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SÄMSJÖKARNEVALEN
Sämsjökarnevalen blev arrangerad 50 gånger. Detta trodde nog inte ens den store opti-
misten Liss Johansson som kom med förslaget för ett halvt sekel sedan. Vi kan bara
beklaga att han ryckts bort ifrån oss alldeles för tidigt. Han hade varit väl värd att få
uppleva år 2005 då förmodligen den sista karnevalen hölls.
I styrelsen är man eniga om att inte fortsätta ytterligare med arrangemangen.
Karnevalens vara eller inte vara hänskjuter styrelsen till årsmötet att besluta om.
Eftersom publiken har svikit festdagarna de senare åren borde det stå helt klart att man
inte kan hålla på att köra festen med stora förluster. Det kan ju knappast vara försvar-
ligt att fortsätta. Klubben måste ha intäkter för att klara verksamheten. Då går det inte
att anordna andra aktiviteter för att fylla förlusterna med på Sämsjökarnevalen.
Vi får i stället se tillbaka och minnas alla glädjestunder när kassörerna meddelat att i år
är det nytt rekord igen i kassan.

SENIORFOTBOLL
Rubriken talar om seniorfotboll men det borde heta avsaknad av seniorfotboll i stället.
Fotbollssektionen har meddelat att det inte blir något A-lag nästa år heller.
Under mars månad skall ett möte med styrelsen och fotbollssektionen hållas i klubblo-
kalen. Då skall det diskuteras om seniorfotbollens framtid.
Bestämt är i alla fall att det inte blir något representationslag under 2006. Mötet skall
försöka att komma fram till en lösning så att A-lagsfotbollen kan återupptas år 2007.
Att VSK avstår från seriespel mottas troligen med stor tacksamhet av olika föreningar.
Jakten på våra duktiga spelare har just avslutats. ”Fjällis” på UT har i sin tidning räknat
upp vart våra spelare tagit vägen för att förstärka andra lag.
Kan vi samla ihop alla ”flyktingar” tillbaka till VSK får vi ett bra lag i Vegby.  

SUGEN PÅ FEST?
Innevarande år fyller som bekant Vegby Sportklubb 80 år. Det fanns inte tid att fira
detta under innevarande år. Därför har styrelsen tänkt komma med en inbjudan till alla
medlemmar om en fest på Vega antingen i februari eller i mars. Planera in detta redan
nu så att du inte tvingas att tacka nej och säga: detta hade jag ingen aning om!
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MEDLEMSMÖTE
Inget hjälper, suckar styrelsen för Byalaget Vega. Inför förra mötet reste Mikael och
Tomas runt och delade ut 400 flygblad för att tala om att ett möte skulle hållas. Då
uppenbarade sig knappt femton personer.
När styrelsen utlyste ett möte i Vega till den 20 oktober ansågs det meningslöst att offra
privata pengar på bensin och slitage på bilen. Nu fick det räcka med affischer på
anslagstavlan och i Vegas entré.
Effekten blev ungefär den samma. Var fanns de övriga 390 medlemmarna.
Ordföranden Hans Nord meddelade att det kommer att bli luciafirande på Vega den 1:a
advent. Då hoppas man att få se Ulricehamnsbygdens lucia på scenen. I skrivande
stund är inte lucias program klart. Därför kan vi inte lova att hon kommer exakt på det
klockslag som passar oss bäst. Håll utkik på affischer och eventuella annonser.
Önskemål har länge funnits att en hänvisningsskylt sätts upp så att folk från andra plat-
ser lättare skall hitta vägen till Vega. En sådan kan fås utan kostnad, meddelas det.
Många undrar hur det blir med stenpiren nedanför campingen. Grannar och andra
intressenter skall yttra sig före den 21 november och komma med eventuella synpunkter.
Kommunen har ett gäng som reser omkring och tömmer papperskorgar. Dessa hurtiga
gubbar sköter tömningen även i Sjöparken.
Planlösningen för området vid ICA och Abrahamssons blommor diskuterades. Från
kommunens sida sker det inte så värst mycket i nuläget. Det verkar som om jobbet har
gått i stå sedan planen ställdes ut. Något måste göras åt situationen. Det är fullkomligt
livsfarligt att ta sig över landsvägen om man kommer från Sjöbohållet. Det måste
betecknas som ett under att inga allvarliga olyckor inträffat där.
En del andra åsikter framkom också men ledde inte till några beslut. Ordföranden lova-
de dock att ha idéerna under beaktande.
Ett gammalt ämne dammades av igen. Vid tidigare tillfällen var det meningen att
arbetsgrupper skulle bildas. Någon bildades också men nu har deras uppdrag fullföljts.
Det finns dock krav på en fortsättning.
Nu kom man fram till en mycket vitig punkt på dagordningen. Därför ajounerade ord-
föranden förhandlingarna. 
Alla har väl räknat ut att det rörde sig om kaffedrickande.
När alla 11 personerna smakat på den hembakade sockerkakan och druckit ur kaffet
förklarade Hans Nord mötet för avslutat. 

HALLOWEEN
Den sista helgen i oktober firar en del något besynnerligt som de kallar Halloween. 
Den här åkomman härstammar från Skottland och så USA som så många andra under-
liga saker. Att klä ut sig till ett spöke är väl kanske inte konstigare än att se ut som en
lussegubbe dagen före Lucia.
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Vi är väl ett antal personer i vårt land som sänder en tacksamhetens tanke till att dagen
inte sammanföll med dagen då vi hedrar våra avlidna anförvanter. Att skilja på dagarna
borde vara ett renlighetskrav.

Tre ursnygga tjejer
undrade om vi ville
ha bus eller om de

kunde få godis.

Nu verkar det som att firandet bara var en fluga som överlevde några somrar (eller hös-
tar). För några år sedan annonserades det hej vilt om masker och allehanda mystiska
saker som pumpor som man till och med kunde köpa färdigskurna med dödskallemotiv.
Affärerna trodde sig ha funnit en ny marknad att tjäna en extra slant på. I år har firan-
det knappt varit märkbar.   
Man skall inte missunna de yngre att ha ”rysligt” roligt när de är ute och knackar dörr i
skumrasket och skriker ”bus eller godis”. Skulle tro att de allra flesta föredrar att ge
bort godis i stället för att få gardinerna nerrivna.

FLERA TURISTER
Vår driftige ICA-handlare slår till igen. Nu har han köpt den gamla fabriken där Funks
höll till en gång i svunnen tid.
Han står mitt upp i jobbet med att förverkliga ytterligare bostäder för turister. Initiativet
är lovvärt. Detta kommer att innebära ytterligare ett lyft för samhället. När mycket
annat försvunnit från Vegby är det trevligt om vi får hit turister i stället så att det blir
liv och rörelse i och runt om i samhället. 
I förlängningen blir det möjligt för Nabil att ha affären kvar som service för både
Vegbyborna och turisterna. Detta innebär att det blir attraktivare för både de fast boen-
de och de tillfälligt boende att vistas i vår lilla by, Vegby. Snart är Vegby centrum i
Ulricehamns kommun när det gäller turism tack vare Nabil.
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PRÄSTVÄGEN I SÄM
Arne Johansson, mera bekant som Arne på Lellagärdet, är en person som det sprutar
idéer om. Sedan barnsben har han känt till vägen som går från S Säms kyrkoruin och
Gällstad och Södra Säms kyrka. För ett par år sedan, när han gick i pension, fick Arne
tid till att förverkliga en av sina drömmar. Denna drömmen handlade om att dokumen-
tera Prästvägen eller som man nu kallar Körkevägen.
Idén at restaurera vägen fick Arne i småländska Södra Unnaryd. Där hade man gjort
något liknande som han tänkt att göra i Säm.
Men det var från Grönahög som tipset kom att söka bidrag från EU genom Leader + 
Genom Vegbyortens Hembygdsförening sökte han alltså medel från Leader +. Ansökan
utmynnade i att EU bistod med 20 000 kr. Jobbet innebar att rensa alla stenmurar från
sly och rätta till murarna på en del ställen. Massor av grindstolpar hade lagts omkull för
att virkestransporterna skulle komma fram. Med maskiners hjälp reste Arne upp dessa
och på två ställen satte han upp grindar, sådana som användes förr. Dessa har han
förankrat så det är ingen idé att försöka stänga dem.
Arne har fått hjälp av Valter Axelsson med att tillverka skyltar som beskriver vad som
en gång funnits på lyckorna och granplanteringarna.

Arne Johansson håller ett stadigt grepp om skylten som Valter Axelsson tillverkat 
och visar var den gamla Prästvägen gick och där Körkevägen går idag.

Utmed denna väg bodde de som inte hade jordbruket som försörjning. I en förteckning
räknade Arne upp massor med yrken som var representerade. Jordbrukarna själva
bodde i byn som låg koncentrerad till området kring Bosgården.   
Vägen eller stigen som det var då har använts sedan 1100-talet. Mellan Sämån och
Kvarnagården finns det en kulle med små träd på. Denna lilla kulle är ett fredat områ-
de. Här har det sannolikt funnits en kyrkogård. Om det däremot har funnits en kyrka är
mycket ovisst. Arne skall försöka att få antikvarierna att visa intresse att göra en
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utgrävning för att konstatera vad som egentligen funnits på platsen. På åkern finns inte
en sten varför det är troligt att sanden som finns där fraktats dit någon gång i forntiden.
På grund av detta kan man förmoda att Prästvägen använts redan så tidigt som på 1100-
talet. Södra Säm omnämns i skrift första gången 1307
S Säms kyrka byggdes i slutet av 1200-talet eller möjligen i början av 1300-talet. Då
användes Prästvägen med säkerhet av prästerskapet i Gällstad för att med häst rida på
den smala stigen mellan prästens bostad och S Säms kyrka.
1734 kom ett påbud att det skulle finnas en farbar väg för prästen mellan kyrkorna.
Vägen skulle vara 6 alnar bred + 2 alnar till diken. Sträckan mellan Gällstad och Säm
mättes till 4275 alnar eller omsatt i moderna mått 2525 meter.

Förr i tiden fanns det många ”le” utefter Prästvägen från Säms kyrka till Gårdö i
Gällstad. Arne visar upp hur ett le eller grind kunde se ut.

