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DRICKESPENGAR FRAMTVINGADE FARLIGA FLÄNGOR
Vi som ögnar genom dagstidningens rubriker tänker kanske inte på att
händelser och episoder alltid följt människan. Här kommer en som
först nu förbrukar trycksvärta: Soldaten Jonas Persson Starkman
som tjänade för Hjärtsöla rote hade blivit kallat till regementsmöte i
Vetlanda. Rotebönderna i Hjärtsöla försåg honom med de
förnödenheter som föreskrevs. Till roten hörde också som så kallad
strörote eller augment Lilla Säveda och Starkman tog vägen därförbi
på väg mot Vetlanda. Han hade sällskap med 14-årige trossgossen
Anders Månsson och skjutsgossen Johan Andersson. I Lilla Säveda
bodde bonden Jon Johansson som bad de resande stiga in och tog
fram 2 brödkakor, en ost samt ett okokt köttstycke som sitt bidrag
till soldatunderhållet. Soldaten Starkman ville utöver detta också ha
”drickespengar” som han fått av bönderna i Hjärtsöla. Jag har själv en
gång varit krigsman men aldrig fått några drickespengar och heller
aldrig begärt några, yttrade Jon.
En häftig ordväxling följde varvid Jon fick fatt i en yxa och slog till
soldaten som i sin tur drog sin värja och slog tre ”flängor” varvid han
skadade rotebonden i ett lillfinger. Jons hustru Kristin Månsdotter
avstyrde bråket då hon kom med 6 mynt som hon gav till Starkman
som därmed begav sig till regementsmötet. Då mötet var slut tog
Starkman samma väg tillbaka och sporde om Jon hade något ont till
honom. Jon nekade till detta. Han hade visserligen ont i handen men
skråman skulle nog läka. 14 dagar senare dog rotebonden
Jon Johansson. Länsmannen Abraham Jonsson i Drageryd
tillkallades och besiktigade kroppen 3 timmar efter att
döden inträtt.

Han fann armen svullen liksom bröstet och ryggen på vänstra sidan.
Nämndemännen Per i Gådeberg och Lars i Gunnarstorp besåg kroppen
två dagar efter dödsfallet efter att kronobefallningsmannen uppmanat
dem härtill. Jacob Pålsson i Skaftarp hade träffat Jon 8 dagar efter
slagsmålet. Jon berättade då att han 2 dagar tidigare murat upp en
bastuugn och kanske råkat på en ”förgiftig” sten. Handen hade sedan
svullnat. Starkman fick vid vårtinget 1714 stå till svars för att ha
orsakat dödsfallet.
Det slutade med att han förliktes med änkan Kristin Månsdotter och
därmed undkom han dödsstraff som annars kunde blivit följden.
Härtill bidrog upplysningen att Jon var en gammal och ”värkfull” man
som varit soldat i 36 år och fått avsked 22 juli 1702. Han hade för
sina tidigare krämpor sökt läkare men fått bättre hjälp av ett
kvinnfolk från Sandsjö upplyser tingsprotokollet.
Enligt Bringetoftas dödbok avled Jon i L Säveda den 20 dec. 1713.
79 år gammal.

(Starkman kallas ibland Stockman. Han antogs som soldat 1711 och
tjänade till 1733 för Hjärtsöla rote. Lilla Säveda blev med tiden
strörote åt Stora Säveda)

BRINGETOFTA FÖRR I TIDEN
Tack till alla ni som arbetat med boken, alla ni som genom ert enorma
engagemang och med era kunskaper gjort det möjligt att ge ut en bok
om Bringetoftabygden.
Du har väl införskaffat ett exemplar av denna
hyllning till vår vackra hembygd? I boken kan man
läsa om nästan allt mellan himmel och jord som
berör bygden. För att få tag i ett eget exemplar,
kontakta Anders på tfn 530 80

PRESENTATION AV STYRELSEN
Denna gång är det Anders och Pär som presenteras lite närmare.
Namn: Anders Sjödahl
Bor: Bringetofta
Yrke: Kyrkvaktmästare
Styrelsen: Ledamot
Intressen: Familjen, idrott, naturen
Jag gillar: Bo på landet med närheten
till naturen
Bästa film/bok: Ser gärna svenska
filmer, läser sällan böcker
Jag äter helst: Husmanskost
Bott antal år i bygden: 53
Vad saknas i Bringetoftabygden:
Fler bostadsalternativ för unga familjer
som vill bo i bygden
Det bästa med Bringetoftabygden:
Aktiv landsbygd med många möjligheter
till gemenskap för alla

