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Julen dansas ut

Här dansas "Hej tomtegubbar" på årets julfest. Mer bilder och text inne i tidningen.

Lundabo stuteri

Bedriver seriös minishetlandsavel med vår elithingst Richard van Laren och
våra guldston.
Tillfälle för den som söker avels- och utställningsdjur.
Ylva och Berndt Larsson 0513-40084

Mer bilder från vår julfest

Kristine Bayard, Moa Johansson
och Emma Gustafsson tar för sig
av gröt och mackor.

Tomten läste några tänkvärda texter innan han
delade ut julklapparna.

Dan och Gunvor Johansson på väg upp till kyrkan med fackla i handen.
Bakom Dan kommer Dans bror Stig med fru.

I väntan på Lennart
och Mona Anderssons
och Rune Gustavssons
musikgudstjänst har
Bråttensbyborna
bänkat sig i kyrkan.

Julfest i bygdegården
En kall vinterkväll när det blåste från väst
i Bråttensby bygdegård hölls det en fest
Ty julen var slut och det ville vi ra
så in på parkeringen glad’ligt vi slira
och var och en mottogs som välkommen gäst

Att dansa och sjunga hör julfester till
så Kjell ledde långdans och ringdans därtill
Sedan kom tomten med skägg som var äkta
och läste berättelser utan att jäkta
och gav godispåse till alla som vill

Vi bjöds uppå sötgröt med socker, kanel
En smörgås därtill är ju alls inte fel
Ja, Elsie och Gunvor och så Margareta
de lagat till oss mycket gott, ska ni veta
Och sen efter maten grep Rune sitt spel

En sista programpunkt var kaffe med dopp
Sen klädde vi på oss och i samlad tropp
med addrande facklor att mörkret förjaga
och andliga spisen också få mottaga
vi gick till vår kyrka på backens topp

Och nu ck vi lyssna till ljuvlig musik
Men lyssnandet krävde en viss metodik
Vi måste fundera och grubbla och grunna
Det gällde ju att alla låtarna kunna
Och vinnarna blev till sist ”Lag Fröken Chic”

Barbro Johansson

Stora rävjakten!

En tredjedel av jägarna samlade framför bygdegården.
Så kom dagen då det var dags för den
stora rävjakten. Söndagen den 22/2 bjöd
på några minusgrader på morgonen. Jägare
från när och fjärran strömmade till Eggvena
bygdegård, det enda som lyste med sin
frånvaro var solen. Humöret var på topp
och samtliga såg fram emot en n och
spännande dag i skogen. Efter vad jag hört
ser en del jägare fram emot ”stora rävjakten”
med samma längtan och förväntan som till
älgjaktspremiären.
Det var ca 100 jägare som hälsades
välkomna kl. 8.00. Säkerhetsbestämmelser
gicks igenom och hundarna togs fram för
presentation. Det var sex stövare som skulle
släppas i skogen, fyra schiller, en hamilton
och en smålandsstövare, samtliga tikar.
Två av hundarna var rävspecialister dvs
de drev endast räv, de fyra övriga kunde om
det ej fanns rävslag driva hare, alla sex var

rådjursrena. Störst förväntningar på sig hade
schillertiken Kira hemmahörande i Lerum,
hon vann nämligen SM för rävstövare förra
året och hade rykte om sig att vara en
mycket bra rävhund med ypperligt skall.
De andra hundarna gick heller inte av för
hackor. En av schillertikarna rävspecialisten
Lisa hemmahörande i Holmestad hade
den här säsongen, så här långt, drivit 28
rävar till skott.
Hundarna fördelades över jaktområdet
och släpptes i Lunda by, Dyliden, soptippen,
Saxtorp, Skogvaktaregården i Eggvena
och Luttorp. Det dröjde inte länge förrän
smålandsstövaren hade fått rävslag vid
soptippen och började avge väckskall som
sedan övergick i drev. Två av hundarna
började driva hare och kopplades så fort
drevdjuret hade konstaterats, sedan släpptes
de på nytt i annat område. Kira som släpptes

Hundarna och deras hundförare samlade framför bygdegården.

