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RAPPORT FRÅN SIDOLINJEN
När detta läses har en stor del av fotbolls-Sverige gått i ide inför vintern. Det är kanske
endast de föreningar som har turneringar att förbereda sig inför som träget håller igång.
T/V, som betyder Tvärred/Vegby, har redan avverkat en Cup som heter Knallen Cup. I
den turneringen blev det en vinst och 2 förluster.
En annan turnering som blivit populär är Minuten Cup, som spelas i Sporthallen i
Ulricehamn. Dagen för denna turnering är Trettondedag jul. 
Denna turnering är mycket prestigebetonad. Här gäller det att bli någonstans bland de
bästa lagen i Ulricehamns kommun.
Laget skall träna vid tre tillfällen inför turneringen. Sim- och Sporthallen är bokad den
22/12 mellan 10.30-12.00, den 28/12 mellan 17.30- 21.00 samt den 4/1 19.30- 21.00.
Efter detta är det bara två dagar kvar till allvaret börjar.

Vi är skyldiga alla läsare av VSK-bladet att få veta resultatet från de tre återstående
matcherna i division V. Den 16/9 var det Äspereds tur att få stryk med 4-2. 
Målgörare i den matchen var Christian Johansson 1, Peter Skantze 2 och Mikael
Andersson 1 mål.
Nästa match var mot Ljungsarp där resultatet blev 1-1. Även i den matchen gjorde
Mikael Andersson T/Vs mål.
Avslutningen på säsongen spelades mot Tranemo där resultatet delade rättvist 2-2.
Christian Johansson och Per Levinsson gjorde var sitt av T/Vs mål.

2 man spelade samtliga 22 matcherna nämligen Christian Johansson och Christer
Sjögren.
Peter Skantze blev bäste målskytt med 14 gjorda mål av lagets samtliga 35.

6 träningsmatcher skall spelas före seriestarten i slutet av april. 
Mot UIFK den 6 mars, Limmared den 11 mars, Hössna den 22 mars, Marbäck den 29
mars, Södra Ving den 5 april. Sedan är det tänkt att anordna ett träningsläger. Datumet
blir omkring den 12 april. Sista träningsmatchen spelas mot Kronäng den 16 april.
Seriestarten blir omkring den 25 april. Lottningen är inte gjord ännu.

En annan viktig sak måste vi nämna.
Martin Carlsson tränar laget även under 2008.
Lagledare blir Göran Carlström.

B-lagets matcher skall också redovisas.
Mot Lockryd blev det 1-1. Målet gjordes av Jonathan Frilander, Äspered van med 6-3.
T/Vs mål gjordes av Andreas Karlsson, Jesper Levinsson och Henrik Jansson.
Även Målsryd tog hem vinster när lagen möttes. Där blev det alltså stryk med 2-1.
Målgörare var Andreas Karlsson.
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Per Levinsson blev bäste målgörare med 6 mål av 31 på endast två spelade matcher.
Han gjorde hela 5 mål i den ena matchen.
Tre man deltog i 14 matcher nämligen Gabriel Frilander, Andreas Karlsson och
Christian Hultén.
Per-Erik Frilander och Jan Gotting blir lagledare för B-laget.

T/V TIPSET
T/V tipset gick ut på att pricka in är många rätta tecken som möjligt av de spelade 
matcherna i division V som laget spelat i.
1:a pris var 2 000 kronor som vanns av Magnus Persson, Ulricehamn.
2:a pris på 1 000 kronor vanns av Gun-Britt Gustavsson, Tvärred.
3:e pris gick till Björn Gotting, Tvärred. 600 kronor blev hans lott.
4:e pris var på 400 kronor och vanns av Dennis Gotting också från Tvärred.

VIRKE TILL SALU
Styrelsen har kommit underfund med att det inte blir flera Sämsjökarnevalen. Därför
har det röjts en hel del i förrådet.
Det fanns bland annat 3´ plank som inte sågas numera. Passa på om du behöver denna
vara. Priset är så lågt som 10 kronor per löpmeter.
Lämmarna till dansbanan  säljs för 5 kronor stycket.
Ett parti stockar kan bli dins för 1 000 kronor. Till antalet är det 24 stycken.
Tala gärna med Claes-Erik Sjölin så får du veta mer.

