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Succésäsong för damlaget!
TVFC dam inledde säsongen 2017 med att vinna UT-sparken i fotbollshallen i
konkurrens med bl.a elitettanlaget Holmalund och div 1 laget Nittorp. Segern gav
truppen massor av självförtroende som följt med laget under hela säsongen.
Segerreceptet i UT-sparken var hårt arbete kombinerat med tydliga roller där alla
spelares främsta egenskaper skall utnyttjas på bästa sätt. Pris till turneringens bästa
spelare gick till TVFCs Julia Pettersson som precis som hela laget gjorde en
kanonturnering.
Säsongen fortsatte i feb-april med uppbyggnadsträning med bl.a Lisa Nilsson på Lindas
träningscenter som körde stenhårt med tjejerna fram till seriestart. Amanda Hjertén och
Julia Pettersson har fortsatt i Lisas spår och kört fys med laget kontinuerligt under hela
säsongen vilket starkt bidragit till att tjejerna i stort sett varit helt befriade från skador.
Även löpstyrkan i laget har ökat vilket gjort att spelarna orkat hela matcherna vilket var
ett stort problem förra säsongen.
Premiären på Sämshov mot Kindaholms FF blev dock en klar besvikelse för oss ledare
och spelare då gästerna kunde vända hemåt med en skön 3-0 seger.
Vi tränare och säkert även flera av spelarna blev osäkra på vår kapacitet, hade vi valt fel
spelsystem? Varför såg vi ängsliga och passiva ut? Skall vi ändra i laget? Frågorna var
många bland oss tränare...
Svaret blev att vi fortsatte med samma spelsystem och spelidé som bygger på att få ut så
mycket av alla spelares styrkor samt att alla skall veta sin roll till 100%. De följande
fem matcherna gav fem raka segrar vilket var ett kvitto på att laget valt rätt modell.
Samtliga spelare jobbar stenhårt och spelar för varandra. Succén har sedan fortsatt och
laget är med och krigar i absoluta toppen av serien tillsammans med Kindaholm och
Svenljunga.
Hemligheten med framgången är också att vi kunnat spela med i stort sett samma lag
under hela året, kontinuitet med andra ord!
Spelarna har känt sig trygga i sina positioner vilket gjort att man vågat kliva fram och
göra det jobbigt för motståndarna.
Anna och Emma Frilander har delat på målvaktsjobbet och har tillsammans hållit nollan
vid hela 7 tillfällen. Josefine Svensson och Emma Nilsson bildar troligtvis seriens bästa
mittbackspar och på mittfältet styr Elin Andersson upp seriens hårdast jobbande mittfält
med Amanda Hjertén i spetsen.
Framåt har Amanda Asp sprungit ifrån de flesta försvaren, tillsammans med Julia
Pettersson och Therese TJ Josefsson bildar de seriens klart bästa anfallstrio.
Från Grönahögs IK har de unga lovande Vegbytjejerna Johanna Karlsson och Linnea
Nord anslutit och tagit steget från ungdomsfotboll till damfotboll.
TVFC dam kan även stoltsera med att vara Ulricehamns kommuns bästa damlag 2017.
TVFCs #glädje#hjärta#stolthet beskriver damlagets säsong på ett alldeles utmärkt sätt.
//Ulrik, Janne, Lars o Sören
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Segrande lag i UT-sparken 2017
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Efter 20 omgångar i herrserien!
20 omgångar spelade i skrivande stund, vi har 26 poäng, Hössna/Timmele har 24 poäng
och Annelund som ligger på kvalplats har 22 poäng.
Det är tufft även i år, 2015 hamnade vi på kval och misslyckades med att klara oss kvar
i femman för att året efter vinna sexan och nu är vi då i femman igen. Men vi behöver
en vinst till för att vara säkra på att slippa kval.
På lördag den 23/9 tar vi emot just Annelund på Hovet, här gäller det att spela på vår
bästa nivå. Vi måste vinna på lördag för att vara säkra på att slippa kval, förlust och
Annelund är i kapp och det har Rångedala kvar att möta, där kan de ta in den
målskillnaden som vi har bättre och vi skall möta Brämhult som blir tvåa i serien.
Inget är alltså klart ännu, det blir en spännande avslutning.
Här nedan följer ett matchreferat från hemsidan.
Efter den sköna höststarten (5-0) mot Hössna IF har det varit lite blandade resultat för
TVFC.
Herrljunga SK vs TVFC 2-2 (1-1)
0-1 11' Jonathan Larsson
1-1 42'
1-2 78' Linus Inhammar
2-2 88'
TVFC vs Grolanda 3-4 (2-0)
1-0 6' Linus Inhammar
2-0 44' Erik Hjalmarsson
2-1 53'
2-2 67'
2-3 68'
3-3 70' Bekim Haxha
3-4 76', straff
Toarps BK vs TVFC 3-4 (2-1)
1-0 15'
2-0 30'
2-1 43' Linus Inhammar
3-1 60'
3-2 69' Erik Hjalmarsson
3-3 71' Linus Inhammar
3-4 83' Bekim Haxha
TVFC – Ardala 3-4
Trots ledning med 2-1 lyckades inte TVFC få med sig några poäng i mötet med
seriesuveränen Ardala Goif. Prestationsmässigt var det helt klart en av de bättre
insatserna på länge vilket är positivt inför de sista avgörande omgångarna. Gabbe 2 och
Bekim 1 mål.
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Vegby skola besöker Hembygdsparken
Ett tjugotal barn i klasserna två och tre, med sina lärare Lena Smith och Anna
Andersson, gjorde den 6 september ett besök i Hembygdparken i Vegby. Barnen
delades upp i tre grupper som guidades av Birgitta Kumpumäki, Gustav Johansson och
Wille Josefsson. Birgitta höll till i stugorna, Gustav i ”Löngårdhs affär” och förrådet
och Wille visade vad som finns i ladugården och i utställningslokalen. Det blev många
frågor guiderna hade att besvara om vad de olika prylarna användes till och hur de
användes. I skomakarverkstaden hittade t.ex. en grupp små klossar med tre spikar i och
ingen visste att det var lösa dubbar till fotbollsskor.
Eftersom onsdagar vanligtvis är en arbetsdag i Hembygdsparken fanns också Rolf
Dapen Johansson på plats men han tyckte väl att det räckte med tre guider så han
föredrog att forsla bort resterna av det dass som håller på att ersättas av ett nytt sådant.

