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Inledning
Detta är det första Rappestad-bladet som utges av
Hembygdsföreningen. Vi avser att komma ut två till tre ggr
per år. Vår ambition är att vi ska täcka hela Rappestad med
alla dess föreningar. Tidningen skall vara öppen för alla som
bor i Rappestad med omland och som vill sprida information
eller bara tala om något kul.

Rappestad
b l adet

Rappestads Hembygdsförening bildades 1996. Den är en av
de yngsta föreningarna i kretsen, men vi har ändå ca 250
medlemmar. Vi vill att föreningen ska fungera både som
hembygdsförening och byalag.
Målsättning för verksamheten är bl.a. att bidra till kunskapen och känslan för hembygden och att vårda miljö och
natur. Vi vill arbeta för att folk vill bo kvar i bygden.
En viktig del i vårt arbete är att främja gemenskapen mellan
byborna. Vi ordnar därför familjeträffar, valborgsmässofirande, korvgrillning och liknande arrangemang. Vi har även
bjudit in föreläsare för att prata om trädgårdsskötsel och
haft vin-, ost- och potatisprovningar.
Rappestad har en ganska ung befolkning och just nu relativt
många nyinflyttade. Vi vill bidra till att sprida kunskap om
och känsla för trakten, så att de kan göra den nya hembygden till sin. Det är viktigt att återskapa en hemkänsla, som
idag har gått förlorat för många människor.
Uno Berntsson, ordf.

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

Rappestads kyrkliga syförening

Statistik om Rappestad

Syföreningen bildades 1973 och har för närvarande 14 medlemmar. Vi träffas hos varandra första onsdagen i varje månad. Varje år före påsk har vi en vårauktion, som givit bra
resultat. Pengar går bl.a. till en fadderfamilj i Lettland,
Lutherhjälpen, Stadsmissionen, Frälsningsarmén och IM. På
våren ordnar vi en utflykt, ofta till någon plats i länet. Hör
av dig om du vill vara med i vår syförening, där vi har
mycket trevligt tillsammans.
Ingrid Lööf, ordf. Tele 013-810 53

Rappestads Ridklubb
Folkmängd i Rappestad och grannsocknar
Sjögestad
Västerlösa
Björkeberg
Rappestad
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2004
718
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1990

Befolkningsprognos för Rappestad
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Hämtad från kommunens statistik

Rappestads Ridklubb har funnits i Rappestad sedan 1970.
Först fanns klubben vid Storgården men 1974 flyttade den
till Nedre Fågelberg. Åtta år efter flyttningen byggdes
ridhuset, efter en tid i ett tillfälligt ridtält.
Klubben har, tillsamman med Christine Esping, byggt upp en
omfattande rid- och tävlingsverksamhet. Arbetet har gett
utdelning i många fina placeringar för klubbens medlemmar,
bl.a. i svenska mästerskapen.
I dag har Rappestads Ridklubb cirka 350 medlemmar.

Skolor och fritidshem i Rappestad

Ris till valborgsmässoeld
I år samlar vi ris till vår valborgsmässoeld på samma ställe
som ifjol. Obs! endast brännbart trädgårdsavfall o dyl.
Säkrare ridväg mellan Rappestad och Folåsa ridhus
För att minska risken för olyckor planeras en rid- och (promenadväg?) vid sidan av Vikingstadsvägen. Den skall gå
mellan Rappestad och Folåsa ridhus. Ni som varit uppmärksamma har sett att stängslet tagits bort längs vägen. Nu i
vår skall det sättas upp igen fast någon meter in och
vägverket skall måla en heldragen linje på vägen under
motorvägen. Sedan kan ryttarna ta sig till och från ridhuset i
Folåsa och bara gå på vägen då de passerar vägtunneln.
Magnus Gröntoft

Skolan har läsåret 04-05 två klasser mot normalt tre. I
skolan finns tre klassrum, matsal, bibliotek, personalrum
samt en gymnastiksal. På skolan arbetar fem lärare, husmor, städerska och elevassistenter. Skolan välkomnar besök
om man vill träffa barnen. Du kan hjälpa barnen genom att
läsa för dom och lyssna på när de läser. Berätta gärna hur
det var förr i tiden och om ditt yrke. Skolan har tfn. 803 26.

Annons:

Stallet på Fågelberg gård

Lillebo fritidshem ligger vid skolan och inrymmer just nu
5-års verksamhet, förskoleklass och fritidshem. Här arbetar
åtta personer som förskolelärare, fritidspedagog och barnskötare. Varje år hålls en basar där barnen uppträder och
säljer bröd. För behållningen görs en utflykt. Årets basar
hålls den 10 maj kl. 17-19 och hit är alla välkomna.
Tomtebo förskola finns på Backasandsgatan 17. Här finns
barnen mellan 1-5 år. Just nu finns där 26 barn och sex personal. Temat under våren är ”jag och min familj”. Barnen
sjunger, har gymnastik och går till skogen. Och naturligtvis,
här leks det mycket både ute och inne.

Fågelberg gård ligger mellan motorvägen och Rappestad,
intill Tomtebo förskola. Här finns ett nybyggt stall för åtta
hästar. Behöver du hästbox för en ponny eller mindre ridhäst har vi plats. Ring 804 10.

Händer i Rappestad med omnejd
Fem församlingar blir en
•17 april kl. 10. Mässa med körgrupp.
•30 april kl. 21. Valborgsmässobål med fyrverkeri.
•1 maj. Hopptävling för ridhäst. Hinderhöjd 1 - 1,30m.
•1 maj kl. 18. Ionagudstjänst med Koral- & Västerlösakören.
•maj. Familjekväll i församlingshemmet. Tid meddelas senare.
•8 maj kl. 10. Motorcykelgudstjänst.
•10 maj 17-19. Basar i Lillebo fritidshem.
•15 maj. Ponny hoppning, allsvenskan div. III, final.
•22 maj kl. 10. Konfirmation.
•5 juni. Hopptävling för ridhäst. Hinderhöjder 0,90 - 1,10m.
Den 1 januari 2006 läggs våra fem församlingar ihop till en
församling som kommer att heta Vikingstads församling.
I denna församling finns fem kyrkor; Vikingstad, Rappestad,
Sjögestad, Västerlösa och Björkeberg, med sina respektive
församlingshem. Det finns dessutom ett Kyrkans hus där
verksamhet bedrivs och expeditionen finns.
Gudstjänsterna kommer att finnas kvar i alla våra kyrkor.
Kyrkoråden i de nuvarande församlingarna omvandlas till
sockenråd, med uppgift att värna om kyrkans gudstjänster
mm. Det kommer att bildas ett gemensamt kyrkoråd, det
som tidigare varit kyrkonämnden.
Du som är intresserad av att delta i Rappestads sockenråd
kan kontakta kyrkorådsordf. Leif Olsson. Tele 805 34.

•6 juni kl. 18. 6-junifirande i Bosses hage.
•9 juni. Skolavslutning i Rappestad
•15 juni kl. 19. Cykelutflykt. Samling vid skolan.