PLOGNING AV ERA FRAMFARTER
Claes-Erik Sjölin meddelar att han åtar sig att ploga din framfart till garaget m.m. Han
använder Vegby Sportklubbs traktor. Det är alltså Sportklubben som skall ha intäkterna
för plogningen.
Slå ett samtal till honom får du veta mer. Till Sämshov är det 721 16 och hem till
honom är det 723 43.

VSK Bladet 4-07  07-12-13  17.02  Sida 3



4

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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LOPPMARKNADEN 2008
Normalt är det inga problem, men inför 2008 års loppmarknad blev det ett mycket
ovanligt spörsmål.
Styrelsen blev tvingade att lägga sina pannor i bubbla veck och ta sig en funderare på,
”hur skall vi göra nu då”. Kristi Himmelfärdsdagen är ju tradition, sedan länge tillbaka,
den dag som prylar brukar byta ägare på Sämshov. 
Just den dagen sammanfaller under nästa år med första maj. Detta är unikt. Vad VSK-
bladet kan minnas har det aldrig hänt förut. Hur gör man då? Det är ju tradition att
många arrangörer har sina program just den dagen.
Detta skrivs i mitten av november och strax efter skall styrelsen besluta om dag för
loppmarknaden.
Oavsett när den stora dagen infaller tar Vegby Sportklubb emot allt mellan synålar och
salongsmöbler. Virket som använts på Sämsjökarnevalen har röjts ut från det stora för-
rådet och golv är lagt i den del som vetter mot Borås. Där kan man ställa alla prylar
redan nu. Dörren är låst men tala gärna med Claes-Erik ”Brallis” Sjölin så låser han
gärna upp portarna. 
Ring gärna först till Sämshov  som har telefonnummer 72316. Han har också ett privat
nummer 72343. Ordföranden i klubben, Per-Erik Frilander, kan också kontaktas på 72570.
Övriga i styrelsen tar också gärna emot per telefon och förmedlar vidare dina önskemål.
OBS! Vitvaror och däck får du lämna för skrotning själv. Detta tar VSK inte emot. 
På styrelsemötet blev det omröstning om vilken dag loppmarknaden skall hållas. 
Resultatet blev att datumet blev ändrat till den 17 maj som infaller på en lördag.
OBS! LOPPMARKNADEN BLIR DEN 17 MAJ SOM ALLTSÅ ÄR EN LÖRDAG.

HUSFÖRHÖR
Att hålla husförhör är en gammal tradition. En tradition som inte är så gammal är att
det numera hålls i Hembygdsparken i Vegby.
Den 11 oktober kom det ett antal trogna besökare till Liljas stuga för att bli ”förhörda”.
Numera tar inte besökarna så allvarligt på att det kallas husförhör. Något förhör är det
inte i så stor utsträckning med dagen upplägg.
Den som håller ”föredrag” är nämligen en präst, även i nutid. Hela förhöret går mest ut
på att det blir ett samtal där prästen håller i trådarna och deltagarna passar på att
komma med kommentarer och frågor om de har några sådana. 
Temat för årets husförhör var församlingsinstruktionen som skall gälla för samtliga före
detta församlingar som på senare tid är sammanslagna till en enda stor församling som
heter Åsundens församling. Meningen är att samma tema skall gälla i samtliga husför-
hör runt om i kommunens södra del.
Den som ledde husförhöret var kyrkoherde Ulf Jonsson. 
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Tåstarpsg. 9, TRANEMO • Mån-Fre kl 14-18, lör kl 10-13

Bubbelbad • Ångbastu • Duschkabiner • Badrumsmöbler • Bastumoduler
DIREKTIMPORT

tel. 0321-725 02

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

Välkomna till vår utställning!

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

Exklusiv Jacuzzi 1520x1520x770 mm 
OBS! 13.500:- komplett utrustat
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OM UPODLING WID BORÅS
Även om rubriken antyder att detta handlar om Borås så handlar delar av artikeln om
Södra Säms socken. Stavningen är faktiskt rätt.
Inge Josefsson har lämnat artikeln till VSK-bladet.

Georg Tollstorp var född 1729 och dog 1803 och son till notarien vid kämnärsrätten i
Borås Allert Tollstorp och hans hustru Elisabet Langlet. Georg Tollstorps hustru hette
Catharina Greiff och var dotter till superkargören i Göteborg Jacob Greiff och hans hustru
Angela Aurell.

