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BråttensbyJohanna

Johanna Klasson med pojkvännen Andreas Papagiannis framför pappas föräldrahem i
Bråttensby. Läs mer på sidan 14 .


Eggvenamästerskapet
i boule

Några rader från
ordföranden

Klockan sex på kvällen skulle bouletillställningen börja med samling vid Eggvena
skola. Där samlades snart ganska många lag
som med sina klot skulle komma närmast
“lillen”. Där fanns lag Skavetomten, Scouterna, Kyrkan, Hembygdsföreningen, Centern och två lag från SMU. Vi skulle spela
mot alla och hålla på tills ett lag kommit till
11 poäng. Aftonen var vacker men klockan
gick och snart fick vi sluta vid 9 poäng för
att kunna bli färdiga. Ett poäng fick vi alla,
nämligen bryta en stund för förtäring och
dryck. Efter det mådde vi så bra att Lag
Centern utsågs till segrare och alla spelarna
skiljdes åt i god sämja.
Vid “Lillen” skrev Paul.

Vår bygdegård har fått ett nytt lager med
färg vilket är trevligt. Även uthuset har fått
en omgång med färg. Jag hade ju tänkt detta
som en studiecirkel, men det blev sån fart
på målarna så det blev målat innan jag hann
med. Jag hann vara med och tvätta. Vi får
tacka Ingvar och Elsie, Karl-Olof, Berndt,
Christer H, och Tore som knappt hann med
och byta en del bräder. Tack, det har gjort
gott åt utseendet.
Sune

Redaktörens PS
Centerlaget bestod av tre Bråttensbybor
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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 finns behov och det har de senaste
åren varit 3-6 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 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.

Självbestämmande i
Bråttensby församling?
Nu den 26 oktober kl.19.00 hålls det
stämma med fyllnadsval i Bråttensby kyrka
då vi har fått vakanser i kyrkorådet. Två
ledamotsposter och tre
ersättare skall väljas.
Enligt kyrkoordningen
(bestämmelser, lagar
och förordningar som
avser Svenska kyrkan)
skall antalet valda ledamöter minst vara sex,
plus ersättare. Just nu
är vi fyra, tillförordnad ordförande Barbro
Jarl, och ledamöterna
Margareta Håkansson,
Carina Aronsson och Cecilia Frändberg.
Kan vi inte få ihop ett kyrkoråd upphör vårt
självbestämmande och uppgiftsfördelningen
kommer att bestämmas av kyrkoherden och
kyrkonämnden i Herrljunga. Exempel på
ärenden som kyrkoherden då kommer att
besluta om;
• former för gudstjänster
• fastställer gudstjänstplan
• församlingskollekt
• att huvudgudstjänsten får firas med församling i ett annat samfund
• lämnar budgetförslag till kyrkonämnden.
Vi i kyrkorådet tycker det vore mycket
synd om det blev så här. Det är ju vi här
i byn som ska bestämma om vår lilla fina
kyrka.

De senaste åren har det satsats en hel del
pengar på Bråttensby kyrka. Kyrkan har t ex
målats om utvändigt, en ny handikappramp
har köpts in och en ny ljudanläggning har
installerats. För tillfället jobbar kyrkorådet
med att få till stånd en restaurering invändigt då färgen har börjat flagna på flera ställen. Att bevaka denna typ av intressen är en
viktig del av kyrkorådets uppgifter.
Vid stämman kommer en punkt på agendan vara diskussion kring vårt arbete i
kyrkorådet. Hur vill vi ha det? Hur ska kyrkorådet arbeta? Vad vill vi Bråttensbybor
ha för slags gudstjänster? Tider? Innehåll?
Vad det gäller tider har vi hittills haft önskemål om att gudstjänsten ska firas antingen
kl.10.00 eller 19.00. Är det bra eller dåligt?
Kom och tyck till!
Kyrkorådet


