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Efter en framgångsrik säsong fylld med glädje och segrar krävdes det seger i
kvalgruppen med Valtorps IFoch Mellby IK för att uppfylla lagets målsättning som var
att spela div 3-fotboll 2016. TVFC-tjejerna lyckades med att vinna båda matcherna.
Känslan när domaren blåser av sista matchen och allt är klart är en blandning av lättnad
och enorm glädje. Att få avsluta säsongen på detta sätt och få fira avancemanget
tillsammans med hela laget känns så skönt och välförtjänt efter en säsong med många
fina insatser. Att laget bjudit på underhållning och bra spel under året har vi fått mycket
beröm för, men än viktigare är viljan som tjejerna visat upp under de perioder spelet inte
stämt, då har tjejerna verkligen krigat och det tror jag är den viktigaste egenskapen i
laget.
Nu hoppas vi att under nästa säsong kunna bjuda på samma fina underhållning och vilja,
truppen har fått två fina nytillskott. Tvärreds-tjejen Ida Börjesson som närmast kommer
från div 2 spel i Äspereds IF, samt måldrottningen Therese Josefsson från Timmele
GOIF som är en fruktad målskytt, och som tidigare även spelat i Nittorps IK. Vi får
glädjande nog behålla hela truppen från 2015. Det finns dock ett frågetecken för vår
måldrottning Elin Thuresson som funderar på ett erbjudande från Nittorps IK och spel i
div 1. Självklart hoppas vi att få behålla Elin i laget samtidigt som vi önskar henne
lycka till ifall hon väljer div 1 spel med
Nittorps IK.
Vi ser fram emot ett framgångsrikt 2016 fyllt med hårt jobb, glädje och segrar!
// Sören Nilsson, tränare

Mera ljus i Sjöparken
Strax innan sommartiden är till ända och klockan skall ställas om till vintertid, då
kvällarna blir längre och mörkare, passar Vegby vägförening på att förbättra
belysningen i Sjöparken. Armaturerna till gatljusbelysningen utmed gångvägen i parken
har bytts ut mot nya energibesparande sådana med 24 ledlampor i varje armatur.
Dessutom har det tillkommit ett 40-tal ljuspunkter, utplacerade och riktade mot träd och
buskar m.m., för att ge en mera stämningsfull belysning i Sjöparken.

Rogivande stämning i Sjöparken
Och så undrar man ju förstås, vad kostar då allt detta? Jo enligt Per-Ola Johansson,
ordförande i vägföreningen, så kostar det föreningen ingenting. Alla armaturer och
lampor till ett värde runt 60 000 kr. sponsras av POLAB, ett försäljningsföretag för
dylika produkter, medan erforderlig jordkabel (400 meter) sponsras av Bogesunds El till
ett värde av 10,000 kronor. I och med utbytet av armaturerna kommer
strömförbrukningen att minska väsentligt då varje ny armatur bara förbrukar 30 watt per
timme. För föreningens har besparingen förstås ingen betydelse då belysningen i
Sjöparken är ansluten till övrig gatubelysning i samhället och där svarar ju kommunen
för strömkostnaden. Men även kommunen bör ju spara pengar.

När många samlas händer något. Från vänster Ulf Holm, Gösta Malm, Lennart
Jakobsson, Gustav Johansson, Robert Hjertén, Christian Johnsson, Per-Ola Johansson,
Kalle Malmgren, Henrik Rylander Jörgen Landström, Christer Johansson, Urban Holm
och Lars-Åke Frilander.

gravar på platsen. Detta gör att det sannolikt inte var någon vanlig sockenkyrka med
”kyrkogård” utan att den snarare ska ses som ett kapell, kanske för resande eller som en
plats där man vördade ett lokalt helgon.
Vi får ofta besökare, både enskilda och grupper, som vill uppleva Södra Säm’s historia
och lära sig mer om de två medeltida byggnaderna och miljön runt omkring dessa. Vi
har därför startat ett projekt för att göra platserna mer tillgängliga för allmänheten och
informationen bättre. Det handlar om att producera bra och hållbara skyltar samt röja
området från träd och sly. Dessutom vill vi på platsen för kapellet återuppbygga en
fullskalig rekonstruktion av syll och grundstockar, se illustration.
Vi har kontaktat ett flertal hantverkare och specialister som ska hjälpa oss med detta
men det kostar pengar och vi behöver din hjälp.
Alla bidrag stora som små är välkomna!
Genom privata bidrag har hittills inkommit 40 000 kr.

