Händer i Rappestad med omnejd

Nr 6, oktober 2007

• Fr. 19 okt, kl. 19. Familjkväll.
• Ti. 30 okt, kl. 19. Datorkurs.
• 2-3 nov. Kaffe i kyrkan inför Alla helgons dag.
• To. 8 nov, kl. 19. Chokladprovning.
• Lö. 17 nov, kl. 10-16. Julmarknad.
• Sö. 18 nov, kl. 10. Jubileumsmässa – Rapp. kyrka 200 år.
• Fr. 23 nov, kl. 18.30. Syföreningsauktion.
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Rappestads kyrka 200 år
Den 18 nov. firas Rappestads kyrkas 200-års jubileum. Då
sjunger Astrid Kastensson. Efteråt bjuds på smörgåstårta
och Arne Asplunder berättar om kyrkans historia.

Rappestads kyrka 1807 - 2007 år.

Klockargård i Rappestad, se artikel på sidan 3.

Ordförande ha ordet

Har du dator …

Nu är det höst och vi går mot mörkare tider och vi kan se
tillbaka på en vår och sommar med blandat väder.

som går perfekt och du kan allting om den? Då behöver du
inte denna kurs. Men vill du veta:

Föreningens aktiviteter har som vanligt varit välplanerade.
Året började med julgransplundring för de små, lördag den
13 januari. För detta uppskattade arrangemang stod Jessica,
Ann, Sabina och Renée. Renée ledde dansen och Einar
spelade. Nästa tillställning var familjeträffen som var lite
glest besökt, vi hoppas att det blir bättre nu i höst (se
anslag). För Musikunderhållningen svarade Bert enmans
show.

Hur man arbetar i Excel? Hur man får till en hemsida? Hur
en dator ut ser inuti? Hur en brandvägg fungerar?

Valborgsmässoelden samlade över 200 personer vilket nog
är rekord. Fyrverkeriet var även detta år jättefint vilket är
Uffes förtjänst. 6:e junifirandet genomfördes i vackert väder
och var också välbesökt. Hagen var i topptrim trots stormen
Per. Sabina hade ordnat med en trevlig tipspromenad. Nu
kommer höstens aktiviteter, med familjeträff, chokladprovning och den sedvanliga julmarknaden (se anslag).
Det är många som tidigare varit medlemmar men som inte
ännu har löst för året. Vi kommer att sända en påminnelse
och hoppas att alla vill vara med.
Styrelsen hoppas på en god fortsättning.
Uno Berntsson

Rappestad-bladet utges av Rappestads Hembygdsförening.
www.rappestad-hbf.se
Kontaktpersoner: Uno Berntsson 218000,
Magnus Gröntoft 80410 samt Ulf Österberg 81609.

Undrar du något av detta eller något annat om datorer så är
det här din kurs. Kursen är gratis.
Tisdagen den 30 oktober klockan 19 till 20 i församlingshemmet.
Välkommen säger Ingemar Striem.
E-post: ist@striems.se. Telefon: 806 79.

Klockargården i Rappestad
Klockargården, som tidigare hette Klockarlyckan, har genom
åren haft flera funktioner. Huset uppfördes år 1848 av
Rappestads socken för att inrymma kommunalhus och en
bostad åt skol/kyrkvaktmästare. Senare inhystes även ett
bibliotek.
Huset inköptes ca 1954 av Rappestads församling och fyra
år senare flyttades huset 20 m in från vägen. Då anlades
även en källare under hela huset och en omfattande
reparation och ombyggnad utfördes, med bl.a. nuvarande
lägenhetsindelning.
De första hyresgästerna var: Kyrkvaktmästare Josef och
Signe Karlsson, i 3:an bv. Lantbrukare Ture och Karin
Karlsson, i 2:an bv. Distriktsköterskan Rosa Qvarnström, i
3:an öv., där hon även hade sin mottagning, samt
kyrkogårdsarbetare Ivan Norén med fru Anna, i 1:an öv.
Vid kommunsammanslagningen till Norra Valkebo flyttades
all kommunal verksamhet till Vikingstad. Huset har sedan
dess varit en ren hyresfastighet.
Uno Berntsson och Leif Ohlsson

Klockargården

Rappestad förr och nu
Vi har i detta och tidigare nummer berättat om olika platser
och gårdar. På detta uppslag kan ni lokalisera de olika platserna. Hela kartmaterialet finns på Häradsekonomisk karta,
på DVD.

150 år senare ser vi att Rappestad växt och några gator har
fått sina namn efter gamla gårdar. Motorvägsbygget medförde att fick en ny väg till Vikingstad. Detta kartmaterial
finns på Terrängkartan, tidigare Gröna Kartan.

Rappestad 1868-77. Jtp betyder jordtorp. Till dessa fanns någon åker och
kanske äng. Bs betyder backstuga. Här fanns i bästa fall en kålgård eller
täppa. Utfl.g. innebar att gården flyttats hit efter skiftet.

Rappestad idag.

