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Nya älgskador på
gallrad granskog
Nu har återigen gallrad
granskog i Bråttensby
blivit skadad av älgar.
Tidigare års barkgnag på
nygallrad granskog har
gjort att jag regelbundet
kontrollerat mina gallringsbestånd. Vårbruket
i påsk gjorde så att det
inte blev någon skogspromenad på en vecka. Den
25/4 tog jag åter en tur
ut i skogen och upptäckte
då att det lyste vitt bland
träden.

Forts sid 3
Till vänster står Christer vid
en nyligen barkad gran och
till höger en som är barkad
för kanske något år sedan.

Påskkärringar och gubbar

Påskkärringar samlade
hos Paul och Svea. Från
vänster står Kumar
Acharya, Linnéa Öberg,
Paul Johansson, Julia
Persson, Sara Öberg,
Johannes och Hanna
Bengtsson, Linda
Johansson, Emanuel och
David Bengtsson.

Från årsmötet

18 personer kom på årsmötet den 5 mars. Vi
inledde med att Rune Andersson visade vackra
bilder från Peru och Nordamerika. Han och hans
fru hade sett storslagna byggnadsverk fån Inkatiden
och vacker natur.
På själva årsmötet gick vi igenom verksamhetsberättelsen och ekonomin för föregående år.
Verksamheten nns beskriven i förra tidningen
och kassan visade att verksamhetsåret har gått
back med 4000.- under 2002. De största enskilda
kostnaderna är försäkring och el som kostar ca
5000.- tillsammans.
Framtida verksamhet diskuterades och ett ämne
är Leader+ projekt som handlar om turism och gamla

Annika Gustafsson avtackas för de uppdrag som hon haft som sekreterare
i styrelsen och för uppdrag i aktivitetsgruppen, torpstolpsgruppen och som
tidningsredaktör av ordföranden Kjell Johansson.

Rune Andersson visade bilder från Peru.

leder och stigar som går fram i våra
bygder. Det diskuterades även
om lägenheter behöver byggas
och det skall undersökas vidare
av Börje A. och Tore A. Sedan
fanns det tankar om att göra en
busstur med Ingvar som guide i
Herrljungabygden. Ljusstöpning
är något man vill skall återkomma
och personer som kan tänka sig att
klippa gräs anmälde sig.
Eva Bayard tog upp frågan om
möjligheten att ljudisolera taket i
bygdegården.
Till styrelsen valdes ordförande
Kjell Johansson, sekreterare Cecilia Frändberg (nyval), kassör
Börje Aronsson, ledamöter Paul

Johansson, Ingvar Valdemarsson, Christer
Håkansson, Bernt Larsson.
Till revisorer valdes Dan Johansson
och Sven Aronsson samt ersättare Birger
Yngvesson.
Aktivitetsgruppen består av Elsie Valdemarsson, Gunvor Johansson och Christer
Håkansson.
Torpstolpsgruppen består av Lars-Rune
Hermansson, Ingvar Valdemarsson och
Bernt Larsson.
Till tidningsredaktörer valdes Cecilia
Frändberg och Kjell Johansson.
Till valberedning valdes Elsie Valdemarsson, Sune Johansson och Birger Yngvesson.
Foto Börje A. och text Kjell

Tankar kring eget företagande i
turistbranschen

EU med de vise i Bryssel har tänkt för
de avlägsna länderna i gemenskapen och
kommit fram till att turism borde vara
något för dem. Därför har pengar ställts
till förfogande under en organisation
benämnd LEADER +. Jag har i era år
fått följa utvecklingen och träffat många
entusiastiska andar, men även andra ned
till rent negativa människor.
De intresserade har haft visionen om
turisten som kommer och håller till godo
med det vi kan bjuda på. Människor som går
att bli bekant med och som köper hantverket
vi gjort och tycker om vardagsmaten vi
äter. De säger att vi bor vackert och blir
imponerade av gamla stenar och vill gärna

