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Midsommar på Logen

Prästens lilla kråka är en av de traditionella danserna i Bråttensby på midsommar som i
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Historien om Vägen och Bygdegården
Torsdagen den 21 aug 2008 kl. 13.00
skulle historien börja. Då skulle de som
ville få träffa två dignitärer från Vägverket.
Denna möjlighet hade öppnats tack vare Bo
Frändbergs goda kontakter med dessa. Jag
tyckte det var synnerligen viktigt eftersom
jag fått klart för mej att vägen skulle breddas mot bygdegården. Varje decimeter som
vägen kom närmare bygdegården skulle öka
bullernivån för oss.
Planerna var att vi då måste flytta hela
härligheten upp till kyrkans parkering. Där
skulle den monteras upp på en plats som
Hans och Annica ställde till förfogande. Då
skulle vi slippa vägbullret och få tillgång till
parkeringsplats och kanske toalett. Vägverket kunde hjälpa till med transporten och
Kyrkan kunde bidra med pengar för att få

tillgång till ett församlingshem vid kyrkan.
Bra, eller hur?
Killarna från Vägverket var trevliga och
pratade lite allmänna förutsättningar. Bygget
skulle kunna påbörjas i slutet av september
och skulle pågå ett år. Då jag påpekade att
varje meter som vägen kom närmare samlingslokalen skulle öka bullret i den var
plötsligt alla rörande ense om att inget närmande skulle ske. Den asfaltkant på vägen,
som låg närmast bygdegården, skulle även
vara där i fortsättningen. Därefter var inte
mycket mer att säga.
Ordföranden i föreningen utbad sig att
få fyllnadsmaterial för att kunna utvidga
parkeringsplatsen mot väster och med det
skulle nog inte bli problem och vi skiljdes.
Paul

Stig och Astrid Hermansson
sponsrar denna tidning
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skicka tidningen med post till er.
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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
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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
redaktionsgruppen.
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.

Bowlingfesten
Fredagen den 2 maj var det åter dags
för den årliga bowlingfesten som avslutar
vintersäsongens aktivitet. Ett 25 tal gäster
hade mött upp med sina glada hjärtan för att
få lyssna till Rune Gustafsson på dragspel
och Christer Håkansson som conférencier,
båda lyckades åter att förgylla aftonen med
musik ,sång och tal.
Maten bestod av kycklingfilé inlindad
med bacon och till detta potatisgratäng,
sallad och bröd, allt smakade sååå gott. Elsie
och Margareta hade ansvaret för maten med
hjälp av bl.a respektive makar.
Efter maten var det dags för olika tävlingar som gjordes med olika allvar av
deltagarna, en del såg ut att vara tävlingsmänniskor men allt togs med ett gott skratt.
I sju säsonger har byns bowlinglag spelat
och i år kom laget med Ingvar V och Bernt
L 3:a i finalen och de förärades en silverkägla plus en pokal från byn.
Tröstpris gick till Christer B för att han
pga arbetet inte kunde spela med i vinnande
laget.
Bäste spelare, givetvis blev det Rune G
som spelar dragspel och bowling på olika
håll där han hinner ställa upp.
Årets överraskningspris gick till Kalle K
för att han överträffat sig själv.
Årets husmor blev ,ej överraskande,
Elsie V, som alltid ordnar god mat med allt
där omkring tillhörande.
Frampå kvällen blev det kaffe med gott
till och så var det dags för allsångshäftet
som sjöngs igenom från sida ett till sida
åtta och för året fanns ett nytt blad med fyra
sånger. Som avslutning på kvällen så sjöng
”Drängarna” en skönsång som blev mycket
uppskattad av gästerna som ser fram mot

deras nästa uppträdande nästa år, men gärna
kanske innan dess om tillfälle gives.
Vid pennan och tacksamma gäster
Börje o Carina