För att allt skall fungera krävs ju också arbetskraft och då helst i form av frivilligt arbete
och där hade Peo lyckats bra för lördagen den 17 okt. hade han fått ihop inte mindre än
13 personer beväpnade med spadar, tänger, skruvmejslar m.m. Arbetet gick bra för fram
på eftermiddagen var allt klart förutom inkoppling av ett antal mindre armaturer som
fick vänta till ett senare tillfälle. Det skall också tilläggas att den vackra slänten
mittemot Handlarn har fått belysning. Nu får vi bara hoppas att allt får vara i fred för
klåfingriga odågor så att den som vill ta en kvällspromenad i parken kan göra detta utan
att gå och vara förbannad.

Södra Säm – Kapellet på ängen och kyrkan i byn
Hösten 2009 undersökte arkeologer från Lödöse museum två platser i Södra Säm’s by i
Ulricehamns kommun. Med cirka tre hundra meters mellanrum fanns där två ovanliga
medeltida kyrkor, eller snarare en stenkyrka och ett träkapell. På många sätt var detta en
unik arkeologisk undersökning som mycket välförtjänt fick stor uppmärksamhet i
media, bland forskarna och hos allmänheten.
Stenkyrkoruinen var Södra Säm’s gamla sockenkyrka och kyrkogård. Den övergavs på
1820-talet då en ny kyrka, gemensam för de två socknarna Södra Säm och Gällstad,
uppfördes i Gällstad. Under 1800-talet hade kyrkan förvandlats till en stenhög och på
1940-talet snyggade man till ruinen och kyrkogården. Kyrkan var av en mycket ovanlig
form, en så kallad absidsal och undersökningarna 2009 visade att den hade uppförts
omkring 1250-1350. Äldre gravar på platsen påvisade dock att där funnits en kyrka
långt före uppförandet av denna byggnad.
På en skifteskarta över Säm’s by från 1710 fanns en rektangulär markering en bit söder
om byn och sockenkyrkan med en upplysande text: ”En förfallen kyrkiogård”. På denna
plats upptäckte arkeologerna spåren efter ett litet träkapell, en så kallad stolpkyrka, från
1100-talet. Den revs troligtvis redan på 1200-talet och, något förvånade påträffades inga

Rekonstruktion av kapellets syll och grundstockar beräknas vara klart våren 2016.
Illustration av Staffan Philipsson
Vill du vara med och stödja projektet?
Gör en inbetalning till Vegbyortens Hembygdsförening
Bankgiro nummer 216-1826
Obs! Glöm inte att skriva ”Kapellet i Södra Säm” samt inbetalarens namn.
Tack för ditt bidrag.
Projektgruppen för Södra Säm och Vegbyortens Hembygdsförening
Kontaktperson: Yvonne Henriksson, tel. 070-6089906

Ny modern djupkarta för Sämsjön är på gång
Personer som bor eller vistas runt Sämsjön och har möjlighet att blicka ut över sjön har
kanske lagt märke till en båt som under två dagar, 14 och 16 oktober höll på med att
köra fram och tillbaka i parallella stråk, tvärs över sjön. Och då undrar man ju förstås
vad det är som pågår. Jo det är en båt utrustad med ekolod, gps och dator som mäter och
registrerar djupet där båten drar fram för att användas som underlag för en ny karta.

Linjerna på skärmen visar hur båten har kört. Högra kanten visar det mesta av
stranden mot Udden. ”Plumpen” mitt i bilden är Vegby ö.
Kartan är beställd av Södra Sämsjöns fiskevårdsområde från Myrica AB
i Värnamo som är det företag som står för framtagningen av kartan. Myrica AB i sin tur
anlitar Markus Udéhn från Floda som är den som svarar för djuplodningarna i sjön.
Markus är utrustad med en ganska robust plastbåt vilket kan behövas när man far fram
på okända vatten. Visserligen har Markus en äldre karta, inlagd i sin dator, som
underlag för den nya kartan. Till sin hjälp har Markus haft Enar Hemmings som åkt runt
sjön och pratat med fiskare och fiskerättsinnehavare och med deras hjälp prickat in
stenar och dylikt som inte finns markerat på den gamla kartan. Fast på vissa sträckor av

stränderna finns ju gott om stenar under ytan och dessa är ju inte alltid så lätt att
undvika så här gäller det att ta det försiktigt. Men väl utanför dessa riskområden kan
Markus använda alla sina 15 hästkrafter på sin utombordare om sjöbotten är någorlunda
jämn.

