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www.bringetofta.com
GAMLA BAKMETODER
Så här efter jul och nyårshelgen då väl de flesta av recepten i
Bringetoftas utgivna receptbok är prövade bör erinras några
erfarenheter från socknen som ej kom med i denna utgåva.
På Strustorp ägor låg en backstuga som hette Östanskog. Den var
nära Gådebergs gräns och kallades Matsavången efter sin första
innevånare – Per Johan Mattiasson. Han bodde där från 1866 till
sin död 1894 och kallades i dagligt tal Matse. En tid hade han en
inneboende som kallades Trulse. De hade inte gemensamt hushåll
utan var och en bakade sitt bröd. De satte till deg på kvällen i var
sitt krus och om det var kopparkrus eller sänsekrus är ej känt, men
skillnaden i jäsningsprocessen var den att Trulse ställde sitt krus
på den ljumma spishällen medan Matse tog sitt med sig under fällen
i dragsoffan. Det påstods att Matses bröd med denna metod blev
det mest pjäsmiga och med en ”fylligare aromatisk smak” som nog
vår tids finsmakare skulle uttrycka det.
I Svärdsäng eller Häggabo bodde Häggen med sin fru Klara. Klara
fick med åren begränsad rörlighet. Detta hindrade henne inte att
baka kakor. På den öppna spishällen la hon små degklumpar eller
tryckte in dem i fördjupningar i spisväggen. Hon kallade sina kakor
för askedrämmer och glövedutter. De var nog inte så enhetliga i
formen, men Klara såg till att de blev välbakade och
välsmakande.
Detta må vara några tips i väntan på nästa receptbok
från Bringetofta.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009
Bringetofta samhällsförening hade 2009: 432 medlemmar från 178 hushåll.
Samhällsföreningen har arrangerat en musikafton där gruppen Amazon underhöll med
dansvänlig musik, valborgsfirande med Berit Arvidsson som vårtalare, traditionellt
midsommarfirande, en aftonvandring i Femtinge, en oktoberfest där Håkan Dahlén
underhöll, en hembygdskväll i samarbete med Bringetofta LRF-avdelning där de nyfödda
gossebarnen August Adelin Skaftarp, Elton Palmberg Bringetofta och Edvin Bergström
Femtinge välkomnades med var sin grötskål tillverkad av Tomas Mattson. Dessutom
utsågs Anders Sjödahl av bygdens folk till årets Bringetoftare 2009. Under kvällen
underhöll Martina Holm och Emma Almgren med stämningsfull sång och kvällen avslutades
med ett bildspel med fotografier från evenemang mellan åren 1979-2009.
I januari anordnades ett disco för bygdens barn. I april ordnades i samarbete med
Bringetofta Alliansförsamling en cafékväll där
Alf B Svensson föreläste kring temat ”Håll kärleken levande”.
Sista lördagen i augusti skedde den 20:e höstmarknaden i Bringetofta som i år var
synnerligen lyckad med ett stort antal besökare. Marknaden inleddes på ett ståtligt sätt
med Smålandshusarerna och deras hästar. Förutom lokala knallar som sålde sina
produkter kunde man bland annat betrakta en utställning med veteranmopeder, åka häst
och vagn, rida ponnyridning eller fiska öring i en stor pool.
Samhällsföreningen arrangerade tillsammans med Bringetofta Alliansförsamling den 5
december ett mycket välbesökt julkalas i Tunasalen. Ehrling Lundberg spelade och sjöng
och det serverades julmat. Det fanns möjlighet att köpa lotter. Ett besök av tomten
rundade av kvällen.
Under året har föreningen haft ansvar för skötseln av Forsabadet och skolmuseet samt
drift och skötsel av föreningslokalerna i Tunasalen.
Bringetoftabladet har delats ut vid tre tillfällen under året, februari, april och augusti.
Bladet ger information om föreningens aktiviteter och verksamhet. En fotoalmanacka med
bilder från bygden har tryckts upp.
Inför marknadens 20-årsjubileum togs en kokbok fram med recept från bygden.
Receptsamlingen ”Alla tiders mat” innehåller ett 100-tal recept från ca 25 hushåll och
genomfördes som ett Leaderprojekt. I samma Leaderprojekt som kokboken togs ett
bokmärke i läder fram med samhällsföreningens logotyp på. Under 2010 kommer
samhällsföreningens hemsida genomgå stora förändringar med stöd från ett beviljat
Leaderprojekt. Dessutom har samhällsföreningen fått ytterligare ett Leaderprojekt
beviljat för att ta fram en bok som beskriver Bringetoftas historia, vilket sker
tillsammans med Bringetofta församling.
Styreslen har haft 10 protokollförda sammanträden under året.
Styrelsen vill tacka samtliga medlemmar som varit verksamma i föreningens kommittéer,
arbetsgrupper samt aktiviteter för ett mycket gott samarbete.

