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DE TU BLEV ETT
I förra numret av VSK-bladet satte vi ett frågetecken efter rubriken? Den här gången drar
vi i tecknet och rätar ut det till ett utropstecken!
GRATTIS! VEGBY SK och TVÄRREDS IF.
Nu är det slut på torkan när det gäller seniorfotbollen. Under våren kan vi se fram emot
att få se våra idoler på Sämshov igen. Under vårsäsongen är det tänkt att det nybildade
laget Vegby/Tvärred skall spela i Vegby och höstomgången i Tvärred.
Sammanslagningen var ett klokt beslut. De flesta lagen i cirkeln runt Ulricehamn får inte
folket att räcka till. Enligt vad som sägs från andra håll är det mycket stora problem med
att skrapa ihop spelare till ett fullt lag. Även på annat håll finns alltså planer på sam-
manslagningar. Troligen kommer detta att ske nu när det finns ”prejudikat” på att det är
möjligt att göra som Vegby och Tvärred har gjort.
De båda föreningarna kommer att ställa upp med både ett Representationslag och ett B-
lag. Det sistnämnda laget kommer att spela sina matcher i Tvärred under våren och i
Vegby under hösten.
Ytterligare ett samarbete är på gång. VSK-bladet nämnde även i förra numret att det är
aktuellt att slå samman damerna från Vegby – Tvärred – Marbäck till ett lag. Även detta
kan vara förnuftigt. Då kanske slagkraften blir så stor att uppflyttning till högre serier
kan bli möjligt.
Att representationslaget skall spela i vit mundering med inslag från föreningarnas nuva-
rande färger verkar både snyggt och förnuftigt. Kanske att något liknande kan kompone-
ras för damlaget med tillägg för Marbäcks färger.
Detta får vi återkomma till i nästa VSK-blad som utkommer i skarven mellan mars och
april 2007. 
I mitten av november hade Västergötlands fotbollsförbund ett möte där representanterna
tog ett nytt friskt tag. Mot tidigare principer godkände de att två lag fick gå samman för
att delta i femman utan att bilda en ny förening. Detta har inte varit tillåtet tidigare.
Beslutet gynnade Vegby SK och Tvärreds IF. Nästa säsong kan de emellertid spela i samma
serie med samma klubbdräkt. Här stannar väl det mest positiva. Skulle nu det nya laget
vinna sin serie blir det stopp om laget ämnar ta utmaningen att gå upp ett pinnhål i serie-
systemet. Om detta skulle hända kanske det går att beveka beslutsfattarna ännu en gång.
De fattade besluten innebär sannolikt att det kommer att bli ännu mer inspirerande för
våra ungdomslag att träna ännu hårdare för att förbättra det redan mycket fina spelet och
förbättra ytterligare de fina positionerna som åstadkommits tillsammans med ett helt kop-
pel av fantastiska ledare.
Nu kan vi börja se ljust på fotbollens framtid igen.
Som lök på laxen har fotbollshallen just tagits i bruk på Lassalyckan i Ulricehamn.
VSK har gått in med 30 000 kronor plus en del frivilligt arbete.
Hallen är grön och grann med konstgräs. Detta gör att skillnaden blir enorm när det gäl-
ler att träna. Skillnaden blir som natt och dag. Tänk själv att springa omkring i snö, slask,
halka och regn mot att springa och träna under tak på ett torrt gräsliknande underlag.
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SAMMANSLAGNINGEN KLAR
Nu har det gått ett par månader sedan föregående sida skrevs. Under den tiden har det
hänt en hel del med att Vegby och Tvärred har slagit ihop sina påsar. Under nästa år
2007 blir det spel både på Sämshov och i Tvärred. 
Vegby Sportklubb har fått tillbaka 3 spelare från UIFK nämligen Peter Carlsson, Emil
Frilander och Gabriel Frilander. Per Nord, Peter Olausson, David Gustavsson och
Anton Gustavsson har lämnat Gällstad FK för att representera det nya laget
Tvärred/Vegby. 
För att allt skall fungera har de båda föreningarna utsett sina representanter i en ny fot-
bollssektion. Dessa är Roland Karlsson ordförande, Per-Erik Frilander sekreterare,
Martin Svärd kassör, Lennart Johansson och Claes-Erik Sjölin.
Mötesdagar har beslutats för hela året. Man träffas en gång per månad med början den
18/1 i Tvärred, det andra i Vegby den 14/2, sedan följer den 15/3 T, 17/4 V, 16/5 T,
16/8 V, 13/9 T, 18/10 V samt 14/11 T. Det blir alltså ordning och reda från början.
Lagledare för A-laget blir Anders Svensson och Jan Gotting. Dessutom skall en repre-
sentant från spelarrådet utses.
Tränare blir Martin Carlsson som kommer från UIFK.
Det första framträdandet för det nya laget blir deltagande i Minuten cupen som går av
stapeln i Trettondags helgen i Sporthallen i Ulricehamn.
En rad av träningsmatcher har gjorts upp. Var matcherna kommer att spelas beror på kva-
litén på planerna men klart är att T/V möter Hössna den 10 mars, UIFK B den 17 mars,
24 mars blir det en DM match, den 1april blir det match men motståndet är inte klart. Ett
träningsläger är planerat till den 13, 14, 15 april. Detta kommer att hållas antingen i
Karlshamn eller någonstans i Danmark. Det lutar mest åt att det blir inom Sveriges grän-
ser i Blekinge. Den 21 april har gjorts upp med träningsmatch mot Rångedala.
Seriesammansättningen är klar men lottningen kommer att ske efter VSK-bladets
pressläggning.
Division 5-serien kommer att bestå av 12 lag. Det senaste budet är att våromgången
kommer att spelas både i Tvärred och Vegby. På samma sätt kommer höstomgången att
delas upp. 
Lagen i serien blir: Tvärred/Vegby, Tranemo, Limmared, Äspered, Lockryd, Ljungsarp,
Hössna, Timmele, Brämhult, Dannike, Rångedala, Dalsjöfors. 
Vårt nya lag kommer att ta Tvärreds nuvarande plats i div. 5
Som VSK-bladet skrivit om tidigare vet vi inte i nuvarande läge hur det blir om det
skulle bli succé med uppflyttning till högre serie. Då är det möjligt att man måste bryta
ut fotbollen från respektive förening och bilda en ny klubb på samma sätt som UIFK
och de två föreningarna i Gällstad gjort. Men först måste div 5 serien vinnas.
Hur det blir med B-laget är inte klart i nuläget. Lagledare mm är inte klara ännu.
Sponsorer kommer att behövas för att finansiera klubbdräkterna som troligen blir helvi-
ta med de båda klubbarns emblem på bröstet. Man kommer också att sälja så kallade
matchlotter i både Tvärred och Vegby. Att spela fotboll kostar en hel del.
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Damlaget
Som VSK-bladet förutspådde är det också klart att det blir ett samarbete mellan före-
ningarna i Marbäck, Tvärred och Vegby när det gäller damfotbollen.
Nu är det alltså klart att det blir ett damlag efter sammanslagning av idrottsföreningarna
i Marbäck/Tvärred/Vegby. 
Laget kommer att placeras i div 5.
Ledarna för laget kommer från alla tre föreningarna. Från Vegby blir det Sören Nilsson,
från Marbäck Anders Karlsson och från Tvärred Janne Kuusista. 
Serien kommer att bestå av 9 lag. Det blir 7 ”gamla” och två nya. De nya är
Marbäck/Tvärred/Vegby som vi i fortsättningen kallar M/T/V, Kindaholm, Bergdalen,
Brämhult, Fristad, Grönahög, Svenljunga, Södra Ving och Tranemo.
Hur M/T/V:s spelardräkt kommer att se ut har inte kommit till redaktörens kännedom
ännu.
I nuläget är det ganska långt till seriestart. Just nu har det inte avslöjats så mycket mer
varför vi ber att få återkomma med spelordningen när den har fastställts och andra
detaljer när de är klara. När nästa VSK-blad kommer ut i skarven mellan mars/april bör
allt vara klart.

BINGOLOTTO
I det förra numret av VSK-bladet slog vi ett slag för att våra medlemmar och läsare
skulle prenumerera på Bingolotter.
Vi vill ännu en gång be alla som är intresserade av att hjälpa Vegby Sportklubb att
finansiera sin verksamhet höra av sig till Christer ”på Tån” Johansson. 
Han står redo med blocket i högsta hugg för att notera ditt intresse för en prenumera-
tion av en eller flera lotter.
Den minnesgode kommer säkert ihåg att det vid ett tidigare tillfälle gick en bil till
Vegby på en lott såld av Sportklubben. Nästa gång turen kommer till Vegby kanske det
blir frågan om miljonvinster. Hoppas att det blir just Du som blir den lycklige.
Gör det enkelt för dig. Slå bara en signal till Christer tfn. 70309 sedan kanske du blir
ännu rikare. Då behöver du inte vinna en bil. Då köper du precis den bil du vill ha.
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GOLFBANAN TAR FORM
Varje gång som man åker den så kallade Sjöreds-rundan har det hänt något positivt.
Bakom en del jordhögar kan man urskilja gröna fält. På avstånd syns det att någon
såningsman varit i farten med gräsfrö. Det är inte vilket gräsfrö som helst som används.
För att det skall bli så perfekt som möjligt att spela golf på används speciella grässorter.
Hela tiden utvecklas och utprovas nya sorter som passar för ändamålet. 
Läget för en attraktiv golfbana kan inte bli bättre än den på Sjöred. Var man än befinner
sig på banan är det otroligt vackert. När banan väl är färdig kommer trafiken att öka
avsevärt på den med grus belagda vägbanan. Då borde det vara motiverat med en
breddning och asfaltering. Detta kommer alla som bor utmed vägsträckan att få nytta
av. Åtskilliga biltvättar kommer att sparas in. Dessutom kanske det kommer att bli lät-
tare att mötas om vägen breddas någon meter. Finnekumlaborna är att gratulera i så fall
(om nu vägarnas myndigheter lättar på plånboken).