höra då våra guider berätta om ridvägar och
skålgropar. Dessutom kommer de under
de tider på året då det inte är brådska i
jordbruket. Det är meningen att vi som
arbetar på landet ska dryga ut våra snäva
inkomster med god utländsk valuta.
Erkänn att risken för semesterveckan
eller de åtta dagarna som kanske var
planerade är överhängande. Dessutom
säger den negative, att turisten vill ha na
värdshus med god mat och gott vin. God
underhållning under aftonen och ”håll i
gång” samt rum med dusch och bad och
breda sängar. Då går även pengarna de små
stugorna förbi.
Alla dessa idéer tar era år att utveckla

och de mest intresserade hittar under tiden
ofta på något annat men tankarna som är
tänkta och det som är nedskrivet kommer
säkert att knoppas av så småningom. I
Skaraborg nns en ganska gedigen guidekår
med beprövade turer men där har de haft
stor hjälp av Arn och hans fotspår. Här
nere har jag inte hört mer än historien
om ”Yngve Frejs grav” och den börjar
bli gammal nu. Någon god katolik har vi
nog inte heller då inte Syster Elisabet blev
något helgon. En bra författare skulle platsa
i sammanhanget för mycket har hänt här
under årtusendenas förlopp.
Paul.

Mordbrand i Bråttensby

Vid middagstid söndagen den 20 april upptäcktes
det av några damer att det var en fönsterruta
inslagen i bygdegården. Damerna var Disa Lindelöf
med följe, Disa är född 1913 i den gamla skolan
som låg där nu bygdegården är. De sa till Bengt
Classon som stoppade en polisbil som for förbi.
De konstaterade att någon/några hade försökt
att tända eld på bygdegården men elden hade
slocknat. Gardinerna brann upp, gardinstången blev
förkolnad, färgen runt fönstret hade bubblat sig
och elementet är svett. Dessutom blev ett bord med
vaxduk svett av branden. Tidpunkten för branden
kan ha varit från skärtorsdag till påskaftonens
kväll. Gunnar Lindgren såg en svart bil åka från
bygdegården vid 03-04 tiden natten till påskaftonen
men det är ej säkert att den har med branden att
göra. Polisen kunde ej nna några bevis på vem
som gjort mordbrandsförsöket.
Jag ck en vecka efter en underrättelse från
polisen att inledd förundersökning skall läggas
ned så det blir med denna brand som den vi hade
1980, vi får rätta till efteråt men gärningsmännen
går fria.
Börje Aronsson

Älgen har förstört skog
Forts från sid 1
Älgar hade barkat ca 75 granar på mitt
nygallrade skifte och även Dan hade fått 25
granar förstörda. Birger har vid en senare
koll fått ca 30 träd förstörda. Skadorna på
min skog uppskattades av Anders Andersson
på Södra till ca 20 000 kr.
Barkgnagskador av den här storleken
är ovanliga och oacceptabla, och utförs
av ett fåtal djur. Min första åtgärd var att
fotodokumentera skadorna, sedan beströk
jag de skadade 100 granarna med trätjära
för att försöka förhindra rötangrepp. Tog
sedan kontakt med skogvårdskonsulent
samt en ledamot i jaktvårdskretsens styrelse
och ck ett intyg på skadornas omfattning.
Ringde sedan länsstyrelsen i Vänersborg
(rättsenheten-skyddsjakt) och ansökte om
Ytterligare ett exempel på vad
älgen åstadkommit.

skyddsjakt. Efter ytterligare samtal med
länsstyrelse och länsjaktvårdskonsulent ck
jag den 30/4 ”tillstånd att fälla skadegörande
älg” på område som drabbats. Villkoren på
skyddsjakten säger bl.a. ”Avskjutningen
sker som smyg- eller vaktjakt under
pågående skadegörelse på det område där
skadan sker eller i omedelbar anslutning
till detta”. Skyddsjakttillståndet gäller
t.o.m. 14/5.
De senaste dagarna har dock inga nya
skador observerats, det kan vara så att
doften av trätjära har en avskräckande
effekt. Det kan vara värt ett försök att
bestryka nygallrade granbestånd här och
där för att se om det håller älgarna på
avstånd.
Christer i Gäddegården