Midsomm

Dansen går på Kyléns loge
Strilande regn hela midsommaraftonen
och ändå kom över 40 personer i åldrarna 1
månad – 80 år och deltog glatt och länge i
årets midsommarfirande i Bråttensby. En av
anledningarna var att firandet, som anordnades av Annika och Hans Gustafsson, i sista
stund flyttades från Gröna Berg till Kyléns
rymliga loge. Den visade sig vara en ypperlig plats för midsommaraktiviteter. Här
fanns gott om utrymme för både tipspromenad, midsommarstång, dans, fika, tävlingar
och lek. Tipspromenaden blev lite kortare
än vanligt, men frågorna var lika kluriga,
midsommarstången blev lite mindre än


Nedan ser vi arrangörerna Annika och
Hans genom midsommarkransen.		

marfirande

vanligt, men var lika
blomstrande vacker.
Och
traditionsenligt var danslekarna
entusiastiska, fikat
välsmakande
och
lagtävlingarna knepiga men roliga.
Vinnare i tipspromenaden
blev
Gunnel
Baaske,
Fredrik Åhman och
Eva Bayard, vilka
bl.a. kände till att
de olympiska ringarna står för de fem Emma Gustafsson skedar vatten till Kjell Bayards decilitermått
världsdelarna och att mycket snabbt och effektivt.
Alvar hade namnsett antal meningar av typen ”när älgen sover
dag dagen innan. I lagtävlingen kämpade
mot norr är den trött” och att rafsa åt sig så
tjugo personer hårt med att bl.a. ösa vatten
många godisklubbor som möjligt. Det röda
med sked, mugg och papptallrik, memorera
och det blå laget kom på delad förstaplats,
medan det gröna
och svarta laget fick
varsin
hedrande
andrarespektive
tredjeplats.
Många tack till
Annika och Hans
som ordnat alltsammans och till Margareta och Karl-Olov,
som upplät platsen!
Barbro Johansson

Linda Johansson var lite försiktig i sitt bärande av vatten.


Fler bilder från

Christer Håkansson och Cecilia Frändberg i
samspråk, Oscar ca en månad lyssnar

Barbro viskar

Jon och Karin tycker ochså att det är roligt att leka med vatten.



midsommar

Marcus och Daniel spelar pingis

fyra citat till Maj

Alla barn fick pris på tipspromenaden


Bowlingf

Syskonen Olli, Riitta och Seija förstärkta med Bo-Lennart, Ingvar T och Rune sjunger
Metsäkukkia (Skogsstjärnan).

Hans, Berndt, Börje, Carina och Annika funderar över en klurig
musikfråga.


Även i år blev
avslutningsfesten för bowlingssäsongen
en fullträff.
Vi välkomnades med en
utsökt
vargtass. Elsie och
Ingvar stod för
en
storslagen
supé,
menyn
bestod av utsökt
potatisgratäng
med kallskuret.

fest 2007

Koras Bråttensbys vackraste ben? Nej, Seija och Ninni försöker känna igen sin respektives
ben!
Maten var välbalanserad. Ingers kaffekaka
var pricken över i-et.
Christer H. var som vanligt i högform,
idérikedomen och lekhumöret var på topp.
Rune klarade sig utmärkt utan sitt Falconetti-dragspel och fick hela församlingen
med sig. Christers och Runes kompositioner
och varierande musikinslag var lyckade.

Bowlingpriser delades ut till deltagarnas
stora glädje. Vandringspriset för i år gick till
Ingvar T. till publikens glädje.
Vi hoppas att denna tradition får fortsätta
i positiv anda.
Vid pennan Ingvar T., Bo-Lennart och
Seija.


Jonas och Emma
band i Skivarps

Emma och Jonas utanför Mossbylund, en 1800-talsgård med utsikt
över havet där bröllopsmiddagen intogs.
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Med ett skånskt trefaldigt leve och fyra
hurranden enligt västgötased firades brudparet
Jonas Ingvarsson, född
och uppvuxen på Backgården i Bråttensby, och
Skånetösen Emma Lindstrii.

slöt äktenskapens
kyrka

Här ser vi brudparet tillsammans med bröllopsgästerna.
De båda har varit ett par i nio år, men
först efter att Jonas på gammaldags manér
friat genom att falla på knä och bjuda på
champagne och dessutom fråga Emmas föräldrar om lov gjorde de slag i saken. Närmare bestämt den 2 juni.
Paret bor sedan flera år i radhus i Herrljunga, men bröllopet ville de fira i brudens
hemtrakter på landets sydspets utanför
Ystad.

