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Bröllop i
Bråttensby

Vi hälsar tre nya familjer
välkomna till Bråttensby
Vi har fått tre nya familjer till Bråttensby.
Sören och Lena Sandström har flyttat
hit nu i augusti, familjen Lundahl, Ulf,
Gunilla, Stefan, Peter och Rebecka, har köpt
Lansatorpet och Ann Lundin har tagit över
Eddy och Arvids torp. Alla tre har satt igång
att renovera sina fastigheter så att husen
kommer att få behålla sin karaktär.
Lena och Sören har bosatt sig här, Ann
Lundin och familjen Lundahl kommer att
vistas i sina hus mer än bara sommartid.
Vi hoppas att få se alla tre familjerna på
våra aktiviteter i den mån de kan så vi alla
i Bråttensby får lära känna dem. Mer om
familjerna i tidningen.
Hjärtligt välkomna är ni alla!

Midsommarstången kläs

Amanda Gustafsson hjälper till med
midsommarstången på Gröna berg. Läs
mer på sidan 4.
Jenny Aronsson får sin Krister Karlsson i Bråttensby kyrka den 3 juli. Läs om bröllopet
på sidan 3.

Politiker på besök i Eggvena
Mötet började 18.30, dessförinnan bjöd
Eggvenaborna på mat till en symbolisk
summa. Mat var det gott om samtidigt var
det nog gott också. Själv kom jag direkt från
kvällsmaten. Det hade även varit en visning
av skolan. När maten var avklarad bänkade
sig alla framför podiet, där politiker
hade blivit anvisade att sätta sig. Mycket
folk hade kommit, dock fick jag för
mig att övervägande delen bestod av
sockenbor. Tyvärr inte så många från
grannsocknarna.
Margareta Yngvesson höll ett kort
anförande. Politikerna ck presentera sig
innan Börje Aronsson redogjorde förhur
det såg ut med elevantal och ekonomi för
utbildningsnämnden.
Vi har i kommunen ca 1300 elever från
förskola till 9:an, utvecklingen är på väg
neråt dom närmaste åren. Födslar är 80-90st
om året. Eggvena skola har ca 65 elever
dock sjunkande mot 50.
Att detta möte hade kommit till stånd

berodde nog på farhågor om att skolan
kunde vara hotad av nedläggning. Vilket
politikerna inte kunde förstå hur detta rykte
kunde ha uppstått. Detta rykte tror jag mig
förstå kan ha berott på en händelse för ett år
sedan då man hade planer på att Ods skola
skulle läggas ner. I ett år kommer vi ihåg
händelser och löften men efter två år har
dom esta glömt, det är statistiskt bevisat
för vart tredje år är det väl val?
Nåväl åter till mötet, själv hade jag trott
att vi skulle få reda på olika sparförslag för
skolan, men kommunens tjänstemän höll
på med en utredning av olika konsekvenser
av sparförslag, vilket politiker inte hade
fått ”tjuvkikat på än”.
Om skolans framtid ck vi så vitt jag
förstår inget klargörande. Så jag insåg att
det var lika bra att njuta av Eggvenabornas
förslag för skolan och bygdens fortlevnad.
Där hade Eva Vikingsson en framträdande
roll. Det är bra med förslag, för visst är det
lättare att gnälla eller vara tyst, än att komma

med olika förslag i offentliga sammanhang.
Så kvällen föröt lugnt, vilket politikerna
tydligen uppskattade. Kanske hade de haft
farhågor för att stämningen kunde blivit mer
laddad. För inte är det lättare för politiker i
spartider. Så småningom var mötet slut och
politikerna tackade för sig .
Besökarna gav sig av hemåt eller stannade och diskuterade i smågrupper om vad
som framkom eller inte framkom. Kanske
pratade de om helt andra saker. Själv blev
jag ombedd att hjälpa till med köksarbete
som torkning och inplockning av disken.
Detta skedde under en gemytlig stämning,
det är fantastiskt hur mycket porslin, glas,
mm som åtgår. När det var klart tog jag min
cykel och Ingemar Öberg slog följe med
mej. Skymningen sänkte sig luften började
bli sval, en dag hade förutit.
Vid datorn Sune Johansson

