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Landshövdingen kommer:
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Välbevarad plats:
luftvärnstorn i Ätrafors

Årets Vessigebrobo:
hemma på världsscenerna
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

INNEHÅLL

Hjälp oss genom att svara på enkäten

04

OROANDE TREND
Så var äntligen sättorna på plats och persiljan och salladen likaså. Någon nypotatis lär det väl inte bli till

Antal medlemmar minskar

midsommar, men det gör inte så mycket eftersom vi har vår eminenta butik i byn, där man kan hitta nära
nog allting.
Så tämligen nöjd med mig själv unnar jag mig en öl medan jag står och tittar ut över Ätradalen, över
Vattsgårds gyllene fält och över ett grönskande Björsberg och de blånande kullarna åt Sjönevadhållet.
Detta måste väl vara en av de vackraste platserna som finns, åtminstone inom EU-området.
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INVIGNING
AV GURKBÄNKEN

Nu drar sommaren igång med alla aktiviteter; det är nationaldagsfirande, midsommarfirande på Älvgården

Boka in åttonde september

och på Larsagården, den årliga sommarutställningen med Magnus Larsson, det blir fotboll på Brovallen och
golftävlingar i Flädje, och en massa annat roligt.
Och så kommer allt att kulminera med invigningen av Gurkbänken med barnkultur, musik och sång och
invigning av landshövdingen. En höjdpunkt i Vessigebros historia.
Ett bra sätt att visa att man uppskattar allt det arbete som ett gäng eldsjälar lägger ned – det kan vara
inom fotbollen eller inom hembygdsrörelsen eller någon annanstans – är att delta i aktiviteten och kanske
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ICA NÄRA VESSIGE
Inte bara en plats att handla

efteråt tala om för arrangören att man uppskattade eller kanske ogillade arrangemanget.
Ett bra sätt att tala om för Samhällsföreningen vad man tycker om verksamheten, bjuder vi på i detta nummer.
Så snälla, delta i vår enkätundersökning. Vill ni vara anonyma går det alldeles utmärkt, men för dem som
lämnar ut sitt namn – vilket är helt ofarligt – kommer vi att lotta ut några jättefina priser. Så svara på enkäten
och tala om vad Du tänker och tycker.
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LUFTVÄRNSTORN
I ÄTRAFORS
Kliv 70 år bakåt i tiden

Sedan senast har vi haft årsmöte. Då lämnade Jonas Flädjemark och Bo Strömberg styrelsen efter ett förtjänstfullt arbete. Ett stort tack för allt jobb ni lade ner. I stället hälsar vi Micael Goth och Daniel Sandberg
hjärtligt välkomna till Samhällsföreningens styrelse.
Och för övrigt önskar jag alla en jättefin sommar med sol och värme och ljumma bad i Sjönevadssjön.
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ÅRETS VESSIGEBROBO
Med världen som arbetsplats

Vessigebro Samhällsförening, Börje Johansson

REDAKTION
ANSVARIG UTGIVARE

REDAKTIONELL TEXT & BILD

GRAFISK FORM & LAYOUT

ANNONSFÖRSÄLJNING

Börje Johansson

Micael Goth

Anna Schmeling Westlund

Lars Andersson

0346-202 49

Lime & Lemon Media

Creative Corner

0346-205 25

carltorp@telia.com

073-987 13 08

anna@creativecorner.se

www.vessigebro.nu

micael@limelemon-media.se

OMSLAGSBILD: Elin Persson och Anders Ivarsson, Ica Nära Vessige. Foto: Micael Goth
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NYHETER I KORTHET

Ny hemsida och Facebook
Du har väl besökt vår nya hemsida? Vessigebro
Samhällsförening uppdaterade webbplatsen lagom
till 2012.
Den tidigare hemsidan hade varit

I samma veva har samhälls-

i trogen tjänst länge och behovet

föreningen tagit plats på Facebook

av en uppdatering har växt med

och du kan följa vad som händer på

tiden. Vi hoppas att du hittar

sidan genom att klicka på ”Gilla”.

vad du söker och att det är lätt

Adressen är www.facebook.com/

att navigera runt. Kika gärna in

vessigebro.

