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Midsommar 
i det gröna

Midsommarafton firades i år på Kyléns loge. Här är Johan Stjerna med sin dotter Ellen, vars 
midsommarkrans var så fin att även kalvarna i hagen beundrade den.
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Vi i Bråttensby
Redaktionsgrupp:
Kjell Johansson 0���-6�8��� brattensby@tele�.se
Barbro Johansson  0���-6�8��� barbro.jo@tele�.se
Margareta Håkansson 05��-4004� mchakan@swipnet.se 
Paul Johansson 05��-40008 paul-johansson@swip-
net.se
Cecilia Frändberg 05��-40�50 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.

Pressstopp och utdelning
Tidningen planeras att delas ut 4 gånger per år med pressstopp 
den �5 februari, maj, september och november. 

Du kan ladda ner tidningen på vår hemsida se ”Hemsida”. 
För att få veta när tidningen kommer så kan du skicka din e-
postadress till brattensby@tele�.se så får du information om 
när tidningen är utlagd på hemsidan.

Annons
För att täcka kostnaderna för tryckning säljer vi en annons 
för �50.-. Sponsring är ett annat alternativ för dig som vill 
bidra till tidningens tryckkostnader. Hör av dej om du vill an-
nonsera 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 
redaktionsgruppen.

Tidningen är till för att ge oss i Bråttensby en sammanhåll-
ning och gemenskap. Hjälp oss att fylla den med text och bild. 
Kom gärna med material, helst via mail till 
brattensby@tele�.se. 

På en promenad 
i början av augusti 
upptäckte jag bök-
spår efter vildsvin 
intill Vitamossen. 

Det hade legat 
virke där tidigare 
och förmodligen 
var det maskar och 
larver som locka-
de!

Christer i 
Gäddegården

Vildsvin i byn!

Kanske är Bråttensbyborna nöjda med de 
växter de har i trädgården och på fönster-
brädena. Eller kanske var helt enkelt många 
upptagna just den dagen då vi ordnade växt-
bytardag i Bråttensby bygdegård. 

Vi sju som kom fyllde i alla fall ett bord 
med växter av olika slag: pelargon, fuchsia, 
novemberljus, tagetes, kryddväxter, munk-
renfana, stor blåklocka, stjärnflocka m.m., 
och bytte friskt med varandra. 

Sen tog vi oss en trivsam fikastund med-
an årets första åskväder hade en föreställ-

ning utanför fönstret. Nästa år gör vi ett nytt 
försök, så välkomna då!

Barbro

Växtbytardag

Här byter Barbro, Eva, Svea och Berna växter med varandra, medan åskan dundrar utanför.
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Skurar med häftig blåst avlöste varandra 
torsdagen den �8 maj, men upphörde lagom 
när tipspromenaden i Bråttensby började. 7� 
personer, 66 vuxna och 6 barn, gick rundan, 
med start och mål hos Börje och Carina. 

Den här gången hade vi arrangörer (Ce-
cilia, Roger, Kjell och Barbro) lagt rundan 
på vägar förbi gårdar i Bråttensby. Efteråt 
var det samling med fika i bygdegården, 
vilket Berna, Elsie, Margareta Kylén och 
Carina stod för. 

Här såldes också lotter och vinnarna pre-

Tipspromenad

senterades. 
Sex personer, alla i sällskapet Amne-

hammar med vänner, prickade in �� rätt 
på vuxenfrågorna. Vinnare blev Christer 
Amnehammar. Barnfrågorna vanns av Lin-
da Johansson. Dessutom lyckades Astrid 
Hermansson gissa exakt rätt på skiljefrågan, 
nämligen att garnet till en stickad fyrkant 
var 597 cm, vilket gav henne en extravinst.

Barbro

Fölene- och Remmenebor svarar på tipsfråga vid grinden mellan Bengtssons och Johanssons i 
Östergården. Vägen mellan Bråttensby och Eggvena fylldes av personer som gick tipspromenad i den sköna 

försommarkvällen.

