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Tiden springer fram och redan är sommaren här. Vi i samhällsföreningen blickar fram emot en sommar med flera 
roliga evenemang.

Nationaldagsfirandet inleder sommaren och midsommarfirandet följer på. Sedan kommer vi till sommarens stora 
händelse som sker den 3 augusti. Hemvändardag! 

Vi är många föreningar och företag som hjälps åt med att göra detta till en riktigt trevlig heldag som ska bjuda 
nöjen för alla åldrar och av många olika slag. På baksidan av detta Brofäste som du håller i din hand presenteras 
det som i nuläget är klart. Men mer kommer och du kan följa vårt arbete med hemvändardagen via vår hemsida 
och Händer i Vessigebro på Facebook. Kanske har du någon tanke om något som borde finnas med på program-
met? Hör av er till oss. 

Likaså hoppas vi att ni under sommaren och i början av hösten hör av er till oss i Vessigebro Samhällsförening 
och nominerar Årets Vessigebrobo 2019. Alla förslag är välkomna.  Förra året var det Per-Anders Lorick som blev 
utnämnd och till hösten när Brofästet kommer med sitt andra nummer hoppas vi kunna bjuda på en intervju med 
denne fine man som gjort så mycket för bygden. 

Själv ser jag fram emot sommaren och inte minst ledigheten. Vardagen är fylld av arbete och föreningsarbete. Det gör att jag inte hinner träffa våra barnbarn 
riktigt så mycket som jag vill även om det blir en hel del. I numret vid jul blev det fel kring hur många barnbarn jag har. Ni kanske trodde jag blivit alldeles 
stollig. Men självklart vet jag att det är två fina barnbarn jag har. Valter och Elvira- små ögonstenar som det är så underbart att få vara med. Så just tid med dem 
och övriga familjen är vad jag önskar mig för sommaren, samt vackert väder till alla våra evenemang. 

Varje gång jag får chansen att skriva några rader vill jag säga tack till alla föreningar med olika personer som varit en del av de olika samarbeten som vuxit fram 
och utvecklats här i byn med Hemvändardagen som årets stora. Tillsammans utvecklar vi vår livsplats. Jag vill också rikta ett tack inåt, till min styrelse i sam-
hällsföreningen. Extra tack får Maria Olsson, Daniel Sandberg, Ann-Sophie Göthlin och Ingrid Persson som avgått efter år av gott arbete. Deras platser fylls av 
Monica Sjöholm, Katrin Rylin och Marita Bengtsson som vi önskar varmt välkomna . Ni lär känna dem lite bättre på sidan 9. Det finns en vakant plats i styrelsen 
så om någon är intresserad av att engagera sig är det bara att höra av sig. 

Sist men inte minst ber vi i Vessigebro Samhällsförening att få önskar er alla där ute i Vessige med omnejd en riktigt skön och trevlig sommar!

Sommar och härliga tider!

REDAKTIONELL TEXT & BILD

Jill Wegerup

j_wegerup@hotmail.com

GRAFISK FORM & LAYOUT

V-TAB Falkenberg

ANNONSFÖRSÄLJNING

Monica Sjöholm

monica.sjoholm@seaside.se

Stöd samhällsföreningen – bli medlem 

Att bli medlem är enkelt. Betala in med-
lemsavgiften till bankgiro 5945-1609, 
glöm inte notera namn och adress. Med-
lemsavgiften 2019: 200 kronor för familj/
hushåll, 175 kronor för pensionärer, 400 
kronor för företag och föreningar. Kontakta 
oss gärna om du har tips eller funderingar, 
info@vessigebro.se

Dan-Olof Karlsson, ordförande Vessigebro Samhällsförening

Underhåll av Gurkbänken
Först och främst vill Vessigebro Samhällsförening rikta ett stort tack till alla som hjälper till med 
städningen av Gurkbänken. Numera är det första lördagen varje månad, klockan 9.00 och då möter 
alla som vill hjälpa till upp vid Gurkbänken. Ta gärna med egna verktyg för trädgårdsarbetet och en 
fikakorg så att städstunden avslutas med att alla inblandade sitter ner tillsammans för en gemytlig 
stund. 
- Tack till alla som hjälper till, ni är värda varsin stor ros. All hjälp behövs. Tillsammans för samhället 
gör vi det här, säger Dan-Olof Karlsson, ordförande i samhällsföreningen. 
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NU HAR VI UTÖKAT MED NYTT  
LIST- OCH SKIVFÖRRÅD

Två månaders hårt slit tog Ätrasalen från att vara nedgången och på 

fallrepet till att ståta ljus och fräsch med goda framtidsutsikter.

