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Med rätt att odla
Per Pettersson är tredje generationen på Bjerrome

Självplock av blommor lockar allt fler till Gunnarstorp

Hallandsloppet kombinerar
glädje och motion

Nationaldagsfirande och
Veteranbilsrally
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

En aktiv förening i en levande bygd
Dan-Olof Karlsson, kallad D-O av alla, tog vid årsskiftet över som ordförande i Vessigebro Samhällsförening. D-O var tidigare vice ordförande och har varit med i styrelsen i fem år.
-Jag tycker att det är en fin förening vars mål är att genom olika aktiviteter som nationdalsfirande,
midsommarfirande och julmarknad vara en del av att skapa ett levande Vessigebro med omnejd.
Samhällsföreningen verkar också för att vårda olika platser som till exempel Vindskyddet och Gurkbänken, sistnämnda tillsammans med andra föreningar.
-Det är viktigt att vi tar hand om de fina saker som finns och man kan inte sitta och vänta på att
andra ska göra det. Som styrelse ordnar vi olika städaktiviteter, ibland bara för oss men ibland för
alla medlemmar. Tillsammans gör vi Vessigebro till en fin livsplats, säger D-O.
Dan-Olof flyttade tillsammans med sin fru Eva till Vessigebro för nio år sedan. Flyttlasset gick från
Ätran där de bott i en villa med stor trädgård. De hittade en fin lägenhet i Vessigebro som de alltid
tyckt är en fin plats.
-Här finns så gott som allt och vi tycker om att det är ett mindre samhälle där många är bekanta
med varandra. Vi är verkligen glada att vi hamnade här!
Dan-Olof är kyrkvaktmästare i Gunnarps-, Gällareds- och Krogsereds pastorat sedan 1998. Fritiden
läggs på fritidsintressen som natur, fiske, trädgård, hundar. matlagning och resor. Dottern Marina med
pojkvännen Oscar och deras lille Valter får såklart sin beskärda tid också. Att D-O tycker om bygden
går inte att ta miste på då han bjuder in till stort kalas i sommar. Den 29 juli fyller Dan-Olof 60 år och
firar med öppet hus i VBK:s nya klubbstuga. Från klockan 15 står dörrarna öppna och alla är hjärtligt
välkomna hälsar Dan-Olof och Eva. Senast den 20 juli tas anmälan emot på nummer 0730-468158.

Vessigebro Samhällsförenings styrelse består 2016
av Dan-Olof Karlsson,
Daniel Sandberg, Maria
Olsson, Marianne Carlsson, Camilla Oldengård,
Per Johansson och Jörgen
Wallden, som saknas på
bilden.
Är man intresserad av att
engagera sig i föreningens
arbete är man hjärtligt
välkommen att höra av
sig. Föreningen finns på
Facebook och med en
egen hemsida
www.vessigebro.se
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En saknad profil
i samhället

Mycket tragiskt och hastigt gick Micael Goth bort
den 30 september 2015. Micael var en aktiv och
engagerad styrelsemedlem i Vessigebro Samhällsförening och hans engagemang var betydelsefullt. Inte minst lade Micael ner mycket arbete
och hjärta i Brofästet. Micael var en öppen människa med glimten i ögat och ett vänligt sinne,
han var engagerad i Vessigebro och bygden runt
om, inte bara genom samhällsföreningen utan på
flera olika sätt. Micael Goth har lämnat ett stort
tomrum efter sig. Vi tänker på Micaels anhörig,
inte minst hans tre barn som Micael tydligt var
så mån om.
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6 juni med
traditionellt
nationaldagsfirande och
veteranbilsrally
Årets nationaldag i Vessigebro blir innehållsrik. Vårt traditionella nationaldagsfirande går
till som tidigare år. Klockan 17 samlas vi vid
ICA Nära Vessige för att tillsammans marschera bort till Gurkbänken. Borta på Gurkbänken
bjuder folkdanslaget Falkringen på dans. Årets
nationaldagstalare är komminister John Johansson. Mia, My, Chitra och delar av S:t Clemens kör står för sång och underhållning. .I
VBKs klubbstuga serveras bakelse och kaffe.

