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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 brattensby@tele2.se.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.-. Sponsring ett annat alternativ för dig som vill 
bidra till tidningens tryckkostnader. Hör av dej om du vill 
annonsera eller sponsra.
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 brattensby@tele2.se. 

Kulturarv är ett arkeologiprojekt i Herr-
ljunga kommun som Gäsene Hembygds- 
och fornminnesförening, Norra Säms 
Hembygdsförening och Sockenföreningen 
Fölene Navet håller i och som delnansieras 
av LEADER, ett EU-projekt. Syftet med 
projektet är bl.a. att synliggöra  de 
fornlämningar som vi har i Herrljunga för 
skolelever, kommuninnevånare och turister.  
Under en tvåårsperiod kommer man att ha 
kurser, föreläsningar, exkursioner, starta 
hemsida mm.  Kursen kommer att hållas av 
arkeolog Lars Bägerfäldt genom Lärcenter 
i Herrljunga. Kursen kommer att handla om 
forntiden och fornminnen från istid och fram 
till nutid men även fornminnesvård. 
Kursen kommer att starta i slutet av 

Kulturarv Herrljunga
januari 2006, torsdagskvällar, och den blir 
kostnadsfri. Gerd Ljungqvist Persson är 
kontaktperson och om du är intresserad 
kan du kontakta henne på 033-267004 
eller info@creadiem.se. Upp till två 
kursdeltagare från Bråttensby är välkomna 
på denna kurs och man hoppas på att få en 
representation på kursen från alla socknar 
i Herrljunga.

Söndagen den 20 november kommer 
det att bli en träff i Tingshuset i Ljung 
kl 18.00 då man får mer information om 
hur projektet framskrider och det serveras 
gröt framför den sprakande elden. Man 
tänker sig att skapa ett kontaktnät mellan 
föreningarna i Herrljunga. 

Det nns en folder med närmare informa-
tion om Kulturarvet i Herrljunga som 
du kan få om du vill veta mer och du 
kan naturligtvis kontakta Gerd. Är du 
intresserad av kulturarvsfrågorna kan du 
höra med Gerd men tag gärna kontakt med 
undertecknad så att jag vet vem det är som 
kommer att representera Bråttensby. Du 
kan ringa mig på 0322-628113 eller maila 
brattensby@tele2.se.

Kjell

Kerstin Hermansson från Seglora var 
gäst på Studieförbundet Vuxenskolan och 
bygdegårdarnas träff i Remmene bygdegård. 
Det visade sig vara en aktiv kvinna som 
bla sitter i kommunstyrelsen i Borås och är 
aktiv i Bygdegårdarnas Riksförbund på både 
distrikts- och förbundsnivå. Hon gjorde 
några försök att locka med oss i Bråttensby 
Bygdegårdsförening att bli medlem i 
riksorganisationen. Bygdegårdsträffen 
handlade även  om vilka möjligheter 
det finns för bygdegårdarna att ordna 
kulturevenemang och hur man kan få 
förlusttäckningsbidrag när man satsar på 
dyrare evenemang.  Det verkar som att 
Bygdegårdarnas Riksförbund kan vara en 
förening man har nytta av om man är en stor 
bygdegårdsförening. För vår lilla förening 
som kanske mer är ett byalag så kanske 
inte allt passar. 

Hur som helst har jag kollat vad det 
skulle kosta att vara med i Bygdegårdarnas 
Riksförbund och det verkar som att vi 
skulle kunna vinna ekonomiskt på det. 
Bygdegårdarnas Riksförbund har ett 

försäkringsbolag där vi skulle kunna sänka 
våra försäkringskostnader så mycket att 
det skulle bli något billigare att vara 
med i riksorganisationen och försäkra 
bygdegården än att ha den försäkring som vi 
nu har i Länsförsäkringar. Länsförsäkringar 
kostade 2004 3908.- och en försäkring 
och medlemsavgift för 2006 skulle kosta 
3235.- om jag räknar rätt. Det handlar om 
Bygdegårdens yta mm.