- Bokningar trillar in och alla tycker att det blivit så fint, säger  

Leif-Gunnar Elofsson, ordförande i Vessigebro Bygdegårdsförening. 

Två månaders hårt slit tog Ätrasalen från att vara 
nedgången och på fallrepet till att ståta ljus och 
fräsch med goda framtidsutsikter.

- Bokningar trillar in och alla tycker att det bli-
vit så fint, säger Leif-Gunnar Elofsson, ordförande 
i Vessigebro Bygdegårdsförening. 

Det var 35 år sedan sist Ätrasalen fick en an-
siktslyftning men efter att ha varit stängd under 
februari och mars ståtar lokalen med ny glans. 
Furupanelerna har målats i en ljus grå färg, alla 
väggar är fräscht vita och ventilation är utbytt. 

- Det har gjorts ett grundläggande jobb och 
ventilationen var en stort jobb då det var länge 

sedan den fungerade som den ska. Kanske inte 
så konstigt med tanke på det 54 kg stora fågelbo 
som vi hittade. Det fanns ett ställe där det var 
fritt fram att flyga in och det hade uppenbarligen 
fåglar gjort, berättar Leif- Gunnar ”Elof” Elofsson. 

Renoveringen har gått på omkring en halv miljon 
kronor och har kunnat ske genom ett större bidrag 
på 200 000 kronor från Lässtyrelsen, ett banklån 
och så bidrag från lokala föreningar och företag. 
Leif-Gunnar berättar tacksamt om detta och all 
den hjälp man också fått med själva arbetet. 

- Till exempel kan jag lyfta SPF. Innan var de 
en grupp som hyrde här hos oss rakt upp och ner 
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Gillar du kakel? Då kommer du att älska oss!

Hos oss hittar du kakel, klinker och mosaik i alla tänkbara färger och former. 
Välkommen att släppa lös din fantasi.

Vi vill sätta kakel på tillvaron!

Tel. 073 240 66 00 • anders@martingsplattsattning.se
Kontakta oss för kostnadsfri offert på ert kakeljobb!
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Sverige firas enligt tradition

Det är Samhällsföreningen, Spf och VBK som 
hjälps åt med firandet av 6 juni. En tradition 
som nu hunnit få många år på nacken och som 
är många kär. Vid 17.00 samlas alla vid Brunns-
torget och sedan går marschen gemensamt bort 
till andra sidan bron och Gurkbänken.

– Det är en fin tradition och vi är glada att 

Den 6 juni på nationaldagen är det traditionsenligt firande på Gurkbänken 

med folkdanslag, tal och bakelse.

bara Nu bidrog de med 10 000 kronor och en 
massa arbetstimmar. Genom det här arbetet har vi 
svetsats ihop och nu framöver gör vi projekt ihop 
och håller just nu på med en gemensam bidrags-
ansökan. Det är en av alla positiva bieffekter reno-
veringsprojekt haft. 

Även inom bygdegårdsföreningen har man arbetet 
gjort att gruppen lärt känna varandra på ett helt 
nytt sätt, många känner att projektet givit ny en-
ergi och tillsammans har man sporrat varandra till 
många jobbtimmar. 

- Även folk utanför bygdegårdsföreningen har varit 
fantastiska på att hjälpa till. Det är många vi har 
att tacka för att det blev så bra och gick så smidigt 
som det gjorde. Det var viktigt att inte behöva ha 
stängt för länge då vi såklart tappade bokningar då, 
samtidigt så var bygdegården nedgången och verk-
samheten haltande så en kraftinsats var nödvändig. 

