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Julen dansas ut i Bråttensby

ett uppskattat inslag. Några julsånger sjöngs
med ackompanjemang av Rune Gustavsson
som spelade dragspel.
Därpå följde en av barnens, små som
storas, favoriter dans kring den nysågade
och pyntade granen. Musiken och sången
fyllde vår lilla bygdegård och glädjen stod
högt i tak. Efter dansen hördes tunga steg
och tomtefar steg in i ”stugan”, med säcken
på ryggen. Snälla barn fanns det gott om, så
de ck alla en påse med något gott i.

Barbro Jarl med sina bosniska vänner Vahid, Nirma, Resija Jubasic och Sabina
Talavani'c tar för sig av gröten och smörgåsarna.
Så var det dags igen för Bråttensbyborna
att träffas till en nybliven tradition, får
vi hoppas! Vi var ca 60 personer som
samlades på kvällen den 11 januari, för

att dansa ut julen.
När alla anlänt bjöds det på god tomtegröt,
sedan höll Mona Andersson och Christer
Håkansson i kvällens namnbingo, som var
Tomten läste en dikt före julklappsutdelningen
Tomtefar deklamerade en jordnära men
samtidigt pastoral dikt från barndomen,
den ”nöp” lite i hjärteroten. Vi blev kallade
till nutiden igen då kvällens konferencié
sa att det var dags för kaffe. Ett särsklit
tack till Margareta Håkansson som bakat
glutenfri chokladrulltårta.
Vår familj ck lov att åka hem efter
kaffet pga en trött 4-åring som hade ont i
magen. Men jag har hört från en säker källa,
att efter kaffet så gick så gott som hälften
av de församlade i fackeltåg till Bråttensby
kyrka, för en kvällsgudstjänst.
Mona sjöng solo och Rune spelade
dragspel, Lennart Andersson höll en andakt
med en berättelse om kärlek mellan människor. Ju mer man ger desto mer får man.
Sedan bröt man upp och familjerna for
hem till sitt, med ännu ett ljust och glatt
minne bevarat inuti.
Anna Johansson

Rune Gustavsson, Mona och Lennart Andersson höll en andakt i kyrkan

Årsmötet, en sammanställning
Tjugo bråttensbybor kom på vårt årsmöte
den 7/2. Som medlemmar räknas de bofasta
vilket är 44 hushåll och 114 innevånare
enligt beräkning som Annika gjort.
Under året har styrelsen haft ett styrelsemöte. Vi har varit representerade
på Kommunbygderådet tre gånger och
länsbygderådet fem gånger.
Tidningen ”Vi i Bråttensby” har utkommit med sex nummer under året. Bygdegården har varit bokad tio gånger.
Torpstolpsgruppen har inte varit så aktiv
i år medan aktivitetsgruppen har fått ihop
många aktiviteter under året.
Det har tillskapats en hemsida under året
och Annika och Paul har gått en utbildning
i att hantera en gemensam hemsida med
länsbygderådet.
Byalagets ekonomi ser bra ut. Tipspromenaden, administrativt bidrag från kommunen samt ett bidrag från Bråttensby
Kyrkliga Sykrets har varit de största
inkomsterna. El och brandförsäkring har
varit de största utgifterna. Omsättningen
för året var 11 222 kr. Tillgångar vid årets

slut var 27 927 kr. Årets resultat var 2 506
kr. En förbättring jämfört med förra året
kunde noteras med 1424 kr.
Styrelsen omvaldes och ser ut som följer:
Ordförande Kjell Johansson, sekreterare
Annika Gustafsson, kassör Börje Aronsson,
ledamöter Paul Johansson och Ingvar
Valdemarsson. Suppleanterna Berndt Larsson och Christer Håkansson omvaldes
också. Som revisorer omvaldes Dan
Johansson och Sven Aronsson och till
ersättare omvaldes Birger Yngvesson.
Aktivitetsgruppen omvaldes och består
av Christer Håkansson, Annika Gustafsson
och Gunvor Johansson.
Torpgruppen omvaldes och består av
Annika Gustafsson, Ingvar Valdemarsson
och Berndt Larsson.
Tidningsgruppen omvaldes även den
och den består av Kjell Johansson och
Annika Gustafsson.
Till valberedning omvaldes Elsie Valdemarsson och Sune Johansson. Birger
Yngvesson väljs till ersättare.
Kommande års verksamhet diskuterades

