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FAROR I HEMMEN
Vi blir ständigt påminda om risken för olycksfall och faror av olika slag,
inte minst i hemmen. Oftast läggs skulden på den mänskliga faktorn. Här
erinras om ett par händelser som inträffat i vår socken under föregående
århundraden.
I Broddarp hade husmor trots en lång arbetsdag satt till en rejäl bröddeg.
Baktrågets innehåll tömdes på bakbordet som placerats på köksbordet.
Bagerskan kände tröttheten och tänkte att en liten vilopaus nog kunde
komma väl till pass medan degen jäste färdigt. Hon satte sig ner och lade
armarna på bakbordskanten och lutade huvudet framåt och somnade.
Medan hon var overksam var degen mera verksam och smög in både mellan
armar och ansikte. Hon vaknade till när en granne kom på besök och
öppnade köksdörren. Det ansikte som mötte denne var som klippt ur en
skräckfilm, men med brödspadens hjälp kunde en del av anletsdragen
återställas och en förestående kvävningsrisk undvikas.
Detta hände i Drageryds by före storskiftet på 1820-talet då
bebyggelsen låg tätt och boningshusens fönster kunde vara mitt för
varandra. Vid ett brödbak i den stora uppeldade stenugnen hade mor i
huset kommit till det moment när brödkakorna skulle tas ur ugnen. Det var
då bagerskan anade att något gått snett med brödbaket. Om det blivit
lôkabrö eller stålrand eller lite för hårt bränt är så här långt efteråt
obekant, men i samma stund som detta konstaterades fick hon se sin
grannfru stå med ett behagfullt leende och spana in det misslyckade
brödbaket från sin position i huset bredvid. Då rann sinnet över för
bagerskan och om det nu berodde på husens närhet eller grissleskaftets
längd, så rände hon i alla fall redskapet både genom sitt eget köksfönster
och grannens rumsfönster.

PRESENTATION AV STYRELSEN
Denna gång är det Ylva Karlsson som presenteras lite närmare.
Namn: Ylva Karlsson
Bor: Rickelstorp
Yrke: Administratör på Vrigstad Träförädling
Styrelsen: Sekreterare
Intressen: Stickning och promenader
Jag gillar: Omväxling och att resa
Bästa film/bok: Borta med vinden
Jag äter helst: Thaimat
Bott antal år i bygden: Cirka 30 år
Vad saknas i Bringetoftabygden: Det vore bra med fler företag gärna
inom de gröna näringarna
Det bästa med Bringetoftabygden: Sammanhållningen

MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgiften för Bringetofta samhällsförening är 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 av våra medlemskortsförsäljare. De som bor utanför
Bringetoftabladets utdelningsområde och vill ha detta hemskickat får
betala 100 kr för medlemskap per hushåll.

FOTOALMANACKA
Har du foton hemma från Bringetoftabygden eller kanske från samhällsföreningens arrangemang? Kan du tänka dig att publicera något av dem i
2014 års almanacka? Kontakta i så fall Anders, tfn 530 80.

SEVÄRDHETER
Det finns många sevärdheter i Bringetoftabygden och vi vill gärna skriva
om dessa i bladet. Har du förslag på vilka vi ska skriva om och har kanske
även nedskriven information om sevärdheten som vi kan ta del av.
Kontakta Ann-Margret, tfn 530 75 eller maila: floengard@bringetofta.se

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012
Bringetofta samhällsförening hade 2012: 325 medlemmar från 165 hushåll.
Samhällsföreningen anordnade ett disco för bygdens barn den 11 februari och det kom
många barn, så det var full fart. I februari arrangerades också en cafékväll
tillsammans med Bringetofta Alliansförsamling och det kom drygt 60 besökare.
Valborgsfirandet i Brunkeberg besöktes av cirka 100 personer. Det var en vacker kväll
och vårtalet av Sven-Åke Schönborg var mycket uppskattat. Några kom lite sent och
hade kanske missat att vi började 19.30. Fler aktiviteter under året var det
traditionella midsommarfirandet och aftonvandringen i Skaftarp den 6 juni samt
kyrkogårdsvandringen söndagen den 5 aug där Oskar Evenholm läste dikter och
kåserade.
Nytt för i år var allsångskvällen den 11 aug med Erling Lundberg som allsångsledare.
Vädret var fint och det kom mycket folk som sjöng och åt hamburgare samt fikade.
Sista lördagen i augusti skedde den 23:e höstmarknaden i Bringetofta. Som vanligt
kom många besökare och i år slogs alla tidigare rekord, mycket tack vare det vackra
vädret. Marknaden inleddes med att Sävsjö Brukshundsklubb hade uppvisning i lydnad
och Rallylydnad bakom skolan. Förutom lokala knallar som sålde sina produkter kunde
man bland annat betrakta en konstutställning i församlingshemmet med alster av
konstnärer med anknytning till Bringetofta.
Oktoberfesten lockade ett 50-tal betalande gäster och hembygdskvällen ägde rum i
november i samarbete med Bringetofta LRF-avdelning. Ett nyfött barn i Bringetofta
välkomnades med en grötskål tillverkad av Tomas Mattson, det var familjen Bergström
i Femtinge som fått tillökning under året. Gunn Crona Hjärtquist utsågs av bygdens
folk till årets Bringetoftare 2012. Därefter underhöll Berit Arvidsson med historien
om hur lyset kom till Drageryd.
Samhällsföreningen arrangerade tillsammans med Bringetofta Alliansförsamling den
7 december ett mycket välbesökt julkalas i Tunasalen. Johan och Johanna Palmberg
samt Anna Aspås underhöll med julsånger och det serverades julmat. Det fanns
möjlighet att köpa lotter och 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. Styrelsen har haft sju 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 2013
Anne-Margret Floengård
Ylva Karlsson
Marie-Louise Josefsson
Helene Lundquist

Anna-Marie Bringewall
Anders Sjödahl
Kenneth Franzén
Britt Nielsen

Pär Ericson
Ulrik Elmersson
Linda Sandahl

BARNDISCO
Lördagen den 9:e februari mellan kl 17:00-20:00 är alla barn som går i
klass 1-6 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.

CAFÉKVÄLL
Lördagen den 23 februari kl. 19:00 anordnas Cafékväll i Bringetofta
missionshus. Underhållning av Berit Arvidsson som kåserar samt
Kyrkokören och Trivselklubben. Matiga och söta delikatesser på menyn!

BRINGETOFTA IDROTTSFÖRENING
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
OBS! Idrottsföreningens årsmöte är flyttat till den 1 mars kl. 19:00.

Lättgympa för daglediga
Tisdagar klockan 9:00 träffas vi i Tunasalen och gympar
tillsammans. Du som är ledig är välkommen. Det är inga
avancerade rörelser och ingen särskild utrustning behövs.
Kontakta Annika tfn 530 65 eller Marie-Louise tfn 530 52 om du undrar
över något.

ÅRSMÖTE
Välkomna till årsmöte med Bringetofta samhällsförening
onsdagen den 20 februari kl. 19:00 i Tunasalen.
Årsmöteshandlingar.
Därefter berättar Annika Albrecktsson
smålandshistorier på dialekt.
Servering – vi bjuder på semlor.