Sedan Ätrasalen nyöppnade första helgen i april 
har det varit gammeldans, dans till Bengt-Arvids 
på skärtorsdagen, barnteater med Alfons Åberg 
och flera bröllop. Just det sistnämnda har det 
kommit in fler bokningar av. Leif-Gunnar känner 
det som att det snabbt spridit sig att Ätrasalen 
nu tagit steget in i dessa tider med en modernare 
miljö. Något som känns viktigt då gammeldan-
sen blivit mindre. Den trenden gäller över hela 
Sverige och är inte unik i Vessigebro men det 
hjälper inte att veta det, när det som varit den 
stora inkomstkällan håller på att sina. 

- Vi valde att våga satsa och vi är väldigt stolta 
över resultatet. Nu hoppas vi verkligen att intres-
set för Ätrasalen håller i sig och här blir mycket 
bokningar framöver, säger Leif- Gunnar Elofsson. 

Sist Ätrasalen renoverades var det 1994 och 
även då var det en Elofsson som satt som ord-

förande. Leif-Gunnars pappa Leif. ”Elof” tycker 
det känns speciellt att sitta och se gamla bygg-
papper och planer som upprättats av hans far. 
Det känns också speciellt att vara med om att 
förvalta Ätrasalen så att den finns kvar för kom-
mande generationer. 

- Ätrasalen är 90 år i år och står den fin för att 
möta många besökare. Samlingsplatser är viktiga 
och den här satsningen gör att vi fått mycket en-
ergi till att hitta på mer saker. n

Falkringen kommer och dansar som vanligt, de 
sprider verkligen festlig stämning. Årets natio-
naldagstalare är Heléne Enarsson och det ska bli 
roligt att höra henne, säger Dan-Olof Karlsson, 
ordförande i samhällsföreningen.

Efter talet samt musiken och dansen som sker 

borta vid scenen på Gurkbänken välkomnas alla 
ner till VBKs klubbstuga på Brovallen där det 
bjuds på nationalagsbakelse. 

– Jag tycker att Vessigebro är som Sverige- 
vackert och välkomnande mot alla- och vi väl-
komnar alla varmt till vårt nationaldagsfirande, 
säger Dan-Olof Karlsson. n
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Gamla och nya tider  
på Sjönevads Gästis

Det har hänt mycket under åren som Kålle Gun-
narsson arrenderat restaurangen på Sjönevads 
Gästis. Ett uppdrag många pratade om som 
omöjligt efter att krögare kommit och gått. 

- Mitt första beslut var att enbart ägna mig åt 
evenemang och genom det så kan jag väva ihop 
gästis med min verksamhet i stan. Annars hade 
det inte gått. Så vi satsar på Spelmansstämman, 
Sjönevads marknad, mordgåtor,  julbord och så 
Fars- och Mors-dag. 

Evenemang som gått väldigt bra. Kålle berät-
tar att det inte är bara är han och gästerna som 
stormtrivs här ute utan personalen också. 

- Alla anmäler sig alltid väldigt gärna till att 
jobba nr vi är här ute. Jag tror de precis som jag 
känner lugnet när de kommer hit. Dels naturen 

dels den gammeldags miljön gör att man får en 
annan puls, det är ett andningshål. 

Lugn i all ära men Kålle jobbar ändå hårt till-
sammans med ägarna Ove Pettersson och Helen 
Schroeder för att det ska bli mer fart och fläkt i 
Sjönevad. Tillsammans har man gjort en stor an-
strängning inför årets marknad. Det är 200-års 
jubileum för Sjönevads marknad och man hop-
pas kunna locka många knallar att komma och 
också mer knallar som har mer traditionella varor 
och lite mer hantverk. Ett lite större tivoli än det 
varit de senaste åren hoppas Kålle också på. 

- Vi jobbar på Axels tivoli och sen har vi lagt 
en föreställning av Schlagerabstinens här. På 
lördagskvällen kör vi i stora tältet och det ska bli 
roligt att se hur gensvaret blir. 

Marknaden firar 200 års-jubileum i år och en ny musikfestival föds- det blir en spännande sommar på 

Sjönevad Gästis. 

- Det är vår fjärde sommar och vi har blivit så väl mottagna här att det ger energi till att satsa på att 

skapa mer här, säger Kålle Gunnarsson.