När så kyrkan i Säm revs försvann nyttan med Prästvägen. Pastoratskyrkorådet var det
som beslutade om underhållet av vägen. 1824 kom det ett beslut att vägen skulle läggas
ner men fortsatte som ”Körkeväg” i stället. Den utnyttjas för promenader än i dag.
288 frivilliga timmar har lagts ner. Av dessa har Valter Axelsson bidragit med 30 tim-
mar. Resten har Arne utfört själv. Inräknat eget arbete har kostnaden uppgått till ca
87000 kronor. 20000 kr betalades ut men en så kallad kulturcheck
När den nya vägen från Månstad blev klar 1897 körde man den kortare nya vägen när
man skulle till Vegby.      
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DEN NYA FÖRSAMLINGEN
Några dagar efter VSK-bladets utgivning av detta nummer är de gamla församlingarna
bortsopade. Då går vi in i en ny era på det kyrkliga planet.
I september hade vi som bekant ett val för att utse de personer som vi vill skall styra i
Åsundens församling. Detta innebär att gränserna blir exakt desamma som den numera
avsomnade Åsundens kommun hade.
Församlingen kommer att styras av ett fullmäktige. Dessa ledamöter skall utse ett kyr-
koråd. Detta motsvarar riksdag och regering om man vill försöka att förklara på ett
enkelt sätt hur det kommer att gå till. Förutom kyrkorådet basar kyrkofullmäktige över
revisionen, valberedning och valnämnd. Kyrkorådet har dessutom att utse olika utskott.
Dessa är personalutskott, ledningsgrupp/budgetberedning, fastighets- och kyrkogårdsut-
skott, pedagogik/barn och ungdomsutskott och ett gudstjänst- och musikutskott.
Dessutom skall kyrkorådet utse ett lokalt råd för Gällstad och S Säm, ett råd för varde-
ra Tvärred, Finnekumla/Vegby, Marbäck och Grönahög.
Så kommer alltså den nya Åsundens församling att styras.
För att skingra talet om byråkrati skall vi presentera personerna som de röstberättigade
valt att representera församlingens medborgare. I tur och ordning som valet utföll följer
här namnen på det allra första kyrkofullmäktige som någonsin valts i Åsundens försam-
ling. Siffrorna inom parentes är det antal personröster som var och en fått.
Birgit Andersson (28) KV, Inge Klasson (11) C, Lennart Bohlin (21) KV, Ivan
Andersson (4) KS, Lisbeth Gustavsson (8) KV, Per-Olof Svantesson (5) C, Christina
Johansson (17) KV, Lars-Erik Josefsson (7) M, Tage Olander (14) KV, Lennart
Andersson (14) C, Inga Gustavsson (3) KS, Arne Johansson (10) KV, Carl-Olof
Torsborn (0) KV, Jürgen Buske Nilsson (16) C, Maria Bengtsson (18) KV, Ingela
Sörensen (5) KS, Hans Pettersson (5) C, Göte Öberg (10) M, Mariann Holmén (1) KV
KV står för Kyrkans vänner, C är lika med Centern, M betyder Moderaterna och KS
skall tydas som Kyrklig samling.
I denna uppställning har hänsyn redan tagits till att Lisa Chemnitz avsagt sig uppdraget
på grund av att hon avflyttat från Götåkra till Ulricehamn. Detta har alltså fått som
följd att samtliga namn efter henne på KV:s lista flyttats upp ett pinnhål. Fram på ny-
året skall domkapitlet utse ett nytt namn till fullmäktige men detta kommer med stor
sannolikhet att bli som VSK-bladet har tagit sig friheten att presentera.
Ersättare skall det också finnas med 50 % av mandaten för respektive samverkansgrupp.
Dessa är för KV Gun Karlsson (2), Gullevi (Gullan) Larsson (1), Göran Karlsson (4),
Birgitta Axelsson (3) och Iris Johansson (1). C har Carin Skattberg (6), Ingegärd
Leander (7) och Rune Höglund (0) som ersättare. M:s är Ann-Cathrin Kjöllerström (7)
och Mats Hedberg (0). Och till sist KS med säte i Tvärred har Inger Josefsson (7) och
Majken Ström (1) som ersättare om en ordinarie ledamot får förhinder.
Totalt fanns det 3123 personer som hade rätt att rösta i den nya församlingen. Av dessa
var det 539 som utnyttjade rätten. Fem av dessa ogiltigförklarades av någon anledning.
Röstdeltagandet var endast 17,3 %. 
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VSK I UTVECKLING
Om man tittar runt på Sämshov nu när det mesta har klätt sig i höstskrud syns det tyd-
ligt att styrelsen för VSK vill utveckla idrottsplatsen.
Det första man ser är att en del av marken är blottlagd. En maskin har ryckt upp alla
stubbar som blev kvar efter det att den självsådda tallskogen huggits ner. I stället för
skog skall det bli en 7-mannaplan för fotboll. Området ligger norr om den nuvarande
fotbollsplanen.
Området köptes in för många år sedan. Då var det tänkt att Sportklubben skulle anlägga
en träningsplan där med underlag av grus.
Så ville inte fritidsnämnden. Där skulle bara finnas gräs att spela på. Detta fick till följd
att kompletterande mark inköptes för att utvidga Ekvallen. Nu får den tjänstgöra som
träningsplan under vårvinterkvällarna. Det hade varit enklare om man kunde byta om i
anslutning till träningsplanen. Nu är det som det är och detta måste vi acceptera.
De flesta ungdomslagen spelar tvärs över den nuvarande planen. Detta sliter mycket
ojämnt på gräsmattan. Därför känns det angeläget att få en mindre så kallad 7-
mannaplan i stället. I synnerhet som vi har så många mycket duktiga pojkar och flickor
i ungdomsserierna.

Här skall den nya
7-mannaplanen
ligga säger Claes-
Erik och pekar ut
platsen.

Planen är skissad att bli 70 x 50 meter. Lägsta tillåtna mått på bredden är 35 m och det
högsta tilllåtna måttet är just 50 m. På längden får man ha upp till 85 meter med ett
minsta mått på 60 m.
Claes-Erik Sjölin uppmanar alla som vill bli av med fyllnadsmassor att höra av sig till
honom. Han vill först bedöma om det är jord som passar att användas. Ganska stora
mängder går det åt. Det fattas ca 40 centimeter upp till den rätta nivån. Lyckligtvis kan
en del mark användas från där den nuvarande fotbollsplanen slutar. Det handlar om
drygt 10 meter på bredden i hela den nya planens längd. Om det är möjligt skall den
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övriga marken förberedas så att man kan anlägga en 11-mannaplan i framtiden. Plats
kommer att finnas till en plan med måtten 105 x 65 meter. 
VSK har under tre år ansökt om bidrag från kommunen till projektet. Varje gång har
det blivit kalla handen. Nu tar alltså klubben saken i egna händer. Hur det kommer att
finansieras till sist är inte uttalat i nuläget. En kvarts miljon kanske inte är fel gissat att
slutsumman kommer att hamna på.

En annan sak som man lägger märke till är att dansbanan har fått ny entrédörr för dan-
santa personer. Tillverkningen har gjorts av två PRO: are. Gustav och Sune är det som
har svarat för jobbet. Det enda som har varit nödvändigt att köpa in är glidskenorna
som skjutdörren löper på. I övrigt har materialet funnits i förrådet. Efter det att festen
på Lingåsen lagts ner finns det en del saker som kan återanvändas. Det är sådant mate-
rial som har använts till att täta dansbanan inför vintern.

Så var det än en gång detta med Gudruns framfart. Detta var inte ett snällt fruntimmer.
När detta skrivs är sviterna inte bortsopade än trots att det snart gått ett år sedan stor-
men. En maskin måste till elljusspåret för att räta upp ett antal stolpar. Dessutom måste
minst två stolpar ersättas med nya. Elledningar måste lagas liksom att gräva ner kabel
på en sträcka av 35 meter. Hela kostnaden blir ca 64 000 kr som försäkringsbolaget
Folksam ersätter det mesta av. Summan innefattar maskingrävning och el-arbeten.

Redan nu kan du börja ställa grejer, som du vill bli av med, på dansbanan. Den 25 maj
2006 är datumet för nästa års loppmarknad. Dansbanan kommer att vara låst under vin-
tern. Därför är det säkrast att ta kontakt med Claes-Erik Sjölin innan du åker dit med
prylar. Som du redan vet tar VSK inte emot vitvaror och bildäck, varken lösa eller på
fälgar.
Under november, december och januari är Brallis ledig från vaktmästarsysslan. Därför
är det nödvändigt att kontakta honom först på telefon. Alla som känner Claes-Erik vet
att han ställer upp i nästan alla väder. Det är väl bara om en ny kärring kommer farande
på himlavalvet som han vägrar att gå ut.

EN EFTERLYSNING
Vegby Sportklubb efterlyser alla som har jord lämpligt som fyllnadsmaterial till den
planerade 7-mannaplanen. Har Du jord eller vet någon som har är styrelsen (Brallis)
tacksam att få veta detta. Det går åt stora mängder med fyllnadsmaterial. Har du bara
ett lass så hör av dig, har 10 lass, gör likadant, Har du 100 lass är detta välkommet
också.
Du kan nå Brallis på tfn 72316 eller 72343. Det sistnämnda är hemtelefonen. 
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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
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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

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

 

    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 

   



NYTT GOLV
När våffelsöndagarna var avklarade, slåttern var över och hösten nalkades blev det dags
att renovera i Liljas stuga. 
Golvet hade sett sina bästa dagar. Fukten hade satt tydliga spår i form av röta. Det hade
gått så långt att det var lite svajigt att gå på golvet. Trots att det var många som satt där
med sitt kaffe och våffla den söndagen som det vräkte ner så var det ingen som brakade
igenom och hamnade mellan bjälklagen. 
Gubbagänget eller onsdagsgänget, som är världsberömt i hela Vegby ryckte ut med
kofot, hammare, såg och spik. Golvlisten måste brytas loss med stor varsamhet. De
gamla tapeterna måste bevaras. De härstammar från kollektionen fem sekler och är
framtagna av ECO tapeter i Norrköping från fragment som hittats när andra byggnader
renoverades.

