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Resultat DM fotbollsvåren 2020 för Tvärred/Vegby FC
Tranemo IF – Tvärred/Vegby FC, 2-4
Första tävlingsmatchen för i år, DM borta mot Tranemo.
Det var ett bättre påslaget TVFC vi fick se idag, kanske berodde det på
vädergudarna var på bättre humör för det var ett trevligt publikväder
idag.
Våra svarta killar tog hand om taktpinnen redan från start och vaskade
fram ett par bra chanser, främst tänker jag på Mackans läge rakt framför
mål men avslutet gick rakt på målvakten.
Efterhand jämnade spelet ut sig och det var mycket spel på mittplanen,
men tillslut skulle vi spräcka målnollan. Vi vinner bollen på mitten och
Sebbe frispelar Gabbe som fri med keepern inte gör något misstag utan
rundar honom och lägger in bollen i det tomma målet i minut 42.
Andra halvan han knappt börja innan bollen låg i TVFC-målet, man tog
fint vara på en frispark utanför straffområdet och bollen borrade in sig
vid stolpen.
Men vi tog tag i det igen och i minut 54 nyper Affe Svensson till bollen
som går ribba in, årets mål redan kanske?
Bara en minut senare virkar sig killarna fram längst högerkanten, bollen
till Sebbe som spelar bollen snett bakåt och där kommer en röd spelare
som får bollen på sitt ben och bollen i mål.
Efter det målet har vi matchen under kontroll, vi har någon framstött som
inge blir så farlig. Just som man tycker att det är lugnt så sticker
hemmalaget upp och gör 2-3 i minut 66.
Nu blir det lite oroligt för den månghövdade bortaklacken, Isak
Johansson som lirade i Dalstorp under 2019 började äga mittfältet med
fina passningar, men våra killar krigar på och i minut 82 spelar Jonte
fram Sebbe som snyggt sätter bollen i mål. Vi vinner första DM-matchen
på ett bra sätt, vi gjorde mycket bra men det finns så klart en del att slipa
på.
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Tvärred/Vegby FC – Högvad, 6-1
DM-match kl 10:00 på ett blåsigt Lassalyckan, Högvad från div 6 på
andra sidan borde vara en ren formalitet, eller?
Nej så enkelt visade det sig inte vara, i alla fall inte efter 45 spelade
minuter. Högvad tar ledningen på sitt enda anfall. Gästerna ligger rätt i
sina positioner och gör det svårt för oss i motvinden att komma igenom.
Vi har ett par halvchanser men skärpan var inte på plats och gästerna
kunde ta vila med ledning.
I andra dröjde det inte länge innan vi sätter 1-1, Sebbe spelar en kortare
hörna till Emir som smeker in bollen vid målvaktens vänstra stolpe.
Nu släppte det och målen började rulla in med jämna mellanrum,
gästerna kroknade ju längre matchen gick och hade inte något att sätta
emot. Vi måste säga att det var ett annat hemmalag som kom ut till andra,
högre press och mer spring i benen gjorde att vi till slut vann klart
rättvist.
Tvärred/Vegby FC – Kroatiska Kf Tomislav, 12-1
Solen sken från en blå himmel när sista gruppspelsmatchen drog igång,
Kroatiska Kf Tomislav stod för motståndet.
Eller så mycket motstånd var det inte om vi skall vara ärliga, nya i sexan
för i år hade de inte så mycket att sätta emot för dagen. 5-1 i halvlek
slutade till slut med seger 12-1.
I och med segern så förblir Tvärred/Vegby obesegrade och vinner sin
grupp. I nästa omgång som är en ren utslagningsmatch väntar div. 3-laget
Holmalunds IF från Alingsås. Matchen spelas troligen Långfredagen på
Lassalyckan
www.laget.se/tvarredvegbyfc
Med vänliga hälsningar Tvärred/Vegby FC
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Årsmöte på VEGA!
Onsdagen den 18 Mars kl 18,30 så genomfördes Årsmöten för Vegby Vägförening samt
Byalaget VEGA.
Tankarna och funderingar fanns ju om mötet skulle genomföras eller inte med tanke på
Corona tider.
Efter samrådan mellan styrelserna så beslutades det att köra på.
Som sedvanligt började Vägföreningen sitt Årsmöte och Ordförande Peo Johansson
hälsade dom få som kom välkomna och förklarade mötet öppnat.
Mötet genomfördes och därefter lite fika innan nästa Årsmöte.

