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Vi i Bråttensby
Redaktörer:
Kjell Johansson 0322-628113 brattensby@tele2.se
Cecilia Frändberg 0513-40250 
cecilia.frandberg@utb.herrljunga.se

Hemsida:
http://home.swipnet.se/brattensby/

Prenumeration
För de personer som bor i Bråttensby är tidningen gratis. Tid-
ningen delas ut. Om det är någon som inte får tidningen inom 
Bråttensby så informera redaktörerna.
Tidningen delas ut när det finns 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 så får du information om när tidningen 
är utlagd på hemsidan.

För dej som bor på annan ort och som vill ha papperstid-
ningen 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 tid-
ningen 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. 

Sommargudstjänst

Kyrkogårdsvaktmästare Jeanette Jönsson och kantor Peter Bengtsson stod för sång och 
musiken på sommargudstjänsten.



Vädret var vackert och himlen blå när det 
hölls sommargudstjänst under linden vid Bråt-
tensby gamla skola den 16 juni. Predikade 
gjorde Peter Artman och förbönen hade Mona 
och Lennart Andersson hand om. Sång och 
musik som förde tankarna till sommar, hav och 
saltstänk stod vår kyrkogårdsvaktmästare Jea-
nette Jönsson och kantor Peter Bengtsson för. 
De uppträdde bl.a. med dragspel och fiol vilket 
gav en lysande inramning till musikarrang-
emanget. Efter andakten bjöds det på kaffe och 
hembakat dopp. Gudstjänsten blev en fin upp-
takt till den enastående sommaren vi har haft.

Cecilia

Sommargudstjänst

 Ett vackert stilleben - andaktsbord.

Långbord under linden med goda kakakor, 
bulle och trevligt småprat.



En av Bouleträffarna i Eggvena

Under tisdagskvällarna i 
sommar har Bråttensbybor 
träffats och spelat boule  på 
banan vid Eggvena bygde-
gård. Ovan ser vi Barbro 
Johanssons kula på väg 
mot den lilla kulan och 
nedan vi som var i Egg-
vena och tränade den 4 juli 
plus undertecknad.

Kjell



Bouletävling!
En vacker torsdagskväll i augusti var 

Vi i Bråttensby inbjudna till Eggvena på 
bouletävling, liksom vi varit ett par år. Det 
var inte så många lag i år och Vi i Bråt-
tensby kunde bara ställa upp med ett lag, 
vilket bestod av Bo-Lennart Nydenfelt samt 
Berndt och Ylva Larsson. Alla mötte alla 
och det gick bra för oss och vi vann alla 
matcher med varierande antal poäng, utom 
en, ett ungdomslag som var mycket duktiga 
eller tursamma vilket man vill. Summan av 
kardemumman blev i alla fall en silverplats. 
Men nästa år hoppas vi att vi kan ställa upp 
med fler lag, så att vi tar dem. Det är kul att 
spela boule.

Med handen på pennan 
Ylva Larsson

Bowlingrapport!
Vi har nu tränat bowling en gång i 

veckan i ett par veckors tid. Det gäller att 
slipa formen till den 23/10 då Bråttensby 
boys möter Annelunds damlag. Sedan kör 
korpen igång på torsdag samma vecka. Vi 
har som förra året tre lag med i korpen och 
det blir spel torsdagar varje vecka och dess-
utom träning tisdagar varannan vecka.

   Christer Håkansson

Jaktlaget sponsrar denna tidning

Datorhaveri
Vi har haft ett datorhaveri och när vi fick 

tillbaks datorn fanns inte de senaste änd-
ringarna i epostprogrammets adresslista 
kvar. Har du nyligen fått ett mail om denna 
tidning så är allt ok. Men om du inte har fått 
någon information om tidningen på e-post, 
men vill ha det, så meddela din aktuella e-
postadress till mig på kjellj@tele2.se. 