Här är båda klasserna samlade på ett
och samma ställe

Ny handikappanpassad toalett i Hembygdsparken
I sommar har det gamla utedasset i hembygdsparken fått skatta åt förgängelsen då det
ansågs både för litet och inte användbart för besökare i rullstol. Orsaken till att det inte
blev större berodde på att dasset var ”fabrikstillverkat” inne i Östen Emanuels
snickarverkstad och storleken fick anpassas till bredden på den dörr genom vilken
dasset skulle ut igenom. Att man höll till inomhus berodde på att det byggdes på vintern
1991 för att vara färdigt till sommarens verksamheter.

Börje Wegstrand fick jobba ensam den
här dagen
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Den nya byggnaden täpper igen helt och hållet mellan ladugården och
utställningslokalen. Avståndet är cirka 2,7 m. Utvändigt är taket täkt med papp och
invändigt är tak och väggar klädda med träpanel samt plastmatta på golvet.
Toalettstolen är av typ fritidstoalett där den förbrukade maten hamnar i en plastpåse
som, när den behöver bytas, kan slängas i soptunnan. Wille Josefsson och Börje
Wegstrand är de två som jobbat med bygget. C/a sexton tusen kr. kommer toaletten att
kosta.

Urgammalt tak på bostadshuset på Bosgården byts ut
När det gamla cementteglet på bostadshuset skulle bytas ut mot nytt sådant fann man att
taket varit täkt med både halm och torv som fanns kvar tills nu med teglet ovanpå. Man
kan också se på gamla foton att byggnaden ännu tidigare varit täckt med lertegel. Varför
huset, som sägs vara byggt någon gång i slutet av sjuttonhundratalet, hade torv på
framsidan och halm på baksidan är en gåta. Kan det möjligen vara så att taket på
baksidan, av nån anledning, senare lagts om och att man då använt sig av halm istället
för torv och låtit nävern vara kvar. Bara en gissning. Ett rätt utfört halmtak håller
nämligen vätan ute av sig självt. När det var frågan av torvtak användes på den tiden
alltid näver som skydd mot väta och låg då direkt på en brädbotten med torven ovanpå.

Här en bild av materialet
som användes

Den byggnad på vilken takbytet utförts är den vita
byggnaden i mitten
På en tillvaratagen bräda kan man nämligen se att både näver och halm använts,
Takkonstruktionen bestod av vertikala reglar på ca en meters mellanrum vilande på
ytterväggen samt en stock i nocken och en mittemellan. En del av detta fick bytas ut på
grund av röta. Efter att takkonstruktionen reparerats har allt ovanpå bytts ut och utförts
enligt dagens krav med råspånt, papp och tegel.
Bostadshuset i Bosgården med sina två flygelbyggnader inramat med stora lummiga
träd är en vacker byggnad längst söderut i Sämbyn.
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Hälsning från Röda Korset i Tvärred/Finnekumla
En stor del av sommaren har nu gått med en välförtjänst ledighet för oss som
fortfarande jobbar och de som är ”lediga” året om har säkert också kopplat av från det
vardagliga. Vi närmar oss hösten med olika aktiviteter inom jobb och föreningar. I Röda
Korset kommer vi att ha en tipspromenad i Finnekumla söndagen den 24 september
klockan 15.00 med start vid Finnekumla församlingshem. Vi kommer också att ha vår
årliga basar lördagen den 11 november i Tvärreds församlingshem. Vi tar tacksamt
emot gåvor då intäkterna kommer att gå till katastrofhjälpen och till Världens Barn.
Sommarens väntjänstutflykt gick till Årås kvarn tisdagen den 18 juli och det var en
solig och vacker dag. Vi samlades alla vid kyrkan i Tvärred och vi var sammanlagt 23
stycken från Tvärred och Finnekumla. Årås kvarn är ett väldigt fint utflyktsmål och vi
blev väl mottagna av föreståndaren, borden var dukade med kaffe, hembakade bullar
och jordgubbstårta. Det blev en mycket trevlig eftermiddag med mycket prat och skratt

Insamlingen för Afrikas horn har nu breddats till att heta STOPPA HUNGERN, då fler
länder i Afrika som Kenya, Somalia och Etiopien har torkan som ett allt större problem.
Hitintills har från alla kretsar samlats in 6 900 000 kr och totalt 10 900 000 kr. 70
miljoner människor beräknas vara beroende av hjälp, 20 miljoner kan vara bland de
svältande. Ett exempel är den humanitära krisen i Sydsudan. Våldet har eskalerat och
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förutom den väpnade konflikten råder också utbredd torka. 5,5 miljoner människor är i
riskzon för hungersnöd och
270 000 barn lider av svår näringsbrist. Sjukvården saknas till stor del på grund av
konflikter och bristande resurser. De vanligaste sjukdomarna är diarrésjukdomar, akuta
luftvägsinfektioner, undernäring och malaria, sjukdomar som oftast är dödliga. Landet
har också världens högsta mödradödlighet. Röda Korset är på plats och hjälper till med
bland annat vatten och sanitetsinsatser, hälsovård, organisationsutveckling och
utbildning. 60 000 människor har redan fått hjälp i form av mat. Det finns framöver
planer på utdelning av mat i större omfattning och även insatser för att stärka
hälsovården och även underhålla djurbeståndet för förbättrad självförsörjning.
Hälsar Erén Svensson

Byggboom i Vegby
Inte sedan början av sjuttitalet har det varit sådan fart på byggnationen i Vegby som det
är för närvarande. Två villor är på gång vid Strandvägen där Br. Hulins textilindustri
tidigare låg, alldeles intill badplatsen.