Från höger : Ordförande Peo öppnar Årsmöte Vägförening. Sekreterare
Enar Hemmings bredvid.

Så var det dags för Byalaget VEGA att ha sitt Årsmöte.
Detta möte genomfördes utan några konstigheter och Ordförande Henrik Rylander var
kvick med att slå med klubban.
Ordförande Henrik Rylander tackade alla som kom och för visat intresse.

Från höger Ordförande Henrik Rylander , sekreterare sittandes bredvid
Roland Johansson
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Hälsning från Röda Korset i Tvärred/Finnekumla
Vår årliga kretsstämma hölls måndagen den 24 februari. En punkt på dagordningen var
hur vi ska bli en krets per kommun. Alla de andra kretsarna i kommunen har nu tagit ett
beslut om detta och jag tror att det kommer att bli bra, som det nu är har många kretsar
svårt att få ihop en styrelse med kassör. I stället kommer det att bildas Röda
Korsgrupper där det är kretsar nu som då fortsättningvis jobbar på med samma
aktiviteter. Den nya kretsen kommer att heta Bogesunds Röda Kors krets och de andra
kretsarna kommer att heta det samma med man byter bara ut Krets mot Grupp. Under
årsmötet hade vi lite genomgång av Hjärt-lung räddning.
Är du förberedd om en kris kommer? Packa en krislåda för minst 72 timmar. Här
kommer ett förslag på vad som kan vara bra att ha och tänk på personliga saker som kan
vara extra viktiga, exempel personliga mediciner.
❖ Mat och vatten
➢ Fyllda 5–10 liters vattendunkar, beräkna 3–5 liter vatten per person och dag.
Ställ vattnet mörkt och svalt
➢ Vattenreningstabletter
➢ Stormkök och T-röd (bränsle).
➢ Termos
➢ Tändstickor eller tändare.
➢ Mat och dryck som klarar förvaring i rumstemperatur, till exempel: konserver,
torr mat, som pulversoppor, torkat kött, torkad frukt, energi och proteinbars,
choklad, nötter, frystorkat kaffe, te, saftkoncentrat.
❖ Skydd och värme
➢ Filtar i hushållet, gärna yllefilt alternativt sovsäck.
➢ Varma kläder.
❖ Belysning
➢ Ficklampa, batteridriven eller med dynamo/vev så att du inte är beroende av
batterier. Pannlampa
➢ Värmeljus och/eller blockljus.
➢ Gravljus för inomhusbruk.
❖ Sjukvårdsutrustning och hygien
➢ Röda Korsets första hjälpen-kit.
➢ Tandborste och tandkräm.
➢ Intimhygien, till exempel bindor, tamponger, blöjor.
➢ Toalettpapper och våtservetter
➢ Alcogel
➢ Torrschampo
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❖ Personligt
➢ Kontanter – om andra betalningssystem inte fungerar.
➢ Identitetshandling, körkort eller pass.
➢ Husapotek, till exempel:
➢ Värktabletter
➢ Koltabletter
➢ Vätskeersättning
➢ egen medicin.
Krig och katastrofer slår hårt mot många barn runt om i världen. Inte sällan är det svårt
för de allra mest utsatta att få vård när de blir sjuka eller skadas.
Så är det till exempel i Syrien. Efter åratal av krig är bristen på vård mycket stor. Vissa
sjukhus har attackerats och andra har tvingats stänga. Det är i det läget som Röda
Korsets hjälp behövs som mest.
På vårt fältsjukhus i nordöstra Syrien hjälper vi bland annat Khaled. Han är två år
gammal. Kriget har gjort honom föräldralös och han kom till oss efter att han brutit