Georg Tollstorp Valdes till borgmästare i Borås 1766 och var riksdagsman 1769-1770,
1771-1772 och 1778- 1779. Han var en driftig och företagsam man som först ägnade sig åt
handelsverksamhet. År 1777 anmälde han hos magistraten att han å sitt landeri Catrineberg
ämnade anlägga kvarn för sädesförmalning till kronobränneriet. År 1794 inköpte han
Viskarhult med kopparhammaren Bålan och spikhammaren Gravenfors samt tillhörande
Skäggared, Gäddered och Orrleken. Tollstorp ägde fastigheter i Borås samt landerierna
Norlingsberg och Catrineberg. I Säms socken ägde han Vegby Skrivaregården och
Månsagården samt 2/3 mantal Övergården. I Torpa socken ägde Tollestorp 1/2 mantal Rya
Östergården, uppodlingen Sjölid och Picke mosse, ett större antal ängslyckor samt efter-
lämnade vid sin död den 14 mars 1803 ett rikt bo.
Borgmästaren i Borås Georg Tollstorp publicerade ovanstående redogörelse i
”Hushållnings Journal För Februarius 1778”.
Texten är skriven av Georg Tollstorp, och återgiven av VSK-bladet.

Artikeln har sitt ursprung från Föreningen för Västgötalitteratur. Därifrån är även nästa
artikel hämtad med Inge Josefssons hjälp

LIVETS SLUT OCH SISTA VILAN
Författarna till boken är Anita Carlsson och Margaretha Svedberg, där den förstnämnda
tyvärr gick bort innan hon fick se sitt verk gå i tryck.
Boken Livets slut och sista vilan är en lättöverskådlig skrift om död och begravningsri-tua-
ler, samt gravskick ända från vår tidigaste stenålder och till nutid.
Båda författarna har lyckats med konststycket att på blott 119 sidor ge en lättfattlig, men
ändå ganska heltäckande beskrivning om begravningsceremonielet och olika typer av gra-
vsätt ända från jägarstenåldern, det vill säga cirka 9 000 år före Kristus och fram till vår
tid.
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Läsaren får se gravsättningar från stenålderns gånggrifter och megalitgravar till bronsål-
derns rösen, vikingatidens runstenar, medeltidens gavelgravar och hällar, samt fram till till
nutidens resta stenar.

Till bokens eller säg snarare skriftens lättlästhet hör givetvis att den är rikt illustrerad, med
övervägande bilder i färg och av hög kvalité. Hela boken är för övrigt präglad av det kva-
litétstänkande som uppenbarligen utgör ett krav för de böcker stiftshistoriska sällskapet ger
ut.

Boken har en klar anknytning till Sjuhärad då författarna i kapitlet kring gravskick doku-
menterat vad de funnit i Ulricehamns kommun, det vill säga i Kind, Åhs och Redväg. Inte
minst det urgamla Ätradalen seklers kyrkliga kulturarv med med gravstenar, begrav-
ningsvapen, porträttstenar och sockenbudstyg.
Men man beskriver också trakten kring Åsunden där boken exempelvis berättar om de
Dannerhjelmska och Sparreska gravkoren.

Att gravsätta en död under kyrkgolvet var fordom ett sätt att hylla en avliden frälseman,
men ibland också en betydelsefull storbonde.
Fram emot 1600-talet blev ofta prästen begravd inne i kyrkan och i städerna förekom att
inflytelserika köpmän eller borgare fick sitt sista vilorum inne i kyrkan.
Stenarna utgör ofta ett dekorativt och vackert inslag i kyrkgolven, men det fanns också
obehagliga aspekter i form av lukt under heta sommardagar och 1815 förbjöds all begrav-
ning inne i kyrkorummen.

De familjegravar som redan fanns där fick dock i de flesta fall ligga kvar, men förseglades
och fick inte längre användas.
I boken får vi veta hur en handbok ser ut, hut In memoriam, liksom dödsannonser utfor-
mats genom tiden och hur gravbrev ser ut och vad som gäller för en gravrättsinnehavare.
Praktiska ting som få tänker på, men som de allra flesta av oss ändå kommer i direkt kon-
takt med med förr eller senare.

Boken är ingen handbok för präster eller begravningsentreprenörer, de har betydligt djupa-
re insikter än så, men för oss alla andra kan den utgöra en praktisk och lättillgänglig guide-
bok i våra begravningstraditioner.