Jag tänker ta upp frågan i styrelsen inom 
kort eftersom den gamla försäkringen går 
ut i november.  Det verkar inte som att vi 
behöver göra några större förändringar i våra 
stadgar om några. Vår obentliga medlems-
avgift är i alla fall inget problem. Om du vill 
veta mer om Bygdegårdarnas Riksförbund 
så kan du gå in på www.bygdegardarna.se 
och läsa mer. Om det är så att du har någon 
tanke eller åsikt i frågan så maila mig på 
brattensby@tele2.se eller ring mig eller 
någon annan i styrelsen.

Kjell

Landsbygdsriksdagen är ett forum som 
har hållits vartannat år i snart fjorton år. 
2006 blir den i Borås i tre dagar och dit 
kommer folk från hela världen. Vi kan få 
skicka en representant att delta och lyssna 
och få impulser. Har du intresse måste det 
bestämmas före 11 nov. Då kan kanske 
kostnaden på 950:- kr  bli sponsrad.  Ring 
mig på 0513-40008.

Paul Johansson

Läs mer på: www.landsbygdsriksdagen.se
Citat:

"Där kommer många av oss från hela 
landet att samlas för att under tre dagar 
resonera om utvecklingen i våra bygder 
och om hur vi kan bidra till en hållbar lokal 
tillväxt. Vi kommer att ha en diskussion 
om vår egen roll och organisation och 
hur en politik ska se ut som stöder vårt 
arbete.

En vital folkrörelse, som byarörelsen är, 
måste ständigt förnya sig utifrån omvärldens 
föränderlighet och de nya krav som ställs 
för att möta morgondagen. Förändring och 
förnyelse måste också till för att utveckla 
den interna demokratin och attrahera ännu 
er människor till ett engagemang i det 
lokala utvecklingsarbetet."

Bygdegårdsträff i 
Remmene 



En regnig kväll i augusti svängde det ordentligt i 
Bråttensby. Monika och Lars-Rune hade bjudit in alla bybor 
till dans på "Guntorps magasin". Det gamla sädesmagasinet 
har använts till olika verksamheter under årens lopp, men 
under förra vintern ägnade Lars-Rune ett antal itiga 
kvällar åt att snickra till bar, bord, bänkar och t.o.m. 
gardiner och resultatet blev en riktigt trivsam lokal för 
dans och umgänge. 

Många hade hörsammat inbjudan och det dröjde inte 
länge förrän de första paren susade ut på dansgolvet. 
Andra inledde glatt samspråk med andra gäster och tog 
en förfriskning i baren, där Annie och hennes kamrat 
skötte serveringen  och bl.a. hade tre lokala drinkar 
att erbjuda. 

I dessa tider, när vi ofta reser långväga både inrikes 
och utrikes känns det nt att då och då också få tillfälle 
att umgås med de närmaste grannarna, som vi ju trots allt 
delar mycket  av vår vardag och våra erfarenheter med. 
Inte minst var det roligt att ålderssammansättningen var 
så blandad. Det skilde väl ca 65 år mellan den yngste 
och den äldste gästen.

Stort tack till Lars-Rune och Monika för den trevliga 
tillställningen (och ett extra plus för att vi ck dansa 
lite gammaldans också!) Vi kommer gärna tillbaka er 
gånger!

Barbro Johansson 

När goda grannar möts saknas inte samtalsämnen.

Börje och Carina släpper loss på dansgolvet. Lägg märke till 
trägardinerna i fönstret.