Gäsene Tingshus.
Söndagen den 12 sept. var det visning
av Tingshuset i Ljung. En av orsakerna
till detta var att många Herrljungabor inte
vet vilket nt gammalt hus vi har. Det
har hållits ting där i hundratals år. 1947
hölls det sista sammanträdet i Ljung och
domssagan yttade till Borås.
Det gamla huset lämnades åt sitt öde
några år och några tyckte att rivning var det
bästa. Dock rustades huset upp och i det
skick som det nu visades är det sevärt.
Dock måste fantasin nnas med vid ett
besök i de gamla lokalerna. Där har funnits
många självsäkra domare som har vetat
sitt värde. Tingsnotarier och advokater
samt civila bisittare. Alla dessa har varit
uppfyllda av lagens bokstav.
Tidigare var det så att om någon var
arbetslös kunde han dömas för lösdriveri. I
detta tingshus har många dömts för sådant

”brott”. Tanken bakom detta var att om en
arbetssökande inte ck tag på ett arbete
som passade honom, skulle han dock ta ett
drängjobb till vilken lön som helst.
Studerar man då lagens och de dömandes
attityder påstår jag att allt går tillbaka till en
gammal biblisk föreställning att ”makten”
bestämmer uppifrån och ända ned till den
enklaste personen.
Att människokärleken kom in i religionen
för tvåtusen år sedan har inte påverkat
rättskipningen nämnvärt. Så länge som
ordet ”Straff” förekommer i samband med
diskutabelt handlande, är hela tanken fel.
En person som handlar som samhället inte
önskar, ska påverkas att ändra inställning.
Går inte det får hans möjlighet att utföra
sådana handlingar förhindras.
Blandar man in ordet straff i detta räknar
dessa personer bara in straffet som en

kostnad för inkomsternas förvärvande.
För att återgå till Tingshuset nns även en
andra våning som byggdes under 1800-talet.
Där var musik och våffelservering denna
dag. Flera ideella organisationer hade
montrar. Där kunde man ta del av lärdomar
och dryfta problem.
Någon lärdom om hur skötseln av
kulturhus bör vara delgavs inte men efter
vad jag förstår nns inga sådana privatägda
i Bråttensby. Kaffet och våfan kostade
tjugofem kronor och då ck man ta sylt och
grädde efter behag och påtår serverades vid
bordet. Det smakade gott efter den livliga
andliga verksamhet vi deltagit i.
Paul Johansson
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Hemsida:
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Prenumeration

För de personer som bor i Bråttensby är tidningen gratis.
Tidningen delas ut. Om det är någon som inte får tidningen
inom Bråttensby så informera redaktörerna.
Tidningen delas ut när det nns behov och det har de senaste
åren varit 5-6 tidningar per år.
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Du kan ladda ner tidningen på vår hemsida se ovan. För att få
veta när tidningen kommer så kan du skicka din e-postadress
till kjellj@tele2.se så får du information om när tidningen
är utlagd på hemsidan.
För dej som bor på annan ort och som vill ha papperstidningen
kan vi erbjuda en årsprenumeration för 100.- som du kan
sätta in på bankgiro 312-3346. Skriv avsändare och adress
och att det gäller prenumeration. Vi kommer då att skicka
tidningen med post till er.
Du som kan få tidningen levererad av någon i Bråttensby kan
även fortsättningsvis få tidningen levererad av denne.

Annons

För att täcka kostnaderna för tryckning säljer vi en annons för
250.-. Hör av dej om du vill annonsera.

Övrigt

Vi behöver hjälp med att dela ut tidningen och vi har några
som hjälper till. Vill du dela ut tidningen så hör av dig
till redaktörerna.
Tidningen är till för att ge oss i Bråttensby en sammanhållning
och gemenskap. Hjälp oss att fylla den med text och bild. Kom
gärna med material, helst via mail till kjellj@tele2.se.

