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September 2013

Körsång i nyrenoverad kyrka

Eggvenakören med Peter Bengtsson.

Välkommen att följa med till Unos djur
Söndagen den 29 september åker vi till Bredared och Unos djur.

På museet kan du se Uno Axelssons hela samling av skulpturer som han skapade under sin levnad, 250 djurskulpturer av trä. Samling vid Bråttensby skola kl 14 för avresa i egna bilar.
Besöket tar ca 1,5 timme, Inträde 50 kr, Kaffe, bulle och kaka kostar 45 kr
Anmälan före den 25 september kvällstid till Sune 0513- 40025 eller Eva 0513-40075
Eftersom det är öppet går det
bra att följa med utan ha anmält men det är bra för dem
att veta hur många det blir på
ett ungefär.
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Information om tidningen
Utgivning

Tipspromenad 2013

Tidningen på nätet

Som ni har märkt var det längesedan tidningen senast kom ut, vilket framför allt har berott på
tidsbrist. I nuläget är det osäkert när nästa nummer kommer, men förhoppningsvis ska tidningen kunna fortsätta i någon form.

Vi har hittills haft en hemsida på Tele2 men
den kommer att försvinna då abonnemangen på
Tele2 avslutas. Tidningen kommer istället att finnas tillgänglig via Dropbox, och du som har lämnat en e-postadress kommer att få ett mail med en
länk så att du kan ladda ner tidningen.

Kontakt
Att Tele2-abonnemanget avslutas innebär
även att epostadressen brattensby@tele2.se läggs
ner. Vill du nå redaktionen kan du maila till
Barbro11@telia.com.

Årets tipspromenad i Bråttensby lockade 59
personer. Den här gången utgick rundan från
bygdegården och gick upp vid kyrkan och sen
genom de fina hagarna ovanför Gröna berg. Frågorna var som vanligt i svåraste laget. Ingen hade
12 rätt, men tre personer hade 11 rätt. Vann gjorde
Ingemar Ljungberg. Margareta, Berna och Ninni
stod för fikat, Anna sålde lotter.
Barbro

Redaktionsgrupp:

Kjell Johansson
Barbro Johansson
Margareta Håkansson
Paul Johansson
Margaretha Kylén

Vi i Bråttensby
0322-628113 kjell12@telia.com
0322-628113 Barbro11@telia.com
0513-40042 gaddegarden@gmail.com
0513-40008
paul-johansson@swipnet.se
0761-649505
margareta.kylen@gmail.com

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.

Annons

För att täcka kostnaderna för tryckning säljer vi en annons för
250.-. Sponsring är ett annat alternativ för dig som vill bidra
till tidningens tryckkostnader. Hör av dej om du vill annonsera
eller sponsra.

2

Pressstopp och utdelning

För att få veta när tidningen kommer så kan du skicka din
e-postadress till Barbro11@telia.com så skickar vi en länk till
Dropbox så du kan ladda ner tidningen. Du får även en inbjudan till en gemensam mapp i Dropbox så tidningen läggs in i
din dator automatiskt.

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 sammanhållning
och gemenskap. Hjälp oss att fylla den med text och bild. Kom
gärna med material, helst via mail till
Barbro11@telia.com
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Bilder från Antarktis
kommit i land uppmanades de av reseledarna
att välja ut en plats att stanna på, för att få sin
egen personliga ”pingvinupplevelse”. Man fick
inte lov att trampa omkring i snön och göra den
ojämn, för då blev de svårt för pingvinerna att ta
sig fram på sina små korta ben. Pingvinerna är
dock nyfikna djur och kom nära besökarna, så att
de kunde ta fina – och även helt bedårande! – bilder av dem.
På Antarktis finns fem sorters pingviner, varav
Katarina fick se fyra: åsnepingviner, adeliepingviner, en sort utan svenskt namn, men som skulle
kunna kallas ”hakbandspingviner” och kejsarpingviner. Kejsarspingviner fanns egentligen inte
på den sida av halvön där resesällskapet höll till,
men man siktade ändå fyra unga kejsarpingviner, som förmodligen gett sig ut på upptäcktsfärd. Den pingvin som inte finns på Antarktis är
kungspingvinen. Pingviner har svårt att gå på

En kall vårvinterkväll i mars var det årsmöte
i bygdegården och ett tjugotal personer kom för
att vara med. Kvällen inleddes med en spännande reseskildring från Antarktis. Det var Katarina
von Hofsten från Kvinnestad som visade bilder
och berättade om den resa hon företagit tidigare
i vinter till jordklotets sydligaste plats. När det är
sommar på Antarktis är det behagliga -2°, och den
grupp hon reste med hade osedvanlig tur med
vädret. Det var klart och vindstilla hela tiden och
eftersom de uppehöll sig på Antarktiska halvön
strax norr om södra polcirkeln var det sol 22 timmar om dygnet.

kumentation och forskning och som resurser för
passagerarna. Exempelvis stod alltid en biolog på
bryggan och spanade efter djur och ropade ut i
högtalarna när något intressant dök upp, så alla
kunde komma och titta. Fotograferna gav goda
råd till deltagarna om hur man tar naturbilder.
Förutom fåglar, sälar och späckhuggare kunde
de njuta av det storslagna ishavslandskapet, med
ståtliga isberg som tidvis ”kalvade” med väldiga
brak. Den pågående uppvärmningen av jorden
märks allra tydligast vid polerna och Katarina berättade att det sker en snabb avsmältning under
somrarna.