AUKTION I BACKHORVA
För att återknyta till gamla tider kommer man 
också spela upp en scen ur Emil på Lönneberga. 
I vanliga fall får man inte bryta ur någon del av 
Astrids Lindgrens föreställningar men med ett 
tillstånd i fickan kan Kålle låta sin skådespelare 
som ska spela Emil på Teatergläntan hela som-
maren, gästa Sjönevad. Scenen de kommer att 
spela upp lite här och var under dagarna är den 
när Emil med familj är på auktion i Backhorva.

- Det ska bli roligt att skapa stämning och 
glädje med hjälp av detta. Marknader är en gam-
mal fin tradition som går tillbaka långt långt. 
Men det är färre och färre marknader som dess-
utom tenderar bli mindre och mindre. Många 
knallar har det tufft och är äldre, när den nya 
kassalagen kom så var det många som gav upp.  

Kålle Gunnarsson och Hans Johnsson vid den fina kakelugnen på Gästis. Hans är morfar till Kålles sambo Tobias och han har varit med och renoverat Gästis. 
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Och hur kommer  sen intresset vara för den två 
dagar långa musikfestivalen 17-18 juli? 

- Jag har satsat på att skapa en festival som 
påminner om den klassiska visfestivalen på Hwi-
tan. Att folk kommer hit, sitter ner och äter en 
bit mat eller bara dricker något samtidigt som 
de tar del av alla de olika fina musikerna, det 
är mitt mål. 

Inne i Falkenberg är det överetablerat av konser-
ter och tillställningar i sommar så Kålle är glad 
att han inte konkurrerar med dem utan gör sin 
grej ute i Sjönevad och tror att omgivningarna 
kommer sätta ramen alldeles perfekt. Sjönevads 
Musikfestival har alltså premiär i år men kommer 
förhoppningsvis bli en långvarig tradition. För-
utom många lokala artister och förmågor kom-
mer Robert Wells, Åsa Jinder och Roger Pontare 
uppträda samt Kålle själv och hans välbekanta 
vänner som Sara Axelsson, Pierre Hagman, Ro-
bin Rösehag och Tove Holm för att nämna några.

SPELMANSSTÄMMA
I direkt anslutning till Sjönevads Musikfestival 
är det 19-20 juli dags för Sjönevads Spelmans-
stämma. På fredagen är det buskspel och på 
lördagen allspel. 

Till hösten blir det sedan fler kvällar med mord 
då konceptet med ”ordgåtor i Sjönevad” tagits 
emot riktigt väl. Vid mordgåtorna och de andra 
middagstillfällena; julbord och Mors- och Fars 
dag är det mer tid att prata med gästerna och 
det är gott om lokala sådana men också många 
som kommit en bra bit för en stund i Sjönevad. 

- Det är väldigt roligt att så många pre-
senterar sig och berättar att de kommer 

från Sjönevad eller bygden runt om. De be-
rättar att de är så glada att gästis fått nytt 
liv och att det betyder mycket för alla. Det 
känns väldigt speciellt och går in i hjärtat. 

UNIKA GÄSTIS
Sjönevad Gästis är unikt att enda sedan det 
byggdes 1850 har det alltid varit ett gästgiveri. 
Att få ta hand om det arvet betyder mycket för 
Kålle. Han känner sig glad över förtroendet han 
fått av Ove och Helen samt kring deras fina sam-
arbete. Tillsammans har de långsiktiga planer för 
den gemensamma ögonstenen.

- Vi har nu lagt ner mycket tid och pengar på 
att rusta Sjönevads Gästis för framtiden. Efter 
många år då verksamheten inte hade gått bra 
så var stället ganska nergånget. Men nu har vi 
gjort en grundlig renovering och ven om det finns 
några delar kvar så är det nu en helt annan bygg-
nad som tar emot gäster. 

Kålle berättar om de olika etapper av renovering-
ar han gjort. Först var det storstugan (matsalen)  
som fick helt nya kläder och en helt ny grund. 
Det är inte bara färg på väggar och lite yta som 
fått kärlek utan man har isolerat golv och väggar, 
en grundlig renovering. I år gick krogstugan (där 
bufféer med mer dukas fram) gått samma väg. 
En helt ny bar har byggts och ute i köket har alla 
köksmaskiner bytts ut. 