Så fin som det är längst bort på bilden kommer hela golfbanan att bli nästa år.
Då gäller det att ha skaffat sig behörighet att lira.

En golfbana utan restaurang är väl ingen golfbana. Var man än gör ett strandhugg finns
det restauranger av mycket hög klass. Den delen skall vi inte vara oroliga för. Sedan
lång tid tillbaka finns det redan en gourmet restaurang i villan på Åsundsholm.
VSK-bladet ber att få återkomma om golfbanan när benen på redaktören bär lite bättre.
Du som gillar att slå en golfboll bör snarast vända dig till styrelsen och teckna ett med-
lemskap. Sedan kan du spela så mycket du hinner och orkar när banan öppnats för spel
någon gång under nästa år 2007.
Ta gärna kontakt med Martin Gunnardo 0321-72287 eller 0709-519032 eller 0321-
72590 så blir du hjälpt med att få kontakt med rätt personer. 
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RYKTET OM RONDELLEN
Rondeller rör och berör, skriver UT i en krönika den 30 november. VSK-bladet får ta åt
sig äran att ha döpt och skrivit om en kul grej som skulle bli nästan världsberömd i hela
Sjuhäradsbygden.
Anders Rosenberg skriver att han ”häromdagen hörde talas om bröstvårtan i Vegby”.
Detta uttryck får VSK-bladet helt ta på sig. När den så kallade rondellen blev till i
Vegby kändes det rätt att skriva om denna unika händelse i Vegbys historia i Vegby
Sportklubbs egen tidning.
Rosenberg skriver att det sades att rondellen i Vegby var den minsta i vår kommun.
Men så hörde han att det skulle finnas en rondell i Trädet som skulle vara ännu mindre.
Han har letat efter den men inte kunnat hitta den. 
Då blir slutsatsen att vi får ha vår lilla bröstvårta i fred.
Tänk ändå vad det skrivna ordet har genomslagskraft. Att VSK-bladets redaktör kan
vara trendsättare så att han blir citerad i UT på ett så fint sätt att Rosenberg trodde att
ordet bröstvårta kom ur folkmun.
Tillåt mig att skratta! Ibland är det skitkul att skriva!

MÄSSFALL UTANFÖR VEGA
Ibland är det omöjligt, nästan, att skaffa fram en gran som man kan kalla för gran att
sätta upp på torget utanför entrén till Vega.
I år var det tänkt att det skulle bli enkelt att ordna detta. Vegby Vägförenings styrelse är
det som under många år fixat att granen kommer på plats.
Förra året stod glädjen på absoluta toppunkten då det årets gran utsågs. Det fanns näm-
ligen två granar intill varandra som skulle kunna pryda Vegatorget. Men det finns bara
ett hål att stoppa ner en gran i så den andra skulle få stå på tillväxt ett år till. Alltså, i år
var bara att ta cykeln och motorsågen till Johan Sparres skog och fälla den.
En ny ljusslinga var beställd och ett antal lampor skulle bytas ut. Så var det bestämt. 
Då kom ett besked från den ordinarie granresaren att han rest bort. Vad gör vi då?
Naturligtvis söker vi efter en ersättare som är bra på resning.
Då kommer bakslag nummer två. Ersättaren skadar sig och är oförmögen att sätta sig i
en maskin.
Ingen annan kranförare gick att uppbringa till en kostnad som kunde accepteras av
Vägföreningens styrelse.
En enda sak återstod: avstå från gran för första gången sen Vega byggdes 1962.
Vi hoppas bara att Ulricehamnsbygdens Lucia inte snubblade i mörkret. När hon kom var
inte ljusen tända i hennes krona. Hoppas att folket från Lions hade ficklampa med sig.
Tala om MÄSSFALL.
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GLOBALA SÅNGARE
I Globen i Huvudstaden har för åttonde gången delar av Finnekumlakören deltagit i
”SÅNGER FÖR LIVET” tillsammans med 2 500 andra körsångare från hela Sverige.
I år hölls konserten den 6-8 oktober.
Damerna, för det är bara damer, tycker att det är två slitsamma men roliga dagar. Efter
en hel del repetitioner och att ha övat i lite större sammanhang i Falköping var det dags
att äntra Hallgrens buss för vidare transport till Stockholm.
Väl framme i huvudstaden var det övning på fredagen mellan kl 17 och 22. På lördagen
började man kl 9 med att öva och efter generalrepetitionen var man fulltränade inför
konserten som började kl 16.

Här tankas det luft inför kommande behov.

Bakom detta jättearrangemang står Läkarmissionen som på detta sätt samlar in pengar
för att hjälpa gatubarn och andra utsatta barn runt om i vår värld. De första sju gånger-
na var det Kjell Lönnå som var dirigent och ledde kören genom diverse sånger. I år
ersattes han av Gabriel Forss. Han har bland annat varit med och vunnit
Melodifestivalen 1997 med gruppen Blond och låten ”Bara hon älskar mig” om nu
någon kommer ihåg den. Numera leder han gospelkören One Voice. I år fick
Finnekumlakören vara med och sjunga tillsammans och köra bakom Peter Jöback,
Tommy Nilsson, Shirley Clamp, gruppen Elysion och Evie Tornqvist-Karlsson.
Körmedlemmarna känner det som en fantastisk upplevelse som körsångare att få vara
med på denna konsert. De säger att man är trött när man åker hem men har fått en
enorm energikick. Man har även fått många goda råd och tips att ta med hem till den
egna kören. 
Det är en fantastisk känsla att få vara en del i en så stor kör under ledning av stora kör-
ledare som Kjell Lönnå och Gabriel Forss. I år fick Gabriel oss att prestera det bästa vi
kunde genom sitt positiva och glada sätt. Vi har redan börjat att längta till nästa år då vi
åter igen åker till Stockholm för nästa konsert, säger damerna.
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Vegbyortens hembygdsförening
Föreningens syfte är att från förstörelse rädda minnesmärken av kulturhistoriskt

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

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

Lennart
Jakobssons

ELEKTRISKA AB

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

VEGBY
Försäljning Cylinda 

Vitvaror
LENNART JACOBSSONS

- EN BRA KONTAKT!

Vegagatan 22 - 520 11 VEGBY

elcenter AB
ULRICEHAMN • Tel. 414 23, 414 96

Servicebil: Richard 070-288 01 48, Patrik 070-335 21 43
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Trådlöst hemlarm från
Securitas Aroundio.

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

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

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

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

Offsettryck
på papper
& kartong
0321-26600

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
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JAKTVESPER
Sedan några år tillbaka anordnas en jaktvesper dagen före älgjakten tar sin början. Detta
år var det Finnekumla kyrkas tur att ta emot jägarna. Arrangör är Åsundens jaktkrets.
Klockan 18.00 den 8 oktober kallade kyrkklockan samman till en andakt som döpts till
Jaktvesper.
Per Jonstoj hälsade de närvarande både jägare och nyfikna varmt välkomna. Efter detta
sjöns psalm nr 203. Denna söndagen var tacksägelsedagen varför Jonstoj dröjde sig
kvar vid detta ämne en kort stund varefter psalm nr 663 sjöngs av de församlade med
kantor Monica Johansson som solist av vissa partier. Komminister Jonstoj fortsatte med
att läsa om skapelsen varpå psalmen 587 sjöngs. Vår präst talade om jakten som vil-
tvård även om det är förknippat med stor spänning att se en stor älg och få den på sik-
tet. Han uttryckte att det är ett visst lugn och avstressande att sitta på pass ute i skogen
och invänta att något skall byka upp i skogskanten att sikta på. Samtidigt manade han
till försiktighet så att ingen olycka skall hända.

Per Jonstoj ber om befrielse
från olyckor i skogen.

Därefter läste Jonstoj en bön och unisont läste alla Fader vår. Med tacksamhet kan
noteras att han gick i spetsen med att läsa bönen på det ”gamla viset” som alla kan och
förstår.
Som avslutning sjöngs psalm 327 från vers nummer 4.
Allt i kyrkan var över på 25 minuter. 
Efter detta samlades man i församlingshemmet för att dricka kaffe och äta smörgås.
När kaffet väl tagit plats inombords kom konversationen igång på allvar. Alla jakthisto-
rier är ju samma som alla vet. Med övertygelse berättades den ena efter den andra.
Vi kan nämna en här som utspelades när en lite överförfriskad jägare sköt ett skott mot
en hare som satt i ett ”le”. De andra jägarna rusade dit för att se vad det var som hänt.
Jo, där låg mycket riktigt en hare död på marken. De andra i jaktlaget undrade hur i all
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sin dar han burit sig åt för att träffa haren med ett enda skott. Då svarar den något över-
förfriskade skytten att det är ju ingen konst när hela ”let” är fullt med harar.
Enligt senare uppgift skulle händelsen ha inträffat på Sjöred. 