Det var en exklusiv resa, som hon fick möjlighet att göra, tack vare att hennes bror arbetar som
inköpschef på det fartyg som de åkte med. Fartyget, som ägs av National Geographic, har plats
för 150 personer. Fotografer, biologer och marinbiologer fanns med på resan, både för egen do4

När resenärerna första gången steg ur fartyget
framme i Antarktis, var det inte mark, utan is, de
hade under fötterna. Fartyget hade helt enkelt
kört in i isen och passagerarna fick gå på isen in
till land. Det som lockar människor till Antarktis
är för det mesta pingvinerna. När passagerarna

land, men de har klor på tårna, så att de klarar
att klättra. När de ska ta sig ner till vattnet kanar
de på snön. Vi fick se bilder både på pingvinstigarna och på deras rutschkanor. Är de klumpiga
på land, så är de desto smidigare i vattnet, där
”flyger” de fram, berättade Katarina, som haft en
fantastisk upplevelse av att sitta i en kajak med
simmande pingviner runtom.
Den största arbetsuppgiften för pingviner är
att bygga bo, fick vi veta. Deras bo består av en
hög med stenar, på vilket ägget läggs, detta för att
skydda det mot forsande smältvatten. Ett bo kan
bestå av 3000 stenar, som pingvinerna hämtar en
och en nere vid stranden och bär i näbben upp till
boet. Värst är det för de unga pingvinerna, som
är lägst i rang. Medan de är nere vid stranden och
hämtar stenar kommer pingviner med högre rang
och tar stenar från deras bon. När äggen är lagda
handlar det om att freda sig för labbar, skrakar
m.fl., som kniper ett ägg eller en unge så fort de
får en chans. Åsnepingvinen är den enda pingvin
som lägger två ägg, vilket
är en fördel för dem, och
troligen är anledningen till
att deras utbredning har
ökat.
Katarina visade också
bilder på andra djur, på
växtlighet och isformationer. Den upp till tre meter
långa leopardsälen är ett
rovdjur som på fotot visade upp sig med ett elakt
leende. Lite bruna lavar är
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Årsmöte 2013

Vid årsmötesförhandlingarna blev det omval
av styrelsen och övriga poster. Enda förändringen
blev att bokgruppen tills vidare läggs ner. Tidningen, som varit vilande sedan förra årsmötet,
kommer att fortsätta, men i mindre omfattning.
Några programpunkter diskuterades, bl.a. fick vi
rösta mellan några olika förslag till utflyktsmål

till sommaren. Avslutningsvis höll ordförande
Sune ett tal och överlämnade en blomma till Ingvar och Elsie som flyttar till Herrljunga, men förhoppningsvis inte försvinner från Bråttensby för
det.
Barbro

Styrelse och arbetsgrupper 2013
Ordförande: Sune Johansson
Sekreterare: Tore Aronsson
Kassör: Börje Aronsson
Ledamöter: Christer Håkansson, Eva Bayard, Ingrid Johansson
Revisorer: Dan Johansson, Sven Aronsson, ersättare Birger Yngvesson
Aktivitetsgruppen: Elsie Valdemarsson, Anna Nilsson, Christer Håkansson
Torpgruppen: Ingvar Valdemarsson, Lars-Rune Hermansson
Tidningsredaktionen: Barbro Johansson, Kjell Johansson, Margareta Håkansson,
Paul Johansson, Margareta Kylén
Bygdegårdsansvarig: Börje Aronsson
Valberedning: Birger Yngvesson, Bo Frändberg
den enda växtlighet som finns på land i detta klimat, där det kan bli ner till -50° på vintern. Isen
var en fascinerande upplevelse.
- Första gången åker man till Antarktis för
pingvinerna, andra gången för isen, sa Katarina.
Isen uppträder i en mängd nyanser och i rent
magiska formationer. Ett isberg såg ut som en
kyrkorgel, ett annat som en svamp. När deltagarna åkte runt i sina kajaker blev de tillsagda att
hålla respektfullt avstånd till isbergen, eftersom
de kan välta utan förvarning.
Intresset för reseskildringen var stort och Katarina fick svara på många frågor från åhörarna
innan det blev dags för fika med smörgås och
kaka, som Margareta och Eva bjöd på.