Foto: Ove Norén, Hallands Fordonsveteraner

NYHETER I KORTHET

Förutom traditionsenligt nationaldagsfirande går Västkustrallyt genom Vessigebro den
6 juni. Runt 200 ekipage deltar och kommer att ställa upp sig på Brovallens parkering.

Västkustrallyt går denna dag genom Vessigebro och på Brovallens parkering kommer de
klassiska bilarna ställa upp sig. Rallyt anordnas av Hallands Fordonsveteraner och mer än
200 deltagare väntas. Med andra ord blir det
många vackra klassiska bilar som kommer att
besöka Vessigebro. Mellan 11-13 är det som
det går att komma bort till Brovallen för att
titta. VBK kommer att hålla öppet kiosken i
klubbstugan.

Västkustrally har funnits sedan 1980, året efter att
föreningen Hallands Fordonsveteraner grundades, så
det är 36 året som veteranbilarna samlas för att köra.
Start och målgång av loppet är inne i Falkenberg vid
Tullbroskolan. Första start går klockan 10 och förutom Vessigebro går loppet genom Glommen, Morup,
Tvååker, Ljungby, Årstad, Slöinge och Grimsholmen.
Rallyt är öppet för såväl personbilar som lastbilar,
bussar och motorcyklar. Ett antal bilar från tiden
föra andra världskriget kommer att medverka. n

Midsommar på Gurkbänken Allsång med
Bo Liljedahl

Precis som ifjol bjuds det
på midsommarfirande på
Gurkbänken. Klockan 14
reser vi stången och sedan
blir det klassisk dans och
sång runt midsommarstången. 2015 var det premiär för firandet på Gurkbänken och vi hoppas att
minst lika många ska komma i år och hjälpa oss göra
detta firande till en tradition. Det går utmärkt att ha
med sig en egen fikakorg
men i år kommer det också
erbjudas servering i VBKs
nya klubbstuga.
Kvällen innan midsommarafton är alla välkomna upp
till Älvgården för att vara
med och klä midsommarstången i löv och blomster.
Stången till Vessige-Alfhögs hembygdsförenings
firande kläs samtidigt och
det är en trevlig kväll tillsammans.

Förra året var det växlande väder under Midsommarafton men trots regn i
luften kom många till firandet vid Gurkbänken. I år tror vi på solsken och
än mer folk.

Samhällsföreningen bjuder in till Allsång på
Gurkbänken, efter att ha inspirerats av kvällen
med allsång som Falkenbergs Sparbank hade på
Gurkbänken som en del av deras 150-års firande
2015. Precis som ifjol leds allsången av eminente Bo Liljedahl. Tisdag 18 augusti är det dags
klockan 18.00 och för vuxna kostar det 50 kronor och 20 kronor för barn. På scenen kommer
Bo att ha med sig några gäster. Egen fikakorg får
gärna tas med men VBK kommer också att ha
sin servering i klubbstugan öppen. Det finns lite
bänkar att sitta på men det fungerar också bra
att ta med något själv att sitta på.
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Torsdagspromenader med mersmak
Varje torsdag klockan 9 samlas ett gäng glada vandrare för att ge sig ut på promenad. Något man nu
gjort i över nio år sedan sen starten i april 2007. Promenaderna började efter att Margareta Bengtsson pratat med vänner hon mött på promenader.
-Vi möttes ofta när vi var ute och gick och sa det att det hade varit trevligt att gå ihop. Så vi tog oss
själva på orden och körde igång, säger Margareta.

Första promenaden skedde kring Björka Sjö och
lite drygt en handfull personer var med. Under
åren har allt fler anslutit sig till gruppen och nu
för tiden ligger deltagarantalet per promenad
kring 20-25 personer i snitt.
-Vi är ett 40-tal personer som går så även om
några har förhinder blir vi en rejäl grupp. Det är
roligt att promenaderna är så uppskattade, säger
Margareta.
Något krav för att få vara med och gå finns inte,
mer än att man ska orka gå 6-8 kilometer. En
etapp som bryts av en fikapaus.
-Vi har alltid med oss lite fika och det är fint att

slå sig ner ute i naturen. Förutom motionen så är
det också att få komma ut i naturen som lockar
många, säger Margareta.
Gruppen brukar göra uppehåll under juli. Annars
går man året om i ur och skur. Om vinterhalvåret
är det ofta till och med fler. Margareta tror att det
är för att folk tycker det blir lättare att komma
iväg ut oavsett väder om man är med i ett sammanhang. Det är oftast Vessige med omnejd man
går i, men ibland åker gruppen i väg något längre
och en gång om året, på våren är det alltid en
”långresa”.