Den nya hemsidan för
Vessigebro Samhällsförening
och den nya facebooksidan.

på www.vessigebro.se och se vad
som händer på orten.

Nationaldagsfirande
i Vessigebro
Nationaldagen kommer som vanligt att
firas i Vessigebro den 6 juni. Årets talare
är Gösta Hassel.

Motionsfest
i sommar
Se till att löparskorna
sitter bra. Lördag den
30 juni är det dags för
Hallandsloppet 2012.

Årets nationaldagsfirande inleds

Mia Abrahamsson. Årets national-

och därefter serveras kaffe och

klockan 17.00 vid Vessigebro

dagstal hålls av Gösta Hassel,

nationaldagsbakelse på långbord

Byggmarknad. Sedan väntar sång

före detta rektor vid Katrinebergs

utanför Ätrasalen. Också de bo-

Loppet går på små vägar runt

av kyrkans barnkör vid Brunns-

folkhögskola. Det blir national-

ende på Älvgården serveras ba-

Vessigebro och bjuder på en fan-

parken, barnkören leds av kantor

sång, den svenska flaggan hissas

kelse senare på kvällen.

tastisk utsikt över Ätradalen. För
motions- och tävlingsklasser är
banan 10,5 km och för den yngs-

Starten för cykelväg närmar sig

ta klassen, barn 8 år, är sträckan
850 meter. Däremellan finns flera
klasser.
Anmäl dig senast onsdag 20

Vessigebro Samhällsförening har under flera år
jobbat för en cykelväg
mellan Vessigebro och
Falkenberg. Projektet

Vid kommunstyrelsens budget-

handlingar genomföras, det är ett

juni, via mejl till: okglantan@gmail.

möte i november 2011 besluta-

ganska gediget arbete innan själva

com. Deltagaravgift är mellan 50

des om 5,8 miljoner kronor till en

byggandet kommer i gång. Det blir

kronor och 120 kronor, beroende

cykelväg mellan Vessigebro och

nog först 2014 som det praktiska

på klass.

Falkenberg. Byggstart för cykel-

bygget startar, säger Jimmy Väne-

Samling sker vid Vessigebro

projektet är planerad till 2013.

stål, projektingenjör vid Falken-

idrottshall klockan 14:30, där

bergs kommun.

också nummerlappar hämtas ut.

– Projektet ska gå i gång 2013,

beräknas komma i gång

det förutsätter jag. Vilket håll vi

Förslaget till sträckning av cy-

2013.

kommer att börja bygga från, vet

kelvägen är utmed väg 700 mellan

jag ännu inte. Först ska markför-

Vessigebro och Faurås smedja.

För mer information:
www.okglantan.run.to
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OROANDE TENDENS

VIKANDE INTRESSE

för samhällsföreningen
Allt färre tycks intressera sig för Vessigebro Samhällsförening. Detta trots att föreningen gör sitt yttersta
för att bidra på ett positivt sätt till Vessigebro och ortens utveckling.
– Vi måste fråga oss varför? Jobbar vi fel eller finns det andra orsaker, säger en något oroad Börje Johansson,
ordförande i Vessigebro Samhällsförening.
Det råder ingen större medvind för Vessigebro
Samhällsförening. Vid senaste årsmötet dök
endast tio personer upp i Ätrasalen. Lägg till ett
vikande antal medlemmar och stora svårigheter
att rekrytera yngre personer till styrelsen, så blir
bilden oroande. På ett år har närapå en femtedel
av medlemmarna försvunnit.
– Om det beror på ointresse, bristande tid eller
något annat, det vet jag inte. Men vi måste fråga
oss varför. Eller kan det vara så att man lite till
mans tror att det alltid ﬁnns någon annan som
gör saker och ting. En samhällsförening fyller en