“Dåheter” om
Bowlingfinalen!
Eftersom bowlingfinalen spelades den
26/4 känns det fel att skriva nyheter. Dåheter speglar mer verkligheten. I förra utgåvan
av ”Vi i Bråttensby”, marsnumret, skrev jag
att vi behövde höja oss ett par snäpp samt ha
en del tur för att få med något lag i finalen.
Spelarna måste ha läst detta för samtliga tog
sig i kragen under vårens spel.
Två Bråttensbylag tog sig till finalspelet,
B-Boys II från div A samt B-Boys I från
div B. Bäst gick det för Berndt och Ingvar
V repr. B-Boys I som slutade på en tredje
plats. I det andra laget spelade Bosse J samt
undertecknad. Vi fick dock ”respass” av
”Kelisarna” i första finalmatchen.
Snart börjar höstens spel och fram till
dess får vi se över ”utrustningen”. Spelet
sliter på materialet bl a spruckna klot och
skor!!
Christer i Gäddegården

Är du intresserad av
Bowling kontakta
Christer på 0513-40042


Tipspromenad i maj

Anna Nilsson med barnen Alice, Emma och Christoffer och därefter Tore Aronsson,
Christer Håkansson och Fredrik Åhman promenerar på Luttorps ängar.
En varm och vacker torsdagskväll i maj
var det Bråttensbys tur att stå för tipspromenad i bygden. Promenaden utgick från
Hermanssons och gick genom hagarna
mellan Guntorp och Luttorp. Av tradition
brukar promenaderna i Bråttensby vara lite
”off road”, och många som gick upplevde
den natursköna rundan för första gången. 91


personer deltog, vuxna och barn inräknade,
och flera hade 12 rätt. Av dem hade Ninni
Carlsson gissat närmast på skiljefrågan och
vann första pris. Efter promenaden bjöds
det på fika i bygdegården, vilket Elsie, Margareta, Carina och Berna stod för.
Barbro

Renässansmusik i sommarkvällen
En av de allra varmaste
julikvällarna
gästades
Bråttensby kyrka av Duo
Obstinato bestående av
My Eklund och Pascal
Jardry, som under sommaren turnerar runt i kyrkor
och spelar sitt program
”Folkliga
landsvägar
och fåfänga hov”. Pascal
spelar tolvsträngad gitarr
och My spelar blockflöjter
av olika storlekar. Inledningsvis fick vi veta att
ordet obstinat kommer av
det italienska ordet ossinato, vilket är namnet
på en baston som ljuder
enträget under ett helt
musikstycke.
Enträgna
och obstinata tycker My
och Pascal att de också är,
och tog sig därför namnet
Pascal Jardry trakterade tolvsträngad gitarr och My Eklund
Duo Obstinato.
blockflöjter i olika storlekar
Ett drygt tjugotal åhörare, både Bråttensbybor
nande musik de fick fram ur sina instruoch utsocknes, kom till kyrkan och fick
ment. My skojade med sina flöjter, spelade
höra ett nästan timslångt och mycket njutblockflöjt som om det var en tvärflöjt och
bart program. Musiken som spelades kom
visslade små retsamma trudelutter när notfrån renässansen, alltså 1500-talet. Renäsbladen trasslade till sig för Pascal för att
sansmusiken utvecklades av musiker som
tejpen smälte i värmen. De utmanade på så
var anställda vid furstuehov i Italien och på
vis det faktum att renässansmusik, enligt
andra håll i Europa och spreds därifrån till
My, egentligen är ganska sorgsen och gråtandra, mer folkliga, miljöer, därav namnet
mild.
på programmet.
Det var andra gången i sommar som
Duon spelade dels musiken så som forskdet var konsert i kyrkan, ett trevligt initianingen kommit fram till att den spelades på
tiv som vi hoppas det blir fler av! Tack till
den tiden, dels gjorde de egna improvisatioarrangörer och medverkande!
ner, vilket var både lekfullt och vackert. Det
Barbro
var ett fint samspel mellan de båda och det
var imponerande att höra hur mycket spän

Utan regn ingen riktig midsommar…

Och Christer
och Margareta
passade på att
ta en tango
när det ändå
spelades.
Gunnar Österman och Rune Gustafsson spelar till dansen.
I år firades midsommar i typiskt svenskt
sommar väder, med en del sol och mycket
regn. In i det sista satt de sedvanliga tipsfrågorna uppe i träden kring Gröna berg
innan de alltför täta regnskurarna avgjorde
att firandet fick flytta till torrare mark.
I en av de mest välskötta ladugårdarna
i trakten, Kyléns, fick midsommarfirarna
söka skydd. Till två duktiga spelemän, Rune


