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Vår nye ordförande

Sune Johansson tog över
ordförandeklubban på årsmötet

Några tankar om oss i
Bråttensby

Jag, är den nye ordföranden i ”Vi i Bråttensby”. Vem är då jag? Sune Johansson gift
med Anna, vi har en dotter Linda och bor
på Nordgården. Jag har ett företag. PAJO
Mekaniska, dit har jag cykelavstånd, Det
tycker jag är skönt utom då det regnar.
Min fru tycker att bor man på landet och
det nns en tom ladugård med stall så bör
den fyllas med något djur t.ex. en häst. Men
en häst bör ha sällskap med en häst, så nu
står det två där. Finns det ett hönshus bör
det vara hönor där, så det är några höns där
också.
Sen sa jag STOPP. För jag vet att det
även nns en svinstia och en ladugårdsdel
för kor! Personligen läser jag gärna krigshistoria, har funderat på att börja med svartkrutskytte.
Jag har några funderingar på oss som bor
i Bråttensby. Vi har ett antal sammankomster och arrangemang, där det deltar olika
antal personer. Det kommer förhållandevis
ganska många till dessa sammankomster

men jag skulle gärna se att ännu er kom på
våra träffar.
För oss som har bott här längre eller kortare tid, är det rätt lätt att komma på möten
ofta eller då och då. Vi känner ju dom esta.
Men som nyinyttad, måste man träffa en
mängd folk som man inte känner, för att
skaffa sig en gemenskap med dem. Detta
tror jag inte alltid är så lätt, och det tar tid.
Om man gör något ihop med andra, som i
ett lag, är det lättare för oss att känna en ”vi
känsla”. Att jag är en del av en grupp. Kan
det vara så att vi kunde ordna någon aktivitet, där vi hade olika lag som var sammansatta av nya och gamla Bråttensbybor, som
får ”kämpa” ihop. Om något eller för något.
Detta för att svetsa samman oss bybor.
Hur detta skall kunna genomföras vet jag
inte för tillfället. Har du någon idé om hur
vi skulle kunna uppnå detta, hör av er till
mig eller någon annan i styrelsen. Fortsättning följer...
Vi hörs och syns, Sune
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och att det gäller prenumeration. Vi kommer då att skicka tidningen med post till er.

Hemsida:

Du som kan få tidningen levererad av någon i Bråttensby kan
även fortsättningsvis få tidningen levererad av denne.

Kjell Johansson
0322-628113
brattensby@tele2.se
Cecilia Frändberg 0513-40250
cecilia.frandberg@utb.herrljunga.se
http://home.swipnet.se/brattensby/

Prenumeration
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tidningens tryckkostnader. Hör av dej om du vill annonsera
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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.
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gärna med material, helst via mail till brattensby@tele2.se.

Årsberättelse 2005
Under 2005 har bygdegårdsföreningen
haft en hel del aktiviteter. Julfesten inledde
dessa den 14 januari. För första gången på
länge var inga barn med, det var nämligen
disco i Herrljunga samma kväll. Därför uteblev åtminstone två små tjejer och en kille.
Vi vuxna ck klara oss utan dans kring
granen.
Den 9 februari var det dags för årsmöte,
Staffan Dahlqvist inledde med egna låtar i
kärlekens tecken. Han debuterade som trubadur, just denna kväll.
Den 18 mars var det dags för en Thaiafton. Ingvar Thorkildsen visade lm från sin
Thailandsresa.
På påskaftonen var vi alla spända på om
”elden” skulle ta sig! Det gjorde den i år,
brann som bara den. De som var lite sena,
höll på att missa alltihop.
I början av april höll LRF och ”Vi i Bråttensby”, ett möte om gårdsstödet. Något
som skrivande inte alls är insatt i, men jag
antar att det var lärorikt.
Den 6 maj var det festande i bygdegården. Det var bowlinggänget som avslutade
sin vintersäsong, på detta vis.
Årets tipspromenad gick med vinst denna
gång. Hela 85 deltagare, var ute och svarade
på frågor den 26 maj.
Boule har spelats på Eggvenas bana, även
i år.
Midsommarafton rades på Gröna Berg,
med tipspromenad, dans kring stången och
lekar. Vädret var vackert, har jag för mig…
En regnig augustikväll var det dans på
Guntorps gamla sädesmagasin. Där fanns
plats att dansa, sitta och man kunde också
”hänga i baren”!