Gästerna fick ta sig till Skivarps medeltida kyrka i vit kalksten som tronar på en
höjd mitt i byn. Runt samhället, som hör till
Skurups kommun, böljar vidsträckta åkrar.
På bröllopsdagen tornade molnen först
upp sig och hotade med regn, men just när
brudföljet kom ut ur kyrkan bröt sig solens
strålar igenom. Resten av dagen var idel
solsken både bokstavligt och bildligt talat.
Vigselakten var vacker och stämnings11

En kyss framför A-Forden som transporterade brudparet till Mossbylund.
full. Brudparet och tärnan Karin Johansson, barndomsvän till bruden, tågade in till
A Trumpet Voluntary av Jeremiah Clarke.
Både Emma och Jonas var tagna av stundens allvar och log en smula nervöst mot
släkt och vänner som bänkat sig i kyrkan.
Emmas brudklänning i vitt siden med
pärlbroderier hade mycket vidd i kjolen och
halterneckskärning som lämnade axlarna
bara. I håret hade hon ett pärldiadem och en
skir slöja. Brudbuketten var långsmal med
hårt bundna djupröda rosor och rosaskimrande pionknoppar omgivna av purpurfärgade blad och gröna stänglar.
Jonas matchade med rött siden i kravatten och en stor röd ros och pionknoppar i
sitt corsage på kavajslaget till den mörkgrå
frockcoaten, en lång kavaj som tidigare ofta
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kallades bonjour.
Psalmerna var klassiska: Den blomstertid nu kommer och Vi lyfter våra hjärtan.
Sedan var det mer moderna tongångar som
gällde.
Emma och Jonas träffades på väg till
Roskildefestivalen och det var det gemensamma intresset för musik och festivaler
som gjorde att det sade klick. Brudens barndomsvän Maria Eggeling sjöng The Luckiest av Ben Folds och Kentlåten Utan dina
andetag.
De tågade ut till tonerna av August Södermans Bröllopsmarsch från Ett bondbröllop.
För att vara snälla mot fåglarna delades
solrosfrön ut utanför kyrkan som gästerna
kastade på brudparet i stället för riskorn.
Vinden tog tag i brudslöjan och Emma hade

fullt upp med att hålla den på plats under
tiden som hon och Jonas tog emot alla gästernas gratulationer.
En Ford modell A som blänkte i solen
väntade utanför kyrkan och brudparet tog
plats i baksätet. I den åkte de i sakta mak
några kilometer till Mossbylund, en 1800talsgård med utsikt över havet som numera
är hotell. Sandstranden ett stenkast bort har
varit ett populärt badställe för Emma och
hennes systrar. Stranden sträcker sig från
Emmas födelseort Abbekås till Ystad.
Flaggan var hissad i topp och det serverades bubblande dryck i höga glas till brudparet och det 50-talet bröllopsgästerna.
Bröllopsmiddagen innehöll en massa
godsaker. Efter förrättsstallriken med
bland annat nässelglacerad fänkålspetifour,
vitsparris, rädissallad, vaktelägg och hjärtformat smördegsflarn serverades en buffé
med grönsparrispannacotta, mozzarellaterrin med rostad paprika och zucchinisallad, örtmarinerad kalvryggfilé, ugnsbakad
färskpotatis, tortilla med pocherad bergtungsfilé och grillade pilgrimsmusslor och
sockerärtor samt melonsallad med korngryn
och palsternacka.
Brudens pappa, Anders Lindstrii, sjöman
sedan många år, höll det första talet. Han
anknöt till Skånes historia och avslutade
med ett trefaldigt leve. I Skåne lever det
danska arvet och man hurrar därför bara tre
gånger. Det sista hurrandet får gärna vara
långt. Brudgummens pappa, Ingvar Valdemarsson kontrade med att avsluta sitt tal
med ett riktigt fyrfaldigt leve på västgötavis.