Jenny och Kristers sommarbröllop

Sommarens bröllop i Bråttensby kyrka
stod mellan Jenny Aronsson och Krister
Karlsson, den 3 juli. Gäster, Bråttensbybor
och andra intresserade hade samlats i
väntan på brudparet som anlände med
hästskjuts.
Till tonerna av Birkalåten gick bruden
och hennes far kyrkgången fram till koret,
där bruden överlämnades till den väntande
brudgummen. På huvudet hade Jenny
den tiara som hon själv designat och
tillverkat och som tillhör Bråttensby kyrka.
Soa Green (som även sytt den vackra
brudklänningen) sjöng paret Grönvalls
”Det vackraste” till ackompanjemang av
Lennart Green. Sedan stämde vi alla in i
sommarpsalmen 201, En vänlig grönskas
rika dräkt.
Åke Brunngård, som en gång i tiden
även vigde brudens föräldrar Börje och
Carina, var vigselförrättare och talade med
brudparet om hur kärleken vårdas genom
trohet och genom att makarna stödjer
varandra att utveckla sina personligheter.
Efter ännu en psalm sjöng Soa Green
”Sång till frihet” av Björn Afzelius och
utgångsmarsch var Bröllopet på Ulvåsa.
Peter Bengtsson satt vid orgeln. Ute på
trappan överhöljdes brudparet av rosenblad
och poserade för alla kameror. Sen gick
färden med häst och vagn till Fölene
bygdegård, dit de hann fram precis innan
regnet kom.
Barbro Johansson

Krister och Jenny åker häst och vagn till Fölene Bygdegård. Robert Åkesson är kusk.

Traditionsenligt tillverkas en äreport av Sune Johansson, Elsie och Ingvar
Valdemarsson, Birger Yngvesson, Paul Johansson och i mitten Linda Johansson.
Christer och Margareta Håkansson, Bengt Lundell och Barbro Johansson var
också med och hjälpte till med själva äreporten medan Cecilia Frändberg fixade
transparangen.
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Midsommarfirandet på Gröna berg
Midsommarrandet på
Gröna berg började med
den nu årliga tipspromenaden. Markus Gustafsson
stod vid grinden och delade
ut tipslapparna med färgglada prickar på. Jag slogs
av hur få bilar som stod
på kyrkans parkering. Frågorna var lagom svåra för
både vuxna och barn kan
jag tro.
När vi kom fram till
festplatsen var det dags
att klä midsommarstången.
Det fanns inte så mycket
att klä den med, så vi ck
leta efter såväl blommor
som björkris i snåren. Till
slut var stången klädd
och den restes av bygdens
närvarande män.
Sen var det tävlingsdags,
från förra året förstod vi att
prickarna på våra tipslappar delade in oss i lag.
Eftersom vi var så få, ca
20 stycken, blev det två lag Här dansas det runt midsommarstången, unga som gamla.
och inte fyra som var tänkt
från början. Det var det
blå-gula och det röd-gröna laget. Annika Emma Gustafsson och Sandra Johansson för
ledde det hela med hjälp av Hans. Det var det blå-gula laget mot Markus Gustafsson
lekar som att leta legobitar med glasögon och Daniel Bayard för det röd-gröna laget.
som bara hade ett litet titthål, där tävlade Segrarna blev det blå-gula laget, men

Anna och Fredrik Åhman svarar på tipsfrågorna med hjälp av Paul Johansson medan
Emma får åka kärra.
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alla var lika glada innan leken som efter.
Hoppas jag…
Lekarna fortsatte kring midsommar
stången där vi dansade till de traditionella
sångerna som Små grodorna och Prästens
lilla kråka, men även en sommarvariant av
Räven raskar över isen; Räven raskar över
riset. Det var Amanda som gärna ville ha
med den. Efter alla lekar var vi trötta, så vi
satte oss ner och kade det medhavda kat.
Trots knotten, som hade upptäckt våran
samling, var det mycket trevligt och vi
lämnade platsen med en längtan att komma
tillbaka nästa år.
Moa Johansson

Polisen i Bråttensby!
Torsdagen den 27 maj hade vi polisman
Ingvar Karelius på besök i bygdegården.
Orsaken till att ordningsmakten hade
inbjudits var en serie oönskade besök i
byn av tjuvar.
Karelius som arbetar som polis i Herrljunga-Vårgårda redogjorde för polisens
arbetssituation, samt hur de arbetar. Han
gick igenom brottsstatistik tre år tillbaka
och konstaterade att vissa brott ökar och
andra minskar.
Polisens informationskampanj ”töm
bilen innan tjuven gör det” har haft en
väldigt god effekt, inbrotten i bilar har
minskat kraftigt. Karelius underströk vikten
av att ej lämna stöldbegärligt gods t.ex.
mobiltelefon, kamera, radio och stereo
kvar i bilen.
Karelius berörde polisens spalt i Knallebladet som har stor betydelse för kontakt
och information till allmänheten. Han talade
om hur viktiga invånarna (allmänheten) är
för polisens arbete. Invånarna är polisens
ögon och öron.
Det är viktigt att vi hjälps åt och har
koll på vad som sker i vår närhet. Grannar
hjälper varandra med tillsyn av hus och
egendom, notera bilnummer på ”skumma
bilar” som ej verkar ha naturlig koppling
till byn.
Olika typer av larm diskuterades samt hur
man på olika sätt försöker förhindra inbrott.
Ett sätt är att stöldmärka begärlig egendom.
Tjuven får svårare att avyttra stöldgodset
och polisen kan koppla samman beslagtaget
gods med ett speciellt inbrott.
Vi kommer att låna polisens stöldmärkningsutrustning som består av både
gravyrpenna och penna med osynlig skrift
(framträder vid belysning med speciellt
ljus). Stöldmärkningsdekaler medföljer.
De som ej var närvarande i bygdegården
men ändå vill låna märkutrustningen kan