H-mek, Allt inom svets 
och reparationsarbete, 

Tel 0705-690827
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bollar mellan benen. 
Tjejerna vann!

Nu hade vi rört 
på oss, och fikat 
med smörgås och 
midsommarbakelse 
smakade jättegott. 
Festen avslutades 
med prisutdelning 
på tipspromenaden. 
Det fanns ingen 
tolva, men Barbro 
Johansson och An-
ders Kylén hade �� 
rätt. Bland de som 
hade �0 rätt drogs en 
pristagare, Karl-Olof 
Kylén.

Margareta 
Håkansson

Femdygnsprognosen i början av mid-
sommarveckan följs med extra spänning. 
Hur kommer vädret att bli denna magiska 
helg? Blir det firande ute eller inne? Efter 
ett par fina dagar i mitten av veckan blev det 
just så ostadigt som vi har fått uppleva de 
senaste åren. På midsommaraftonens för-
middag bestämde Annika och Hans att det 
får bli firande i Kyléns ladugård för tredje 
året i följd. Tack för denna ladugård med 
loge som är helt perfekt för en sommarfest 
när det regnar ute.

Ca �0 personer samlades till en traditio-
nell midsommarfest. Den lilla midsommar-
stången kläddes först. �� kluriga tipsfrågor, 

författade av Cecilia, satt uppsatta runt väg-
garna. Det blev en liten promenad runt i 
lokalen under tiden som vi funderade över 
svaren.

Det blev dans kring stången till levande 
musik! Rune Gustavsson spelade dragspel 
och Gunnar Österman fiol. En åldersblan-
dad skara dansade några av de vanligaste le-
karna som Räven raskar, Vi äro musikanter, 
En bonde i vår by m.fl. 

Annika och Hans är mästare på lekar. 
Den traditionella 5-kampen blev i år en 4-
kamp med ett tjej-lag och ett kill-lag. Vi fick 
svara på knepiga frågor, kasta bollar i hink, 
räkna upp namn på en viss bokstav och rulla 

Midsommar

Fyrkampen var rafflande. Här är det tävling i tunnelboll.

Små grodorna är en klassiker och ett måste i midsommardansen.

Killarna tänker intensivt, men tjejlaget vann i alla fall.
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Tack Annika, Hans och Amanda!
Det var tio år sedan som Annika och 

Hans tog initiativet till midsommarfirande 
på Gröna berg. Platsen för den gamla fest-
platsen hade vuxit igen med sly och Hans 
hade ett digert arbete med att röja upp en 
grön yta igen. Varje år sedan dess har han 
sedan hållit buskar i schack och slagit grä-
set. Ett av målen har varit att kunna vara 
där på midsommar. Förutom att hålla Gröna 
berg rent och fint så har Annika och Hans 
lag ner ett jättearbete med midsommarfiran-
det de här åren. Nu vill de sluta och vi kan 
bara tacka för alla åren.

Hur ska det nu gå med midsommarfiran-
det i Bråttensby?

Margareta Håkansson

5 juli, mitt i sommaren, 
bjöds vi Bråttensbybor på 
proffsigt framförd folk-
musik. Det var den skön-
sjungande och spelande 
duon Anda hemmahörande 
i Stockholm, som gav en 
timmes konsert. 

Anda består av Mattias 
Ristholm som spelade på 
saz (turkisk långhalsluta) 
och Anders Peev som spe-
lade på tenornyckelharpa. 

Tillsammans bjöd de på 
en omväxlande repertoar av 
folkliga koraler, medeltids-
ballader och egenkompone-
rat material. 

Det var fint att få höra 
dessa kyrkosånger som de 
antagligen lät innan psalm-
boken kom i bruk. När två 
vackra mansstämmor, till-
sammans med denna turkis-
ka luta, fyllde kyrkorummet 
var det som om man förflyt-
tade sig tillbaks till medel-
tiden. 