Journalisten vid Borås Tidning Lennart Wiel- Hagberg har läst boken och gjort kommenta-
rerna för Västgötalitteraturs räkning.   
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MÅN-FRE 9-19 · LÖRD 9-17 · SÖND 11-15

VEGBY TEL 0321-722 60 · FAX 725 62

ICA VEGBY

www.ulricehamnssparbank.se
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RÖDA KORSET I FINNEKUMLA
Ännu en gång hölls en Röda Korsauktion i Finnekumla församlingshem. Datumet var
den här gången den 23 november.
Ordföranden Claes Holmén hälsade alla välkomna till denna afton med underhållning,
kaffe och försäljning. 
För underhållningen svarade ännu en gång ”Kan ton A” från Länghem.
Man underhöll på känt maner med sång blandat med sketcher, allsång och historier.
Vad sägs om att få lufta lungorna till ”Musik skall byggas utav glädje”, ”När ljusen tän-
das därhemma” eller ”Mössens julafton”. Då blir stämningen på topp. 
Nils Grönbäck heter han som åtagit sig ledningen för gruppen. Till vardags är han kan-
tor i Länghem med flera platser.

Där nere skall ni hämta
tonerna, uppmanar Nils
Grönbäck sina sångare.

Det är inte vilken grupp som helst som engagerats. De är välkända i stora delar av
Sverige och utlandet, till exempel i Italien. Åtskilliga är de konserter som framförts i
domkyrkor och andra platser.

Nils Grönbäck och
Martin Josefsson med
hustrun Inger väntar
på startskottet.
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I köket fanns som vanligt Ulla Rosenqvist och Linnea Claesson. Där serverades frallor
och sockerkaka till kaffet. I köket fanns dessutom åtminstone en dam ytterligare som
heter Ingegerd Ekström.

Gästerna tar för sig av det rikligt dukade bordet.

När alla hade pratat färdigt började auktionen med nestorn Martin Josefsson som utro-
pare. Han ledde föreställningen precis som han brukar med massor av humor och histo-
rier som drog ned skratt i stora lass.
Han klarar ju inte allt ensam. Därför hade han hjälp av Astrid Josefsson, som langade
fram varor, Marianne Holmén, som höll ordning på vad grejerna kostade och de flinka
damerna Lotta Fahlström och Birgit Andersson som såg till att de klubbade varorna
fick rätt adress.
Auktionens syfte är i första hand att få in så mycket pengar som möjligt till sin verk-
samhet. Därför behövs det någon som tar emot alla pengarna som flyter in. Just därför
sitter det en herre som heter Göran Fahlström som tacksamt tar emot varenda krona
som publiken lämnar ifrån sig till de nyss nämnda flinka damerna.
Han har dessutom en annan viktig funktion. En del grejer fordrar instruktion i hur de
fungerar. Då rycker han in och demonstrerar. Jaså, var det så den fungerar. Då måste
jag bjuda på den. I garaget har jag ingen sådan manick.

Skall vi köpa musfällan tycks Inge
Josefsson säga till Lars Isaksson.

Det finns säkert fler som borde nämnas vid namn, men eftersom redaktören satt i en
rullstol där hemma vid detta tillfälle kunde han inte med egna ögen upptäcka alla.
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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

VSK Bladet 4-07  07-12-13  17.02  Sida 12



13

FRUKOSTRÄFF
Åsundens församling hade sin mycket omtalade och prisade frukostträff i
Församlingshemmet i Vegby 6 oktober.
För 3:e gången hade Gun Söder samlat ihop det gamla gänget för att servera en mycket
delikat måltid. 
Den här typen av morgonunderhållning har blivit mycket uppskattad. Folk från praktiskt
taget hela församlingen har nåtts av ryktet om den goda och rikligt tilltagna buffén.
Måltiden innehöll många olika sorters delikatesser. Vad sägs om att få plocka till sig så
mycket man orkar förtära av skinka, ost, köttbullar, sill, bröd, smör, fil, mjölk flingor
och mycket annat smått och gott. Det var mycket nära att VSK bladet glömt  de kokta
äggen som kluvits i halvor med garnering på.
Den som inte blev mätt av detta får faktiskt skylla sig själv.
Damerna som fixade frukostträffen var Gun Söder, Linnea Claesson, Inga Claesson,
Siv Karlsson, Kerstin Claesson, Gunvor Gardell och Gun-Britt Andersson.

Siv Karlsson, Gun Söder, Linnea Claesson, Kerstin Claesson, 
Inga-Britt Claesson, Gunvor Gardell och Gun-Britt Andersson

så heter damerna från vänster till höger.