Namn: Pär Ericksson
Bor: Bodafors
Yrke: Kyrkväktare
Styrelsen: Kassör
Intressen: Föreningsliv, sport
Jag gillar: När det fungerar
Bästa film/bok: Kellys hjältar
Jag äter helst: En stor frukost efter en
lång morgonpromenad med hunden på
helgen
Bott antal år i bygden: 13
Vad saknas i Bringetoftabygden:
Minigolfbana (kan det vara något att
jobba på?)
Det bästa med Bringetoftabygden:
Sammanhållningen, Viljan att ställa upp
för bygden.

MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgiften för Bringetofta samhällsförening är
från och med i år 50 kr per hushåll. Du kan betala
medlemsavgiften med det bifogade inbetalningskortet som finns med i
detta Bringetoftablad. Fyll i ditt namn, adress samt övriga personer i
hushållet på inbetalningskortet eller i meddelandefältet om du betalar
via internet. Medlemskort kan också lösas liksom tidigare av våra
medlemskortsförsäljare. De som bor utanför Bringetoftabladets
utdelningsområde och vill ha detta hemskickat får betala 100 kr för
medlemskap/hushåll.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011
Bringetofta samhällsförening hade 2011: 428 medlemmar från
193 hushåll.
Samhällsföreningen anordnade ett disco för bygdens barn i februari,
det kom 98 barn så det var full fart. I februari anordnades också en
cafékväll tillsammans med Bringetofta Alliansförsamling med ett
60-tal besökare.
Samhällsföreningen arrangerade en musikkväll i april där Willys Pegleg
spelade irländsk musik, det kom 40 personer i blandade åldrar.
Valborgsfirandet i Brunkeberg var blött och fick därför delvis
genomföras på logen i Brunkeberg. Traditionellt midsommarfirande, en
aftonvandring i juni i Kristnarp hos Kenneth och Marianne Ek samt en
oktoberfest som lockade 71 betalande gäster.
I november anordnades en hembygdskväll i samarbete med
Bringetofta LRF-avdelning, där två nyfödda barn i bygden, Signe i
Forsa och Alvar i Ekelsjö, välkomnades med var sin grötskål tillverkad
av Tomas Mattson. Berit Arvidsson utsågs till årets Bringetoftare
2011. Under kvällen uppmärksammades att samhällsföreningen funnits
i 30 år. Samhällsföreningens första styrelse fick blommor och
berättade lite om sitt arbete i styrelsen då. En krönika som belyser de
gångna trettio åren togs fram till jubileet. Information gavs om boken
”Bringetofta förr i tiden” och bilder från Bringetoftaalmanackans alla
år visades.
Sista lördagen i augusti skedde den 22:a höstmarknaden i Bringetofta
och som vanligt kom många besökare. Marknaden inleddes med
agilityuppvisning bakom skolan. Förutom lokala knallar som sålde sina
produkter kunde man bland annat betrakta en utställning med
veteranbilar.

I december arrangerade samhällsföreningen tillsammans med
Bringetofta Alliansförsamling ett mycket välbesökt julkalas i
Tunasalen. Julsånger sjöngs, det serverades julmat och ett besök av
tomten rundade av kvällen.
Under 2011 har samhällsföreningen varit delaktig i att ta fram en bok
om Bringetoftas historia. Detta har varit ett Leaderprojekt som
kommit till genom en studiecirkel i ämnet som arrangerats.
Bringetofta LRF har genom en skrotinsamling under våren sett till att
nya bord kunde köpas in till Tunasalen.
Under året har föreningen haft ansvar för skötseln av Forsabadet och
skolmuseet samt drift och skötsel av föreningslokalerna i Tunasalen.
En fotoalmanacka med bilder från bygden har tryckts upp.
Bringetoftabladet har delats ut vid tre tillfällen under året: februari,
april och augusti. Bladet ger information om föreningens aktiviteter
och verksamhet. Styrelsen har haft 5 protokollförda sammanträden
under året.
Styrelsen vill tacka samtliga medlemmar som varit verksamma i
föreningens kommittéer, arbetsgrupper samt aktiviteter för ett
mycket gott samarbete.
Bringetofta februari 2012
Anne-Margret Floengård
Ylva Karlsson
Anders Sjödahl
Linda Sandahl
Marie-Louise Josefsson
Ulrik Elmersson