”

vi oss i 2000-talets postindustriella K-samhälle:
kunskap, kreativitet och kommunikation.
Ungdomars intresse för föreningar minskar
– att umgås med kompisar, lyssna på musik och
syssla med datorer är viktigare.
Men svenskar är ett ideellt arbetande folk.
Över hälften av befolkningen är engagerade i frivilligarbete och det placerar oss i topp i världen,
ihop med holländare, norrmän och amerikaner.
Och föreningar drivs vanligtvis framåt av dessa
ideellt arbetande eldsjälar. Finns det en trend att
dessa allt mer försvinner?

att ändras. Medan tidigare generationer främst
såg oavlönat arbete som ett slags samhällslojalitet, att en ansvarstagande medborgare nästan har
en plikt att engagera sig för samhällets bästa, ser
de yngre generationerna sitt ideella arbete som
ett sätt att förverkliga sig själva.
Vessigebro Samhällsförening genomför nu en enkät-

undersökning. Bifogat i denna tidning ﬁnner du
enkäten, liksom på www.vessigebro.se. Förhoppningen är nu att så många som möjligt deltar och
hjälper samhällsföreningen att analysera tappet.

Tanken är ju att vi tillsammans ska hjälpas åt för att Vessigebro med omnejd ska fortsätta att vara
en ”levande bygd”.

BÖRJE JOHANSSON, ORDFÖRANDE I VESSIGEBRO SAMHÄLLSFÖRENING.

viktig funktion, särskilt för små orter som Vessigebro, och vi måste ta detta på allvar, säger Börje
Johansson.
Vessigebro Samhällsförening är en ideell förening som arbetar för att utveckla och värna om
Vessigebro samhälle med omnejd. Att skapa bra
relationer med beslutsfattare, myndigheter och
massmedia är en viktig del. Ju större föreningen
är, desto mer kan den påverka och få igenom beslut på till exempel kommunal nivå.
– Tanken är ju att vi tillsammans ska hjälpas
åt för att Vessigebro med omnejd ska fortsätta att
vara en ”levande bygd”, menar Börje Johansson.
Enligt Statistiska Centralbyrån minskar generellt
svenskarnas intresse av att aktivt delta i det traditionella föreningslivet. 1900-talets föreningsliv
är en produkt av industrisamhället, nu beﬁnner

Professor Lars Svedberg, föreståndare för
Enheten för forskning om det civila samhället
vid Ersta Sköndal Högskola i Stockholm, har
tillsammans med kollegor studerat det ideella
arbetet under 20 år.
De kan först och främst slå hål på påståendet att
det ideella arbetet minskar. Tvärtom – det har ökat
något. Däremot förändras det – den svenska folkrörelsemodellen håller troligen på att förlora mark.
– Svenskar har av tradition ofta jobbat ideellt
inom en organisation, där de också varit medlemmar. Men vår senaste undersökning, visar en
minskning av andelen föreningsanslutna bland
de ideellt arbetande med omkring tio procent.
Det är en både drastisk och snabb minskning,
menar Lars Svedberg.
En intressant sak som forskarna kunnat se, är
att skälen till varför man arbetar ideellt håller på

– Vad saknas i byn, i stort och smått? Allt kan
vi ju inte rätta till men vi kan försöka hitta rätt
kanaler för att få mycket av detta gjort. Bybornas uppfattning behöver vi få fram, säger Börje
Johansson.
De som deltar i enkäten har chansen att vinna
ett presentkort på ICA Nära Vessige för 500
kronor, eller böcker. Att vara medlem i samhällsföreningen kostar för en familj/ett hushåll 150
kronor per år, företag betalar 300 kronor.
– Vi hoppas så klart vända detta. Få ﬂer medlemmar, mer engagemang och förhoppningsvis
även ﬂer som har intresse av styrelsearbete. Den
yttersta konsekvensen om ingen engagerar sig,
är att föreningen försvinner. Och då ﬁnns inget
språkrör mot kommunen eller myndigheter. Då
har vi inte mycket att säga till om, menar Börje
johansson.
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Gurkbänken i mitten av maj. Området
kommer att bli ett kombinerat kultur-,
natur- och lekparksområde.