Så här såg fabriken ut som låg på tomten där två bostadshus nu byggs.Bilden är tagen 2
okt. 2010 när David och Anton Gustavsson tagit över
Bröderna David och Anton Gustafsson köpte fastigheten 2010 efter att Sportlagret lagt
ner sin försäljning som kom att bli sista verksamheten i lokalerna före rivningen. Först
söktes ett förhandsbesked om att få bygga ett parhus med övervåning på tomten och fick
då positivt besked om bara marknivån höjdes till en viss nivå, upp till en meter på sina
ställen, så det blev många lass fyllnadsmassor som krävdes. Idén med parhus övergavs
för att istället dela tomten i två delar och bygga två villor istället. Efter att den
ursprungliga tomten delats äger Anton tomten närmast badplatsen och David tomten
närmast grannen i öster. Anton var den som var först med att söka och få beviljat
bygglov för en villa som var färdig för inflyttning i våras så nu bor Anton där med sin
sambo Lina. David föredrog att vänta tills i år med att börja bygga sitt hus så där
återstår en hel del att göra men har som mål att vara färdig med bygget till den 8 augusti
nästa år av en viss orsak. David har ritat båda husen som är snarlika varandra förutom
en del omflyttningar invändigt och att Davids hus är 15 kvm. större. Rummen i hörnen
mot sydväst med intilläggande vardagsrum och kök är dock identiska med vacker utsikt
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ut över sjön. Uppvärmningen av husen sker med värmepumpar som hämtar sin värme ur
sjön genom 500 m. slang, till varje hus, som ligger väl förankrad på sjöbotten. Invändigt
är det golvvärme som gäller.

Två nästan identiska fasader förutom att David har en dörr till tvättstugan på gaveln
mot vägen. Anton har samma dörr mot badplatsen

Fasader mot sjön. Den indragna fasaden är helt i glas ända ner tillgolvet
De båda husen byggs av bröderna själva på ledig tid med stor hjälp av pappa Roger
som, efter att ha övergett skogsavverkningen, växelvis är både byggnadssnickare och
rörläggare. Kompetensen borde finnas för David är byggnadsingenjör och Anton
delägare i Finnekumla Bygg där han mest jobbar som byggnadssnickare. I bygglovet
krävdes en 70 cm. hög jordvall utmed vägen samt ett uthus framför varje villa som
skydd mot vägbuller. Men istället för jordvall blev det en mur av sprängsten. Roger har
byggt muren och är utfört på ett sätt som varken han eller ägarna behöver skämmas
över. Meningen är att muren skall fortsätta till östra tomtgränsen förutom en öppning
för in-och utfart.
En tredje villa som håller på att byggas i Vegby finns på en fastighet med adress
Sjöbovägen 8 som Cato och Eva Löngårdh köpte 2004 av Göran Magnusson som
numera bor på Betåsen i Finnekumla. Då fanns på tomten ett äldre bostadshus med en
liten källare och ett uthus med badrum och tvättstuga. På tomten fanns också ett mindre
växthus.
Ett hönshus finns fortvarande kvar och används som redskapsbod. Uthuset kom senare
att rivas och ersättas med en lite större gäststuga.

10

Ett vackert hus med bra utsikt över Sämsjön. En skymt av gäststugan syns längst till
höger i bilden.
Från början var tanken att det bara skulle bli en tillbyggnad av det gamla
huset där i varje fall en del av väggarna kunde ingå men det visade sig att det blev svårt
at få en vettig planlösning så det var inget att spara på så därför fick det bli nybygge i
stället. Det nya huset, som håller på att byggas är ett ett-och ett halvplanshus utan
källare och är vänt vinkelrätt mot det gamla huset. Uppvärmningen sker med
golvvärmeslingor som får sin värme från en luftvärmepump. Starten på bygget blev en
hel del försenat på grund av strul med samverkansnämnden för miljö och bygg
angående höjden på huset. Bygglov blev så småningom beviljat så nu är i alla fall
bygget en bra bit på väg och ser ju någorlunda färdigt ut utvändigt. Invändigt återstår
förstås en hel del att göra men ägarna tänker utföra en stor del av detta själva. Cato är
ledig från sitt jobb i sjuveckorsperioder för att däremellan vistas lika långa perioder på
sin ”flytande” arbetsplats där det fartyg han har högsta ansvaret för kommer till rätt
hamn. Cato har dessutom skaffat sig en del erfarenhet av byggnadsarbete i Norge innan
han flyttade till Sverige. Familjen hoppas kunna flytta in i det nya huset, om inte till jul,
så nån gång under vintern.

SÄMSJÖDRAGET 2017
Det årliga Sämsjödraget gick av stapel 25 Juli. Som alltid sker denna fisketävling varje
år på tisdag vecka 30. Tävlingen går ut på att få tyngst gädda.
I årets upplaga kom det 65 tappra startande, vilket var en ordentlig sänkning av
deltagare från föregående år. Men dom som deltog hade det trevligt och tur med vädret.
Av någon anledning så nappade det väldigt dåligt, och det finns säkert lika många
anledningar till det som antalet fiskare.
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Från vänster: Leo
Tingström , Karl
Johansson , Agne
Lundqvist
Resultat 2017:
1:a plats : Karl
Johansson 2880 gram
2:a. plats : Agne
Lundqvist 2720 gram
3:e plats : Leo
Tingström 2560 gram