Påskvandringen

Hos Lennart och Mona delades påskgåvorna upp.
Klockan elva på påskafton samlades
tio små påskkärringar och gubbar hemma
hos mej, Moa Johansson på Guntorp.
Det var Linnéa och Sara Öberg och
deras kusin Julia Persson, Hanna, Samuel
och David Bengtsson, Linda Johansson,
Kumar Acharya och jag.
Vi började gå mot Stig och Astrid då
Susanne Öberg, som just skjutsat Sara och
Linnéa till oss, kom tillbaka och stuvade
in oss alla i bilen. Hon körde oss till
Hermansson. Sedan gick vi vidare till nästa
Hermansson där Lars-Rune mötte oss.
Susanne Öberg hade sagt att Solveig och
Bengt hade åkt iväg med bilen, så därför
gick vi istället till Aronsson i Östergården.
Louise öppnade och vi ck godis ur en
höna. Vi tackade och gick till Kurt och
Berna där vi ck lite vatten och saft att
dricka. Vi vilade lite, men gick snart vidare
till Svea och Paul.
Där ck vi förutom godis en smörgås. Vi
stannade där en stund och tittade på deras
damm där några grodor hade lagt rom.
David och Johannes tröttnade och deras
farfar kom och hämtade dem medan vi gick
till Lindas hem. Där var ingen hemma, det

visste redan Linda, men Anna hade lagt
godiset i brevlådan, så det tog vi och satte
oss ner för att vila lite.
Sedan gick vi till Hagen där ingen var
hemma. Vi gick istället till Frändberg.
Sedan gick vi till Pedersen.
På vägen från Pedersen ramlade Linda
och slog sitt knä, så vi ringde efter Paul
med min mobil som jag hade med mej.
Vi gick sedan till nästa Aronsson. Där
öppnade Jimmy. Vi lånade toaletten och
gick sedan över åkern mot Håkansson. Mitt
på åkern fanns det ett stenröse, där vilade
vi och delade upp lite av godiset vi ck i
brevlådan. När vi kom till Håkansson var
Julia trött, så vi ringde efter Susanne som
ck komma och hämta henne. Vi drack lite
saft och lite jos och gick sedan till Ylva
och Bernt uppe på kullen. Där möttes vi
av fyra hundar som genast blev väldigt
omtyckta av alla, men speciellt av Linnéa.
Sedan gick vi till nästa hund, som var hos
Bengtssons. Den skällde hela tiden, så
snart gick vi vidare till Kristina Åhman.
Där ck vi de berömda skumkakorna som
alla påskkärringar alltid har längtat efter.
Där fanns det också två hundar, men dem

ck hon ta in.
Vi gick sedan till Margit Åhman. Efter
det gick vi till Hermanssons och sedan
till Karlssons. När vi gick mot Runges
konstaterade vi att vi hade blivit mycket
piggare än vad vi var förut. När vi kom
fram var Nils mormor och morfar där. Vi
hade tänkt att det skulle bli vårat sista
ställe, men vi var så pigga så vi gick till
Bråttensby gamla skola.
Vi gick på 181:an men på ett rakt led
med den näst äldste (Kumar) först och den
äldste (jag) sist. Bilarna vinkade åt oss och
vi vinkade tillbaka. När vi kom till skolan
såg vi Mona i ett fönster ovan oss, men sen
kom hon ner och öppnade. Där delade vi
upp godiset och pengarna så att alla ck lika.
Mona och Lennart bjöd på saft och Helene
Bengtsson kom och hämtade oss.
Jag vill också säga att jag tycker att
det var jättebra av alla barn att orka gå så
långt i fem timmar!
Text och foto Moa Johansson