Bröderna
Johansson, Gustav

och Evald lägger
sista handen på

golvlisten.

Gunnar, Gustav,
Evald, Arne och
Göran tar sig en 
fikapaus.

12
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Efter det att golvlisten tagits bort bröts det gamla golvet upp. Det gamla golvet hade
gjort sitt. Nytt virke inköptes som ersättning. 
Den här gången lades en fuktspärr av kraftig plast ut ovanpå jorden inunder det nya
bjälklaget. Sen var det ”bara” att montera bjälkarna, såga ut för ledningar, tillverka en
blidbotten och lägga isolering mellan bjälkarna. När så allt detta blivit klart var det
dags för de nya golvbräderna att ta plats.
Detta blir ett gammaldags golv som framtida stugvärdar/värdinnor skall knäskura med
borste och såpvatten.
Tanken var att golvet skulle bli klart till husförhöret som hålls varje år i mitten av okto-
ber. Nu blir det i stället så att den andra stugan får tjänstgöra som ”kyrkorum”.
Vi får hoppas att hela gänget skrivit sina namn på bjälkarna. Detta kan ju vara upply-
sande när nästa renovering skall utföras.  
När detta var klart var det dags att bryta upp golvet i köket. Även där hade rötan varit
framme och fördärvat. Samma procedur upprepades på nytt. 

BENNY MILD HAR ORDET
Vegby har numera lite tunnare med åkare i Vasaloppet. Till 2006 års lopp är det endast
två åkare som kör för Vegby.
Rainer Eskilsson skall förhoppningsvis genomföra sitt första lopp och Benny Mild sitt
nittonde. Rainer startade första gången 2005 men var inte helt frisk och fick bryta.
Benny har fått vara serviceman de två senaste åren p g a skador och häloperationer
men hoppas nu att allt skall fungera under den kommande vintern.
Hur det blir med snötillgången vet man ju aldrig men under hösten kan man träffa näs-
tan hela Ulricehamnsbygdens skidåkare i slalombacken där man går stavgång. Detta är
en bra och skonsam träningsform som utövas även av många som inte är skidåkare.
Slalombacken är under höstens mörka veckor tänd på torsdagar och då är den mycket
välbesökt.
Utöver detta så är det ju rullskidor och löpning som är den huvudsakliga träningsfor-
men inför väntan på den första snön.
Jag vet att många har funderat på att prova Vasaloppet någon gång men inte kommit
längre än så. Det är synd tycker jag, jag brukar säga, ”det svåra med Vasaloppet är inte
att komma i mål, det svåra är att komma till start”. 
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ETT FRUKOSTMÖTE
Den 15 oktober anordnades ett frukostmöte i församlingshemmet i Vegby.
Uppslutningen blev oväntat stor. Hela 62 personer tyckte att det var värt att testa idén.
Gun Söder var primus motor för arrangemanget. Tipset med att bjuda till frukost hade
hon fått i Ulricehamn. Hon hade deltagit i ett antal frukostar och tyckte att idén var så
bra att det kunde vara på sin plats att testa detta även i Vegby.
Nu blev det inte bara Vegbybor som nappade. Många från både Gällstad, Tvärred och
övriga Säm gillade agnet som Gun satt på kroken.

Utan dessa sex damer hade det inte blivit någon frukost. Damerna heter Siv Karlsson,
Iris Johansson, Inga-Britt Claesson, Linnea Claesson, Kerstin Claesson och Gun Söder.

Det var inte bara maten som drog till sig folket. Lena Loubelo (Bårdh) hade Gun kon-
taktat för att underhålla oss tillsammans med hennes make Jean-Claude.
Mötet började med att Gun hälsade alla välkomna och bjöd de närvarande att ta för sig
av det mycket fina och välkomponerade frukostbordet. Trots att vi alla gjorde vad på
oss ankom tog inte maten slut ändå.
Som VSK-bladet berättade om i förra numret har Lena jobbat i Kongo Brazzaville som
missionär. Där nere i Afrika träffade hon sin blivande man. Hon har sedan några år till-
baka bosatt sig med familjen i Dalsjöfors och arbetar som barnmorska på Älvsborgs
sjukhus i Borås.
Lena berättade medryckande om sin farmor som åtminstone alla Vegbybor kände
mycket väl. Astrid Bårdh hette hon. Lena hade ett mycket gott förhållande till Astrid.
Hon beskrev sin farmor som mycket social, positiv, humoristisk, envis och trygg.
Farmor kom från Småland dit farfar hamnade i tjänsten. Där träffades de och flyttade
tillsammans till Marbäck. Efter ett tag gick flyttlasset till Vegby. Där gjorde sig Astrid
känd som både affärskvinna och föreningsmänniska. Tillsammans med några andra
damer ordnade de så att församlingshemmet blev byggt.
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Även maken Jean-Claude hade ett gott förhållande till Astrid. Han kom ofta och hälsa-
de på lite överraskande. Då skulle det alltid bjudas på kaffe. Detta var inte Jean-
Claudes bästa dryck, särskilt inte utan socker som tillsats. Han satt där och pressade ner
kaffet. Man kan ju inte be gamla människor att passa upp och springa runt för att hämta
socker till en ungdom, tyckte han.

Lena Loubelo med 
rötter i Vegby.

Våra underhållare berättade också om en farmor i Afrika. Lena tycker att det är mycket
som förenar dessa farmödrar. Men familjeförhållandena skiljer sig ganska markant åt.
Släktsammanhållningen är mycket stor.  Där kan man ha kanske tre mormödrar.
Familjerna lever så tätt tillsammans att även mormors systrar får vara mormor åt barn-
barnen. En flicka som får ett barn vet ju att hon är mor till barnet. Då är det osäkrare
vem som är fadern. Det händer ofta att mormor får ta hand om både sin egen dotter och
barnbarnet. Detta har i sin tur inverkan på ägandeförhållandena inom familjen. Ägode-
larna följer i allmänhet den kvinnliga sidan.

Jean-Claude Loubelo
har sina rötter långt

nere i Afrika.
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Jean-Claude är nummer två i en syskonskara på 11 barn. Pappan var lärare. Detta inne-
bar att de flyttade omkring en hel del. Problemet som uppstår då är att det finns så
många olika språk i de olika delarna av landet.
Jean-Claude började med att sjunga till ackompanjemang på trummor. Jag som en gång
i tiden bott i Afrika fick många minnen både i minnet och synintryck från den tiden.
Han hade också en gitarr med sig som han använde till sin sång. Språket är inte lätt att
förstå för en nordbo. Hade han inte berättat i förväg vad sången handlade om hade de
flesta inte fattat ett dugg. Tack vare detta gick till det och med att sjunga allsång till-
samman på hans hemlands tungomål.
Lena berättade att de två farmödrarna hade vedspisen gemensamt. Astrid hade sin i sitt
kök och Jean-Claudes hade sin till matlagning utomhus. När Astrid gått ur tiden togs
hennes spis tillvara och transporterades till Afrika. Där finns den än i dag och fyller en
viktig funktion i hushållet. 

Den som inte blev mätt
av allt som bjöds får
skylla sig själv.

ETT TRÅKIGT MEDDELANDE
Man blir bestört för att inte säga rosenrasande. Kan det finnas någon sämre sysselsätt-
ning än att med berått mod se till att Byalaget Vegas plastbåt slås sönder mot stenarna i
sjön?
Upptäckten gjordes på självaste 1:a advent. Någon eller några har tagit till våld, för-
modligen med en yxa. Någon eller några har huggit sönder förtöjningen av rampen som
båten dras upp på. Därefter har båten skjutits ut i böljan den blå.
Göte Kindlund upptäckte att något inte stod rätt till med ekan. Han förankrade den så
att den inte skulle driva ”till havs”. Där skavdes den sönder ganska rejält mot stenarna.
Gustav Johansson och Roger Gustavsson kom dit och Roger försökte ösa båten. Trots
att han slet i sitt anletes svett sjönk inte vattnet en endaste millimeter. Då upptäckte
Roger att det rann till vatten i samma takt som han öste. Vad gör man då? Jo man häm-
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tar den fyrhjulsdrivna bilen och bogserar båten sakta och försiktigt. Ju mer han bogse-
rade ju lättare blev farkosten tack vare att vattnet rann ut genom hålen i bottnen.
Styrelsen för Byalaget Vega anser att brottet är mycket allvarligt. Därför är händelsen
polisanmäld.
Det finns indikationer på vilka som utfört dådet. 

Här kan man tala om gisten eka. Som synes är det hål rakt igenom skrovet.

Med detta hoppas Byalaget Vega att vandaliseringen skall upphöra i samhället. 
Det ryktas att ett anonymt tips har kommit in om vem som utfört vandaliseringen.
I samma andetag vädjar styrelsen till alla föräldrar att kolla upp vad telningarna håller
på med ute på byn. 
Dådet bör vara planlagt. Vem går omkring med en yxa innanför jackan? Det måste i så
fall vara någon med en otroligt bristfällig uppfostran.
Än en gång: har du sett eller hört något så hör av dig till polisen eller styrelsen.

Det är inte nog med detta.
Vid församlingshemmet har det också varit framme marodörer. Det kan vara samma
skumma individer även här, som varit framme. Det tycks som om de båda dåden skett
samma kväll eller natt. Utanför församlingshemmet har en björk huggits ned med yxa.
Den har fällts över ett staket som skiljer församlingshemmets tomt från grannen i nord-
lig riktning.  
Även här gäller att polisen tar emot upplysningar liksom vaktmästaren Alf Andersson.
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ÅRETS HÖJDPUNKT I  FINNEKUMLA 
FÖRSAMLINGSHEM

Det enda du behöver göra är att köpa en mössa. I det köpet ingår att få beskåda och
lyssna till artister av mycket hög klass. Vad sägs om ett framträdande av kören
Kantona. Röda Korsets kassör får då chansen att briljera på hemmaplan. Som vanligt
har Nils Grönbäck och de andra i kören komponerat ett strålande fint program. Idéerna
tycks aldrig ta slut. Som VSK-bladet skrivit om tidigare har kören stor rutin i att upp-
träda i Sveriges domkyrkor. Nu är ytterligare en domkyrka aktuell och den ligger i öst-
götska Linköping. 