-Nu i år ska vi åka till Vendelsö, vi tar oss över
med båt och sedan ska vi vandra där. Det blir en
härlig dagsutflykt som vi är många som ser fram
emot, säger Marageta.
Tröttnar på rundorna kring Vessigebro ser Margareta ingen risk för att man ska göra. Årstiderna
varier, det går att gå från olika håll och gruppen
tycker om att gå lite alternativa vägar också.
-Min man och jag är orienterare och vi har kompass med oss. Men vi alla tycker det är roligt att
gå bort från stigen. Vi har aldrig kommit riktigt
vilse men lite. Och att komma lite lagom vilse blir
lite spännande. n

VESSIGE PIZZERIA
TEL 0346-203 03
VILLAGATAN 2, VESSIGEBRO

Utvecklar företag inom försäljning,
marknadsföring och värdskap.
www.lisapersdotter.se

Ett av Hallands största ingenjörsföretag med egen tillverkning.

Öppettider 1 sep–31 maj
Tisd–torsd 16.00–21.00
Fred
16.00–22.00
Lörd
14.00–22.00
Sönd
14.00–21.00

1 jun–31 aug
Tisd–fred
16.00–22.00
Lörd
14.00–22.00
Sönd
14.00–21.00
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Självplock av blommor lockar
allt fler till Gunnarstorp
10 000 kvadrat med blommor erbjuds på Gunnarstorp dit allt fler hittar för att plocka sina egna
buketter. Självplock av blommor och bär blir bara allt mer populärt.

Ingegerd och Alf Karlsson bjuder in till självplock av blommor på deras vackra Gunnarstorp.

Fröna och knölar har precis kommit i marken men
bara någon månad bort blommar det fullt på Gunnarstorp för att stå sig hela sommaren och en bra
bit in på hösten. Ingegerd och Alf Karlsson håller
sig sysselsatta från morgon till kväll.
- Vi har det så bra här. Visst kan det bli att vi
håller på frampå kvällen men å andra sidan så tar
vi det lugnt på morgonen och vaknar i lugn och
ro innan vi går ut till trädgården, säger Ingegerd.
Deras stora intresse för blommor och växter har
de senaste 6 år blivit till en sysselsättning och
förutom att det är självplock på deras Gunnarstorp så åker de in till stan vissa lördagar för att
sälja på torget.
- Det är så roligt att stå där och få prata blommor och knölar med folk. Den sociala biten här
ute när folk kommer för att plocka tycker vi också
är väldigt rolig, säger Ingegerd.
Gunnarstorp är Alfs föräldragård och Ingegerd
flyttade dit 1970. Alfs mor hade ett stort trädgårdsintresse och hade bland annat mycket vackra perenner. Perenner som fortfarande lever och
som Ingegerd och Alf tar skott på.
- Min svärmors intresse smittade av sig, sen

är jag också uppväxt med en mormor som odlade
mycket och sålde på torget i Varberg. Min mor var
också intresserad så på sätt och vis är jag tredje
generationen, säger Ingegerd.
Bland alla som kommer till Gunnarstorp för att
plocka blommor står en grupp ut och det är blivande brudpar. Många tycker det är roligt att själva kunna gå och plocka till brudbukett och andra
blomsterarrangemang.
- Ifjol var alla tokiga i lila blommor så vi fick
sätta ut en skylt till andra att de inte fick plocka
lila blommor. Vi hade beställningar från brudpar
nämligen, säger Alf och ler.
Det är Alf som har byggt orangeriet där mycket
förodling görs och där Ingegerd tar emot grupper
för kransbildning i adventstider.
-Vi byggde det till stor del av byggmaterial som
skulle gå till tippen. Jag har jobbat som snickare
en del och det är otroligt så mycket användbart
som tyvärr går till släng,säger Alf.
Ingegerd tycker mycket om orangeriet som stod
klart 2010, det år då de också började med självplocket. Regniga dagar blir pauserna där inne fler

