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Sommarkyrkan i Finnekumla 2018
Kyrkan har varit öppen dagligen mellan 16 juli -5 augusti.
19 personer har engagerat sig som sommarvärdar under dessa veckor. I år visade en
utställning om Birgit Th. Sparre. Alla foton och texter har vi fått låna från familjen
Gunnardo. Ett stort tack för detta. Totalt har vi haft ca 700 besökare. Denna varma
sommar så gick det åt 12 kg godis och 570 st festis.
Många har uttryckt sin uppskattning över, den vackert smyckade kyrkan och den
välskötta kyrkogården. Det värmer i hjärtat att få höra att vi inte anstränger oss förgäves
med att hålla iordning.
Musik i sommarkväll har ägt rum under 6 kvällar. Dessa kvällar har haft mellan 40 till
170 besökare.
Först ut var Mormors Systrar.
De består av
Lisa Bengtsson - sång och trummor
Maria Björling - sång och piano
Malin Bodin - sång och bas, alla från trakterna
kring Ulricehamn.
De sjöng mycket eget material.

Därefter hade vi lockat tillbaka Urban
Gärdborn från Eksjö som spelade
diverse pianostycken med bravur.
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Under andra veckan började vi med Jimmy
Sjölund & Arne Johansson som kom från
andra sidan av Ulricehamn och hade ett
blandat program med bl.a. Elvismelodier.

På torsdagen var det gruppen De
Fenders som består av Roger Karlander
och Tommy Larsson. De spelade mest
välkända 60-talslåtar med klös men även
lite annat.

Sista veckan så
började vi med
Finnekumlakören
och Monika
Johansson.
Avslutade
musikkvällarna
gjorde vi med
Henningssons, som
spelade och sjöng
suveränt som
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Sill och Potatis i Hembygdsparken
Lördagen den 30 juni så samlades 20 personer
för att äta sill och potatis med tillbehör i Hembygdsparken. Ett långbord hade dukats
utomhus med tältet kvar sedan
midsommar-firandet till skydd
för eventuell nederbörd men
solen sken och regnet uteblev så
för den skull hade tältet ingen
uppgift att fylla. Fast det finns
ju annan fara ovanifrån när det
finns trädgrenar ovanför bordet
så risken finns ju en skata eller
någon annan liten pippi kan
sätta sig där och lätta på trycket.
Förutom de redan nämnda
rätterna vankades det också en
litenliten snaps, för den som
ville ha, samt jordgubbar med
vispgrädde ovanpå allt annat.
Här fanns både löksill och matjessill att välja på

Vegby firar midsommar i Hembygdsparken
Eftersom VSK lagt ner midsommarfirandet på Sämshov beslutade styrelsen i
hembygdsföreningen att ta upp firandet i Hembygdsparken i stället och det med lyckat
resultat så det kommer säkert att fortsätta. Trots en mycket torr och varm försommar
kom det lite regn just den här eftermiddagen men ändå det kom det 150 personer för att
vara med och fira midsommar.

Några hade i alla fall försett sig med paraply
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Arrangörerna hade i alla fall förutsett väderleken och satt upp ett tält till skydd för
kaffesugna gäster där man kunde sitta och njuta av hembakat till en kopp kaffe eller ett
glas saft. Men här fanns mycket annat att göra förutom att sitta och sörpla kaffe.
Midsommarstången är ju ett måste som alla kan dansa omkring och sjunga ”små
grodorna” m.m.
En tipspromenad inom området hade ordnats för både barn och vuxna där
vuxenklassen vanns av Joel Claesson och barnklassen av Estelle Jardemo. Här fanns
också en fiskdamm där barn kunde meta med garanti för att det alltid nappade. Lotterier
är ju också ett måste för att plocka av besökarna så mycket pengar som möjligt.

En samling av både vuxna och barn i den vackra parken
Enligt kassören gav dagen ett ganska bra tillskott i kassan vilket borde utgöra en garanti
för att arrangemanget återkommer även nästa år.

Våffelservering med utställning i Hembygdsparken
Trots den extremt varma sommaren hade ett stort antal besökare orkat ta sig till
Hembygdsparken under de söndagar evenemanget pågick. Det har nämligen slagits
rekord vad gäller antalet besökare för många år tillbaka. Sammanlagt under dessa
söndagar har det serverats mellan 350 och 375 våfflor vilket utgör ett genomsnittligt
antal besökare på ca 60 personer per dag.

