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Musik i bygdegården

Mona stämmer upp i julens sånger på julfesten på den
efterföljande gudstjänsten som blev förflyttad till bygdegården
på grund av strejkande värmesystem i kyrkan.

Staffan Dahlqvist gör sin debut som trubadur på vårt årsmöte.
Han framförde egna låtar i kärlekens tecken med stor känsla.

Thaiafton i bygdegården

Thailandsresenären Ingvar Torkildsen samtalar med Sören
Sandström om platser de båda besökt i Thailand. Läs Sörens artikel
i tidningen om Thaiaftonen

Årsmötet

Årsmötet inleddes med att Herrljunga och om märkning av värdefulla inventarier. ekonomisk hjälp.
kommuns kulturstipendiat Staffan Dahlqvist Medlemsmöte angående vägutredning
Vi gjorde en runda om vilka förväntningar
sjöng några av sina egna låtar. Det var för väg 181 hölls i början av juni där som medlemmarna hade och det kom
första spelningen inför publik vilket han vi antog ett remissvar till Vägverket. att handla om inventering av tomtmark,
klarade med glans trots sin öroninfektion. Midsommarrande hölls på Gröna berg. vandringsled, grillplats, bordtennis, discon
Tyvärr kunde han inte spela sin ol på Byalaget byggde även i år en äreport, för de unga och teatergrupp .
grund av öroninfektionen så den ck ligga denna gång till Jenny Aronsson och Krister
Styrelsen kommer att bestå av ordförande
kvar hemma. Han har en bred repertoar Karlssons bröllop. Den sattes upp vid Kjell Johansson, sekreterare Anna Johansmed kärlekssånger och sånger som visar Fölene bygdegård där bröllopsfesten hölls. son, kassör Börje Aronsson och ledamöterna
på hur det kan vara för människor som Vi spelade boule även i år på Eggvena Paul Johansson, Ingvar Valdemarsson,
inte har det lika bra förspänt som många bygdegårds boulebana. På den tävling Christer Håkansson, Berndt Larsson och
av oss andra och hur alkoholen drabbar som ordnades i Eggvena vann det ena Cecilia Frändberg.
människor.
Bråttensbylaget. En trädgårdscirkel i
Till våra arbetsgrupper valdes LarsEfter en enkel ka så öppnades årsmötet. Bråttensby genomfördes. En Indienafton Rune Hermansson, Ingvar Valdemarsson
Efter ordinarie formalia så gick vi igenom med mat och bilder från Indien avhölls i och Berndt Larsson till torpgruppen, till
årets verksamhet.
början av oktober. Mörkertipspromenad aktivitetsgruppen Elsie Valdemarsson,
Bråttensby bygdegårdsförening har vid Älgadammen i mitten av november. Gunvor Johansson och Christer Håkansson,
haft ett digert program även under 2004. Strax innan advent stöptes det ljus i tidningsgrupp Cecilia Frändberg och Kjell
Vi började året med att dansa ut julen i bygdegården.
Johansson, boulegrupp Ylva Larsson,
bygdegården och vandrade till kyrkan
Styrelsen har medverkat i möten med Lennart Andersson och Ingvar Torkildsen.
där en andakt hölls. I februari genomför- Kommunbygderådet och medverkat på
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nade bowlinggänget en
har möjlighet att ta
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upp de frågor som
i slutet av maj. I början av april gjorde Landsbygdsriksdagen i Ystad.
man vill att föreningen skall göra, vårt
Bråttensby har ca 117 boende. Tabellen demokratiska forum och det märktes även
vi tillsammans med LRF en studieresa
visar
hur de 117 fördelar sig i ålder.
till Falbygden där vi kunde studera
i år eftersom det var många frågor som
Föreningens
ekonomi redogjordes för diskuterades och styrelsen och arbetsgrupvindkraftverk och jordbruk. Traditionell
påskeld på Ekeberget blev ett misslyckande av kassören Börje Aronsson. Inkomsterna perna har fått arbetsuppgifter att arbeta
då veden var för sur. Två teaterresor gjordes ligger på 5255.- och utgifterna på 8558.- vidare med.
under året, en till Borås där vi såg Den vilket innebär att ekonomin inte går särskilt
farliga vänskapen och en till Göteborg bra just nu. Det är el och försäkringskostKjell
där vi såg Don Juan. Vi medverkade med naderna som drar mest pengar.
Det är möjligt att söka pengar från komövriga bygdegårdars tipspromenader. Vi
munen
om vi presenterar en framtidsplan
ordnade en träff med polisman Ingvar
för
föreningen
som skulle kunna vara en
Karelius om hur man kan förhindra stölder
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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.