Polisman Ingvar Karelius berättar om sina erfarenheter av stölder och otrevliga besök.
ringa undertecknad.
Träffen besöktes av 18 personer som
förutom att lyssna på Ingvar Karelius drack
kaffe och bjöds på Pauls goda barkbröd.
Christer i Gäddegården

PS. Stöldmärkningen är nu genomförd
och ca 15 hushåll har stöldmärkt sin
egendom. Den som nu vill låna utrustningen
kan vända sig till polisen i Herrljunga, det
är kostnadsfritt. DS

En intresserad publik lyssnade på hur man skall skydda sig mot kriminaliteten i Bråttensby.
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Sandströms på Dyliden
I somras kom det en sidvagnsmotorcykel,
en kinesisk ”BMW”, på tur genom Bråttensby. Detta kan Christer Håkansson
veriera. Det var Lena och Sören Sandström
som var på rekognoseringstur och nu har
yttat till Bråttensby. Det är Isakssons
som har sålt släktgården som fungerat som
sommarställe de senaste åren för Verner
Isakssons barn och barnbarn.
Lena och Sören tog över Dyliden i
mitten av augusti i år och har redan lagt
ner en hel del arbete på huset. Dom har
inrett verandan samtidigt som de lagat en
vattenskada, börjat isolera taket på andra
våning så att det skall bli vinterbonat där
och lagt in nytt golv i köket. Dom väntar på
det nya köket när Christer Håkansson och
jag intervjuade Sören och Lena.
Sören är hemma från USA där han för
närvarande har sitt arbete och boende men
både Lena och Sören kommer att skriva
sig och bo i Bråttensby. Sören arbetar i
ett företag som säljer komponenter till
mobiltelefoner och familjen har tidigare
bott i Peking i tre och ett halvt år innan
Sören började arbeta i USA. Han kommer
nu att fortsätta sitt arbete med Sverige som
bas och sälja i Europa.
Lena arbetar på intensiven på Alingsås
lasarett som sjuksköterska så när jag sa
att jag sitter som politiker i Hälso- och
sjukvårdsnämnden så ville hon ha ett
särskilt samtal med mej. Det nns ju ett
missnöje på Alingsås lasarett angående
de budgetramar man fått. Lena kommer

Sören och Lena Sandström framför den nya bostaden på Dyliden
ursprungligen från Östergötland medan
Sören kommer från Nordmaling.
Sören och Lena har tre barn, två pojkar
23 och 24 år och en icka 20 år gammal
som bor i Alingsås och Oslo. Sören erbjöd
sig att visa bilder från Kina vid ett lämpligt
tillfälle men först skall han iväg till USA
och arbeta ett tag innan han byter adress
från Dallas till Bråttensby.
Eftersom Christer var med vid intervjun

så blev det en hel del prat om skog och
jakt. Sören är intresserad av att jaga även
om han inte har vapen ännu och Lena går
på skogskurs i Södras regi.
Vi hälsar familjen Sandström välkommen
till Bråttensby och ser fram emot att får se
deras bilder från Kina framigenom.
Kjell