Gustafsson på dragspel och hans medspelare Gunnar Österman, sommarboende i
Eggvena som spelade fiol, fick vi leka och
dansa kring den vackra lilla majstången
som stod på logen. Populärast bland barn
och vuxna blev inte oväntat Björnen sover.
När den traditionella ringdansen var
avklarad fortsatte spelemännen att spela
vals, schottis och tango. Det var flera par

som visade att de kunde dansa.
Det var en hel del som tyckte att frågorna i tipspromenaden var svåra men ändå
lyckades tre pricka in alla rätt. Närmast på
utslagsfrågan kom en av oss okänd person
som fick första pris. På andra plats kom
Barbro Johansson och på tredje kom Lasse
Johansson, Skövde.
Efter gott fika i familjen Gustafssons regi
blev det tävling. De närvarande delades upp
i två lag – lag ett och lag två. Första utmaningen gick ut på att med stora handskar

på händerna vira upp och snöre på en träbit
och därmed hala in en leksakstraktor. I nästa
gren ställdes lagen upp på led och skulle
besvara knasiga ja och nej-frågor med fel
svar och man fick inte tveka för då åkte man
ut. Länge kämpade Margaretha Yngvesson
som sista deltagare i lag två men lag ett var
henne övermäktigt.
Nästa gren vanns av lag två. Fjärde
grenen – spika i fyrtumsspik i en stubbe,
så många man hann på en minut, ungefär.
Lag ett avgick med segern, antagligen med


Påskkärringar

Påskkärringarna Amanda Gustafsson, Lovisa Edvardsson, Julia Strid, Linda Johansson,
Filip Strid och Kajsa Gradéus håller traditionen levande.

Christina Strid och Amanda Gustafsson rullar in traktorn så fort det går.
hjälp av Christer Håkansson tips att spika i
sprickorna.
Femte grenen var lurig. Fem deltagare ur
varje lag fick två bokstäver att sätta på bröst
och rygg därefter skulle lagen på kortas tid
bilda ord som lekledare, Annika Gustavsson
ropade ut. Efter hård kamp vann lag ett.
I den sista och nervkittlande tävlingen
fick lagen se en blindkarta över världsdelen
Afrika och därefter skulle man pricka in 17
länder och städer rätt. Båda lagens geografikunskaper var formidabla - alla rätt.
Totalsegern vanns av lag ett som fick en


klubba och diplom. Det är duktigt att kunna
komma på olika tävlingsgrenar till varje år.
Jag vill härmed å Vi i Bråttensbys vägnar
tacka familjen Gustafsson och familjen
Kylén för allt arbete de lagt ned för att ge
oss ett fint midsommarfirande.
Cecilia

Nu har det gått ett bra tag sedan det var
påsk. Här är ändå en liten rapport. På bilden
ser vi påskkärringarna som besökte oss på
Guntorp. Som ni kan se var det snö och kallt
på påsk i år.

Påskelden på Ekeberget brann bättre än
vi trott. Det hade varit dåligt väder ett tag
och jag trodde inte att riset skulle vara torrt,
men det blev en fin brasa.
Kjell

Nytt om Vi i Bråttensby
Som ni kunde läsa i förra numret ligger
ansvaret för tidningen numera på en redaktionsgrupp bestående av Kjell Johansson,
Cecilia Frändberg, Margareta Håkansson,
Paul Johansson och Barbro Johansson. Det
utesluter inte att även andra skriver, vi välkomnar allt material som är Bråttensbyrelaterat: nyheter, historia, funderingar, dikter
m.m.
En tanke med tidningen är att den både
ska informera om sådant som har hänt och

om kommande aktiviteter. För att underlätta
detta kommer tidningen i fortsättningen
att komma ut mer regelbundet, närmare
bestämt i slutet av februari, maj, augusti
och november. Dead-line för material
kommer att vara den 15:e i dessa månader.
Håll datumet i minnet om du vill få med
något i tidningen; aktiviteter, annonser,
sponsring etc.
Barbro