Kjell



En varm och solig junidag reste sjut-
ton Bråttensbybor till Skogatorpskärret 
utanför Falköping för att beskåda några av 
den svenska florans mest exklusiva inslag: 
orkidéerna. Guider var Stig (bror till Dan 
Johansson) och Christina Färnefalk, som 
satt inne med imponerande kunskaper om 
de sällsynta örterna och gjorde utflykten 
extra givande. Vi började med guckuskon, 
som inte bara är den största av de svenska 
orkidéerna och en utsökt skönhet, med 
sin gula toffel och snirkliga brunlila ”sko-
band”, utan också har en utstuderat sinnrik 
konstruktion, som gör att insekter som luras 

in, får kämpa hårt för att ta sig ut, och inte 
lyckas förrän blomman blivit ordentligt pol-
linerad. 

Guckuskon växer inne i ett skogsparti, 
som man måste känna till för att hitta dit, 
men till Skogatorpskärret, som snarare är 
en äng än ett kärr, är det väl skyltat och 
lätt att hitta. Här fick vi, efter att ha intagit 
medhavd fika, avnjuta ett flertal orkidéer: 
Jungfru Marie nycklar, ängsnycklar, vax-
nycklar, Adam och Eva, tvåblad och det helt 
osannolika flugblomstret, som verkligen ser 
ut precis som om den hade riktiga flugor 
sittande runt stjälken. Andra rara växter 

Orkidévandring

Här ser vi Guckuskon som blommade rikligt när vi var på plats.



Orkidévandring
som trivs i denna säregna biotop är bl. a. 
solvända, majviva, tätört, harmynta, jung-
frulin, kattfot, trollsmultron, darrgräs, orm-
tunga och alla de där andra växterna som vi 
fick lära oss, men som föll ur minnet när det 
började bli fullt.

Och Stig och Christina hade mer spän-
nande att visa upp. Vi åkte vidare till Stipa-
kullarna, som är en rad snirkliga åsar som 
inlandsisen format i Falbygdslandskapet. 
Här växer bland annat den röda blodnävan 
och den blå drakblomman och ett mycket 
sällsynt gräs, som ser ut precis som tunna, 
vita fjädrar. Det är precis vad det heter också 
–  fjädergräs. 

Stort tack till Stig och Christina för denna 
inspirerande och lärorika botanikvandring! 

Och till er som missade det den här gången: 
passa på att resa till Skogatorpskärret nästa 
år när orkidéerna blommar. Tiden är lätt att 
komma ihåg – det är runt Kjells och min 
bröllopsdag den 17 juni.

Barbro Johansson

Här ser vi några av Bråttensbyborna bl.a. den utflyttade Stig som är på väg att visa någon 
av de rariteter som fanns på Skogatorpskärret.



På denna sida ser vi ovan solvända, till 
höger trollsmulltron och nedan fjäder-
gräs.



Och här ser vi en orkidé som kanske är Jungfru Marie nycklar och bredvid ser vi en flug-
blomster.



Utrustade med paraplyer, myggmedel 
och nyinköpt picknickfilt vandrade vi med 
våra midsommargäster mot Gröna Berg. 
Vid kyrkans parkering väntade Markus som 
försåg oss alla med tipskupong och penna. 
Efter tolv kluriga frågor och en naturskön 
promenad var vi framme vid festplatsen och 
skiljefrågan. Hur många lösnäsor var det i 
burken?

Nu hade de regntunga molnen skingrats 
och när stången skulle resas sken solen från 
en klarblå himmel. Fika med smörgås och 
jordgubbsbakelse avnjöts i gröngräset innan 
dansen kring midsommarstången kunde 
börja.

Vår lekledare Annika ledde sedan fem-
kamp med säker hand. Vi tävlade i fyra lag 
där lag 1 och 3 (tror jag) plockade mest 
poäng. Då gällde det att få ringar på flas-
kan, ballongen i hinken, muggen på pinnen, 
kunglig lyra och att hitta orden.

Som avslutning gav Hans de rätta svaren 
på tipspromenaden. Ingen tolva men väl ett 
par åttor!! Prisutdelning och medalj till de 
bästa femkampslagen följde.

Ett stort tack till Hans och Annika som 
gett Bråttensby ett eget midsommarfirande. 
Vi kommer gärna tillbaka.