Naturligtvis är det otänkbart med frukost utan nationaldrycken som har fått namnet kaffe.

Vad gör du? Häller du mjölk på köttbullarna 
Säger Ella Kindlund till Ulla Rosenqvist?
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Hela nettot av de insamlade medlen skall gå till Drottning Silvias Mödrahem. Därför
får vi hoppas att den upptagna kollekten blev frikostig.
Som kronan på verket var när fängelseprästen Tommy Holmgren äntrade talarstolen
och berättade om sitt förflutna som kriminell.

Tommy Holmgren förklarar för publiken hur det kan vara att vara kriminell.

Han ”fängslade” publiken genom sin berättelse om sitt förra liv som kriminell och det
liv som han lever idag som präst på bland annat Kriminalvårdsanstalten i Borås.
En annan uppskattad gäst var Siv Löngårdh. Även i år kom hon tillbaka och visade sina
konstverk i form av vävda alster. Hennes utställning var en fröjd för  ögat och för den
köplystne gick det bra att även ta med sig det man tyckte passade bäst i det egna hemmet.

Med belåtna miner 
proppar man i sig så 
mycket som möjligt.

Efter denna succé med mat, underhållning och utställning hälsas alla närvarande väl-
komna tillbaka igen nästa år, av Gun Söder, om Församlingshemmet finns kvar i
Församlingens ägo. Det talas nämligen om en försäljning, om det skulle dyka upp
någon spekulant. Orsaken är att det finns för många och dyrbara lokaler i församlin-
gens ägo.
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ATT DRA NOT
Att dra not har faktiskt ingenting med musik att göra. Det är inte den sortens noter man
skall dra.
Man kan nästan påstå att det snarare har med kultur att göra.
När det förra seklet var ungt var denna aktivitet utbredd. Då gällde det att försörja sig
och familjen. Denna sysselsättning var i många fall ett sätt att överleva.
Vad är nu detta som vi pratar om?
Jo, det är ett sätt att fiska. Redskapet ser ut som en ryssja med långa armar. Ofta hade
man två båtar och rodde ut på sjön. Där sjösattes redskapet. Sedan gällde det att dra i
de båda armarna med rep mot land. De som var med på den tiden berättar att det spratt-
lade våldsamt när noten närmade sig land och grundare vatten. Sedan var det ”bara” att
ösa upp fångsten.
Redaktörens far berättade att man landade fisken, som fångades i Slumsvik, i den sydli-
ga änden på Sämsjön. Där rensades den och saltades. Därför kallas platsen än i dag för
”Saltarslätten”. Numera saltas ingen fisk där. I stället används platsen som badplats
med brygga och mycket långgrunt vatten.
Söndagen den 25 november ringde Enar Hemmings, som bor på ”Nolhagen” upp
redaktören och berättade att han och några till skall dra not någon gång mot kvällning-
en. Han upplyser om att det bästa är att dra noten efter mörkrets inbrott.
Kanske det beror på att fiskarna inte ser något därför blir de inte skrämda då.
Vid denna tiden på året leker siken. Det är denna fina sortens fisk som är aktuell att
försöka fånga denna dag.
Blev det något då?
Visst blev det fisk. Nästan en halv drickaback med sik blev det. Ett par sillagäddor följ-
de också med. Dessa blev mycket glada när de fick komma tillbaka till sitt rätta ele-
ment. Har de inte slutat skratta så skrattar de än.
Enar Hemmings har fått noten av Pettersson som äger ”Fålla”. Den bara låg där. Därför
tyckte han att det var lika bra att ge bort den.
Detta var troligen inte sista gången Enar drar not tillsammans med ytterligare tre medarbetare. 

EN NY KANNA
Den förra kannan som hette Eson kannan togs hem för alltid av Jörgen Andersson.
Eson kannan har funnits i 32 år.
Nu är det alltså dags att någon annan skänker en ny kanna eller pokal att spela om.
Enligt vad VSK-bladet snappat upp har bröderna Andersson, Jörgen och Stefan skänkt
ett pris att fajtas om. I och med detta bör ju turneringen få ett nytt namn. Vad detta
namn blir har varit omöjligt att få klarhet i för VSK-bladet.
Klart är det dock att söndagen den 27 januari blir datumet när turneringen skall avgöras. 
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Trådlöst hemlarm från
Securitas Aroundio.