Kartan beräknas vara färdig att bjudas ut till försäljning fram på vårkanten och eftersom
Sämsjön är en populär sportfiskesjö så lär nog kartan få en strykande åtgång. Det ordnas
ju ett antal fisketävlingar i Sämsjön varje år så vid sådana tillställningar blir den säkert
efterfrågad.

Fest på risgrynsgröt i Liljasstugan
Det låter onekligen lite olycksbådande när 13 personer träffas fredagen den 13 så man
kan ju fundera på om det inte hade kommit några till om man valt en annan dag. Enligt
gammal sägen ska man vara extra försiktig de dagar den trettonde infaller på en fredag
för då kan vilka tråkigheter som helst inträffa. Det lär vara farligare än när en svart katt
springer över vägen framför dig när du är ute och färdas på vägarna för i det fallet kan
det hjälpa om du spottar tre gånger när katten väl är över vägen.

Här sitter Markus Udéhn i båten utanför sitt ”kontor” med datorn i knät i sällskap med
Enar Hemmings med båda fötterna på jorden. Eller?
Kartan kommer att vara i färg och framställs i samma utförande som den nyligen
framtagna kartan för Åsunden som, enligt Enar Hemmings, är mycket uppskattad och
har sålt bra. Djupkurvor finns inritade med angivet antal meter till vattenytan. Södra
Sämsjön sägs vara en av de djupare sjöarna i Sjuhäradsbygden och i den här sjön ligger
det största uppmätta djupet på mellan 27 och 28 meter och finns utanför det branta
berget i strandkanten en bit norr om gränsen mot Månstad.

I sin dator visar Markus ett prov på
hur en sjökarta ser ut. Bilden gäller
dock en annan sjö.

Här drygt hälften av deltagarna. Fr. v. Lennart Johansson, Arne Johansson, Peter
Josefsson, Margaretha Swedberg, Iris Johansson, Gun Söder och Paavo Kumpumäki.
Gröten var inte kokad på plats utan på Karlsdal av självaste
risgrynsgrötexperten Maritha Wegstrand. Andra godsaker som
julskinkan, osten m.m. hade Birgitta Kumpumäki fått på sitt ansvar och
allt smakade mycket bra. Någon lyckades också hitta en flaska i en jackficka i farstun,
med något uppiggande innehåll, så den som ville kunde få sig en liten hutt till maten. I
och med att en här trivselkvällen är lyckligt avslutad så är hela årets verksamhet avslutat
för nu finns inget mer planerat enligt årets program.

PUB QUIZZ PÅ VEGA
Den 17 Oktober så samlades det 55 personer från alla håll och kanter.
Det skulle bli Musik Quizz på VEGA.
Peter & Janne, våra lokala musikanter i bandet Recovers, höll i denna tillställning.
Det serverades mat och dryck och det var ett bra håll igång.

Peter & Janne ” RECOVERS ”

Tävlingsdeltagare som lyssnar och spekulerar.

Fotbollsavslutning i ungdomssektionen

Vegby Sportklubb levererar till allsvenska Elfsborg

Den 28 september hade ungdomssektionen fotbollsavslutning för P10. P12 och P16.
Resan gick till Borås Arena där det bjöds på hamburgare på Max och sedan match
mellan Elfsborg och Åtvidaberg. P16 fick dagen till ära vara bollkallar.
Matchen slutade 3-1 till Elfsborg.

Senaste export till Allsvenskan är Lars Göthfelt. Lars är född 1957 och uppväxt i Vegby
och bor numera i Ulricehamn. Han har ett förflutet som spelare i Vegby, Grimsås, Floby
samt UIF, tränare i Dalum, Hällstad och Grolanda. Närmast kommer han från GAIS, där
han varit massör /fysioterapeut sedan våren 1999. Det är även denna funktion han
kommer att ha i Elfsborg. Vegbybladet gratulerar Elfsborg och önskar Lars lycka till.