Under kvällen drog brudens pigga
farmor, Brita Lindstrii, som närmar sig 90strecket, igång en hejdundrande raket. Hon
fick alla att klappa i händerna och stampa i
golvet med fötterna.
Brudens morfar Willy Johannesson och
brudens moster Berit Sjölin berättade om
hur Emma var när hon var liten. Möhippegänget kollade hur väl brudparet känner
varandra genom att ställa en rad närgående
frågor där Emma och Jonas fick svara genom
att hålla upp sin egen eller den andres sko.
Det märktes genast att de båda är väldigt
samspelta och vet var de har varandra.
Emmas syster, Julia Lindstrii och hennes
sambo Björn Schack, var kvällens toastmasters. De läste telegram och ordnade ett
samarbetstest där Emma och Jonas fick slå
in ett paket med gemensamma krafter.
Tärnan Karin Johansson tog reda på vem
som kunde äta flest marschmallows och
säga ”Jag bestämmer hemma”. Båda hade
munnen full av det sega godiset men Jonas
vann en knapp seger.
Efter middagen röjdes borden bort. Flera
av gästerna tog en promenad ner till havet.
Sedan väntade en bröllopstårta och bröllopsvals som var startskottet för dans och
festligheter långt in på småtimmarna.
Text och foto Karin Olander
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Bråttensby

Johanna Klasson vid gården Säteriet där fotograf och fotomodell försöker hitta lämpliga
platser och positioner för att få till bra bilder.
14

yJohanna
Wow, vilken grej!
Bråttensbytjejen
Johanna Klasson 27, har med sin sambo
Andreas Papagiannis startat ett eget klädmärke som heter BråttensbyJohanna.
Johanna går andra året på Textilhögskolan i Borås och kände att hon vill satsa på
sitt klädskapande. Johanna designar kläder,
med en ”landbygdstouch”, för kvinnor i
storstaden.
Hon formger enkla feminina kläder med
annorlunda detaljer, gärna i trikå och spets.
Målgruppen som Johanna riktar sig till finns
inte bara i Sverige utan hon tänker sig även
en marknad i Tyskland, Nederländerna och
Danmark.
Företagsnamnet kom Andreas på. De
ville inte bara ha ett förnamn som har varit
populärt i designkretsar utan ville även ha
ett namn med ursprung och då blev det
BråttensbyJohanna.
En av idéerna är att modet ska spegla den
svenska idyllen som är populär i de nordeuropeiska länderna. Johanna har bland annat
valt att fotografera sina modebilder här i
Bråttensby.
Att modebranschen är en stenhård
bransch avskräcker inte Johanna och
Andreas. Kan andra starta från ingenting så
kan vi, menar Johanna och syftar på framgångsrika märken så som Acne och Filippa
K.
Det gäller att ha bra idéer och en god
affärsplan. Ytterligare en styrka är att vara
två när man ska etablera ett märke. Andreas
har erfarenhet av marknadsföring.
Ekonomi och bokföring ska de fixa
tillsammans. Just nu är Johanna mitt i en
skapandeprocess när det gäller den egna

kollektionen, som förhoppningsvis ska vara
ute på marknaden våren 2008.
Nästa sommar väntar ännu en utmaning då Johanna skall vara gästdesigner på
Ellos. ”Vi i Bråttensby” önskar Johanna och
Andreas lycka till med sitt fortsatta arbete.
Cecilia