En kan ju inte ljuga
ihop historier när
prästen hör på.

En annan jägare hade en bössa som klickade ganska ofta. För det mesta klickade det
första skottet. Han satt i köket och laddade sitt gevär. När det var klart säger denne
gentleman att det är lika bra att skjuta det första skottet med detsamma för det klickar
ju ändå så är det gjort tills haren kommer inom skotthåll ute på passet. Så gjorde han.
Skottet brann av och ett stort hål i taket blev summan av kardemumman.

Det var en rolig
historia och dess-

utom alldeles sann.

Nu är det bara att invänta morgondagen och sätta sig på passet med bössan i högsta
hugg. Älgjakten startar i gryningen den 9 oktober. Hoppas att det inte finns något skott-
hål i någons kökstak.
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RÖDA KORSETS AUKTION
I år kom Röda Korsets auktion i Finnekumla redan den 17 november. Det gäller att
passa på när Martin Josefsson är ledig för uppdraget som auktionsutropare.
Numera har det blivit tradition att sånggruppen Kantona skall inleda denna trivselafton
med diverse upptåg. 

Spexargänget KantonA 
skojar med publiken.

Man kan kanske inte skryta med att kören kom direkt från ett framträdande i katedralen
i Sorento i Italien. Men faktum är att de tillsammans med en mycket fin och ansedd kör
där fått äran att göra ett framträdande tillsammans i katedralen. Länghems-kören sjöng
en låt ”Vila i mig” som de sjungit med Kjell Lönnå i Globen.
Att kören har ett utomordentligt fint rykte i Sverige kan man förstå av att Nils
Grönbäck fått framträda tillsammans med kören i 10 stycken domkyrkor runt om i vårt
land. Nästa domkyrka, som står i tur” är i Linköping. 
När Nils, ja Nisse då för det kallar alla andra honom för, dirigerar sin kör lever han in i
musiken själv på ett sätt som gör att alla körens medlemmar rycks med och liksom
kommer in med hela kroppen i musiken.
Aftonens underhållning hade fått namnet ”Kura skymning”. Det vet väl alla vad detta
betyder. Inledningen blev åtminstone ingen ”kura skymning”. Två fiskare var på ett
strålande humör och sjöng tillsammans med övriga i ensemblen ”Det är gott att leva”.
Som avslutning på sången spreds en mängd karameller ut bland publiken som tacksamt
krafsade åt sig av godiset. Som brukligt är använde kören även publiken till att sjunga.
För att inte samma fadäs skulle hända som när Jan Malmsjö skulle sjunga ”Vår bästa
tid är nu” hade Nisse garderat sig. Malmsjö hade emellertid drabbats av teflonhjärna.
Han hade glömt allt vad text heter. Hela texten hade runnit av inne i vindlingarna precis
som om det fanns teflon inne under skalet. Nils Grönbäck hade skrivit ner texten på ett
papper för säkerhets skull och delade ut arken till publiken.
I övrigt gick låtarna i ett ganska stillsamt tempo så att alla fick tid att ”Kura”.
Nu var det dags för avdelning två.
Kaffet var bryggt så det var bara att ta för sig av bröd och smör med ost och skinka
som pålägg. Den som så önskade kunde också få en mjuk pepparkaka till kaffet.
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När så kaffet slunkit ner kunde inte kören hålla sig längre. Medlemmarna satt vid kaffe-
bordet och sjöng till allas förtjusning.

Körledaren Nils Grönbäck i 
en typisk pose. Så gör han 

och får hela kören med sig.

Efter detta var det dags för avdelning tre.
Claes Holmén hälsade kvällens auktionsutropare välkommen. Nu undrar troligen de
flesta vem detta kunde vara. VSK-bladet kan avslöja en väl bevarad hemlighet. Han
heter Martin Josefsson och kommer från Tvärred. Är det någon som kan benämnas
”Still going strong” så är det just Martin. En yngre äldre man kan man knappast finna.
Han framträder med ett klart och öppet sinne och ett minne som det ankommer perso-
ner som uppnått halva hans ålder. Martin har, hur otroligt det än låter, överskridit de 80
åren med fem år. Vi vanliga människor kommer med möda på hur en historia börjar
och absolut inte hur den slutar med en poäng. Detta kan han avbryta och berätta om
med finess mitt i budgivningen.

Martin Josefsson säljer
bröd så det knakar. 
130 kr för en brödkaka!

Som så mycket annat här i världen tog även varorna slut i Finnekumla. Claes Holmén
avslutade denna trivsamma afton med att tacka alla som kommit till Finnekumla för-
samlingshem. 
Göran Fahlström meddelar att det kom in 19 759 kronor, brutto. Ett välkommet tillskott
i kassan för hjälpverksamheten som bedrivs av Röda Korset.
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NÄR BENSINEN SINADE
Den lite äldre delen av läsekretsen kommer säkert ihåg den bistra tiden när det var
ofred ute i Europa. Då var det ransonering på allting. Skulle du köpa ett kilo socker
eller mjöl var det bäst att tilldelningen inte var slut. För varje sak du skulle köpa var
man tvungen att lämna kuponger. Skulle du köpa kläder eller ett par skor var du tvung-
en att ha giltiga kuponger. Så var det med allting.
Bensin gick nästan inte att uppbringa. Därför tillverkades gengas aggregat som monte-
rades på lastbilen eller personbilen. Till och med till motorcyklar fanns det sådana
aggregat att köpa.

På bilden ser vi Helge Lorentzon med sonen Bo eller Bosse som han allmänt kallas.

Kortet är taget 1942. Därför bör Bosse vara ungefär 4 år på bilden.
Om du tittar noga på bilden skall du se att motorcykeln har ett gengas aggregat påmon-
terat där bak. Helge var sömnadsförläggare och hade motorcykeln till att transportera
sömnad till hemsömmerskorna med. Motorcykeln är en Huskvarna modell 38 med sid-
vagn. Förutom sömnad använde Helge sidvagnen till att hämta fläsk och bröd i Böne
där hustrun Ingrid kom ifrån.
Helge hade också bilar. Till vänster ser vi en Dodge som också har ett gengas aggregat
påkopplat. Med på bilden är också Helge och dottern Margareta. OBS! Skylten LIVS-
MEDEL. Där hade vi en bank för några år sedan. I samma lokaler drev Artur Palm en
charkuteriaffär. Huset är Inezborg eller ”Palmahuset” som det allmänt kallades förr.
Robert Ekman skulle måla detta hus utvändigt för många år sedan. Han hade rest en
stor stege på den sidan av huset som vi ser på bilden. Mot framsidan är fasaden mycket
hög. När Robert tittar ner får han till sin fasa se att en bonde bundit sin häst i stegen
och gått in till Palm för att handla. Hade Robert inte haft ont av svindel tidigare var det
hög tid att ha det nu
På den högra bilden ser vi Ingrid Lorentzon, Helges hustru. Bilen är en Austin A90
Atlantic som var den tidens snabbaste standardbil. I bakgrunden ser vi familjen
Loentzons bostad.                                                Bilderna finns på nästa sida.
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Ingrid med dottern
Margareta och bilen
Dodge.

Ingrid poserar 
tillsammans med en

Austin Atlantic.

ENERGIÅTGÅNG
Om du skall ut och resa i stora vida världen måste du tänka på att välja ett flygplan
med stor bränsletank. Reser du tillsammans med 300 andra sol-törstande personer kan
man undra hur i all sin dar planet orkar lyfta.
Reser du till Bankok i Thailand gör du åt 614 liter bränsle, tur och retur. Tar du också
med dig fru och två barn dricker ni tillsammans upp drivmedel motsvarande 29 360
kilowatt. Detta skall jämföras med att du och din familj gör åt ca 10 000 kilowatt för
hushållsström och varmvatten per år. Lägger du dessutom på 10 000 kilowatt för att
värma upp din bostad så blir det ändå billigare än att resa till Thailand.
För denna åtgång av ström kan du ha en 40 watts lampa tänd dygnet runt i nästan 84 år
eller dammsuga i 30 000 timmar, om du orkar så länge. Puh! det var svettigt!  
Jag föredrar nog i alla fall att resa till Thailand i stället för att dammsuga så länge.         
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GRÖT OCH MJÖLK I MILD FÖRENING
Redaktörens mor Edit sa ofta när vi åt gröt hemma i min barndom: ”Gröt och mjölk i
mild förening ger en vink om livets mening”.
Det var just det som var andemeningen med denna trivselkväll med gröt på programmet
Eftersom Iris Johansson redan stod upp fick hon uppdraget att hälsa välkommen och
bjöd alla närvarande att ta för sig av risgrynsgröt, mald kanel, mjölk, smörgås med
skinka, kaffe och pepparkaka. Detta var alltså en försmak av julen. 
Hela 24 personer hade kommit för att trivas och ”prata skit”. Kvällen blev ovanligt triv-
sam. Kanske berodde det på att så många tog till orda och berättade för alla vad som
låg och tryckte runt hjärterötterna. Skratten och applåderna avlöste varandra hela tiden.
Sådana här aftnar gör att det känns lätt att komma tillbaka även nästa gång.

Detta var toppen tycker
Arne och gör Ingegerd
strålande glad.