Karl-Olof och Margareta med gäster från 
Hjo och Forsvik.

Midsommar 

Margareta Kylén med några av sina gäster fikar i gröngräset 



på Gröna Berg

Amanda Gustafsson bygger midsommarstång tillsammans med bla Sören och mormor 
Anita.

Johanna Bayard njuter av 
solen i gröngräset.



Margareta Håkansson m fl dansar Räven raskar över isen.

Här gäller det att få på ringen på flaskan med hälp av en pinne och ett snöre.

Mer från midsommar



Lördagen den 19 augusti var 
det riktigt festligt i Bråttensby 
kyrka. Då lovade Monica Jarl 
och Magnus Gustavsson varan-
dra evig kärlek och trohet inför en 
fullsatt kyrka. Brudparet tågade 
in till Peterson-Bergers Intåg i 
sommarhagen, bruden klädd i vit 
klänning och Bråttensby kyrkas 
tiara, tillverkad av Jenny Arons-
son. Medverkade i den högtid-
liga ceremonin gjorde också 
tärnan, brudens syster, Jeanette 
Jarl, och två näpna brudnäbbar, 
Mathilda och Filip. Sedan sjöng 
församlingen en bröllopspsalm 
på melodin Den blomstertid nu 
kommer. Stämningsfull solosång 
bjöd Ulrika Hultman på, både före 
och efter vigselakten. Hon ack-
ompanjerades av Dan, Björn och 
Jonatan Bengtsson på tvärflöjt, 
cello respektive gitarr. Bibeltexter 
lästes av Ann-Kristin Larsson och 
Stig Fritzon och kantor var Peter 
Bengtsson.

Så var det då dags för höjd-
punkten, vigselakten, där bruden 
och brudgummen lovade att älska varandra 
i nöd och lust. De bytte också ringar med 
varandra, en vacker ceremoni som var ny 
för mig. Komminister Jan-Åke Karlsson, 
som förrättade vigseln anknöt till det bröl-
lop som för tvåtusen år sedan firades i Kana, 
och där Jesus utförde undret att förvandla 
vatten till vin. Han betonade att Jesus var 
gäst även vid detta bröllop och gav brudpa-
ret goda råd om hur de, genom att utforma 
en försoningsceremoni, skulle få redskap att 
hantera de problem som uppstår i en rela-
tion. 

Regnet strömmade ihärdigt ner, både 
före, under och efter vigseln, så det blev lite 
lyckosamt regn över de nygifta, när de kom 
ut på trappan och mottog hyllningar och 
stora mängder risgryn. Efter att alla gäster 
lyckönskat de båda, steg de in i Rune Stake-
bergs flotta amerikanare för färd till Fölene 
bygdegård, där det bjöds på kaffe och sedan 
vidare till Jämnesjön för bröllopsmiddag.

Grattis och lycka till i er gemensamma 
framtid önskar alla Bråttensbybor genom

 Barbro Johansson

Bröllop i Bråttensby

Monica Jarl och Magnus Gustavsson blir ett i 
Bråttensby kyrka



Måndagen den 14 augusti kl. 18.00 sam-
lades ett 15-tal nyfikna vandrare för att ta 
del av information om och visning av det 
område på Luttorps marker, som brukas av 
Anders Öberg och som bör biotopskyddas 
eftersom man anser att det är en nyckelbio-
top. En nyckelbiotop är ett skogsområde 
med höga naturvärden, där man finner eller 
förväntas finna rödlistade arter. En rödlistad 
art är en växt eller ett djur som finns upp-
tagen i en officiell förteckning och är akut 
hotad, starkt hotad, sårbar eller missgynnad. 
Området - nyckelbiotopen - har en nyckel-
roll för skogens biologiska mångfald. 

Stina Johansson, dotter till Kjell och 
Barbro Johansson, hälsade alla hjärtligt 
välkomna, denna sköna sensommarkväll. 
Ett särskilt varmt välkommen riktades till 
Jan-Olof Brorsson och limnologen Linnéa 
Jägrud från Skogsstyrelsen.

