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Först ut bland årets tipspromenader var 
den i Skölvene bygdegård som gick av 
stapeln den 1:a maj. Promenaden startade 
under regntunga skyar men det lättade 
senare under kvällen. Tipspromenaden 
gick liksom förra året på en närliggande 
skogsslinga, lagom lång och lättpromenerad 
för dem som inte har så lätt för att gå eller 
har med sig barnvagn. 

Frågorna var kluriga och många gick 
bet på hur man stavar till abborre. Delta-
garantalet uppgick till ca 80 stycken, 
barn och vuxna, och Bråttensbyborna var 
välrepresenterade och knep i likhet med 
förra året alla vuxenpriserna. Förstapris, 
en hel Gäseneost till Elsie Valdermarsson, 
andra och tredjepris, en halv ost till Bo 
Frändberg och Roger Mattsson. 

Åttonde maj var det dags 
att röra på påkarna igen och 
denna gång var det Remmene 
bygdegård som stod för arrang-
emanget. Promenaden utgick 
från kyrkan och gick genom 
gårdar, lätta skogsstigar och 
vägar på skjutfältet. Promena-
den tog en timme och frågorna 
var kniviga. Utslagsfrågan 
var trevlig, man skulle gissa 
”midjemåttet” på en gammal ek 
– en ek som funnit i generationer 
och som troligtvis även kommer 
överleva mig. 

Deltagarantalet var mer än 
90 stycken barn och vuxna. 
Denna gång lyckades ingen 
Bråttensbybo ta hem några 
priser. Den 15 maj var det 
Bråttensbys tur att anordna en 
tipspromenad. Denna kunde 
genomföras trots mordbrand 
i bygdegården några veckor 
tidigare. Vi hade för andra året 
i rad otur med vädret men det 
kompenserades med en under-
bar promenad genom varierad 
natur. Skog och hagmarker 

visade sin nya gröna vårdräkt så nt att man 
nästan missade tipsfrågorna. 

Frågorna var utmärkta förutom att jag 
inte riktigt går med på att ett hjortdjurs läte 
skulle kallas bröl, men Christer Håkansson 
har väl rätt som den store jaktexpert han 
är. Det är alltid roligt att lära sig något 
nytt. Nästan 50 personer var med och gick 
i Bråttensby och två av tre priser gick 
till sockenbor. 

Den 22 maj anordnade Eggvena byg-
degård sin tipspromenad med start vid 
bygdegården. Det var ungefär 80 stycken 
som deltog. Första priset gick till Margaretha 
Håkansson. Mer upplysning om denna 
tipspromenad har jag inte då jag inte 
närvarade. 

Bygdegårdarnas 
tipspromenader

Sist ut bland årets bygdegårdspromenader 
den 29 maj, på Kristi himmelfärdsdag, var i 
Fölene med start i Låkö. Vädret var vackert 
och vi var många som gick i hagmarker och 
skog, ca 125 stycken. Det blev en aningen 
trångt vid kat i bygdegården men alla ck 
med lite organisation sittplats och kaffe. 
Andrapriset vid denna tipspromenad gick 
till Barbro Johansson, då hon bland annat 
klarade frågan om vad österrikarna kallar 
euron. Rätt svar var teuro d.v.s dyr euro. 
Även om Bråttensby har minst antal bybor är 
vi välrepresenterade, 47 procent av vinsterna 
har inkasserats av Bråttensbyborna i 
denna omgång av bygdegårdsföreningarnas 
tipspromenader. Det måtte vara bra jordmån 
i Bråttensby.

Cecilia

   Vem bild finns på 500-lappen? var en fråga på tipspromenaden i Eggvena. Svaret fanns i Bror 
Johanssons plånbok.



Vi i Bråttensby har under några år 
kommit igång med tidningen och aktiviteter 
som skapar sammanhållning i bygden. För 
min del är drivkraften för det arbete jag 
lägger ner på byalaget att vi skall vara 
stolta över vår bygd och känna att vi 
tillhör en bygd där människor bryr sig 
om varandra och har roligt tillsammans. 
Jag antar att det är likadant för många av 
de Bråttensbybor som engagerar och tar 
ansvar för de aktiviteter, gemensamma 
frågor och ställer upp med att skriva i vår 
tidning.  Ibland ringer jag eller frågar när 
vi är på en aktivitet om man kan ta på sig 

ett uppdrag som att skriva i tidningen eller 
ta ansvar för någon aktivitet och jag får 
oftast ett positivt svar. Det har hänt att jag 
har varit lite tjatig på någon för att få hjälp 
med att skriva någon artikel eller för att 
hålla i en aktivitet vilket jag vill be om 
ursäkt för. Samtidigt vill jag också säga 
att  ju er personer det är som är med 
och tar ansvar för sammanhållningen i 
Bråttensby desto bättre. Det klassiska i 
föreningssammanhang är ju att en person 
håller i nästan allt och det blir en sårbar 
förening som lätt rasar samman när den 
drivande inte orkar mer och slutar med 

Ordföranden har ordet
sina uppdrag. 