Och så har vi köket med personal som skulle göra sig alldeles utmärkt på
Operakällaren i huvudstaden. Man serverade med finess och snabbhet en gröt som vira-
de sig i många varv runt hjärtat. Och midjan!

Arne Johansson läser 
en intervju med Edvin

Johansson gjord av 
Valter Bronstein.
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Arne Johansson ”på Lillagärdet” började att läsa en intervju som gjorts med Edvin i
Bagaregården. För den oinvigde kan berättas att detta är Gustavs och Evalds far, alla
med efternamnet Johansson. Där förekom uppgifter som till och med inte fanns med i
den utmärkt skrivna sockenboken. Den som vill fördjupa sig i dessa kunskaper får
säkert låna skrifterna av Arne för studier.
Sture Hjalmarsson är still going strong. Han har kunskaper och ett minne som är få
förunnat att ha. Helt utan förberedelser och manus hakade han på och kompletterade
det som Arne berättat om. Är det någon som kan ana att han passerat 90 års strecket? 
En annan herre som hade en hel del att förmedla var Bertil Gardell. Han berättade skrö-
nor som han till och med trodde på själv.
Både Gustav Johansson och Linnea Vegborn drog historier som blev livligt uppskattade
och som drog ned skratt som det ekade om.
En historia ur det verkliga livet berättades. Två ynglingar hade fångat en tupp. De tog
tuppen med sig in i ladugården. Där stod den stora tjuren Ferdinand bunden och ”för-
dragen” med huvudet låst vid foderbordet. Ni vet att om ett nötkreatur blir rädd så
kommer det något brunt från bakre delen av djuret. Detta hände även den här gången.
När tjuren släppt ut resterna av fodret drar slutmuskeln ihop sig. Då passade ynglingar-
na på och stoppade in tuppens huvud i aktern. Handlingen var obehaglig för nötkreatu-
ret. Med ett ilsket vrål slet den med sig större delen av inredningen i ladugården.
Stångade sönder ytterdörren och försvann vrålande mot storskogen söder ut. Efter en
del eftersökningar hittades tjuren i skogen och återbördades till sitt hem. Hur det gick
med tuppen förtäljer inte historien.

Bertil Gardell berättar en rolig episod.

En annan klassiker berättades också. Den handlade om farbrodern som beklagade sig
för prästen att någon måste ha stulit hans cykel. Hur han än letade kunde han inte finna
den. Prästen uppmanade honom att studera ansiktena på medlemmarna i församlingen
när han predikade om de tio budorden. Då borde det synas när budet om att inte stjäla
lästes upp. Efteråt frågade prästen om farbrodern märkt något. Jodå, när kyrkoherden
kom till budet ”Du skall icke begå äktenskapsbrott” kom ja la ihåg var jag ställt cykeln.
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Alla goda ting är tre, sägs det. Därför får vi väl ta en tredje historia som handlar om en
djurhållare och hans sugga. Den här suggan var egentligen lite för gammal för att sätta
barn till världen. Därför var bonden mycket orolig för hur hon skulle klara detta. När
det blev dags ansåg han att det skulle vara bäst att han var i ladugården när den lyckliga
tilldragelsen skedde. Bonden satte sig på en pall och väntade. Tiden gick utan att det
hände något så herrn blev trött och somnade. Dagen därpå frågade en kollega hur det
hade gått. Jo vars, det blev många avkommor och det klarade hon bra. Alla smågrisarna
överlevde utom en, den som jag låg ihjäl när jag sov.   
Margareta Svedberg skänkte en uppsättning med mycket fint handarbetade underkläder
som hennes mor haft i tonåren. Kläderna är mycket väl bevarade. De såg faktiskt ut
som nya. Vad sömnadssättet och broderierna kallas vet säkert många damer som var
med på festen.
Hur roligt man än har så tar festen slut och det blir dags att ta sig hem till sitt eget lilla
krypin. Hembygdsföreningens ordförande Göran Axelsson tackade alla som kommit
och hade gjort samma iakttagelse: Det hade varit en ovanligt lyckad kväll!   

BYALAGET VEGAS TIPSPROMENADER
Under hösten har Byalaget Vega haft ett antal tipspromenader. Start och landningsbana
har varit vid Nyfiket. Där kunde man köpa startkort för en uppfriskande promenad på
cykelleden och upp till Gamlebyn för att komma ner till landsvägen igen och tillbaka
till slutmålet. Ja, slutmålet var det förvisso inte. Slutmålet var i stället inne på Nyfiket
där det serverades kaffe med hembakat.
En tipspromenad är ju inte bara en runda för att testa sina kunskaper och vinna en
massa fina priser. Meningen är dessutom att förbättra sin kondition och att få social
gemenskap genom att sitta ner och prata en stund.
När det våras igen spritter det troligen i benen igen och längtan efter ytterligare tips-
promenader.

Hur många muttrar kan det finnas i burken.
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60 ÅR MED ÄLGAR
Under de senaste 60 åren har det inte varit trevligt att vara älg i Säm.
Så länge har Södra Säms jaktlag funnits. Detta uppmärksammas av Arne Johansson
som sammanställt en skrift med massor av fakta. I detta sammanhang kan vi troligen
utesluta att det finns jakthistorier gömda. 
Året var 1945 när Sämbyn gick samman med Toarp och Frugården om älgjakt. 1970
tillkom Svenstorp, Prästgården, Oltorp, Sävatorp, Finnekumla, Bruket, Hästhagen med
flera. Trots att jaktlaget hade 1900 ha att jaga på fälldes älg endast vart annat eller möj-
ligen vart tredje år. Att skjuta en kalv var belagt med bötesstraff. Kor och kvigor fälldes
nästan utan undantag. Den första tjuren fälldes av Erik Lorentzon 1952 nedanför
Toarps soptipp. Detta var en sextaggare. Det första jaktlaget bestod av Einar och
Gunnar Sämmerby, Herman Josefsson, Erik och Anders Lorentzon, Erik Karlsson i
Vegby, Artur Palm, Martin Larsson, Olle Andersson och Erik Karlsson i Oltorp.
Fram till 1960-talet använde man ombyggda mausergevär. Bössorna var av grövre kali-
ber än som används i dag och kunde bara laddas med ett skott åt gången. Hur gjorde
man då om skottet missades och älgen bara vände på huvudet och bligade på jägaren?
På den tiden hade man inte uppfunnit älgtorn. Skyttarna satt och tryckte vid stenmurar
där det fanns fri sikt över ett gärde. Där satt de och väntade på storviltet med en lom-
meflaska med starkt innehåll. Då var det tillåtet att stärka sig med denna sortens dryck.
Jägarna höll sig också med drevkarlar. I dessa drevkedjor fick även unga pojkar vara
med. Det gick att få ledigt från skolan för att driva älg.
Först in på 1970-talet började man använda älghundar. Detta var ett avsevärt bättre sätt
att jaga på. Älgarna blev inte så uppskrämda. Allt gick mycket lugnare till. En hund
ropar och skrålar inte så våldsamt som ett gäng drevkarlar kunde göra. 
Vid den här tiden utökades jakttiden på älg från 3 dagar till som mest 10-12 veckor.
Numera är tiden 4 veckor plus 4 för jakt på älgkalv. Efter den våldsamma stormen
1969 med massor av stormfälld skog ökade älgstammen enormt. Orsaken till detta var
att älgkorna skulle sparas samtidigt som tillgången på foder ökade efter stormfällningen.
Mellan 1980 och 1989 fällde jaktlaget 126 älgar. Utöver detta fick jaktlaget ta hand om
1 till 2 djur årligen som trafikskadats, de flesta söder om Ekero.
Enligt en statistik från åren mellan 1975 och 2005 har jaktlaget fällt 209 älgar.
Enligt egen statistik har Enar ”Bruken” Svensson fällt 46 älgar. Det skall påpekas att
några har stupat även på andra marker. Enar har haft stor framgång med att skjuta stora
älgar Ett 10-tal har haft mellan 6 och 12 taggar. 
Stig Rönnfalk har fällt 26 älgar, Arne Johansson 24 + några trafikskadade, Olle
Claesson 19, Åke Fransson 15, Anders Ekengren 11, Mikael Hulander 14, Gunnar
Johansson 8 och Arvid Claesson 8.
Rekordjakten var 1988 då jaktlaget fällde 13 älgar den första veckan. Sedan gänget bör-
jat väga älgarna är rekordet 252 kg slaktad vikt. Detta var en 10-taggare som fälldes av
Arne Johansson. Som enda kvinna, hitintills, har Cristin Jansson deltagit i jakten. Hon
fällde en tjur på sin första jaktdag. 
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RING 0321-53 19 00 BYGDENS TEKNIKFÖRETAG
E-mail: info@ietv.se

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 
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Torsdagar-fredagar 16-19 • Lördagar 13-15 • Söndagar 13-17
Öppettider fram till Jul

Rörfackkedjan – för ekonomisk VVS!REKO

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

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

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

Ulricehamnsvägen 1,  520 10 Gällstad

Tel 0321-71117,   Fax 0321-70124

GAIS Programblad

GIF Programblad

Textiltryck & Brodyr av högsta kvalité

Allt inom 

Bygg & Glas
Markiser

Persienner

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

e-post vegbybygg.glas@swipnet.se

Elda med pellets
för billigare värme och 

bättre miljö
www.pellx.com
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ULRICEHAMNS TIDNING GÖR
FLERA REPORTAGE OM ETT