Danskväll på Guntorp



Katt bland 
hermelinerna

Midsommar för oss är 
att umgås med vänner och 
bekanta. Att klä och dansa 
runt stången hör liksom till. 
Vi har sedan några år rat 
midsommar i Bråttensby 
med våra vänner Cecilia 
och Roger. Vi, min fru, två 
pojkar 1 resp. 3år, samt 
två hundar och jag, har 
inte någon anknytning till 
Bråttensby och det känns 
som ett stort privilegium 
att få vara med i denna 
bygemenskap. Utan att 
egentligen vilja så drar vi 
till oss en del uppmärksam-
het. Då pojkarna, Gustav 
och Jakob, inte är av den 
stillsamma sorten, utan de 
springer och givetvis åt 
olika håll så var jag var 
lite rädd att folk skulle 

Midsommar på 
Grönaberg

uppfatta oss som stökiga men i stället så 
möts man av idel glada miner. 

 Förutom att vädret alltid är toppen 
så blir man varm av att se alla öppna 
människor.  

En stor eloge till dem som arrangerar 
firandet och på återseende nästa 
sommar.

Henrik Marcusson, Sandhult

Vad gör dessa tre? Jo Hans, Margareta 
och Ingvar kör motorcykel på tid med 
galge och munmotor.

Sune, Hans, Johanna och Anna klär midsommarstången så fin.



De tre sista 40-talistårgång-
arna, som började skolan för 
50 år sen, träffades i Remmene 
Bygdegård. De elever som kom 
från Bråttensby började sin skol-
gång i Remmene småskola där nu 
Anders och Helen Johansson bor.  
Vi från Bråttensby tog skolskjut-
sen från Bråttensby skola med 
Elofs förlängda Desoto. Efter 
småskolan fortsatte några av oss 
i Tarsled skola och Bråttensby 
skola upp till 7-de klass om man 
inte gick över till realskolan 
i Herrljunga för då lämnade 
man dessa småskolor efter sjätte 
klass.

De sista 40-talisterna

Bråttensbybor på klassträffen är 
Margareta (Aronsson) Håkansson, 
Kjell Johansson, Maj (Sjöberg) 
Alfredsson, Irma (Aronsson) 
Frank, Ina (Sjöberg) Wetterskog, 
Gull-Britt (Yngvesson) Johansson 
och Ann-Marie (Åhman) 
Wadström.

Åsknedslag
En blixt slog ner i en av de stora granarna ovanför 

Bråttensby bygdegård. Stammen bröts några meter 
över roten, och drog i fallet med sig en del grenar och 
kvistar från omgivande träd. Den häftiga smällen ck 
stickor i brädstorlek att sprätta iväg, varav ett par nu 
står djupt nerstuckna i marken. 

Resultatet av detta nedslag är en rejäl torraka som 
insekter, fåglar och tickor ivrigt kommer att ockupera. 
Hål av hackspettar blir så småningom bon åt andra små 
fåglar. Den nedfallna stammen, ”lågan”, som nu stöds 
av grenar, kommer långsamt att sjunka ner i jorden 
och gå igenom de olika förmultningsstadierna, vilka 
var och en har sin egen  speciella fauna. 

Den nya gläntan ger chans åt snabbväxande arter 
som björk och mjölkört. Kanske om tio-tjugo år 
kommer en liten gran att ha slagit rot i den multnande 
lågan? Allt börjar på nytt. 

Stina Johansson



Det här är Lunda Östergården, det hus där 
Paul och Svea bor nu, så som det såg ut 
för nittio år sedan. Bilden bör vara tagen 
1914 och framför huset står mina far-
föräldrar Albert och Maria Johansson 
med döttrarna Astrid (1909-2004) och 
Karin (1912-2001) samt Alberts farbror 
Anders Petter Nilsson. Min pappa Åke 
(1905-1990) var förmodligen i skolan när 
bilden togs och de yngre syskonen var 
ännu inte födda.