Efter en kortare promenad över en äng 
kom vi fram till det område som Skogssty-
relsen anser bör biotopskyddas. Ingemar 
Öberg berättade om Luttorps forna historia, 
bl.a. att Luttorp förr i tiden löd under Gun-
torp, och att den äng som vi passerade hade 
varit bebyggd. Det lär också ha funnits en 
festplats på denna äng. 

Biotopskydd på Luttorp

Jan-Olof och Stina delar ut informationsmaterial till alla intresserade som mötte upp en 
måndagskväll mitt i augusti.



Jan-Olof Brorsson och Linnéa Jägrud  
visade på en karta var det aktuella området 
är beläget och berättade om hur viktigt det 
är att biotopskydda olika områden, och att 
det också är viktigt att spara en del av de 
träd som står i anslutning till det område 
som skall skyddas, som skydd mot sol och 
vind. Man pekade också på vissa träd som 
borde tas bort för att ge utrymme för några 
gamla ekar som fanns i området, eftersom 
eken inte tål konkurrens av andra träd.

Efter en kortare diskussion bland del-

tagarna om hur man skulle kunna skydda 
området, var det så dags att bese det aktu-
ella området. Det kändes som om man kom 
in i sagans trolska värld med mossbelupna 
stenar, nedfallna träd och en bäck som ring-
lade sig genom området. Stina visade på 
en mycket sällsynt lav, rostfläck, som var 
så liten att man knappast kunde skönja den 
utan att man tittade i en lupp. 

Linnéa berättade sedan om den samver-
kan och mångfald i naturen som är en för-
utsättning för att alla växter och djur skall 

Biotopskydd på Luttorp

Linnéa Jägerud berättar om vattnets väg mot havet och varför det behöver hinder och 
slinger på vägen och om allt liv som finns i vattnet.



kunna leva. Om det inte finns blad på 
träden har larverna ingenting att äta och 
då har sländor och andra insekter ingen 
mat, grodorna får svälta och fisken dör ut, 
bäckar och åar blir sterila och havet mår 
dåligt. Allt hänger ihop och alla organis-
mer i naturen är lika viktiga. 

När diverse frågor besvarats tyckte alla 
att det var dags att avnjuta den medhavda 
matsäcken och vad kunde då vara bättre än 
att vandra uppför sluttningen och sätta sig 
med benen dinglande utöver bergskanten 
med utsikt över ”Smosemaden”. Stig Fär-
nefalk, som ju är född i Östergården och 
f.ö. bror till Dan Johansson, berättade att 
han och grabbarna i trakten åkte skridskor 

här när de var små - på 1940-talet - och 
att man t.o.m. spelade en bandymatch mot 
Friscopojkarna här. På den tiden fanns det 
en vattenspegel på maden, vilket det inte 
gör nu för tiden. Stig berättade också om 
den fotbollsplan som fanns på Luttorps 
marker, där Eggvena-Bråttensby fotbolls-
lag spelade fotboll.

I samband med fikapausen delade Jan-
Olof och Linnéa ut ett antal broschyrer om 
bl.a. nyckelbiotoper, bäcken och alkärret. 
Därefter bröt man upp och promenerade 
i sakta mak tillbaka till bilarna, där man 
skildes åt, eniga om att det varit en intres-
sant och trevlig kväll.

Vid pennan
Christina Färnefalk

Stina känner ett engagemang för natur-
frågorna och går för närvarande på 
naturresursprogram på Ultuna.

En av de signalarter nämligen rostlav som 
växer på ädellövträd finns på en ek i området.



När detta skrivs har tredje 
älgjaktsdagen just avslutats och 
jag har sett mängder med djur! 
Fåglar!! Mestågen har ljudligt 
dragit förbi älgpasset. Jag har 
sett meståg innehållande: talg-
oxe, blåmes, svartmes, tofs-
mes, stjärtmes, entita, talltita 
och kungsfågel. Dessutom har 
jag sett ett fyrfota djur, nämli-
gen en fin räv.

Endast en i laget har sett älg. 
Christer Bengtsson fick i mån-
dags kväll, kl. 17.45, syn på en 
fjolårstjur på Lillegårds åker 
som han med två välriktade 
skott förpassade till de sälla jaktmarkerna.

