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En av de ljuvliga kvällar vi haft så gott om 
i sommar, var det bouletävling i Eggvena. Vi 
var nio personer i tre lag från Bråttensby, som 
förhoppningsfulla kom till Eggvena. Många 
tävlingssugna var där, 15 lag, alltså 45 personer 
ställde upp. Det var "Dagmammor", "4H", 
"Centern", "Folkdanslag m.. m.. 

Efter utslagstävlingar på fotbollsplanen bakom 
skolan, travade vi till bygdegården där nalen 
gick av stapeln på den "riktiga" boulebanan. Ett 
Bråttensbylag bestående av Mona och Lennart 
Andersson samt Berndt Larsson hade tagit sig till 
nal, där de mötte folkdanslaget, som tydligen inte 
bara dansade utan spelade boule ett par gånger 
i veckan. De var mycket duktiga och vann över 
Bråttensby, som inte heller gick av för hackor. 

Vid bygdegården serverades kaffe, kakor, saft 
och grillad korv med bröd. 

Vi enades om att före nästa tävling får Bråttensby 
försöka xa en ordentlig boulebana så att vi med 
mycken träning kan komma igen och inte bara gå till 
nal utan också vinna. En trevlig kväll var det, och 
heder åt Eggvena som ordnat allt så bra.

Vid klot och penna
Ylva Larsson

Näst bäst i bouletävling

Vad gör de 
här fyra 

gubbarna?



Den gyllene 
tiaran

Det började med att kyrkorådet frågade 
mig om jag ville göra en tiara till Bråttensby 
församling. Jag skulle designa  upp några 
olika förslag på tiaror som jag sedan skulle 
visa upp.

När sedan rådet hade bestämt sig för 
ett av förslagen var de bara att sätta igång 
och framställa den.

Tiaran består av silvertråd i 915 nhalt 
och vita odlade pärlor i olika storlekar. 
Pärlor är något som jag alltid har associerat 
till bröllop just. Sedan är det ju alltid extra 
roligt när man får fria händer som jag ck 
det är ju då man kan framställa de idéer 
som man själv tycker om.

Just nu går jag mitt sista år på en guldsmed 
och designutbildning på högskolenivå och 
så småningom vill jag göra lite smycken i 
en egen verkstad.

Jenny Aronsson
Foto Börje Aronsson

de och reste i några år. Kom tillbaka till 
Sverige och blev Gröna Vågare i Jämtland 
i tio år. Då fruns föräldrar ville lägga av 
jordbruket nere i Småland köpte de hennes 
föräldrahem. Arrenderade ut jorden, skötte 
skogen på vintern och hon tog plats på 
pastorsexpeditionen. Arbetade med olika 
hus för den nya rörelsen och utvecklade det 
hela efter hand. Kunder: 10 % svenskar, 
resten tyskar och danskar och med på vår 
resa var en tjej från Peru vilket noterades. 
På hösten då tyskarna gav upp reste herr och 
fru Mats till sydliga trakter för semester. Var 
barnen var då vet jag inte men de kanske 
tog skolledigt. Vad Mats på Höjden särskilt 
pekade på var att: Använd datorprogrammet 
Excel och notera allt så att ni kommer ihåg 
er erfarenhet. Ordningen i företaget och 
kring husen kan karakteriseras av ordnad 
oreda. Man kunde känna sig ledig och utan 
onödiga krav men röka var mer än onödigt. 
Religiösa frågor ville han inte blanda in 
men tystnad till dämpad musik på ett avskilt 
loft ck vi pröva. Det jag ville visa med 
detta är att människan bakom sådant här 
kanske måste vara lite udda.

Paul Johansson

Många av er vet nog att jag har haft 
förmånen att presenteras  idéer om hur 
man på olika sätt skulle kunna överleva 
på landsbygden utan att vara jordbrukare 
till hundra procent. Tankarna har gått ut på 
att sköta vandringsleder eller ridleder där 
ryttarna kan låna hästar och rida bestämda 
sträckor och där servicen vid rastställen 
och övernattningar är ordnad. Cykelleder 
ser ut att vara enklare men svårare att få 
avkastning på.

I somras var jag med på en studieresa och 
besåg olika udda företag. Ett av dessa var 
”Mats på Höjdens lugna äventyr”. Han bjöd 
på vatten, kaffe kokt över öppen eld, prat, 
meditation, sova på höskulle, paddelturer, 
vandringsturer, matlagning över öppen eld 
och liknande.  Kan inte vem som helst 
ordna sådant?  Kanske, men jag tror att 
det passar bättre för speciella människor.  
Hurudan är då denne Mats?