Maria (1879-1950) föddes på Guntorp 
och var moster till Paul. Albert (1870-1937) 
var född i Östergården. Gården kom i 
släktens ägo 1769 när Johan Gudmundsson 
och Britta Svensdotter yttade dit från 
Eggvena. Den ärvdes sedan av döttrar i 
familjen i fyra generationer ända tills Albert 
tog över den efter sin far. Alberts föräldrar 
var Anna Stina Bengtsdotter (1847-1933) 
och Johannes Nilsson (1843-1927). De 
var kusiner och hade tidvis vuxit upp 
tillsammans. Johannes och hans bror Anders 
Petter (1847-1923) var födda i Kullings-
Skövde och var under en del av sin barndom 
fosterbarn hos sin farbror Bengt Jonsson, 
Anna Stinas far. När vi yttade från gården 
1956 hade sammanlagt åtta generationer av 
släkten bott där. Man skulle kunna säga att 
en epok gick i graven den dagen.

Agneta Östemar

Gamla bilder

Bråttensbybor för omkring 100 år sedan?
Det  här fotograet kommer förmodligen från ett album som en gång tillhört Albert och 
Maria Johansson.  Därför är det möjligt att personerna på bilderna bodde i Bråttensby. 
Men vilka är de? Finns det någon som känner igen dem? Du kan ringa mig på telefon 
0500-417216 eller maila mig på agneta.ostemar@bredband.net.



Gårdar som behål-
lits inom släkten i 
era hundra år är inget 
sällsynt i trakten. Det 
hänger ihop med att 
många av gårdarna 
här har varit bonde-
ägda skattehemman 
sedan medeltiden och 
troligen längre till-
baks ändå. Visserligen 
följde en son ofta som 
brukare efter fadern 
även i krono- eller fräl-
sehemman, men när 
man kommer till skat-
tehemmanen gjorde 
lagarna att en släkting 
alltid kunde hävda 
rätten till jorden fram-
för en annan spekulant. 
Faktiskt var spekulan-
ten tvungen att ”bjuda 
upp” gården han ville 
köpa under tre ting 
innan köpet var giltigt. 
Eftersom ting endast 
hölls tre gånger om året, hade därför en 
systerson eller kusinmåg möjlighet att få 
nys om vad som skedde och kunde hindra 
köpet genom att lägga ett eget bud.

Finns det då någon riktigt gammal 
släktgård i socknen? 

Sedan slutet av 1700-talet har de esta 
gårdarna ägts av sina brukare. Och nog får 
man väl tala om släktgård när man tar en 
kik på Valdemarssons Backgård? Sedan 
Lars Larsson på Stommen köpte gården 
1807 har släkten ägt och brukat den i sex 
generationer. Men nog nns väl åtminstone 
någon äldre? Vilken är egentligen den 
äldsta?

I Bråttensby har Östergårdarna och 
Skattegårdarna varit bondeägda så långt 
tillbaks man känner till. Uddetorp och 
Hägnan har varit skattehemman sedan 
1600-talet. Är det här vi ska leta?

Bengtssons i Östergården är en kandidat. 
År 1766 köpte Johan Gudmundsson och 
hustrun Britta Svensdotter gården. De 
kom från Eggvena och hade sin släkt där. 
Innan dem hade gården gått från ägare till 
ägare med få års mellanrum i femtio år, 
men nu skulle släkten behålla den minst i 
åtta generationer, där vi åternner Lasse 
Bengtsson.

En annan kandidat är Gunvor och 

Dan Johanssons i Östergården. I antal 
generationer ligger de snäppet efter Bengts-
sons, men tidsmässigt leder de. Bengt 
Asmundsson var född 1717 på Stommen. 
Efter att ha tjänat som dräng på Guntorps 
säteri, gifte han sig på trettondagen 1744 
med änkan Ingeborg Torbjörnsdotter i 
Östergården. När hon dog 1748 gifte 
han om sig med Ingrid Olofsdotter från 
granngården. De ck bara två barn, och det 
ena dog två år gammalt. Men sonen Anders 
är Dans farfars morfars far.