i Saxtorp ck kontakt med ”sin räv” efter
ca 30 minuters nt arbete på kalla nattslag.
Sedan följde en uppvisning i konsten att
driva räv! Skyttarna placerade mellan
Skogvaktaregården och Saxtorp ck höra
ett två timmar fantastiskt rävdrev innan
en jägare som stod vid ett gryt avslutade
jakten. Även schillertiken Lisa som släpptes
på Luttorp presterade ett utmärkt drev,
Lisa drev ”sin räv” med tätt, bra skall
i 1,5 timmar trångt buktande drev på
Kungegårdens marker. Flera av jägarna
såg räven men kunde av olika anledningar
inte skjuta, till slut kunde hundägaren
från Holmestad gå in i buktområdet och
avsluta jakten.
Kl. 13.30 avslutades jakten och jägarna
samlades i Eggvena bygdegård där det
bjöds på varmkorv och pilsner. Det blev
mycket jaktprat runt borden när dagens
övningar summerades. Minst tio olika rävar
hade setts varav tre blev skjutna. Samtliga
jägare var överens om att det hade varit en
mycket lyckad dag och några började till
och med drömma om nästa år. Hundägarna
som ställt upp med sina hundar tackades
och ck med sig en säck Doggy hundfoder
hem. Doggy sponsrade rävjakten i år
liksom tidigare år genom att skänka
hundmat. En frivillig avgift togs upp bland
jägarna och när utgifterna för jakten var
betalda skänktes överskjutande 1030 kr till
Barncancerfonden.
Christer i Gäddegården.

Bilder från förr!

Ja, så hette det när det visades bilder
i bygdegården häromveckan. Cecilia
Frändberg och Roger Mattsson hade gjort
ett stort jobb att scanna in alla gamla bilder
som Sune Johansson hade varit runt och
samlat in, så att det gick att visa dem i
ett bildspel på vita duken. Alla kunde på
så vis följa med varje bild som visades,
oavsett var man satt. Det var bilder från
bygden och från olika gårdar, Skattegården,
Nordgården, Gäddegården, Frisegården,
Östergården, Guntorp och Backgården.
Bilderna var mellan 100 och 50 år gamla
och speglade lantbruk och folk i allmänhet.
Det blev ibland ett livligt diskuterande om
vem som var vem på korten och ibland ck
man nöja sig med att inte kunna få reda på
alla namnen. Ingvar Valdemarsson satt då
oftast inne med de rätta namnen men även
han ck ge sig ibland.
Under kat ck vi se ett bildspel med nya
bilder, bara ett till tre år gamla.
Efter det så visade Kjell Johansson
diabilder från 70-talet och framåt, det var
bl.a. tipspromenader från Älgadammen,
midsommarrande, kyrkovägsbygget och
utvidgningen av parkeringen, Börje Aronssons svensexa och annat roligt.
För mig, som inte är så gammal, var det
mest byggnaderna som var intressanta på de
gamla korten, hur bygden såg ut förr och hur
mycket det har förändrats till idag.
Jag tycker att de inblandade som tog sig
mycket tid att ordna så att fotokvällen blev
möjlig skall ha ett stort tack!
Tor Yngvesson

Ingvar Valdemarsson berättar om hur det gick till att få fram bilderna och och lite om
Bråttensbys historia.

Maj, Bo Frändberg och Dan Johansson resonerar om bilderna på utställningen.

Verksamhetsberättelse 2003 för
Bråttensby bygdegårdsförening
Bråttensby ligger i västra delen av Herrljunga kommun i
Nossans och Myrebäckens dalgång med bördiga marker i nordöst.
I söder och väster är det skogsmarker som mestadels är bergig
och kuperad. Bråttensby ligger ca 95 – 155 m över havet och
har en yta på 1076 ha.
Bygdegårdsföreningen har lagt ytterligare ett aktivt år bakom
sig. Föreningen har satsat på gemensamhetsskapande aktiviteter
till största delen för att skapa en sammanhållning i bygden. Sedan
slutet av 1999 och fram till nu har bygden svetsats samman med
aktiviteter som ger Bråttensbyborna en identitet och samhörighet.
Vi tror att det är det som behövs för att få folk att vilja bo
och utveckla sin bygd.