Uppväxt i stan med intresse för naturen. 
Läst till examen för agronom. Efter detta 
ville han se andra  miljöer. Blev volontär till 
Afrika och skulle lära  ut jordbruk. Sedan 
till Sydamerika i samma ärende, träffade 
en svensk icka och tillsammans arbetade 

Annorlunda människor

Tumbergstippen
 
Tumbergstippens avfallstillstånd skall 

omprövas nu eftersom den nya miljöbalken 
ställer nya skärpta krav för deponier för att 
minska påverkan på miljön.

Tippen tar emot sopor från Herrljunga 
och Vårgårda kommuner och öppnades i 
slutet på 1970-talet. Ca 18.000 ton avfall 
per år tas emot. 70% av dessa nyttiggöres 
på olika sätt varav bl.a. 30% går till 
energiåtervinning så det är endast 30% som 
deponeras på tippen. 

I och med den nya tillståndsprövningen 
så kan grannar och andra få yttra sig 
över detta till Tekniska förvaltningen i 
Vårgårda senast den 20 september och de 
har skickat ut underlag till enskilda som 
berörs. Det kommer att ske i samråd med 
länstyrelsen 

Börje Aronsson

Nybyggnad Tillbyggnad 
Reparation 

Murningsarbeten 
Lantbruksbyggnader

Tel 0513-126 26
Bil 070-213 77 79



Lördagen den 28 juni gifte sig Bråt-
tensbytösen Kerstin Lundell med sin Mikael 
Källström i Bråttensby kyrka.

Dagarna innan hade Bråttensbyborna 
knåpat ihop en ärebåge som under fredagen 
sattes upp utanför bygdegården i Fölene 
(Svar på frågan på första sidan). Där 
hade den gott sällskap av ytterligare en 
ärebåge.

På själva bröllopsdagen kom det lite 
regn, men när gästerna högtidligt satt och 
väntade under kyrkklockornas dån var det 
endast molnigt ute.

Gästerna ck bevittna en somrig cere-
moni där det vackra brudparet vandrade 
upp mot altaret tillsammans med de söta 
brudnäbbarna, under en båge av grönskande 
grenar. Och man sjöng sommarpsalmer 
som ”I denna ljuva sommartid” och ”En 
vänlig grönskas rika dräkt”. 

 När brudparet efter vigseln steg ut på 
kyrktrappan skingrades molnen och solen 
sken ner på de unga tu med full styrka. I de 
ljumma vindarna mottog de sedan lyckligt 
alla välgångsönskningar, innan de steg in i 
en elegant bil av äldre modell. Med denna 
for brudparet till Fölene bygdegård för 
ytterligare festligheter under eftermiddagen 
och kvällen.

Vi önskar dem alla lycka till!
Annika Gustafsson  

Sommarbröllop i Bråttensby

Ovan: Kerstin och  
Mikael på Bråttens-
bys kyrktrappa tar 
emot folkets hyll-
ningar.

Till höger: Brud-
paret parkerar sig 
i Nisse Svenssons 
fina Opel six.



Ett sedvanligt midsommarrande 
ägde rum på Gröna Berg för 4:e året 
i rad. Vi var ca 42 st som hade begett 
oss till denna gudsförgätna plats denna 
dag. 

Det började med tipspromenad 
ifrån Bråttensby kyrka och fram 
till Gröna Berg där resten av 
aktiviteterna gick av stapeln.
Familjen Rundström var lite sena så 
klädning av midsommarstången var 
redan i full gång. Resning av stången 
gick enligt planerna och sen var det 
dags att tävla. 

Färgen på ens tipslapp bestämde 
vilket lag man skulle vara med i. Det 
var fyra lag indelade i rosa, gula, 
blå och gröna laget, 9 deltagare/lag.
Tävlandet började med boll-, pil-, och 
stövelkastning. För att sen gå över till 
potatisletning där det var en deltagare 
från varje lag som skulle tävla. 

Deltagarna Daniel, Marcus, Anders 
och Moa ck var sin strut framför 
ansiktet och ck sen leta efter de pota-
tisar som Annika slängde ut i gräset. Vi 
andra stod vid sidan om och hejade glatt.
Sen var det dags för själva uppgörelsen: 
Grodspottning. Det gällde att spotta 

Midsommarrande 
Gröna Berg

Ovan: Att 
det dansas 
små gro-
dorna kan 
väl inte 
undgås att 
ses på bla 
Sunes  jäm-
fotahopp.