Som jag tänker mej det så har aktivitets-
gruppen ett ansvar för att sätta samman ett 
program som lockar till samvaro men inte 
att hålla i alla aktiviteter. Dessutom kan det 
vara svårt för aktivitetsgruppen att själva 
hitta på alla aktiviteter så därför kan du 
hjälpa till med förslag.

Tänk på att även du och din insats är 
viktig för vår bygd.

Ha en bra midsommar 

Kjell

En kvadratisk bassäng som är 10 
m gånger 10 m och 1,65m djup 
tycker den rike ägaren är för 
liten.
Han vill ha en dubbelt så stor bas-
säng. Det nns 2 problem. Bas-
sängen skall fortfarande vara kva-
dratisk och de 4 palmerna som 
planterades för 20 år sen, en i 
varje hörn, får inte yttas. Ett 
sätt vore ju att sänka botten 
1,65m till 3,30 m, men det gills 
inte. Man vill ha dubbelt så stor 
yta.

Svar på den knepiga kuben från 
förra tidningen. Tänk dej att du 
diagonalt kan skjuva ihop de båda 
stålbitarna. På det sättet får man 
samma utseende på alla 
fyra sidorna.

Denis knåpruta

Allt I Bygg AB 
Utför nybyggen 

och reparationer 0513-40088 
070-5661142

Bråttensbybörsen

Honung
För 30.-/kg med glas 

Petter Johansson/ Barbro 
0322-628113

Säljes

Dörrar
Spegeldörrar och nyare, 
många med karmar till.

Mona och Lennart
0513-40148



Boulepremiär
Årets boulepremiär gick av stapeln den 

19 maj i snålblåst och kallt vårväder. Vi var 
tio personer som hade samlats på skolans 
grusplan för att spela boule, ett spel som 
blivit mycket populärt på senare år. 

Bouleplaner kan man hitta lite var stans 
och alla kan vara med, gammal som ung 
och reglerna är lätta. Så har man inte prövat 
denna ”kulsport” kan det vara värt ett 
försök. Men varifrån kommer boulespelet? 
På den frågan får man ofta svaret: från 
Frankrike. Det är riktigt så tillvida, att boulen 
kom till Sverige just från Frankrike. Den 
introducerades på 1940-talet av invandrade 
fransmän och Prins Bertil gjorde den känd 
i breda kretsar. 

De tio tappra boulespelarna i Bråttensby 
delade upp sig i fyra lag och i det lag där jag 
ingick hann vi med att spela tre omgångar 
innan ngrarna stelnade kring klotet. Dock 
fanns det en av deltagarna som inte hade 
några som helst problem med vädret och det 
var den lurviga svarta gårdskatten. Katten 

levde ett farligt liv. Det var mer än en gång 
han var nära att bli av med livhanken av 
ygande klot men man brukar ju säga att 
katter har nio liv. Vid sidan av spelplanen 
hade vi tillgång till speciella poängbrädor 
vilka gjorde det lätt att hålla reda på 
poängställning i den egna spelomgången. 
Man kunde också i ren tävligsanda kasta 
ett öga på de andra lagens resultat. Efter 
ca en timmes spel skingrades deltagarna 
och alla som var med kan nog hålla med 
om att detta spel är mer förknippat med en 
varm sommarkväll än en kall och blåsig 
vårkväll.

Cecilia

Ingvar och Elsie Valdemarsson  hejar på Mona 
Andersson som kastar kulan.

Berndt 
Larsson 
kastar kulan 
under 
överinseende 
av Ingvar 
Thorkildsen 
och någon 
mer?

Boule
fortsätter på tisdagar kl 

19.00 i sommar. Det kommer 
att bli en grillkväll senare i 

sommar.



Midsommar
På Gröna berg

Fredagen den 20 juni Kl 14.00

Vi samlas på Bråttensby kyrkas 
parkering för start av tipspromenad

Nere på Gröna berg klär och reser vi  
majstången (Ta gärna med blommar)

Sedan blir det lekar och dans 
som avslutas med medhavd ka och 

prisutdelning

Alla är hjärtligt välkomna!

Gudstjänst

Tisdagen den 15 juli 
kvällsmässa kl 19.00

med Artman

Gudstjänst

Söndagen 
den 29 juni kl 9.30

med Hyllstam

Kyrkans anslagstavla
Gudstjänst

Söndagen 

den 27 juli kl 9.30

Flöjtmusik med 

Brunngård

Gudstjänst

Tisdagen den  5 
augusti kl 19.00

Kvällsmässa med 
Artman

Gudstjänst

Torsdagen den  31 
augusti kl 15.00 

kommer
Vänga spelmän till 

Bråttensby