Seger till Bråttensby!
Årets bouletävling i Eggvena för inbjudna
lag genomfördes torsdagen den 12 augusti.
Jan-Erik Frodelius, ”Frodde” kallad, hade
tillsammans med Ella Öberg organiserat
tävlingen på ett förträffligt sätt. Väl
iordningställda banor och de anmälda lagen
indelade i grupper. Alla lag ck spela tre
matcher och segraren i varje grupp gick
vidare till fortsatt spel.
”Vi i Bråttensby” ställde upp med två
lag. Lag 1 bestod av Ylva och Berndt
Larsson samt Ingvar Thorkildsen. I Lag
2 spelade Bo-Lennart Nydenfeldt, Elsie
Valdemarsson och undertecknad. De båda
Bråttensbylagen hade oturen att få mötas i
första matchen, varvid Lag 1 var ona nog
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att vinna över oss (Lag 2). Det hjälpte sen
inte att vi vann de båda följande matcherna
i gruppen utan vi ck därefter sälla oss
till åskådarna. Lag 1 däremot gick vidare
till seminal och slutligen nal. Finalen
spelades mot Eggvena hembygdsförenings
lag, som bestod av Bosse Johnsson, Kjell
Andersson och Lennart Knutsson. Trots
att huvuddelen av publiken hejade på
hemmalaget så kunde Bråttensbylaget efter
hård strid gå triumferande ur kampen!
Arrangörerna hade även vädrets makter
på sin sida. Åskan mullrade hotfullt på
avstånd och så nära som i Vårgårda kom
det ordentliga skurar, men i Eggvena höll
det upp. Det trivsamt ordnade kringarrang-

emangen med korvgrillning, kaffe med
kaka, bollkastning i hinkar och pilkastning
gjorde också sitt till att kvällen skulle bli
lyckad och att vi gärna återkommer era
gånger om det blir aktuellt.
Pennan fördes med darrande hand av
Ingvar Valdemarsson.

Rödfärg och kantareller
Nordgården 68 eller Eddy och Arvids torp
har fått ny ägare nämligen Ann Lundin från
Göteborg. När vi kom fram till gården så var
det full fart på renoveringen. Ann tillträde
fastigheten i augusti, någon vecka innan
vi kom för att hälsa henne välkommen.
Svågern Bengt var i full fart att laga
taknocken och systerdottern Ina 4 år
målade uthuset med rödfärg när vi kom.
Kantarellerna som var nyplockade låg på
bordet och skulle just rensas.
Detta var andra gången vi träffade Ann
och hennes släkt. Första gången vi kom
dit var köpet inte helt klart. Då var hennes
pappa, mamma och syster med familj med.
Mamma och pappa bor i Alingsås.
Ann jobbar som enhetschef på ett hem
för autistiska vuxna i Stenkullen. Dessutom
tar hon uppdrag som handledare för grupper
som arbetar med autistiska personer.
Ann ser torpet som en oslipad diamant
som inte är sönderrenoverat. Hon kommer
att totalrenovera hus och uthus. Bla kommer
den gamla na kakelugnen i vardagsrummet
att renoveras och köket återställas med sin
vedspis. Hon har god hjälp av svågern Bengt
som har goda råd och är duktig på att snickra
men även föräldrar och kompisar kommer
att ställa upp i renoveringsarbetet.
Ann kommer att vistas på torpet så
mycket hon kan. Hennes arbetstider gör att

Nordgården 68 får ny nock så att regnet inte skall tränga in.
hon kan vara där ganska mycket
och hon har möjlighet att pendla
mellan torpet och jobb. Det är mer
än ett fritidsboende för henne.
Som sällskap har hon skaffat
gårdshunden Bråka som var
8 veckor vid vårt
besök.
Vi hälsar Ann
välkommen
till
Bråttensby.
Redaktörerna

Systerdottern Ina hjälper till med målningen.

Ann, Ina och hunden Bråka tar paus på trappan.
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Utlokaliserad gudstjänst 1

I Bråttensby bygdegård hölls en ”utlokaliserad gudstjänst” i sommar och den
leddes av vår nye komminister Patrik
Windestål. Till hjälp vid ”spelbordet” fanns
kantor Henrik Jakobsson som är anställd
av pastoratet, mycket för att hjälpa till vid
konrmationsundervisningen. Han spelade
således även gitarr och det sker ju inte så
ofta vid gudstjänsterna i kyrkan. Patrik
Windestål läste episteltexten Romarbrevet
7:14-25 där Paulus ondgör sig över att han
gör det han inte vill. Jag har hört texten

många gånger förut men först nu har jag
förstått vilka frestelser en stark andens man
med stort inytande har.
Patrik talade sedan över texten där
mannen med vingården ville ha hjälp av
sina två söner. Den ene sa ja, men
kom inte. Den andre sa nej, men
kom ändå.
Efter detta manade våra härliga
damer oss att komma till kaffebordet och då var det ingen
som tvekade. Således kunde en

”utlokaliserad” gudstjänst avslutas på ett
lättsamt och gemytligt sätt. Relaterat av en
som inte ville skriva men ändrade sig.
Paul Johansson

Kantor Henrik Jakobsson spelar för fotografen Paul
Johansson.
Patrik Bindestål som höll i gudstjänsten dricker kaffe
med Rune Öst och Britta Johansson.