Bombad då och/eller nu

Den 22 mars åkte ett gäng (mestadels)
Bråttensbybor till Borås för att ha en trevlig
kväll på Stadsteatern och efterföljande
middag på restaurang Zeus. Pjäsen för
aftonen var den skrämmande aktuella
Bombad om krigets fasor och efterföljande
biverkningar. Ett ämne nog så svårt att
göra komedi om, men som författaren
Roy Smiles, en brittisk stå-upp komiker,
åtminstone i första akten lyckas med.
Pjäsens huvudperson Ralph Sherman
benner sig 1962 på ett ”vilohem”, läs
mentalklinik, i sydstaterna efter att i Cubakrisens spår ha kastat tomater på president
Kennedy. Shermans familj har placerat
honom där för att han ska kunna tänka
igenom sitt verk, medan personalen där
försöker förklara för honom att han nog
egentligen inte är sjuk utan bara behöver
lära sig att kännas vid och ta ansvar för
sina handlingar. Efter att ha varit andrepilot
på ”Betty Grable”, eller var det ”Enola
Gay”?, vid Hiroshima har nu den hotande
kärnvapenkrisen gjort att Sherman inte
längre kan kännas vid sitt forna jag utan
försöker rättfärdiga sitt handlande knappt
20 år tidigare.
Publiken får genom pjäsen följa Shermans liv de sista dagarna av andra världskriget, blandat med hans förklaringar till
det inträffade och hans vardagliga problem
i livet på kliniken. Där får vi träffa hans
fru som efter många års äktenskap inte
längre klarar av sin mans skuldkänslor
utan begär skilsmässa, vilket Sherman
själv förklarar med att hon träffat någon
annan, för inte kan det väl vara hans fel
att något gått fel.
I återblickarna får vi träffa varenda
schablon och stereotyp man kan föreställa
sig nnas i den amerikanska armén. Där
nns t.ex. Keswick som enbart vill förlänga
kriget för att kunna döda er människor
och slippa gå tillbaka till vardagen där
man faktiskt hamnar i fängelse för

samma sak. Där
nns även kapten
Culpepper iklädd
tvångströja, som
lyder sin farbror
överstens minsta
ord utan att tänka
en
självständig
tanke om vad som
egentligen är rätt
eller fel. Den enda
karaktären som
verkar vara någorlunda sansad är
Shermans
vän
Bloom, som dock
är en judisk kommunist som visar
sig vilja hjälpa
Sovjetunionen på
alla sätt möjliga.
Som den värste
av alla rollgurer
skildras dock president
Truman,
iklädd enbart långkalsonger
och
kavaj. Att han som
vicepresident till
Roosevelt
blev
befordrad till president efter dennes Skådespelarna genomförde en marsch i lobbyn där man i talkör
död och därmed på amerikanskt soldatmanér propagerade för en upprustning av
alltså inte blev teatern.
demokratiskt vald
är en parallell som
människor på en sekund utan i själva verket
är tänkt som en känga åt dagens verklige var den som planerade en motaktion. I
president Bush. Truman upplevs genom denna verklighet övertalar han sin gode vän
Shermans minnen som en obeslutsam Bloom, som även han visar sig enbart vara
bondlurk, inkapabel till att fatta några ett hjärnspöke, och den andra besättningen
viktiga beslut.
på planet att istället kidnappa bomben och
För att förtränga att han verkligen var fälla den i havet där den inte gör någon
med att fälla bomben visar det sig att skada mer än döda de hemska hajarna som
Sherman uppfunnit en alternativ verklighet, ätit upp besättningen på Indianapolis, ett
där han inte alls var med om att döda 80 000 nyligen sänkt amerikanskt skepp.
Förr eller senare tvingas dock Sherman
komma till insikt om vad han gjort och
pjäsen avslutas med orden: det är Enola Gay
som yger. Och hon yger fortfarande.
Tyvärr var det den sista föreställningen
av Bombad i Borås, denna sevärda dramakomedi skulle annars säkert p.g.a.
verklighetsanknytningen till idag och den
eftertanke den väcker, kunna spela för
utsålda hus länge till.
Emma Lindstrii
Barbro Johansson, Ylva och Berndth
Larsson, Elsie Valdemarsson, Emma
Lindstrii och Carina Aronsson diskutera r
pjäsen i pausen.