Tidningsgrupp

Under 2003 har Bygdegårdsföreningen arrangerat följande
aktiviteter:
• Vi började med att dansa ut julen i bygdegården och vandrade
till kyrkan där en andakt hölls.
• Årsmötet hölls i början av mars och Rune Andersson visade
bilder från Peru och Nordamerika.
• Vi har bowlat ett antal tillfällen både i början på året och i
slutet, under vinterhalvåret. Dessutom ordnade bowlinggänget
en vårfest i Bygdegården i mitten av april.
• Påskeld på Ekeberget.
• Två teaterresor gjordes under året, en till Borås där vi såg
Bombad och i Göteborg såg vi Cabaret.
• Vi medverkade med övriga bygdegårdars tipspromenader.
• Midsommarrande hölls på Gröna berg.
• Byalaget byggde en äreport till Kerstin Lundell och Mikael
Källströms bröllop som sattes upp vid Fölene bygdegård
där bröllopsfesten hölls.
• Vi spelade boule vid skolan i juli och augusti och deltog i
en bouletävling i Eggvena där Bråttensbylaget hamnade
på andra plats av 15 lag.
• Skördefest avhölls i Bygdegården i början av oktober.
• Mörkertipspromenad vid Älgadammen i början av
november.
• Strax innan advent stöptes det ljus i bygdegården.

Bygdegården har använts av byalaget vid 5 tillfällen och hyrts
ut till församlingen vid två tillfällen. Dessutom har stolar och bord
lånats ut till Bråttensbybor vid några tillfällen.
Bråttensbyborna hjälptes åt med gräsklippning vid bygdegården
i år liksom förra året så att ingen behövde klippa gräset mer
än en gång under säsongen.
I april i år var det någon som gjorde inbrott och mordbrandsförsök på bygdegården. Ett fönster ck lagas och målas och golv,
vägg och tak ck brännskador.

Cecilia Frändberg och Kjell Johansson har varit redaktörer.
Tidningen ”Vi i Bråttensby” har utkommit med 6 välmatade
nummer. Det är många som har medverkat med material vilket
har gjort tidningen mer läsvärd. Den trycks i en upplaga på
60 tidningar och haft 4 - 8 sidor per nummer beroende på
hur mycket material som inkommit. Tidningen ligger ute på
Internet så att den kan laddas ner från hela världen. Över 30
personer som har meddelat sin e-postadress har fått information
om tidningens utgivning.

Bygdegården

Medlemmar / innevånare

Bråttensby har ca 120 boende men alla är inte skrivna i
Bråttensby. Om vi bara skall räkna de som är skrivna här så blir det
troligen 114 personer. Tabellen nedan visar hur de 114 fördelar sig
i ålder. Förra årets siffror är med och har ljusa staplar.

Styrelsen

Styrelsen har bestått av ordförande Kjell Johansson,
sekreterare Cecilia Fränderg, kassör Börje Aronsson,
ledamöter Paul Johansson, Ingvar Valdemarsson, Berndt
Larsson och Christer Håkansson.
Styrelsen har haft två möten.
Styrelsen har medverkat i möten med Kommunbygderådet
och Leader+ som bla arbetar med turistutveckling i närliggande
kommuner.

Torpgruppen

Torpgruppen har bestått av Lars-Rune Hermansson, Ingvar
Valdemarsson och Berndt Larsson.

Aktivitetsgrupp

Aktivitetsgruppen har bestått av Christer Håkansson, Elsie
Valdemarsson och Gunvor Johansson. Gruppen har planerat och
genomfört ett ertal av de aktiviteter som genomförts.

Alla som bor i Bråttensby räknas som medlemmar i
föreningen.
De som har hus i Bråttensby, är födda i Bråttensby eller som
på annat sätt känner en tillhörighet till Bråttensby utan att bo här
är ganska många, kanske 20-30 personer. Flera av dessa personer
kommer på våra aktiviteter vilket uppskattas.
Styrelsen

Kyrkans anslagstavla
Musikgudstjänst
Söndagen den 14
mars kl 19

Familjegudstjänst
Palmsöndagen den 4 april
kl 18.00 får vi besök av
från
ungdomsgruppen Grabs
d
me
Vårgårda. De sjunger
nda
oss och för oss i våra kä
ett
och omtyckta psalmer på
litet annorlunda sätt.
april
Väl mött söndagen den 4

Gudstjänst
Söndagen den 11 april
kl 8.30 gudstjänst
kh Artman

Gudstjänst
Söndagen den 20 maj
kl 11 gudstjänst
kh Artman

Remiss om boende
Herrljunga kommun önskar att ”Vi i
Bråttensby” ska yttra oss över en inkommen
motion om ”Framtiden För Herrljunga”.
Motionen syftar till att inevånarantalet
genom inyttning i kommunen ska öka
med 100 personer per år bl. a. genom
att ställa tomtplatser till förfogande från
de 500 jordbruksfastigheter som finns
i kommunen. Den fastighetsägare som

har skogsmark eller åkerlycka som anses
lämplig ska få hjälp från kommunen att
förbereda avstyckning så att då lämplig
kund uppenbarar sig det hela ska gå enkelt
och snabbt.
Tanken bakom detta är att ominte
invånarantalet ökar, minskar det istället.
Får vi inyttning ökar skatteunderlaget
och vi får lättare att klara skola och vård.