VEGBY PÅ VÄG UPP IGEN
För några år sedan hette det alltid att ”Det händer aldrig någonting i Vegby”.
Ulricehamns Tidning har med sina reportage tagit död på dessa påståenden. Det är ju inte
så att Tekoindustrin kommit tillbaka igen. Men många andra saker gör att verksamheten
frodas. Vi har ett föreningsliv som håller Vegbyborna i trim både fysiskt och psykiskt.
Seniorfotbollen har som bekant inte något större fäste, än så länge, i samhället. Våra
ungdomar däremot är mycket bra på att sparka boll både när det gäller pojkar och flick-
or. Enligt rykten är faran över för den här gången när det gäller skolan. Reproduktionen
av elever är för närvarande på topp.
Det är till och med så att dagiset eller som det numera heter Förskolan inte kan ta emot
alla barnen på grund av platsbrist.
När VSK-bladet var med Ulricehamns Tidning vid Nyfiket berättade Robert Hjertén att
hans firma skulle få några hundra ylleplädar för vidare distribution. I stället kommer
det en stor trailer med filtar.
Kommunen tycker också att det är idé att satsa på Vegby. Pelle Berglund kom med sitt
gäng och rensade upp bland träden och fällde ganska många björkar. Detta gjorde att
mycket ljus släpptes in på områdena. Som en bonus fick ett antal husägare utsikt över
Sämsjön.
Här i Vegby finns de vackraste parkerna i kommunen. Tack vare Byalaget Vega och
Vegbyortens Hembygdsförening kam vi skryta med detta. Dessutom har vi Sämsjön
och även Åsunden som gör att vyerna förstärks i sin skönhet.
För ett par år sedan tog en företagare kontakt med Vegby Vägförening och ville att han
och föreningen skulle bygga om omklädningshytterna på badplatsen. Vägföreningen
har ju inga egna pengar att röra sig med. Kontakt togs med fritidsförvaltningen på kom-
munen. Det blev inget med ombyggnaden. I stället föddes tanken hos Robert och PO
att flytta badplatsen till nordvästra hörnet av Sämsjön. Tanken var att göra en invallning
för att dels behålla sanden inom området och dels för att göra en grund lekplats för bar-
nen. De vuxnare badarna skulle få en brygga till djupare vatten att doppa sig i.
Själva Nyfiket har VSK-bladet beskrivit flera gånger tidigare. 
Likaså Campingen har varit föremål för reportage ett antal gånger. 
Ulricehamns Tidning ville se lite av all aktivitet som förkommer i Vegby.
Inget kunde passa bättre än att besöka ”träningslokalen” Framtiden. Där är det aktivite-
ter varje dag. Där övar PRO kören, där tränas seniordans, där utövas Qi gong, där hålls
styrelsemöten, där spelas bridge och mycket annat som är bra för hälsan.
Just den här dagen var ett gäng damer i färd med att dansa LineDans. Detta är en dans
där ingen motpart behövs. Damer i den åldern har fått nog av gubbar. Ändå uttrycks
önskan om att även herrar är välkomna.



23

Damerna dansar i käcka hattar som de fått av Aftonbladet.

En skvätt läkande kaffe unnar dansarna sig. 
Man får sig dessutom en pratstund. Under dansen är det ju omöjligt att prata.

Musiken blir alldeles för hög i volym om alla skall hitta sin takt.
Dansen kväver ett stort mått av koncentration.



FRUKOSTMORGON
Arrangör var Åsundens församling. Församlingen är ju som bekant ny för året så det
blev första gången i församlingens historia som det ordnades ett frukostmöte. En för-
samling är ju av noll och intet värde om den inte fylls med människor. Dessutom måste
det finnas kunniga medborgare som tar tag i saker och ting,.
Gun Söder hade inte glömt den stora succén det blev förra året när det var premiär på
frukostservering i Vegby församlingshem. Gun är allt för blygsam och vill inte bli upp-
märksammad men i det här fallet kan vi inte förbigå henne med namn men utan adress.
Hon påpekar att hon inte kan arrangera detta ensam. Hon har ytterligare 7 damer som
ställer upp hjälper till.
Stärkt av framgången tänkte hon att det kanske vore värt att testa på nytt. Och värt var
det. Ca 80 personer tyckte att det skulle bli skönt att slippa koka gröt hemma, denna
morgonen åtminstone. Ett tiotal personer blev tvungna att nekas plats vid borden.
Lokalen behövde varit större.
Det är lite svårt att säga , men när det kom så många personer räckte inte maten till,
som det var tänkt. Med fem kornbröd och två fiskar kommer man inte långt. Därför
blev arrangörerna tvungna att anlita våra handlares inköpskanaler.

Genoveva Pettersson får instruktioner om vad som döljer sig i paketet. Fil var det.

Vi kan garantera att matbordet såg mycket läckert ut. Där fanns skinka, ost,
köttbullar,sill, bröd, smör, fil, mjölk, flingor och en del annat också. Garanteras kan att
det räckte till alla och smakade dessutom förträffligt. Ingen behövde vara hungrig res-
ten av den dagen den 7 oktober.
När så alla luftat sina lungor mot grannarna bredvid var det dags för dagens talare
Jeanette Liljestrand Sigvardsson. Hon är känd som vår skolläkare. Detta gör hon när
hon inte är kirurg på Borås sjukhus och karvar och skär i våra muskler och blindtarmar.
Ämnet för dagen var hur man tar sig ur kriser.
Hon berättade om sitt eget livsöde. Inte ens en läkare kan undgå att drabbas av kriser i
livet som gör att det blir komplicerat att leva. Jeanette berättade episoder i sitt liv som
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fick henne att tappa rösten. Tårarna trillade ner för hennes kinder. Hon drog med sig de
allra flesta i salongen. Nästan inget öga var torrt.
Även om gamla bilar kan vara problematiska ibland så berättade hon med stor humor
om sina egna rishögar. 

Jeanette Liljestrand Sigvardsson berättar engagerat om händelser i livet.

Efter en del förvecklingar följde en svår tid för vår föredragshållare. Hennes liv blev
tomt och svårt att fylla med glädje. Men svårigheter är till för att övervinnas. En ny
karl dök upp. Glädjen kom tillbaka. Han fanns med i lokalen och det var inget att ta
miste på att de var lyckliga tillsammans. Redaktören såg till och med att de kysstes
efter föredragets slut!
Priset för all denna mat, inklusive föredrag, stannade vid 50 kronor per person. Ändå
blev det en rejäl slant över. Tillsammans med en kollekt till Drottning Silvias mödra-
hem i Rio de Janeiro i Brasilien blev nettot 3 920 kronor. Summan sätts in på ett konto-
nummer som finns på pastorsexpeditionen i Gällstad.
Siw Löngård hade en utställning med vävalster som hon egenhändigt tillverkat. Där var
flera vävnadskonster som är lite mer ovanliga, i en amatörs ögon. Utställningen var
verkligen värd ett besök. Siw sålde också en del av sin produktion.
För den lite yngre läsaren och för inflyttade vill vi upplysa att hon är gift med Sven-
Gunnar Löngård. Denne man är son till Sven Ad Löngård som en gång i tiden innehade
en ICA-butik mitt emot Sämsjöparken på andra sidan landsvägen. Huset är numera
rivet.
Paret har sitt säte i Borås.
Vi som var i församlingshemmet denna dag har redan börjat att se fram emot nästa fru-
kostmöte som de 8 arrangerande damerna gjort till en fest. Mums!   
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FÖRSTA ADVENT
Tipspromenaden var ordnad. Glöggen var värmd. Tomten var beställd. Ulricehamns-
bygdens Lucia var också beställd. Kaffet var bryggt. Kakorna lagda på fat. Vetebrödet
var uppskuret i jämna fina skivor.
Nu fanns det ingen återvändo. Det skulle alltså bli firande den första söndagen i advent.
Det är sådant vi kallar julbasar.
Eftersom julafton infaller på en söndag i år blev den första söndagen ovanligt sen.
Datumet var den 3 december. Firandet är en tradition som sträcker sig en bit över fem-
tio år bakåt i tiden.

Tipspromenad och 
glögg passar bra ihop.

Klockan tre var det dags att öppna portarna till Vega för att släppa in de första som
ville gå runt i samhället och lösa de kluriga frågorna på tipspromenaden.
När tipspromenaden var avklarad sökte sig de flesta in i lokalen. Där fanns det kaffe att
köpa. Snabbt fylldes platserna runt borden. Sammantaget besöktes marknaden av mel-
lan 150 och 200 personer.

En lussekatt och kaffe är
perfekt efter promenaden 
i samhället.
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Vårt varma och fuktiga väder gjorde att vi hade ganska många plusgrader i luften. Det
var nästan plats för shorts och bikini i stället för raggsockor och päls. Vinter hade vi
inte haft sedan i höstas när det blev mycket snö med halt vinterväglag under några
dagar.
Skolans sjätteklassare sålde hembakat med stor framgång.
Det fanns folk som kom till Vega för att köpa lotter men de var redan slutsålda.
Lucia i all ära, men det var tomten som var den mest efterlängtade av barnen. En påse
med söndagsgodis var det som drog allra mest.

Finns det några snälla barn, undrar tomten.