Om man inte är så noga med det rent 
biologiska släktskapet kan man hävda att 
gården varit i släktens ägo ännu längre. 
Bengt Asmundssons första hustru var 
nämligen född på gården. Från början av 
1700-talet och bakåt är det emellertid svårt 
att säga något om ägarnas släktrelationer 
i Östergårdarna.

Så är detta alltså de släktgårdar Bråt-
tensby kan uppbringa?

Det nns en kandidat till, eller åtminstone 
fanns. Det är den traditionellt minsta gården 
i socknen, Uddetorp. Innan Bayards köpte 
gården hade den nämligen tillhört samma 
släkt längre än någon annan gård.

Den siste ägaren i den släkten var Filip 
Johansson född 1911. Hans farmors farfars 
farmors far hette Olof Andersson och 

Äldsta släktgården?

hustrun var Elin Andersdotter. Man vet inte 
varifrån de kom, men i mantalslängden 
1699 nämns Olof som brukare av Uddetorp. 
Han behöll gården tills mitten av 1730-talet 
då mågen Daniel Persson tillträdde.

Detta var trehundra år bakåt i tiden 
- frågan är hur det ser ut trehundra år 
framåt i tiden. Vissa saker tycks förändras 
snabbt numera, men andra saker pågår 
som de alltid har gjort, för människan är 
inte lika föränderlig som vetenskapen och 
fullständig katastrof och utplåning verkar 
lika sällsynt i verkligheten som vanligt i 
våra myter. Kanske nns Geddegården 2:3 
och Uddetorp 1:1 kvar ännu om trehundra 
år och kanske kommer en Bråttensbybo 
förtjust utropa efter en forskning i något 
arkiv att hennes förfäder bevisligen bebott 
Skattegården åtminstone sedan 1991.

Petter Johansson

Denna Raatikainentavla visar en av de gårdar som tävlar om att vara den äldsta släktgården, nämligen 
Dan och Gunvors.



Äntligen har man fått ett 
ansikte på ett mindre svenskt 
företag. Visst känner vi till att 
storföretag som Ericsson och 
Volvo är multinationella men 
alla dessa viktiga småföretag 
och dess förgreningar vet man 
inte så mycket om. Möjligtvis 
om man lusläser ekonomisi-
dorna eller Dagens Industri. 
Sören Sandberg jobbar sen 
ett antal år tillbaka på tillverk-
ningsföretaget Tradex som har 
sitt huvudkontor i Kungälv. 
Tradex tillverkar bl.a. skydds-
tejp till mobiltelefoner. Denna 
nisch har gjort att företaget 
har etablerat sig i era länder. 
När Tradex skulle starta sin 
försäljning i Asien ck Sören 
och Lena chansen att närmare 
lära känna världens folkrikaste 
land – Kina. Under kvällen, 
den sista september fick vi 
Bråttensbybor ta del av familjen 
Sandbergs bilder och upple-
velser i Kina. I en förort till 
Peking ck de bo i anvisade 
bostadsområden för utlän-
ningar (man får inte glömma 
att Kina är en diktatur). Standarden i 
lägenheten var ungefär som i Sverige. 

Många av de gamla låga bostadskvarter i 
Peking rivs idag inför det stundande OS. 

Mat är kultur så för att lära känna ett 

land är maten ofta en ingång. Kineserna 
äter mycket nudlar och grönsaker och 
te är den huvudsakliga drycken. Kött 

äter man sällan men när man 
väl äter kött så kommer det från 
alla slags djur. Sötsaker och 
desserter är sällsynta. Sören 
berättade att i gatuköken nns 
det delikatesspett av alla de 
slag t ex  grillad silkesmask 
(smakar en aning mjöligt). Lena 
som hade hand om familjens 
matinköp fick förhandla om 
priset på allt hon köpte trots att 
hon var en trogen kund. Ibland 
blev priset högre än gången 
innan. Sören och Lenas son Erik 
som var med som support under 
denna kulturkväll berättade att 
när kinesiska ungdomar har råd 
med en romantisk middag så 
går man på McDonald’s. 