Seriebiljett för IF Elfsborgs hemmamatcher 2016
VSK har nöjet att återigen erbjuda våra medlemmar detta supererbjudande. I samarbete
med Elfsborg kan vi erbjuda seriebiljetter för 2016, till kraftigt reducerat pris.
Medlemmar i Vegby Sportklubb får köpa biljett för endast 1000:-/st/ungdom samt
2000:-/st/målsman (ordinarie pris 3625:-/st) Seriebiljetten gäller för IF Elfsborgs
matcher i Allsvenskan och Svenska Cupen på Borås Arena 2016. Eventuella
träningsmatcher på Borås Arena ingår också i biljetten. Platserna är sittplats på
Sjuhäradsläktarens yttersektioner.
Missa inte detta unika tillfälle att göra ett riktigt klipp. Vår kontaktperson i detta ärende
är Ola Claesson, 073-8321757. Vänta inte utan ring honom och beställ NU!

Degradering för A-herrarna
Tyvärr så lyckades inte herrarna lika bra som sina kvinnliga kolleger. Efter att fallit på
målsnöret i sista avgörande matchen mot Mariedal så väntade ett negativt kval. Och
negativt blev det till den grad att man fr.o.m. nästa säsong spelar i div 6.
Förslag har kommit om hur serien blir nästa år, dock är det bara ett förslag men oftast
blir det som VFF föreslagit. Följande motståndare väntar. Dannike IK, FC Lockryd,
Grimsås IF, Kindaholms FF, Ljungsarps IF, Länghems IF, Marbäcks IF, Månstads IF,
Redvägs FK, Svenljunga IK och Sjötofta IF. TV FC tar nu nya tag och önskar publiken
välkommen till många heta derbymatcher 2016.

Serieseger för U-laget
Som Vegbybladet skrev redan i förra numret lyckades även U-laget med samma bedrift
som damlaget, nämligen att vinna sin serie. U-laget bestod mestadels av yngre spelare
mellan 14 och 25 år. Dessa grabbar har nu fått ytterligare ett år på sig att växa in i
kostymen. Flera av dessa kommer med all säkerhet att knacka på dörren till A-laget.
Detta bådar gott inför 2016.

Julhelgerna i Finnekumla kyrka
Julafton kl. 17.00 Julbön.
Marie och Urban
Gärdborn sjunger och
spelar. Per Jonstoij leder
aftonbönen. Kyrkan är
julpyntad och alla ljus är
tända. Om vädret tillåter
lyser gravljus och
marschaller på och
utanför kyrkogården.
Söndag 27 dec. 11.00
Åsundenmässa. Per
Jonstoij predikar
Trettondedag jul 6 jan. kl. 18.00.
Musikgudstjänst. Finnekumla- och Tvärredskörerna sjunger kända och okända julsånger
tillsammans med församlingen under ledning av Urban Gärdborn.
Välkommen till Finnekumla kyrka!

Klassträff i augusti 2016
”Bröder och Systrar”, nu är det dags att åter träffas och minnas tiden när vi gick i skola i
Vegby, Finnekumla och Säm.
Den här gången sker återträffen ombord på Birka Paradise med en dygnskryssning på
Ålandshav. Fartyget lägger ut kl. 18.00 från Stadsgårdsterminalen nära Slussen i
Stockholm. Kryssningen går mestadels inomskärs i vacker miljö och endast en timma
drygt utomskärs i Ålandsförträngningen. Fartyget ligger still och väl förankrat nattetid,
och är åter kl. 15.40 dagen efter. Detta kryssningsfartyg har Östersjöns bästa kök i olika
former, inga bilar eller lastbilar ombord, utan ett rent kryssningsfartyg med Pool & Spa,
shopping, nöjesarrangemang med brett sortiment, whisky-provning, vinprovningar med
mera.
Som Birkaambassadör har jag ett avtal vilket ger oss ett särskilt förmånligt pris. För er
som bor kvar i hembygden räknar jag med att ordna busstransport från
Ulricehamn/Vegby. För övriga finns Birka anslutningsbussar från ett flertal städer som
säkert passar i någon form.
Denna inbjudan omfattar er som är från 35-års åldern och uppåt.
Gå in på Birka Cruises hemsida och få mer detaljer angående kryssningar, så blir ni
säkert intresserade av ett dygn ombord. Ni kan även kombinera ett besök i Stockholm
om ni har tid och lust.
När ni väl har anmält ert intresse (inte bindande inledningsvis) kan jag beräkna
kostnaden/person och ju fler vi blir desto billigare pris, men räkna med en kostnad om
ca 1000 kr/p inklusive transport från Vegby/Ulricehamn/Borås och trerätters. Kostanden
relateras till antal måltider som önskas och typ av hytt. Preliminärt går resan av stapeln
lördagen den 20/8. Lägg detta datum på minnet.
I priset ska även en konferensdel ingå där vi gemensamt ska ha vissa aktiviteter.
Fundera och anmäl ert intresse så tidigt som möjligt, så tar jag fram den gamla kulramen
och börjar räkna. Lägg gärna till önskemål om typ av hytt (enkel/dbl-inre utan fönster
eller yttre med fönster)
Med förhoppning om en lyckad kryssning för oss alla.
Med vänlig hälsning
Lars Sjölin
larssjolin@hotmail.com, 070-3803083