Det är mycket som händer nu fram till invigningen.
– Det är hektiskt fram till invigningen
men vi ligger i fas, säger Lars Tejler.

Invigning av GURKBÄNKEN
Ta fram din kalender och boka in lördag den åttonde september.
Stryk för säkerhetsskull under datumet lite extra.
Då invigs nämligen Vessigebros nya stolthet: Gurkbänken.
Gångar utlagda, gräset sått och konstverk på väg.
Det har börjat hända allt mer vid det triangelformade område som kallas Gurkbänken.
– Ja, det går åt rätt håll. Träningsredskap är
på väg, boulebanor inritade och planerade, och
lekredskapen ligger och väntar på att monteras

upp, säger Lars Tejler, projektledare för Gurkbänken.
Invigningen sker lördagen den 8 september
mellan klockan 13-17. På plats kommer landshövdingen Lars-Erik Lövdén att ﬁnnas, för att
inviga området och konstverken.

Samhällsföreningen utsedd till
årets utvecklingsgrupp i Halland
Vessigebro Samhällsförening har utsetts till årets
utvecklingsgrupp i Halland.
Bakom utmärkelsen ligger organisationen
”Hela Sverige skall leva, Halland”. Utmärkelsen
delades ut på Lågnäs Gård utanför Laholm.

Lokala föreningar håller i olika aktiviteter
under dagen och det blir exempelvis barnmatiné
i form av föreställningen ”Kickan och Kocken”.
Katrinebergs Folkhögskola kommer också att
delta med en föreställning, det blir plantering av
ekar, demonstration av träningsredskap och sång
från kyrkans barnkör.
För mer information om invigningsdagen,
titta gärna in på www.vessigebro.se efter sommaren och håll utkik i Hallands Nyheter efter
annons.

Vessigebro Samhällsförening fick utmärkelsen i stenhård konkurrens
från många föreningar och priset är 5 000 kronor. I motiveringen
nämns bland annat Vessigebro Samhällsförenings framgångsrika
kamp för att rädda biblioteket, den aktiva kultursektionen, tidskriften
Brofästet, cykelbanan och så naturligtvis projekt Gurkbänken, som
vägde tungt när vinnaren skulle utses.
– Jag tycker att detta är ett kvitto på att vi gör bra ifrån oss i
samhällsföreningen. Förhoppningsvis hjälper det oss att få fler medlemmar, säger Lars Tejler, som representerade Vessigebro Samhällsförening och tog emot priset.
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Överst till vänster:
Ica-butiken har funnits i nuvarande byggnad sedan
1972.
Överst till höger:
Vessigebroborna försiktiga.
– Nyheter som går bra i storstäderna brukar ta
fem år på sig innan de fungerar i Vessigebro, säger
Anders Ivarsson.
Mitten:
Populäraste maten i Vessigebro är tacos.
Underst till vänster:
Pastaavdelning.
Underst till höger:
Att Fabo äger byggnaden gör möjligheterna att
bygga ut svårare.
– Mejeriet önskar jag att vi kunde göra lite större
och mer öppet. Överlag i butiken skulle vi vilja
bredda sortimentet inom alla varugrupper om det
fanns mer plats, säger Elin Persson.

NR 1 | 2012
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Vessigebros

MEDEL
PUNKT
ICA Nära Vessige är inte bara mjölk, tacos och korv.
Butiken är också en medelpunkt för orten.
–Vi märker att folk inte bara kommer för att handla hos oss. Man träffas och pratar med varandra i affären, det blir väldigt socialt, säger Elin
Persson, som tillsammans med Anders Ivarsson äger och driver butiken.