Familjen Sandberg ck oss att uppleva
Kina, på er än ett sätt, när de bjöd till Kinaafton i september. Vi såg många intressanta
bilder, och inblickar i människors liv. God
mat blev vi serverade, de esta av oss åt den
med pinnar, även om det var lite marigt.
Mer mat i form av ost, blev det den
8 november. Då anlände Siv, för en ostprovarkväll. Många goda ostar, samt er
intressanta händelser ur livet, bjöd hon på. I
början av december hölls en berättarkväll i
bygdegården, framför brasans sken. Denna
trevliga kväll avslutade ett likadant år för
föreningen.
Alla som medverkat till att dessa aktiviteter blivit av, skall ha ett stort TACK.
Vid tangenterna Anna Johansson

Berättarkväll med
mellan dikterna.
Göran började med att tala
om att hans morbror gillade att
det skulle vara
så där skumt vid
framställningen.
Förmodligen var
det för att lyssnarna då lättare,
i fantasin, kunde
mana fram alla
olika gubbar och
kvinnor
som
omnämndes.
Göran började
med de yngres
”Examen” och
fortsatte med en
dikt som heter

Göran Karlsson ovan, en systerson till Knut
Holm läste Knuts dikter med stor känsla och
Rune till höger spelade mellan dikterna.
I slutet av januari medan vinterkölden
var äkta svensk, och snön knarrade under
fötterna, var vi inbjudna till poesi och mysafton vid brasans sken i Bråttensby bygdegård. Det var en n och varm stämning,
då vår egen mysledare Christer Håkansson
hälsade Göran Karlsson, Rune Gustavsson
och oss lyssnare välkomna. Göran Karlsson
skulle framföra sin morbrors, Knut Holm,
rimmade alster. Rune spelade lämpliga låtar

Göran och Rune

Ett tjugotal personer kom för att lysna på Göran och Rune.
”Skvaller” och i den tog den unge sonen
”realen” och det gick ganska bra för honom
”ty si han haver ta’tt realen”. Visst, nu tar
alla barn denna examen. Även det nästa
framställning handlade om: ”Studenten”. En
icka som måste vila upp sig efter att ha
presterat denna examen.
Nog såg Göran ut som han just satte
samman dikten om det gamla ”Stället”, där
han i eldskenet stod och funderade:
Jorå jorå jorå jorå
här har ja allt ett par kor å
så en liten katt, som spinner,
å här gär ja det ja hinner.
Hönsa har ja också kvar å
jorå jorå, jarå jarå.
Ingen är ja te besvär å
närå närå närå närå.

Emellanåt spelade Rune både känslosamma och lättsamma bitar och mitt i alltsammans gjordes avbrott då vi alla kunde få
något att bita i och dricka till och samtidigt
byta tankar om det vi hört och tänkt på. Med
detta vill jag tacka alla som ställde upp för
att möjliggöra en n kväll.
Efter serveringen ck vi höra mera
deklamation och spel och ute var en lugn
vinternatt. Om vinternatten hade varit mera
i höststil, med snålregn och buttra vindbyar
och piskande grenar och ygande löv då
skulle Knuts dikt om: Môrk kväll passat (se
nästa sida).
Paul Johansson

Môrk
kväll
av
Knut Holm

Di hade tröskat färdidt en kväll hos Sven på Vinn,
Å alla hadde ätet å va mätta.
Nu satt di inni i kamern så nöjda i sett sinn
Mot röggstöna å ljôg å berätta.
Di tala om ånna å fôlk sôm gått igen,
Um spöke å sônna sôm va döa,
Å mora bötte böxer, å runt ikring kamin
Satt barônga uppskrämda och röa.
Å Gammel-Sven han grömta å tog pipa ur mun,
Nôr historia va slut ôm Löpes Mia,
Å allting ble så allvarlit å töst e stunn.
Fôr Sven hade sett mö frå anra sia.
”Dä ä nog kanskes å, fast fôlk ogärna vell tro,
Men dä ska ja säja mina gôsa,
Att den får se rätt mö sôm e natt frå Ogglebro
Går vägen över Bottlösa môsa.”
Å Gubben han berätta, å skägget lyste rött
Ôm benrangel, sôm dans kring mä fôrka,
Å hôr han förbi Sotagårs laggål hade mött
Frans på Stômmen, sôm hängde dej i björka.
Å stôrmen geck bärsärkagång i trägårns gamle trä,
Å löven di rulla etter knuta,
Å lôga ho vände sej å vre
Åtte draget frå den sönderspräckte ruta.
Å Gammel-Sven han ljôg sô han sjôlv va rittet blek
Ôm trôll sôm han sett springa mella stubba,
Å att varenda natt bakôm Halletômta ek
Står ett halvt dussin huvelösa gubba,
Å Lelle-Sven han titta på gubben å sôg
På ngra å va uppskrämd sôm en hare.
Men Gamla-Mor ho bötte å hörde att han ljôg
Fast ho inget velle säja te di n’are.
Men gubba di titta på varandra lite smått,
Nôr di geck ut i dä okända svarta,
Å trätôppa di gonga, å i gräset sôm va vått
Lyste blekt nôka nerfallna karta.
Å spökena di susa, å ånda di ven,
Å benranglena böjde sej å knarka,
Å lufta va i uppror, men i stôva som en sten
Lå Gammel-Sven å sôvde å snarka.