- Nästa steg som jag hoppas vi ska kunna 
genomföra snart är entrén och toaletterna. Men 
helt ärligt så kan det hända att plånboken måste 
vila lite. 

Möbler och porslin som köpts in är från forna 
tider och det har lagts ner mycket tid på att ska-

pa en känsla av förr i tiden. En stil som passar 
huset skäl. Gammalt och nytt vävs ihop under 
Kålles kärleksfulla blick. För det är ren och skär 
kärlek som driver Kålle till att satsa på Sjöne-
vads Gästis. Han pratar om att få vara en del av 
något mer genom att bevara stället och ta hand 
om det, att få vara en del av byggnadens och 
verksamhetens historia.

- Jag är stolt över detta projekt och ser en 
framtid här, än kommer det dröja några år men 
sen tror jag att min dröm om att kunna ha öppet 
här på söndagar, i alla fall under sommarhalv-
året, kan bli sann. 

Men i Sjönevad hastar Kålle inte fram något 
utan tiden får ha sin gång. Saker får växa lång-
samt och under tiden kan såväl gäster som Kålle 
med personal njuta av unika Sjönevad Gästis. n
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Vad gör en vägförening?  
Har hand om vägar... och ja, vad mer?
Vessigebro Vägsamfällighetsförening valde i no-
vember förra året in Gert-Olof Holst, i folkmun 
kallad Måns, till ny ordförande i föreningen. 
Gert-Olof tog då över ordförandeskapet från 
Jan-Åke Jacobson och bildade tillsammans med 
Sven-Olov Alexandersson (kassör), Catharina 
Andersson (sekreterare), Johan Bengtsson (le-
damot), Marcus Persson (ledamot) och Torbjörn 
Hermesgård (suppleant) den nya styrelsen för 
vägsamfällighetsföreningen. Föreningen träffas 
kontinuerligt under året för att lyfta fram frågor 
gällande förbättringar för samhället främst när 
det gäller vägar, vägunderhåll och grönområden, 
men arbetar även för ett trivsamt, tryggt och sä-
kert samhälle där också naturen värnas. Är man 
intresserad av att bli en del av detta arbete och 
få möjlighet att hjälpa samhället framåt, så finns 
det även vakanta platser i styrelsen.

Föreningens huvudfokus ligger på underhåll 
av enskilda vägar och skötsel av grönytor men 
koncentrerar sig inte enbart på detta. Det förs 
exempelvis dialoger med föreningar och företag 
i samhället. Nämnas kan att vägsamfällighets-
föreningen aktivt medverkat till avsmalningen av 
den större vägen, vilket lett till att hastigheten 
minskat och trafiksäkerheten ökat. Säkerhet är 
en viktig del av föreningens arbete. Under vin-
tern är det vägsamfällighetsföreningen som står 
för väghållningen så att trafikanter kan ta sig 
fram på ett tryggt sätt. Även sommartid finns det 
jobb för föreningen när det kommer till trafiksä-
kerhet. Bland annat uppmärksammar förening-
en fastighetsägarna på vikten av att hålla nere 
häckar så att dessa ej går ut över vägbanan och 

således skymmer sikten för 
trafikanter.

Vägsamfällighetsföreningen 
har en hel del på gång. Det 
finns önskemål om att asfal-
tera vägen fram till sopsorte-
ringen och det har påbörjats 
en dialog med företaget som 
sköter området kring sopsorte-
ringen om att inhägna områ-
det, för att på så vis förhindra 
skräp att blåsa omkring. Öns-
kemål finns också på att få 
belysning vid sorteringen.

Ett annat projekt som det 
finns tankar på, trots att detta 
inte ligger helt inom förenings 
ansvar, är hur man skulle kun-
na hjälpa salamandrarna som 
vandrar över Forsvägen. Varje 
år blir många salamandrar 
påkörda när de försöker ta sig 
över vägen och styrelsen fun-
derar nu på hur man skulle 
kunna avhjälpa detta. Skulle 
en tunnel vara möjlig?

