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Grillkväll vid jordkulan 
 
Den 17 maj var det dags för den årliga grillkvällen vid Jordkulan i Säm. 
Gustav hade i vanlig ordning knåpat ihop 12 kluriga frågor till den sedvanliga 
tipspromenaden. Denna kväll kom det ett gäng mc-burna ”50+ ungdomar ” från All 
Kind´s Knutters ifrån Tranemo (det var Börje Wegstrand som var deras turledare denna 
kväll, och passade på att locka med korvgrillning) 

 
Fler motorcyklar än bilar på parkeringen den här kvällen 

 
Knotten höll sig lugna och 37 personer passade på att låta sig väl smaka av den 
medhavda korven med tillbehör. Under tiden som korvarna  
konsumerades redogjordes svaren på frågorna och de värdefulla priserna 
delades ut. Barbro Kilén var den som gick hem med segern med 11 rätt. På andra plats 
kom Peter Josefsson med 10 rätt. Men tro inte att alla försvann efter detta för nu gavs 
möjligheter att prata av sig och även skaffa nya bekantskaper för här fanns folk från 
åtminstone tre kommuner. Tack vare motorcykelgänget på ett tiotal personer kunde 
man, på startkorten, hitta adresser från, förutom vår egen kommun, både Tranemo och 
Svenljunga. 
 

 
 
Ser ut som alla hittat sin egen korv på grillen 
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Fästeredssund på 50 – 60-talet… 
 
Den här gången skulle det egentligen handlat om något annat. Men sedan föregående 
nummer av Vegbybladet har det hänt att en kamrat och god vän har lämnat oss. 
På 60-talet började jag umgås med kamrater från det stora samhället Vegby. 1966 fick 
jag moped och då blev det lättare att ta sig till Vegby, innan dess var det cykel som 
gällde. ”Krikaliera” var tröga att cykla uppför. 
Den som jag umgicks mest med var Håkan och vi har allt sedan dess varit goda vänner. 
Han var alltid glad och positiv, aldrig några bekymmer. Folke och Kerstin hade alltid 
hemmet öppet och vi träffades ofta hos Håkan. Vi gjorde massor av trevliga saker ihop, 
fiskade, umgicks med våra tjejer, spelade fotboll med mera. Han var ofta också hemma 
hos mig i Fästeredssund. 
Hos Håkan och Ingela är man alltid välkommen (det är nog ett av de få ställen som jag 
fortfarande idag hälsar på utan att ringa först). 
Jag och många andra kommer att sakna Håkan oerhört mycket. 

Carl-Olof ”Sippe” Levinsson 
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Nykomlingar i femman 
 
Efter seriesegern 2016 är nu årets säsong i full gång och vi har i skrivande stund spelat 
9st seriematcher. 4 vinster, 1 oavgjord, 4 förluster och 16-17 i målskillnad är facit. Det 
vittnar om toppar och dalar och så har det också varit.  
Inför säsongen pratades det mycket om våra nyförvärv, hur TVFC ”satsade” och den 
stora truppen på över 30 man. I teorin (eller på pappret som man säger) såg det ut att bli 
angenäma problem för tränarduon Wigestål & Sader men i praktiken har det än så länge 
inte blivit det. Skador, sjukdomar, resor, jobb, student och avstängningar har bidragit till 
att vi inte spelat med samma 11:a två matcher i rad ännu. Då är det svårt att bygga 
vidare på någonting och känslan är ibland att vi står på ruta ett inför varje match. Å 
andra sidan har många spelare fått starta och många spelare har relativt mycket speltid i 
årets återkomst i div. 5. Det är så klart positivt! Vi har (som vanligt) inget uttalat 
resultatmål utan lever i nuet och lägger fokus på det vi kan påverka, vår egen prestation.  
Det vi kan konstatera är att vi trivdes väldigt bra på konstgräset under 
träningsmatcherna och DM-spelet i feb-april. Där har vi än så länge presterat vår bästa 
fotboll i år. I DM vann vi vår grupp före IFK Örby, Marbäcks IF och Bergdalens IK. I 
slutspelet vann vi sedan över Sandared/Sjömarken innan vi blev utslagna av 
Rydboholms SK. DM är med sitt upplägg fantastiskt roligt eftersom vi kan få 
tävlingsmatcher tidigt på året. Det är ändå något helt annat än att spela en massa 
träningsmatcher. 
Angående spelartruppen så valde Alexander Hultén att återvända till oss efter en 
vinter/vår hos Habo IF. Vi har dock fortfarande två målvakter i truppen då Andreas 
Yousef valde att gå tillbaka till UIFK efter en vinter/vår hos oss. Tvärredsonen Tobias 
Arvidsson Wengbrand har gjort ett par framträdanden precis som nyförvärven från 
UIFK Azad Rakh och Bekim Haxha. Vi hoppas och tror att den här trion kan medverka 
mer framöver för de har mycket att lära ut till våra yngre grabbar i laget. Ett annat 
nyförvärv som varit mer frekvent i laget är Jonathan Larsson som kom från Hedareds 
BK. En spelare med en härlig inställning och energi som kan spela på många positioner! 
 