Förutom jobb hann familjen 
med att se världens största 
byggnads – och försvarsverk – 

Mittens rike

Karin och Kerstin är hejare på att äta med pinnar.

Kurt hade större problem med 
pinnarna men alla sätt är bra 
utom de dåliga



Kinesisk gurkrätt
4 pers.
2 gurkor
1 tsk. salt
1 tsk. socker
1 tsk sesamolja
1 tsk. nhackad ingefära
1 tsk. nhackad vitlök
2 msk. sojasås

Skär gurkan i 1cm tärningar, blandas och låt stå en 
stund före servering.  

Gong  Bao Ji  Ding
Kinesisk kycklingrätt
4pers.
1 kg benfri kyckling (skäres i 1cm stora bitar)
2 msk. sojasås
1⁄2 tsk salt
1⁄2 tsk vinäger +1 tsk vinäger
1⁄2 tsk potatismjöl
1⁄2 dl jordnötter
1⁄2-1 dl olja
1 tsk socker
1 liten chilifrukt
1 tsk nhackad ingefära
1 msk nhackad vitlök
1 skivad purjolök

Blanda kyckling, soja, vinäger och potatismjöl väl. 
Fräs jordnötterna i lite olja så att de blir varma och lite 
bruna. Blanda sojasås,vinäger, socker och potatismjöl 
till en sås. Häll olja i en stekpanna eller wok och hetta 
upp ordentligt. Tillsätt chili och kycklingen och stek 
tills den är färdig. Tillsätt purjolök, ingefära och vitlök 
och  stek i 30 sek.

Blanda kyckling, sås och jordnötter.  Serveras hett till 
klibbigt ris och någon varm grönsaksrätt.

Avnjuts med pinnar.

den kinesiska muren. Muren byggdes under 
omgångar som försvar mot de ”barbariska” 
stammarna i norr. Murens undre bredd 
är cirka åtta meter, övre bredden är 5-6 
meter. På många håll är muren dubbel eller 
tredubbel och starkt befäst med försvarstorn 
och utanpåverk. 

För alla som ska till Xi’an så är Terrakotta 
Armén ett måste. Det är ett komplex av 
över sjutusen krigare och hästar i terrakotta, 
vilka upptäcktes av misstag 1974 tack vare 
några bönder. Dess konstruktion dateras 
till andra århundradet före Kristus och 
är arrangerat som arméer från den tiden. 
Krigarna som alla är olika varandra är i 
naturlig storlek. 

Åter till mat. Efter Sörens introduktion av 
företaget Tradex så ck vi äta en traditionell 
kycklingrätt, Gong  Bao Ji  Ding med ris. 
Borden var vackert dukade med höstlöv 
och rönnbär men istället för bestick låg där 
de verktyg man äter med i Kina – pinnar. 
Lena gav oss en snabbkurs i denna teknik 
men efter ett tag gav vissa upp och gafar 
delades ut. Maten var jättegod och smakade 
bättre än på kinarestaurang. Rätten kan 
varmt rekommenderas. Det är bara att 

följa Lenas recept nedan. 
Detta var en kväll att 
minnas. Det var mycket 
folk i bygdegården och 
det var spännande att få 
en insyn i detta fjärran 
land.

Tack Sören, Lena och 
Erik.

Cecilia.

Kinesiska muren - Världens största försvars- och byggnadsverk som familjen 
besökte vid flera tillfällen.

Här ser vi Lena i 
en traditionell festjacka 
och Sören bär en 
kinesisk huvudbonad 
med en konstgjord 
stångpiska. Sonen Erik 
i mitten.