VSK-bladet fick audiens hos tomten för en intervju. Då berättade han att det börjar bli
lite för trångt med så många tomtar i hemmet på Klevaberget. Sexton nya barnbarn
hade kommit till världen sedan förra julen. Tomtarna hade ett rådslag och kom överens
om att de tolv äldsta barnen skulle ta
med sig sina familjer och flytta till
grusgropen i Grönahög. Där finns det
fortfarande gott om plats för dem.

Lucian Hanna Larsson med följe
tågar ut efter väl förrättat värv.
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VSK-bladet frågade hur gammal tomten är. Enligt honom själv är han en bit över sju-
hundrafemtio år gammal. Han säger att han tydligt minns när Ulricehamn grundades
och blev stad. Komitten som skall fira detta minne bör ta kontakt med tomten så är han
villig att berätta, och många frågetecken kan rätas ut. Han vet precis hur det var på den
tiden för sjuhundra år sedan.
Dagens höjdpunkt var trots allt när Ulricehamnsbygdens Lucia tågade in i den stora
lokalen och sjöng Luciasången och många fler kanske lite modernare varianter. Hela
luciatablån genomfördes utan komp på något instrument. Ett mycket duktigt gäng var
det som Lejonen i Ulricehamn skickat till Vegby.
Lucian Hanna Larsson, som kommer från Torsbo, hade en ny fin krona på sitt huvud
med tända levande ljus och tärnorna likaså levande ljus i sina händer.
Efter fullgjort värv samlade luciorna in pengar som skall användas för ändamål där de
gör bäst nytta.

KUMMELIBERG
Alla som bor i Säm vet vad vi menar, men hur är det med alla oss andra? 
I Sämbyn finns det en lång raksträcka som är asfalterad. I början på den sträckan eller
slutet, det beror på vilket håll man kommer ifrån, finns ett blått hus. Där fanns en spe-
ceri- och diverseaffär för ett antal år sedan. Åker man in där kommer man till en kurva.
Rakt fram, där kurvan börjar, ligger detta område som kallas Kummeliberg. Kullen har
anor som sträcker sig flera tusen år bakåt i tiden.
Bronsåldern härleder vi ända till ca 3 500 år från dags dato räknat. Hur Sämbyn såg ut
då är det ingen nu levande som vet. Om koncentration av gårdar runt Bosgården fanns
redan då är svårt att ha en uppfattning om, men var det så då fanns ju denna kulle i
utkanten på byn.
Man har hittat bortemot 100 gravrösen på kullen. Alla är inte så gamla som 3 500 år
men men de flesta är från järnåldern som vi hade åren 500-1050 före Kristus.
Sämborna har alltså mycket gamla anor. Man var bönder där redan för så länge sedan,
då man hittat åkrar från den tiden.
Från dagens Kummeliberg har man en fantastisk utsikt. Därifrån kan man se större
delen av Sämbyn och en magnifik utsikt över Sämsjön till andra sidan där Finnekumla
ligger.
Det kanske inte var så fin utsikt på den tiden. Möjligen var Sämbyn mer skogsbevuxen
då så att granarna skymde den vackra vyn. 
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JULPYSSEL I SKOLAN
Även i år ordnades det julpyssel en vecka in i december (7:e). Alla lärarna ställer upp
på de olika stationerna, fem till antalet. Grupperna delas in så att barn i alla åldrar finns
med i varje grupp.
Stöpning av ljus ingår också i programmet. Till hjälp med att doppa vekarna i det heta
badet hade tre utomstående damer kallats in. Detta är en process som kräver ett visst
mått av tålamod. Ljusen är inte klara förrän efter ett trettiotal doppningar. När ljusmas-
san på ljusen torkat och kallnat är de klara att sättas i en ljusstake och tändas för att
titta på och sitta i skumrasket och mysa. Ca etthundra ljus blev stöpta denna förmiddag.
Barnen hade med sig massor av ljusstumpar som smältes tillsammans med ljusmassa.

Här gäller det att doppa
fort så att stearinet inte

smälter på ljuset.

Övriga stationer finns i de olika klassrummen, i gymnastikhallen och i förskolan fritis
lokaler. I de sistnämnda lokalerna bakas det pepparkakor i parti och minut. Lukten från
pepparkaksbaket sprider sig med en underbar doft i nästan hela skolan.

Nu gäller det att 
kavla så att degen 
blir jämn och fin.
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När grupperna kom dit delades barnen upp i två grupper som delades med stöpning av
ljus. 
Här gäller det inte halvfabrikat. Degen blandas på plats för att kvaliteten skall bli superb.
Eleverna tillverkade tre gubbar från pepparkakeland, gummor, stjärnor, hjärtan och
naturligtvis var det också grisar.

Eleverna leker med ballonger. Detta är mjuka leksaker som dalar långsamt.

I gymnastikhallen var det lek av olika kaliber. Som ovan var det kast med ballonger.
Vidare var det samarbetslek där det gällde för en person att med förbundna ögon krypa
fram och hämta saker och sätta dessa på rätt plats av de övriga med instruktioner. 

I ett klassrum var det mys. Barnen låg nerbäddade och lyssnade till sagor.

I två andra klassrum var det att klippa och klistra. I det ena tillverkades änglar efter ett
eget patent. Hur det fungerade behövs en ingenjör för att begripa. Kanske att det var
tillverkning av andra ting också.
I det andra klassrummet var det tillverkning av andra julprydnader i papper. Grejerna
här var mer färggranna.
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Tillverkning av 
bland annat änglar.

Koncentrerade till tusen.

Detta läsåret var det ett antal färre barn än tidigare år. Antalet stannade vid 56 vid en
noggrann räkning i varje fall som deltog i julpysslet.
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PENSIONÄRSKAFÉ
Under ett antal år har Gun Söder gjort upp en tjänstgöringslista över alla som är villiga
att ställa upp och servera kaffe till de boende på Ekero servicehus.
Varje lördag är det ett team som kommer dit vid två-tiden. Det första som skall göras är
att ställa i ordning och duka fram koppar på fat och kaffeskedar att röra om med. En
annan viktig detalj skall och måste göras: ladda kaffebryggaren flera gånger om.
Innan allt har kommit så långt har damerna i service-sällskapet bakat var sin sort. Det
kan vara bullar, det kan vara äppelkakor eller bondkakor eller någon annan sort ur Sju
sorters kakor.
När så klockan närmar sig tre invaderas dagrummet av kaffesugna pensionärer. Alla lät
sig väl smaka av både kaffe och dopp.

Claes-Erik Sparre

Bland pensionärerna finns två stycken från VSK-bladets område som har passerat nit-
tioårs gränsen. Vi har Claes-Erik Sparre från Finnekumla och Gunnar Svensson från
Gamlebyn som hör till S Säm.

Gunnar Svensson
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Just denna lördagen var det ett gäng pensionärer från PRO som underhöll med senior-
dans. Först gjordes en tur in på Eklyckans boende. Där dansades det både stående och
sittande. Efter väl förrättat värv kom turen till det stora dagrummet strax innanför
huvudentrén. Där följde en repetition på danserna som just dansats på Eklyckan.
En viktig detalj i sammanhanget är att få prata med nya människor som kommer
”utifrån” och kanske har något nytt att förtälja från trakten där några kommer ifrån och
har bott kanske det mesta av sitt liv. Det piggar upp att få höra nya röster.
Alla boende såg lyckliga ut efter detta. Ett härligt avbräck från den grå vardagen var
det utan tvekan. Nu ville de flesta avvakta veckan som kommer för att på nytt söka sig
till dagrummet med en undran vilka överraskningar som skall dyka upp den kommande
lördagen.
Men innan dess gäller det att passa tiden till nästa mål mat om si så där en och en halv
timma.

KYRKANS VÄNKRETS

Kyrkans Vänkrets Ekero är det som ytterst håller i det hela för att allt skall klaffa. En
lista görs upp, som nämnts ovan, med namn som placeras ut på de olika lördagarna.
Till alla som ställer upp gick det ut en inbjudan i nummer 3 av Åsundens församlings
tidning. Man bjuds in till en kväll med god mat och underhållning.
På kvällen den 17 oktober fylldes den stora matsalen av gäster vid långborden.
Margareta hälsade alla välkomna och bjöd att ta för sig av potatissalladen, som Gun
Karlsson hade lagat, med kött, bröd, ost, sallad och dricka därtill. Sällskapet lät sig väl
smaka. Därefter blev det underhållning av tre damer som kommit till Ekero på inbjudan
av Gun Söder. Dessa gjorde ett uppehåll för kaffet, som var serverat. OBS! Inget sam-
kväm utan kaffe med dopp.
Alla vi som var där vill tacka de medverkande för det stora arbete som lagts ned för att
vi skulle få en riktig festkväll.
Norbert Sjölin tog tillfället i akt och berättade när han för mer än 70 år sedan fick följa
med till det dåvarande ålderdomshemmet. Där bodde 6 damer och en herre. Disciplinen
var stenhård. När maten var nedtryckt var det inte lönt att sitta och prata. Det var bara
iväg med dig till rummet. Norbert hade sett hela utvecklingen av äldreboendet under
mer än sjuttio år. Han visste vad han pratade om. Allt hade förändrats till det bättre. Nu
kan man tala om vård och inte om förvaring och knappt det som det var för så länge
sedan.     
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LYCKOBERGETS SMIDE
I våra trakter finns det många skickliga hantverkare som jobbar i det fördolda. En sådan
är Rolf Magnusson som bor på Lyckoberget. Denna gård ligger som det näst sista stäl-
let på vänster sida av vägen när man kör genom Finnekumla, just före gränsen mot
Månstad.
Rolf var under många år anställd av Åsundens kommun för att vid sammanslagningen
till Ulricehamns kommun bli överflyttad dit. Han hjälpte till att dra fram kommunalt
vatten och avlopp i många av våra samhällen. Han är ju visserligen ingen dynamitard
men en skicklig sprängare är han. Otaliga är de hål han borrat och sedan apterat med
dynamit. Till att börja med gjorde han detta för kommunernas räkning innan han starta-
de eget. Rolf fick så småningom en del bekymmer med knäna och var tvingad att sälja
sitt företag.
I stället fortsatte han med att tillverka allehanda ting i järn. Han blev finsmed. Även här
utmärkte Rolf sig som en ytterst skicklig hantverkare. Det fordras stor kunnighet i att
hantera glödheta järnbitar och med slägga forma järnet till det som järnbiten var avsedd
för. För att göra det möjligt att ”serietillverka” krokar och dylikt fordras det att jobbet
går snabbt. Därför tillverkade han med sina egna händer en motordriven slägga att
forma järnet med. Han plockade järnbitar till sin maskin från exempelvis en gammal
skördetröska. Bitarna hade han förädlat så att man kunde inte ana var de från början
använts till. Händighet och klurighet kännetecknar Rolf. Tummen har han minsann inte
mitt i näven.

