklassen Klass 3

 

Henrik Andersson Elin Johansson
Jonna Andersson Erik Johansson
Amelia Duratovik Kristoffer Johansson
Axel Sparre Martin Larsson
Sofia Thiel Johanna Nilsson

Jeannalee Olsson

 

Klass 1

 

Johannes Roivanen
William Abika Sara Rosenqvist
Ebba Emanuelsson
Rasmus Folkesson

 

Klass 4

 

Anna Frilander Kasper Andersson
Erik Hjalmarsson David Axell
Julia Holm Emma Frilander
Filip Kallin Elin Hjalmarsson
Julia Kallin Anton Holm
Markus Karlsson Kathrin Karlsson
Anthony Luukkonen
Lin Riera Nadal

 

Klass 5

 

Nicolle Abika

 

Klass 2

 

Ada Abrahamsson
Elsa Abrahamsson Anna Folkesson
Oscar Axell Lisa Gustavsson
Anton Claesson Lina Hafner
Jenny Karlsson Alexander Hultén
Tobias Larsson Fredrik Isaksson
Valdemar Persson Jakob Johansson
Wilhelm Rohdin Gabriella Karlsson
Stina Sävengård Daniel Larsson
Louise Torstensson Nadja Rautiainen

Jacob Skattberg
Viktor Sundin
Tobias Sävengård

 

Klass 6

 

Frida Andersson Rebecka Andersson
Madelene Claesson Julia Eklöf
Jonathan Frilander Lina Haglund
Amanda Hjertén Evelina Lindqvist
Amanda Ljungqvist Emma Nilsson
Beatrice Rodhin
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RING 0321-53 19 00 BYGDENS TEKNIKFÖRETAG

 

E-mail: info@ietv.se

 

Medlem av svenska naprapatförbundet.
Leg. Naprapat.

 

månd-fred

 

.Idrottsskador

.Massage

.Elektromedicin

.Rygg- Nack- &
Ledbehandling

 

Kassör: Kerstin Sundmark

 

NÄR DET GÄLLER:

 

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

 

Singer Sverige, Gamlebyvägen 1
520 11 VEGBY, Tel. 0321-72690
E-mail: info@singer.se 
Hemsida: www.singer.se
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VÄRT ATT VETA
Har du varit matförgiftad i sommar?

 

Då skall du veta att du inte varit ensam om detta.
Det rapporterade antalet sjuka är varje år mellan 1 000-3 000. Men i verkligheten ver-
kar det snarare vara 340 000-500 000 säger en epidemiolog vid Smittskyddsinstitutet.
De vanligaste orsakerna är 1) vatten, 2) frysta importerade hallon, 3) okänd anledning,
4) grönsaker, 5) köttprodukter, 6) tårta/bakelser, 7) andra rätter, 8) buffé, 9) julbord, 10)
smörgåstårta, 11) ostron. Källa: Smittskyddsinstitutet.

 

Ett ögonblick!

 

Du som är vuxen blinkar ca 20 000 gånger om dagen för att ögat skall
hållas fuktigt. Det skulle bli 7,3 miljoner gånger per år.

 

Flickor är läraktigast.

 

Man tror att detta är ett arv från våra apor. Hos en del apor lär
sig honorna dubbelt så snabbt att fånga termiter.

 

Bättre en fågel i skogen.

 

Där är det tyst och lugnt. Hannarna behöver inte skrika så
förfärligt för att honorna skall höra det. I större städer där larmet överröstar deras sång
gäller det att skrika ut sin åtrå.

 

Farligt hoppa över skaklarna.

 

En studie visar att fler män dör i en älskarinnas armar
än hos sin äkta hälft. Av 56 dödsfall i samband med sex var endast vart fjärde med frun. 

 

Om du blir 80 år

 

har du sovit i 26 år, arbetat i 9 år, ätit i 6 år och sett på TV lika
länge, du har gjort morgontoalett 1,5 år, pussats i 2 veckor och haft sex i 8 månader
och 1 vecka eller 2 500 timmars sänggymnastik.

 

Har du hört talas om en bågminut?

 

Avståndet från nordpolen till ekvatorn indelas i
90 breddgrader. En breddgrad indelas i 60 bågminuter. En bågminut blir då 1852 meter
lång eller det samma som en sjömil. 

 

Hur liten kan en längd bli?

 

Det finns ingen nedre gräns, men den minsta längden som
man använder är en triljondel av en meter och kallas attometer.