Gurkbänken är också den en del av det som väg-
samfällighetsföreningen är inblandad i. Det är 
vägföreningen och samhällsföreningen som hjälps 
åt att hålla ordning och sköta gräsklippningen. 
Även övrig gräsklippning kring lekplatserna i sam-
hället faller inom ramen för vad föreningen gör.

Just nu så fokuserar vägsamfällighetsföreningen 
på upprustningen av bron vid Venebergsvägen. 
En nyasfaltering av ICA:s parkering står också på 
agendan. Gert-Olof hoppas kunna förvalta upp-
draget väl, som ordförande. n
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Katrin Rylin bor i 
Vessige, eller rättare 
sagt Sjönevad till-
sammans med man 
och tre barn. I hem-
met finns även hund 
och höns. Katrin kom 
till Vessige då hon 

träffat sin Johan. Hon stortrivs med livet i Sjö-
nevad som hon beskriver som härligt. Katrin trivs 
med att bo nära sjön, den vackra naturen och 
alla trevliga grannar.  
Beslutet att gå med i samhällsföreningens sty-
relse kom då Katrin tycker det är roligt att en-
gagera sig i de bra saker som föreningen gör; 
julmarknad, nationaldagsfirande och midsom-
marfirande. Samt i år en hemvändardag.

- Vi sköter ju också om området vid vindskyd-
det vid Ätran samt Gurkbänken. Det känns bra 
att hjälkpa till. När vi städar Gurkbänken är det 
trivsamt och ju fler vi är, stora som små,  desto 
fortare går det att städa denna pärla innan vi 
kan sätta oss ner och avnjuta vår medhavda fika. 

Nya krafter i styrelsen
För snart två år sedan flyttade Monica Sjöholm till 
Vessigebro. Ursprungligen är hon från Kungälv men 
2010 flyttade hon och sambon till Falkenberg.

-Redan då hade vi ögonen på Vessige men hit-
tade inget bra boende. Men så kom chansen för 
några år sedan och vi stortrivs här.
Det är närheten till allt i det hon beskriver som 
en ”fullgod by” med affär, post, vårdcentral, 
tandläkare och bibliotek som Monica uppskattar 
mest tillsammans med den fantastiska naturen. 
Förutom sambo finns en dotter på 6 år och två 
bonusbarn i Monicas familj.

Ordförande Dan-Olof lockade med Monica i sty-
relsen och hon ser fram emot lära känna ännu fler 
människor i bygden samtidigt som hon är med om 
att göra bra saker.
-Samhällsföreningen gör ett fantastiskt jobb och 
det känns roligt att vara med i gruppen.

Marita Bengtsson tackade  ja till att vara med i samhälls-
föreningens styrelse eftersom hon tror på lagarbete.

– Jag vill vara med i ett lag som tillsammans 

kan påverka och för-
ändra, det är detta. 
Jag är en lagspelare 
och nu när damlaget 
i VBK tyvärr la ner på 
grund av spelarbrist 
så behövde jag ett 
nytt lag.

Hon uppskattar Vessige som hon bott i sen 1991 
för att det är vacker natur, här har barnen kunnat 
gå i en liten skola, här finns en stark gemenskap 
och tillgång till affär, bad, bank (även om den pre-
cis lagts ner) samt bra träningsmöjligheter. Hon 
tränar flitigt med Vessige Kettlebell.

Några flyttar inom Vessigebro har det blivit och 
numera bor hon i Väby.

- Här bor jag med min fantastiska sambo Ola. 
Där trivs vi och tillsammans är vi rika på barn, 
7 stycken, och barnbarn, 4 stycken som kommer 
och hälsar på så ofta det går. Barn är en stor pas-
sion i livet, jag har fått gåvan att få jobba med 
barn som förskollärare på Vessigebro förskola. n

Brogatan 7, 311 64 VESSIGEBRO

• Elinstallationer 
• Automatikskåp 
• Programmering

Vi utför allt inom

Tel 0346-71 33 30

www.el-andersson.se

MARITAKATRIN
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Självplock av blommor