Nils Grönbäck dirigerar sin mycket uppskattade kör.

I köpet ingår också att få förmånen att se och höra Martin Josefsson i full aktion på
auktionen. Det är ju inte så att han säljer sig själv men nästan. Med den glöden som
han utstrålar tvingas priserna på grejerna upp, om inte i skyarna så en bra bit upp i
grantopparna. Vad vore en auktion utan Martin, Claes, Astrid, Göran och Mariann för
att inte tala om den trogna kökspersonalen. Undrar just vad de har för recept på kaffet.
Drycken sätter i alla fall fart på munlädret. Arrangörerna är mycket taktiska. Man pas-
sar på att ha auktionen efter kaffet. När munnen ändå är igång blir buden snabba. Så
lätt stannar inte hakan. Detta har Göran Fahlström iakttagit. Han vet dessutom att
Martin är en mästare på att utnyttja situationen. Finnekumla Rödakorskrets får ett
mycket bra resultat tack vare många glappiga trutar.
I årets upplaga av Kantona ingick 7 damer och 5 herrar.
Gruppen tågade in i lokalen på sedvanligt sätt under det att de sjöng sig fram genom
lokalen. På programmet stod Ove Thörnqvist med en kavalkad ur hans enorma produk-
tion. Det var visor om både varma korvar och loppor. Kören fick också syn på honom
som har ögon här och öron där likaså hittade de var sitt litet rött paket med vita snören.
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Paketen överlämnades till Martin Josefsson som glatt tog emot dessa och gjorde kom-
mers på dom. Trots att ingen vet vad som döljer sig under pappret går de åt som smör.
Plötsligt dyker speldjävulen upp innanför västen. Lite hasardspel friskar upp varje
sinne.
Som sagt var det idel kända låtar gjorda av Ove Thörnqvist. På uppmaning av Nils
Grönbäck stämde de flesta in i låtarna. Allsång är ju inne bland publik av varierande
slag nu för tiden.
Ett uppskattat inslag var när både bagaren, sotaren och smeden uppvaktade samma
dam. Är man ute på friarstråt måste man göra sig så attraktiv som möjligt för det mot-
satta könet. Detta gjorde att det blev svårt att välja bland så stiliga karlar.
Mikael Ryde från Länghem känner många som kantor. Vad många inte vet är att han
också är kompositör. Kantona framförde mycket stämningsfylld musik som han gjort.
Efter det att körens fina framträdande var avslutat följde det omtalade kaffet, som var
specialbryggt. Smörgåsarna var troligen också specialtillverkade.
När kaffet runnit ner var det Martin Josefssons tur att dra igång sitt otroliga munläder.
Han sålde blommor som också utgjorde ett lotteri. Naturligtvis fanns det ett lotteri där
brödkakor utgjorde lotterna.
Det bästa av alltihop var att han sålde lotter som bestod av lingonsylt med kröser i.

Nu har krösera tagit slut. Då försöker vi med lite badrumsgrejer.

Göran Fahlström ringer och berättar att det var färre utrop i år jämfört med förra året.
Den här gången fick Martin Josefsson tala sig varm för prylarna 165 gånger.
Detta gav till resultat att det kom in 18 338 kr till Röda Korsets kassa.
Var och en av besökarna fick med sig varor hem för över 400 kr i genomsnitt. 
Inte illa, va!
Så här strax efter auktionen surrar det en hel del tankar i styrelsens hjärnor om att för-
ändra programmet på auktionen för att dra till sig mer publik. En tanke är att avsluta
det hela med att Kantona ger en konsert inne i kyrkan. Då kanske en lördag skulle vara
en lämplig dag? Alla sitter ju inte framför TV apparaten och tittar på fotboll.
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Göran, Mariann och Astrid ser till att Martin får något att sälja 
och att pengarna kommer in och blir bokförda.

Publiken stärker sig med dunderkaffe och smörgås.
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Tåstarpsg. 9, TRANEMO (utfarten mot Svenljunga)

Uthyrning av golvslipmaskiner.

LAMINATGOLV
”Klick”

TRÄGOLV
Ek. 14 mm

PLASTMATTOR

Tåstarpsg. 9, TRANEMO (utfarten mot Svenljunga)

20% RABATT på hela tapet-
sortimentet!!!

• Allt för målning inomhus!

• Vi bryter färgen i din egen kulör!

tel. 0321-725 02

Sportlagret Sportlagret
Sjövik Ulricehamnsvägen 5
520 11 Vegby 520 10 Gällstad
0321-720 80 0321-711 70
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KULTURDAGAR
I oktober, närmare bestämt den 27- 30 hölls i Ulricehamns kommun 4 Kulturdagar.
Arrangör var Kulturförvaltningen. På flera platser runt om i kommunen anordnades
evenemang av olika slag. Det ordnades konstutställningar, sagostunder, musikprogram
och mycket annat.
På Ateljé Kul i Vegby hade 6 stycken konstnärer ställt ut ett urval ur sina produktioner.
Tre av dessa kommer från vårt närområde och en från Torsbo, en från Ängabo i
Gällstad och en från Ulricehamn.

En liten del av Lars Isakssons gjutna halssmycken.

Lars Isaksson från Vegby visade tavlor målade i akryl och tusch. Lasse hade tavlor som
han strött glaspulver direkt i färgen. Detta hade en otroligt fin effekt när tavlorna
belystes. Antingen man förflyttade ljuskällan eller ögonen i förhållande till tavlan och
ljuset skiftade färgen i nyans från mörkt till ljust allt eftersom ljuset föll i förhållande
till synfältet.  Han visade också upp skulpturer gjutna i tenn. Andra ting var smycken
till halskedjor. Dessa var likaså gjutna i samma material. Varje smycke blir unikt i sig.
Det går inte att gjuta och få samma motiv två gånger. Därför blir varje smycke något
alldeles unikt. Det finns alltså ingen risk att någon annan går omkring och bär på ett
likadant smycke som du.
En sak som Lasse vill framhålla lite extra är ni vet stenen med titthålet i som finns i
Sjöparken. Den har han gjort i gjutet tenn som ett halssmycke. Halssmycket är mycket
lämpligt som en symbol för Vegby. Naturligtvis måste vi nämna konstverket ”Måste”
där det finns en mås och en påse te, alltså Måste.

Olof Andersson är en annan välkänd konstnär som bor i Finnekumla. Hans alster är
mycket välkända långt utanför kommunens gränser. Han har exporterat konstverk ända
uppe till Dalarna. Olles sinne för att tillverka skulpturer i trä är välkänt. Hans figurer är
mycket välgjorda och genomtänkta ofta som kristna symboler. Olle har också gjort 
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Olle Anderssons 
välgjorda och fantasi-

fulla träskulpturer.

konstverk i smide. Mindre välkänt är kanske att han också gör akvarellmålningar. På
utställningen hade han ställt ut ett antal..
Skulpturerna till denna utställning var gjorda i Gullregn och rötad björk.

Som framgår av skylten 
är detta smide av Rolf 
på Lyckoberget.

Rolf Magnusson kommer från Lyckoberget (Löckeberget) i Finnekumla. Hans speciali-
tet är smide. Ett mycket fint exemplar av en oxe hade Rolf tillverkat i ett enda stycke
metall. En annan tjusig sak var en gracil ballerina som betraktaren riktigt kunde se hur
hon dansade fram. Rolf hade också ställt ut två stycken golvljusstakar/hållare som var
mycket stadiga på foten. En så kallad Toarpskrona hade han också tillverkat. Med lite
ändringar kanske vi kan få en alldeles egen krona till våra bygder.

Ulla-Lena Svenssons konst består i att väva med många olika tekniker. Hon hade ställt
ut ett alster som hon kallade ”Gårdagens nyheter”. Dessa nyheter var tillverkade på ett
speciellt sätt som hon kallar slangvävnad. Hur detta går till är bäst att ta telefonen och  
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fråga henne själv. Du kan också åka till
Torsbo och prata med henne och se hennes
alster i ”Hand i hand” butiken. Det märkliga
är att hon vävt denna tjusiga produkt av
gamla dagstidningar. Ulla-Lena hade också
några andra vävnader som betraktaren kunde
stå och fundera över vad de föreställde. Det
är detta som är tjusningen med konst.

Skall vi kalla detta för hängande nyheter?
Ulla-Lenas vävnadskonst gjord av tidningar.

Nästa artist kommer från Röshult i Gällstad eller närmare bestämt från Ängabo. Han
heter Håkan Eriksson och målar sina tavlor mestadels i akryl. Alla hans tavlor på denna
utställning var målade med denna färg.

Per-Olof Höglund kommer ursprungligen från Jönköping. De senaste tjugo åren har
han däremot bott i Ulricehamn. Hans specialitet är tavlor målade i akvarell. Han tillver-
kar dessutom en del konstverk i stengods.

Summan av kardemumman blir att detta var en verklig kvalitetsutställning. Utställarna
var handplockade och deras alster var av yppersta kvalitet.
Ytterligare en konstnär, Lisa Chemnitz, som nyligen flyttat från Götåkra hade sina tav-
lor utställda i Ulricehamns museum med namnet ”Mellan fantasi och verklighet”.

Till första advent skall Lars Isaksson, Lisa Chemnitz, Ulla Lena Svensson och Bengt
Eriksson duka upp var sitt julbord i Ulricehamns museum. Med vägledning av detta
skall publiken gissa vilket bord som är dukat av vem av dessa fyra konstnärer.
Cityföreningen i Ulricehamn är det som står bakom evenemanget och delar ut ett antal
presentkort som priser till några av dem som gissat rätt. Resultatet av tävlingen har du
säkert redan tagit del av i andra medier.
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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 Karolinska Sjukhuset.