 

Viste du att

 

ordet ”bistro” är en förvanskning av det ryska ordet för ”omedelbart”.

 

Bekämpning av skadedjur.

 

I Mellaneuropa fick man under medeltiden inte bekämpa
skadedjur förrän en ämbetsman läst upp en uppmaning till djuren att lämna platsen.

 

Hur gammalt är tecknet @?

 

Tecknet är över 1000 år gammalt och uppfanns av mun-
kar för att spara pergament. Det latinska ad blev till @ (till/vid/nära) där d:ets stapel
slingrar sig runt a:et. 
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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
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Offsettryck
på papper
& kartong
0321-26600

 

Arnes Maskingrävning AB

 

Schakt och planeringsarbeten

Vi utför arbete med Minigrävare

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

 

Arnes Maskingrävning AB

 

TÖRSTIG ? ?

 

Ring

 

DRYCKSERVICE Tel. 416 02

 

Karlsnäsvägen 3

Spendrups



 

SLÄTA GÅNGBANOR

 

Nu är det ingen risk att med livet som insats cykla på gång- och cykelvägarna i den
norra delen av Vegby samhälle. Redan förra året fick Vegby Vägförening löfte om att
asfalt-gubbarna skulle komma hit för att rätta till de snart 30 år gamla och utslitna
banorna
Blir det inte väder för asfaltläggning före jul så kommer vi så tidigt som möjligt under
våren. 50 000 kr fanns avsatta som vi fick löfte om att vara med och dela.
Alla vet ju vad ett löfte är värt. Våren kom, våren gick, sommaren kom och sommaren
gick, men ingenting hände.
Efter några telefonsamtal fanns maskinerna på plats. Gubbarna började med att lägga
asfalt på vägen ända fram till grinden på Sämshov. Alla blev vi jättelyckliga. Nu skulle
vi få en fin cykelväg, trodde vi.
Maskinerna bara försvann från samhället. Nya telefonsamtal och vips var maskinerna
tillbaka. Nu började man lägga asfalt på alla ställen där den gamla asfalten var bortta-
gen på våra gator i samhället. Detta jobb var också efterlängtat. Alla som bor utmed
dessa stråk applåderade.
Även den här gången försvann maskinerna.

 

Hett som i…
Varmt var det i

alla fall, och fint
blev det.

 

Den 20 september gjordes ett nytt försök per telefon. Hör och häpna, den 21 september
2004 klockan tre på eftermiddagen var maskinerna tillbaka. Det senaste uppehållet
berodde enligt asfaltläggarna på att läggningsmaskinen gått sönder så att de var tving-
ade att hyra in en annan. Läggningen av asfalt på de norra gång- och cykelbanorna tog
inte mer än 3,5 timmar bara man var på plats.
Nu återstår jobbet med att fylla ut med grus på sidorna för att de höga kanterna skall
försvinna. När detta är gjort klarar vi oss från olägenheter i ytterligare tjugofem år, men
då är det en annan generation som får ta tag i problemen.
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DEN SOM VÄNTAR PÅ NÅGOT GOTT!

 

De allra flesta minns kanske att det arrangerades en Hemvändardag i augusti månad. Så
många fång rosor som arrangörerna fick trodde vi inte att det fanns.
Med Elisabeth och Gösta Malm i spetsen ställde kommittén till med en fest på
Sämshov för alla som hjälpt till på något sätt. Kommittén har ju inte resurser till att helt
bjuda på detta. Därför togs det ut en mycket blygsam avgift av deltagarna.

 

Gustav säjer: hördu
Carin, tror du att det

går att skrapa bort ski-
ten på tallriken.

 

Bordet stod dukat med den härligaste smörgåstårtan som går att tillverka. Dessutom
bjöds på dryck av olika slag att skölja ner härligheten med.
Lika populär som Hemvändardagen blev lika uppskattat var det att bli bjuden till fest-
ligheterna. Ca 40 gäster slog sig ner kring borden. I sällskapet fanns det många perso-
ner som annars inte brukar vara med. Detta gjorde det extra festligt.

 

Det fanns mycket
att diskutera, 

kan veta.
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Ann-Charlott förmanar näste man att inte ta för stor bit.

Många ställde upp på kalaset och alla tyckte de hade riktigt mysigt på festen.