lårbenet. Vår läkare undersökte honom med röntgen och satte igång med behandlingen.
För att läka fick Khaled ligga med benen utsträckta i en sjukhussäng i fyra veckor. Det
är inte det enklaste för ett litet barn och när Khaled kom var han rädd, tyst och
reagerade inte på något.
Sjukhuspersonalen gjorde sitt yttersta för Khaled skulle känna sig trygg.
– Varje dag fick han en ballong som vi lekte med. Efter tag började han bli sig själv
igen, han var väldigt aktiv, lekte och skrattade, säger Kjerstin Rastad, Röda Korsets
psykolog på sjukhuset.
Khaled kom till oss från ett barnhem efter att ha förlorat sin mamma i kriget. Under
tiden på fältsjukhuset fick en av pojkens släktingar syn på honom av en slump. På så
sätt blev en återförening verklighet i vårt sjukhustält.
Efter en månad kunde Khaled äntligen börja röra sig fritt igen. Han fick lämna
fältsjukhuset och återvända hem med sina släktingar och syskon.
– Steg för steg kan han börja gå igen, säger vår kirurg Giuseppe Soriani.
Tack vare Röda Korsets insats fick Khaled vård när det var kritiskt. Det är ett exempel
på hur hjälp når fram och gör stor skillnad. Men det finns många fler barn och vuxna
som behöver få hjälp. Därför fortsätter vi varje dag att kämpa för att ingen ska lämnas
ensam i en katastrof.
Var med oss och hjälp fler att få sjukvård, mat och rent vatten.
Det är inte bara i andra länder som det finns ett hjälpbehov, vi i Röda Korset vill också
hjälpa behövande i vår närhet, det kanske är någon som känner sig ensam och
utlämnad, så tag kontakt med oss som jobbar i Röda Korset.
Erén Svensson
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Skärtorsdagsmässa i FInnekumla Kyrka
De flesta av påskens gudstjänster firas i år i de andra kyrkorna i Åsundens församling,
men på Skärtorsdagens kväll, 9 april kl. 18.00, är alla välkomna till Finnekumla kyrka!
Finnekumla/Tvärredskören under ledning av Monica Johansson medverkar med sång.
Enligt traditionen släcks alla lampor och ljus i kyrkan mot slutet av gudstjänsten och
altaret ”kläs av” och blir alldeles tomt. Detta är en förberedelse för Långfredagen, den
dagen då Jesus dog på korset.
Två dagar därefter, på Påskdagen, firas Jesu uppståndelse och då är det ljus och glädje
igen i kyrkan. Detta sker i Tvärreds kyrka med ekumenisk kör.
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”Nu är det dags för anmälan”
Cykelmiddag 2020-05-30
Lördagen den 30 maj 2020 anordnar vi cykelmiddag i Vegby!
Cykla Vegby runt och ät förrätt, varmrätt och efterrätt på tre olika ställen med nya eller
gamla bekantskaper till varje rätt. Du är själv med och lagar och äter en av rätterna i ditt
hem, vilken av rätterna det blir lottas och meddelas under våren efter anmälan.
Anmäl er i valfria par såsom vänner, kusiner, partners eller annan konstellation –
åldersgräns är 18 år.
Anmälan sker till Roland Johansson, via sms 070-5165312 eller
roland.granbacken@gmail.com senast 2020-04-30.
Eventuell matallergi meddelas vid anmälan.
Kostnad per person är 100 kr och swishas i samband med anmälan till Roland,
070-5165312.