Ladugårdsbesök

Lars-Rune berättar och svarar på frågor om den nya ladugården och dess innevånare.
Den 9/6 bjöds Vi i Bråttensby in till LarsRune och Joakim Hermansson för att bese
deras nya ladugård. Värd var även Bråttensby Landa LRF-avd. De stod för maten i
form av varmkorv och bröd och senare även
kaffe och kaka.
Vi samlades i trädgården under de stora
lindarnas kronor och fick träffa gamla
bekanta i alla åldrar och med dem ventilera
vad som hänt sedan vi sågs sist. Även Stig
var med på sitt eldrivna åkdon. Han fick
byta ord med de flesta och han hade all rätt
att känna sig stolt över vad hans och Astrids
barn och barnbarn hade åstadkommit.
Över detta drog Lars-Rune en resumé.
De började med de grundläggande arbetena
tidigt på året 2007 och sedan gällde arbete,
och tankar på vad som skulle göras, under
mer än ett år framåt. Detta, förstår vi, fyllde
intresset under alla dygnets vakna timmar.
Allt skulle klaffa. Olika hantverkare skulle
komma undan för undan, och vem som än
10

stod för ledningen, allt blev klart.
En prolog till detta och en förutsättning
var enligt Lars-Rune att Joakim efter nians
avslutning sa sig villig att gå en kurs vid en
lantbruksskola. Detta tog inte död på hans
jordbruksintresse. Kunskapen om vad som
kunde vinnas eller förloras på olika sätt att
driva jordbruk, visade fram mot mjölkproduktion i varm lösdrift. För att bilda oss en
egen uppfattning om detta lämnade vi lindarnas gröna tak och samlades i ladugården.
Några av korna stod upp medan andra
låg på de gummiklädda och halmströdda
liggbåsen. Vi som kom på besök var nog
mer undrande över hur korna skulle reagera
än vad korna var över vårt besök. De såg
på oss med ett visst intresse och sedan kom
de fram och hälsade genom att nosa eller
sticka fram sin sträva tunga för att slicka.
Själv hade jag fruktat att några kunde störts
och oroat andra och fått flocken att bli rädd.

Ovan ser vi Elsie
servera korv till
besökarna.
Till höger ser vi
Christer Bengtsson
hälsa på LarsRunes pappa Stig
Hermansson
Ingenting sådant hände
utan känslan av söndagskvällsfrid tyckte
jag låg över djuren.
Några idisslade och
den roterande borsten
användes av andra.
Denna borste liknar en
vanlig gul borste som
11

Kalvarna har en egen avdelning.

I båsen kan korna lägga sig eller så kan dom gå omkring bla i den kombinerade gången
och automatiska gödselrännan. Lars-Rune svarar på frågor.
används för att sopa gator med. Den hänger
rakt ner då den ej aktiveras av någon ko. Då
kon kommer och trycker på den börjar den
att rotera. Där kan sedan kossan stå och få
borstat huvud eller hals eller hela kroppen.
På andra sidan mot entrén, längs hela
långväggen, utfordrades med ensilage. Detta
var inte som jag mindes, vått och klibbigt.
Istället var det som mjukt hö med en doft av
grönska. Ganska begärlig verkade det.
Jag talade vid Lars-Rune om den lugna
ro som korna visade. En viss erfarenhet av
koflockars olika beteenden har jag från ett
tidigare liv och med detta jämförde jag. Då
säger Lars-Rune att han och sonen går bland
korna under dagarna och då används inga
högröstade ord och inte hot eller våld.
12

Detta är grunden för att korna skall trivas.
Trivs de blir mjölkproduktionen högre. Det
jag tyckte mej förstå var att om de som
arbetar med korna ser att djuren är harmoniska påverkar det även skötarna. Harmoni
är något att sträva efter i livet.
Givetvis fanns det även en mängd underlättande redskap för att transportera in fodret
och få ut gödseln. Det senare med stora
skrapor som långsamt gick över den del av
golvet där korna rörde sig. Om någon ko
stod med frambenen på liggbåset men med
bakbenen där skrapan kom, gick hon upp i
liggbåset utan stress just då det behövdes.
En förnämlig datoranläggning hörde
givetvis till men det är självklart i denna tid.
Korna kanske kände sig extra värdefulla för

att de var så omgivna av ägarnas och besökarnas intresse.
Vi som hade samlats uppskattade verkli-

gen att få komma och bese denna moderna
ladugård och denna lugna besättning som
såg ut att trivas.
Vi tackar
gårdsägarna
för detta och
vi tackar även
för utspisning
och dryck.
Paul