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.

Stadgar för
Bråttensby bygdegårdsförening/ Vi i Bråttensby
§ 1. FIRMA OCH SÄTE
Föreningens firma är Bråttensby
bygdegårdsförening och föreningens
styrelse skall ha sitt säte i Bråttensby
församling, Herrljunga kommun.
§ 2. ÄNDAMÅL
Föreningen skall vara partipolitiskt
och religiöst obunden.
Föreningen har till uppgift att driva
bygdegården. Lokalen skall opartiskt
och på skäliga villkor uthyras till
föreningens medlemmar, till organisationer och enskilda, som önskar
använda lokalen och som verkar i
enlighet med rikets lagar.
Föreningen skall också verka för att
Bråttensbybornas intressen tillvaratas
genom att skapa:
- samhörighet mellan de boende
- god boendemiljö
- möjlighet att vara remissinstans för
frågor som berör Bråttensby
- närdemokrati med korta beslutsvägar
- delaktighet i samhällsutvecklingen
inom kommunen
- informationskanaler för Bråttensbyborna
För att främja sitt ändamål kan
föreningen samarbeta med andra
organisationer.
§ 3. MEDLEMSKAP
Medlemskap innehas av varje person
som bor eller äger fastighet i Bråttensby församling.
§ 4. AVGIFTER
Föreningen tar inte ut någon medlemsavgift. De kontanta medel som
kan behövas för verksamheten anskaffas genom insamlingar, anslag, tillställningar, lokalhyror e dyl.
§ 5. FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie föreningsstämma hålls
årligen före den 1 mars.
Extra föreningsstämma hålls, när

styrelsen eller revisorerna nner det
nödvändigt eller när minst 1/10 av
föreningens medlemmar så kräver
genom skriftlig begäran till styrelsen.
Av begäran skall framgå det eller
de ärenden som medlemmarna vill
ha behandlat.
Såväl val som övriga frågor avgörs
genom öppen omröstning om icke
sluten begärs.
Vid lika röstetal har stämmans ordförande utslagsröst. Vid personval
avgör dock lotten.
Vid ordinarie föreningsstämma skall
följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande.
2. Val av sekreterare.
3. Fastställande av röstlängd.
4. Val av två justeringsmän.
5. Godkännande av kallelse.
6. Föredragning av styrelsens årsoch kassaberättelse.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
9. Fastställande av budget- och
verksamhetsplan.
10. Val av ordförande i föreningen.
11. Val av övriga styrelseledamöter
samt ersättare.
12. Val av arbetsgrupper.
13. Val av revisorer samt ersättare.
14. Val av valberedning.
15. Övriga ärenden.
§ 6. KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA
Kallelse till föreningsstämma skall
ske senast 14 dagar före stämman.
§ 7. STYRELSE
Föreningens angelägenheter handhas
av en styrelse bestående av minst
sju ledamöter.
Ledamöterna, utom ordföranden,
utses växelvis för två år.
Avgår tre ledamöter före mandattidens
utgång väljer extra föreningsstämma

ersättare för den återstående delen
av mandattiden.
§ 8. STYRELSEMÖTE
Styrelsen sammanträder när ordföranden nner det lämpligt eller då
minst en av styrelsens ledamöter hos
ordföranden begär sammanträde.
Styrelsen är beslutsför, när de närvarandes antal överstiger hälften av hela
antalet ledamöter.
Beslut fattas med enkel majoritet.
Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst.
§ 9. RÄKENSKAPER
Föreningens räkenskaper omfattar
tiden den 1 januari till den 31 december.
§ 10. REVISORER
Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av
två av ordinarie föreningsstämma
utsedda revisorer.
Revisionsberättelse skall lämnas till
styrelsen senast 7 dagar före ordinarie
föreningsstämma.
§ 11.ÄNDRING AV FÖRENINGENS
STADGAR SAMT LIKVIDATION
Beslut om ändring av dessa stadgar
fattas på föreningsstämma. Beslut
om föreningens trädande i likvidation
fattas på två på varandra följande
stämmor, varav minst en skall vara
ordinarie föreningsstämma.
§ 12. UPPLÖSNING
Skulle föreningen upplösas skall
föreningens behållna tillgångar tillfalla
annan lokal sammanslutning eller
organisation enligt föreningsstämmans beslut.
Ovanstående stadgar har antagits på
årsmöte den 2005-02-10.

