Hej alla Hembygdsvänner!
Nr 2, september 2005

Nu är det dags för nummer två av Rappestad bladet,
sommaren är över och man kommer in i en lugnare lunk.
Våren arrangemang med valborgsmässoeld och fyrverkeri,
6-junifirande i Bosses hage och cykelutflykt till Kärna mosse
var mycket omtyckta aktiviteter med mycket folk.

Rappestad
bladet

För att göra flera trevliga arrangemang behöver vi få veta
vad ni tycker vi ska göra. Hör av er med ris och ros och
förslag på aktiviteter till någon i styrelsen, se nedan.
Nu ser vi fram emot en skön höst med trevliga och
välbesökta aktiviteter.
Uno Berntsson, ordf.
PS. Någon har brutit upp dörren till vår förrådsbarack, gått
in och tagit med sig två fönster. I övrigt var inget annat
stulet! DS.

Rappestad-bladet utges av Rappestads Hembygdsförening.

Kontaktpersoner: Uno Berntsson 218000,
Magnus Gröntoft 80410 samt Ulf Österberg
81609.

30 km/tim i hela Rappestad

Rappestads kyrkliga församlingskrets
Vår syförening bildades redan 1880 av prosten Sven Alfred
Lindblom. År 1932 ombildades den och fick namnet Rappestads kyrkliga församlingskrets. Föreningens mål och inriktning var då, som nu, att stödja kyrkans hjälparbete genom
gåvor till Lutherhjälpen, Sv. Kyrkans mission, IM, Stadsmissionen m.fl.
Föreningen har också skänkt många olika inventarier till
Rappestads kyrka och församlingshem. Vi är nu åtta medlemmar som träffas ca nio gånger per år. En gång om året
ordnas försäljning.
Ingrid Egelstig och Vera Samuelsson, tele 013-808
77

Trafiken och hastigheten genom Rappestad har ökat markant och Hembygdsföreningen har fått flera förfrågningar
om möjligheten att sänka hastigheten till 30km/tim.
Vid ett möte i juni förstod kommunen, vägverket och polisen
att det inte var lämpligt med 50km/tim på den smala och
krokiga vägen förbi kyrkan och församlingshemmet. Det gäller även i samhället, förbi bl.a. daghemmet och lekparken.
Under mötet träffade vi en överenskommelse om hastighetssänkning till 30km/tim i hela Rappestad. Senare i höst
kommer de nya tätortstavlorna och hastigheten kommer att
gälla hela dygnet.
Polisen påpekade att dom nu kommer att ha tätare hastighetskontroller i Rappestad. Kör därför lagligt så du
slipper fastna i kontrollen!
Harry Nilsson

Cykelutflykten i somras

Ny minneslund vid Rappestads kyrka
Rappestads församling har nu fått den sedan länge efterfrågade minneslunden. Lunden har kommit till stånd ideellt
av kyrkorådets ledamöter och vaktmästare Lasse Svensson.
Anders Hägg har skissat och givit dess form. Naturstenen i
röd granit har valts bland stenar i Brostorp. ”Mjölby Stenhuggeri” har graverat densamma. Transporten har Per
Philipsson och Leif Ohlsson ombesörjt. Grindstenar och grind
har tidigare omgärdat en grav, men bevarats för framtida
behov. Johan Hjalmarsson har renoverat grinden och monterat den på plats.
Efter mässan den 28 augusti vandrade kyrkobesökarna ut
på kyrkogården, tillfreds med att låta vår kyrkoherde
Margreth Gårdelöv inviga minneslunden.

Den 15 juni cyklade 18 raska rappestadsbor till Kärna mosse. Där fick vi en guidad tur och tittade bl.a. på olika orkidéer. Lennart Karlsson stod för guidningen. Turen avslutades med kaffe och korvgrillning, innan vi styrde kosan
hemåt.

6:e juni
6:e juni firades som vanligt i Bosses hage. Trots att det
svenska sommarvädret inte var det allra bästa kom många
och slog sig ner i gräset. Agneta Långh hade satt samman
många kluriga frågor till en tipspromenad. Sedan vidtog
grillning i Bosses fina grill. Innan regnet tvingade oss hemåt
sjöngs nationalsången.
Uno Berntsson, ordf.

Medan aftonsolen sände sina sista strålar över kyrkogård,
by och bygd, sjöngs till slut psalmen ”Härlig är jorden”.
Arne Thorell

Annons:

Välkomna till Kajorna
Second hand butiken i Rappestad.

Vi har det mesta till barnen + även lite damkläder.
Kom och fynda! Vi finns mitt emot skolan mot Arnorp.
Öppet lördagar 10 – 13,
eller efter överenskommelse per telefon.
Anna 80091, Helena 80960, Kicki 80354

Händer i Rappestad med omnejd
• 2 okt. Dressyrtävlingar. Arr. Ridklubben.
• 9 okt kl 10. Pastoratsdag. Koral- och Sjögestadkörena.
Arr. Kyrkan.
• Okt. Familjekväll i församlingshemmet. Arr. Hemb.f.
• Okt. Danskurs i gymnastikhallen. Arr. Hemb.f
• 30 okt. kl 10. Mässa med orgelmusik. Arr. Kyrkan.
• 3-4 nov. Kaffe i kyrkan inför Alla helgons dag. Arr. Kyrkan.
• 6 nov. kl 10. Alla Själars dag, ljuständning, kör. Arr. Kyrkan.
• 26 nov 10-16. Julmarknad i f-hemmet. Arr. Hemb.f.
• 11 dec. Luciatåg på häst. Arr. Ridklubben.
• 25 dec. Julotta kl 7. Sjögestadkören. Arr. Kyrkan.