Inför hösten hoppas och tror vi att konkurrensen i laget kommer spetsas till. En del 
spelare som har långdragna skador lär vara tillbaka och det är ju heller inte en massa 
långhelger på hösten som lockar till utlandsresor…  
 
 / Fredrik Wigestål, herrtränare 
 

 

Här följer matchreferat från vårens drabbningar 
 
Uddamålsförlust i premiären 
 
Det blev efter en händelserik och spännande match tyvärr förlust i premiären för TVFC. 
Trots att vi kommer igen tre gånger om lyckas Vårgårda till slut dra det längsta strået. 
Det var Vårgårda som var det bättre laget under den första halvleken och det var även 
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bortalaget som tog ledningen. Vi lyckas kvittera genom Adam, eller var det Linus, eller 
möjligtvis självmål men Vårgårda får ändå gå till halvtidsvila med ledning efter att dom 
nickat in en hörna till 1-2 
I den andra halvleken höjer sig TVFC och gör saker med beslutsamhet och kvalité. 2-2 
kommer definitivt från Adam den här gången och nu har vi momentum i matchen. Den 
andra halvleken präglas också av mycket kamp och vårt innermittfält ska ha en stor 
eloge för slitet dom lägger ner matchen igenom. Vårgårda tar dock ledningen igen och 
även den här gången via en hörna. Dom packar in mycket folk framför vårt mål och slår 
riktigt bra hörnor som vi har svårt att få undan. Uppförsbacke men vi viker oss inte. Vi 
visar upp en fantastisk moral och bara kör på. 3-3 målet som Adam gör ser ni på bilden 
ovan. Vårgårdabacken rensar undan bollen men den assisterande vinkar och hävdar att 
bollen redan var över linjen. Kraftiga protester från bortalaget men målet godkänns. Det 
var från bänken omöjligt att se om bollen var över eller inte men vi reagerade snarare på 
att vi borde fått en straff för handssituationen som föranledde chansen Adam fick. Men, 
mål blev det ju till slut. Tiden gick och lagen bytte ett par chanser med varandra. Alla 
trodde nog att 3-3 skulle bli slutresultatet då klockan närmade sig 90. Tyvärr sätter vi 
oss i en dum situation och efter ett fint vänsteravslut från ca 20 meter avgör Vårgårda 
tillställningen precis i slutet. Surt, men sån är fotbollen ibland. Nu är premiären 
avklarad och vi ser fram emot nya matcher! 
1-1 mot Rångedala IK 
TVFC var rejält revanschsugna efter den snöpliga förlusten i premiären. Trots ett stort 
spelövertag lyckades dock TVFC bara få med sig en poäng från Furuvi.  
Adam Tingström kunde från 11 meter kvittera efter att Jonathan Frilander blivit 
nerdragen i straffområdet. Dessförinnan hade Rångedala gjort 1-0 på en omställning 
som uppstod efter ett motlägg på mittplan.  
Vi tror och hoppas att vårt bolltempo och "vårt spel" kommer igång mer och mer i takt 
med att planerna blir bättre! Återigen visar vi bra mod och moral och kör på i 90 
minuter trots att vi inte kommer upp i någon jättenivå idag. 
 