Dahlior i långa rader och massvis av andra blommor
erbjuds på Gunnarstorp.

och många besökare tycker också om att gå in och
sätta sig ett tag för att söka skydd mot regn, sol
eller vind. Eller bara ändå.
- Många tar med sig en picknick-korg när de
kommer och så är de här i lugn och ro och njuter
av upplevelsen. Det blir lite som terapi mot stress.
Barn brukar tycka att det är så härligt att få gå och
plocka en massa blommor också. Föräldrarna är
ofta lite oroliga att de ska ställa till något men vi
vill låta barnen få njuta här. Överhuvudtaget vill vi
ha det levande här och inga perfekta stela rader.
Här ska kännas naturligt, säger Ingegerd.
För den som är intresserad av vackra blommor
bjuder Gunnarstorp på lite av varje. En storfavorit
bland plockare är dahlior som det finns det mycket av, men marken fylls också av luktärtor, pioner,
rosor, vinbär, solrosor, klockrankor och lite annat.
Det märks att här finns stor odlarglädje och Alf
och Ingegerd säger att de kommer att fortsätta så
länge som lusten finns där.
- Att få bo här ute på en så vacker plats och
ägna dagarna åt att odla och se blommor och växter ta fart. Bättre än så är det svårt att få det,
säger Ingegerd. n

Per på påsen

kör på med potatisen
Han är tredje generationen på Bjerrome men första generationen som finns med bild på chipspåsarna.
Per Pettersson berättar om en arbetssam vardag och hur det kom sig att han blev fotomodell.
- Det kändes ovant att se sig själv i sådana sammanhang men jag förstår att det kanske säljer bättre
när det blir personligt.
Det är en skön om än lite blåsig majdag när Per
Pettersson och sonen Magnus är ute och sätter
potatis. 18 hektar ska sättas, fördelat på 10 hektar matpotatis och 8 hektar med potatis som går
till Estrella och chipsen. En 7-8 dagar tar arbetet
med att få ner knölarna i backen.
-Det tar sin tid varje år men det är bara härligt
att vara ute långa dagar nu efter den långa vin-

tern, säger Per.
Dagen då Brofästet är på besök går arbetet med
sättningen mot sitt slut och Per och Magnus är
ute på fälten vid Askome. Dels har Per egen mark
där dels arrenderar han. Att få upp odlingsarealen
är nödvändigt för att få ekonomi i det han gör.
-Upptill potatisen har jag spannmål också, i år
är det höstvete, höstrasp och ärtor.