Den ständigt vandrande VM-pokalen
Vegbymästerskapen i golf startades för trettio år sedan av Dan Lorentzon och Lars
Göthfelt för de som har eller haft Vegby som postadress. Tävlingen spelades på
Ulricehamns GK mellan 1987 och 2006. De senaste nio åren har VM spelats på
Åsundsholms G&CC och i samband med flytten var vi ett gäng som bestämde att
vandringspokalen skulle bli ständigt vandrande. Tävlingen har genomförts 23 gånger
med 21 olika vinnare under dessa år och första vinnaren var Niclas Axelsson. Vi har
inte riktigt koll genom åren men troligtvis så är deltagarrekordet på 35 stycken från år
2013. Det finns många golfare i Vegby så förutsättningarna är goda att VM fortsätter i
många år till.
Vinnare genom åren
1987- Niclas Axelsson , 1988- Anders
Sävengård , 1989- Sören Nilsson ,
1990- Lars Göthfelt, 1991- Torbjörn
Sjögren , 1992- Börje Nord , 1993Jörgen Andersson , 1994- Mikael
Andersson, 1995- Frank Sundin ,
1996- Frank Sundin , 2001- Joakim
Andersson, 2004- Magnus Johansson,
2005- Jörgen Frilander , 2006Gabriel Frilander , 2009- Carl-Johan
Gunnardo , 2010- Gabriel Frilander,
2011- Marita Aiff , 2012- Robert
Hjertén , 2013- Frans Emanuelsson ,
2014- Lars Hjalmarsson, 2015- Kristoffer Johansson , 2016- David Larsson , 2017Rainer Eskilsson
12
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Vegbymästerskapen 2017
Tävlingen avgjordes på Åsundsholms golfbana lördagen 19 augusti med 21 deltagare.
Vinnare av årets upplaga blev Rainer Eskilsson. På hål 14 vann Lars Andersson närmast
hål tävling och var 6,69 meter ifrån. Längst utslag avgjordes på hål 16 där Hans
Johansson vann herrklassen och damklassen vanns av Ann-Louise Samuelsson.
Tävlingsledningen vill tacka alla deltagare och välkomnar er och alla andra till nästa års
tävling.
Resultat i Vegbymästerskapen 2017
1. Rainer Eskilsson Åsundsholms GK 73
2. Torbjörn Malm Ulricehamns GK 75
3. Lars Göthfelt Ulricehamns GK 78

Segraren Rainer Eskilsson

Blivande golfproffset i Vegby
Det är aldrig för sent att prova på lite golf. Gustav 94 år hade premiär en härlig lördags
eftermiddag på Åsundsholm Golfklubb. Var väldigt fokuserad då han puttade på
greenen och sänkte en 5 meters putt. Kan detta bli en stark konkurrent om
Vegbymästerskaps trofén tro?

Gustav Johansson fullt fokuserad på sin putt!
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Hej alla glada Vegbybor!
Som ni säkert har märkt så har våran
fina by kommit på efterkälken med
gräsklippning och röjning med
trimmer.
Wille och Gösta jobbar på väldigt bra
men dessa herrar hinner inte med.
Nu undrar vi i vägföreningen om det
finns någon eller några som kan
hantera en röjsåg eller klippa gräs och
har tid över och kan hjälpa oss med
detta. Vi har två röjsåg med lina och
en mindre grästrimmer och en modell större åkgräsklippare och en handklippare samt
en kärra och transportera grejerna med. Om du känner dig manad att ställa upp så hör av
dig till Peo på telefonnummer 0766-435579.

Kulturarvsdagen 10 september
Då passade
Hembygdsföreningen på
att vara vid gamla
vattenverket i
Ulricehamn på
förmiddagen och göra
reklam för den guidade
vandringen på
Prästavägen under
eftermiddagen.
Vi sålde faktiskt en del
böcker också.
Prästavägs-vandringen
Tyvärr så var det en förfärlig regnskur vid middagen och det skrämde nog bort några
personer, men inte Arne. Vi var några tappra personer som gick. Lyssnade på historier
om människor som bodde vid prästavägen. Här kommer en historia som vi ibland tar
när vi går prästavandringen, skriven av Edvin Johansson, Bagaregården.
Gäller Brobacken den andra stugan Där bodde först en som hette Väst och sedan 1879
vår lärarinna Allbertina Andersson till 1917, då sluta hon sina dagar. Hon var lärarinna
till 1907. Jag börja att gå i skola i hennes stuga 1893 vid 6 års ålder. Men 1894 var
skolan vid Sämsjön byggd. Och där gick jag ett år. Då var jag 8 år och sedan 4 år i
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storskolan och sluta skolan vid 12 år ålder. Så fick jag friår vid 13 år. Och
konfirmerades vid 14 års ålder. Ja i lärarinnans stuga var det provisorisk skola. Vi fick
sitta på plankor som låg på träbockar. Och när vi skulle skriva så fick vi lägga oss på
knä och lägga griffeltavlan på plankan. Och likaså med boken för det fanns inget bord.
Men till kateder var det ett gammalt slagbord och en stol. Och när vi hade blöta
strumpor i träskorna. Så fick vi först ett slag med den blöta strumpan över näsan och
sedan fick de torka i valvspisen.Och frågor och svar kunde låta så här. Huru mycke är 2
å 2. fyra. Har er ko kalvat än. Ja. Säg då till mor att hon kommer med en bit
råmjölkapannekaka. Så ska hon få en god tår. Eller vad är 2 från 5. tre. Verpa edra
hönor bra. Ja. Bed då mor att hon kommer med nån knort. Så skall hon få ett glas vin.
Ja vår lärarinna var min gudmoder. Så jag fick inte så många örfilar som jag kansje hade
förtjänat. Men det var inte många som blev utan. En gång lät en fråga så här. Huru
många ben har eran häst Kalle. Tre. Har han inte mer. Jo han kansje har fyra. Men han
är halt på ett så jag tyckte inte det var lönt att räkna mer än tre. Vi hade skola varannan
dag.