 

EN KUL PROMENAD

 

Ungdomssektionen har gjort till tradition att hitta på något kul som säsongsavslutning.
Lördagen den 16 oktober sattes punkt för höstsäsongen. Samling skedde på skolgården.
Där delades alla de 32 barnen in i grupper.
Från starten vid skolan gällde det att promenera till fem olika stationer där vissa kun-
skaper sattes på prov. Det svåraste provet var att äta grillad korv?

 

Klart för start. Grupperna är indelade och beredda på startskottet.

 

Den första stationen var placerad i bortre ändan av skolans fotbollsplan. På gräsmattan
hade stationsföreståndarna ritat cirklar med en siffra i mitten. För gruppen gällde det att
i tur och ordning sparka fem bollar, en i taget, så att bollen stannade i någon av cirklar-
na. Detta ser ut att vara lätt men bolluslingen ville gärna skena iväg för långt eller stan-
na för tidigt. Sedan räknades alla deltagarnas poäng samman och noterades på gruppens
papper.

 

Vad är det för lurt här tro.
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På den andra stationen gällde det att minnas vad man sett. Under en duk fanns 20 olika
prylar son man fick iaktta under 20 sekunder. Detta var barnen mycket skickliga på att
minnas. När man räknade upp grejerna som man sett var det ytterst få saker som mis-
sats. Denna station var upprättad på banvallen där gångstigen fortsätter mot Gamlebyn.
Station tre fanns på badplatsen. Like kaxiga kom de fram till stationen. Men när de väl
skulle försöka sig på att skjuta var kaxigheten som bortblåst. Detta var kanske inte så
konstigt. Man skulle nämligen försöka träffa en tavla med hjälp av ett luftgevär. Många
hade aldrig tidigare hållit i ett vapen. En del tvekade en stund innan man tog mod till
sig och satte sig på en parkbänk och började sikta mot tavlan. Med hjälp av ett armstöd
var det en hel del som träffade tavlan som var upphängd på de nyss upptagna bryggor-
na. Nu kommer bryggorna väl till pass till skytte som ett kulfång i stället när de allra
flesta fördrar badkar eller bastu. Lorten måste ju avlägsnas på annat sätt.
Höjdpunkt nummer fyra var i den nya grillstugan i den nya parken. Precis som sig bör
var det grillens skapare Ulf Holms ”sônakvenna” Annika som tänt premiärglöden. Det
var absolut premiär med att grilla på den nya och mycket snygga grillen i grillkåtan. En
del barn tyckte att det skulle smaka gott efter promenaden medan andra påstod att de
inte var hungriga. Hur det än var med detta gick korvarna åt som smör på grillen.
På den femte och sista stationen gällde det att leta upp var sin godispåse i terrängen vid
lekplatsen ovanför radhusen. Barnen riktigt rusade in innanför en inhägnad. Det gällde
att förse sig med lördagsgodis.

 

Kolla! Vi hittade allt godiset fastän det var skickligt gömt.

 

Härifrån var det i stort sett höger och vänster om marsch som gällde. Som alltid var
detta ett evenemang som passade barnen. Morsan hade ingen aning om att jag redan
fått en påse med godis så nu blev det två.
Gänget hade tur också. Sektionen passade på att göra höstpromenaden just den dagen
som inföll mellan regnskurarna.
Tilläggas bör att det var väldigt många föräldrar som ställt upp som lagledare och per-
sonal vid stationerna. Kul att ni ställer upp och har kul tillsammans med era telningar.
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LITE NOSTALGI

 

Det har gått 40 år sedan Vegby sportklubb arrangerade Junimässan. På den tiden var
det dubbelt upp med fester. Dels var det Junimässan och dels Sämsjökarnevalen.
Junimässan hölls på Sämshov. Där byggdes upp en scen som artisterna uppträdde från.
Naturligtvis fanns det också försäljningsstånd. En del artister som vi kom i kontakt med
långt senare mindes mycket väl att de varit på Sämshov och antingen uppträtt eller spe-
lat dansmusiken på festen. Ibland hade de gjort båda delarna.

 

JUNIMÄSSAN 1961

 

Lördagen den 10 juni 20- 24. Söndagen den 11 juni 16 - 23   

Lörd. Kl. 23.15. Umberto Marcato. Italiensk sångare på toppen.
Willy Lundins trio.

Sönd. Kl. 19.00 Cabaré Nalen med Mats Bahr. Sveriges festligaste spexmakare.
Caleb Ginyard från Golden Gate orkestern.
Carl Eivar m.fl..
Göran Liljas Harlem- kvartett.