Från tidigt 60-tal

Knut Johansson, Håkan Johansson och Harry Pettersson

Vi ber Vegbybladets läsare att sprida informationen till de klasskamrater man har
kontakt med, men som ev inte har Vegbybladet

Från vänster upptill: Kjell-Åke Holm, Runo Samuelsson, Alf
Andersson, Leif Målberg, Hans Johansson, Börje Sandell, Från vänster
nertill Knut Johansson, Håkan Johansson, förnamn ?? Sprigg
?? Harry Pettersson och Arne Johansson

Lite fotbollshistoria i Vegby

Café Nyfiket kommer att ha lång-ledigt
Jag kommer att jobba på mitt gamla arbete under Jul & Nyår. Detta innebär att Café
Nyfiket håller stängt mellan 20 december fram till 15 februari. Café Nyfiket öppnar igen
tisdagen den 16 februari.
Välkomna tillbaks.
God Jul & Gott Nytt År önskar jag er alla !

Fest, bröllop, dans, barnkalas, möte, teater
eller kursverksamhet?
Här finns det du behöver!
Handikappanpassade lokaler för upp till 300
personer
Komplett kök, pub och scen
Stolar bord, serviser och partytält

Kontakta Micke: 0321-72329, 0708-397940 eller
vega@vegby.se

-bladet

vegbybladet@vegby.se

www.vegby.se

Vegby-bladet ges ut 4 ggr per år av de tre ideella föreningarna Vegby Sportklubb,
Vegbyortens Hembygdsförening och Byalaget VEGA tillsammans. Bladet delas ut
gratis till hushållen i Vegby med omnejd och publiceras på internet, www.vegby.se.

Årsmöte Vegbyortens Hembygdsförening
Vegbyortens Hembygdsförening har Årsmöte onsdagen den 9 mars 2016 kl. 18.30 i
Liljas stuga, Hembygdsparken, Vegby.
Gå gärna in i denna länk och titta på gamla bilder från Vegby med omgivning.
http://www.bygdeband.se/forening/2262939/sverige/vastra-gotalandslan/ulricehamn/sodra-sam/vegbyortens-hembygdsforening/
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via mail, vegbybladet@vegby.se
Annonser: Priset för en ¼ sida är 1000 kr
och publiceras 4 gånger, dvs ett år. För
annonsering, maila in till redaktionen eller
kontakta Claes-Erik ”Brallis” Sjölin, 070557 23 43
Artiklar: Hjälp oss gärna med artiklar
med lokal anknytning. Texter och bilder
mailas eller lämnas in i digitalt format.
Nästa nummer: v 39. 2015. Deadline för
artiklar: 14 september.

Stötta våra föreningar med ditt
medlemskap. Sätt in medlemsavgiften på
respektive konto. Glöm inte att skriva
namn på dem som betalningen omfattar.
Medlemsavgifterna för resp förening::
Vegbyortens hembygdsförening 100 kr
per person på Bankgiro 216-1826
Byalaget Vega 100kr/person eller
200 kr/familj (Barn upp till 20 år)
Bankgiro 5643-8567. Swish: 123 634 52 92
Vegby Sportklubb 150 kr/pers eller 350
kr/familj tom.20 år Bankgiro 564-8845
Swish:123 682 62 67
Naturligtvis är andra bidrag också
välkomna