Den nya
ladugården
och några av
besökarna.
13

Masthuggspöjk +Pajalatös = SANT
sin husbil. – Jag vill visa Åke Höga kusten
och mina barndomstrakter i Norrland, sa
Sara.
Hon berättade att hennes mamma hade
18 (!) syskon och att hennes morfar var skomakare som sydde näbbskor. Så det finns
många släktingar att besöka.
Norrland bör vara en baggis för denna
reseintresserade duo, husbilen har redan
rullat genom 25 av USA:s 50 stater.

När Frisegården skulle få ett nytt värmesystem, en flispanna, hittade de en gammal
bakugn innanför en vägg i uthuset. – Helt
intakt, till och med spiskroken hängde kvar
på sin plats, sade Åke muntert.
Det är kul med gamla hus att man inte
vet vad som kan dölja sig bakom fasaderna.
Vi vill härmed hjärtligt hälsa Sara och Åke
välkomna till Bråttensby.
Cecilia

Åke och Sara framför sin nya bostad, Frisegården som tidigare beboddes av Berndt och
Ylva och dessförinnan av familjen Öst.
Sittande under det stora äppleträdet på
Frisegården hittade jag och Kjell våra nya
Bråttensbybor. Det var en av sommarens
varmaste och vackraste dagar som vi fick
för oss att cykla och hälsa Åke (född 1947)
och Sara( född 1948) Blomqvist välkomna
till vår by.
I våras sålde Ylva och Berndt Larsson
bostället till paret Blomqvist och jordbruksmarken och skog togs över av Saras son
Hans-Erik Blidstam i Fölene. Sara och Åke
är skrivna och bor i Örjersjö utanför Par14

tille.
Innan Åke blev friherre, som han
uttryckte det, arbetade han i 36 år inom
Göteborgs räddningstjänst. Ett händelserikt
yrke som han har stortrivts med. Sara jobbar
på bank, SEB, där hon står för bankens centrala fastigheter i Göteborg och Malmö.
Hon har hand om uthyrning och flyttning.
Sara skall också inom kort bli ”friherrinna”.
All tid de nu skall få tillsammans ska delas
upp på att renovera Frisegården, bl a byta
tillbaka de gamla fönstren och att resa med

Åke är
fascinerad av
den intakta
bakugnen
som står i ett
uthus.

15

En upplevelse att minnas!
hade gått upp ett plan, jag tror det var på
50-talet, och det kom inte ner (trodde man)
men för ett par år sedan återfanns planet
delvis infruset i en glaciär och när isen
smälte uppdagades den tragiska händelsen
att planet hade störtat. Men nu var det ju
2008 och planen var modernare.
När vi anlänt till Ölanda, drog vi ut planet
ur hangaren och Sune började säkerhetskolla. Planet hade nyss varit uppe (motorn
var varm!) så Sune sa att han nöjde sig med
en mindre koll än om vi varit först för dagen.
Ändå kollades det väldigt noga,

Sune förklarade för mig och jag var nyfiken och frågade. Det var många instrument
och reglage, motorn som var på 80 hk hade
elektrisk tändning men som extra säkerhet
fanns två magneter ifall eltändningen slutade att fungera.
Nu var det dags för uppsittning i planet
(en Super Dimona gjord 1991 i Österrike,
17 meter mellan vingspetsarna och ca 750
kg tung).
Nu startade Sune motorn och vi rullade
sakta ut. Så skulle det kollas igen, motorvarv lågt och högt, roder skulle provas,