Trädgårdscirkel

Några av oss människor är sådana att vi redan
i februari börjar förbereda oss för sommaren med
diverse sådder på fönsterbrädan. Den första soliga
vårdagen rusar vi ut i trädgården, beskär buskar
och eldar ris. Sen rullar det på med förtjusning över
vårlökarna, sådd och plantering, rensning, vattning,
gödsling, glada utrop över allt som blommar och
grönskar och njutningsfulla suckar var gång vi
passerar de blommande syrenerna eller kaprifolen
i kvällningen.
En stor glädje för alla trädgårdsmänniskor är när
vi får besöka andra trädgårdar och få tips och idéer
från varandra. Detta tog vi fasta på i Bråttensby
under våren. Fem Bråttensbybor och en Tarsledsbo
har träffats varannan vecka hemma hos varandra. Vi
har beundrat varandras odlingar, utbytt erfarenheter
om perenner och ettåringar, jord och gödsling,
skadedjur och ogräs, ja, det mesta som är aktuellt
för en trädgårdsägare. Det har varit mycket roligt
och givande. Två längre utykter hann vi också
med. Den första gången följde vi med RemmeneTarsleds CKF till Lenas växter i Hällum, en erfaren
perennodlare, som under sommaren har tagit över
Ljungsfors handelsträdgård. Den andra resan gick
till Sveriges ledande pionodlare, Hermann Krupke i Trädgårdscirkelns medlemmar bland blommande pioner i Hov: Margareta
Hov, där era av oss gjorde beställningar av plantor Håkansson, Margareta Kylén (som för tillfället ersatte ordinarie deltagaren
Margareta Andersson), Cecilia Frändberg, Berit Johansson och Maj Frändberg.
som ska försköna våra trädgårdar nästa år.
Barbro Johansson
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Lansatorpet och Grållen har fått nya ägare
Lansatorpet har fått nya sparrisodlare tror vi. Familjen
Lundahl har hittat sitt andra hem
här i Bråttensby. Familjen består
av Gunilla, Ulf, barnen Stefan 13
år, Peter 10 år och Rebecka 8 år.
När vi kom fram till Lansatorpet
var det full aktivitet på alla familjemedlemmar inklusive Stefans
kamrat. Det eldades granris, taket
läktades på bostadshuset och
gräsklipparen var i gång. Huset
togs över av Lundahls i juni i år
då Gunnarsson valde att sälja och
köpa en större båt. Med i köpet
var bla den gamla dieselgrållen
och sparrisen. Med liv och lust
ville Ulf och Gunilla lära sig
att sköta traktor och odlingar.
Ulf är numera medlem i Grålleföreningen. De har stora planer
för sin lilla idyll. De reparerar
huset som till vissa delar är i dåligt
skick medan annat kommer att
bevaras så att den gamla torpstilen
med handpump för vatten på
gårdsplan. Man kommer ej heller
Här har vi hela familjen Lundahl som börjar med Stefans kompis
Edvard Strömbom, pappa Ulf, Stefan, Peter, Rebecka, mamma Gunilla
och hundarna
nns i naturen. Medan vi var där hittade Peter en gammal kökslucka
som han gjorde en vapensköld av medan Rebecka använde sin fantasi
och granstubben blev en docka.
Till familjen hörde också collihundarna Legolas och Nickie som
man köpt från Norrland för sitt na lynnes skull.
Vi hälsar härmed familjen Lundahl välkommen till Bråttensby.
Redaktörerna