Vessigebrotröjor
Som en hyllning av tider som varit men framför allt av hembygden Vessigebro så har Leif-Gunnar 
Elofsson och Henrik Flädjemark tagit fram en retro Vessigetröja. 
-Henriks mamma hade kvar en tröja så vi utgick från den och tryckeriet hjälpte oss ta fram en exakt 
kopia. Den är en klassiker och säljs redan nu. Lägg ett mail till mig bara, säger Leif-Gunnar "Elof" 
Elofsson. 
Tröjan kommer också att säljas på Hemvändardagen. Tröjan kostar 200 kronor för vuxna och 150 
kronor för barn. Ett överskott på 100 kronor per tröja går till Ätrasalen.

Mellan Vessigebro och Sjönevad ligger vackra 
Gunnarstorp, inbäddat i blommor. Och en del av 
blommorna får man plocka med sig hem. Ett av 
få ställen som har självplock av blommor är Inge-
gerd och Alf Karlssons Gunnarstorp. 
För den som är intresserad av vackra blommor 
bjuds på lite av varje. En storfavorit bland plock-
are är dahlior så det finns det mycket av, men 
marken fylls också av luktärtor, pioner, rosor, vin-
bär, solrosor, klockrankor och lite annat. Sedan 
2010 har man öppet och det är runt 10 000 
kvadratmeter med blomsterfröjd som möter alla 
besökare och förutom att man får med sig vackra 
blommor hem så är plockandet en fin stund i un-
derbar miljö.

Firandet av midsommar har växt i Vessigebro 
och förutom det anrika firandet på Larsagår-
den som sker dagen efter midsommardagen 
så har firandet på Gurkbänken blivit en succé.  

Nu är det femte året och vi är glada över hur 
det blivit  en kär tradition för många, säger 
Dan-Olof Karlsson.  Kvällen innan midsommar-
afton är det dags för alla hugade att bege sig 
till Älvgården för att vara med och klä midsom-
marstängerna. För den som vill och har tillgång 
är det välkommet att ta med sig blommor. Kring 

sex brukar man börja jobba med stången till själ-
va Älvgården och den som ska till Gurkbänken. 
 
De boende brukar sitta och titta på, många upp-
skattar den här traditionen. När vi klätt  klart 
så blir det kaffe och tårta. Det är samhällsfören-
ingen och hembygdsföreningen som tillsammans 
ordnar detta liksom själva firandet som i år blir 
fredag 21 juni. 

Klockan 14 reses midsommarstången och i år 
blir det dans till levande musik. Spelmännen 

Majvor och Harald kommer med dragspel och 
gitarr för att spela och sjunga traditionsenliga 
sommarvisor som hör midsommar till. Förutom 
dans, sång och lek så brukar folk gå runt och 
prata samt avnjuta sina medhavda picknickar.  
Någon servering är inte öppen denna dag.

Firandet på Larsagården söndag den 23 juni har 
många år på nacken. Klockan 14 är tiden som 
gäller och bakom arrangemanget står Vessigebro 
Hembygdsförening. n

Fem år med midsommar på Gurkbänken
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40 år med skolresan till Stockholm

Ett av Hallands största ingenjörs-
företag med egen tillverkning. 

MARKARBETE & LANTBRUK
Erling Jönsson

Sörby 424, 311 65 Vessigebro
0346-206 65 • 0708-70 71 26

www.dalhems.com

Maskingrävningar och enskilda avlopp 

sjonevadsmaskinstation.se 

För tio år sedan tog Okome Buss över körnigen till 
Stockholm för de som går sitt sista år på Vessige-
broskolan. Dessförinnan var det Helge Johansson 
med sitt Ramnareds Busstrafik som i 30 år körde. 

- Det är en otroligt fin tradition och ibland kommer 
någon elev fram många år senare och pratar om det 
när man träffas på till exempel ICA, berättar Jörgen. 

Jörgen tycker det är roligt att Vessigebroskolan 
fortfarande gör resan, han tycker det är synd att 
allt färre skolor kommer iväg på resor. Resan sker 
varje år över Kristi Himmelfärds-helgen då barnen 
är lediga från skolan. För eleverna kostar den ing-
et vilket är viktigt. Genom först och främst försälj-
ning av fika under olika tillställningar i Ätrasalen 
får man in pengar.