Gabbes drömmål gav 3 poäng 
 
TVFC tog under lördagen årets första seger på ett soldränkt Bergavallen. Det 
matchvinnande målet från Gabriel Frilander lär bli en het kandidat till årets mål 2017 
dessutom men det återkommer vi med. 
Matchen började lite trevande för de svartklädda krigarna och Vedum var raka och 
tunga i sin offensiv. Salladen eller mattan som vi kallar underlaget för bjöd inte upp till 
något tiki-taka-spel och det skapar så klart bekymmer för ett lag som TVFC som gärna 
rullar bollen mellan sig. När man dessutom tvingas till två relativt tidiga byten på 
mittbacksbjässen Jonathan Gotting och spelfördelaren Erik Hjalmarsson pga skador såg 
det inte direkt ljust ut trots det fina vädret. Då, från egentligen ingenstans tar Gabbe med 
sig bollen från högerinnerposition och avlossar en vänsterkanon som utan varken skruv 
eller dyk borrar sig upp i bortre krysset från dryga 25 meter. Där med har dom dyra 
skorna gjort sig förtjänta av sitt pris... 
I den andra gasar Vedum gasen i botten och sätter oss ständigt under hot med sina långa 
precisa bollar upp mot stora duktiga anfallare. Vi fortsätter byta av diverse anledningar 
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och hela 16 man fick speltid idag. Extra roligt var att se Tobias Arvidsson Wengbrand 
och Azad Rakh få sina första minuter för säsongen! Vi krigar frenetiskt och freder vårt 
mål med hjälp av duktige Alexander Carlén med tröja 1. Vi har också ett par lägen i 
andra via omställningar och Gabbes stolpskott efter målvaktsrundning är väl den att 
nämna. Oerhört nära 2-0 där. Resultatet står sig matchen ut och hemmalaget kan andas 
ut efter säsongens första 3:a. Att Vedum har 0 p efter de tre inledande matcherna känns 
smått otroligt med tanke på spelet dom visade upp. Dom lär komma igen. 
Efter matchen hade vi minnesstund för vår avlidne vän Pascal Nähring. Laget ihop med 
vänner och släkt samlades och åt tillsammans. Fina tal hölls av familjen och ett bildspel 
rullade i bakgrunden. Vi i TV FC vill tacka familjen Nähring för den fina stunden efter 
matchen! Vila i frid Pascal. 
 
Seger mot Hössna/Timmele 
 
I derbyt som vi döpte till 'Derby De La Quattro" eftersom alla derbyn bör ha ett namn 
tog TVFC en andra raka seger. H/T var iof laget som var bättre i den första halvleken 
men Alexander Carlén spikade igen kassen. När sen skyttekungen från 2016, Linus 
Inhammar, roffade åt sig bollen och snyggt böjde in sitt första mål för säsongen i bortre 
krysset kändes det att det nog skulle bli en bra kväll trots allt. 
I den andra halvleken tog TVFC över totalt och gick upp till en 4-0 ledning. Tvåan var 
en fantastisk nick av skytteligaledaren Adam Tingström på en fin hörna av Azad Rakh 
som gjorde sin första start i den svarta dräkten.Trean kom även den efter en hörna där 
Gabbe Frilander var sist på bollen efter en tilltrasslad situation. Fyran gjorde Erik 
Hjalmarsson när han rann igenom hemmaförsvaret och rullade enkelt bollen förbi den 
högljudde hemmamålvakten. Här kändes matchen stängd men efter två oturliga 
styrningar för bortalagets del letade sig två H/T-bollar in i nät och det blev lite nerv. 
Tiden var dock knapp och TVFC redde ut det hela utan några större bekymmer. 
Vår breda trupp visade sig avgörande idag igen då vi kan göra många byten och ändå 
hålla en hög kvalité. Lägg där till ett par spelare som inte ens åkte med till Granvalla 
som vanligtvis brukar aspirera om startplatser. Härligt med angenäma problem för 
tränarduon! 
Ytterligare en spelare presenterade sig i den svarta tröjan idag och det var den tidigare 
UIFK-spelaren Bekim Haxha som fick sina första minuter för säsongen. Det blir 
spännande att se vad han kan tillföra laget när han kommer igång ordentligt! 
 
Förlust och två röda kort mot HSK 
 
Förra årets skyttekung Linus Inhammar verkar ha kommit igång efter att ha gjort mål 
två matcher i rad. Det hjälpte föga då Herrljunga under den andra halvleken vände 
matchen och vann med 2-1. Det var ingen vidare kvalité i matchen från något håll och 
visst märktes det att detta var hemmalagets tredje match på sex dagar. Varför 
spelschemat blev så tajt vet jag inte men vi hade inte tid för någon träning mellan 
matcherna och det var många trötta huvuden under matchen. TVFC fick även två 
utvisningar under den andra halvleken. Den första drabbade Jonathan Larsson som 
föranledde straffen och den andra David Axell som fick sitt röda efter två gula kort. 
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Förlust borta mot Grolanda IF 
 