Så har jag en "efterlysning" också:
Söker info om Stomsdal (backstuga, avstyckad från Stommens ägor) på Prästavägen,
gärna foto på huset eller dom som bodde där.
Den info jag har är: Pigan Cathrina Johansdotter bodde där mellan 1867-1889. Sen
flyttade Klas Jönsson, 1828- 1916 och hans hustru Johanna Kristina Josefsdotter, 18391922 hit och bodde här så länge de levde. Därefter flyttade Sofie Johansson hit och hon
flyttade till Gällstad 1930. Sen vet jag inte om det bodde nån mer där eller vad som
hände med huset. Skulle vara roligt att få veta lite mer.
Yvonne

Detta händer i Lilja-stugan under hösten
Onsdagen 11/10 kl. 18,30

Serveras Ärter och Punch

Onsdagen 25/10 kl. 19.00

Samtalskväll med Ulf Jonsson

Onsdagen 22/11 kl. 18.30

Grötkväll med skinksmörgås

Välkomna till våra kvällar med mat och prat samt förhoppningsvis även många glada
skratt.
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Allhelgonahelgen i Finnekumla kyrka
I samband med gravsmyckningen är Finnekumla kyrka öppen fredagen den 3 november
kl. 15.00-19.00. Passa på och kom in för att få lite fika när du är ute och ser till
gravarna. Det finns många frågor omkring gravskötseln. En del av dem kan säkert bli
besvarade vid kaffet.
Lördagen den 4 november kl. 18.00 firas minnesgudstjänst. Finnekumla/Tvärredskören
medverkar.
Rebecca Jansdotter Hultqvist leder gudstjänsten. Hon läser till präst och gör sin praktik
i Ulricehamns pastorat. Monika Johansson spelar och leder körsången. Vid tjänligt
väder är kyrkan och kyrkogården upplysta av ljus och marschaller. Det är mycket
vackert!

Första söndagen i Advent
Söndagen den 3 december kl. 14.00 (se annons i UT)
Adventsgudstjänst med mycket sång och musik.
Finnekumlakören har ställt iordning julkrubban och det blir
mycket ljus i kyrkan. Stående kyrkfika.
Varmt välkomna till Finnekumla kyrka

Julkonsert i Finnekumla kyrka
Torsdagen den 7 december kl. 19,00 bjuder Finnekumla/Tvärredskören ihop med
Henningsons på julsånger i Finnekumla kyrka.

Sommarkyrkan i Finnekumla 2017
Kyrkan har varit öppen dagligen mellan 17 juli -13 augusti.
19 personer har engagerat sig som sommarvärdar under dessa veckor. I år visade vi
konfirmationskort mm. från början av 1900-talet fram till nutid. Besöksantalet har
varierat mellan 1 till 25 personer på eftermiddagarna. Många har uttryckt sin
uppskattning över, den
vackert smyckade kyrkan och
den välskötta kyrkogården.
Musik i sommarkväll har ägt
rum under 6 kvällar. Dessa
kvällar har haft mellan 40 till
140 besökare.
Programutbudet har varierat
från duett till
dansbandsmusik. Först ut var
Finnekumlakören.
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Sedan Urban Gärdborn därefter kom Mats
Bengtsson och Ingrid Eng från Marbäck.

Under andra veckan
började vi med
Solistkvartetten som
består av Ove Gotting,
Anders Andersson + 3 till … (som jag inte kommer ihåg namnen på) dessa herrar tar
inget betalt utan samlar in pengar till Läkarmissionen. Kollekten denna kväll blev ca.
6.800 kr + swish och de skickades direkt till Läkarmissionen. På torsdagen var det
Gunnar Karlberg som stod för underhållningen med bland annat låtar från Elvis och
Jonny Cash mm. (finns ingen bild, fotografen lyckades inte)
Sista veckan så började vi
med Anders Vegborn som
hade med sig en ny
spelkompis vid namn
Tomas Person denna gång
som också spelade gitarr.
Under denna kväll var det
mycket fin stämning och
alldeles knäpptyst under
spelningarna,
inte ett enda
godispapper
prasslade.
Avslutade
musikkvällarna
gjorde vi med
Thore
Olofsson och
Lars-Ove
Peterson som hade med sig en helt otrolig gitarrist och dragspelare vid namn Thomas
Arvidsson. Totalt var det under dessa 4 veckor runt 800 besökare vilket vi är mycket
glada för.
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Friluftsgudstjänster under sommaren.
Söndagen den 18 juni
var det för första
gången en gudstjänst
vid Kapellet på ängen
i Säm. Finnekumla /
Tvärredskören
medverkade under
ledning av Urban
Gärdborn. Det var en
solig
söndagseftermiddag
utan regn och Arne fick passa på att berätta lite om kapellet.
Lördagen den 1 juli var det dags för gudstjänst
i

Hembygdsparken. Monika Johansson
spelade och sjöng ihop med Viktoria
Andersson. Även denna gång var det fint
väder och det hade Ulf Jonson tagit fasta på och kom på MC

Sill och Potatis i Liljastugan
Lördagen den 1 juli så bjöds
det på sill och potatis med
tillbehör i Liljastugan. Detta
lockade 20 personer ”som åt
och drack så de nästan
sprack”. Det blev lyckat så
vi kör repris nästa år igen
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Välkommen till Södra Sämsjöns FVOF!
Fiske i södra Sämsjön kräver fiskekort som du lättast köper via ett SMS eller via
internet på www.ifiske.se. Efter en kort stund får du en kod som du uppvisar vid
kontroll.
Fiskekortet gäller endast enligt nedan angivna fiskeregler.
Dagkort*
50 kronor
Skicka FISKA 75D NAMN till 72456
Årskort*
400 kronor
Skicka FISKA 75E NAMN till 72456
Paravankort* 300 kronor
Skicka FISKA 75F NAMN till 72456
*I SMS:et skriver ni FISKA KOD följt av FÖR- och EFTERNAMN på den som skall
vara ägare till kortet. Fiskekorten är personliga.
Våra fiskeregler:
Kortet gäller handredskapsfiske och trolling med högst två spön, samt för isfiske med
högst 10 angeldon eller ismeten.
För tiden mellan 1 september till och med 15 maj kan tilläggsort till årskort, för fiske
med max 4 spöparavaner köpas. Endast genom isfiske.
Barn under 16 år får fiska gratis med samma regelverk som för kortfiske.
Gösfiskeförbud råder från 15 maj t.o.m. 15 juni.
Återutsättning av större gäddor förordas.
Fångstförbud för öring gäller hela året då öringsbeståndet är under uppbyggnad.
Allt fiske i Sämån upp till Sågfallet är förbjudet. Öringprojekt pågår.
•
•
•
•

Fiskekortet är personligt och skall tillsammans med ID-handling alltid
medföras vid fiske.
Allt fiske och alla fiskemetoder som ej angivits ovan är förbjudna.
Den som fiskar utan giltigt fiskekort straffas enligt svensk lag.
Vid brott mot övriga regler kan en kontrollavgift om minst 1.000 kronor
skrivas ut på plats av fisketillsyningsman.