För info ring 0321-711 71 el. 0703-24 32 63
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ÅTERINVIGNING
Golvet har som bekant rivits upp och bytts ut i Liljas stuga. Den planerade grötfesten
fick skjutas upp en vecka. Den 24 november passade det att verkställa löftet om en
grötfest. Samtidigt sammanföll denna fest med att för första gången anordna något på
det nya golvet. Därför passade det bra att kombinera grötfesten med återinvigning.
Ordföranden Göran Axelsson passade på att tacka renoverarna för ett mycket fint utfört
arbete. Han ingick för övrigt själv i den truppen tillsammans med Gustav och Evald
Johansson, Arne Johansson och Gunnar Lundgren.
Drygt tjugo personer hade gått och längtat efter julens första risgrynsgröt. Åtgången var
mycket stor så man kunde tro att sällskapet fastat hela sista veckan. Man hade ställt in
magen på att den skulle få ett skrovmål en vecka tidigare.
Dagen till ära hade Sture Hjalmarsson anlitats till att läsa dikter på prosa gjorda av
Harry Johansson. Harry Johansson bor i Tråvad men har sitt ursprung i Kölingared.
Han kom i kontakt med Sture som fick ta del av diktsamlingen. Sture erbjöd sig att
sammanställa dessa i ett blad på 44 sidor.

Sture läste ur diktsam-
lingen på ett mycket
underhållande sätt.

Sture läste alltså dikter ur denna sammanställning. En hel del avsnitt väckte stor mun-
terhet bland de närvarande grötätarna. Dikterna var skrivna med ett stort mått av
humor. De flesta minns att stora delar av innehållet sammanföll med egna skolminnen.
Diktsamlingen hade han döpt till ”Så gjorde vi förr”. Här följer ett litet smakprov på en
dikt som han kallar ”Skolvägen”:
Ryggsäck på ryggen – rymmande två smörgåsar, en flaska mjölk med patentkork.
Och läroböcker! Svensk historia av Grimberg! Grönpärmade ”Bergvalls skolatlas” med
bibelns länder på första sidan.
I trean hade jag börjat, ännu ej nioårig, som på smala benpinnar knatade iväg halvmilen
till storskolan vid kyrkan. 
Värst var det när det regnade på ditvägen.
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Om man idag dristar sig till att berätta om sådant möts man av artiga men uttråkade
miner.
Vänligt elaka undringar om – hur kunde vi finna oss i sådant? – Därmed antydande
snudd på dumhet.
Men faktiskt sken ju solen nästan för jämnan och aldrig var man ensam! Landsbygdens
småställen hade stora barnkullar!!
Lite känner man nog igen sig i Astrid Lindgren, för solen sken ju faktiskt nästan jämt!
Och tänk så mycket det fanns att upptäcka på skolvägen. Och tänk vilka långa sommar-
lov! Och nog var vädret och världen bättre då ??!!

Gröten är 
slukad och
påtåren är 

på gång.

En annan dikt handlade om att provsjunga inför magistern.
Inför varje skolavslut var det dags. Då skulle elevens färdighet i sångkonst mätas.
Avnjutas? Utvärderas och fastställas. Förvandlas till betyg. Snyggt nedplitatade i grön-
pärmat häfte.
Själv lät jag inte vackert. Min sångkonst var skral. Uppvisande betydande brister.
Och oundviklig, liksom ödesbestämd kom den, dagen. ”I da´ sa´ vi  provsjonga”.          
Så stod jag där då! Svettig, röd i ansiktet. Det var ju så himla retligt å stå där framme
ensammen. Envist bligande i golvet insåg jag med förtvivlans mod att min nesa vas
fullständig. Jag drog in luft, klämde i med Videvisan.
Blev något efter i starten men i mitten var jag fatt, och i målgången var jag i klar led-
ning.
Konstaterade med inre stolthet att jag faktiskt var bra i ämnet snabbsång.
Sålunda, något stärkt i anden vacklade jag tillbaka till bänken. Samtidigt genomfors
min själ av oändlig frid. Nu var det gjort för denne gången – Eländet.
På examensdagen konstaterade jag förstrött: BC i år också. Behöll således fjolårets status.
Skolläraren avslutade dagen med Herrens Bön. Fällde i förbifarten några förklenande
ord om Ryssen som i brist på bättre förstånd slogs för sitt liv, där borta i öster.
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Själv gick jag ”te boa” och köpte halvöres kola.
Senare i livet har jag ofta ”stått där framme ensammen” i ännu kinkigare sammanhang.
Ibland har det känts ”lite retligt”.
Bertil Gardell berättade att det utkommer en bok till jul som handlar om båtar och båt-
byggare. Troligen kommer ett par båtbyggare från våra trakter med i boken. Deras
båtar har ”seglat” på våra innanhav.
En annan bok hade Linnea Vegborn med sig. Den var utgiven 1908 och handlade om
järnvägen som svept förbi Vegby med början ett år tidigare. 

FÖRSTA ADVENT I FINNEKUMLA
Att det är något alldeles speciellt med första advent kan man lätt förstå när man ser till-
strömningen av folk till Finnekumla kyrka den här söndagen.
Hela 102 personer räknade vaktmästaren Per-Olof Svantesson in i bänkraderna.
Av dessa var ca 50 personer hitresta med buss från Bohuslän.
Många av besökarna sade med en mun att detta var en mycket glad och fin gudstjänst.
Allt var så glatt och gemytligt. Per Jonstoj, som ledde gudstjänsten, var som ett
solsken. Detta smittade av sig på huvuddelen av besökarna och inte minst på kören.
Alla de gravalvarliga minerna var som bortblåsta. Kan det fortsätta att vara idel glada
miner så kanske att man på sikt kan få tillbaka kyrkobesökarna.
Komminister Per Jonstoj inledde gudstjänsten med att hälsa välkommen till alla och
vände sig särskilt till de som kommit hit med busslasten.
Efter sammanringningen tågade kören in i kyrka under det att de sjöng.
Monica Johansson tog orgeln i besittning och spelade tillsammans med Frans Öberg på
trumpet.
Textläsningen sköttes av Birgit Andersson. Evangeliet lästes dock av Per Jonstoj.
Men så äntligen kom då Hosianna i höjden.
Ett stort plus var att prästen stod längst ner i gången och höll sin korta predikan.
Fortfarande log han under hela sin predikan. Allt blev på något sätt så nära oss alla.
Vi fick veta att det inte är Per jonstoj som sätter upp gardinerna där hemma. Detta
överlåter han på sin fru att göra.
Det kungjordes att en mycket känd medlem i Finnekumla församling avlidit. Detta var
Karl-Erik Berglund eller ännu mera känd som Kalle Berglund. 
Det var idel adventspsalmer som sjöngs. Numren i psalmboken var i tur och ordning
103, 104, 105, 106 och 108.
En trolig orsak till att så mycket folk möter upp på första advent är att alla känner igen
sig i kyrkan. Alla kan de välkända psalmmelodierna. Då är det lätt att följa med i sång-
en. För en ovan kyrkobesökare är de flesta melodierna rena grekiskan en vanlig söndag.
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Som avslutning höll Birgit Andersson ett mycket fint tal. Hon beskrev församlingens
kyrka långt bakåt i tiden, ända från 1100-talet och fram till nutid. Detta med anledning
av att Finnekumla upphör som församling från årsskiftet. Då blir Finnekumla medlem i
storförsamlingen Åsundens församling.
Per Jonstoj passade på att avtacka två verkliga veteraner inom kyrkan. Kyrkvärdarna
Birgit Andersson och Ingemar Claesson hade aviserat sin avgång. Med var sin stor
blomsterkvast fick vandra hem och leta upp en stor vas till sina blommor.
Samtidigt hälsade han två nya kyrkvärdar välkomna. Dessa är Inga-Britt Claeson och
Bo-Gunnar Andersson. Han ärver för övrigt tjänsten från sin mor, Birgit.
Efter gudstjänsten bjöds det traditionsenligt på kyrkkaffe i församlingshemmet.
Endast 24 personer hörsammade inbjudan. Man kan också säga att 78 personer avstod
från kyrkkaffet.

Inga-Britt och Birgit såg till 
att alla hade kaffe i sina 

koppar och kaffedopp därtill.
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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
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HUSFÖRHÖR I FINAS STUGA
Tidigare år har husförhören hållits i Liljas stuga. Den här gången var den stugan uppta-
gen på grund av reparation av golvet. 
Alla blev förvånade över att det blev så stor plats i Finas stuga. Alla de 20 besökarna
fick gott om plats. Göran Axelsson antydde att det kanske blir en upprepning där till
nästa år. Problemet är att köket finns i den andra stugan. Men det går kanske bra att
bära termosarna några meter. Tar dessutom Kerstin med sig kopparna hem och diskar i
sin egen diskmaskin är problemen som bortblåsta.
Antingen man håller husförhöret i den ena eller andra stugan kvarstår det faktum att det
blir kolsvart när man skall gå hem och kommit ut från ljuset i stugorna. Man hittar med
nöd och näppe hålet mellan husen. En yttre strålkastare skulle göra susen.
Dagens husförhör hölls av kyrkoherde Ulf Jonsson med orgelspel av kantor Monica
Johansson.

Efter att ha jobbat stenhårt 
i sex dagar smakade kaffet 
gott på den sjunde dagen.