Påskafton i Bråttensby
Traditionsenligt åkte jag hem för att ra
påsk, så också i år. Efter hemkomst och
en genomgång av mammas påskpynt, där
både barn och barnbarn genom åren har
bidragit till samlingen, kastar jag ett öga
genom köksfönstret upp mot Ekeberget för
att se om det blir någon påskbrasa också
i år. Jag konstaterar glatt för mig själv
– jo, det nns eldsjälar i byn som håller
påsktraditionen på Ekeberget vid liv.
Men det är mycket som händer en dag
som denna innan mörkret faller på och
elden brinner med sitt stora brandgula
sken i byn. Redan till elvakaffet kom det
första besöket - tre välklädda och stiliga
påskgubbar. Genast påbörjas den sedvanliga
utfrågningen om vems barn de är samt
ålder eller skolklass. Nåväl, påskgubbarna
överräckte sina na påskkort och jag i min
tur tvingade dem att skriva deras namn och
ålder på baksidan av korten. Konstverk
med signatur blir mer intressanta och
värdefulla med åren! När jag var liten och
gick påskkäring med Helen var grabbarna
inte tillräckligt coola för att ge sig ut
och ha lite kul och träffa byns folk. Tur
att tiderna förändras! På min tid var det
bara två småtjejer som från förmiddag till
sen eftermiddag gick runt till ställena i
byn sjungandes ”Gullefjun” och delade
ut påskkort.
Tidigt på eftermiddagen var det dags igen,
då kom det en hel skock med påskkäringar
och påskgubbar, under Moas organisation
och vakande öga. Mina brorsbarn, som
kommer från östra Sverige, blev både
förvånade och lite förlägna över alla dessa
utklädda, pigga och pratglada barn. Vad
jag vet så är det i Västsverige som man
går påskkäring och påskgubbe och tänder
påskeld, medan man i övriga landet går
påskkäring på skärtorsdagen och skjuter
upp eldandet till en så kallad majbrasa. Mina
brorsbarn, som redan hade sitt avklarat
under skärtorsdagen, tyckte tillsammans

På Ekeberget samlades ca 30 personer för att traditionellt åse påskelden och raketer.
med oss lite äldre barn och vuxna att dessa
besök av utklädda barn var väldigt roligt
och spännande. Efter att gruppfotot var
avklarat så drog besökarna vidare. Kanske
var det mot Blåkulla? De var i alla fall
inte uppe vid påskelden på Ekeberget vid
niotiden, undantaget Moa.
Årets behagliga påskväder gjorde det

riktigt njutbart att samlas runt elden.
Kontemplativt står man där tittandes in i
elden medan småpratet mellan grannar och
bekanta pågår. Sålunda var årets påskeld
på Ekeberget en n avslutning på en trevlig
och bra påskafton i Bråttensby.
Utsocknes, Anna-Maria Frändberg

Bowlinggängets vårfest
Vid bowlinggängets vårfest var alla i byn inbjudna och många kom
till denna fredagskväll den 11 april där det skulle bjudas både på
hemgjord mat och dricka.
Maten stod vår duktiga matfru Elsie för som bjöd
på potatisgratäng och Christer hade rökt kött från
det vilda som springer i Bråttensbyskogen och
drickan var mjöd som Jonas Valdemarsson
hade jäst fram med Paul Johanssons
bihonung som bas. En naturell
och en med ingefära som
krydda.
Rune
Gustavsson tog
m e d

sitt
dragspel och
Christer
Håkansson
hade
sitt
”munspel” med.
Och det var en
underbar kombination för att få en
helkväll av skratt och
glädje. Man bjöd på allsång med Taubevisor och
sedan var det bowlinglagets
olika banor som hade musiktävling där Rune spelade en
introduktion till en låt som lagen
skulle gissa titel på och sedan
sjunga. Enväldig bedömare och
huvuddomare var Christer och hans
poängsättning var helt utan motstycke
inom musiktävlingsvärlden.