Årets Bråttensbybebisar
Under året har Bråttensby förärats fyra nya invånare:
Olle Westlin, född den 30 december 2012, son till Marta och Hugo Westlin.
My Rickardsson, född den 9 februari 2013, dotter till Louise Aronsson och
Andreas Rickardsson.
David Lindgren, född den 21 mars 2013, son till Ulrika och Göran Lindgren.
Viktor Lindås, född den 18 augusti 2013, son till Sara Lindås och Tomas
Berggren.
Varmt välkomna alla fyra till Bråttensby och till världen!

Barbro

Detta nummer sponsras av PAJO Mekaniska
0322-628029
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Renovering av Bråttensby kyrka

Färgen hade börjat flaga på dekorationsmålningen.

Hela kyrkan var full av ställningar när tak och väggar målades.

För varje kyrka i Pastoratet finns en vård- och
underhållsplan. Inför varje nytt budgetår tas beslut om vilken kyrka som har störst behov av renovering och 2013 hade turen kommit till Bråttensby kyrka.
Det kom hastigt på att kyrkan skulle stängas i
februari och renoveringen skulle påbörjas. Gudstjänstbladen för våren var tryckta. De fick göras
om, utan gudstjänster här i kyrkan. Många Bråttensbybor undrade säkert vad som hänt och så
småningom kom en förklaring på kyrkans sida i
Knallebladet.
Det mesta renoveringsarbetet är gjort inomhus. Målningsarbete av väggar, tak, fönster, dörrar, dekorationsmålningen på predikstol och läktare. Det blev ny dekorationsmålning på altaret
och i innerdörrarnas speglar. Slipning av golv.
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Byte av elcentral. Nytt styrsystem för uppvärmning. Renovering av altartavla, sköldar och ljuskronor. Mattan i gången byttes ut. Det blev en blå,
som går ton i ton med bänkarnas sidspeglar.
Utvändigt har torntaket förbättrats. Det som
inte har åtgärdats än är en bra handikappramp
till kyrkan.
I samband med renoveringen köpte syföreningen två altarljusstakar, så att man nu kan använda sex ljusstakar, vid speciella tillfällen.
Den 16 juni var första gudstjänsten efter renoveringen och det blev en högtidlig gudtjänst med
fin musik av Eggvenakören tillsammans med
Peter Bengtsson. Präst var Peter Westerberg och
gudstjänsten avslutades med kyrkkaffe.

Kyrkkaffe.

Margareta Håkansson
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Bråttensby kyrkliga syförening
Tack Cecilia
Tack Cecilia för de år du arbetade för Bråttensby församling, i kyrkorådet och som kyrkvärd!
Bilden togs vid en musikgudstjänst i Bråttensby
kyrka den 16 september 2012.

Uppställning framför huvudbyggnaden på Åh.

Tack Cecilia

Tack Cecilia för de år du arbetade
för Bråttensby församling, i kyrkorådet
och som kyrkvärd! Bilden togs vid en
musikgudstjänst i Bråttensby kyrka den
16 september 2012.

Kyrkliga syföreningen har inte haft så mycket
verksamhet de senaste åren och har nu i vår beslutat sig för att upphöra. Som en del av avvecklingen beslutades det att medlemmarna skulle
göra en resa tillsammans. Den resan genomfördes
den 14 augusti och gick till Åh Stiftsgård i Ljungskile. Huvudmålet var stiftsgården där vi tittade
in i kyrkan, där konfirmander tränade.
Vi fick en god middag och sist gick vi en promenad ner till havet och tittade ut över sundet
bort mot Orust. Ditresan gick över Lilla Edet och
hemresan via Uddevalla, Vänersborg och Hunneberg. Det blev en heldag i lagom bussåkarväder
och alla var nöjda med utflykten.
Margareta Håkansson
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Margareta Håkansson

Svar
1: Aspekullen info från Ingvar Waldemarsson . För
er som inte känner till platsen eller namnet, så ligger
Aspekullen efter vägen från Bråttensby före detta skola,
mot Eggvena.
2: Joakim Hermansson Backgården. Kortet är
taget dagen efter han flyttade in, senare flyttade även
flickvännen Lovisa Zagerholm dit. Välkomna och lycka
till!
Ingvar och Elsie Waldemarsson som bodde där
tidigare har flyttat till Herrljunga. Vi önskar er lycka till
i ert nya hem!

Berna, Karin, Rune och Dan på väg ner till havet.
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Bildgåtan
Vilka är
platserna?
Svaret hittar du på
sid. 11.
Denna
bild visar
en samling
träd som
nog nästan
alla
sett.
Dock växte
här träd av
annan sort
än vad som
syns
nu.
Det var troligtvis en
relativt stor
dunge. Hur stor denna var vet vi inte, man kan tänka sig att allt efter som man odlade upp
minskade mängden träd. Troligtvis har dungen varit borta redan på 1900-talets början. Men
ända in på 1990-talet kunde det hända att rötter plöjdes upp.

Vems gård är detta?
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