Styrelsen

med ny sittande ordförande

Den nye ordföranden Sune Johansson sitter framför styrelsen som består av Cecilia
Frändberg, Anna Johansson, Berndt Larsson, Christer Håkansson, Ingvar Valdemarsson,
Paul Johansson och Börje Aronsson
Den 22 februari gick årets årsmöte av
stapeln. Vi var 14 stycken som hade tagit
oss till bygdegården, denna snöiga kväll,
när Anja Persson tog sitt OS-guld. Denna
afton började vi med att ka. Sedan följde
en bildvisning per dator, som i en lagom
följd visade bilder från 2003-2005. Även en
del äldre bilder var med. Det var många na
naturbilder och bilder från de olika aktiviteter vi haft i föreningen.
Sedan tog själva årsmötet början, alla
punkter klarades av i ett bra tempo, tidsmässigt. Eftersom Kjell Johansson skulle

avgå som ordföranden, skulle ny väljas. Valberedningen hade inte haft någon lätt uppgift, då ingen tillfrågad ville ta posten. Sune
Johansson som är i valberedningen, ville
avsluta det arbetet, och tog på sig ordförandeposten.
Annars blev samma personer sittande på
samma poster som året innan. Efter att Kjell
avtackats, slutade mötet och andra ämnen
tog vid. Vi skiljdes så småningom, och tog
oss hem denna snöiga kväll.
Anna Johansson

Adlig afton!

Olle Gyllenhaal i samspråk med Bengt Erik Eckstrand från Lekåsa vid uppvärmningen
före ärtsoppan
De esta i ”Byn” känner nog till att olika med att visa foton av en kyrka som få kunde
adelssläkter bott och verkat här, dels på gissa var Södra Härene gamla kyrka. Den
Guntorp och dels på Säteriet. En av dessa brann ner efter ett åsknedslag 1905. Släksläkter var Gyllenhaal. Om sin och andra ten Gyllenhaal härstammar från just Södra
släkters öden och äventyr berättade Olle Härene. Nils Gunnarsson var den förste i
Gyllenhaal från Mölndal den 24 mars i Byg- släkten och han föddes på Stommen, tididegården.
gare benämnd Haragården. Han adlades
Ett ymnigt snöfall natten till fredagen 1652 och ck tillnamnet Haal. Olle G har
gjorde att vintern stärkte sitt grepp över på senare år gjort ett omfattande forskningsnejden, därför värmde den 1600-tals inspi- arbete kring släkten och kunde visa vilka
rerade ärtsoppan extra gott då den intogs gårdar man ägt under längre eller kortare tid
tillsammans med grovt bröd och öl. 42 per- på olika ställen i Västergötland. Bland annat
soner hade vikt kvällen åt detta arrange- har man ägt gårdar i Essunga, Vedum och
mang och det rådde god stämning i lokalen. Norra Vånga samt Bråttensby.
Efter maten tog Olle G vid och inledde

Att det inte alltid
rådde sämja bland adelsmännen vittnar gamla
domstolsprotokoll om.
En ung adelman av släkten Gylengrönn på Guntorp ck sätta livet till i en
fejd med Gyllenhaal på
Säteriet. Den värja som
hänger på väggen i Bråttensby kyrka skall enligt
traditionen ha använts i
den fejden. Vem den tillhörde är mera oklart.
Olle G anser det troligast att den tillhörde
den dödade Jakob Bryntesson Gylengrönn eftersom han ligger begravd Daniel Bayard m.fl tar tar för sig av ärtsoppa och surbröd,
rätter som förekom på 1600-talet.
i kyrkan.
Släkten Gyllenhaal har under årens lopp
spridits ut över landet, och har även förgreningar i USA efter utvandring dit 1866.