Allsång runt
festbordet med
Bråttensbybor,
Eggvenabor mfl i olika
åldrar.

Text och bild Börje Aronsson

En av låtarna var ”Kom och ta mig” med Brandsta City Släckers och här är det
Bo-Lennart och Ingvar som dansar till melodin.

Distansritt på Remmene skjutfält

Anna poserar med skimmeln Rejeb fullt utrustad för ritt
Under påskhelgen, närmare bestämt på
påskafton genomfördes en stor hästtävling
på Remmene skjutfält. Denna tävling var
en så kallad distansritt. Vad är då detta
för slags ridsport? Distansritt kan liknas
vid maraton till häst. Tävlingssträckorna
varierar från fyra till 16 mil och dessa
rids vanligtvis under en och samma dag.
Tävlingsbanorna går genom all slags terräng
med naturligt förekommande hinder. En
distansritt går först och främst genom skog
och mark med alla dessa naturhinder - över
stock och sten. Banan kan också delvis
gå genom byar och städer med trak. För
att inga hästar ska komma till skada görs
veterinärkontroller; innan tävlingen börjar,
en eller era under banans sträckning och
en efter målgång. Vid dessa kontroller
undersöker veterinären först och främst
att inte hästen har för hög puls, hästens
vätskebalans och att den inte är halt.

Vinnare i tävlingen är den som avverkat
banan på snabbaste tid och blivit godkänd
vid alla veterinärbesiktningar. I distansritt
deltar alla möjliga slags hästar och ryttare
och stämningen på plats är präglad av
hjälpsamhet och kamratskap. Det nns två
större distansryttartävlingar i Västergötland,
Karolinerritten och Kinnekulleritten.
Tävlingen på Remmene skjutfält anordnades för andra gången av Floby Ryttare. En
av entusiasterna och tävlingsarrangörerna
är Anna Johansson, Bråttensby. I tävlingen
deltog 38 stycken ekipage i tre olika klasser,
där den längsta klassen var på fem mil.
Den ritt som hade est antal deltagare
var ”Prova på” gruppen, där era ryttare
var från trakten. För att kunna organisera en
distansritt krävs det mycket planering och
bra framförhållning. I ungefär ett år har man
planerat tävlingen på Remmene skjutfält.
Under tävlingsdagen är många som arbetar,

närmare 30 frivilliga, en hovslagare och
två stycken veterinärer. Veterinärer är det
svårt att få tag i då de ska ha en speciell
utbildning för att kunna få delta. En av
dem kom ända från Kristinehamn. Det är
dyrt för en liten klubb så som Floby att
anordna en distansritt och för att få det att
gå runt ekonomiskt har man haft sponsorer
såsom Agria och Föreningssparbanken.
Anna hoppas att er ska få upp ögonen
för denna fina sport och att flera kan
komma och tävla i Remmene. Det bästa
med distansritt är, enligt Anna att man får
na naturupplevelser. Annat positivt med
sporten är att man sätter upp egna mål
för sig själv och hästen, där mottot är ”att
fullfölja är att vinna”. Anna har tävlat sedan
2002 på sin 20-åriga skimmel Rejeb och
de ska nu på lördag delta i den natursköna
Kinnekulleritten.
Cecilia

Denis knåpruta
Det här är en kubiskt formad klots, gjord av prima svenskt stål, som kan
delas i två delar.
Framifrån ser den ut så här:
För att kunna dela klotsen får man tänka sig
hur konstruktionen är gjord. Inte så svårt, men
om jag påstår att den ser precis likadan ut
från sidan????