Till minnet av Lennart Klaesson
död den 16 augusti 2009
Lennart Klaesson som tillhört styrelsen i Bringetofta samhällsförening
sedan 1997 har lämnat oss. Inför planeringen till den 20:e marknaden i
Bringetofta kom beskedet om Lennarts bortgång.
Vi minns Lennart för hans insatser inom styrelsen och hans ideella
engagemang för hembygden som var starka och äkta. Vi tackar för
hans gärning och engagemang inom Bringetofta.

BRINGETOFTA IDROTTSFÖRENING
Knattejympa
Alla barn mellan 3 och 5 år är välkomna på knattejympa i Tunasalen
fredagar mellan kl 16:45-17:30. Från den 22 januari till den
26 mars. Kom barfota eller med sockiplast och ta gärna med en
vattenflaska. Kostnaden är 25 kr/barn. Varmt välkomna hälsar
Sara, Britt, Martina, Ann-Sofie och Julia!
Har du frågor, kontakta Ann-Sofie tfn 530 63
Basic aerobics i Tunasalen
Onsdagen den 13:e januari kl. 19:30 – 20:30 startar vårens tio
aerobicspass i Tunasalen. Ta med yogamatta eller liknande.
(Inställt den 17 februari) Kostnad: 150 kr/termin och då ingår
medlemsavgift till Bringetofta idrottsförening. Varmt välkomna!
Har du frågor, kontakta gärna Åsa Elmersson tfn 53064.
Spela Innebandy
Är du sugen på att spela innebandy, kom till Tunasalen fredagar kl
17:30, det blir eftersnack i bastun! Nya spelare hälsas varmt
välkomna! Har du frågor, kontakta Magnus Karlsson tfn 530 63
Arr: Bringetofta Idrottsförening

FOTOALMANACKA
Har du foton hemma som skulle passa i 2011 års almanacka?
Kontakta i så fall Anders Sjödahl tfn 530 80

BARNDISCO
Lördagen den 30 januari kl 17:00-20:00 är alla barn som går i
år F-6 välkomna till Tunasalen för att dansa och ha skoj! För 20 kr
får du ha väldigt roligt, äta korv med bröd, dricka läsk och äta
chips och popcorn. Ta med en kompis och kom!
SKRIDSKOÅKNING SÖNDAGEN DEN 7 FEBRUARI
Välkomna till isen i Bringetofta för att åka skridskor och grilla korv
tillsammans! Vi startar med skridskoåkning kl 14:00 och grillar vår
medhavda korv över öppen eld. Om vädrets makter inte är på vår
sida blir skridskoåkningen inställd.
CAFÉKVÄLL
Välkomna till Bringetofta missionshus lördagen den 20 februari
kl. 19:00 för att lyssna till stadsträdgårdsmästare Stefan
Lagerqvist berättar och svarar på dina frågor om vårens nya
buskar och perenner, plantering och planering i trädgården,
frösådd av växter samt beskärning.
Cafémeny med både varma och kalla rätter finns till försäljning.
Arr: Bringetofta samhällsförening och Bringetofta Alliansförsamling

MUSIKAFTON
Vår populära musikafton sker i år lördagen den 27 mars i Tunasalen.
Mer information kommer snart i din brevlåda.

ÅRSMÖTE
Välkomna till årsmöte med Bringetofta samhällsförening
onsdagen den 17 februari kl. 19:00 i Tunasalen.
Årsmöteshandlingar.
Irene Wallin berättar om sin bok ”I huvudet på en gallerist”
Vi bjuder på smörgåstårta