Per har i många år odlat ärtor åt Findus men till
nästa år är det troligtvis slut med det. Nyheten om
att Findus lägger ner den stora fabriken i Bjuv fick
Per ta emot genom radio precis som alla andra.
-Det kom ingen info till oss först inte, utan jag
hörde det på radio. Sen har jag fått lite information och att i år kör vi på som vanligt. Det är klart
att det är synd. Framför allt tänker man ju på byg-
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jag efteråt hur mycket jobb det var och hur bund- utvecklingen med oro. Jag tror på att vi ska ha
den där nere som verkligen drabbas, säger Per.
Per har själv upplevt hur det är när verksamhet na vi var. Men vintertid framför allt trivdes jag att såväl odling som djurhållning i Sverige, säger Per.
Precis som sin far är Magnus född
försvinner. För sju år sedan sluoch uppvuxen på gården och fick
tade han med grisar på gården.
Det gick inte att få det att gå runt PER PETTERSSON tidigt börja hjälpa till. Intresset var
Något han hade haft sen 1982 då
stort och har hållit i sig. Magnus
han tog över gården efter sin far.
har jobb som skogsmaskinsförare
Ladorna byggdes om och fylldes
åter med djur efter att ha stått tomma sen 1969 gå där bland djuren. Nu står här tomt och det är men kan kombinera det med att hjälpa till på faklart att det är vemodigt.
miljegården vid sättning av potatisen och vid podå de sista kossorna flyttat ut.
Efter att Per hade lagt ner kom en liten förbätt- tatisplockningen på gården.
-Det gick inte att få det att gå runt. Arbetstimmarna var väldigt många men vi fick väldigt lite ring för grisbönderna och nu är det framför allt
-Det blir några veckors jobb på våren och likadant
betalt så till slut fick jag gå den vägen. Det var ett mjölkböndernas dåliga förutsättningar det rappor- på hösten. Jag är glad att det går att kunna jobba
här också och vara en del i det, säger Magnus.
tungt beslut att ta, säger Per.
teras om.
-Allt fler slås ut och det är klart att man följer Till hösten, oftast i september, sker potatisplock-Jag hade helst fortsatt men samtidigt känner
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den 31 augusti, då den är färdigväxt och vi ser till tar gott.
ningen och det är några veckors jobb med det.
Något lukrativt modellkontrakt är det inte tal
-Vi ska kunna plocka 2 hektar om dagen om det att den inte växer mer, säger Per.
går bra. Men så bra går det aldrig, säger Magnus Att han kom på påsen var inte helt självklart. Han om. Nej, Per syns på påsen med den sort chips
har levererat till Estrella sen 1997 och så för tre som gör av hans potatis och det står kort om vem
och skrattar.
han är och gården. Smaken är
-Nej, ett par veckor ligger
Vi ska plocka 2 hektar om dagen om det går bra. Gräddfil & lök och att få smaka
det på att plocka 18 hektar. Så
är det Per fått som ersättning.
är det allt, konstaterar Per.
Men så bra går det aldrig MAGNUS PETTERSSON
-Jag fick lite prova på påsar
Fram till plockningen är det en
hel del jobb med bevattning och besprutning. Nu år sedan ringde de och berättade om sin idé med första året. Annars handlar det om att öka försäljförst är det väntan på att potatisen ska sätta skott Västkustchips och att de sökte en odlare till var ningen. Det var ingen förhandling när de hörde av
och växa till sig där under jorden. Det sker de för- och en av de tre sorter som finns. Per tvekade sig utan mer en förfrågan om ett nytt upplägg för
först.
att skapa mervärde.
sta veckorna efter att sättpotatisen kommit ner.
-Jo, det gjorde jag. Men sen tänkte jag att det Med andra ord så kan Per inte sluta jobba än.
-Från knölsättning kräver potatisen 3 millimeter vatten per dag, så det följer vi och sen tar vi är säkert bra att det blir en personlig påse. Men Utan arbetsveckorna på si sådär 60 timmar i snitt
fortsätter. Att vara lantbrukare är inte något man
prover på mognadsprocessen också. Det är den det var lite stelt först att bli fotograferad och så.
som talar om hur potatisen mår kan man säga Pö om pö har bekanta sett Per på påsarna. När väljer för att jobba lite. Men Per tycker om att ha
Västkustchipsen kom för några år sedan var det relativt fria tider, vara ute mycket och få ro om
och även när det är dags för skörd, förklarar Per.
Kräver då potatisen som ska bli till chips något först i några butiker bara. Så det tog ett tag innan sitt egna.
-Jag mår bra av det jag gör och det är den bästa
extra?
de kom till ICA Vessige.
-Men nu finns jag överallt, säger Per och skrat- betalningen. n
-Nej, egentligen inte. Men där har vi ett datum,

Lokal el med
miljöhänsyn

M&G

Vessige Salongen
Maskingrävningar och enskilda avlopp
sjonevadsmaskinstation.se
Maskingrävningar
och enskilda avlopp
sjonevadsmaskinstation.se

Vessige Kraftstation

Dam, Herr och barnklipp
Färg. Slingor. Permanent.
Läggning. Hemklippning.
Tidsbokning.
0346-201 62
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Bollklubbens klubbstuga en tillgång för hela bygden

VBK:s	
  Klubblokal	
  
Föreningslokal	
  i	
  samverkan.	
  

bygget möjligt och det
är många ideella timmar som lagts. Talet
om behovet av en ny
klubbstuga är decennier gammalt och för
lite drygt fem år sedan tog arbetet fart.
Många
ansökningar
har gjorts och med
hjälp av bidrag från
många olika håll kunde bygget så ta fart i
slutet av 2014.