Sune vid motorseglaren Super Dimona på Ölanda flygfält.
När jag fyllde jämna år i februari uppvaktades jag bl a av några grannar med
en flygtur, närmare bestämt med Ölandas
motorseglare. Min första tanke när jag fått
presentkortet var: ”Önskar dom livet ur
mig?” Men efter att ha funderat lite samt när
jag förstod att Sune skulle bli pilot verkade
det inte så farligt.
Det har ju vimlat av flygare i den Johanssonska släkten, pappa Paul, farbror Harald,
kusin Ola samt då Sune själv. Min far Håkan
samt min dotter Maria åkte med Paul en fin
eftermiddagen 1995, jag minns att de sa att
det var en fin upplevelse.
Sune ringde första gången en junidag när
det var lämpligt flygväder, då var vi dess16

värre i Karlsborg och hälsade på sonen med
familj. Nästa gång han ringde hade vi gäster
här och tredje gången skulle jag på ett möte
på kvällen. Måndagen den 21/7 var det fint
väder, jag höll på med att måla huset och
det var hett på västergaveln där jag skrapade
färg.
Jag kanske skulle ringa Sune och höra
om motorseglaren var ledig. Sagt och gjort,
ringde Sune 16.00 och han meddelade
16.15 att han hade bokat från 20.00. Nu var
det ingen återvändo. Sune kom och hämtade mig och i bilen vitsade jag till det med
att säga: ”Det är väl värst med att komma
upp?... Ned kommer man väl alltid!” Då
svarade Sune: ”Alla kommer inte ner.” Det

Det blev bra bilder från luften på Gäddegården.
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Stöldliga och grannsamverkan

Här är bildbeviset att Christer suttit i en motorseglare på hög höjd.
höjas, sänkas och skevas. Nu var det nära!
Vi skulle starta mot vinden och jag frågade Sune var han trodde vi skulle lyfta.
Han pekade ut en plats och vi drog iväg. Det
skumpade något och när vi passerade den
utpekade platsen, lyfte vi. Hastigheten var
då 60-70 km/tim. Det slängde lite i planet
i början pga luftvirvlar bakom skogen vid
fältet. Sedan steg vi ganska snabbt till ca
300-400 meter. Sune stängde av bränslepumpen som vi hade använt i starten och
motorn sög nu bränslet själv. Motorvarvet
sänktes något och vi flög lugnt och stilla på
400 meters höjd.
Vi såg Kinnekulle i horisonten, Varaslätten, Herrljunga, Kvinnestadssjön, Ornungasjön, Säven, allt på en gång: Fantastiskt!
Gick sedan ”hemåt” över skjutfältet,
Rydbergsmad, Tarsled, ”Kåragårdsbro” och
så plötsligt var vi över Lunda by. Jag tog
fram kameran och fotade Gäddegården från
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400 meters höjd. Färden gick sedan över
Eggvena, Tumberg, golfbanan, Kvinnestad,
Ornungasjön, Vesene, Ljung, och åter till
Ölanda. Det var en upplevelse att få se skogarna från ovan, en hel del välskötta planteringar, hyggen och markberedningar, samt
tyvärr en del döda granbarkborreangripna
träd (de syntes tydligt från luften). Åkrarna
syntes som ett lapptäcke, spannmålen hade
börjat ljusna, och körspåren syntes som ett
fint mönster.
Efter att ha gått ner till lämplig inflygningshöjd ca 100 meter, satte Sune lugnt
och fint ned planet och flygturen var slut. 45
minuter går fort i luften!
Har ni inte sett hembygden från luften
rekommenderas en tur med motorseglaren!!
Väl hemkommen avslutade jag en fin dag
med att njuta av en annan 60-årspresent!
Christer i Gäddegården