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

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

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

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

Offsettryck
på papper
& kartong
0321-26600

AArrnneess MMaasskkiinnggrräävvnniinngg AABB
Schakt och planeringsarbeten

Vi utför arbete med Minigrävare

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

AArrnneess MMaasskkiinnggrräävvnniinngg AABB
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EN BALLONG DAMP NER FRÅN OVAN
I dagens moderna liv behövs inga flygplan. Dessa förstör ju ändå bara vår fina miljö.
Nä, skaffa en ballong istället som drivs med varmluft. Då kommer man fram betydligt
tystare. Och dessutom kan man landa nästan var som helst utom där det finns skog.
Den 28 augusti fick Inge Josefsson syn på något uppe i skyn. Efter några ”insprutning-
ar” av varmluft gick den ner. Inge är en rysligt snabb kille. Han kutade ifatt ballongen
med sjumilastövlarna på med kameran i högsta hugg. När piloterna hoppat ur på en vall
tillhörande Sjörred knäppte han de resande med sin kamera.
Piloterna tog ner ballongen och packade ihop den för transport med bil därifrån.
Det blev ingen tid över för en golfrunda den kvällen i alla fall.

Här kommer ballongen farande 
över Åsunden och går sedan 
in för landning på en åker 
tillhörande Sjörred.

Piloterna i färd med 
nedmonteringen 
av ballongen.
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Rörfackkedjan – för ekonomisk VVS!REKO

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

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

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

Ulricehamnsvägen 1,  520 10 Gällstad

Tel 0321-71117,   Fax 0321-70124

GAIS Programblad

GIF Programblad

Textiltryck & Brodyr av högsta kvalité

Allt inom 

Bygg && Glas
Markiser

Persienner

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

e-post vegbybygg.glas@swipnet.se

Elda med pellets
för billigare värme och 

bättre miljö
www.pellx.com

Box 127
523 23  Ulricehamn

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

Högtrycksspolning • Slamsugning • TV-inspektion • ADR-Transport
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RRIINNGG 00332211--5533 1199 0000 BBYYGGDDEENNSS TTEEKKNNIIKKFFÖÖRREETTAAGG
E-mail: info@ietv.se

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

 

    Byalaget   
   VEGA   
           Medlem i 

                              
   
 Håll vår bygd levande           

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

    
    Byalaget   
   VEGA   
           Medlem i 

                              
   
 Håll vår bygd levande           

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

   

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

Tel. 0321-175 00  •  www.fiskebacken-bowling.se
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GRÖTFEST
Den 14 november hade damerna i Hembygdsföreningen kokat den obligatoriska ris-
grynsgröten.
Ett 20-tal personer kom för att frossa på denna delikata maträtt som serverades med
mjölk och smörgåsar.
Att det smakade utmärkt syntes framför allt på åtgången. När faten var renslickade kom
kaffet fram som kronan på verket. Vi närmar oss lusse så pepparkakor passade bra som
tilltugg.

Det var ju inte meningen
att du skulle ha all gröt
säger en förvånad
Anita Larsson till Gun
Söder. Kerstin Claesson
förmanar Ulla
Rosenqvist att inte vräka
till sig så mycket gröt.

Var det någon som trodde att det var alldeles tyst i Liljas stuga? Den måste i så fall
göras besviken. Stundtals överröstade alla varandra. Skulle tro att grannarna mot öster
satte upp sina TV-apparater lite extra för att höra vad dom sa i nyheterna.

Folke Vegborn frågar Lisa Emanuelsson: skall inte vi få gröt vid detta bordet?
Det var lustigt tycker Gunnar Lundgren och en förvånad Nisse Larsson.
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Det berättades att turistföreningen ville gör en nykomponerad resa för turister med
adress Gällstad och Hembygdsföreningen i Vegby. Detta skulle kunna bli ett uppsving
för föreningen på många olika sätt. Vi får hoppas att idén blir verklighet.
I övrigt framkom att en del utsatta fönster särskilt mot söder behöver ommålning.
Likaså är taket på ladugården i behov av att få nytt spåntak. Frågan är var och hur man
skaffar denna gamla beprövade vara till omläggningen. Det dräller inte av spånhyvlar
nu för tiden. Det gäller att passa på att göra detta jobb snart medan kompetent folk fort-
farande vet hur man går till väga med läggningen.
En mycket positiv och glädjande nyhet var när föreningens kassör berättade att öppet-
hållandet i somras, söndagar med försäljning av kaffe och våfflor och övriga dagar när
fotoutställningen visades och enklare kaffe serverades, gav ett mycket fint netto.
Den som är nyfiken på resultatet kan besöka årsmötet fram på vårkanten, där går det
bra att få stilla nyfikenheten.