Till vän-
ster: 
Cecilia  
och Sofie 
Frändberg 
med sina 
kompisar 
låter 
maten väl 
smaka.



en gelégodis så långt som möjligt och sen 
skulle nästa deltagare spotta vidare från det 
stället där den föregående hamnade. 

Vilka vann??? Det blå laget förstås, 
överlägset. Men att vinna är ju inte 
huvudsaken utan det är ju att vi har kul 
tillsammans, eller hur?

När vi nu hade tävlat en stund var det 
dags att inmundiga det medhavda kat 
i gröngräset i det underbara solskenet. 
Mindre sugna och mer alerta var det dags 
för dans runt midsommarstången. P.g.a.  
diverse strul ck vi klara oss utan musiker 
och sjunga a capella men det gick bra 
det också. Danserna var de gamla traditio-
nella som avslutades med raketen. En 
del tyckte det räckte med det medan 
andra lekte vidare genom kull. Här 
gällde det att springa och reagera snabbt.
När leken var slut var det dags för prisutdel-
ning och bland de vuxna i tipspromenaden 
var det Ingvar Thorkildsen som knep första 
pris genom sina 11 rätt. På andra plats kom 
Kjell Johansson med 10 rätt (men närmare 
på skiljefrågan) och på tredje plats kom 
Christer Håkansson också med 10 rätt. 

Bland barnen var det Amanda Gustavs-
son som vann. Men vi hade ju en tävling 
till, just dé: femkampen. Den vanns till slut 
av det blå laget som ck varsin klubba och 
ett diplom. Sen var det dags för var och en 
att åka hem till sitt och äta sill och potäter 
eller hur man nu valde att fortsätta att ra 
sin midsommarafton.

Anette Rundström 

Anders Rundström kastar stövel så långt som möjligt.

Nedan: Sonny Rundström spottade av alla krafter under överinseende av Fredrik Åhman



Just nu sitter jag på en klippa i Göteborgs 
skärgård och värms av augustisolen. Jag 
har lovat att skriva en liten rapport om en av 
sommarens boulekvällar med tillhörande 
grillning.

Sedan det här bladet började skickas 
ut via e-mail har jag 
följt aktiviteterna i Bråt-
tensby från Göteborg 
där jag bor och jobbar. 
Det är riktigt trevligt 
att då och då läsa 
om midsommarrande 
eller ljusstöpning och 
se bilder på välkända 
ansikten, som till exem-
pel mor och far hemma 
i Gäddegården! Ibland 
kan det också bli en 
ganska exotisk upple-
velse att få e-mailen 
med senaste nytt från 
bygden... som när jag 
tidigare i somras öpp-
nade mina e-mail på ett 
vandrarhem i San Fran-
cisco och läste om äre-
portsbyggande och bröl-
lop. Då känns hemma 
långt borta och samtidigt 
alldeles nära!

Den 15 juli var det 
dags att ta med bouleklot 

och grilltillbehör till skolan. Förutsättning-
arna för en lyckad kväll var de allra bästa 
tänkbara; sol, klar himmel och så trevliga 
människor förstås. 28 personer inklusive 
rapportören själv hade samlats för att spela 
ett par omgångar boule på den krävande 

”terrängbanan”. Vad jag hörde tränade 
vissa även inför ett kommande boulespel i 
Eggvena. Hur det gick där och vilka som 
tillslut representerade Bråttensby, hoppas 
jag att någon annan skriver om. Jag skulle 
hursomhelst vilja påstå att det nns många 

boulespelartalanger i byn 
– omgångarna blev näm-

ligen både jämna och 
spännande!

Grillen hade pappa 
Håkansson hand om och 
den värmdes upp under 
spelet för att sedan ha 
lagom temperatur för 
grillkorvar, grönsaks-
spett och halloumiostar 
till alla hungriga spelare 
och åskådare. Jag lovar 
att de förbipasserande på 
väg 181 kastade läng-
tande blickar både på 
boulespelet och på gril-
len!

Maria Håkansson

Boulespel och grillning

Vilket klot ligger närmast den illa kulan och  hur många från samma lag? Det kan 
vara svårt att avgöra ibland.

Är det ljugarbänken 
dom sitter på, Lennart, 
Rune, Kurt, Kerstin och 
Barbro?



