Års och verksamhetsberättelse Aktiva Vedum
för året 2017
Styrelsen har under året haft 5 st protokollsförda styrelsemöten tillsammans med
Laskegårdsföreningen och köpmannaföreningen.
Aktiva Vedums styrelse består utav: Ordförande Helena Johansson, vice ordförande
Niklas Nilsson, kassör Jeanette Östh, sekreterare Carina Johansson, övriga ledamöter
Susanne Lundgren, Ingemar Nolerås, Henrik Lindström
Firmatecknare för post och bank: Helena Johansson och Jeanette Östh var för sig.
Vid uttag överstigande 20.000:- krävs styrelsebeslut.

Verksamhet
Aktiva Vedum har tillsammans med Inger Olsbänning ordnat bildpromenad i
samhället. En uppskattad aktivitet för både stora och små. Bildpromenaden pågår
mellan 1april – 30 september.
Aktiva Vedum ordnade tillsammans med intresseföreningen och Gunnar Gustavsson
en namninsamling och en skrivelse till involverade instanser för Elingskorsningens
fortsatta existens då Vedum blir väldigt drabbat om korsningen flyttas. Detta gav
genomslag och korsningen ska nu vara kvar.
Föreningarna och handlarna har tillsammans tagit fram ett förslag för att försköna och
göra ”mellanrummet” mellan den målade väggen och fontänen vid Bk-hallen till en
snygg samlingsplats. Vi har fått gehör från kommunens tekniska nämnd och Anders
Höglund att få till något snyggt där. Ida Nilsson har ritat ett förslag som skickats in
till kommunen.
Utomhusscenen är klar och invigdes på Nationaldagen av Lars – Ove Larsson som är
bygglärare på byggprogrammet i Herrljunga. Bella Notte sjöng och spelade
nationalsången och flera vår och sommarvisor. Nils- Bjarne Kristiansen med
kompanjon spelade dragspel och trummor. Trubaduren Patrik Österberg drog av
några bra låtar. Lars – Ove Larsson var också nationaldagstalare. Vara kulturskolas
trumkår tågade tillsammans med fanbärare från församlingshemmet. Lions delade ut
cykelhjälmar. Eftermiddagen avslutades med att alla barn bjöds på glass och kaffe
och nationaldagstårta serverades i Laskegården.
Midsommarfirandet på Vidhem ordnades som vanligt av Aktiva Vedum, Vedums
centerkvinnor och trygghetsboendets värdinna. Essunga folkdanslag dansade till
tonerna av fiolmusik, dans kring midsommarstången av många barn och vuxna tog
vid till tonerna av Nils- Bjarne Kristiansen och Anita Bengtsson som lekledare. De
boende på Vidhem fick smörgåstårta och övriga fick ha med sig fikakorg. Såå skönt
väder.

Utomhusscenen är klar och många sponsorer och företag i Vedum har hjälpt till att ge
rabatt på material och arbete mm. Vedum Kök har sponsrat med 25.000:Sparbanksstiftelsen med 35.000:- och Vedums intresseförening med 5.000:- Rymans
El har sponsrat med alla elkontakter lampor och installation. Värde??
En sponsorskylt görs av industriprogrammet som ska sättas upp på scenen.
Alla föreningar i Vedum med omnejd hyr scenen gratis men en kostnad tas ut för
transport och montering.
Aktiva Vedum deltog i Järnvägens 150 -årsfirande den 7 – 8 oktober. Det fanns tält
vid stationen där man kunde äta och fika, föreningarna visade upp sina verksamheter,
Sylvie och Ulf Andersson hade bildspel och utställning om järnvägen i stationshuset.
Från utomhusscenen bjöds der på Nossebro Blåsorkester, Scenvara bjöd på teater och
trubaduren Patrik Österberg spelade och sjöng goa låtar. Ångloket trafikerade Vedum
båda dagarna med flera avgångar i båda riktningarna Herrljunga - Grästorp Inger
Olsbänning åkte med tåget bort och fram och delade ut rabattkuponger till
medresenärer från Vedums köpmän och företag samt info om Vedums samhälle.
Tillsammans med många andra föreningar i Vedum ordnade Aktiva Vedum en
”Lussekväll ” på lusseafton. Christina Ström berättade i Laskegården om gamla
traditioner vid lusse och juletid. Det var lussevandring i butikerna med fina
priser.Röda Korset serverade risgrynsgröt och skinkmacka i Laskegården.
Hantverkare ställde ut och sålde sina alster. Bella Notte sjöng lucia och julsånger.
Thommy Hallin var dommare i lussegubbeutkädningstävlingen. Hornborgas
vedeldade badtunna var det badtemperatur i för de som ville ta julbadet. Snö och kallt
och riktigt mysig stämmning med tända marchaller glögg och pepparkakor.
Aktiva Vedum tillsammans med Vuxenskolan ger 2 ggr/år ut ” Upplev Bôgda”
en folder som går ut till alla hushåll i Vedum med omnejd och Larv. 1700 hushåll.
Där kan man läsa vad som händer i de olika föreningarna under året.