Här kommer lite information om provfiske i Säms fiskevatten några hundra meter från
Månstadsgränsen.
Den 16 Augusti provfiskade Nisse på Ågården och Per-Erik Jons. Fick 15 kräftor på 10
burar.
Den 2 September lade Rolf och Maria Johansson i 14 burar och fick 2 rätt små kräftor
en hona och en hane (är ju bra för då kan det bli mera). Samma dag lade Tommy
Johansson i 3 burar vid Brattehall till ingen nytta.
Vill påpeka att vi alla lade tillbaka kräftorna där vi tog upp dem.
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Alla är välkomna…
anmälan till Inga 0321-359 49 senast 1 oktober för fikats skull
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Bästa Läsare!
Här följer lite sent min tredje artikel, under rubriken
Vegby under senare delen av 60-talet och början av 70-talet
Under dessa två tidsepoker hände en hel del i Vegby som satte sina spår både
ekonomiskt, sportsligt, yrkesmässigt, infrastrukturmässigt och därmed även den
nyinflyttning som kom till byns fördel.
Inledningsvis konstaterar jag liksom övriga bybor med flera att vi sorligt förlorat två
personligheter, nämligen Håkan Andersson och Ann-Marie Svensson (född Johansson).
Vi saknar dessa personer mycket och hoppas de får en framskjuten plats i himlen, som
goda humanister och positiva kamrater som vi alla minns dem.
När Håkan lämnade jordelivet konstaterade jag och Carl-Olof Levinsson att min tredje
artikel fick vänta av naturliga skäl, därmed är denna artikel något tidsförskjuten.
Under ovan angivna tidsperioder hände bland annat följande:
Tiden i Vegby skola rullade på och en hel del hände inom respektive klasser. Eftersom
vi ingick i ett B-skolsystem, med växelvisa klassammansättningar, med ett år äldre och
ett år yngre klasskamrater vart annat skolår, blev klasskamratbytet en bra omväxling.
Undervisningen fokuserades på matematik (+ - / =), svenska språket, religionskunskap,
geografi och historia. Rasterna var därför efterlängtade så att vi fick ”ladda batterierna”,
med brännboll, fotboll för oss pojkar och för flickorna mestadels ”hoppa hopprep”.
Vintertid ägnades huvuddelen av rasterna till snöbollskrig, byggande av snögrottor och
snögubbar. Ordningen i klassrummen var maximal då den tidens lärare/lärarinnor
prioriterade ordning och reda högt i sin pedagogik. Några avvikande episoder hände när
vi först gick i 6:e klass, men som läraren Sören Widell hanterade bra. Mot slutet av
skoltiden i Vegby väntade en framtid för eleverna vid någon annan skola då en
obligatorisk 7- årig skolgång gällde vid den tiden. En del elever fortsatte sitt sjunde år i
Gällstad skola och en del liksom jag själv fortsatte studier vid Stenbocksskolan i
Ulricehamn (realskola). Efter sjunde året i Gällstad anslöt sig några gamla kamrater till
oss i Ulricehamn, medan övriga valde jobb inom ramen för arbetsmarknadens breda
utbud på den tiden.
Att studera i Ulricehamn var en helt annorlunda upplevelse, med mångfald av klasser
och åldersklasser, då både realskoleklasser och gymnasieklasser tillhörde samma skola.
Åldersskillnaden och numerären var markant då elever kom från hela kommunen, när
och fjärran med olika bakgrunder. Vi från Vegby åkte rälsbuss till skolan som tog 20
minuter enkel resa och sedan fick vi gå upp för backen till skolan, medan andra från
”stan” kunde promenera dit (ingen avundsjuka från oss). Hemresan innebar att man kom
hem strax före kl. 16:00 i Vegby och därefter påbörjades läxläsning. Nu tillkom ämnen
som exempelvis språk, fysik, kemi och gymnastik/idrott. I klasserna rådde inte alltid
ordning och reda, då vissa lärare inte hade den auktoritet som jämförelsevis krävdes,
vilket vissa elever (”pubertetbusar”) utnyttjade negativt. Ett flertal elever (både pojkar
och flickor) blev utvisade ”för störande av undervisning” och missade därmed
kunskapsinlärningen. På rasterna rådde då och då lätta tumultartade händelser mellan
pojkar (slagsmål mm) och vissa typer (ett fåtal) saboterade toaletterna, vilket
vaktmästarna inte blev roade av. Stackars städpersonal som hade ett tufft jobb. Idrotten
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var väldigt bra, vi grabbar spelade handboll, fotboll och basket. Jag grundlade mitt
intresse för handboll där och som jag fortfarande idag ägnar mig åt i Skövde på Elitnivå.
Jag har ”gympaläraren” Bertil Gustavsson att tacka för detta.
En händelse efter skoldagens slut, som säkert många tyckte var rolig, var när
nödbromsen utlöstes på rälsbussen under hemresan från Ulricehamn. Ett gäng
ungdomar befanns i vagn 2 längst bak och ”bladdrade” som vanligt. Då tänkte jag
”skoja” lite grann och stack in handen i nödbromshandtaget. Det bars sig inte bättre än
att tåget krängde till i en kurva och jag tappade balansen utan att släppa handtaget (rätt
personligt tänk säkerhetsmässigt sett, men fel i sin helhet). Tågets bromsar slog till och
tåget stannade snabbt. Efter en stund kom konduktören/föraren och frågade vad som
hänt och konstaterade snabbt att nödbromsen hade slagit till. Det var bara att erkänna
när han frågade vem det var. Pappa fick böta 500 kr för denna pinsamma händelse,
vilket inte var glädjande för familjen.
Det som var nytt med Stenbocksskolan jämfört med Vegby skola var att det
arrangerades ”Skutt” (skoldans) vid några tillfällen årligen. Då var det ”tjo och tjim”
vill jag lova. Det var nog första steget i livet inför vuxenvärldens relationstänkande, då
de två könen fick ett positivt sammanträffande. Efter dessa studieår fortsatte jag studier
vid Tingsholmsgymnasiet, vilket var stimulerande. Då fick jag dessutom delta i SMskolhandboll och skolfotboll, vilket var rikstäckande och spännande. Idrott har enligt
min mening varit och är än idag, en viktig faktor för ett positivt samhällsbyggande inom
ramen för demokratiska och hälsomässiga former.
I januari 1971 mönstrade jag in vid Pliktverkets Mönstringskontor i Göteborg (inom
dåvarande KA4 regementsområde), vilket innebar att jag 1.juni två veckor före examen
ryckte in vid Kungliga Trängregementet (T2) i Skövde. Det blev en helt annorlunda
upplevelse, utmaning och erfarenhet, då jag därmed påbörjade min karriär som officer,
vilket jag återkommer till i nästa artikel.
Vad hände i byn under denna tid, är nu nästa infallsvinkel
Under senare delen av 60-talet fanns fortfarande en mångfald av arbetstillfällen i byn.
TEKO-industrin blomstrade, Sågverket fanns kvar liksom ”tung industri” som
exempelvis Wegstrands Mekaniska AB, liksom Vegby Bilverkstad AB, Berglunds Rör
AB i Fästeredssund, ”Smens” Cykelverkstad (”allt i allo”), samt en mångfald av affärer,