Efter tre sena mål tog hemmalaget Grolanda alla de tre poängen i lördagens match på 
Björkåsens fina anläggning. Dessförinnan var det en jämn match i ett relativt lågt tempo 
med få målchanser. 
Efter en mållös första halvlek justerade det svartklädda bortalaget lite i laget inför den 
andra halvleken för att få mer offensivt tryck centralt. TVFC skapar också den första 
chansen direkt i starten av den andra halvleken då Linus får en fin boll i djupet som 
målvakten efter ett hårt avslut styr ut till hörna. En positiv inledning och förhoppningen 
var att detta var startskottet till det härliga anfallsspelet vi visat upp under stora delar av 
2017. Detta kom dock abrupt av sig när Erik Hjalmarsson som bollförare på offensiv 
planhalva hamnar i en trång situation och blir utvisad redan i den 55:e minuten. 
Grolanda får energi och TVFC tappar energi och pendeln slår rejält över till 
hemmalagets favör.  
TVFC justerar uppställningen till 4-4-1 och försöker täta ytor och ta vara på de få 
omställningslägena som dyker upp. I 78 minuter står vi emot men till slut letar sig ett 
lågt hårt inlägg sig förbi mellan vår backlinje och Alex Carlén i målet till en fristående 
Grolandaspelare som gör det matchavgörande målet. TVFC försöker med ett högt 
risktagande skapa några lägen under dom sista minuterna men det slutar istället med 
ytterligare två baklängesmål. 
 
Seger mot Toarps BK 
 
TVFC tog alla 3 poängen på Bergavallen i mötet med Toarp efter att Linus Inhammar 
gjort matchens enda mål. Robin Hultén drev bollen längs med högerkanten ända från 
mittlinjen och in i straffområdet och efter lite kalabalik kunde fjolårets skyttekung rulla 
in bollen i den bortre gaveln.  
De svartklädda hade under matchens andra halvlek ett par bra chanser att stänga 
matchen men misslyckades med det. Istället blev det rejält nervöst när Toarp hade 3 
hörnor under matchens allra sista minuter. Alexander Carlén var dock säker i målet 
matchen igenom och avvärjde kvitteringsförsöken på bästa sätt. 
 
TVFC skakade om serieledarna 
 
TVFC tog bussen till Ardala i onsdags då det var den längsta resan för året. Ett trevligt 
initiativ av styrelsen då det finns många mervärden med att åka tillsammans. Tyvärr 
verkade det som att resan satt kvar lite i benen då Ardala nickade in 1-0 redan i den 
andra minuten på ett inåtskruvat inlägg. Vi insåg tidigt i matchen att det var ett 
anfallsglatt gäng vi mötte då de klev upp med väldigt många spelare offensivt. De hade 
dessutom två kvalitetsspelare som det visade sig skulle få väldigt mycket att säga till om 
under de resterande matchminuterna.  
Med detta på näthinnan började TVFC jobba sig in i matchen. Vi hittade ytor och 
spelvägar som passade oss bra och efter den inledande kvarten var det vi som höll i 
taktpinnen. 1-1 kom genom Linus Inhammar som börjat hitta målformen igen. 
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Målvakten i Ardala missade grovt när han skulle skjuta upp bollen efter en 
hemåtpassning och Linus kunde retsamt enkelt rulla bollen i ett öppet mål. Tack för den 
bjudningen! Då vi parkerat bussen på parkeringen istället för på planen á la Mourinho 
gjorde Ardala 2-1 bara ett par minuter efter kvitteringen och det blev uppförsbacke för 
de svartklädda igen. Modet och hoppet fanns kvar då vi kände att vi spelmässigt var 
minst lika bra som hemmalaget och efter en djupledslöpning och ett distinkt avslut 
senare hade Gabbe Frilander kvitterat till 2-2. 
Efter pausen startar TVFC obeslutsamt. Från att vi äger bollen i backlinjen sätter vi 
comebackande Alex Hultén i tidsnöd med en hemåtpassning och stillastående får han 
inte iväg bollen tillräckligt långt. Ardala stället om blixtsnabbt, återigen genom nr 9, 
Robin Björk och 3-2 var ett faktum. Den andra halvleken blir sen en kavalkad av 
missade målchanser åt båda hållen. Publiken fick totalt se 7 mål, mängder med chanser, 
en straffmiss och en massa tuffa närkamper. Dom måste iaf varit väldigt nöjda. 
Tyvärr var det vi som missade straffen i den 72:a matchminuten men kvitteringen skulle 
till slut komma. Linus Inhammar tryckte in en retur efter att TVFC forcerat ordentligt 
den sista kvarten. Skönt och rättvist var så klart känslan då. Men, Ardala har flyt just nu 
och är också serieledare. Dom lyckas efter ett misslyckat (?) inlägg nicka in 4-3 på 
stopptid och ta alla de 3 poängen. Oerhört tungt efter en bra insats på bortaplan. 
 