Avblåst p.g.a.
Hoppas att ni vill vara med! COVID-19
Annelie Eklöf, Mikael Johansson
Roland Johansson och Jörgen Landström
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Gamla tidningsurklipp
Vi är två, lite till åren komna, gubbar som träffas lite då och då för att prata om både
nya och gamla händelser. Båda heter vi Johansson i efternamn och är födda i Sämbyn
båda två. Om vi talar om att vi heter Gustav och Arne i förnamn så vet nog en del av
vegbybladets läsare vilka vi är. Vid ett tillfälle, för inte så länge sen, när vi träffades
hade Arne fastnat för ett par tidningsurklipp som han hittat i underlaget för
hembygdsboken ”Södra Säm och Finnekumla” som han tyckte vi borde ha med i
”bladet”. Sagt och gjort. Insändaren om cykelturen fanns att läsa i UT den 26 juni 1919
och artikeln om ”trafikolyckan” kunde läsas i UT den 28 juni 1919. Finns även med i
hembygdsboken
”På cykel runt Åsunden”
Från Länghem; tar vägen åt Finnekumla. Även här är det till en början ödsligt och glest
mellan ställena. Men framme i byn är det rätt vackert. Kyrkan befanns vara mycket
liten, mindre än jag trodde, när jag såg henne från Dannike. Men invändigt är hon dock
både vacker och kanske stor nog, då ju Finnekumla inte är så särdeles vidlyftigt. Vidare
går färden. En styv kvart till och jag är framme vid Fästeredssund. Här sammantränges
Åsunden till ett sund, så pass smalt att en längre bro kan förmedla överfarten de tider,
den håller ihop. Den del av sjön som ligger norr härom, plär kallas Övre Åsunden och
den södra Yttre Åsunden. Där kommer en motorbåt kilande från torpahållet, klarar fint
viadukten vid bron och lägger sävligt till vid bryggan. Där stå folk från Tvärred, Finnekumla, Dannike och Säm med bagage och korgar, krukor och koffertar, cyklar och alla
möjliga mojänger, allt hyvas på båten, somt på däcket och somt på taket. Passagerarna
stiga i båten, mistluren tonar, och så äro vi gladeligen på båtfärd över Åsunden till
Ulricehamn.
Vad ett par pratsjuka kvinnor kan åstadkomma, den 18.6. då arrendatorn Ernst
Hellström och hans hustru från Finnekumla skulle åka till Dalstorp för att övervara sin
svågers bröllop, inträffade ett svårt olyckstillbud, som helt och hållet får skrivas på
pratsjuka kvinnfolks konto. Då makarna Hellström voro komna på vägen cirka 200 m.
öster om Säms folkskola, gjorde hästen helt plötsligt ett hopp åt diket, med påföljd att
vagnen stjälpte och de åkande kommo i diket, under vagnen liksom också hästen kom
på rygg i diket, alltsammans beroende på att två av ortens kvinnor satt sig i dikeskanten
för att prata, och som vägen är ganska hög och dikena djupa, sågo varken de åkande
eller hästen något, förrän de kommo mitt för dem, då de började resa på sig, med
ovannämnda sorgliga konsekvänser. Olyckstillbudet avlöpte dessbättre lindrigt, ty både
de åkande och hästen kommo så gott som oskadade från olyckan. Hustru Hellström fick
några små skråmor i ansiktet och Hellström själv några ömma fläckar här och var på
kroppen. Däremot blev vagn och sele mer eller mindre skadade. Man kan med skäl
fråga sig, ha ett par grannkvinnor så mycket att prata, att de ej kunna göra det stående på
vägen, utan att sätta sig i vägdikena och bli en fara för resande? Det skedda borde bli en
varning för framtiden, skriver en meddelare till UT.
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Årsmöte för Vegbyortens hembygdsförening