Nyligen har vi kunnat läsa om unga Gyllenhaalare som där har blivit framgångsrika
skådespelare. Dessa talanger utvecklades
kanske redan under tiden i Bråttensby

Det var stor uppslutning på kvällen från Bråttensbyborna, och även två Lekåsabor kom
för att lyssna på Olle Gyllenhaal.

för hundratals år
sedan, vem vet?
Efter det att
Kjell avtackat
Olle G, och
överlämnat en
bukett tulpaner,
bjöds alla på
kaffe och ”hetvägg”. Gamla
tiders hetvägg
lär ha innehållit
bl
a
varm
köttfärs,
men
kvällens variant
var fylld med
grädde och mandelmassa och
smakade väldigt Eva och Kjell Bayard, Paul och Svea Johansson låter sig väl smaka
av ärtsoppan.
gott.
Avslutningsvis tackade Kjell den grupp som jobbat med
PS När vi åkte hem vid 23-tiden visade
kvällens arrangemang.
bilens termometer på -22 grader på vår
Ingvar på Backgår’n

Olle Gyllenhaal avtackas av Kjell Johansson

gårdsplan, brrr. DS

Ornitologisk sensation
alldeles inpå knuten

Hökugglan är Jämtlands landskapsfågel.
Den senaste månaden har fågelintresserade från hela Sverige vallfärdat till Remmene skjutfält för att beskåda en vacker
uggla. Hökugglan som är den enda arten i
sitt släkte (Surnia ulula). En märklig fågel
som har fått sitt namn då den liknar falkar
genom vingarnas form och den långa stjärten.
Hökugglan har ett imponerade vingspann
på 75 till 80 cm och blir 38-41 cm hög.
Normalt är den häckfågel i Norrland men

kan under vintern söka sig söderut. Ugglan
trivs bäst i barrskog, gärna i kanten mot
öppnare landskap. Till skillnad mot många
andra ugglor är den delvis dagaktiv, då den
jagar mindre gnagare och små fåglar. Så har
du inget särskilt för dig....
Åk och titta på en n uggla!
Cecilia
Källor:
wikipedia.org, www.artportalen.se

Årets rävjakt

Samling vid Eggvena Bygdegård
Jaktsäsongen är nu över i och med att
rävjakten slutade den 15 mars. 19 februari
hade vi den stora gemensamma rävjakten
och konstaterade att även i år var det idealiskt väder tredje söndagen i februari. Det
var ju många år sedan det var en sådan lång,
kall vinter med mycket snö. Tanken på att
väderomslag skulle orsaka skare fanns ju
alltid och det var med största intresse man
följde väderleksrapporterna fram till jaktdagen. Spårsnö är ju bra vid rävjakt och kan
man dessutom få nysnö på natten är det idealiskt.
Nytt för i år var att vi hade fått en förfrågan från tidningen Svensk Jakt om de ck
göra ett reportage från jakten. Efter att ha

överlagt ett tag sa vi ok. Reportern Gunnar
Nilsson från Linköping anlände lördag kväll
23.30 och efter nattamat och prat kom jag
i säng 01.00. Upp 06.00, förberedelser för
frukost! Då ropade Christer Bengtsson i
komradion och meddelade att han tyvärr
inte kunde komma till Eggvena bygdegård
för hans avbytare hade ringt och sagt att hon
kört i diket utanför Herrljunga och därför
ej kunde göra ladugården. Christer skulle
ställa ut skyttar längst bort mot Tumberg,
detta ck Lars Barkestedt ansvara för istället.
07.30 anlände Gunnar N. och jag till Eggvena bygdegård, fullt med folk som vanligt.
Nu gällde det att bland styvt 100 grönklädda

Egon Molldén och Christer släpper Ismas Ebba vid Gäddegården.
jägare hitta hundförarna och para ihop dem
med sina vägvisare. Anders, Erik, Sören och
Lars B. som var passansvariga tog kontakt
med ”sina” jägare.
08.00 var allt klart och jag kunde hälsa
välkomna samt dra regler för jakten. Efter
hundpresentation samt fotografering försvann folk snabbt ut i skogen för att inta
sina pass och vänta på att hundarna skulle
släppas. De åtta stövarna med ägare och

vägvisare åkte till sina områden och jakten
kunde börja.
Egon Molldén, hundförare från Orust och
ny för året, skulle följa med mig. Vi var
gamla bekanta från den tiden jag tävlingscyklade i IK Ymer Borås. Egon tävlade för
Svanesunds CK och vi körde tillsammans i
juniorklassen på 60-talet. Det var med andra
ord ca 40 år sedan, väldigt vad tiden går
fort!