-Idrottsplatsföreningen, spelare och ledare i Vessigebro BK
och lokala företag har
samarbetat fantastiskt
och i mars hölls första mötet i stugan, berättar
Lars-Gunnar ”Elof” Elofsson, , som är med i en
kommitté som ansvarar för uthyrning.

VBK:s	
  Klubblokal	
  
Föreningar	
  i	
  samverkan.	
  

Under våren har den nya klubbstugan på Brovallen kunnat tas i bruk. Det är ett mångårigt
arbete av Idrottsplatsföreningen som har gjort

Stöd samhällsföreningen – bli medlem
Varje medlem betyder mycket för Vessigebro
samhällsförening. Det ger oss större möjligheter
att göra något bra för vårt Vessigebro.
Att bli medlem är enkelt. Betala in medlemsavgiften till bankgiro 5945-1609, glöm inte notera
namn och adress. Medlemsavgiften 2016: 200
kronor för familj/hushåll, 400 kronor för företag
och föreningar. Kontakta oss gärna om du har
tips eller funderingar, info@vessigebro.se

En del arbete återstår, bland annat ska utsidan
målas och utemöbler komma på plats. Men
klubbstugan används av VBK och externa föreningar och företag har hyrt in sig.
-Tanken har hela tiden varit att lokala föreningar över lag ska kunna ha klubbstugan som knutpunkt och hittills ser det ut att bli så. Att företag
och privatpersoner också har hittat till lokalen är
extra positivt, säger Lars Gunnar Elofsson.
För den som vill hyra är det Elof samtalet ska gå
till. Under våren har det förutom förenings- och
företagsmöten varit 60-års kalas, dop och svensexa. Under nationaldagsfirandet och midsommarfirandet på Gurkbänken kommer lokalen vara
öppen och VBK stå för servering.
-Vi vill att lokalen ska bli en knutpunkt i Vessigebro och kommer även själva försöka ordna saker
här. Caféet kommer förutom att vid VBKs hemmamatcher och de större sakerna som sker på Gurkbänken försöka ha öppet på söndagar under sommaren. Det ska gå att få med sig en picknick-korg
upp på Gurkbänken för den som vill, säger Elof. n

Hjälp till att hålla
Gurkbänken fin
Vill du hjälpa till att hålla snyggt på Gurkbänken? Välkommen, det är samling på Gurkbänken förstamåndagen i
varje månad för underhållning av platsen.
Varje insats betyder mycket för vår nya stolthet, Gurkbänken. Ta med redskap och kaffe, och har du barn finns fina
möjligheter för dem att leka under tiden. Stanna så länge
du har möjlighet – alla insatser är värdefulla för att hålla
vår fina ”Gurkbänk” i gott skick.

Marknad på Larsagården med Ekomuseum nedre Ätradalen
Med anledning av att Ekomuseum nedre Ätradalen i år fyller 20 år blir det firande med en
festlig marknad på Larsagård under Ekomuseets dagar den 6-7 augusti.
Helgen sammanfaller med Hembygdsrörelsens
"Öppna stugors dag" och då Hembygdsrörelsen
fyller 100 år i år är detta extra värt att fira.
Många av Ekomuseets besöksmål är hembygdsgårdar och Larsagården är en plats som
binder ihop hembygdsrörelsen och det tidiga
samlandet av folklig kultur med Ekomuseet
då det är ett av Ekomuseum nedre Ätradalens
drygt 80 besöksmål.
Den 6 augusti blir det försäljning av hantverk,
mat, dryck och information från olika besöksmål i Ekomuseet på Larsagården. Hembygds-

föreningen kommer
finnas på plats och
hoppas att marknaden blir en upplevelse för alla sinnen
för alla åldrar.
Besökarna får en
chans att upptäcka
den bredd Ekomuseum nedre Ätradalen erbjuder. För familjer och barn kommer det
att finnas särskilda aktiviteter.
Den 7 augusti kommer det även vara marknad i
Källsjö där flera av Ekomuseets besöksmål är involverade. Besök gärna den också eller ta en tur i
vackra Ätradalen under Ekomuseets dagar och besök platser du inte tidigare har sett eller ta chansen

att se besöksmål som inte håller öppet så ofta.
På Ekomuseets hemsida kommer information
och program inför Ekomuseets dagar att läggas
upp. Kika in på ekomuseum.com och upptäck
nya favoritplatser. Det går också att följa Ekomuseum nedre Ätradalen på Facebook för att
få information. n
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Hallandsloppet kombinerar
glädje och motion