Ridstigar

Aktivitetsgruppen kommer att arbeta fram
olika aktiviteter under året och Christer
välkomnar alla förslag och idéer. Berndt
tycker att de aktiviteter som varit bra, ska
återkomma. Och att man ska arbeta för att
det kommer er på de aktiviteter man har.
Paul vill starta en cirkel om vägar. Christer
funderar på en cirkel om mjöd. Annika
berättar att styrelsen fått ett erbjudande från
Studieförbundet Vuxenskolan om gratis
skyltning vid vår bygdegård.
Berndt föreslog att fornminnet vid Kurt
och Berna ska göras i ordning. Berndt och
Börje får i uppdrag att prata med Lasse
Bengtsson och att titta på detta.
Börje påpekar att man bör dokumentera
gamla åkernamn och fornminnen i Bråttensby. Föreslås att Paul även tar ansvar
för detta i vägcirkeln. Gunvor funderar
över vad vi ska göra åt vår grillplats som är
svår att använda eftersom den benner sig
i samma hage som betande djur. Kan man
spänna upp någon tråd eller ska grillplatsen
yttas?
Kjell

De ridstigar som många Bråttensbybor varandra. Hästarna gick gärna i varandras detta framkom att era i den nuvarande
följde den 7 februari ledde till ”Vi i spår och så uppstod en stig. Om marken generationen ej kände till att det fanns
Bråttensby” och årsmötet i bygdegården. lutade och det regnade öt det gärna med längre, spetsiga och härdade söm som
Långväga besökare från till och med Lerum jord i stigens botten och efter århundraden kallades broddar och sattes i samma hål
kunde vi notera och trivseln i samvaron tror av slitage uppstod ett kvarstående dike eller som den urtagna sömmen hade suttit.
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Rävjakt i Bråttensbyskogen
Den 24 februari samlades jägarna i Bråttensby, Eggvena och Tumberg tillsammans
med inbjudna jägare och hundförare, för
att inventera rävtillgången.
Ett 80-tal jägare samt sex stövare, som
var rävspecialister, samlades vid Eggvena
bygdegård kl 7.45. Nysnö hade fallit under
natten och det var fem minusgrader, det såg
ut att kunna bli en n dag i skogen.
Jägarna tilldelades snart pass och
försvann ut i skogen. Spåren i nysnön
skvallrade om att det var gott om räv, som
hade rört sig under natten. Det dröjde inte
länge förrän den första hunden ck upp
räv. Drevet buktade mellan Tumberg och
Bråttensby och räven sköts sedan inte långt
från soptippen.
Flera rävar sågs av passkyttar och vid
10-tiden hade alla hundar ”fått upp” och
drev räv. Ytterligare en räv sköts, det var
en illa angripen skabbräv som togs upp på
Långåsen och sköts efter en stunds drev av
en jägare på skogsvägen mellan Skåphult
och Skogen.
Misstankarna om att rävstammen hade
ökat och blivit stor besannades, minst ett
10-tal olika rävar sågs i området. Tyvärr
nns skabbeländet kvar och de rävar som
drabbas går en plågsam död till mötes.
Under vintern har ett antal rådjur hittats
där hals och huvud varit borta. Det är ju

Rävjägarna på Börjes vändplan är klara att gå till aktion. Från vänster: Robert Jansson
Holmestad, Erik Yngvesson Bråttensby, Lars Johansson Tarsled, Bengt-Inge Larsson
Tarsled, Anders Johansson Eggvena samt Per-Olof Knutsson Herljunga.
Foto: Christer Håkansson
rävens signum att först äta upp huvudet. sol, lagom kallt och na rävdrev gjorde
Dessa rådjur har förmodligen varit sjuka att jägarna verkade nöjda med dagen.
eller svaga, då räven har svårt att ta ett Varm korv och pilsner serverades sedan,
friskt vuxet rådjur.
alltmedan det pratades räv.
Vid ett-tiden samlades jägarna åter
Christer Håkansson
i Eggvena bygdegård för att diskutera
vad som hade hänt under dagen. Nysnö,

Bowlingaktuellt
Bilden visar bowlinggängets träningskväll 26/2 i Mörlandahallen. Ett vandringspris går från gång till gång till den som
har kvällens bästa resultat. Lycklig vinnare
av vandringspriset denna kväll blev BoLennart Nydenfelt.
Christer Håkansson