Besökarna höll sig gärna i skuggan
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Att de här söndagarna, som återkommer vid samma tid varje år, har blivit populära kan
man se genom att många av besökarna återkommer varje år.
De flesta åker nog inte hit bara för att få serverat sig en kopp kaffe med en våffla till
utan också för att se vad hembygdsföreningen samlat på sig under årens lopp och så
förstås se vad som finns i utställningslokalen. Väl inne i utställningslokalen känner man
igen skärmarna från tidigare utställningar men naturligtvis med nytt material på dem.
Här fanns mycket att läsa bl.a. om livet på traktens herresäten. Det fanns också gott

Här finns prov på att en telefon kan se ut precis hur som helst
om både äldre och nyare bilder blandat med texten på skärmarna. Det var inte bara det
som fanns på skärmarna som visades. Här fanns också en hel del praktiska föremål som
Margaretha Swedberg hittat i sina gömmor. Det är nämligen Margaretha som svarat för
den här intressanta utställningen. Vi får hoppas att hon har många outnyttjade gömmor
kvar som räcker till fler utställningar i flera år framåt. Till sist vill styrelsen i
hembygdsföreningen, att Vegbybladet framför ett tack till alla som hjälpt till med
genomförandet av sommarens evenemang i Hembygdsparken.

Friluftsgudstjänst
Lördagen den 14 juli var det dags för friluftsgudstjänst i Hembygdsparken. Annika
Persson spelade och Ulf Jonsson ledde gudstjänsten. Även denna gång var det fint
väder.
Hembygdsföreningen ordnade med kyrkkaffe efteråt.
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Sämsjödraget 24/7 - 2018
Sämsjödraget gick av stapeln traditionsenligt Tisdag vecka 30. Denna kväll var varm
och skön. Startkortsförsäljningen rullade på och det blev 73 startande i årets
Sämsjödrag.

Startkortsförsäljarna: från vänster Lars Hjalmarsson, Henrik Rylander och Leif
Karlsson
Det nappade bättre i år än förra året. Det blev några gäddor som bars in för vägning då
tävlingen avslutades kl 22. Den största gäddan vägdes in på 5100 gram och stolt vinnare
blev Torbjörn Andersson. Och på andra plats kom Simon Lundgren med sin gädda på
5020 gram och Tredje pris kammade Mattias Andersson hem på 3900 gram.
Från vänster: Mattias Andersson ,
Torbjörn Andersson och Simon
Lundgren
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Alla är välkomna. Man måste inte vara pensionär…
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Allhelgonahelgen i Finnekumla kyrka
I samband med gravsmyckningen är Finnekumla kyrka öppen fredagen den 2 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 3 november kl. 18.00 firas minnesgudstjänst. Finnekumla/Tvärredskören
medverkar.
Rebecca Jansdotter Hultqvist leder gudstjänsten.
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
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

Hälsning från Röda Korset i Tvärred/Finnekumla
Vi närmar oss nu hösten efter en ovanligt varm sommar som också har fört med sig
många skogsbränder. På många ställen har Röda Korset hjälpt till med olika saker som
tex att serva med mat och vatten. Det får mig att tänka till hur vi här i Röda Korset kan
vara beredda om något händer. Vi har tidigare gjort en inventering om vad vi kan göra
och den listan finns hos Ulricehamns kommun med kontaktpersoner som kommunen
kan ringa vid en ev. krissituation. Under hösten kommer vi att gå igenom och uppdatera
denna krishanteringsplan igen.
Vår årliga basar kommer att äga rum lördagen den 10 november i Tvärreds
församlingshem. Mer information kommer då det närmar sig. Vi tar naturligtvis
tacksamt emot gåvor till basaren då intäkterna kommer att gå till katastrofhjälpen och
till Världens Barn. Vi kommer också att ha en insamling på valdagen den 9 september.
Sommarens väntjänstutflykt gick till Hemma på Källebacka tisdagen den 7 augusti och
det var en solig och vacker dag som alla andra dagar denna sommar. Vi var sammanlagt
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26 stycken från Tvärred och Finnekumla. Det var många av oss som aldrig varit på
Källebacka så det var lite spännande. Christina och Peter välkomnade oss, en av dem är
utbildad florist och en kallar sig för skrotkretör. Peter berättade lite om Källebacka
säteri och om deras café/gårdsbutik som var en ombyggd ladugård. Det fanns också
möjlighet att köpa växter och inredningsdetaljer, det fanns många olika saker som hade
återanvänds till helt annat än vad det ursprungligen hade används till. Vi bjöds på
hembakade bullar och en otroligt god kaka med grädde, receptet är tyvärr hemligt. Det
blev en mycket trevlig eftermiddag med mycket prat och skratt, om man bara lyssnade
kunde man höra ett ljuvligt surrande av röster.
Väntjänsten är ett samarbete mellan Röda Korset och Svenska kyrkan och som tidigare
år kommer vi att anordna Luciafirande i församlingshemmet, det finns också möjlighet
att kontakta oss för hembesök.
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Detta händer i Lilja-stugan under hösten
Onsdagen 17/10 kl. 17.00 Samtalskväll med Per Jonstoij
Onsdagen 21/11 kl. 18.30 Grötkväll med skinksmörgås
Välkomna till våra kvällar med mat och prat samt
förhoppningsvis även många glada skratt.

Musik Quiz med Ingvar & Eva
Den 10 oktober kl. 18.30 så är Ni alla välkomna till
församlingshemmet i Finnekumla. Då blir det underhållning och
musik quiz med Ingvar & Eva.
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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. 2018. Deadline för
artiklar: 10 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 Swish:
070 310 6946
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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