Mål och start vid Gurkbänken och på kilometrarna däremellan vacker natur. För 32:a året är Vessigebro värd för Hallandsloppet. -Det är fantastiskt att se hur föreningen samlar kraft och med hjälp av
bygden bjuder på den här löparfesten, säger Ulrika Mullen, OK Gläntan.
Den 2 juli är det dags för årets Hallandslopp och
arrangerande OK Gläntan räknar med över 200
deltagare. Man hoppas att trenden med ett litet
men stadigt ökande antal deltagare håller i sig.
-Vi är det gemytliga byloppet men ser utrymme att bli större och ändå behålla den känslan,
säger Ulrika som är tävlingsansvarig för Hallandsloppet Vessigebro.
Ulrika lovprisar alla ideella krafter i föreningen
som gör det möjligt för föreningen att arrangera
Hallandsloppet. OK Gläntan har kring 100 medlemmar och så gott som alla hjälper till under

dagen för loppet. Arbete inför basar Ulrika över
men det är en organisationsgrupp på sju personer som hjälps åt. I år kommer det att vara 5
starter uppdelat på 4 lopp. Det första loppet som
är Lilla Hallandsloppet är för de under 6 år. De
små löparna går att följa med blicken under hela
loppet då de springer en bana på 400 meter som
slingrar sig runt Gurkbänken och Brovallens fotbollsplan.
- Sen har vi ett lopp på 1000 meter som är
indelat i två klasser, det är de på 7 till 8 år och
de som är 9 till 10 år. Likaså har vi två klasser,
11-12 år och 13-14 år, som springer nästa dis-

tans som är 2 kilometer, berättar Ulrika.
Gruppen med 15-16 åringar räknas som juniorer
men startar tillsammans med motionärerna och
springer den korta banan på 5, 6 kilometer. Här
startar också det långa Hallandsloppet på 9,7 kilometer. Banan går ut från gurkbänken mot Bjerrome och där delar sig sträckningen efter ett tag
åt två håll som ger två olika sträckningar.
- Nytt för i år är att alla klasser har mål och
start på Gurkbänken. Det känns roligt att ha
samlat allt dit ner och vi tror att det kommer att
bli jättebra, säger Ulrika Mullen.
Alla barn som deltar får medalj, bulle och
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dryck. En del vinster finns i de andra klasserna
också och för den som inte deltar finns det lotterier och poängpromenad.
Nytt för i år är också att vid klockan ett, en och
en halv timme innan första start, drar evenemanget igång då andra föreningar i byn har prova
på. Bland annat så kommer Vessige Kettlebell,
bouleföreningen och Flexifit (crosstriaing) finnas
på plats. Självklart bjuder OK Gläntan också på
prova på ur sin verksamhet.
- Det kan bli en riktigt rolig heldag som bjuder
på många olika delar. Här kommer att finnas servering också. Men omklädningen sker uppe vid
skolans idrottshall. Alla som deltager har gratis
inträde till poolen också denna dag, säger Ulrika.
För den hugade går det att föranmäla sig genom
klubbens hemsida där all information finns också, precis som på klubbens och Hallandsloppets
facebooksidor. Efternamälan, som är vanligast,
sker innan start på tävlingsdagen.
Orienteringsklubben Gläntan som fyllde 75 år
arrangerar Hallandsloppet upptill sin ordinarie
verksamhet med orientering. Klubben försöker
också öka ett allmänt intresse för orientering och
ger för andra året ut ”Ut och upptäck Vessige”.
Naturpasset är Svenska Orienteringsförbundets