hantverk och jordbruk mm.
Samhället mådde med andra ord bra och många ungdomar fann sin arbetsplats i byn.
Ett flertal familjer började flytta från städer och en del kom till Vegby. Under 70-talet
kallades den modellen för ”Gröna Vågen”. Idag är det tvärtom- ”Urbanisering”- som
gäller, tyvärr.
Idrottsligt så fortsatte ”bollen att rulla” för Vegby Sportklubb i olika former. Bordtennis
började redan då att inta en position och ishockeyn fortlevde. Många ”Ikoner” lade ner
ett stort och givande arbete. Några av dessa var Knut Sandell, Gösta Malm, ”Brallis”,
bröderna Målberg och Olle Claesson med flera personligheter. Om jag minns rätt så
hade vi en fotbollsresa under sent 60-tal där bland annat Stig Ivarsson och Arne på
”Lellagärt” deltog och spelade ”Tullgubbar” i Fredrikshamn inför återresan, till
resenärernas förskräckelse. Hade den kontrollen funnits idag hade ingen resenär fått gå
ombord. Pelle Berglund låg i ”Lumpen” på I 15 i Borås vid detta tillfälle och var ganska
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”trött” när vi släppte av honom utanför vaktkuren på kvällen före kl. 24:00. Om han
kommit senare hade det blivit permissionsförbud kommande helg (”hårda pix”).
Ett annat lysande exempel på samhällsanda och föreningskänsla var Sämsjökarnevalen
(”Lingåsafesten”) som engagerade en stor del av samhällets population. Det kom en
”hord” av besökare från kranskommuner då det vankades toppartister på scenen.
Härliga tider med många roliga episoder som jag återkommer till i nästa artikel (70talets huvuddel).
Det finns naturligtvis ännu fler händelser och episoder under 60-talet, men det får räcka
för denna gång.
Nu övergår vi därmed till 70-talet som hade några oroväckande händelser i
världspolitiken som även påverkade arbetstillfällen och därmed ekonomiska
förutsättningar i Vegby.
Oljekrisen 1973 var nämligen en period under 70-talet då priserna på olja gick upp
mycket drastiskt. Detta föregicks av Oktoberkriget1973 mellan å ena
sidan Egypten och Syrien och å andra sidan Israel. OPEC-länderna vägrade att
exportera olja till stater som hjälpt Israel i Oktoberkriget. Energin skulle sparas, och
man började debattera alternativa energikällor. Den ekonomiska följden av oljekrisen
blev att den mer eller mindre permanenta högkonjunktur som pågått i västvärlden sedan
andra världskrigets slutdalade ner i en lågkonjunktur som kom att pågå några år in
på 80-talet. Denna händelse påverkade också Sverige, då Industrikrisen i Sverige under
70-talet var en strukturkris som utlöstes av den internationella lågkonjunkturen som
följde på oljekrisen. Krisen inträffade i mitten och slutet av 70-talet samt pågick en bit
in på 1980-talet, i form av en lågkonjunktur som påverkade negativt stora delar av den
svenska basindustrin. Den svenska varvsindustrin utraderades, gruvorna
i Bergslagen stängdes, stålverken koncentrerades till ett fåtal platser och massaoch pappersbruken integrerades. Krisen resulterade i friställning av arbetskraft,
hög inflation och kraftig ökning av statsskulden. Arbetslösheten ökade, men var i
internationell jämförelse låg som följd av det politiska målet med full
sysselsättning. Kronan devalverades tre gånger under 1976-1977 med totalt 20 procent
samt två gånger 1981-1982 med totalt 28 procent. Textilindustrin påverkades och ett
flertal fabriker stängdes. Textilkrisen eller tekokrisen i Sverige var
en strukturomvandling i de svenska textil-och konfektionsbranscherna som började på
1950-talet, och fortsatte tills en stor del av textilproduktionen hade avvecklats. Krisen
var som mest akut från sent 1960-tal till sent 1970-tal och ledde sammantaget till att
omkring 70 000 arbetstillfällen gick förlorade och Vegby drabbades hårt, men byns
entreprenörer kämpade vidare.
Socialt och idrottsmässigt, trots att jag fick ett jobb inom försvaret i Skövde, så blev jag
Vegby trogen. Under helgerna återvände jag och hade ett bra förhållande till mina
gamla kamrater med flera. Fotbollen hängde jag med på och vaktade främst målet i Blaget. Jag gjorde dock en A-lagsmatch och höll nollan mot Timmele (3-0). Alltså ende
målvakten som hållit ”nollan” en hel säsong. Jag startade ett ”korplag” i handboll som
vi kallade ”Vegby Dynamit” som vann korpserien i Gällstad, till stor förtjusning. Knut
Sandell ringde därefter till mig och frågade om jag ville bli ”coach” i föreningens A-lag
i fotboll, men jag tackade nej, eftersom jag inte bodde hemma under vardagarna och
därmed inte kunde delta i träningarna. Men jag ställde upp vid matcher som massör åt
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A-laget då Åke Haglund var ledare. Vi hade kul och det fanns tillfällen där vi hade extra
roligt. En ny fotbollsresa till Danmark arrangerades, där det spexades en hel del även
denna gång. Kjell-Åke Haglund var på topp under förkvällen, men konditionen veknade
under kvällen. Bengt Ljungren som jag delade rum med, pratade i sömnen om allt och
alla, vilket gav mig ett gott skratt under småtimmarna, men begränsade antalet
sömntimmar, stridsvärdet sjönk därmed. Sammanhållningen mellan styrelse, ledare,
tränare och spelare var alltid bra inom WSK, med vissa undantag, men det hör till alla
organisationer och föreningar.
I början av 70-talet bildade vi ungdomar en grupp som fick namnet ”ÖSV”, med
ledorden ”Håll gruppen homogen”, ”Stötta varandra kamratligt”, ”Håll individen borta
från missbruk, men njut av det tillåtna i lagom form”. Vi höll årsmöten enligt
välorganiserad modell med en innehållsrik Agenda som styrmedel. Året som gått
redovisades i text, bilder och videofilmer under högtidliga former, under ”guldartad”
stämning och god kamratskap. Vissa år genomfördes resor inom landet men även
utomlands. Sommarnöjen längs Sämsjön, på ”öa”, dansresor till Grand i Länghem och
en fotvandring till Närarps loge en midsommarafton, ingick. Vid Närarps- tillfället
orienterade sig en person fel strax efter vi passerat Herrgården Attorp, då kompass
saknades, men personen återkom tack och lov välbehållen senare under dygnet, efter
visst sökande. Det var härliga upplevelser med ordning och reda som grund. ÖSV hade
även en organisatoriskt bra ”Hejarklack” vid A-lagets hemmamatcher, vilket gav laget
ett bra mentalt stöd.
Redovisade delar av några händelser kan ge en viss insyn i vad som hände i byn, men
inte en helhetsbild om vår gemensamma verksamhet med tillhörande upplevelser.
Resterande händelser under 70-talet redovisas vid nästa artikel, och därmed varmt
välkommen till kommande studier i nästa artikel.
Med vänlig hälsning
Lars Sjölin