Kvar på licensen är nu 1 hondjur samt 2 
kalvar. Kan inte påstå att skogen är full med 
älgar… men det sista som överger männis-
kan är hoppet.

   Christer i Gäddegården    

Rapport från älgjakten i Bråttensby

 Funderingar i ett älgtorn. 

Per-Olof 
Aronsson vid 
den fällda 
älgen. 

Foto Christer 
Håkansson



Barkbröd, kolmila och järnframställning i Od

Den 9 september tändes milan i Od. 
Milan är resultatet av många månaders fri-
villigt arbete av intresserade Odbor m fl. 
Milan består av 75 m3 gallringsved av gran 
som är uppställd efter ett noggrant uträknat 
system där varje tomrum måste fyllas med 
ved. Veden måste dessutom ha rätt lutning 
för att inte milan skulle falla samman vid 
kolningen. 

Alltsammans är täckt med granris och på 
riset ligger sedan jord som syns på bilden. 
Milan tändes från toppen i ett speciellt tänd-
utrymme i mitten med småved. För att få 
gaserna att gå nedåt i milan fanns vid sidan 
om milan en eldstad och en plåtskorsten som 
var kopplad med en kanal från botten på 

milan så att det blev ett drag nedåt i milans 
ved. När milans gaser kom upp i temperatur 
så kunde man sluta elda vid sidan om milan 
och skorstenen byttes ut mot en högre trä-
skorsten. Milan brinner nu av egen kraft.

Nu börjar det hända spännande saker för 
att milan kan ”slå”. När milan slår beror det 
på att brännbara gaser blandas med luft som 
finns i milan och antänder och då blir det 
en liten explosion som kan lyfta riset och 
jordtäcket så att milan friläggs. Då måste 
kolarna snabbt vara framme och täcka hålet 
så att inte mer luft kommer in. 

Detta pågår hela första dygnet. Man kan 
se på röken i träskorstenen när risken för att 
milan skall slå minskar. Därefter tas träskor-

Paul Johansson håller barkbrödslektion för en grupp skolbarn.



Barkbröd, kolmila och järnframställning i Od
stenen ner och kanalen tätas. Sedan öppnas 
små draghål runt milan så milan får luft. 
Nu fortsätter kolningen i 8-10 dagar under 
bevakning av kolare dygnet runt. Kolaren 
undersöker att kolningen är klar med hjälp 
av ett spett och hur det ser ut i ventilerna 
och därefter tätas milan så att ingen luft 
kommer in. Milan ligger sedan i minst tre 
veckor och kallnar.

På lördagen var det mycket folk som tit-
tade på milan och åt kolbulle, drack kaffe, 
gick tipspromenad och lyssnade på en tru-
badur fram på kvällen. På söndagen var 
det fler aktiviteter då skolbarnen från några 
landsbygdsskolor i Herrljunga kommun 
var inbjudna till en skoldag, bla Eggvena 
skola. 

Det var en fantastiskt fin dag med mycket 
folk och skolbarnen gick runt i grupper och 
fick information om milan, att göra upp eld 
med eldstål, färskning av järn, järnfram-
ställning, smide och barkbröd som visades 
av Bråttensbybon Paul Johansson. Barnen 
åt kolbullar under dagen som är en typisk 
kolarrätt.

Nu kommer vi till brödtexten. Det hand-
lar då om barkbröd som Paul har framställt 
från tallbark som han tog tidigt i somras 
och sedan har malt och bakat tunnbröd av. 
Många barn tyckte det var gott och ville ha 
recept medan andra spottade ut brödbiten. 

Kjell och Paul

Stefan Forsberg från Södra berättar om kolmilan för söndagens besökare.