Temat för dagen var skapelsen ur 1: a Mosebok.
Även om det som står där inte stämmer helt med hur det egentligen var är författarna
ganska kluriga. På något sätt har människor, växter och djur kommit till. Ulf Jonson
hade gjort en skiss över vad som han ansåg hände under de sex dagarna som Gud job-
bade och slet med att förverkliga moder jord och allt annat.
Dag 1 skapade han ljuset. Ljuset är en mycket viktig ingrediens för det fortsatta jobbet.
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Dag 2 handlade om att skapa vatten.
Dag 3 ansåg kyrkoherden att Gud ägnade sig till att skapa syre. Detta kan man ha en
hel del att invända emot. Vatten består nämligen av 2 delar väte och 1 del syre. Den här
dagen skapade han också växterna och såg till att det vimlade av fisk i vattnet. Den
dagen borde också fotosyntesen skapats.
Dag 4 ägnade Gud sig åt att skapa harmoni. Vi lever i harmoni med andra planeter.
Detta innebar att han skapade förutsättningar för att vi skulle få ljus på dagen i form av
solen och ett svagare ledljus på natten som månen står för. Kyrkoherden visste inte ord-
ningen på planeterna från solen räknat. Men upplysningsvis kan nämnas att ordningen
är Merkurius närmast solen följda av Venus (2), jorden (3) och Mars (4). Vidare består
solsystemet av Jupiter (5), den största planeten i solsystemet, Saturnus , ni vet den med
ringarna, Uranus (7), Neptunus (8) och Pluto (9). Pluto har på senare tid börjat ifråga-
sättas om man skall kalla den för en planet. Men i takt med att nya planeter upptäcks
blir det värre och värre att hålla ordning på dem i utkanterna av solsystemet. Ytterligare
en himlakropp har hittats, men astronomerna vet inte om även den kan klassas för en
planet, ännu. Jorden är alltså trea från solen räknat.
Dag 5 ägnade sig Gud åt att se till att vi fick något att äta. Det är som vi tidigare nämnt
fotosyntesen som sätter sprätt på gräset och ser till att blommorna frodas. Just detta var
förutsättningarna för att alla djur skulle få något att äta. Djuren i sin tur innehåller pro-
tein som vi måste ha för att våra hjärnor skall utvecklas. När Gud gjort allt detta gjorde
han så att människorna skulle råda över alla djur och växter. Han skapade alltså förut-
sättningar för ett högre och intelligentare liv på jorden.
Det var på dag nummer 6 som han skapade människan till sin avbild. Detta kan stäm-
ma överens även med evolutionen som har konstaterat att människan är mycket ung i
jordens historia. Uppmaningen som Gud gav oss att föröka oss har hörsammats mer än
väl. Vår lilla jord håller på att bli överbefolkad.
Dag 7 ägnade sig Gud åt att vila och beskåda sitt verk. Skapelsen var fullbordad. Han
fann sitt verk mycket gott. Detta skall även vi ta till oss och inte sätta oss över skapel-
sen. Tar vi inte vara på den 7:e dagen och vilar oss är risken stor att jäktet tar kål på oss
och att vi ”går in i väggen”. 
Skapelseberättelsen är det mest gåtfulla man kan försöka att skriva om. Om det har
smugit sig in en del fel ber vi om överseende med detta.
Sägas skall också att det sjöngs en psalm mellan varje skifte av skapelsedag och hela
skapelseberättelsen avslutades med ytterligare en psalm.
Efter all denna andliga spis var det dags för den lekamliga, trots att det saknades spis i
stugan. Våra alltid närvarande stugvärdinnor hade sin vana trogen ordnat med kaffe och
minst två härliga mackor per man eller kvinna. Alla trivdes, det hördes av sorlet att
döma.
Göran Axelsson tackade kyrkoherden, organisten och alla övriga för att de ställt upp
denna, som meteorologerna påstod, den sista dagen innan den verkliga hösten skulle
komma med ett betydligt kallare väder än det varit denna underbara höst.
Som förut antytts kanske husförhören även i fortsättningen kommer att hållas i Finas
stuga.



HANTVERK MED GAMLA ANOR
I dag är det adventsafton, lördagen den 26 november.
Att stöpa ljus kan vara ett riktigt konsthantverk. Vad sägs om att ta taggtråd från ett sta-
ket ute i markerna och göra en ”törnekrona” av det. 
Taggtråden blir till en stomme som blir botten till en krans så att härligheten kommer
att står stadigt på bordet. När detta är gjort är det bara att doppa taggtråd och vekar ett
tjugofemtal gånger i smält ljusmassa, sedan är konstverket klart.
Detta ljusstöpargäng har anor långt tillbaka i tiden. Kanske är det så att den gamla herr-
gårdstraditionen lever vidare på detta sätt. Förr i tiden stöptes det massor med ljus inför
julen för att lysa upp tillvaron på mörka vinterkvällar. Då var det inte bara att trycka på
en knapp, och så var det ljus i hela rummet. Man fick vägleda sig med tända taljdankar.
Taljdankar kom verkligen till användning.
Eva Backström berättar att ett gäng damer samlades varje år på Lyckoberget (Löcke-
berget) för att stöpa ljus. Därifrån flyttades ”fabriken” till Käte Nilsson i Finnekumla.
Redan då var Eva Backström med. Där höll man till under ett tjugotal år. 
Nu har Eva tillsammans med Lisa Johansson (Ekengren) tagit upp tråden och gjort
stöpningen till en kurs. I kursen deltar 8 stycken damer. De senaste två åren har man
skaffat ny lokal. Nu håller man till i Vegby församlingshem.

Lisa och Eva har tagit initiativet till att det blev en kurs i konsten att stöpa ljus.

Det första som görs är att täcka golvet mycket väl. Det gäller att inte spilla ljusmassa
på golvet som vaktmästaren Alf Andersson omsorgsfullt vårdar.
Betraktaren förvånades över med vilken finess damerna lät ljusvekarna forma till sig.
Eva säger att man doppar vekarna ett par gånger först. Sedan måste man sträcka ut dem
så att de blir raka eller lagom böjda. Utan att ha sett det färdiga resultatet kunde man
ana att det skulle bli snygga ljus i många olika former, både raka och krokiga. När man
för ett halvt sekel sedan såg de hemstöpta ljusen på syföreningsauktionerna var det näs-
tan bara raka ljus. Det var kanske så i forna tider. Även stöpning av ljus utvecklas.
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Stöpningen utmynnar i en försvarlig hög med ljus. Damerna lyckas göra åt mellan 35
och 40 kilo ljusmassa på en eftermiddag.

Här silas de smälta stumparna.

En del får gotta sig med kaffe.

Hur gör man för att hålla massan varm? Först måste den köpta ljusmassan smälta och
värmas till 70 grader. Detta tar en ganska rundlig tid. Och så skall ljusstumparna smäl-
tas. När det är klart måste man sila det hela för att gamla vekar och brända delar skall
avskiljas. Man häller också i kokhett vatten. Stearinet flyter ovanpå vattnet. Kärlet som
används för stöpningen är försett med dubbla väggar med insprutad isolering emellan.
På så sätt hålls massan varm en längre tid. 
Det går åt en hel del energi till att stöpa ljus. Alla som tänker försöka rekommenderas
att brygga en försvarlig mängd kaffe och baka kakor i parti och minut som tilltugg.
Redaktören fick smaka och kan därför rekommendera tillvägagångssättet.

Första doppet för dagen.
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ADVENT I VEGA
En tradition att fira advent har genom flera generationer varit att ta familjen med till
Vega på första söndagen i advent. Av tradition har Lucia tjuvstartat luciafirandet med
ett besök i Vega.
Ulricehamnsbygdens Lucia har under många år besökt Vegby just denna dag. Något år
har andra luciatåg dykt upp, men till övervägande delen har det varit hela bygdens
Lucia som besökt oss.
I år gjorde luciaföljet sitt tredje framträdande för säsongen i Vega. Självaste generalen
kunde inte komma i år. I stället hade han skickat ett par korpraler som tog väl hand om
de söta flickorna. Den ene korpralen var av allt att döma en riktig fegis. Han utlovade
att säga från scenen att han inte ville höra något klirr i bössorna. Av detta blev intet. Vi
får hoppas att det prasslade riktigt ordentligt i bössorna ändå.
Dessa fem tjejer hade ett ovanligt gott musiköra. Man kunde på långt håll höra att de
också hade haft en mycket bra ”lärare”. 
Efter fullgjort jobb på scenen uttågade tjejerna för att komma tillbaka med var sin
nygjord bössa för att samla in pengar till välgörande ändamål. Bössorna var tillverkade
och skänkta av Blecket i stan.
Firandet startade redan 14.30. I foajén såldes det glögg och startkort till tipspromena-
den. Man kunde tydligt märka att det fanns ett uppdämt behov av att få komma tillbaka
till traditionen på Vega. Väldigt mycket folk hade samlats för att avnjuta allt det som
Vega hade att erbjuda.

Tomten kommer
släpandes på den
tunga säcken full

med julklappar 
till alla barn.

Uppe i stora lokalen fanns det en hel del att beundra. Massor med prylar fanns det att
köpa som julklappar eller bara till sig själv. Några tjejer fyllde upp en hel långsida och
en kortsida i stora salen med diverse varor. Det gick också bra att köpa lotter och som
kronan på verket kaffe med hembakat dopp.



Tomten är mycket
trött. Det kostar på

att bära allt ända
från Klevaberget.

Jag bor där sa
tomten.

De som brukar klaga på att ingen ställer upp borde fått sig en riktig knäck. Att få
många att ställa upp gick hur enkelt som helst att ordna. Dessutom hade flera stycken
bakat brödet till kaféet. 
Kul att traditionen återupptogs efter ett år i malpåse. Detta har Byalaget Vegas styrelse
all heder av.

Lucia med tärnor sjunger många välkända sånger.

En annan tradition som lever vidare är att det finns en julgran på torget. Det är Vegby
Vägförening som svarar för bedriften att åka runt i markerna och leta efter en lämplig
gran. Sedan gäller det att fälla den och att se till att det finns en transportör som ordnar
att den kommer till Vegatorget. Under tiden som styrelsen sätter i ljus i granen väntar
maskinskötaren på att det skall bli hans tur att få resa granen. Slutresultatet får vi inte
förrän gatljuset blir påslaget. Då lyser granen så gul och grön och grann på torget.
Detta arbete utförs alltid på adventaftonen, eller lördagen före 1:a advent.
Granen är inte stulen. Markägaren får betalt av Vegby Vägförening. 
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KNÅP OCH MÅNGA KNEP
Som traditionen bjuder var det full verksamhet i Vegby skola utan läroböcker den 7
december. En dag som denna verkade det som om både lärare och elever var avslapp-
nade. Det fanns ingen press mer än att var och en ville ha så fina grejer som möjligt.
I ett av klassrummen gjorde man bland annat tomtar med hjälp av blomkrukor.
Krukorna var av den minsta sorten. Eleverna hade sex punkter som måste uppfyllas.
1) skriv namn på krukan. 2) Måla krukan. 3) Gör huvud, hår, ansikte, luva, gloria,
skägg. 4) gör ben. 5) Gör eventuellt vingar, armar. 6) Limma fast på torr kruka.