Julfest för vuxna
Traditionsenligt avslutades julen i Bråttensby med gröt, musik, lek och tomtebesök
i bygdegården. Risgrynsgröt med socker
och kanel är alltid lika gott, och det var
vad kvällen inleddes med. När gröt och
goda smörgåsar avnjutits var det dags för
tävling. Vi skulle lista ut vilka rätter på
julbordet som dolde sig bakom ett antal ord
med omkastade bokstäver. Det var en riktigt
knivig uppgift, men sedan Christer hjälpt
till med marsipangrisen kunde ”damlaget”
avgå med seger. Musiken stod som alltid vår
duktige dragspelare Rune för och tomten
kom också som vanligt och hälsade på,
iklädd en riktigt rafg peruk. Ett avsteg
från traditionen gjordes dock. Eftersom det
inte var några barn med den här gången
hoppade vi över dansen och gick direkt på
kat. Men det gick också bra!
Barbro Johansson

Mona, Kerstin, Jimmy, Anna och Barbro
är sugna på gröt.

Anna, Mona, Barbro, Kerstin och Carina och Barbro Jarl i det vinnande laget löser
ordgåtorna under Christers överinseende.

Ovan berättar Tomten en historia med
tovad luva.
Till höger ser vi Ingvar och Sune i
engagerat samtal.

Rävjakt

Alla jägare och hundar samlade inför rävjakten framför Eggvena bygdegård. Foto Mikael Källström
Söndagen den 20 februari strömmade ca
100 jägare från olika håll till Eggvena bygdegård. Liksom tidigare år var där samling för
den stora gemensamma rävjakten i EggvenaBråttensby-Tumbergs jaktområde.
Det hade varit mildväder med regn under
veckan som gått, så snötäcket hade sjunkit
ihop rejält. Natten mot söndagen slog dock
vädret om och det blev ett par minusgrader. På
morgonen var det säkert många som undrade
om det var för ”vasst” för hundarna. Efter
en stunds överläggning med hundförarna
bestämdes det att det nog skulle gå att släppa,
visade någon hund tendens till ömma fötter
kunde den ju kopplas.
De åtta stövarna (fyra schiller, två
hamilton, en småland och en luzernstövare)
fördelades på det ca 2000 ha stora sammanhängande skogsområdet. Jägarna intog
sina pass och ca halv nio kunde hundarna
släppas på sina områden.
Det dröjde inte länge förrän de första
väckskallen hördes och efter ett kort drev
hördes två täta hagelsmällar. Det var Erik
Johansson från Larv som hade skjutit en
vacker fullpälsad hanräv. Erik stod på pass
vid en bäck i Bråttensby.
Rapporter kom att era rävar varit synliga
och snart hördes klingande drev från olika
håll i området. Några hundar hade tagit upp
hare och de kopplades så fort drevdjuret
konstaterats.

Flera skott hördes från Tumberg och
det visades sig vara ”ungtupparna”
Christian Hallberg och Markus Gustavsson från Vårgårda, de två 21-åriga
kompisarna hade skjutit sina livs första
rävar. Gratulationer hördes över jaktradion
från jaktkamraterna.
Den fjärde räven fälldes av Kjell
Holmstrand, rutinerad rävjägare från
Fristad. Räven som var en hane föll i
Saxtorp, Tumberg.
Vid halv två avslutades jakten och man
återsamlades vid Eggvena bygdegård, där
det serverades varm korv. Som vanligt
blev det mycket diskussion vid borden om
hur jakten hade gått under förmiddagen.
Minst tolv olika rävar hade setts varav
fyra blev skjutna. Samtliga jägare var
överens om att det hade varit en mycket
lyckad dag. Mildväder fram på dagen
gjorde att det befarade ”vassa” föret ej
blev så farligt.
Hundförare med hundar avtackades
med hundfoder skänkt av Doggy. En
frivillig avgift togs upp bland jägarna
och överskottet från jakten blev 1305
kr som liksom tidigare år skänktes till
Barncancerfonden.
Christer i Gäddegården

Erik Johansson med en nyskjuten räv.

Ingvars Thailandsäventyr!

Över 50 personer samlades i Bygdegården för att äta Thaimat och se Ingvars film.

På denna stranden i Koh Samui promenerade både Sören och Ingvar fast vid olika
tillfällen. Foto Sören Sandström.

Bråttensbys alldeles egen Globetrotter
Ingvar Thorkildsen visade Fredagen den
18 mars lm, och berättade inlevelsefullt
om sitt sex veckor långa reseäventyr i
Thailand.
Resan gick ifrån ett grått och kallt
Landvetter via snöstorm i Helsingfors till
ett ljuvligt 30° C varmt Bangkok. Ingvar
började vistelsen med att bli riktigt lurad av
en ”hotellförsäljare” som påstod att hans
hotell redan var fullbokat. Men Ingvar stod
på sig och ck mycket riktigt sitt rum till ett
betydligt billigare pris än vad försäljaren
föreslagit……!
Gatuserveringarna står betydligt tätare
i det pulserande Bangkok än vad dom gör
i Herrljunga och thailändarna äter jämt
– en god kryddig men fettsnål mat. En
eloge förresten till kvällens catering. När
maten väl dök upp så smakade den jättegott
och gav säkert många en mersmak till
att prova mera Thaimat (det finns två
sådana restauranger i Alingsås för hugade
spekulanter….).