Älgjakten i Bråttensby

Älgjakten började trögt de första tre 
dagarna. Älgarna sågs och hördes men 
inga sköts. På torsdagskvällen blev det 
dock resultat. Bengt Classon satt i ett torn 
vid ”Lillegårds åker” och kunde med ett 
välriktat skott fälla en n kviga. Kvar 
på licensen återstår nu en vuxen och två 
kalvar.

Överlag har jaktlagen i närområdet haft 
svårt att få ”korn” på älg, om det beror 
på det na vädret eller om älgstammen 
minskat är svårt att säga just nu.

Christer i Gäddegården

På bilden ser vi Fredrik Åhman, skytten Bengt Classon, Tage Johansson från Landa, Rune Gustafsson, Sören och Erik Sandström 
betraktande den nedlagda älgen.          Jaktfotograf Christer Håkansson

Här ser vi några av de övriga jägarna i en 
skogskoja nämligen Christer Bengtsson, 
Per-Olof Aronssson, Fredrik Åhman, 
Sören Sandström och Erik Yngvesson.
 Jaktfotograf Christer Håkansson



Bowlingsäsongen är nu i full gång 
med träning varannan tisdag och med 
korpmatcher varje torsdag. Bråttensby 
deltager i år med tre lag i korpspelet i 
Mörlandahallen. Två lag i div.A samt ett 
i div.B, 10-15 spelare tränar och formen 
avgör vilka som representerar på tävling. 
24 tvåmannalag deltager totalt i korpen och 
förhoppningsvis kan något av Bråttensbys 
tre lag vara med och kriga i toppen vid 
nalspelet i vår. 

Christer i Gäddegården

Bowlingnytt!

Några 
ytterligare 
jaktbilder

Här kan vi återigen se några av jägarna under en 
fikapaus nämligen Per-Olof Aronsson, Christer Bengtsson, 
Erik Yngvesson, Tage Johansson, Berndt Larsson har dykt 
upp och återigen skytten som bjöd sina jaktkamrater på 
vidstående älgtårta. 

Jaktfotograf Christer Håkansson

Här ser vi bowlare från Bråttensby med 
omnejd nämligen: Ingvar Valdemarsson, 
Christer Bengtsson, Rune Gustafsson, 
Berndt Larsson, Bo-Lennart Nydenfeldt, 
Jonas Valdemarsson, Sven Aronsson, Bo 
Johansson, Lars-Rune Hermansson och 
Fredrik Åhman med sonen Christoffer.

Foto: Christer Håkansson



Gudstjänst

Söndagen den 16 
oktober kl 9.30

Artman

Alla helgons dag

Lördagen den 5 

november kl 11.00 

minnesgudstjänst

Windestål

Kyrkans anslagstavla

Adventsgudstjänst 

Söndagen den 27 
november kl 19.00

Windestål
Om du inte kan somna,
  sluta räkna får, tala med 
 herden istället!

Lennart

Julnattsgudstjänst

Julafton 
24 december kl 

22.00

Syföreningsauktion

Tisdagen den 22 
november kl 18.30 i 

Bygdegården
Alla är välkomna

Berättarkväll 
framför brasan

Fredagen den 2 december kl 19.00 
i Bygdegården

Sedan urminnes tider har män-
niskor lyssnat på berättelser i 
eldskenet. Den här kvällen är vi 
några som tar med oss texter att 
läsa. Sen får den som vill fortsätta. 
Ta med dej en dikt, ett stycke ur 
en bok, något du skrivit själv. Eller 

kom bara och lyssna. 
Något att äta och dricka kommer 

det också att finnas.

Välkommen
Paul Johansson

Ostprovning
 i Bygdegården

tisdagen 8 nov kl.19.00

Sivans ost från Vara pratar om 
hårdostar och dessertostar som 

hon sedan serverar med 
citronvatten och pain riche 

Kaffe och kaka som avslutning

Anmälan senast 3 nov till 
Elsie 40060 eller Christer 40042

Välkomna