Slutprodukten blev fin, detta kan VSK-bladet skriva under på.

Allt går med 
elektricitet. Till
och med till att
limma tomtar 
fördras det el .

Många 
ljus står på 

tur att bli
doppade.
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I nästa klassrum skulle man doppa. Inte i grytan men vad sägs om att tillverka ljus så
att morsan kan lysa upp tillvaron den dagen som tomten kommer. Om man så vill går
det att tända ljus på andra dagar också. Se upp för brandfaran!
Det gällde att klippa till vekarna så att alla ljus blev någorlunda lika långa. Sedan knöts
vekarna upp på en pinnar. Nu var det dags att börja doppa ned vekarna i stearin.
Därefter gällde det att dra i dem lite så att det blev raka fina ljus. Allt eftersom barnen
doppade knipsade en inhyrd medarbetare av lite stearin. Detta för att inte ljuset skulle
bli så långt att det nådde golvet. Varm stearin rinner, som bekant.

Nu befinner vi 
oss i korgmakeriet.

I klassrummet nummer tre var det annat pyssel. Där klippte man i papper av olika fär-
ger. Två delar flätades sedan samman så att det bildades en korg. Denna slutprodukt
heter på fackspråket ”flätade julgranshjärtan”.
På arbetsbordet var det extra festligt dekorerat. Tre stycken adventsstakar var uppställ-
da med fyra levande ljus i varje. Eftersom vi nyss passerat andra advent var två ljus
tända i var och en av ljusstakarna.

Bara en liten del 
av alla pepparkakor 

som kavlades ut.
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Nästa anhalt var förskolans lokaler. Därifrån spreds en välkänd doft. Man nästan såg
hur det kom en lucia framskridande med tända ljus och så allt annat som hör till.
Doften kom från pepparkaksbaket.
Ungdomarna tycktes ha mycket roligt med allt klet. Busfasoner kunde inte upptäckas.
Alla var koncentrerade på sin uppgift. Efter bara tre grupper blev det 2 plåtar överfulla
med färdiggräddade bakverk. 
Lite senare på säsongen blev det säkert tillfälle till att smörja kråset ganska rejält med
pepparkaksgubbar, hjärtan och allt vad som hör till.

Kallas dom bagare eller konditorer. Kavlas görs det i varje fall.

Julgransprydnaderna memoreras in.           

Nu har vi förflyttat oss till rimstugan.

På stationen i Gympahallen gällde det att damma av geniknölarna ordentligt. En livs
levande julgran stod uppställd, klädd och färdig. Det kunde ha varit en plastgran, de är
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mycket naturtrogna. Eleverna fick ett antal minuter att memorera granens innehåll.
Därefter gällde det att räkna upp samtliga prydnader som granen innehöll.
Nästa grej var att försöka lista ut vad några paket innehöll med ledning av rim utanpå
paketen. Sedan hittade barnen på rim själva som de andra skulle lista ut vilken julklapp
”rimmaren” avsett.
Som avslutning blev det frågesport.

Detta fina pepparkakshus lottades ut. Vem blev den lycklige vinnaren.

I matsalen serverades fiskpanetter till lunch. Panetterna var mer beresta än de allra fles-
ta som fanns på skolan. Vad sägs om att fiska torsk i Norge och sedan skicka den till
Rotterdam. Där gör man något med torsken innan den sänds till Kina. När kineserna
behandlat torsken ytterligare sänds den tillbaka till Rotterdam. Innan den fraktas med
lastbil till Sverige behandlas den ytterligare och förpackas. Då har det gått 80 dagar
sedan torsken lämnade havet. Är detta miljövänligt?
Redaktörens uppgift är ju inte att lägga moraliska aspekter på hur man behandlar fisk.
Ändå är det konstigt att vår kommun inköper detta till att mätta våra barn. Paneringen
väger dessutom mer än den fisk som är inkapslad i paneringen. Föräldrar: säg ifrån!
Någon måste starta ”upproret”.  

Lovdagar under vårterminen.
Som utlovats kommer här en förteckning på vilka dagar som är lovdagar i rektorsområ-
det.
Vårterminen startar den 9 januari. Februarilovet infaller 13-17 februari, vecka 7.
Den 14 mars har skolan en lovdag innan det är dags för Påsklovet. Detta infaller i
Påskveckan 10-13 april. Strax efter det lovet, eller den 25 april (troligen), är det dags
för ett lov igen. Därefter är det raka spåret fram till skolavslutningen den 9 juni. Men,
blir det som det brukar avslutas skolåret redan torsdag kväll i Finnekumla kyrka.
De elever som går på gymnasiet får en extra lovdag den 24 maj, dagen för studentexamen.
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RES!
Res! Så heter en liten bok som Linnea Vegborn lånat ut. Den är tyckt i Linköping 1908
alltså när järnvägen genom Vegby var ett år gammal.
Boken handlar om Västra Centralbanan Falköping – Ulricehamn – Halmstad. Under en
bild på första uppslaget står det ”Arbetslag vid Algretehallstunneln”. Så heter tydligen
tunneln som finns mellan Marbäck och Ulricehamn utmed den gamla vägen utmed
Åsunden. När bilden togs var det vinter med massor med is som frusit på bergets sidor.
Författaren till boken skriver ”Järnvägen är utförd i hög bredspårig klass och är med-
gifven en tåghastighet af  70 km i timmen. Trafikeringen ombesörjes af Halmstad –
Nössjö Järnvägsaktiebolag, hvars trafikledning har sitt säte i Halmstad”.
Efter att ha prisat hela bygden från Sköfdes västgötska rika kalkdistrikt genom våra
bygder och Ätradalens idoghet och den högländta, friska Ulricehamnstrakten övergick
författaren Gustaf Wallgren till att beskriva järnvägsstationerna och samhällena med
början i Slutarp. Från Ulricehamn finns det många fina vyer avbildade. Bland annat
järnvässtationen som ser ut på samma sätt 100 år senare. Kortet är taget klockan ett på
dagen, det visar klockan på väggen.
Man lockas av att överföra massor av textmaterial men vi har inte plats för allt. Vi får
hålla oss till vad denne förträfflige författare har att skriva om våra trakter.
Vegby.
Öfver ett 2 km brett näs, som skiljer Åsunden och Sämsjön, når banlinjen detta sist-
nämnda vattens norra ända och stationen Vegby, belägen i Säm. Denna socken utgöres
dock till största delen af området mellan sjön och den längre österut belägna moder-
socknen Gällstad. Något söder om järnvägsstationen går gränsen mot Finnekumla,
hvars kyrka ligger midt på landremsan mellan Sämsjön och den Yttre eller nedre Åsun-
den, som i närheten af egendomen Fästered genom ett smalt sund står i förbindelse med
den öfre sjön.
Denna del af Kind bär ej samma naturens prägel, som häradets socknar å ömse sidor
om öfre Åsunden. Landskapets konturer bildas här af jämnare, lugnare linjer.Utsikten
öfver sjön från den höga terrassen framför Vegby stationshus bör Ni ej försumma, om
tåget håller en stund. Gör Ni ett längre uppehåll företar Ni kanske en utflykt förbi
Vegbyn nedåt Gällstads vackra kyrka. Hinner Ni ej med denna del af programmet,
kvarstår dock den allra viktigaste: en vallfart till det vackert belägna Torpa, på yttre
Åsunden västra strand.
Under vägen hsr ni passerat Finnekumla åldriga kyrka och från grannskapet af Sjörreds
gård låtit er ro Er öfver till Torpa. På Husön, liggande i Er kurs, finns lämningar efter ett
litet fäste. Längre söderut ligger synnerligen vackert på en smal landtunga gården Hofsnäs.
Invid järnvägsstationen arbetar en ångsåg med hyfleri; sydost om Sämsjön ligger en
större yllefabrik tillhörig AB Torsbo trikåfabrik.
Med Sämsjön till vänster och genom en högstammig löfskog fortsätter banan söder ut.
Sedan sjöns södra ända passerats, går linjen öfver en mosse och korsar landsvägen från
Länghem till Hulared vid Månstadskulle station. 
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BYALAG OCH SAMHÄLLSBOR 
HOPPAS PÅ UTVECKLING