Förslaget innebär även att det ska gå att
bygga hyreshus på landsbygden där äldre
eller ungdomar ska kunna bo kvar i en
trivsam bygd.
Är någon intresserad av detta kan ni
kontakta mej för ytterligare upplysningar.
Paul Johansson

Denis knåpruta
Knåp 1.

Knåp 2.

Knåp 3.

Vi har en balansvåg och enkilosvikt.
10 kg cement i en säck.
Vi vill väga upp 3 kg i så få
vägningar, som möjligt.
Det går att göra på 3 st vägningar.
Hur????

En man och hans hustru bor någonstans djupt in i den mörka urskogen
norr om Herrljunga. Mannen pendlar
till jobbet i Göteborg. Han åker
samma tåg varje dag från GBG till
Herrljunga. Där står hans fru varje
dag och väntar med bilen. Hon kör
honom hem till huset.
En dag slutar mannen tidigare än
vanligt. Han hinner med 15,15-tåget
istället för 16.15-tåget, som han
brukar åka med. Han går av tåget
i Herrljunga och börjar gå hemåt.
Hans fru plockar upp honom på
vägen, vänder bilen och kommer hem
10 min tidigare än vanligt.
Hur lång tid hade mannen gått innan
han träffade sin fru??

Elvis bodde i ett höghus på 13:e
våningen. När han lämnade huset,
tryckte han upp hissen och åkte
ner till entrén. När han skulle hem
tryckte han på knappen för 9:an och
gick upp 4 våningar till, innan han
kunde gå in till sig. Varför gjorde
han så? (Han ville inte gå extra.)

Trädgårdscirkel
Våren är på väg med blommor
och blad och nya na
trädgårdsupplevelser. Många
Bråttensbybor är
trädgårdsintresserade och
många har kunskaper att dela
med sig av.
Vi tänkte det kunde vara en god
idé att träffas några gånger i
sommar och utbyta tips och råd
om trädgård.
Vill du vara med?
Välkommen till Barbro på
Guntorp tisdagen den 13 april
kl 19. För information ring
Barbro 0322-628113.
Cecilia F, Margareta A, Barbro J

Studieresa till
Falbygden
Lördagen den 3 april åker vi på
studieresa till Svante och Göte
Larsson på Grimskullen i Falköping (Svante är Berndts bror).
Vi börjar med att titta på torkanläggningen på Österås i Floby.
Därefter åker vi till Bredablick
och fikar. Sedan far vi till
Grimskullen, där ägarna berättar om gården, spannmålsproduktionen, gårdsverkstaden och
ett nybyggt vindkraftverk.
Vi samåker i bilar från
Bråttensby skola kl.9.00 och
beräknas var tillbaka ca 13.00.
LRF bjuder på fika!
Anmäl dig senast torsdagen
den 1 april om du vill åka med.
Anmälan till Birger
0322/628089 eller Christer
0513/40042.
Välkomna!
Samarrangemang
Vi i Bråttensby och

Påskeld
på Ekeberget

Kl 21.00 tänds påskelden på påskafton på Ekeberget.
Alla är välkomna!
(Det finns plats för mer ris för den som vill köra upp)

Teaterresa den 3 april till Borås

Den farliga vänskapen
En romantisk komedi om en markisinna där författaren
Marivaux skildrar kärlekens irrvägar med skarp psykologi
och stor komik. Den farliga vänskapen hade urpremiär på
La Commédie Française i Paris 1727. Det är en färgstark
och vacker föreställning med pudrade peruker och snirkliga rokokomöbler.
Gruppris 140.- ungdom upp till 24 år 90.Vi kommer att besöka någon restaurang och äta en bit
efter tillställningen.
Information och anmälan senast den 15 mars.

Årsmöte

den15 mars kl 19.00
Bråttensby bygdegårdsförening
Vi i Bråttensby
"Håkansson" - Leif Brunnegård från
Asklanda känd från Alingsås tidning,
kåserar om människor som han mött
Servering
Medarrangör