Adam Tingström sänkte Säven/Hol 
 
Trots alla omdisponeringar i laget (igen) lyckades TVFC vinna hemma mot Säven/Hol 
med uddamålet. Detta efter att Adam Tingström gjort två av sina enklare mål i sin 
karriär. Det första kom tidigt i matchen. En förlupen boll skulle plockas upp av 
bortamålvakten men bollen smet mellan benen på keepern som fick vända sig och jaga 
ikapp bollen. Precis på linjen (?) lyckades han stoppa den men inte bättre än att han gav 
Adam öppet mål istället. 2-0 målet var desto snyggare, eller iaf förarbetet. Robin Hultén 
visade som i matchen mot Vedum återigen upp en soloprestation av den svårare skalan. 
På egen hand dribblade han sig förbi 2 spelare, väggspelade förbi den tredje och sköt 
sedan ett skott som gav en retur som Adam kunde stänka dit. Det högsta jublet kom 
trots detta ändå i den andra halvleken när Robin helikopterfintade bort en motståndare i 
ren Anders Svensson- anda... Vilken dribbler! Reduceringen från Säven/Hol kom 
relativt tidigt i den andra halvleken på nick. TVFC lade sig då på försvar, stängde ytor 
och kontrade. Visst fanns det chanser åt bägge håll men det blev inga fler mål och en 
skön 3-poängare var i hamn. 
 
 

Due-Due i Annelund 
 
På seriens hittills bästa matta lyckades TVFC spela oavgjort i den på förhand så tuffa 
bortamatchen i Annelund. Fjolårets skyttekung Linus Inhammar och playmakern Erik 
Hjalmarsson var avstängda och våra båda kaptener Jesper Levinsson och Jonathan 
Gotting var bortresta.  Lägg där till att mittbackschefen David Axell fick kliva av efter 5 
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minuter i Annelund... Trots detta mönstrade vi en stark elva vilket vittnar om en bra 
bredd i årets trupp. 
Annelund går all-in under inledningen av matchen och flyttar upp massvis med folk. Vi 
får lägga fokus på att freda vårt mål och gör även det från spelmål men i den 15:e 
minuten nickar hemmalaget in en hörna. Annelund var tunga på fasta och det osade hett 
ytterligare ett par gånger från fasta situationer under den första halvleken. TVFC stack 
upp med ett par omställningar och efter en knapp halvtimma snurrade återigen Robin 
Hultén upp ett par gubbar på läktaren och rullade kallt in 1-1. Ett resultat som stod sig 
halvleken ut. 
Bra engagemang och surr i pausen av samtliga bidrog till att vi tog över i den andra 
halvleken. Med ett bra varierat passningsspel hittade vi tid och ytor åt varandra och 
kunde efter det skapa rätt många chanser. Adam hade först ett stolpskott med 
vänsterfoten innan han i den 68:e minuten vände in åt höger och mycket snygg böjde in 
bollen i bortre krysset från dryga 20 meter. Adams 8:e för säsongen och vilket mål 
dessutom! Tyvärr lyckas vi inte hålla undan hela vägen ut utan Annelund lyckas efter 
ett långt inkast trycka in 2-2 i den 84:e minuten från straffområdeslinjen. 
Vi gör över 90 minuter en helt ok insats. Framförallt jobbar vi hårt tillsammans och 
driver på varandra med positiv energi hela vägen! 
 
 

