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Föreningen har stadgeenligt haft årsmöte samt elva protokollförda 
styrelsemöten. Dessutom har styrelsen haft ett antal icke protokollförda 
arbetsmöten.
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Föreningen har 174 enskilda medlemmar/ hushåll, 23 företag och 71 
pensionärer som medlemmar. Beträffande den ekonomiska ställningen 
hänvisas till kassörens ekonomiska rapport.

Samhällsföreningen bjöd in till möte i Ätrasalen, angående att vårdcentralen 
skulle få en ny läkare i tjänst. Bengt Ivarsson informerade om det positiva 
beskedet. 

På påskaftons kväll tändes påskbrasan sedvanligt på Gurkbänken. Årets 
eldvakter stod VBK för.

Den 1 maj kunde vi återigen skåda ett 50 tal veteranbilar på Gurkbänken.

Första måndagen varje månad under växtsäsongen har frivilliga och 
representanter från föreningar träffats på Gurkbänken för att rensa ogräs och 
städa. 

Vi har under året renoverat taken på vindskydden utmed Ätran. Detta 
möjliggjordes av bidrag från bygdepengen. 

  Två nummer av Brofästet har utkommit. Tidningen skrivs av Jill Wegerup i 
samarbete med styrelsen och är mycket populär och efterlängtad. Samtliga 
hushåll i Vessigebro ”storkommun” får dem i sin brevlåda.

Samhällsföreningen har kallat till två stycken föreningsmöten under året. På 
dessa möten var Vessigebros föreningar inbjudna. 



Kvällen före midsommarafton samlades medlemmar från hembygdsföreningen 
samt styrelsen för att klä midsommarstängerna till Älvgården och Gurkbänken. 
På midsommarafton slöt ca 200 bybor upp till dans kring stången och 
avslutningsvis förtärdes medhavd fikakorg. Musikunderhållningen stod Harald 
och Majvor Sandberg för.

På Sveriges nationaldag anordnade Vessigebro Samhällsförening sedvanligt 
firande. Den nya Klubbstugan stod klar och VBK bjöd in till invigning. Årets 
nationaldagstal stod Ingmar Alenäs för. Falkringens folkdanslag bjöd på 
sedvanlig uppvisning samt att sång och musik framfördes av Mia Abrahamsson 
med kör. Firandet avslutades med kaffe och bakelse som gymnastikföreningen 
och SPF stod för.

2017 års allsångskväll bjöd på åska och regn. Men detta stoppade inte publiken 
från att lyssna och njuta av musik från Robin Rösehag, Jonatan Bengtsson och 
gästartist Sara Axelsson . Hallands veteranbilsklubb medverkade med bilar från 
förr. I samarbete med VBK och Samhällsföreningen kunde publiken förtära 
nybakade våfflor och dryck.

En lördagskväll i september bjöds styrgruppen för Gurkbänken in till fest. Deras 
mångåriga engagemang och arbete ville samhällsföreningen tacka för. Ylva 
Nilsson och Agnes Lax stod för underhållningen. 

Traditionsenligt tänder samhällsföreningen ”julgranen” på Gurkbänken under 
december. Många har hälsat att den verkligen är fin under de mörka timmarna.

Styrelsemedlemmarna och inbjudna gäster samlades en fredagskväll i 
Klubbstugan för att avnjuta en jultallrik från Ekholmen.   

Första söndagen i advent anordnades den sedvanliga 
Julmarknaden/Tomtepromenaden. Ätrasalen fylldes av ett 25 tal knallar som 
sålde allt från bröd till textilier. Ett rekordstort antal besökare ville lösa årets 
kluriga tipspromenad. För första gången kunde man åka häst och vagn. Under 
eftermiddagen delades också priset Årets Vessigebrobo ut till Emmi 
Christensson.

Slutligen ett varmt tack till alla som har bidragit till Vessigebros 
Samhällsförening under året.
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