och Sveaskogs gemensamma
friskvårdssatsning.
Naturpasset är ett perfekt motionssätt som passar de flesta
och står för en härlig upplevelse med kartan i hand. Det
är kartan som är ens "pass" till
naturen och kontrollerna.
Föreningen vill locka fler att
röra på sig och upptäcka den
spännande naturen runt Vessigebro. Förutom rolig hjärnaktivitet får man frisk luft och
motion, vilket bidrar till bättre
hälsa och ökat välbefinnande.
Naturpasset finns i stort sett på
alla svenska orter som har en
större orienteringsklubb. Naturpasset är enkelt att använda.
Man behöver inga förkunskaper
och ingen speciell utrustning.
Kläder för utevistelse räcker
bra. Men det är klart att en
kompass gör det lättare att
hålla reda på väderstrecken. n

Bank & Försäkring

Sommartider

HALLANDSLOPPET
VESSIGEBRO

på kontoret i Vessigebro
29 juni - 17 augusti
(ordinarie öppettider fr o m 24 augusti)

måndag och torsdag 10-18,
tisdag och fredag 10-14
(onsdag stängt)

Välkommen!

falkenbergssparbank.se
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0346-550 00

LÖRDAG - 2 JULI 2016 - 13:00
Ett motionslopp för hela familjen,
från knatte till vuxen!
Start/mål: Gurkbänken.
Prova-på: Fotboll, Gymnastik, Kettlebell,
Crossfit, Boule, Orientering m.m.
Arr: OK Gläntan Vessigebro
Info: www.hallandsloppet.se
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Omtyckt cykelfest rullar på
Hallå där Cykelfestkommitén!
När är det dags för årets cykelfest?
-Lördag 10 september är det dags för det vi
tycker är årets höjdpunkt.
Vilka får vara med?
-Alla som vill får vara med, det gäller att anmäla sig innan 19 augusti bara.Sen har vi sagt
att bor man mer än 4 kilometer från Ätrasalen
får man försöka låna ett kök. Vi kan ju inte ha
alltför långt att cykla.
Vad gäller under festen?
Vi börjar med en fördrink i Ätrasalen vid fyra och
sen cyklar vi i våra olika grupper till första destinationen som bjuder förrätt. Under kvällen är
man hos två deltagare och har själv en punkt hos
sig. Förrätt, huvvudrätt och dessert ska avverkas.
Sedan cyklkar alla till Ätrasalen där vi dansar
till DJ Elof. Cirka en vecka innan festen får man
reda på, via mejl, om man skall laga förrätt, huvudrätt eller dessert samt hur många gäster man
får. Vilka de är förblir hemligt fram till servering.
Hur många år har ni kört cykelfest och vilka är det
som ordnar den?
Första året var 2013 och den kom till eftersom
folk i Vessigebro länge ordat om att de skulle
finnas en cykelfest. Vi nappade och körde igång.
Det är Vessigebro Bygdegårdsförening som håller i den och så är vi en cykelfestkommité som

Cykelfestkommitén hoppas på god anslutning i år också. Leif-Gunnar Elofsson, Sofi Wernersson,
Josefin Larsson och Rosita Ivarsson. Saknas Sara Eriksson och Maria Sandberg.

håller i trådarna.
Hur många är med?
Hur har antalet utvecklats under åren.
Första året 2013 var vi 53 personer. Därefter har vi ökat till 88 personer 2014
och hela 108 personer förra året. Vi hoppas givetvis på nytt rekord i år också.
Sist men inte minst- hur anmäler man sig?
Man kan anmäla sig en, två eller tre personer

som tillsammans är värd/värdar och ansvarar för
en rätt. Värden bör bo eller låna ett kök mindre
än 4 km från Ätrasalen.
Sista dag för anmälan och betalning är fredagen den 19 augusti. Avgift 150:- per person till
Falkenbergs Sparbank 8060-6 304 007 257-5
(glöm inte skriva vilka pengarna är ifrån).
Anmälan gör ni på: vessigebro.bygdegard@telia.
com. I anmälan skriver ni era namn, adress, telefon nr och eventuella allergier. n

• Elinstallationer • Automatikskåp • Programmering
Tel 0346-201 37
Brogatan 7, 311 64 VESSIGEBRO
e-post: info@el-andersson.se