Torsdagen 19/10 kl. 19 
var jag på ett möte  i Ods 
skola där representanter 
från utvecklingsgrupper och 
byalag i Herrljunga kommun 
träffades. Mötesledare var 
Holger Sandin från Ods 
byalag och ett trettiotal del-
tagare från olika byalag var 
samlade. Det mest betydelse-
fulla som diskuterades var att 
vi representerade en mycket 
slagkraftig organisation. 
Byalagen är öppna för alla i 
de olika bygderna. Vi är poli-
tiskt och religiöst fristående 
dock inte så att vi är ointres-
serade av dessa ämnen. Här 
möts vi och kan samtala om 
problem för att lösa dem på 
bästa sätt. Det sorgliga är att 
kommuninnevånarna inte vet 
att de kan framlägga idéer och tankar i varje 
byalag där dessa sedan i kommunbygde-
rådet kan framföras med stor slagkraft till 
kommunledningen. Nu 
vet dock ni som läser 
detta att möjligheten 
finns.

Margareta Yngves-
son rapporterade om  
möte med Vägförvalt-
ningen (Vf) där det 
framkommit att Vf. 
tror sig kunna börja 
utbyggnaden av väg 
181 hösten och vintern 
-07 mellan Fagrabo 
och Bråttensby bygde-
gård. Kurvorna genom 

skogen rätas och i början 
och i slutet av skogen skall 
finnas 1 - 2 filer för omkör-
ning. I övrigt blir vägen 8,5 
m bred. I ett yttrande till 
Vägverket 2004 framförde 
Vi i Bråttensby problemen 
för de oskyddade cyklis-
terna på väg 181 och ville 
att man skulle ta hänsyn 
till detta i sin planering av 
den nya vägen. Det verkar 
som att man lyssnat på 
detta för vägen kommer 
att få en speciell bana för 
cyklister, men den banan 
blir nog bara skyddad av 
en heldragen linje. 

Det som var anmärk-
ningsvärt var att Vf. säger 

att pengarna bara räcker att 
bygga väg till bygdegården, 

att backen vid Lindgrens var för dyrbar att 
sänka och att utfarten mot Lunda inte heller 
blir åtgärdad. Om Lindgrens backe blir sänkt 

Kommunbygderådet träffades i Od

Holger Sandin hälsar välkom-
men.                   Foto Paul 

Ett trettiotal personer från bygden träffades i Od.  Foto Paul



blir det svårare för gas-
glada bilförare att komma 
upp i hastigheter runt 140 
vid Lundakorset. Mar-
gareta säger att Vf måste 
utföra hela sträckningen 
i ett sammanhang och att 
kommunen kommer att 
ligga på om detta i fort-
satta förhandlingar. Här 
finns ett gemensamt tryck 
från hela gamla Skara-
borg med Falköping, 
Skövde ned mot Hjo. De 
vill givetvis att hela biten 
från Bergagärde ställs i 
ordning.

Annika Andersson, 
verksamhetsledare i 
Leader+ Sjuhärad, berät-
tade att den organisa-
tionen nu skall inordnas 
under Landsbygdsutveck-
ling och att arbetet skall gå vidare för att 
utveckla landsbygdens ekonomi. Detta ska 
ske med idéer underifrån, alltså från oss 
som bor i bygden men med möjlighet att 
få ekonomiska bidrag även i fortsättningen 
från EU och från kommunen. Det finns en 
del fina grejer i bygderna, i t. ex. Dalum 
ska finnas en by som är uppbyggd i tion-
dels skala. Där finns hus och ladugårdar och 
vägar, så som det var enligt gamla kartor, 
bilder och berättelser. Allt detta för att livs-
kvaliteten skall höjas hos dem som arbetar 
med detta och de som ser resultatet. Mycket 
som är gjort ska även locka turister och bara 
det att bilisterna stannar bilen och slår av 
på farten är bra. Annika berättade också att 
nästan hela Sveriges landsbygd skall delas 

in i områden med 10 till 100 tusen invånare 
för att de gemensamt ska få ekonomi och 
trivsel att bli bättre. 

Roland Lundqvist, samhällsbyggnads-
chef i kommunen gick igenom skolor-
nas status i Od, Molla och Eriksberg och 
nämnde att det görs en undersökning för att 
konstatera vad som måste göras för att hålla 
lokalerna användbara i 20 år till. Det kostar 
mellan 5 och 25 miljoner om nybyggnad 
ska ske på de olika skolorna men undersök-
ning pågår.