Serveringspersonalen ser frågande ut...
Kan Göran Axelsson verkligen klara att äta alla smörgåsar han plockat till sig .

Det går nog om du får lite mjölk till, tycks Gun Söder mena

Det är mycket trist att se att bara pensionärer besöker grötfesten och andra evenemang
som till exempel husförhöret.
Marita Wegstrand har lovat styrelsen att bli sammankallande i valberedningen. Hon
måste ju rimligen få hjälp med detta arbete av ytterligare ett par personer. När dessa
kommer och frågar är det nödvändigt att även yngre personer ger ett positivt svar.
Fotoutställningen ligger nu nedpackad i lådor. Den är avsedd att återuppstå och skall
visas många fler gånger i många år framöver. Den innehåller ju som bekant en berättel-
se om samhällets utveckling från när förra seklet var ungt fram till nästan nutid. En
önskan är att även de allra senaste åren skall komplettera hela bilden av Vegby med
omnejd.
Tomten blev utan gröt även i år. Trots detta var programmet slut för år 2007.  
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BoMa 
Berg o Maskin Entreprenad 

 
 

boma.entreprenad@spray.se 

Finnekumla 256 
520 11 Vegby 
0321-72522 

BoGunnar Andersson 
Bergsprängare 
0709-837599 
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BINGOLOTTO
Nu är det dags att påminna om att det finns stora möjligheter att bli miljonär eller
nybilsägare.
Hur gör jag då? Jo, ett enkelt sätt är att prenumerera på bingolotter. 
Slå en signal till Christer ”på Tån” Johansson. Han står redan vid telefonen och väntar
på att du skall ringa till honom och teckna dig för en, två eller flera lotter varje vecka.
Gör du detta har du inga bekymmer med att skaffa Bingolotter i fortsättningen.
Varför skall jag göra detta? Vill du att Vegby Sportklubb skall leva vidare i ytterligare
85 år gäller det att det finns ekonomi till detta. 
Kolla på anläggningen Sämshov. En vackrare och en mer välskött anläggning hittar du
inte i vilket större samhälle du letar.
Just nu gäller det att försöka att skrapa ihop pengar så att den påbörjade 7-manna planen
kan färdigställas. Våra ungdomar behöver en riktig fotbollsplan med rätt mått att spela på.
Nu måste vaktmästaren linjera den stora planen med måtten på tvären, tvärs över planen.

TIPSPROMENADER
Även under den gångna hösten har Byalaget Vega anordnat tipspromenader.
Som brukligt är, numera, är starten förlagd till Nyfiket.
Där säljer man startkort till både barn och vuxna. En vuxen betalar endast 20 kronor för
ett kort. Har man med sig sina barn kostar detta bara halva priset, per styck.
När så rundan är avverkad på cykelleden och vidare till Gamlebyn för att promenera
ner till landsvägen och tillbaka till Nyfiket igen.
Har man väl kommit tillbaka dit är det lätt att slinka in i fiket för en kopp kaffe eller
saft med hembakat.
Sedan kan man försiktigt fråga hur många rät det blev på tipset. Skulle man få ett svar
så vet man att det gått ganska dåligt. Skulle ledarna för promenaden se lite hemlighets-
fulla ut så kan man dra slutsatsen att man har med segern att göra.
Då är det bara att sitta i köket och vänta på att någon skall ringa på dörrklockan och
överlämna ett presentkort. 
Kanske får du sitta hela eftermiddagen utan att ett enda litet ljud hörs.

FÖRSTA ADVENT
I år blev det inget firande i Vega på Fösta advent. Många undrar varför.
Jo, det är ganska enkelt att förklara. De som klagar mest på utebliven underhållning
ställer själva aldrig upp. Lasset bli för stort om bara ett fåtal personer i styrelsen skall
sköta allt. Tack vare oviljan att hjälpa till blev det ingen gran i år heller.
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EN GOD JUL 

OCH

ETT GOTT NYTT ÅR

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 25 FEBRUARI KLOCKAN
19.00

SKRIV IN DATUMET I DIN ALMANACKA
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