Anna-Marie Bringewall
Pär Erickson
Britt Nielsen
Kenneth Franzén
Helene Evertsson

Ät bra prestera bättre!
bättre!
”Oavsett om du tränar hårt, har en stressig vardag eller bara vill leva
hälsosammare har maten stor betydelse för hur vi mår och därmed presterar.
Med tanke på dagens ofantliga utbud av livsmedel är det inte enkelt att veta
vad man ska äta.
Under kvällens föreläsning granskar vi innehållsförteckningar och
du får enkla råd som du har nytta av när du själv går och handlar.”

Hälsningar Emelie Andersen
(Näringsfysiolog och ultralöpare)

Cafékväll i Bringetofta missionshus
Lördagen den 25 februari kl. 19.00
Varmt välkommen!
välkommen!
Hälsar
Bringetofta Alliansförsamling och
Bringetofta samhällsförening

BARNDISCO
Lördagen den 11:e februari mellan kl 17:00-20:00 är alla
barn som går i år F-6 välkomna till Tunasalen för att dansa och ha
skoj! Vi bjuder på härlig musik och rolig underhållning och naturligtvis
finns det korv med bröd, läsk, chips och popcorn. Ta med en kompis
och kom! Inträde: 20 kr per barn.
FOTOALMANACKA
Har du foton hemma från Bringetoftabygden eller kanske
från samhällsföreningens arrangemang? Kan du tänka dig
att publicera något av dem i 2013 års almanacka?
Kontakta i så fall Anders på tfn 530 80
BRINGETOFTA IDROTTSFÖRENING
Knattegympa
Välkomna alla glada gympabarn till en ny termin! Vi träffas i
Tunasalen fredagar mellan kl 16:45-17:30 med start den 3.e
februari. Kom barfota eller med sockiplast och ta gärna med
en vattenflaska. Kostnaden är 25 kr/barn plus medlemskap
idrottsföreningen. Varmt välkomna hälsar Sara & co.
Har du frågor, kontakta Sara på tfn 106 14
Innebandy
Är du sugen på att spela innebandy? Kom till Tunasalen
fredagar kl. 17:30. Det blir eftersnack i bastun!
Gamla som nya spelare hälsas varmt välkomna!
Har du frågor, kontakta Magnus Karlsson på tfn 530 63
Välkommen på gympa för daglediga!
Vi tränar balans, styrka och kondition. Start tisdagen den
7 februari kl. 9:00 - 10:00 i Tunasalen. Kostnad: 25 kr
(d.v.s. medlemskap i idrottsföreningen)
Frågor kontakta: Therese Rostedt, 0382-531 35

KONSTUTSTÄLLNING: BRINGETOFTA KAN!
För två år sedan ordnades en uppskattad utställning av gamla bonader
i församlingshemmet i samband med Bringetofta marknad. Nu är det
dags igen för en ny utställning, denna gång med ämnet målade,
tecknade eller fotoframställda tavlor, skapade av personer som bor
eller har bott i Bringetofta socken. Vi hoppas att ni som har alster
hemma av personer som tillhör denna grupp eller idag verksamma
artister i bygden, kontaktar oss. Vi skulle gärna vilja låna några av
dessa väggprydnader för en utställning i församlingshemmet i samband
med Bringetofta marknad den 25 augusti 2012.
Hör av er till Anders tfn 0382-530 80 eller Berit tfn 0382-530 79.
Det skulle också vara trevligt om vi kunde ha en avdelning där bygdens
barn kunde visa lite teckningar av mera färskt datum, gärna med
landskapsmotiv.
AFTONVANDRING
Kom gärna med tips och förslag på besöksmål till vår årliga
aftonvandring i bygden. Som traditionen bjuder vandrar vi på
nationaldagen den 6:e juni. Vilken vacker vandring väljer vi 2012?
Lämna ditt förslag till Anders på tfn 530 80
ÅRSMÖTE
Har du frågor, synpunkter eller är du rent allmänt intresserad
av vad som händer i Bringetofta samhällsförening?
Ta då tillfället i akt att komma på årsmötet
onsdagen den 22 februari kl. 19:00 i Tunasalen.
Anna-Karin och Olof Rostedt berättar om verksamheten vid Komstad
kvarn. Naturligtvis kommer även lättare förtäring att serveras.

Välkommen!!