Jag kommer till Säteriet mitt i sol-regn
vädret för att dokumentera när BråttensbyJohannas kläder fotograferas. Johanna
bryr sig inte om regnet som hotar, här ska
fotas! En fotograf kliver allvarsamt runt i
trädgården och provar olika vinklar, medan
Johanna syr några sista stygn på en av klänningarna. Själv blir jag bjuden på saft av
Andreas, företagets (och Johannas) andra
hälft.
Den positiva attityden strålar från paret,
som tar en sväng i en trädgunga mellan klädbytena; modellen Hanna Henriksson bär
fint upp de olika plaggen. Tyget är lätt och
enfärgat, ryggen pryds av det som karaktäriserar designen, svart spetstyg. Spännande
och naturligt på samma gång.
Fotografen och modellen står i åkern
med vajande säd och kvickrot, och vi som
ser på håller alla med om att det är riktigt
tjusigt. Jag lämnar dem lite motvilligt, det är
spännande att se hur en ny idé förverkligas.
Senare ska teamet upp till Älgadammen.
Det är roligt att vår fina bygd får synas
för de som aldrig varit här!
Stina Johansson
Fler bilder på sid 18
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Bröllop i Bråt

Det nygifta paret Åsa Hermansson och Harry Nikula i kyrkporten med dottern Sanna
Åsa Hermansson och Harry Nikula
bjöd till ”hemligt bröllop” under rubriken
40 års-kalas den 070707. Deras kompisar
blev transporterade från ”festen” till kyrkan
i buss. I kyrkan väntade då släkten som
(nästan alla) var invigda i hemlighetsmakeriet.
16

Strax efter vännernas ankomst skred
brudparet in, anförda av dottern Sanna.
Vigseln förrättades av Åsa och Harrys
konfirmationspräst Åke Brunngård.
Efter vigselakten bjöds på nygrillat och
diverse mycket goda tillbehör i Remmene
bygdegård.
Monica Hermansson

ttensby kyrka

Åsa och Harry flankeras av Åsas föräldrar Stig och Astrid Hermansson. Åke höll ett
mycket humoristiskt och fint tal till brudparet.

Visserligen var det, enligt Monica, en slump att bröllopet blev av den 7/7 men det är ett
primtal och många bröllop var det den dagen. Se klipp från Expressen nedan.
Kjell

Fakta: Den magiska sjuan
Siffran sju har alltid varit en magisk
siffra i den kristna traditionen. Den påstås
stå för det himmelska, det perfekta. På sju
dagar skapade Gud världen, sju är ärkeänglarna, de svåra åren och efter sju dagar
rasade murarna runt Jeriko.

Rent fysiskt är det också så att månen
ändrar sig var sjunde dag – en vecka har sju
dagar.
Men det är också ett magiskt olycksnummer – en krossad spegel sägs ge sju år av
olyckor.
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Här poserar
modellen Hanna
Henriksson inför
fotografen.

Andreas Papagiannis och Johanna
Klasson leker på gungan.
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Kyrkans anslagstavla

Pålysning från kyrkan
fyllnadsval till kyrkoråd
Välkommen till
kyrkostämma
den 26 okt i Bråttensby
kyrka kl.19.00.
Vi behöver tre nya
kyrkorådsmedlemmar
ifrån Bråttensby
församling.

församling x kyrkoråd = kyrka
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Brännbollsturnering

På Hudenedagen den 31 augusti kl 18.00 ställer
vi upp med ett lag i Brännbollsturnering under
förutsättning att vi får ihop minst tio personer till
laget.
Efteråt kommer Ewert Ljusberg till Trollabo kvarn
Tor Yngvesson är samordnare så ring honom snarast
på 0513-40170, 0708-655 894
eller maila tor_krull@yahoo.se
Familjenytt

Grattis säger vi till
Cecilia Frändberg och
Roger Mattsson som
fick Oscar den 22 maj
och till

Caroline Skoglund och
Tobias Åberg som fick
Melker 17 juli
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Kyrkogårdsvandring
Den 23/9 blir det en
vandring på kyrkogården
där vi drar oss till minnes
de Bråttensbybor som
bara finns i våra minnen.
Vi möts vid kyrkan
kl 16.00.
Ingvar Valdemarsson
guidar.