Röda paprikor, gröna äpplen, orangea morötter
och gul grapefrukt. Vid den färgglada frukt- och
grönsaksavdelningen plockar och sorterar Elin
Persson så att det ska kännas fräscht och inbjudande för kunderna.
– Det är viktigt att det ser bra ut även för ögat,
säger hon
Klockan är några minuter efter nio på morgonen och butiken har precis öppnat för dagen.
Ett par kunder har redan letat sig in och båda
försvinner bort till mejeriavdelningen.
Elin Persson började arbeta på Ica i Vessigebro redan som 15-åring. Hon studerade sedan
vid restauranglinjen, kom tillbaka till butiken och
var ansvarig för frukt- och grönsaksavdelningen
under två år, innan hon satte sig i skolbänken igen
och läste butikschefsprogrammet i Varberg.
Sedan ett halvår tillbaka delar hon ansvaret
som butikschef med Anders Ivarsson.
– Jag har stor nytta av min breda bakgrund.
Restauranglinjen och mitt intresse för mat gör
Mycket av det dagliga arbetat lättare och väldigt

roligt, berättar Elin Persson, och vänder sig sedan
till en kund som behöver hjälp.
Anders Ivarsson är den mer lågmälda av de två.

Han står på knä och fyller en hylla med färdigmarinerat grillkött, på golvet slår tryckta eldsﬂammor ut för att markera att det är grilltider
som gäller nu.
– Det är trenden nu. Grillat. Folk grillar mer
och mer, och tidigare och tidigare på året. Och
man märker att sortimentet för grill växer för
varje år; det kommer ﬂer sorters kött, ﬂera sorters
kryddningar och marinader. Även på tillbehörssidan ökar det, säger Anders Ivarsson.
Han har läst livsmedelsprogrammet, handel och
administration, och jobbat på Lekcenter i Falkenberg innan han började på Ica i Vessigebro för
femton år sedan. Under ﬂera år försökte han få
möjlighet att ta över butiken och för elva år sedan
kom möjligheten.
–Det är roligt att vara ”sin egen”. Men det innebär förstås mycket jobb, menar Anders Ivarsson.

»
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Glutenfritt. ICA Nära ska vara en mindre, lättillgänglig butik med
god service, anpassat sortiment och bra färskvaror.

»

Elin Persson och Anders Ivarsson.
– Vi skulle vilja ta in fler varor men utrymmet sätter gränser. Vi har helt enkelt platsbrist. Önskar att vi kunde bygga ut, att vi kunde exponera en måltid mer: en plats där
vi tipsar och samlar alla ingredienser så det blir lättare och tydligare för kunderna,
säger Elin Persson.