har hållits för sista gången??? i Finnekumla församlingshem den 4 mars.
Det är dyrt att underhålla alla kyrkor och församlingshem så pastoratet undersöker om
Finnekumla församlingshem ska säljas. Ett annat alternativ är ombyggnad och minska
ytorna på huset för att hålla nere kostnader. Vi får se var som händer. Den kommer i alla
fall inte till hembygdsstugorna som Vegby klockstapel en gång gjorde.
Nu till mötet.
Vi började med en tyst minut för de som avlidna Ella Kindlund, Else-May Wegstrand,
Ingegerd Nord, Peter Josefsson, Rolf Magnusson, Siv Karlsson, Märta Sämmerby, Stig
Axelsson, Vera Josefsson, Sture Persson, Birgit Ragnarsson, Rune Björkelund, Britt
Johansson, Gunborg Carlsson. Som vanligt var Rolf Johansson sekreterare under mötet
och bredvid satt Iris Johansson som ordförande. Efter detta så blev det val på flera
poster. Inga nya namn i styrelsen utan vi som finns med är Wilhelm Josefsson som
ordförande, Maritha Wegstrand som kassör, Rolf Johansson som sekreterare utöver
dessa så sitter Ingemar Skattberg, Börje Wegstrand, Birgitta Kumpumäki och Yvonne
Henriksson med Margaretha Swedberg och Mona Rohdin som ersättare. Revisorer är
Ewa Wegstrand och Gun-Britt Andersson med Iris Johansson och Jörgen Andersson
som ersättare. Stug- och våffelvärdinnor är Berit Sjölin, Gun-Britt Johansson, Gun-Britt
Vegborn, Åsa Asplund, Mona Rohdin, Monica Ekman och Birgitta Kumpumäki som
även är nyckelansvarig och sammankallande. Valborgskommittén består av Wilhelm
Josefsson, Rolf Johansson, Arne Johansson, Birgitta Kumpumäki och Börje Wegstrand.
Som vanligt hittade vi ingen som ville vara med i Valberedningen utan det får styrelsen
sköta själva. Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes. Kan här nämnas att vi har
178 medlemmar vilket är 5 färre än föregående år. När det gäller reparationer och ny
byggnader så var det ett lugnt är. Valborg, Grillkväll på jordkulan i Säm med
tipspromenad, Midsommarfirande, Sommarsöndagar, Sell och potäter, Ärtsoppa och
punsch, Gröt åt vi olika dagar tillsammans med medlemmar. En liten hemvändare dag.
Lasse Sjölin hade gjort en svår tipspromenad med fotografier. Vinnare blev Gösta
Malm. Tenhult hembygdsförening var här på besök så Vegby även skola och bygdens
scouter . Marita redovisade vår ekonomi vilket gav ett plus på drygt 10.000 kronor.
Beslutades att medlemsavgiften skall vara oförändrat 100 kronor. Glöm inte att betala
in medlemsavgiften. På sista sidan ser Ni kontonummer eller ett telefonnr dit man kan
skicka pengar till. När det gäller verksamheten 2019 så kommer det ett särskilt blad för
detta. Ha det framme så ni inte missar något trevlig tillställning. Som vanligt kommer
Margaretha Swedberg hålla en utställning i sommar. Kommer att bli spännande om hur
man lekte förr i tiden. 14 personer var vi på mötet och avslutade med fika och
småpratade.
Hembygdsföreningen genom Rolf Johansson telefon 073 673 9448
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Vi vill gärna göra reklam för en ”möcke” bra hemsida
om hembygdshistorier och foton häromkring.
Vegbyortens hembygdsförening: www.hembygd.se/vegbyortens-hembygdsf-rening
(en lång länk, tyvärr). När man kommer till den sidan så kan man klicka på ”Meny”
uppe till vänster, då får man fram lite olika rubriker som man kan välja. Det går även att
gå in i https://www.hembygd.se/shf där ser man alla hembygdsföreningar.