Vi fick kaffe smörgås och kaka att koppla 
av med en stund mitt i allt och som avslut-
ning gällde samtalet hur vi skulle kunna 
marknadsföra kommunbygderådet så att 
dess unika ställning kommer fram.  

Paul.

Kommunbygderådet träffades i Od

Samhällsbygnadschef Roland Lundqvist berättar om Herr-
ljungas skolor.    Foto Paul



Herrljungabo-
ken som är tryckt 
någon gång på 50-
talet (på pärmen 
står det 1956 och 
förordet är under-
skrivet 1958) inle-
der med ”Gammalt 
och nytt från Herr-
ljunga, Tarsled, 
Remmene, Fölene, 
Eggvena och Bråt-
tensby socknar 
som nu utgör Herr-
ljunga köping”. 

Det var ett gott 
initiativ för att få 
de gamla borger-
liga kommunerna, 
som var samma 
geografiska område 
som socknarna, att 
skapa en tillhörig-
het eller gemensamhetskänsla gentemot 
den nya köpingen, det vi sedan kallade för 
Herrljunga kommun. Nu har vi ju en ännu 
större kommun som verkar vara svår att 
svetsa samman.

I boken hittar jag ett avsnitt om vår byg-
degårds historia på sid 476 som lyder så 
här:

 ”Så slutligen skall bygdens JUF-avdel-
ning omnämnas.

Den bildades under våren 1929 på ini-
tiativ av agronom Rudolf Frändberg, som 
också blev dess förste ordförande. Mötes-
lokal var från början Bråttensby skola. Täv-
lingsverksamheten kom snart igång och 
ledare för denna var Josef Carlsson, Nord-
gården. Sommarfester hölls varje år till en 

början på den s.k. Högakullen. På vintern 
förekom emellanåt jordbrukskurser, smi-
deskurser, konserveringskurser och studie-
möten m.m. 

Inom föreningen bildades också en 
bordtennisklubb, som hade sina träningar 
i skolan, men då denna visade sig mindre 
lämplig, började man umgås med tanken att 
skaffa sig en egen lokal och år 1943 inköp-
tes två skogshuggarbaracker och samman-
byggdes dessa till en lokal på den gamla 
skolans tomt. 

Under år 1957 fick lokalen en grundlig 
renovering och är nu invändigt en ljus och 
vacker samlingsplats för traktens ungdo-
mar, att med sin verksamhet kunna tjäna 
sina hem, sin bygd och sitt fosterland.”

Kjell

Lite från Herrljungaboken

”J.U.F.-lokalen.” vår nuvarande bygdegård. Lägg märke till att det 
fanns ett eller två fönster på gaveln.



Taizémässa

Domssöndagen 
den 26 nov

kl 19.00 

Artman

Minnesgudstjänst

Lördagen den 4 nov
kl 11.00 

Artman

Kyrkans anslagstavla

Öppen kyrka

Fredagen den 3 nov
kl 13.00 -17.00

Peter B. spelar 15.00
Fika

Minnesgudstjänst

Annandag jul 

kl 18.00 Jeanette 
Jönsson med

dragspel

Adventskaffe

1:a advent 3 dec
kl 18.00 

Windestål

Musikgudstjänst

Söndagen den 7 jan
kl 18.00



Hur våra förfäders bygder växte fram!
Arkeolog Lars Bägerfelt håller ett intressant föredrag i 

Bråttensby bygdegård fredagen den 3 nov. kl. 19.00
Mat och kaffe serveras  Kostnad 100 kr

Anmälan till Gunvor 40059, Elsie 40060 eller Christer 
40042, senast den 1 nov

Ljusstöpning i bygdegården
Det blir ljusstöpning i bygdegården den 23 nov. kl 18.00

Gamla och nya ”stöperskor och stöpare” hälsas välkomna!
Anmälan till Mona Classon, tel. 40145

Berättarkväll framför brasan
Fredagen den 8 december kl 19.00 i Bygdegården

Sedan urminnes tider har människor lyssnat på berättelser i eld-
skenet. 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

Repris på
Medarrangör

Medarrangör