Längst till vänster ser vi järnklumpen som Rolf formar järnet med.

Produktionen kan bestå av nästan vad som faller honom in. Det kan vara ljusstakar i
olika utformning, krokar att hänga sina kläder på och ibland blir det riktiga konstverk. I
en tidigare artikel i VSK-bladet beskriver vi ett konstverk som bestod av många religiö-
sa symboler. Detta konstverk finns i dag någonstans längre norrut i vårt avlånga land.
Mycket välgjort och vackert är det emellertid.

37



Rolf visar upp ett konstverk som föreställer jägare med sitt byte.

Rolf gjorde en krok för att visa VSK-bladet hur det går till. När kroken var formad och
klar skulle den ytbehandlas. Då sotade han först kroken i elden för att senare ta ut den
och pensla den med linolja. Därefter värmde han kroken på nytt med detta överdrag en
liten stund. När kroken togs bort från värmen hade den fått en mycket fint matterad yta.
Den ytan står sig bra om föremålet används inomhus. Ute kan ytan rosta när vårt nord-
liga klimat angriper den.
Rolf säger att det är mycket svårt att avsätta alstren i våra bygder. Det kan stämma att
ingen blir profet i sitt eget fäderneland. Så finns ju mentaliteten ”kostar det nåt”.Det
tycks som om många inte fattar vilket arbete som ligger bakom. Han tar sig en tur allt
emellanåt norrut till bland annat Värmland. Där uppskattas verkligen hans grejer. Det
hårda järnet smälter som smör i kundernas händer. Man köper och kommer tillbaka och
köper om igen. Man vill passa på att ha ett litet lager hemma för att ge bort till någon
god vän eller släkting på födelsedagen eller kanske till julklapp.
Ett besök på Lyckoberget rekommenderas. Där finns många olika både nyttosaker och
prydnadssaker att titta på och välja mellan. Något ur hans produktion bör väl finnas i
varje hem i våra trakter. Vi måste värna om och stötta våra lokala förmågor. 

Bland alla fina konstverk
är oxar som drar en kärra.
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SÄPOS ARKIVERADE SANNINGAR
I vårt avlånga land finns en författare som heter Bosse Schön. Han har ägnat en stor del
av sitt liv åt att göra historiska reportage.
Han fick sitt stora genombrott med att reda ut en del hemligt material som kom upp till
ytan när förre statsministern Göran Persson öppnade arkiven om förintelsen år 2000.
Detta gjordes alltså 55 år efter slutet på andra världskriget. Där fanns hemligstämplade
akter hos säkerhetspolisen. Författaren var den förste som fick ta del av materialet.
I akterna fick han se att det var många svenskar som var Hitlers sista krigare och som
försvarade Fürerbunkern under slutstriden 1945. Han fann också planer på att hemma-
nazisterna skulle förinta 8 000 av våra judar i Sverige. I skuggan av tystnaden hitintills
kunde nynazisterna ta ett fast grepp om de svenska ungdomarna.
Nästan alla som varit delaktiga i Tyskland förnekade detta. Vid förhör förnekade alla att
de överhuvudtaget sett något mord eller andra hemska händelser. Det kanske inte var så
konstigt när de nya uppgifterna bekräftar att en del var krigsförbrytare och judemördare. 
Under 50-talet bodde det en känd herre vid namn Stig Cederholm på Åsundsholm i
Finnekumla. Ingen kunde väl då ana att han deltagit i Hitlers armé som SS-soldat.
Cederholm var den kände författaren som skrev om Åsa Nisse och hans bedrifter i tid-
ningen Tidsfördrif och gav ut böcker i samma ämne. Han var också upphovsman till
alla filmerna som gjordes om Åsa Nisses bedrifter. Han hade dock inget annat med fil-
merna att göra än att han som var idégivare till figuren.
På en stor bild i boken ”Där järnkorsen växer” av Bosse Schön finns Stig Cederholm
avbildad med rubriken”Åsa-Nisses skapare - SS - Schütze Stig Cederholm”. Under bil-
den står det: ”Sidsjö-rymmaren och kriminalpatienten Stig Cederholm” i tysk SS-uni-
form. Bilden har varit införd i en tysk tidskrift med underskriften: ”En germansk frivil-
lig. Broder under hakkorset”.
Författaren av boken ”Där järnkorsen växer” kände till ett koncentrationsläger utanför
Oslo som kallades ”Grini”. I detta läger satt Cederholm som fånge 1942. Han hade stu-
lit och förskingrat pengar och uppträtt ohövligt mot en dansk SS-Obersturmführer. Inne
i koncentrationslägret stal dessutom Cederholm potatis och placerades i en avdelning
som i huvudsak bestod av norska judar.
I boken av Bosse Schön står det: Våren 1942 satt SS-Schütze Stig Cederholm från
Jönköping- mest känd som författare till de omåttligt populära böckerna om Åsa-Nisse-
som fånge i ”Grini”, ett ökänt koncentrationsläger utanför Oslo. Han hade stulit och
förskingrat pengar och uppträtt ohövligt mot en dansk SS-Obersturmführer. Inne i kon-
centrationslägret stal Cederholm dessutom potatis och placerades i ett straffkompani
som huvudsakligen bestod av norska judar.
Stig Cederholm måste ha avskytt situationen. Ur Säpos dokument och polisförhör fram-
träder bilden av en hängiven Nazist och antisemit. I akten ligger ett odaterat brev som
han skrev till den tyskfödda Senta Rosenbund i hemstaden Jönköping, eller som han
kallade henne - ”min älskade lilla fästmö”. Hon var dock gift med en jude och
Cederholm ville, ja krävde, att hon skulle skilja sig så att de båda kunde gifta sig i stäl-
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let. Hennes make Valter hade mer än en gång pressat henne på frågan om hon var kär i
Cederholm, vilket hon ihärdigt förnekat men medgett att hon tyckte han var ”en stilig
karl”. Senta Rosenbunds make hade mer än ett skäl att vara arg på den uppenbarligen
galne svensken som satt inspärrad på ett mentalsjukhus när han skrev brevet.
Cederholm hade nämligen sålt två av Valter Rosenbunds ridstövlar och två kameror -
och behållit pengarna.
Fru Rosenbund var alltså Cederholms älskarinna och olyckligt gift. I kärleksbrevet
smädade Cederholm maken med en lång rad antisemitiska uttalanden.
Ungefär samtidigt skrev polismästaren i Jönköping en hemlig PM att Cederholm borde
hållas isolerad från omvärlden och steriliseras: ”Det är nämligen uppenbart, att han icke
är lämplig som barnafader. Det förvånar mig, med den kännedom jag har om mannen,
att sådan åtgärd ännu inte vidtagits.”
Under de sista dagarna av augusti 1942 stod Senta Rosenbund inte längre ut med att
leva i sitt olyckliga äktenskap medan mannen som hon älskade satt inspärrad på dårhus.
Hon såg ingen utväg ur sin djupa olycka och skrev ett avskedsbrev till polisen: ”Jag är
trött på livet och orkar inte längre. Jag är olycklig”. Den 29 augusti tog hon sitt liv.
I boken figurerar många olika svenska namn som vi inte nämner här. Många har frågat
Schön varför han rotar i detta nu. Han svarar: 1,5 miljoner barn arkebuserades under
andra världskriget. Alltså finns det 1,5 miljoner orsaker till varför det är angeläget att
sprida ljus över vad som hände för mer än 60 år sedan.
Många andra svenskars namn förekommer alltså i boken. Vi vill här bara nämna Stig
Cederholm eftersom han bodde på Åsundsholm i Finnekumla en period på 50-talet.