Svar på förra tidningens knåp

Klotsen är helt möjlig att göra. Den kunde till
och med verkstan jag besökte 1966 i GBG göra
åt mig, men min na uppnning Grej grunka
med pryl klarade de inte av. Skönt att
jag yttat till Bråttensby med sina duktiga
yrkesmän. Jag tänker på PAJO. De kan säkert hjälpa mig med
denna geniala
uppnning.
Får jag bara
100.000kr
för ritningen,
så skänker
jag alla millioner till
Pajo, som de
kommer att
tjäna på
denna geniala
uppnning.

Svar 2. Man tar 4 halvfulla
fat och gör om till 2 fulla och 2
tomma.

Bråttensbybörsen

Vill du sälja eller ge bort något så kan
du lämna in uppgifter om det till tidningen.
Till nästa tidning får du information på mail
när du senast kan lämna annons. Har du
inte lämnat e-postadress till Kjell så kan du
redan nu skicka ett mail så är det klart. Då
får du även annan information som snabbt
kan skickas ut på det sättet.
Det är gratis att annonsera. Här kommer
några saker som vi redaktörer har tagit
fram.

Säljes

Honung

För 30.-/kg med glas
Petter Johansson/ Barbro
0322-628113

Rostfritt
expansionskärl
till salu Paul Johansson
0513-40008

Knektjäntan och
Kirstin säljes
Barnböcker av Barbro
Johansson 0322-628113

Köpes

Kampsportsbyxor
köpes storlek 38
Stina Johansson
073-5802433

Övrigt

Kompostkvarn
önskas hyra

Paul Johansson 0513-40008

Barnvakt i sommar
Moa Johansson
0322-628113

Svar 1. Tjatte bestämde priset
själv , 10kr/sten. (8 gånger 10kr
= 80kr)
Knatte lämnade 7st = 70Kr
Fnatte lämnade 1st = 10Kr

Fulla
7
9

Halvfulla
7
3

Tomma
7
9

Varje son ck 3st fulla, 1 halvfullt
och 3 tomma fat.

Kålplantor

Broccoli, grönkål och vitkål
bortskänkes
Barbro Johansson
0322-628113

Bygdegårdarnas Tipspromenader
Torsdagar start kl. 18.30-19.30
8
15
22
29

maj
maj
maj
maj

Remmene
Bråttensby
Eggvena
Fölene

Start
Start
Start
Start

vid
vid
vid
vid

Kyrkan
Bygdegården
Bygdegården
Låkö

Efter promenaden samling i respektive bygdegård för
kaffeservering och prisutdelning. Lotterier.
Vi har även barnfrågor på alla platserna
Alla är Välkomna till årets promenader
Bygdegårdarna

Midsommarrande på
Grönaberg

Midsommarafton kl 14.00
Välkommen

Kyrkans anslagstavla
Gudstjänst
Söndagen
den 25 maj kl 19

Gudstjänst
Annandag Pingst
9 juni kl 9.30

Gräsklippning vid
bygdegården

Vi brukar dela på arbetet med
gräsklippning så att vi bara
behöver klippa en gång per
hushåll, de som var tillfrågade
eller som klippte förra året. Vi har
fått ihop en ny lista för i år. Passar
inte den tilldelade tiden kan man
byta med någon annan.
Vecka
19
Dan J.
21
Lars-Rune H.
23
Denis S.
25
Gunnar L.
27
Christer H.
29
Berndt L.
31
Sune J.
33
Tore A.
35
Börje A.
37
Birger Y.

Städning av

Boulebanan
vid skolan den
13 maj kl 19.00

Spelet börjar den
20 maj kl 19.00

Kontaktperson är Ingvar Torkilsson
0513-40166
Gudstjänst
Tisdagen den 17 juni
kvällsmässa kl 19

Gudstjänst
Söndagen
den 29 juni kl 9.30

H-mek

Allt inom svets och
reparationsarbete,
Tel 0705-690827
0513-40031