Resan gick sedan via de soliga stränderna
i Pattaya till tsunami-drabbade Phuket. Där
gapade affärer och restauranger tomma,
helt utan gäster. Stränderna var i stort sett
helt återställda efter katastrofen och de
strandnära etablissemangen var under rask
återuppbyggnad. Här ck vi se Ingvars
talanger som badpojke och ”snorklare” och
vi undrar – kan han verkligen simma…..?
Så var det dags att dra norrut till ”Bron
över floden Kwai”. Här fanns mycket
vacker och dramatisk natur så vi ck en bild
av hur oerhört svårt det måste ha varit att
bygga ”Dödens Järnväg” för de allierades
krigsfångar under andra världskriget.
Tusentals dog av undernäring och tropiska
sjukdomar i de japanska fånglägren här
i djungeln.
Vi ck också se djurvännen Ingvar både
klappa och rida på elefanter och även
umgås på ett otvunget sätt med ”vilda”
tigrar – huh...
Sedan rundade han av vistelsen med
några dagars shopping i Bangkok och lite
sol i Pattaya.

Christer avtackar Ingvar med en blomma

På frågan om han kunde tänkas åka
tillbaka svarar Ingvar diplomatiskt att
Thailand var ju jättetrevligt men att det
också nns andra resmål t.ex Sydamerika
som hägrar.
Vi som var här i bygdegården den
här kvällen ser fram emot att få dina
bilder ifrån Amazonas och Brazil nästa
gång………..
Vid tangenterna
Sören Sandström

Grand Royal Palas i Bangkok som har besökts av både Ingvar och Sören.
Foto Sören Sandström

Bowlingnytt

Bowlingsäsongen lider mot sitt slut.
Sedan förra numret av Vi i Bråttensby har
Bråttensby Boys spelat korpspel nästan
varje vecka samt tränat varannan vecka.
Två matcher återstår nu före nalspelet
den 21 april.
Vi bör få minst ett lag med i nalen,
kanske båda. Det skulle sitta nt med en

framskjuten placering för något av våra två
lag så här första säsongen i korpen.
Vi har även spelat en träningsmatch mot
Tidqvist Maskin i Floby. Efter matchen
bjöd Bo Tidqvist på mat. Vem som vann?
Bråttensby Boys var ona nog att tacka för
maten genom att vinna träningsmatchen.
När finalspelet är avslutat kommer

bowlinggänget att ra säsongsavslutningen
liksom tidigare år med en vårfest i bygdegården. Den blir preliminärt den 6 maj. Vi
återkommer med inbjudan.
Christer i Gäddegården.

Påskeld

Bygdegårdarnas

Tipspromenader
Gemensamt för
tipspromenaderna
Start torsdagar 18.30- -19.30
Vuxna 30.-, barn 10.-,
severing ingår

Fåglavik
Fölene
Tarsled Remmene
Eggvena med start vid
Skottstorp
26 maj Bråttensby med start hos
Börje Aronsson
2 juni Skölvene

28 april
5 maj
12 maj
19 maj

Medarrangör

Grattis

Anna Nilsson och
Fredrik Åhman
som har fått
dottern Alice den
15 januari

på Ekeberget

Kl 20.00 tänds påskelden på påskafton på Ekeberget.
Alla är välkomna!
(Det finns plats för mer ris för den som vill köra upp)

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 du ringa Ingvar Valdemarsson 0513-40060 så
kan han ta över eller ordna någon annan klippare.
Vecka
Lars-Rune H.
21
Gunnar L.
23
Kjell J.
25
Christer H.
27
Berndt L.
29

31
33
35
37

Sune J.
Tore A.
Börje A.
Birger Y.

Allt I Bygg AB

Utför nybyggen och reparationer
0513-40088 070-5661142

Kyrkans anslagstavla
Kvällsmässa
Skärtorsdagen
kl 20.00
Artman

Mässa
Söndagen den 24 okt
kl 11.00
Artman

Musikandakt
Söndagen den 8 maj kl.
19.00.
Eskil och Bengt från Hjo
kommer återigen till
Bråttensby. De spelar
dragspel och sjunger

Gudstjänst
Söndagen
den 22 maj
kl 19
Windestål