Rebecka har hittat en granstubbe som blivit en docka.
att dra in el eller WC och den gamla charmen med vedspis
och kaminer kommer att nnas kvar. En ggebod kommer
att byggas för att ge plats åt gästande släktingar.
Familjen bor i ett radhus i bostadsområdet Hedvigsborg
i Borås men kommer att vistas på Lansatorpet på somrarna
då man känner att det är en oas. Gunilla som arbetar
som skolsköterska på Montessoriskolan Malmen i Borås
kommer kunna tillbringa en hel del tid på torpet till sammas
med barnen då hon har lov samtidigt som dem. Ulf som
är läkare och verksamhetschef på anestesiverksamheten
(narkos) på Borås lasarett kommer att pendla mellan jobb
och torp så gott han kan.
Gunilla och Ulf det är fantastiskt att slippa se barnen
sitta vid TV- och dataspel utan att de leker med det som Det pittoreska köket behöver nytt tak och golv annars är det rymligt och bra.
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Bowlinggängets vårfest
Fredagen den 21 maj hördes glada
dragspelstoner från bygdegården. Det var
bowlinggänget som för andra året i rad
inbjudit till vårfest och avslutning på
spelsäsongen. Redan på trappan möttes vi
av härliga dofter från köket. Det visade sig
senare vara Elsies goda potatisgratänger.
Men innan det var dags att avnjuta den
goda maten minglades det en stund över
välkomstdrinken, som var röd och smakade
åt tranbärshållet.
Christer H, kvällens suveräne konferencier guidade oss sedan till det vackert dukade
långbordet. När solen hade försvunnit
bakom grantopparna var vi alla mätta och
belåtna. Men det var illa om all energi gått
åt till magen för nu blev det frågesport. Vi
delades in i fyra lag eller banor för att tala
bowlingspråk. Sedan gällde det att komma

Eva Bayard, Elsie Valdemarsson, Barbro Jarl och Kjell Bayard minglar
före maten.
Följande ”käglor” delades ut:
* Årets rocky - Anders Johansson
* Årets spelare – Fredrik Åhman
* Årets stilspelare – Christer Bengtsson
* Årets combispelare – Rune Gustafsson (han spelar både dragspel
och bowling)
* Årets husmor – Elsie Valdemarsson
Som grand nale sjöng sedan alla Astrid Lindgrens Fattig bonddräng.
Tack alla Ni som lagt ner tid och arbete för en allt igenom trevlig
kväll.
Vid pennan Margareta Kylén
Här gäller det att hålla tungan
rätt i munnen, tänker kanske Birger
Yngvesson.
överens om 1, X eller 2. Teoretiska
frågor varvades med musikaliska och
rent av praktiska. Vilken bana vann
egentligen?
Allsång, kaffe och kaka, mera
allsång. Fotbollen har sin guldboll,
Davis Cup sin pokal osv. Bowlinggänget
har sina silverkäglor och silverklot.
Silverkäglorna var misstänkt lika
askor inlindade i aluminiumfolie.

Här har vi de skönsjungande drängarna i Bråttensby; Fredrik Åhman, Christer Bengtsson,
Bo-Lennart Nydenfeldt, Anders Johansson, Christer Håkansson och Rune Gustafsson som
spelar handklaver.
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Denis knåpruta
Lösningar

Knåp 2.

Knåp 1.
Halvkilosvikten på vänster sida.
Fyll på cement på höger tills det blir
jämnt.
Lägg högerskålens cement på vänster sida.
Nu har du 1/2 kilos vikten och 1/2
kg cement på vänster sida = 1kg.
Väg jämnt med cement, dvs 1 kg på
höger sida.
Lägg över allt (dvs 1/2 kgvikten+ 1
1/2kg cement=2kg) på vänster sida
och fyll på 2 kg cement på höger
sida så det väger jämnt.
Nu har du en 1/2 kg-vikt och 3,5
kg cement på vågen……… Och……. det
var ju det som var uppgiften!!!

Lägg alla spaderna i en hög med
esset längst ner och kungen högst
upp med ”kungssidan” upp. Fatta
korten i vänster hand och bred ut
korten, som en solfjäder.
Tag nu kungen och stick in den
bakom damen.
Tag damen, lägg den bakom knekten.
Tag K, bakom 10
9
Kn bakom
8
D bakom
7
10……………..
6 osv
K………………
osv tills 7.an kommer bakom Esset.
Vänd nu leken,
Ett kort under
Ett upp på bordet
Ett kort under
Ett upp på bordet osv.osv…Tills hela
leken är utlagd i ordning!