Denis knåpruta
Båtar
Fyra båtar benner sig lika långt från varandra, åker 
i samma riktning och med samma fart. Det är en 
segelbåt, en oljetanker och en vanlig motorbåt. Vad är 
den fjärde båten för båt?

Fotografer
När nationella akvarieförbundet hade sin senaste års-
kongress beundrade några av medlemmarna varandras 
fantastiska fotograer. Med hjälp av nedanstående 
ledtrådar kan du lista ut vem som hade fotograferat 
vad, var fotografen kom ifrån och dennes ålder.

Fotografer: Dennis, Emely, Mårten, Sandra och 
Urban.

Hemorter: Arvika, Helsingfors, Malmö, Sundsvall och 
Uppsala.

A. 22-åringen från Malmö hade inte tagit  bild 2.      
Sundsvallsfotografen, som inte var 19-åringen, hade 
däremot knäppt bild 5.

B. Fotogra 4 var inte taget av Dennis. Dennes bild 
sågs för övrigt alldeles intill Arvikafotografens.

C. Mårten hade tagit bild 1 och Urban var 23 år.

D. Fotogra 3 togs av 17-åringen, som inte kom från 
Helsingfors.

E. Sandra från Uppsala var över 20 år.

Ny bassäng

Gammal
bassäng

Bild 1  Fotograf             Hemort               Ålder           
Bild 2  Fotograf             Hemort               Ålder           
Bild 3  Fotograf             Hemort               Ålder          
Bild 4  Fotograf             Hemort               Ålder          
Bild 5  Fotograf             Hemort               Ålder          

Svar på juniknåpet, bassängen

Sånggudstjänst

Söndagen 
den  21 sep. kl 19

Kören Annledning från 
Hudene
Predikan 

Lennart Andersson

Minnesgudstjänst

Söndagen 
den 2 nov. kl 19.00
Lennart Andersson

Mässa

Söndagen 
den 9 nov. kl 11.00

Kh Atrman

Kyrkans anslagstavla

Mässa

Söndagen 

den 5 okt. kl 9.30

Kh Artman

Ett hjärtligt tack till Bråttensbyborna för den fina äreporten i 
samband med vår bröllopsdag. Den gladde oss mycket. 

Mikael och Kerstin Källström 



Teaterresa

Cabaret
en musikal på Backa teater i 

Göteborg
lördagen den 29 november

 En klassisk mustig musikal med bla Gunilla Johansson och 
Rasmus Lindgren, kända från TV-serien Solbacken. 

Berlin 1930. En katastrof i annalkande. Dekadent Kit-Kat Klubb

Kostnad från 50.- till 140.- beroende på ålder och om vi blir grupp. 
Barnförbjuden under 15 år.

20 biljetter är preliminärbokade.

Efter teatern går vi på Restaurang Simba
Information och anmälan senast 3 november  till Kjell 0322-628113

Vi samåker från skolan ca 16.00.

SKÖRDEFEST 
Fredagen den 3/10 KL 19.00

i Bygdegården

Ta med dig något av årets 
skörd i grönsakslandet, 

bland fruktträd, 
bärbuskar, rabatter, 
bikupor, från skogen, 

egen producerat eller 
köpt - använd din fantasi.
Du får en gratislott med 
dragning under kvällen

Skördesoppa, smörgås och dricka kommer att serveras
Alla är hjärtligt välkomna! 

Medarrangör: LRF

Måndagen den 3 november

Mörkertipspromenaden 

Samling vid Älgadammen Kl 19.00 
Ta med cklampa den som vill.

Vid mål samlas vi och grillar, ta med korv el dyl. 
Välkomna

Bowling
 i Mörlandahallen 

Vi drar igång i 
månadsskiftet oktober 
november. Intresserade 

ring till Christer 
Håkansson 0513-40042

Ljusstöpning
 Torsdagen den 20 november 

kl 18.00 i bygdegården.

Kontakta Mona Classon tel 
0513-40145 senast 17/11 för 

ljusmassans skull

Ta med fika

Inbjudan till fotokväll

Under februari månad pla-
nerar Vi i Bråttensby att 

anordna en fotokväll i byg-
degården. Temat kommer att 

vara ”bilder från förr”. 
Tanken är att vi ska visa 

upp era äldre foton från Bråt-
tensby - maskiner, gårdsbil-

der, människor mm. 

Börja därför redan nu att leta 
fram minnesvärda bilder från 

ditt fotoalbum. 

Samordnare Cecilia 
Frändberg 0513-40250 och 

Ingvar Valdemarsson 
0513-40060

Vi ses i februari