(

Räv skjuten vid grytet på Vitamossen. Christer, Kurt i Venevalla och Egon Molldén med
hunden Ebba.
På den tiden jagade vi varandra på cykel
och nu för tiden är det annan jakt som
gäller.
Egon hade med sig två schillertikar, mor
och dotter. Ismans Ebba som modern heter,
är dubbelchampion och har tagit sina jaktliga meriter på bara räv, hon bryr sig inte om
rådjur eller hare utan det är räv som gäller!
Den andra tiken är också duktig, men var
med som reserv.
Bakom ladugården fann vi ett rävspår,
som var gjort på morgonen. Vi släppte
hunden och sedan kom upptaget nästan
direkt. Räven låg på en sten ca 100 meter

från gården. Drevet blev kort och intensivt
och efter ca fem minuter kunde Kurt Johansson, Venevalla avsluta jakten vid grytet på
Vitamossen.
Tre rävar blev skjutna under dagen och
de esta hundarna ck upp och drev räv
under dagen. Vid samlingen i Eggvena efter
jakten gav den traditionella insamlingen till
barncancerfonden 1960 kronor. Ett längre
reportage kommer i tidningen Svensk Jakt
under hösten-vintern.
Christer i Gäddegården

Ovanliga gäster i trädgården
Denna kalla snörika vinter har det varit
många gäster framme
i trädgårdarna.
Hos oss är det inte
bara fåglar som har
sökt sig till fröautomaterna, även rådjur och
harar har varit framme
och försett sig med
de frön som sparvarna
och mesarna skvätt ut
på marken.
Domherrarna har
hållits här nästan hela
vintern och när jag
började dryga ut sol- Mink
rosfröna med havre så
kom ockar med gulsparvar också. Och den
senaste veckan har vi fått kärt besök av ett
par steglitsar, som var här även förra året.
De är verkligen riktiga små skönheter med

sin klargula färg på vingarna och sin stoppljusröda ansiktsmask.
Just idag, söndag, dök ännu en ovanlig
besökare upp, ett halvmeterlångt svart djur
med lång svans, som sprang
genom trädgården och försvann ner mot dammen.
Mink eller iller, vilket vet
vi inte. De ser ungefär likadana ut och enligt Christer
Håkansson nns båda i trakten. Har ni förresten hört
att kattugglan hoar om nätterna med sina karakteristiska vemodiga rop? Så här
års är det ingen tvekan om
att vi bor mitt i naturen!
Barbro på Guntorp

Steglits

Bowlingnytt!

Här ser vi halva Annelunds damlag, Ida Marjatta, Linda och Benita och halva Bråttenby
Boys, Bo-Lennart, Christer B, Berndt och Ingvar V.
Korpserien går nu mot sitt slut och Bråttensby har två lag som har chans att gå till
nalspel. Bråttensby I och II ligger båda på
tredje plats i var sin serie när tre omgångar
återstår. Bråttensby II har tre tuffa matcher
kvar i serie A, matcher mot lag som krigar i
toppen av serien. Fem lag går till nal från
serie A och tre lag från serie B. Med skicklighet och turen på vår sida kan vi ha med
två lag bland de åtta som spelar nalspel
fredagen den 5 maj.
I måndags (20 mars) spelade vi den årliga
träningsmatchen mot Annelunds damlag. Vi

brukar vinna varannan gång och den här
kvällen var det damlaget som segerrusiga
åkte hem på kvällen!
Christer i Gäddegården

Detta är huset vi
har letat efter…..