- De säljs fika under gammeldansen, julmark-

naden och andra möten. Sedan har det sålts New 
Body också. Själva arbetet får ihop gruppen också 
så det är en possitiv bi-effekt, säger Jörgen. 

Årets resenärer har allting bekostat uppe i Stock-
holm och det blir bland annat besök på Vasamu-
séet, Gröna Lund, Globen Skyview, Riksdagen och 
en spökvandring i Gamla Stan. 

- Programmet är alltid en blandning av lite all-
var med sevärdheter som ger kunskap men också 
med rent nöje som Gröna Lund. Där är vi på lör-
dagskvällen och det brukar vara resans absoluta 
höjdpunkt, säger Jörgen. 

I år är det 15 elever som reser och lika många 
vuxna. Förutom Jörgen är det föräldrar. 

- Vi vuxna har väldigt kul dels med barnen dels 

lär vi känna varandra. De som varit med och har 
yngre barn brukar alltid vilja åka med igen. Man 
knyter kontakter och har så roligt, säger Jörgen. 

Förhoppningsvis kommer resan att leva vidare i 
många år till och fler Vessigeelever får möjlighe-
ten att besöka vår huvudstad tillsammans med 
sina klasskamrater. En som gör resan för femte 
gången är Henrik Flädjemark. 

- Jag var med på premiärresan, det var vår lä-
rare Marianne Larsson som var initiativtagare. Se-
dan åkte jag med mina barn Sofia, Carl och Eric. 
Nu åker jag med bonusdottern Ebba och min 
sambo Annelie, Ebbas mamma, ska också med. 

Henrik minns arbetet innan hur roligt klassen 
hade tillsammans och sen själva resan, det var 
en upplevelse som gjorde att man kom varandra 
nära. Klassen han gick i fick dessutom blodad 
tand så man började direkt samla in till nästa 
resa. Den skedde två år efter Stockholmsresan 
och då åkte man till London. 

- Det ska bli jätteroligt att åka igen och barnen ser 
verkligen fram emot det, Stockholm är ju en pärla 
som alltid erbjuder en massa att se och göra. n

För eleverna i äldsta årskursen på Vessigebroskolan finns en kär  

tradition. Det är resan till huvudstaden.

- I 40 år har resan funnits och den betyder mycket för många, det 

är ett minne för livet, säger Jörgen Bengtsson, Okome Buss.

Här är klassen från Vessigebroskolan som åkte på den allra första Stockholmsresan för 40 år sedan. Bilden är dock från två år senare  
när klassen åkte till London. Stockholm blev en sådan upplevelse att direkt när de kom hem så började klassen samla in till nästa resa. 

HENRIK FLÄDJEMARK OCH EBBA



Vessigebros Hemvändardag
Lördag 3 augusti 2019

Programmet kommer att fyllas på 
efter hand. Tillsammans skapar vi 
en folkfest i Vessigebro.

Vessigebro Kyrka 
09.30 Andakt i Vessigebro Kyrka. Därefter är det öppen kyrka fram till 12.00 

Ätrasalen
90-åriga Ätrasalen är öppen hela dagen 
10-15 Tipspromenad med frågor om Vessiges byggnader och områden
10.30-12.30 Sven Larsson berättar och visar bilder "Vessigebro, berättelsen om ett stationssamhälle"
11.45 Martin Lauritzon visar och pratar om antika föremål
14-15 Sven Larsson berättar och visar bilder "Vessigebro, berättelsen om ett stationssamhälle"
18.00 Samkväm med förtäring. Ekholmen leverar mat. Underhållning. 

Gurkbänken
Aktiviteter för barn: Ansiktmålning, häst och vagn, 
musikunderhållning och korvgrillning

Vessigebro BKs klubbstuga
Vessigebro Gymnastikförening visar gamla filmer från 10.30 
Kiosken är öppen 

Kraftverket
Öppet för visning

Brandkåren 
Brandstationen är öppen för besök

Ekholmen 
Öppet för dagens lunch
Leverar maten till kvällens fest i Ätrasalen