Börje Åhmans
Rörservice
VVS-installationer,
sevice och
reparationer
0513-40157
070-2034565

Stående från vänster. Rune Gustafsson, Fredrik Åhman, Ingvar Thorkildsen, Berndt
Larsson, Krister Bengtsson, Bo Johansson, Sven Aronssson,. knästående: Christer
Håkansson, Ingvar Valdemarsson och liggande Bo-Lennart Nydenfeldt.
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Påskeld

"Luffar-Arne"

på Ekeberget

Påskafton är i år den 30 mars. Kl 20.30 kommer påskelden
att tändas på Ekeberget, Guntorp.
Alla är välkomna!
Det behövs ris till påskelden och det är bra om du som har
ris kan köra upp det till Ekeberget

från Vårgårda visar och
demonstrerar luffarslöjd
Bråttensby bygdegård
tisdagen den 19 mars kl
19.00
Vi bjuder på kaffe!
Alla välkomna.
Paul planerar att ha en studiecirkel
om gamla ridstigar och lokala namn
på platser i Bråttensby. Du som är
intresserad kom på mötet den 19/3
för att prata om detta. Du kan även
ringa Paul på 0513-40008.

Kyrkans anslagstavla
17 mars kl 19
Mässa Brunngård,
insamling till
Lutherhjälpen

14 april kl 19
Sånggudstjänst med
kören Glädjesång
predikan av Lennart A.

12 maj kl 9.30
Mässa Artman

26 maj kl 19
Gudstjänst Brunngård

14/4

Denis knåpruta

Nytt och gammalt lok

Ett modernt ellok startar från
Stockholm 16.10 och rusar mot
Göteborg med 165 km/tim. Redan
15.24 startar ett gammalt lokomotiv
från Göteborg med bara 82 km/tim
mot Stockholm. Lokomotivet stannar dessutom på 5 stationer under
resans gång för att fylla på vatten.
Varje stopp varar i 16 minuter.
Vilket lok är närmast Göteborg när
de möts????

Guldmynten
En myntsamlare har köpt 8 guldmynt
till reducerat pris eftersom alla inte
är äkta. Han har, genom mutor fått
reda på att bara ett mynt är oäkta,
och därigenom lättare än de övriga.
Det blir alltså en god affär om han
bara kan skilja ut det oäkta myntet
och sälja de 7 äkta för ett pris
som vida överstiger det pris han
betalt för alla 8. (De andra spekulanterna visste inte hur många som
var ”äkta”. Kanske alla var oäkta???)
Han bad att få låna den balansvåg,
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utan vikter, som var den enda på
stället.
”Hur många vägningar behöver du
göra för att skilja ut det falska
myntet?” sa vågägaren.” Jag vill ha
20 kr för varje vägning!”
Hur mycket pengar måste myntsamlaren punga ut med????
Fel, det räck er med 40 kr!

Svar på förra nr Knåp.
Om nr 3 ser bägge de svarta hjälmarna framför sig, kan han säga
”Jag har vit ! ”
Nu tiger nr 3.
1 och 2 vet nu att de har en svart
eller två vita.
Om nr 2 ser den svarta hjälmen
framför sig säger han ”Jag har vit !”
(Ser han en vit framför sig kan han
ha antingen vit eller svart)
Nr 2 tiger!
Nr 2 ser inte en svart framför sig
på nr 1:s huvud.
Alltså kan nr 1 säga ” Jag måste ha
vit!! ”
Enkelt.... Eller hur??????

Teaterresa

Standard Selection
En familjehistoria skriven
av Agneta Pleijel på Borås
Stadsteater lördagen 13/4
Standard Selection är en varm pjäs om
hur vi alla behöver bli sedda och älskade,
om två systrar som försöker ta reda
på varför deras pappa lämnade dem.
Från sent 50-tal till mitten av det glada
80-talet, får vi följa två svenska familjer
som på olika vis är knutna till varandra.
Minnesbilder från händelser i det förflutna, vaga eller starka, vävs till en
gemensam familjehistoria. som ett familjealbum. för inget är ju så lugnande och
lögnaktigt som ett familjealbum.

Efter teatern går vi på någon
restaurang.
Anmälan senast den 26 mars
Biljettpris mellan 130.- och 160.Anmälan 0513-40060 och
0322-628113 eller Kjells e-post.