en ligger på cirka 20 miljoner kronor. I en annan
– Vi träﬀades här på Ica, säger de och tittar
En vanlig dag innebär att beställa, ta emot leavdelning – precis bakom väggen med pålägg och
leende på varandra.
veranser och plocka ut varor i butiken. Butiken
ost – maler personalen egen köttfärs, tillverkar
Vad är det bästa med att vara Ica-handlare,
erbjuder förutom det sedvanliga utbudet även
smörgåstårtor, skivar pålägg och en hel del annat.
förutom att man träﬀar kärleken på jobbet? Att
tips och spel, hyrﬁlm, viss postservice och utläm– Folk vill främst ha vår egen köttfärs, den vi
träﬀa kunderna, det är ett socialt arbete, och att
ning av varor från apotek och systembolag.
maler direkt i butik. Den säljer mer än den färman jobbar med kroppen, menar de båda. De får
– Det händer mycket under en dag. Det är ett
digpackade från Ica. Blandfärs är fortfarande
också mycket hjälp från Ica centralt.
väldigt varierat, roligt och socialt jobb. Speciellt
populärast men det svänger mer och mer mot
– Särskilt den tekniska biten är det skönt att
i kassan är det väldigt socialt men det räcker att
nötfärs, berättar Anders Ivarsson.
få hjälp med. Är det något som krånglar, då hjälröra sig ute i butiken, så träﬀar man kunder som
per de oss direkt, säger
blivit till vänner. Man lär
känna varandra och det
De som jobbar här är fantastiska: har jag glömt plånboken Elin Persson.
ﬁnns mycket att prata
hemma, säger de att jag kan komma och betala nästa dag Hur intresserade av mat
om, berättar Elin Persson.
är ni?
i stället. Hur många butiker gör så? ANNA ÅXMAN, KUND
Bakom en hylla står
– Det är nog Elin som är
Anna Åxman och väljer bland olika sorters
duktigast på den biten, säger Anders Ivarsson och
Vad äter Vessigebroborna egentligen?
kattmat. Hon bor i Vessigebro, arbetar som
skrattar.
– Det är svårt att svara på. Det ﬁnns inga direkta
marknadsförare, och har två barn.
– Jag älskar att laga mat och att ha gäster hemtendenser åt något håll, förutom på fredagar. Då
– Butiken fyller helt klart en social funktion.
ma. Just nu är det italienska köket min favorit,
är det tacos som gäller. Det är väldigt mycket taDet är här man stöter på varandra. Sedan är de
berättar Elin Persson.
cos och det syns tydligt på fredagarna när folk
som jobbar här fantastiska: har jag glömt plånlägger upp sina varor på kassabandet, skrattar
boken hemma, säger de att jag kan komma och
Elin Persson.
Vilka möjligheter har ni att välja närproducerat
betala nästa dag i stället. Hur många butiker gör
På vardagar är ﬂäskkött populärt.
till butiken?
så? Och ber jag dem ta hem något speciellt, så gör
– Tidigare var det mycket ekologiskt men det
– Vi är relativt styrda. Vi kan ta in lokalt produde det, säger Anna Åxman.
säljer inte lika bra längre. Kanske kostar de varorcerade varor men de måste först bli godkända av
na för mycket. Trenden nu är nog mer mot att man
Ica, det innebär en hel del pappersarbete för bonlagar sin egen mat från grunden, det blir inte lika
den och kan vara rätt svårt. Men vi har potatis
I ett rum bakom butiken ﬁnns kontor och persomycket helfabrikat längre, säger Elin Persson.
från en gård i Ättarp, berättar Elin Persson.
nalkök. På köksbordet ligger senaste numret av
Mejeriet är den avdelning som växer mest. ExIcas kundtidning Buﬀé.
empelvis ökar försäljningen av laktosfria produk– Det här numret har inte kommit ut till kunVilka visioner har ni, vilken slags matbutik vill
ter. Butiken säljer mjölk från Wapnö – men det
derna än, vi får den alltid lite i förväg så vi kan
ni stå för?
är Arlas mjölk som säljer mest.
förbereda oss. Många hämtar inspiration från
– Vi ska, genom engagerade medarbetare, erbjuda
tidningens recept, säger Elin Persson.
det bästa och mest prisvärda sortiment och däriButiken har nio anställda totalt, samt två pergenom inspirera våra kunder till en matgladare
Elin Persson och Anders Ivarsson är inte bara föresoner som jobbar sommarperioden. Omsättningvardag!
tagare tillsammans. De är också ett par privat.

”
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Hemlig t sm
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intresserade le för historiskt
. Luftvärn
Ätrafors bygg stornet i
des 1942.

k kanonen
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Projektiler. te kan skjuta skarpt.
den in
pluggad så

Luftvärnstorn
i ÄTRAFORS
Det känns som att kliva rakt in i andra världskriget. Eller rättare sagt: för oss som inte var med då,
är det väl snarare som vi tror att det var. I det välbevarade luftvärnstornet i Ätrafors står britsarna
bäddade, radioapparater redo, på väggarna sitter
gamla foton av militärer som varit stationerade
i tornet och högst upp väntar en 40 millimeters
luftvärnskanon av märke Bofors.
–Den har en räckvidd om fem kilometer. Vi vet
inte om det avlossats skarpa skott mot ﬂygplan, säger Sven Karlsson medan han guidar runt i tornet.
Sedan 2005 är det Askome hembygdsförening
som äger och förvaltar luftvärnstornet. Tornet
byggdes 1942 och hade med sin beväpning och
bemanning till uppgift att försvara Ätrafors
kraftstation mot eventuella angrepp om Sverige
skulle bli angripet under andra världskriget.