Fint besök i Vegby skola 
 
Onsdagen den 3 maj fick Vegby skola fint besök. Det var damlandslagets 
förbundskapten Pia Sundhage som kom och hälsade på.  
Under hela höstterminen och halva vårterminen har alla barnen på Vegby skola arbetat 
med ett temaarbete som kallas ViV. ViV står för Vi i Vegby och är ett arbete som ska 
stärka vi-känslan och gemenskapen mellan barn i alla åldrar. Temat det här läsåret har 
varit Tidning. Barnen har varit uppdelade i sju ålders-blandade grupper som arbetat på 
olika tidningsredaktioner. Redaktionerna har varit Kultur, Teknik, Pyssel, Lokalt, 
Utrikes, Inrikes och Sport. Varje grupp har arbetat i tre veckor på respektive redaktion 
och arbetet har utmynnat i en tidning var tredje vecka.  
En av grupperna som arbetade på Sportredaktionen hade förmånen att få kontakt med 
Pia Sundhage. Gruppen förberedde massor av kluriga frågor till Pia om allt ifrån 
favoritdjur till vilket av hennes gjorda mål som hon tyckte var snyggast. Sedan fick 
gruppen ställa alla kluriga frågor till Pia via Skype eftersom hon inte hade möjlighet att 
komma till skolan just då. 
Några veckor senare var det dock dags för besök. Det var en solig majdag och Pia hade 
annonserat att hon skulle komma vid 10-rasten. Alla barn och lärare var spända och gick 
och väntade och väntade och till slut dök hon upp runt hörnet vid brand- stationen 
iklädd Sverige-jacka. Genast samlades en hel skock med nyfikna barn som ville hänga 
lite med vår duktiga landslagscoach. 
Pia gick sedan runt i klassrummen i skolan och träffade alla klasserna och berättade, 
svarade på frågor och spelade gitarr och sjöng. Det blev även en hel del autograf- 
skrivande på både papper, skor, bollar och väskor.  
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Efter lunch fortsatte klassrumsbesöken och någon klass hann till och med spela en stund 
fotboll tillsammans med Pia på skolans plan.  
Besöket var mycket uppskattat av alla och det var lyckliga barn som vinkade hejdå till 
Pia framåt eftermiddagen. Pia är verkligen en fin ambassadör för svensk fotboll och en 
person som sprider glädje och entusiasm omkring sig var hon än dyker upp.  
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Hälsning från Röda Korset i Tvärred och Finnekumla 
 
Det är nu första gången jag skriver för Vegbybladet, då vi alltid har haft ett inlägg från 
Röda Korset i Tvärreds Nyheter passar det bra att även skriva lite om vad vi gör och vad 
som händer i Röda Korset. 
Vi hade vårt årsmöte den 27 februari och eftersom jag fått tillgång till alla gamla 
protokoll från Tvärreds Röda Kors krets kunde jag se att Finnekumlas rödakorskrets 
som nu gått ihop med Tvärred tidigare också tillsammans med Dannike ingått i en 
gemensam krets vid starten 1932. Efter genomgång av protokollsböcker, 
insamlingslistor, fakturor med mera hade Jan Henry en genomgång av valda delar.  
Den som fick uppdraget att starta kretsen var folkskollärare Ernst Hindgård och han 
kvarstod som ordförande och drivande kraft under de första nitton åren fram till 1951. 
Tidigt startade man sjukvårdskurser och lade upp lager med förbandsmateriel. Man 
stöttade ekonomiskt skolbarnens tandvård från start ända fram till 1959, det finns 
statistisk på hur många hål som lagades och hur många tänder som drogs ut fördelat på 
barnen i Tvärred, Finnekumla och Dannike! Under andra världskriget organiserades 
insamlingar av pengar och kläder till förmån för behövande i Finland, Norge och efter 
kriget den så kallade Europahjälpen. 1945 hade det blivit så många medlemmar att man 
delade upp sig på respektive socken. Det gjordes en mycket noggrann uppställning av 
inkomster och utgifter på respektive ort så att det blev en rättvis delning av innestående 
tillgångar. Tillkomsten av bastun i Folkensered 1945 ordnades av Röda Korset och 
fortsatt drift med avlöning av badmästare och anskaffande av ved var en viktig uppgift 
och pågick till 1973 då bastun avyttrades till en privat köpare. Hjälpverksamhet lokalt 
med ekonomiskt stöd till behövande och till konvalescentvistelser pågick även en 
period. Numera fortsätter traditionen med basar som i princip pågått sedan starten! 
Ekonomiskt bidrag har de senaste åren främst gått till Världens barn. Slutligen 
medlemsantalet: Det nådde sitt maximum 1977 med hela 372 betalande medlemmar. 
 
Vår kassör Britt-Marie Larsson slutar efter ytterligare en mandatperiod och har gjort ett 
utmärkt arbete som kassör och avtackades med en blomma men först några veckor 
senare då hon låg i influensa när årsmötet hölls. Till ny kassör valdes Månika Sager och 
hälsades välkommen till styrelsen. Vi planerar för en väntjänstträff under sommaren och 
om det blir som vi har tänkt kommer vi att göra en utflykt till Årås kvarn. Vi kommer 
att fortsätta med vår årliga basar, andra lördagen i november, så håll koll på detta 
datum. 
 