Vi fick också lära oss att 
ordet fattig var flitigt före-
kommande i gamla texter. 

Cecilia

Vacker folkmusik 
i Bråttensby 

Amanda prickar boll i hink, medan resten av tjejlaget väntar på sin tur.

Ljuva toner från tenornyckelharpa och turkisk långhalsluta i 
Bråttensby kyrka. 
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har mist sin vän.
Jag vill ha en egen måne, jag kan åka 

till.
Där jag kan glömma att du lämnat mig.
Jag kan sitta på min måne, och göra vad 

jag vill.
Där stannar jag tills allting ordnat sig. 

Konserten i Bråttensby kyrka den �4 maj 
inleddes med fakta om Ted Gärdestad. Boy-
sen, Anders Sparlund och Joakim Björnberg 
från Grästorp, spelade och sjöng några av 
de mest kända av Teds sånger. Anders och 
Joakim ville inte prata mellan låtarna, så 
alla fakta fick vi först. De bjöd på vacker 
tvåstämmig sång till piano och gitarr. De 

började med Jag vill ha en egen måne, se-
dan fick bl.a. lyssna till För kärlekens skull, 
Himlen är oskyldigt blå, Sol vind och vatten 
och Vilken härlig dag. Många hade kommit 
till Bråttensby kyrka den här kvällen och 
jag tror att många med mig skulle vilja hört 
många fler av Teds underbara sånger.

Lisa Antonsson höll en liten andakt. Lisa 
är ny präst i Herrljunga pastorat sedan bör-
jan av maj.

Margareta Håkansson

Ted Gärdestad föddes i februari �956. 
Han avled i juni �997, då han tog sitt liv, 
efter en längre tids depression. Men musi-
ken lever kvar, nästan mer och mer för var 
år som går.

När man läser om Ted Gärdestad och 
hans liv så inser man hur nära Ted och hans 
bror Kenneth stod varandra, både som sys-
kon och kollegor. Kenneth var åtta år äldre, 
och han har sagt att han älskade sin lillebror 
från första stund han såg honom.

Kenneth skrev texterna och Ted musiken, 
och det känns nästan som att Kenneth kun-
de läsa Teds tankar. Ted sa vad låten skulle 
handla om och Kenneth skrev, men det var 
alltid Ted som godkände i slutändan.

Förutom musiken så älskade Ted all 

idrott, speciellt fotboll och tennis. Inom 
tennis var han så duktig att han som tonår-
ing spelade två SM-juniorfinaler mot Björn 
Borg.

�97� gjorde Ted sin skivdebut, bara �5 
år gammal, med albumet ”Undringar” pro-
ducerat av Björn och Benny. På denna skiva 
fanns ”Jag vill ha en egen måne”, där en del 
av texten kommer här:

Du har då aldrig trott på tårar, det pas-
sar inte för en karl.

Om man är över 15 vårar, finns inga 
känslor kvar.

Kan du förstå två våta kinder, dom torkar 
lika snabbt igen.

Man rår ej för att tårar rinner när man 

”Ted Gärdestad i våra hjärtan”

Herrljunga pastorats nya präst Lisa Antonsson flankerad av Anders Sparlund och Joakim 
Björnberg.

Duon Boysen från Grästorp framförde kända låtar av Ted Gärdestad.
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Bowlingsäsongen 
startar!

Fredag 4/9 åker bowlinggänget med respektive till 
Lumber & Karle i Kvänum för att spela bowling.  
Därefter äter vi en bit god mat på restaurangen. 

Ni som inte har spelat bowling tidigare, 
eller bara vill åka med för att äta, är också välkomna.

Vi åker kl. 18.00 från Bråttensby skola, 
spelar bowling kl. 19.00 och äter kl. 20.15.

Låter det intressant? 
Anmäl er till mig senast 1/9.

Christer i Gäddegården tel. 0513-40042