Amatörtävlingen Sjuhäradstalangen med deltagare från Borås, Kinna, Skene, Lilla
Edet, Gällstad, Dalstorp, Gullestorp, Sandared.

 

JUNIMÄSSAN SÄMSHOV VEGBY 1963

 

Lördag 8 juni kl. 20 - 24. Söndag 9 juni kl.16 -23.

Dans båda dagarna till Carl-Henrik Norins orkester med Boris.
Modern populärmusik för modern ungdom. Bästa bandet som gästat parken. Välkända
från radio, Gröna Lund m.m. Scenprogram söndag kl. 18.30.
Dansbanan under tak. Utrymmes mellan varje dans.

Söndag kl. 17 Friskusen och glädjespridaren Elon Dahl med jättekul familjeshow. Pub-
liken har hur roligt som helst.
Söndag kl. 21.30 Mona Grain, Sören Anderson och Lill-Arne Söderbergs popband i ett
trivsamt showprogram.
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JUNIMÄSSAN SÄMSHOV VEGBY 1964

 

LÖRDAGEN DEN 13 JUNI KL. 20-24  SÖNDAGEN DEN 14 JUNI KL. 17-23.

Dans
Lördag 20-24 Pop bandet Bert Ewerings orkester.
Söndag 19-23 Gammalt och modernt. Karl-Erik Sandbergs kvartett, Stockholm.

Tillgodoser alla smakriktningar.

Lördag kl. 21.30 Twistbandstävling

Söndag kl. 17.30 Pekka Langer leder Sjuhäradstalangen.
kl. 21.30Ray Adams Show 

 

JUNIMÄSSAN 1965

 

LÖRDAGEN DEN 19 JUNI KL. 20-24  SÖNDAGEN DEN 20 JUNI KL. 14-23

Dans
Lördag kl. 20 på moderna banan Melody Mixers med Gunbritt. Festligt Hallandsband
på frammarsch.
Gamla banan Tage Erikssons kvartett - jättepoppis bland gammaldansens vänner.
Söndag från kl. 19.30 dansar vi på den moderna banan till Sten & Stanleys - musik-
kanonerna från Bofors.
På gamla banan spelar Åke Lennarts klämmiga spelmän.
Scenprogram söndag
Kl. 14 kommer Sveriges popartist nr. 1 Thore Skogman.
Kl. 16 Populära Fyrklövern från Skövde.
Kl. 18 Rolf Lindells kvartett med Hylands TV-värdinna Berit Anserud.
Kl. 19 Svenstoppsettan Sten & Stanley med succén ”I nöd och lust” m.fl..

 

JUNIMÄSSAN 1966

 

LÖRDAGEN DEN 18 JUNI KL. 20 - 24
SÖNDAGEN DEN 19 JUNI KL. 17 - 23

Scenen
Lördag kl. 21  Schlagertoppen ” Vi Unga ”

Söndag kl. 18  Folkkäre Tore Skogman med sina glada melodier.
kl. 22  Svensktopparna Hootenanny Singers.

Dans på två banor
Stora dansbanan lördag: Gå Runt Show. Svensktoppsgrabbarna från Köping.

söndag: Bosse Lidéns ork.. med Eva Roos.
Lilla dansbanan lördag:  Conny Popers. Orkesternyhet från Falkenberg.

söndag för mogen ungdom: Lill-Ingvars. Skaraborgstoppen.
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ETT STORT TACK
Ett riktigt stort tack vill Vegby Sportklubb framföra till alla som ställt upp och
gjort det möjligt att genomföra den omfattande verksamheten, som vi bedriver.
Utan er hjälp är det många ungdomar som skulle sakna sysselsättning. Det är vik-
tigt att alla dessa ungdomar bygger upp sin kropp för att i vuxen ålder kunna
möta alla påfrestningar som dyker upp.

ALLA SPONSORER OCH MEDLEMMAR I VEGBY SPORT-KLUBB OCH
ALLA ÖVRIGA LÄSARE AV VSK-BLADET

VILL VI ÖNSKA EN RIKTIGT

 

GOD JUL

 

OCH

 

ETT GOTT NYTT 2005

 

VEGBY SPORTKLUBB

HAR SITT

ÅRSMÖTE

PÅ SÄMSHOV DEN 28 februari kl. 19.00

NOTERA DATUMET I DIN ALMANACKA REDAN NU
SÅ KAN VI UNDVIKA ATT ÅRSMÖTET KOLLIDERAR MED ÖVRIGA

FÖRENINGARS ÅRSMÖTEN
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