Ur VSK-bladet 1990.
Ett projekt som många vegbybor i dag går och tittar på och har sina funderingar kring
är hur det skall gå med Nygrens byggnation och sågverkstomten. Det händer inte så
mycket om ens något.  Men i ”kulisserna” ryktas det om att Nygrens byggnation skulle
vara på gång. Hur det går med sågverkstomten är dock en annan fråga. Byggföretaget
JM Mattson var nära att sätta spaden i jorden då länsstyrelsen upptäckte att markpro-
verna på området inte var tillfyllest. Samtidigt överklagades planärendet med hänvis-
ning till strandskyddsreglerna. Följaktligen får byggprojektet skrivas på framtiden. Det
vore dock intressant att veta hur tomtägaren har tänkt sig saneringen på området. Som
det ser ut nu är det ingen prydnad för samhället. Man kan undra hur länge folket i
centralorten hade tillåtit sådana ruckel att stå kvar.
Planärendet med Nygrens byggnation har nu legat ute på samråd. När VSK-bladet talade
med byggnadsnämnden i mitten av november såg det bra ut, sade den tjänsteman som vi
talade med. Så vitt man kunde se förelåg inga erinringar mot planförslaget men det poäng-
terades att det fortfarande var lång väg till planen i sin helhet var godkänd. Löper ärendet
planenligt trodde han att det kunde ligga på byggnadsnämndens bord tidigast i januari.
Därefter skall länsstyrelsen fastställa planen vilket kan ske efter ytterligare några månader.
VSK-bladet har inte varit i kontakt med Roy Nygren för att höra hans kommentar.
Nygrens byggnation är intressant i flera delar. Dels för att den skall rymma service
boende plus ett daghem och dels för ett antal lägenheter. Onekligen skulle tillkomsten
bostads och servicelägenheter betyda mycket för Vegby vilket i dag är ett samhälle som
behöver all tänkbar stimulans. Intressant är också att få veta hur det går med byggande
av butik. Det ryktas ju till och från att Kerstin och Mona skall lägga ned ICA-butiken.
Detta är ett rykte som får tas med viss reservation. Både Kerstin och Mona säger att de
vill avvakta och se hur det går med Nygrens butiksbyggande. Så länge vi inte vet detta
kan vi inte bestämma oss men vi förväntar oss gärna ett snabbt beslut. Det är pressande
att arbeta under en sådan här situation, säger båda.
Till de positiva inslagen i vårt samhälle hör att vi har ett aktivt byalag som arbetar med
olika samhällsfrågor. Byalaget har en styrelse som består av såväl yngre som äldre med-
lemmar och det är roligt att se att ungdom engagerar sig i dessa frågor. Ett sådant initiativ
har tagits av Magnus Carlsson som arbetar med att ta fram kartmaterial över bostads- och
industritomter. Det lär finnas en hel del tomter, sägs det. Byalaget avser nu att söka tillstånd
för uppsättning av skyltar utmed allmänna vägar för att locka hit eventuella spekulanter.
En annan fråga som byalaget arbetar med är att inköpa pensionärshemmet.
Tankegången är att göra en upprustning så att lägenheterna utgör ett attraktivt boende,
kanske även för ungdomar. Om det blir köp måste en stiftelse bildas. Ett redan genom-
fört projekt var uppsättningen i somras av skyltar vid Södra Säms och Finnekumlas
sockengränser. Skyltarna har gjorts och satts upp av Östen Emanuelsson.
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Motionssektionen har gjort en rejäl satsning på upprustning av elljusspåret. Den gamla
belysningen med hängande slinga har bytts ut mot fasta belysningsstolpar. För att få en
tätare belysning har befintliga stolpar flyttats plus att tio nya har satts upp. Totalt har
det blivit 35 belysningsstolpar från ”grind till grind” på Sämshov. Tillkommer på elljus
spåret gör de ljuspunkter som finns inne på Sämshovsområdet.
Elljusspåret har också fått en ny beläggning. Närmare 100 kubikmeter bark har körts
på. På kullarna som leder till Sämshov har spåret fått en del stenar borttagna. Spåret
har breddats och belagts med grus. Detta arbete har Tord Larsson i Gällstad utfört. För
upprustningen av elljusspåret har föreningen fått 44 000 kr, vilket man tror till större
delen kommer att bekosta materialanskaffningen. Några större utgifter utöver vad som
nämnts väntas inte eftersom arbetet till stor del har utförts på frivillig väg.
VEGBY SPORTKLUBB HAR BLIVIT MEDLEM I SVENSKA SKIDFÖRBUNDET. 
Detta var en förutsättning för att föreningens medlemmar kunde delta i Vasaloppet
under föreningens namn. Medlemskapet medger dessutom deltagande i andra större
skidtävlingar. 
Strax efter helgerna höll damklubben sitt årsmöte och på kallelsen stod det intressanta
ämnet ”Förslag till ny organisation”. Den nya organisationen visade sig innehålla upp
–delning av arbetsuppgifterna.
Följande styrelse valdes: Kerstin Axell ord. Gun-Britt Andersson kassör, Ann-Christin
Levinson och Agneta Johansson delar på sekr. samt Ulrika Frilander. Nöjeskommittén
består av Anna-Greta Johansson, Gun-Britt Andersson, Kerstin Axell, Anita Larsson,
Gun Danielsson, Marita Claesson och Ann-Charlotte Nord.
Mötet valde en Lucia- och grankommitté med uppgift att ordna en julfest för barnen. Den
består av Birgitta Ekman, Ann-Christin Levinson, Gisela Hellstrand och Marita Claesson. 
Årets Flickträffen i bordtennis anordnas den 10-11 februari i Ulricehamns Sporthall
Som vanligt har tävlingen samlat en stor del av landets elit på dam och ungdomssidan.
Också en del utländska elitspelare finns med på deltagarlistan.
Sune Nilsson meddelar för VSK-bladet att den nuvarande tävlingskommittén har beslu-
tat att avsäga sig fortsatt uppdrag.
Ett företag som de flesta av oss kommer i kontakt med är Vegby Bilverkstad AB. Besöket
kan gälla ett bensinköp men också en bilreparation. För många är säkert företaget rädda-
ren i nöden. Vegby Bilverkstad som ägs av Lars-Göran och Gudrun Jacobsson jämte
sonen Patrik. Denna trevliga trio möter man när man kommer till verkstaden med sina
bekymmer eller för att köpa bensin. Lars-Göran startade sin bilverkstad 1963 tillsammans
med dåvarande kompanjonen Kjell Johansson. Dessa båda drev verkstaden gemensamt
fram till 1977 då Lars-Göran blev ensamägare. Det kan nämnas att fastigheten hade
inköpts från Hanna Widell vars framlidne make Robert tidigare haft en smedja där.
Detta var ett litet axplock av vad som står att läsa i VSK-bladet för 15 år sedan.
Som har nämnts vid ett flertal tillfällen har tidningen utgivits under 25 år. Hade inte
alla ni som bor i Vegby med omnejd hjälpt till med att anordna tillställningar av skif-
tande slag hade VSK-bladet för länge sedan gått i graven.
Jag som är nuvarande redaktör vill tacka er alla för intresset för bladet och för alla upp-
muntrande ryggdunkningar. Detta gör att man orkar fortsätta skrivandet.  
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VAKTPARADEN PÅ LINGÅSEN
Med anledning av Sämsjökarnevalens 50 åriga tillvaro passade chefen för ordningsvak-
terna Bengt-Olof Nyman på att skriva om minnen han har från festerna.

Jag började 1964 på Lingåsen som vakt och höll på till 1999 alltså i 35 år. Det var Harald
som skötte om att anskaffa vakterna. Jag kunde ha börjat redan 1962 då jag fick mitt
förordnande. Men det var när antalet vakter höjdes till 10 som jag kom med. Då överlät
Harald till mig att sköta om anskaffningen av vakter. Då skötte jag Månstad- Grand i
Länghem- Tvärred. Sedan blev jag trogen Lingåsen - Sämshov med deras danser och fes-
ter och skötte all vaktsättning, som tog sin tid ibland, men det var roligt också.
Man skall inte förglömma alla roliga minnen och stunder under dessa festkvällar, men
ibland hettade det till, men allt löste sig. Det var alltid roligt att komma till Lingåsen,
bra arrangörer som var lätta att ha att göra med. I synnerhet om festen hade gått bra.
Och så söndagskvällen i kansliet när man skulle hämta avlöningarna. Detta var alltid en
rolig stund. Det hände att man fick sig en styrketår efter avslutad fest.
Det sista som Janne – Göran sa var alltid ”välkommen åter nästa år”. Så blev det i hela
35 år. 1999 var vårat sista år som vakter på Lingåsen.
Har räknat lite på antalet timmar som jag gjort på Lingåsen. Under åren har det blivit
570 timmar.
Antalet vakter som gått på Lingåsen har varit 50 man som kvinna. Många trogna har
återkommit år efter år.
Det började 1955 med 2 man, Harald Gustavsson och Esse Borin. Året efter steg antalet
till 6 för att öka till 10 1964. 1973 beordrade polisen att 12 man skulle vara vakter för
att för att stiga till 22 tre år senare. 1980 nåddes kulmen då 24 vakter samtidigt fanns på
plats och ett år senare minska med två. 1989 var antalet nere i 14 man, 1992 var det 12.
Bengt-Olofs och hans mannars sista år på Lingåsen var antalet vakter nere i 8 stycken.
De mesta vakterna har genom åren varit Bengt-Olof Nyman 35, Bo Persson 25,
Lennart Lund 21, Harald Gustavsson 19, Karl Pettersson 19 och Göte Nyman 15 år.
Det är ordning och reda på Bengt-Olofs papper. Varenda vakt som tjänstgjort är noga
antecknad varje gång som han/hon tjänstgjort, med årtal.
Ersättningen för att tjänstgöra en lördagskväll var 25 kr 1963, 50 kr 1965, 75 kr 1968,
100 kr 1970, 125 kr 1974, 150 kr 1975, 200 kr 1976, 250 kr 1979, 300 kr 1982. En
nyårsafton belönades med 350 kr 1979 och med 400 kr 1982. 
Bengt-Olof säger att han har massor som han kunde berätta om men vill återkomma
med detta vid ett senare tillfälle. 
Han har också anteckningar om poliserna som tjänstgjort. Arne Ekeström, Länghem,
Tage Johansson, Gällstad, Harald Bårdh, Vegby, Olle Karlsson, Tranemo, Sven Theander,
Limmared, Gunnar Nordén, Tranemo, Gunnar Jakobsson, Gölingstorp och Tommy
Persson, Tranemo. Senare kommenderades patruller ut från Borås och Ulricehamn.

På nästa sida finns några foton på ordningsvakter på Sämsjökarnevalen 1974.
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TACK FÖR ALLT STÖD UNDER 2005
Vegby Sportklubb vill rikta ett jättestort tack till alla gjort det möjligt att genomföra
verksamheten under 2005. VSK bedriver en mycket omfattande ungdomsverksamhet.
Utan Er hjälp hade detta inte kunnat genomföras. Ungdomarna kanske hade ägnat sig åt
andra sysselsättningar som vi alla på olika sätt vill bekämpa. Det är viktigt att våra barn
bygger upp sin kropp för att kunna möta de problem som åldrandet i framtiden kan
medföra. Med en god fysik kan detta till stora delar förebyggas redan under ungdomså-
ren.

VEGBY SPORTKLUBB TACKAR ALLA SPONSORER,
MEDLEMMAR OCH ÖVRIGA LÄSARE AV 

VSK-BLADET OCH VILL PÅ DETTA SÄTT ÖNSKA

EN RIKTIGT

GOD JUL
OCH

ETT GOTT NYTT 2006

VEGBY SPORTKLUBB 
HAR SITT

ÅRSMÖTE
PÅ SÄMSHOV DEN 27 februari KL. 19.00

NOTERA GÄRNA DATUMET I DIN KALENDER REDAN NU.
DÅ KAN VI UNDVIKA ATT FLERA ÅRSMÖTEN HÅLLS SAMMA DATUM. 