– Hembygdsföreningens avsikt är att varsamt
renovera och bevara detta minnesmärke från kriget, berättar Sven Karlsson.
För den som är intresserad av en guidad tur,
anordnar Askome Hembygdsförening visningar.
För skolor och hembygdsföreningar är det
gratis. Övriga grupper 300 kronor, en grupp bör
minst vara sex personer. Vid färre personer än så,
gäller 50 kronor per person vid guidad visning.
Nedan för tornet ﬁnns en vacker glänta i lövskogen, med bord och bänkar för den som vill ta med
sig ﬁ ka.

Kontakt för guidad visning:
Sven Karlsson, telefon 0346-251 88 eller
e-post: sven.hansabo@telia.com
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FAKTA
Malin Christensson
Ålder: 35
Bor: Malmö
Familj: Philip Gerrard (också operasångare),
samt barnen Siri, två år, och Eskil, sju veckor.
Titel: operasångerska
Bakgrund: född och uppväxt i Vessigebro, har
bott tio år i London.
Favoritstycke/sångare: Figaros bröllop, Anne
Sofie von Otter, Sandrine Piau, Bryn Terfel,
med flera.
Intressen: gå promenader, laga mat, läsa böcker
och tidningar, resa och vara i naturen.

Du har väl inte missat Vessigebro Samhällsförenings nya webbplats:

������������������������
���������������
���������������
���������������

www.vessigebro.se

Lådpris på sommarblommor.
Bland annat:

Millionbells (12 st) – 300 kronor!

�������������������������������
��������������������������������������
�������������������������

Telefon 0346-20719

��������������������
���������������������������
����������

Tjänster inom text, foto och graﬁsk design.
Personlig service och fasta priser.
www.limelemon-media.se
www.creativecorner.se

Familjeerbjudande

Annonsera i Brofästet

Junior till och med 21 år
spelar gratis på förälders
fullvärdiga medlemskap.

Att annonsera i Brofästet är ett
enkelt, prisvärt och bra sätt att
marknadsföra dig i Vessigebro.
Kontakta redaktionen om du är intresserad.

C

creative
corner

0346-204 40
info@ﬂadjegk.se

Ungdomar 21–26 år
har fritt spel alla dagar
för 1.500 kr/år.
Varmt välkomna!

�����������������������������������������������������
�����������������
�������������������������
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Årets Vessigebrobo 2012
Årets Vessigebrobo 2012 blev operasångerskan Malin Christensson.
– Det känns jätteroligt och smickrande, säger hon.
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Kyrkan var välfylld när du var på besök och
uppträdde i höstas. När får vi höra dig uppträda i Vessigebro igen?

–Det vet jag tyvärr inte, men jag vill tacka för
den stora uppslutningen och för en fantastisk
atmosfär, säger Malin Christensson.
Till sist: vilka är dina tre konserthöjdpunkter,
där du själv medverkat?

Malin Christensson från Vessigebro har studerat
vid musikhögskolan i England, Royal College of
Music, och uppträder numera runt om i Europa.
På de stora arenorna, som La Scala i Milano.
– Det är både roligt och jobbigt. Det är mycket press ibland och oro för förkylningar samtidigt
som man får se och uppleva många spännande
städer och länder. Det gäller att ha självdisciplin
och gjort sin övning inför de jobb man har. Fördelen är att få jobba med fantastiska dirigenter
och sångare, berättar hon.

Just nu är hon mammaledig. Efter ledigheten
väntar konserter i Tyskland och Storbritannien.
Och vid jul jobbar hon i Houston, USA, och sedan
väntar två engagemang till i USA under våren och
sommaren.
–Jag kommer så ofta jag kan och hälsar på i
Vessigebro. Uppskattar verkligen naturen och
lugnet, säger Malin Christensson.

– Albert Herring vid Glyncebournefestivalen
i England, härlig uppsättning och fantastiska
kollegor. Rape of Lucrecia i Wien, en underbar
konsertsal och fantastisk stämning. Samt konserten i Vessigebro, på hemmaplan och med
hemmapublik, svårslaget!
De som tidigare tilldelats utmärkelsen
”årets Vessigebrobo” är Gert-Olof Holst (2010)
och Niclas Alexandersson (2009).

www.askonasholt.co.uk/artists/singers/soprano/malin-christensson

HALLÅ DÄR...
Liselotte Bergenzaun
Abel, vid Sörby Naturhälsogård, som satsat stort på senare
tid. Vad har ni gjort?