Jag på isen 1965

Foto efter "Muck" inför off utbildning
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Fästeredssund på 50 – 60-talet…
Jag tänker på hur många jordbruk och gårdar det var i drift på 50-talet. Förutom
storfräsarna Fästered, Högagärde och Sjörred som då hade många anställda, fanns det
också ett antal mindre gårdar runt Fästeredssund.
Ett tidigt minne jag har var på Nybygget som brukades av Artur och tant Mari med
hjälp av sönerna Olle ”på Nybygget” och Lennart ”på Nybygget”. Jag hade satt foten i
ett cykelhjul och kunde därför inte ha något på fötterna eftersom foten var svullen. Vi
var där och hjälpte till att ta upp ”betäter” och jag minns att det var torrt i jorden och jag
sprang så jorden rök runt fötterna (trots svullnaden). ”Betätera” förvarades sedan i en
jordkällare en bit från husen.
En annan gård var Arne Berglunds. Han hade en häst som ofta gick på andra sidan
vägen. Den hästen fick vi för oss var arg, tror den hette Munter, när vi gav den gräs eller
socker ville den bita oss. Arne hade också kossor och ibland gick de korna på Ängsö.
Nästa gård var Stanleys. Vi barn vågade aldrig gå så nära där och vi trodde också att
hans tjurar alltid var farliga (ibland jagade dom oss också).
Jag tror till och med att Oskar ”på sunt” hade djur på 50-talet.
En annan gård var ”Fiastan” där jag kommer ihåg att det fanns djur men inte vem som
brukade den. Jag vet att det fanns djur för jag tror det var första gången som vi försökte
rida på kor där. Det fanns en ganska hög sten i hagen som vi kunde hoppa på kossan
ifrån.
Den närmaste gården var ”Jonasa”, Sundstorp, Jonas Sterners. Jonas var en väldigt snäll
farbror mot oss barn så vi var där väldigt ofta. På tal om att rida, så red vi ibland på
Jonas ardennerhäst. En gång bar det sig inte bättre än hästen sprang precis under en gren
som slog i, jag tror det var Kurt, och han föll av i ett pladask. Jonas hade också en ”arg”
tupp som vi tyckte var roligt att reta. En gång jagade jag tuppen runt huset hos Jonas.
Då tänkte jag att jag ska vända och skrämma tuppen, men då hade tuppen också vänt
och vi möttes i en husknut varvid både jag och tuppen blev lika rädda.
Något som jag inte tror att dagens barn får uppleva är att hoppa i hö. Detta var ett
mycket uppskattat nöje hos oss barn och vi hoppade ofta i hö. (Idag får man hoppa på
vita bollar).
Den gård som vi var i mest var naturligtvis ”Jonasa”. Men vi var också på ”Fiastan” och
på ”Fålla”.
Det var alltid spännande att hoppa från höga höjder och det högsta var på Fållen. Där
fick vi hoppa med lite precision för på ena sidan var det ett träbås och på den andra ett
cementgolv och ett litet ställe med hö att landa i. Vi hade nog tur många gånger som
inte slog oss värre än vi gjorde ibland.
// Carl-Olof ”Sippe” Levinsson
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Undertecknad, Lennart och Lasse i ”Fiastans laa”

Vi funderar på vilken lada vi ska ta nästa gång
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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
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Tack för att du stöttar oss!
Du har väl inte glömt att betala din medlemsavgift?
Tänk på att föreningslivet är en viktig del i att hålla byn
levande. Utan föreningarna och frivilliga krafter skulle det inte
hända mycket. Allt är inte gratis så ditt stöd gör skillnad.

-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, 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 51. 2017. Deadline för
artiklar: 11 december.

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.
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