Som många säkert redan känner till härjade en stöldliga i våra trakter under slutet
av juli och i början av augusti. Flera bilar
iakttogs, bl.a. en vit polskregistrerad Volkswagenbuss, som körde runt bland gårdarna
nattetid.
Vid ett tillfälle stoppades bussen av privatpersoner och föraren greps av polis och
häktades sedan för häleri. Efter två veckor
släpptes han, och återvände till bussen, som
stått parkerad vid Eggvena kyrka. Men då
var två däck tomma och han blev sittande
där i några dagar.
När han inte fick någon hjälp från sina
polska vänner försökte han köra därifrån
på tomma däck. Men några ortsbor förbarmade sig över honom och han fick bli vid
ett par begagnade däck, så han kunde köra
härifrån. Dock har vi fått antydningar om att
bussen skulle varit synlig i Herrljunga, men
vi vet inte om detta stämmer.
Redan när de första mystiska bilarna
blev synliga började ortsbor från Eggvena,
Bråttensby och näraliggande socknar hålla
uppsikt i omgivningarna om nätterna, och
man såg snart att det fanns behov av att
sköta detta i mer organiserad form. Ett möte
anordnades i Eggvena bygdegård, vilket
lockade 70-talet deltagare. Inbjuden till
mötet var Ulf Stjernstrand, koordinator för
Grannsamverkan i Essunga kommun.
Ulf Stjernstrand berättade att de är ca
200 personer som deltar i Grannsamverkan
i Essunga, vilken har pågått sedan 2003.
Varje natt åker två personer runt i några
timmar, och står även stilla på strategiska
platser och kollar av området. Man samverkar med polisen och det lokala vaktbolaget, på så vis att man meddelar vilken av
Grannsamverkans bilar som är ute varje natt

och även genom att man kan hjälpa till med
spaning.
- Vi ska bara vara ögon, poängterade
Ulf Stjernstrand. Vi kan iaktta, fotografera,
ringa polisen och även blockera bilar. Men
gå aldrig ur bilen, uppmanade han, det kan
bli farligt när man har med brottslingar att
göra.
Grannsamverkan i Essunga finansieras
genom sponsring av företag och privatpersoner. Samverkan har varit framgångsrik
och resulterat i att brottsligheten gått ner
med 34 procent under de fem år den pågått,
enligt Ulf Stjernstrand.
- Det handlar om att nöta ut dem, att oroa
dem, då försvinner de till andra områden
efter ett tag.
De som kom till mötet var boende i Eggvena, Fölene, Bråttensby, Remmene m.fl.
socknar. Intresset för att starta någon form
av grannsamverkan var stort och ett nätverk
bildades.
Kontaktperson i Bråttensby är Sune
Johansson, tel hem 0513 40025 arb 0322
628029. Rng honom om ni vill vara med i
nätverket. Ni kan även ringa om ni ser något
anmärkningsvärt.
Nätverket har också en mobiltelefon som
finns med i den bil som är ute och bevakar. Dessemellan finns telefonen hos Uno
Andersson. Numret till mobilen kan du få
av Sune Johansson.
Det kommer att anordnas ett stormöte för
alla socknar i Fölene någon gång i slutet av
september. Tanken är att få dit någon, som
ska prata om brottsförebyggande arbete.
Barbro och Sune
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”Bästa läget”

När Cecilia och jag kommer fram till Liskaheden sitter Ove, min fd arbetskamrat i
Alingsås i trädgården tillsammans med sin sambo Constance. Detta är andra gången i år
som en för mig känd person flyttat till Bråttensby, vilket är väldigt roligt.
Kjell

20

Så uttryckte paret Constance Hagström
och Owe Pedersen det när de skulle beskriva
varför de har köpt det natursköna torpet Liskaheden.
Owe har sina två vuxna döttrar i Alingsås
trakten och Constance har sina två döttrar i
Herrljunga och Vårgårda. Bra att ha nära till
barn och barnbarn menade de.
Vid vårt besök hade paret endast varit
på plats i en månad men hade ändå hunnit
fixa en massa både i huset och i ladugården.
Owe har arbetat inom den sociala verksamheten i Alingsås kommun som konstnärlig
ledare i en sysselsättningsverksamhet för
psykiskt funktionsnedsatta. Det var där han
lärde känna Kjell som då jobbade i boendestödet.
Sedan några år tillbaka är Ove pensionär.
Men han har inte riktigt släppt alla sina uppdrag, utan är fortfarande kontaktperson till
psykiskt funktionshindrade.
När vi sitter i trädgården och pratar
kommer två tranor, Hugo och Josefine,
inflygande för natten, en vacker scen och
Owe berättar att han hittills har skådat både
rådjur, älg och ormvråkar.
På tal om djur så skall även parets tre
hästar, en fjording, en arab och en shetlandsponny, snart flytta in. Det är Constances
stora intresse som har fått smitta av sig på
Owe. Förut hade Constance hästverksamhet
och hästshop i Mjäldrunga.
Så småningom när man kommit i ordning mer är det Owes och Constances syfte
med torpet att bilda en oas dit olika slags
människor kan komma för att få umgås med
hästar, måla eller bara få vara. Målar tavlor,
det gör de båda två – alla tekniker.
Jag och Kjell fick vid besöket se många