Den 6 maj valde vi en ny ordförande i Svenska Röda Korset. Valberedningen hade gjort 
ett mycket bra jobb med att rekrytera Margareta Wahlström. Hon har 35 års erfarenhet 
av framför allt internationellt arbete i olika sammanhang. Under 15 år verkade hon som 
handläggare och chef inom internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen. 
Sedan 2000 har FN varit hennes huvudsakliga uppdrags- och arbetsgivare som framför 
allt handlat om kris- och katastrofförebyggande arbete, från att leda operativa insatser i 
fält till katastrofförebyggande policyarbete på ledningsnivå. Margareta Wahlström ingår 
i utrikesminister Margot Wallströms kvinnliga förhandlarnätverk som är ett frivilligt 
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nätverk som har en roll i fredprocesser. Hon själv säger att hon tillsammans med 
Svenska Röda Korsets frivilliga och tjänstemän vill jag bidra till att Svenska Röda 
Korset blir en proaktiv, än tydligare och synlig humanitär aktör. Det är ett privilegium 
att få möjlighet att leda ett sådant arbete och bygga det på en stark grund av 
rödakorskunskap och erfarenhet från mer än 150 års verksamhet. I daglig verksamhet 
möter vi också svåra kriser, socialt, ekonomiskt och osäkerhet inför framtiden. Här 
behövs ett än större och tydligare engagemang av Röda Korset i Sverige och i världen. 
 
Hälsar Erén Svensson ordförande 
 
 

Hemlig resa med PRO Åsunden 2 maj 
 
Tidig tisdagsmorgon gick färden söderut. Efter ett par timmars resa blev det kaffestopp 
vid Moasjön utanför Alvesta, sedan fortsatte färden och till slut var vi framme vid vårt 
resmål – "Hönsa-Lottas Luffar & Glas museum" i Boda. 
Där blev vi välkomnade av "Snacke-Per" och hans spelkompis "Sleifen". 
Först fick vi en liten föresläsning om glasets historia och fick se både "fyllehundar, 
fyllegrisar, fyllekajor, sockerpullor och mycket mera. 
Därefter var det dags för lunch som bestod av småländsk husmanskost, kroppkakor, 
raggmunk, isterband, hyttsill m.m. 
Under lunchen blev vi underhållna med musik och berättelser om luffarnas historia samt 
förevisning av diverse luffarslöjd. Efter att vi hade vandrat runt och tittat på allt som 
fanns på museet så avslutades det hela med äkta småländsk ostkaka och kaffe. Mätta 
och belåtna tackade vi för en mycket trevlig dag och satte oss i bussen för att åka hemåt 
igen. Ett stort TACK till vår chaufför Gerhard Claesson och fika fixaren Sig-Britt 
Claesson ! 
 

 
Vid pennan Maritha Wegstrand 
Foto Monica Ekman 
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Kyrkoval 2017 – varför ska vi rösta… 
 
Den 17 september 2017 är det dags för nästa kyrkoval. Du som är medlem i Svenska 
kyrkan och på valdagen har hunnit fylla 16 år är välkommen att rösta. 
 
VAD VÄLJS I KYRKOVALET? 
I kyrkovalet görs val till tre olika nivåer. 
 
Kyrkofullmäktige, ditt lokala val 
Du väljer till kyrkofullmäktige i Ulricehamns pastorat som Åsundens församling tillhör. 
Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig. Till 
exempel vilken verksamhet för barn och unga som ska finnas i pastoratet, eller hur kör- 
och konsertverksamheten ska se ut. För oss i Åsundens församling handlar det alltså om 
t. ex. scoutverksamheten där 80-tal barn och ungdomar från bl. a. Vegby och Gällstad 
träffas varje vecka, om körerna som engagerar många i Finnekumla och Tvärred, om 
diakonin som arbetar med att stötta människor som på olika sätt råkat illa ut och med 
integration för nyanlända där språkundervisning ingår. Kyrkofullmäktige beslutar också 
om hur alla kyrkor och församlingshem i pastoratet ska förvaltas. 
I Kyrkofullmäktige i Ulricehamns pastorat finns 29 ledamöter. Till valet den 17 
september ställer 4 olika nomineringsgrupper upp. Mer information om grupperna 
kommer i tidningen Kyrkbacken som delas ut till alla hushåll närmare valet. 
 
Val till stiftet, regionalt 
Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande 
organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och 
förvaltning genom expertis inom flera områden. Till exempel i kyrkoantikvariska frågor 
när man ska renovera en kyrka. 
 
Val till kyrkomötet, nationellt 
Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det 
beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Kyrkomötet behandlar 
också frågor om hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och vilka psalmer som ska 
finnas i psalmboken. 
 