Tobias Åberg och Caroline Skoglund framför sitt drömhus på Skattegården.
Så tänkte våra nya grannar i Skattegården när de ifrån Göteborg hade åkt på husvisning i Bråttensby i somras. Det var de
na och ljusa rummen och den härliga trädgården de fastnade för. Efter en mellanlandning i Vårgårda, eftersom de inte direkt ck
tillträde till huset, bor nu Caroline Skoglund, 30 och Tobias Åberg, 31 i Skattegården. Caroline kommer ursprungligen från
Falköping och är utbildad fritidspedagog.
Hon arbetar i Vårgårda kommun på Lena
skola, där hon stortrivs.
– Jag har så kul på jobbet och mina

arbetskamrater är toppen, säger Caroline.
Tobias är fritidsledare och jobbar i Göteborg på ett gruppboende där de boende har
Aspergers syndrom. Det är ett tufft arbete
med mycket obekväma arbetstider och lång
pendling. Tobias känner för övrigt till trakten ganska bra då han under en tid bodde
på Skogvaktargården i Eggvena. Till familjen hör också den lurviga och lekfulla
kattungen, Ossi. Vi hälsar härmed Caroline
och Tobias välkomna till Bråttensby.
Cecilia

Blommor och skratt på
Marie bebådelsedag

Här fick musikalartisterna ställa upp sig för fotografering till AT och Vi i Bråttensby.
I söndags den 26 mars bjöds kyrkogångsbesökarna i Bråttensby kyrka på en
fantastisk musikal av tjugo skönsjungande
söndagsskolebarn. Musikalen heter ”Blommor och skratt” och handlade om att det
bästa i livet är gratis som t ex vänner.
Till levande musik från instrumenten
keyboard, bas, öjt och trummor broderades musikalhistorien fram mixat med tal
och sång.
Hela arrangemanget gjordes proffsigt och
med stor inlevelse. En eloge till alla med-

verkande.
Söndagens predikan av Patrik Windestål
handlade om under - stora som små.
Därefter ck sexåringarna komma fram
och hämta Barnens bibel. Det var sex sexåringar på plats varav tre kom från Bråttensby;
tvillingarna Julia och Filip Johansson och
Malin Hallberg.
Cecilia

Lite kuriosa kring Marie
bebådelsedag och
våffeldagen, 25 mars
Marie bebådelsedag är den första av
vårens högtider och festdagar och kallas
mer familiärt för vårfrudagen. I de kristna
länderna har dagen rats sedan 600-talet.
Fram till 1953 var dagen en röd helgdag
i den svenska almanackan, det vill säga
dagen var arbetsfri. I och med att helgdagen avskaffades, yttades det kyrkliga randet av Jungfru Marie bebådelsedag till den
söndag som infaller mellan den 22 och 28
mars, i år den 26 mars. När påsken infaller
tidigt är det regel att Jungfru Marie bebådelsedag ras söndagen före palmsöndagen.
Men det folkliga randet av vårfrudagen
ligger kvar den 25 mars. Dagen markerar
slutet på vintern och början på våren.
En del traditioner från det gamla bondesamhället som har att göra med olika sysslors början och slut har därför knutits till
denna dag - i norr skulle t.ex. timmerkörningen vara klar och i söder skulle man ha
tröskat färdigt.
Vårfrudagen ger också spådomar om
kommande väder. Om inte våren är kommen
till denna dag kan man räkna med sen vårvärme. Den som vill få en traditionell väderprognos kan kolla in dessa två talesätt inför

Vårfrudagen: a) Lika mycket snö som det är
på taken om våffeldagen, lika mycket snö
blir det på backen om Valborgsmäss. b) Om
det fryser Vårfrunatten, så skall det frysa
fyrtio nätter efter. (Källa: ”En liten Väderbok”, sammanställd av Bengt af Klintberg).
Lite att tänka på i och med den kyla och den
stora snömängd vi hade 25 mars.
Cecilia

Bygdegårdarnas

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

27 april
4 maj
11 maj
18 maj
25 maj
1 juni

Fåglavik
Skölvene
Fölene
Tarsled Remmene
Eggvena
Bråttensby

Medarrangör

Påskeld
på Ekeberget

Kl 20.30 på påskafton tänds påskelden på Ekeberget.
Det går bra att ta med raketer mm.
Alla är välkomna!
Det finns plats för mer ris till påskelden men det kan bli klenigt i backen.
Om du har frågor kan du ringa Kjell på 0322-628113.

Detta nummer av tidningen sponsras av familjen Mattsson

(Fler kan göra på samma sätt, se sid 2)

Kyrkans anslagstavla
Passionsgudstjänst
Tisdagen den 7 mars
var det passionsgudstjänst
i Skolan och även Lutherhjälpsafton.
Karin Blad och Rune
Gustavsson svarade för
musiken. 19 personer kom
och kvällen inbringade
tusen kronor.
Lennart Andersson

Gudstjänst
Kvällsmässa
Annandag Påsk
kl 19.00 mässa,
Windestål

7 maj kl 19.00
Artman