Utlokaliserad gudstjänst 2
7 juli hade vi en gudstjänst i skolan.
Torbjörn Andersson skulle kommit med
musiker, men eftersom han hade blivit
sjuk, frågade vi Patrik Windestål, vår nye
komminister som villigt ställde upp.
Gudstjänsten blev välbesökt med folk
från era församlingar. Till och med en
Dalumsbo kom.
Patrik Windestål presenterade sig själv

och sin väg till prästkallet. Han gav ett
mycket sympatiskt intryck.
Gudstjänsten avslutades med gemensamt
kaffe.
Lennart Andersson

Sen tackar jag för mig på ett tag.
Knåpen börjar sina och glömsk som
jag är, vet jag snart inte, vilka knåp
jag har dragit.
Dessutom väntas ”smått” i huset.
Fredag 10/9 skall vi hämta en liten
Irländsk-Settertik från Danmark.
En tanke slog mig. Knåprutan skulle
kunna bli Dea-rutan. (Valpen, 3 mån,
heter så.)
Jag har köpt en digitalkamera och
skulle kunna ta bilder på valpens
uppväxt i Bråttensby och ”dess funderingar”.
Redaktörernas svar är att du är välkommen med dessa kåserier. Om det
är någon annan som vill ta över och
leverera knåpen så är det välkommet.

IT-snickeri

Bygdens eget
fönstersnickeri
0513-40166

Kyrkans anslagstavla
Gudstjänst
Söndagen den 19
sept kl 9.30
Artman

Mässa

Alla Helgons dag

Syföreningen

söndagen den 24 okt
kl 11.00
Windestål

Söndagen den 6 nov
kl 19 minnesgudstjänst

börjar den 28 sept hos
Berna kl 18.30.
Välkomna gamla och
nya medlemmar.
Syföreningsauktion i
november, datum ej
bestämt ännu.
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Indienafton
Fredagen den 1 okt. träffas vi i bygdegården
kl. 19.00 för en kväll med Indien som tema.
Kjell Johansson visar bilder och berättar om
en resa han gjort i Indien i somras.
Vi serverar indiskt inspirerad mat och har
trevligt tillsammans ett par timmar.
Alla välkomna!
Aktivitetsgruppen; Gunvor, Elsie och Christer.

Ljusstöpning i
bygdegården
I år blir det ljusstöpning i
bygdegården
den 18 nov. kl. 18.00.
Gamla och nya ”stöperskor
och stöpare” hälsas
välkomna!
Anmälan till Mona Classon,
tel. 40145.

Medarrangör

Måndagen den 15 november

Mörkertipspromenad

Bowlingnytt

Samling vid Älgadammen kl 19.00.
Ta med cklampa den som vill.
Vid mål samlas vi och grillar, ta med korv el dyl.
Välkomna

Höstens teaterbesök går till
Stadsteatern i Göteborg

DON
JUAN

Han väcker begär
hos alla kvinnor,
ljuger dem fulla,
förför dem och
sedan drar han
redan uttråkad
vidare på jakt
efter nästa
kvinna,

efter nästa kick...
Hans grundmurade förakt för allt som är heligt
väcker både förskräckelse och hämndbegär.
Men vad är det som jagar honom?
På samma gång fascinerande och frånstötande, fruktad
och älskad, möter Don Juan sitt öde i en rå och laddad
version av Molières komedi. I titelrollen ses Piotr Giro.
Efter denna Molièrepjäs regisserad av Jasenko
Selimovic går vi på restaurang L.ITALY.
20 biljetter är bokade till fredagen den 5 november.
Biljettpriset ligger på 90.- - 220.- beroende på ålder och
grupp. Vi samåker från skolan. Ge besked om du skall
med före den 10 oktober till Kjell Johansson 0322-628113
eller på mail se sid. 2.
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Bowlingspelet har nu börjat,
ca två månader tidigare än
föregående års premiärer.
Orsaken till den tidiga starten är
att Bråttensby i år har anmält
två lag till korpspelet i Annelund.
Korpen startar i början av
oktober och varje lag består
av två spelare. Lagen från
Bråttensby heter ”Bråttensby
Gold boys 1 och 2”.
Alla spelare har chansen att
kvalicera sig till korpspelet, det
gäller nu att försöka hitta formen
till korppremiären. Vi tränar som
vanligt varannan tisdag (ev.
oftare fram till premiären). Är du
intresserad eller har frågor om
bowlingen, kontakta Christer i
Gäddegården tel. 40042.