Lokala Rådet i Finnekumla - Vegby 
 
 

Historisk teater i Finnekumla 
 
Den 16 maj bjöd lokala rådet i Finnekumla kyrka in skolelever från Vegby skola till en 
historielektion om kyrkans inventarier och om de människor som levt här. Människor ur 
socknens historia dök upp i såväl kyrkan som i församlingshemmet. Efter husförhöret 
bjöds på fika och sedan fick barnen titta på Birgit Sparres grav, kika närmare på några 
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av inventarierna, gå upp i kyrktornet och de som ville fick prova hur det känns att stå i 
stupstocken! 
 
Det är Anna Theander som författat och höll i det hela och vi var några lokala aktörer 
som fick vara ”kändisar” för en dag ihop med Pernilla Wetterstrand och Simon 
Claesson ifrån kyrkans personal 
Här är ett litet axplock ur pjäsen. 
 

Så där ja, nu var den signerad och klar! "Andreas 
gjorde mig" står det med runskrift längst ner på 1100-
talsdopfunten säger Mäster Andreas 
 
 
 
En nybliven mor 
kommer för att 
kyrktagas. Med sig 
har hon en 
följeslagerska 
(som också är 
barnets gudmor). 
 
 
                 

 
 
 
 
Kyrktagning!  
 
 
 
 
Finnekumlas 
första skollärare 
Alma 
Rasmusson tar 
över ansvaret för 
att undervisa 
traktens unga  
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Ordningsmännen Olaus och Gustav har 
fullt upp att få ordning på barnen i 
kyrkan. Töser och pojkar har satt sig hur 
som helst - det måste omedelbart åtgärdas 
så alla sitter på rätt sida! 

Aj då, pigan som tjuvmjölkade grannens 
kor fick skämmas utanför kyrkan... 

 
 
 
 

Självaste grevinnan Sparre dyker upp - och har 
med sig ett krucifix som hon och dottern Birgit 
införskaffat på en av sina resor (Birgit Sparre 
blev en berömd författare som är begravd på 
Finnekumla kyrkogård, liksom greveparet). 
Krucifixet skänktes till kyrkan. 

 
Dags för 
husförhör. Det är 
lite knivigt att svara på prästens alla frågor - kanske skolbarnen kan hjälpa till...? 
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Valborgsfirande med Urban Gärdborn som körledare 
 
Solen sken över kören som i år endast bestod av flickor.  Våren sjöngs in och vårtalade 
gjorde Ingrid Caskie. En liten eld tändes som värmde, för det var lite kyligt i luften. 
Korv såldes av Rolf och humöret verkade vara på topp inne i affären. Det är en trevlig 
tillställning med Valborg att lyssna på vacker sång och vårtal. Äta en korv och träffa lite 
bekanta. 

 
 

En påminnelse från hembygdsföreningen… 
 
Glöm inte att anmäla er till lördagen den 1 juli då det 
serveras ”Sill och potatis med tillbehör…” 
I hembygdsparken. Kostnad 100 kr/person 
Anmäl er senast den 29/6 till Maritha 070-2535 033 
 
 
 
1 Juli  kl. 18.00 Friluftsgudstjänst vid Liljastugan  
 
Alla söndagar 2 juli - 6 augusti  kl. 14.00 och 17.00. 
Servering av kaffe och våfflor.  
Visning av stugorna. Utställning ”Breven berättar…” 
 
 
15 Augusti 13,00  Resa till Unos djur. Förhandsanmälan till Maritha senast 14/8 för 
samåkning 
 
10 september -  Kulturarvsdagen. Guidad tur på Prästavägen. Starttid meddelas i 
föreningsguiden 
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Inbjudan till Vegbymästerskapen i golf 2017 
 
Lördagen den 19 augusti kl. 13:00 på Åsundsholms G&CC 
Välkommen med din anmälan på mingolf senast 16 augusti kl.12.00 
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Vegby har vuxit en del genom åren. 
 



24 
 

 

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. 
 
Redaktionen består av: Tomas Karlsson, 
Per-Erik Frilander, Mikael Petersson, Rolf 
Johansson, Gustav Johansson. 
Kontakt: Kontakta redaktionen enklast 
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, 070-
557 23 43 
Artiklar: Hjälp oss gärna med artiklar 
med lokal anknytning. Texter och bilder 
mailas eller lämnas in i digitalt format. 
Nästa nummer: v 38. 2017. Deadline för 
artiklar: 18 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.

 