Slow Food, vad är det för något?

Nästan som en grön och jordnära ”vård-

– Det betyder att vi har en internationell kva-

central”. Hur viktigt är det med grön

litet i vårt kök som innebär att vi till största

rehabilitering och friskvård?

del använder lokalproducerade och ekolo-

– De som kommer hit blir lugna och fyller på

giska produkter. Slow Food-rörelsen är för

”må bra hormonerna” Naturen har en positiv

ekologisk produktion, bevarandet av lokala

inverkan på både de som behöver rehabilite-

och regionala matkulturer och utvecklingen

ras och de som är i riskzonen och behöver

av ett jordbruk som varken utarmar jorden

förebyggande vård. Avsiktligt har vi byggt vår

eller människorna som brukar den.

nya anläggning med utsikt över naturen för

– Vi har byggt om ett gammalt kostall från

att skapa lugn.

1960-talet till en unik konferensanläggning för

Vad gör ni egentligen på Sörby Naturhälso-

kreativa möten. Det är ett mindre konferens-

gård?

Vad har ni för framtidsplaner?

rum för 16 personer och ett rum för upp till 60

– Vi har flera verksamheter inom mat, hälsa,

– Nu vill vi att det här ska sätta sig till att

personer, med storslagen utsikt över trädgår-

konferens och utveckling. Bland annat grön re-

börja med. I framtiden kanske det skulle vara

den samt tillgång till växthus och trädgårds-

habilitering, för de som varit långtidssjuka, och

spännande med fler övernattningsrum, men

rum. Grundtanken var att skapa en kurslokal

grön friskvård, som handlar om att förebygga.

vi är inte där än.

som är så hållbar som möjligt, en lokal utifrån

Här får de vara ute mycket, naturen läker och

ekologiskt tänkande. Vi använder bland annat

gör oss lugna. Vi erbjuder också lokaler för

Vad kan den ”vanlige” Vessigebrobon göra

solenergi, ved och pellets för att driva anlägg-

konferenser och serverar mat vid beställning.

hos er?

ningen. Vi har också köpt andelar i vindkraft

Vi anordnar olika kurser, som friskkostmat-

– Ta en promenad hit och äta söndags-

och fångar upp kväverik urin från toaletterna i

lagning, som är enkelt och roligt och stärker

brunch, besöka vårt sommarkafé, gå på

urintankar, som vi sedan använder som gödsel

hälsan. Vi har även retreat- och yogagrup-

yoga eller var med i en retreatgrupp.

på gården för att skapa lokalt kretslopp. Vi är

per, inspirationsföreläsningar, hälsoträdgård,

också noga med att handla ekologisk mat och

stresshantering, och övernattning för upp till

har blivit Slow Foodpremierade

14 personer. Allt genomsyras av hållbarhet

www.sorbynaturhalsogard.se
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Vad tycker du om Gurkbänken?
Eva Abrahamsson, undersköterska, Årstad
– Det är alltid bra med kultur. Jag tycker det är
roligt att det händer något ute på landsbygden,
det behövs och är viktigt.

Karl-Johan Bengtsson,
kock, Restaurang Ekholmen i Vessigebro:
– Ett kanonbra initiativ som gör Vessigebro ännu
mer intressant. De som flyttar till Vessigebro är
kanske oftast barnfamiljer och för dem är det bra
med en sådan här plats. För oss andra är det kul
att det tidigare förfallna området blir så fint, man kan redan se anlagda gångar och dammar. Hoppas folk tar vara på Gurkbänken.
Lars Rydberg, pensionär, Vessigebro/Holland:
– Jag har inte varit så länge i Vessigebro, är bara
här två månader om året och resten av tiden bor
jag i Holland. Men det ser ut att bli fint. Det blir
en till punkt att samlas vid, det är fantastiskt
vackert i Vessigebro!

Vernissage
Välkomna till
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