Till sist: Har ni fotografier, historier eller äldre saker från vår bygd som ni vill bevara
för framtiden så kontakta oss i styrelsen.
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Medlemskap i Vegbyortens Hembygdsförening
Nu är det dags att förnya medlemskapet igen.
Ditt stöd är viktigt för att kunna hålla hembygdsparken och stugorna, samt Prästavägen,
Kapellet på Ängen och Jordkulan i Säm i gott skick
Program för 2020 (plats om inget annat anges är Liljastugan)
30 April

kl. 19.00

Valborgsmässofirande i Hembygdsparken
Finnekumla - Tvärredskören.

13 Maj

kl. 18.30

Grillkväll med tipspromenad vid Jordkulan.
Ta med grillmat.

19 Juni

kl. 15.00 - 17.00

27 Juni

kl. 14.00

Midsommarfirande i Hembygdsparken
Kaffeservering, lotteri m.m.
Sill & potatis eget tillbehör medtages
Förhandsanmälan till Maritha 070-2535 033

Söndagar 28 juni - 2 augusti kl. 14.00 - 17.00
Servering av kaffe och våfflor.
Ev. fler söndagar beroende på väder och tillgång på personal
21 Oktober kl. 17.00

18 November kl. 17.00

Ärtsoppa och punsch
Förhandsanmälan till Maritha 070-2535 033
Trivselkväll med gröt
Förhandsanmälan till Maritha 070-2535 033

OBS! Glöm inte att se Föreningsguiden för mer info
Medlemsavgiften är 100 kr/person
Du kan även betala med SWISH till 070-310 6946 (Maritha Wegstrand)
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TIPSPROMENAD !

Nu kör vi igång tipspromenaden igen.
Start nere vid grillstugan på Sjöparken mellan kl 10,00 – 11,00
Kaffe och kaka finns att köpa såklart.
Datum för tipspromenaden är följande:
5 April
Annandag Påsk 13 April
19 April
26 April
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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

Handikappanpassat: Rymlig entré i
markplan, med handikapptoalett och hiss
till respektive våning
Puben: 46 m2 för upp till 50 personer
Stora salen med scen: 140 m2 med en
scen på 52 m2 för upp till 250 personer.
Totalt upp till 300 personer
Bord, stolar och porslin för dukning
finns samt kök med storköksdiskmaskin
Som medlem i Byalaget Vega har du
medlemspriser på hyra. Prisexempel:
Barnkalas dagtid i puben inkl kök, 200 kr.
Fest i puben fredag/lördag kväll, 400 kr.
Större festlighet i stora salen
fredag/lördagkväll 800 kr
För frågor om hyra och bokningar
kontakta Micke: 0321-72329 eller 0708397940 eller maila micke@vegby.se
Kolla mer: www.vegby.se
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Vegby-bladets framtid
Vi tackar Tomas Karlsson för hans insatser med att hålla intresset för bygden vid liv i
Vegby-bladet och skall efter bästa förmåga föra facklan vidare.
Flyttade hit 2012 med min gravida fru (dåvarande flickvän. Vi gifte oss på Vega 2016)
till morfar Folke och mormor Eves funkishus på Storgatan där jag spenderade somrarna
som liten. Mina föräldrar livnärde sig som knallar och reste runt i landet på
högsäsongen så jag och mina systrar fick då spendera en stor del av somrarna här i
Vegby. Som min fru lite retligt kallar det hade jag en bullerby-uppväxt och var väldigt
stolt när morfar Folke erbjöd sig att sälja sitt egenbyggda hus till oss. Vi har gjort oss
hemmastadda här mellan de vackra sjöarna och hoppas kunna tillföra något lite till
bygdens fortlevnad.
Jag vill, tillsammans med övriga redaktionen, önska er alla fortsatt välgång och hälsa i
dessa prövande tider!
Max Vegborn

kontakt@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: Max Vegborn,
Per-Erik Frilander, Mikael Petersson, Rolf
Johansson, Maritha Wegstrand.
Kontakt: Kontakta redaktionen enklast
via mail, kontakt@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 23. 2020. Deadline för
artiklar: 1a juni.
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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