I kärleksbrevet smädade Cederholm maken med en lång rad Antisemitiska uttalanden:
...hon skall inte föda någon bastard utan ett blåögt germansk barn Herr Sebaot. De får
en biljett till Polen din förbannade rasskändare. Håll dig till din ras och rör aldrig en
germansk kvinna och för övrigt – Polen blir judestaten nu och där kan du få dina kork-
skruvslockar växa och kaftan kan du också få ha – såvida inte SS gör rakborstar av
skägget. Hit kom de från polska getton och fan vet var ifrån. Slingrade in sig bland
läkare, jurister och bankirer och din släkting - Bonnier i Stockholm – din rasfrände
som äger omkring 50 miljoner kronor kan väl hjälpa dig. Ni skall snart ut härifrån och
också till Polen. Det här landet är det sista fästet i Europa för Er. Tror jag det när tiden
är slut för dig att åka Mercedes och gona dig bland dina rasfränder i Tyskland som
Gud ske lov har insett faran och motat iväg er. Jag är dig tacksam för att Senta inte är
fördärvad helt – Att hon inte behövde föda en bastard till världen som sedan skulle bli-
vit – halvjude. Jag vet varför hon gifte sig med dig. Det var PENGAR PENGAR du för-
förde henne med – förbannade listiga orm. Det är en fin fångst ni judar kan få en vit
kvinna. Tror jag det. Nu är det – aus och ferdig – och nu tar jag hand om Senta som är
alldeles för god för dig – du blödes Hund. Klaga inte här över att du har det svårt. Du
skulle se dina rasfränder i Dachau, Orangienburg – Grini i Norge. Jag har sett dem.
Du lever som en prins här mot dem.

Detta var en del av det brev som Cederholm skrev till sin rival i Jönköping. 
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VISSTE DU DETTA?
Varför är det 18 hål?
En golfklubb i Skottland kom redan på 1700-talet på att 22 hål var alldeles för många
på en golfbana. Då ändrade man till 18 hål, som vi har än i dag. Enligt en lustig teori är
det samma antal som antalet supar i en Whiskeyflaska.
Är du golfspelare kan du ju testa om detta är riktigt vid ett högtidligt tillfälle.

Fågelsång
I Australien finns det en fågel som kallas lyrfågel. Den kan härma flest fåglar av alla.
Den kan inte bara härma andra fåglars ljud utan även hundar, bilar, motorsågar, ringsigna-
ler och atmosfäriska störningar i radion. En hanne innehar rekordet med 118 olika ljud.

Från underjorden
Mullvaden är en baddare på att gräva. Den kan täcka in ett område stort som en fotboll-
splan. Mullvadens revir byggs upp i flera plan. Överst är det vi ofta ser, nämligen en
mullvadshög. Därunder har den en jaktgång och under denna sitt bo. Nedanför boet har
den sin huvudtunnel och en förrådskammare.

Nakna människor
Som alla vet är vi släkt med aporna. Allteftersom vi reste oss upp och blev så rak-
ryggade och stiliga som vi är nu så tappade vi pälsen och blev nästan hårlösa. När vi
jagade blev det svårt att bli av med överskottsvärmen. Då passade det bra att slänga
pälsen. Vi behöll håret på hjässan som skydd mot solen. En fördel med att tappa pälsen
var att vi blev av med en massa ohyra som samlade sig i pälshåren. Nu kallas det vi har
på oss för kläder.

Flygande matta
Forskare har uppfunnit en matta som kan nå avlägsna planeter i solsystemet. Mattan är
3000 kvadratmeter och kan rullas ihop när den skall fraktas ut i rymden. Mattan blir
täckt med solceller som skall driva jonmotorerna. Dessa kan få upp en ordentlig fart med
mattan. Vi har långa avstånd i rymden, så det är en förutsättning att farten blir extremt
hög om den skall ha en chans att komma långt ut i rymden. Vad sägs om en fart på 666
000 km i timman eller 66 600 mil? Vikten på mattan får bli max 16 gram per m2.

Passa på att bada nu!
Passa på att bada nu i Medelhavet innan det är för sent! En geolog i Texas har räknat ut
att detta inte är möjligt om 50 miljoner år. Enligt vad han säger har Afrika kolliderat
med Europa vid den tidpunkten. I stället för badvatten finns det då en bergkedja som är
i höjd med Himalaya. Att det kommer att ta lite tid förstår man om man betänker att
kontinenterna rör sig med samma hastighet som dina naglar växer.
Det gäller alltså att passa på. 
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FULLSATT I LILJAS STUGA
Bertil Gardell vikarierade denna kväll för den ordinarie skribenten. Ett stort tack! Han
skriver följande:
” Liljas suga i Hembygdsparken var fullsatt när Hembygdsföreningen inbjöd till husför-
hör och kvällskaffe. Göran Axelsson hälsade oss välkomna. Han uttryckte en viss för-
våning att så många kommit trots att det i annonsen stått klockan 17 i stället för 19.
Kyrkoherde Jonsson stod för förkunnelsen/underhållningen och började med att berätta
hur det var när prästen i Tvärred Martin Svedberg kom två timmar försent till
Grönahög och tre timmar försent till Marbäck och församlingen satt kvar och väntade.
Den historien är så märklig att den kommer under en annan rubrik.

Alla ser så glada ut att Ulf har troligen dragit en vits.

Kantor Annika Persson lät oss sjunga åtta psalmer, som på ett förunderligt sätt passade
in på föreläsningens rubrik, människosyn och underrubriker som att förstå oss själva i
Bibelns perspektiv, vi är skapade till Guds avbild, erfarenheter, som gått i arv från
föregående generationer, gemenskap och trevnad.
(Vad skulle ett husförhör vara utan kaffesamvaron?) Vi är flockdjur! (När några drar
iväg till något följer flocken efter. Exempelvis kom ca 800 tusen till Gällstad i fjol för
att shoppa!) Gud har en plan och syndaförlåtelse.
Under kaffet framkom att kyrkoherden hoppades att församlingsmedlemmarna skulle
tilltala honom med du, så nu är vi Ulf med prästen.
För att förklara vad han menade använde Ulf flera lättförståeliga liknelser som gör det
lätt att minnas det sagda. Det kan av utrymmesskäl inte refereras.
Exempelvis var människans förhållande till Gud som en morakniv. När han förklarat
stod det klart att det var så.
Något var som en stor dyr fröpåse med ett litet antal frön på botten.
En krackelerad porslinsskål, en krossad bilruta och så vidare.
Slår man sönder en inramad spegel sitter skärvorna kvar i ramen. Hur går det att raka
sig då?
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Detta var nog det roligaste husförhöret sedan Emil blandade galoscherna.

Med ovanligt mycket i sin påse och gott humör gick var och en till sitt.
Tack Hembygdsföreningen för kaffet i magen och Annika och Ulf för det som fanns i
påsen!

Bertil Gardell

KYRKOHISTORIA
När prästen i Tvärred kom två timmar för sent till Grönahög och Marbäck

Det var i mitten på mars månad 1919. Det var före bilarnas och plogade vägars tid.
Martin Svedberg, präst i Tvärred, skulle hålla passionspredikan med nattvard i Gällstad
och Grönahög den ena dagen och i Marbäck dagen därpå. Det var mycket snö på
Tvärreds höjder men från Hulu förbi Vegby var det barmark. Han valde kärra och hann
till Gällstad i tid.
Före Rånnaväg hade det blivit djup snö.
Klockan två skulle gudstjänsten i Grönahög börja, men då var han bara i Köttkulla. Där
lånade han släde och kom fram vid 4-tiden. Då satt folket kvar i kyrkan och väntade.
Han övernattade i Grönahög. Väckning var överenskommen till halv sex, men redan
klockan fyra väcktes han av beskedet att det vräkte ner snö i massor.
Det tog sju timmar att ta sig till Marbäck. Även då ett par timmar för sent, men försam-
lingen satt kvar och väntade.
Då var det ingalunda slut på vedermödorna. Att ta landsvägen hem till Tvärred betydde
22 kilometer i djup snö. Vägen över den isbelagda Åsunden skulle vara endast en tred-
jedel i längd och snön delvis bortblåst. Det var bara det att isen var landlös. En sten-
gärdsgård gick en bra bit ut i sjön. Därifrån bar isen och det gick att få ut häst och
släde den vägen.
På den tiden måste man anmäla sig söndagen innan till nattvard. Det kan ha bidragit till
att folk väntade så länge på prästen.
Hemfärden gick bra, men nu hade han en lånad släde, som hörde hemma i Köttkulla
där han hade sin kärra. Dessutom hade han en lånad snöskyffel.

Bertil Gardell
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EN GOD JUL
OCH

ETT GOTT NYTT ÅR 2007
ÖNSKAR VEGBY SPORTKLUBB

ALLA
SPONSORER, MEDLEMMAR OCH 

LÄSARE AV VSK-BLADET

SAMTIDIGT VILL VEGBY SPORTKLUBB TACKA ALLA ER
SPONSORER OCH MEDLEMMAR SOM PÅ ETT

FÖRTJÄNSTFULLT SÄTT STÄLLT UPP FÖR VSK 
OCH GJORT DET MÖJLIGT ATT GENOMFÖRA

DEN MYCKET OMFATTANDE UNGDOMSVERKSAMHETEN
HJÄRTLIGT TACK!

VEGBY SPORTKLUBBS

ÅRSMÖTE 
HÅLLS I KLUBBSTUGAN

PÅ SÄMSHOV

MÅNDAGEN DEN 26 FEBRUARI KL 19.00

NOTERA DATUMET I DIN ALMANACKA