fina exempel på deras talang. Owe jobbar
också med reiki healing, där måleriet är ett
redskap. Reiki är en healingmetod som har
sitt ursprung från Japan. Reiki praktiseras
av människor över hela världen oberoende
av religion och nationalitet.
När jag ”googlade” på Owe så fick jag
fram att han och Constance skall vara med
på Konstnatten lördagen den 27 september
som Falbygdens mat och kultur anordnar.
Då har fler chans att se deras skapelser när
de ställer ut i Floby.
Det var jättetrevligt att få komma och
intervjua Owe och Constance och vi vill
härmed passa på att hälsa er hjärtligt välkomna till Bråttensby!
Cecilia.
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Friluftsgudstjänst

Kyrkans anslagstavla
Kyrkfönstret

I höst kommer det inte något Kyrkfönster till varje
hushåll, utan i stället får vi titta i Knallebladet, där
alla aktiviteter i församlingarna finns på Svenska
kyrkans sida. Det blir fortsättningsvis ingen annonsering i AT.

Gudstjänst

Patrik Windestål sitter och pratar med Birger och Margareta
En gång varje sommar brukar Bråttensby
församling fira gudstjänst någon annanstans
än i kyrkan, vi brukar ha en friluftsgudstjänst. Den är tänkt att vara utomhus, men
vädret får bestämma. Årets gudstjänst inföll
den 20/7, en av dagarna i den så kallade
fruntimmersveckan. Dagarna i den veckan
är kända för att vara regniga och det stämde
den här dagen.
Platsen var egentligen tänkt till Gröna
berg, där det på 50- och 60-talet var en festplats. När vi nu var tvungna att flytta inomhus blev det till bygdegården.
Patrik Windestål var tjänstgörande präst
och det var en av hans sista gudstjänster i
Bråttensby. I slutet av augusti packar han
flyttlasset och beger sig till den nya bostaden i prästgården i Götlunda och med Norra
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Billings pastorat som arbetsplats.
Tack Patrik för de fyra år du har arbetat
i Herrljunga pastorat och bland annat här i
Bråttensby. Vi önskar dig lycka till med ditt
nya arbete!
För musiken svarade Karin Lundmark på
el-piano och flöjt och Rune Gustafsson på
dragspel. De spelade till psalmerna och de
bjöd på blandad sommarmusik. Under och
efter kaffeserveringen spelade de önskemusik, vilket var mycket uppskattat.
Margareta Håkansson

Söndagen den 7/9
kl. 9.30
Åke Brunngård

Gudstjänst
Söndagen den 21/9
kl. 19.00
Åke Brunngård

Kyrkogårdsvandring
Lördagen den 30/8 kl.10.00 fortsätter
vandringen på kyrkogården som
påbörjades förra hösten
Ingvar Valdemarsson guidar oss i år också
Fika

			

Medarrangör
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Kurs i sidenmåleri
Lördagen den 4/10 mellan 10.00-16.00
Kursen kostar 550:- inkl färg och fixering, en enkel
vegetarisk lunch och fika. Det tillkommer en kostnad
för sidenet beroende på vilken kvalitet du väljer och hur
mycket du vill måla. Ett exempel, en färdigsydd schal,
Pongé 180 * 45 kostar 100:Har du frågor eller vill anmäla dig ring senast 20/9
Eva Weissbach och Ulla Reimers
Bråttensby Gamla Skola
Tel. nr 0513-40001

Västergötlands historia
under 5000 år
Fredagen den 31/10 kl. 19.00 kommer
historikern Bengt Wadbring från Vårgårda
till Bråttensby bygdegård
Servering Alla välkomna!
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Medarrangör

