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SPIK LÖSER PROBLEM
Det närmade sig biskopsvisitation i Bringetofta pastorat. Den
högtidliga tilldragelsen såg de flesta med spänning fram emot.
Till Ragnar Palmbergs affär hade några bybor kommit för att fylla
på dagsbehovet av snus och piptobak med mera. Man ville spörja
eventuella nyheter och kanske också dryfta några gamla händelser.
Man gladdes över biskop Stadeners förestående besök, men
Kyrkoherde Bergkrans som under samtalet kommit in i
handelsboden höll sig tyst och avvaktande. Han tillfrågades om sin
åsikt.
Om han bara kunde dööö.. den där biskopen, sa Bergkrans.
Måhända hade han sina skäl. Det påstås att han hade besvär med
kyrkans dubbla bokföring, det vill säga att få husförhörslängden
att stämma med födde och döde samt in och utflyttade.
Biskopen observerade att en inflyttad dräng saknades i någon av
böckerna. Efter diverse bryderier och kontroller kom emellertid
kyrkoherden med det förlösande ordet: Han hänger på spiken!
I väggen invid prästgårdens skrivbord satt en rejäl spik där
aktuella attester och verifikationer med mera handlingar
förvarades före sortering och behandling. Där fanns drängens
inflyttningsattest. Biskopen lät sig därmed nöja, men den som var
mest nöjd var nog Bergkrans när han tog avsked av biskopen och
hans följe.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013
Bringetofta samhällsförening hade 2013: 368 medlemmar från 168 hushåll.
Samhällsföreningen anordnade disco för bygdens barn den 9 februari och det kom 80
barn, så det var full fart. Den 23 februari var det dags för cafékväll tillsammans med
Bringetofta Alliansförsamling. Underhållningen svarade Trivselklubben, kyrkokören
och Berit Arvidsson för. Det kom 70 personer. Vid Valborgsmässofirandet i
Brunkeberg var Bo Zander vårtalare. Vid vårt traditionella midsommarfirande leddes
dansen runt midsommarstången av Annika Albrechtsson och Rigo Johnsson stod för
dragspelsmusiken. Aftonvandringen den 6 juni hölls i Drageryd där Sven-Åke
Schönborg och Sara-Britt Strandberg visade runt. Kyrkogårdsvandring anordnades
söndagen den 11 augusti. Den 18 augusti höll Samhällsföreningen i kaffeserveringen
när kyrkan anordnade ”Musik i Sommarkväll” med Erling Lundberg och det var fullsatt
i kyrkan.
Sista lördagen i augusti ägde den 24:e marknaden rum i Bringetofta och som vanligt
kom många besökare. Marknaden inleddes med att Sävsjö Brukshundsklubb hade
uppvisning i lydnad bakom skolan. Förutom lokala knallar som sålde sina produkter
kunde man bland annat betrakta en förklädesutställning i Tunasalen som Berit
Arvidsson ordnat.
Oktoberfesten den 6:e lockade 57 betalande gäster. Hembygdskväll ägde rum den 8
november, ett samarrangemang med Bringetofta LRF-avdelning. Två nyfödda barn i
Bringetofta välkomnades med en grötskål tillverkad av Tomas Mattson, det var
familjen Andersson i Broddarp och familjen Palmberg i Bringetofta som fått tillökning
under året. Magnus Karlsson i Hjälmseryd utsågs av bygdens folk till årets
Bringetoftare 2013. Barbro Blom berättade om Femtingeboken som byalaget tagit
fram. Höglandets Räddningstjänst informerade om hjärtstartaren som köpts in
tillsammans med LRF och idrottsföreningen. Om intresse finns blir det en kurs i hjärtoch lungräddning under våren. Samhällsföreningen arrangerade tillsammans med
Bringetofta Alliansförsamling den 7 december ett välbesökt julkalas i Tunasalen.
Ehrling Lundberg underhöll med julsånger och historier. Julbordet smakade bra och
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. 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 2014
Anne-Margret Floengård, Anna-Marie Bringewall, Pär Ericksson, Ylva Karlsson,
Anders Sjödahl, Kenneth Franzén, Marie-Louise Josefsson, Linda Sandahl,
Ulrik Elmersson, Annika Albrechtsson, Britt Nielsen.

NYINFLYTTAD TILL BRINGETOFTABYGDEN
Är du nyinflyttad i bygden? Då vill Bringetofta samhällsförening
hälsa dig välkommen och hoppas du kommer att trivas!
Bringetofta socken erbjuder ett brett utbud av natur och
kulturupplevelser. Sevärdheter, utsiktspunkter, enebackar och
artrika ängs- och hagmarker. Här finns också goda möjligheter till
cykling, vandring, fiske och bad.
Bygdens invånare arbetar aktivt med olika arrangemang. Detta
stärker gemenskapen och resulterar i en levande landsbygd.
Kontakta gärna någon i styrelsen för mer information och en liten
välkomstgåva! Gå in på vår hemsida där mer information finns.

HJÄRTLUNGRÄDDNING-UTBILDNING
Samhällsföreningen har tillsammans med LRF och Bringetofta
idrottsförening investerat i en hjärtstartare till Tunasalen. Vi
kommer att hålla en utbildning i hjärtlungräddning på kvällen
onsdagen den 5 mars. Ta tillfället i akt och det kostar ingenting.
Är du är intresserad av att delta så kan du höra av dig
till: Ann-Margret Floengård tfn 073-533 54 74,
floengard@bringetofta.se eller kan du anmäla ditt
intresse på vår hemsida via vårt kontaktformulär:
www.bringetofta.se/Om oss/Kontakt.

SEVÄRDHETER I BYGDEN

Svanska stenen
Byamännen i Strete och Bringetofta var 1780 sysselsatta med att
fastställa ägogränsen mellan byarna. Häradsrätt, gode män och
lantmätare var inkopplade. Då förrättningen avslutats restes stenen på
ett fundament ett så kallat femstenarör. Två linjer - den ena pekande
mot Hylte hägne den andra mot Kringelbergen höggs in i
bottenstenarna. Själva mittstenen angavs då vara 2 alnar hög, en och en
kvarts aln bred och 7/8-dels aln tjock. Den försågs med texten 27/7
1780 B:S.
När man på Svanska vägen mot Mattholka passerat högspänningsledningen syns en skylt Svanska stenen till vänster.
Namnet Svanska stenen kommer av regementsskrivare Johan Svan som
bodde i Bringetofta Södergård. Han var ägare till Brogård, Flogård,
Norregård samt Södergård i Bringetofta by. Platsen är värd ett besök
i kombination med besiktning av Mattholkas jättegran 38 meter hög
och innehållande cirka 6 kbm. Följ i så fall en uthuggen glänta upp mot
ett större hygge där granen är lätt att se.
(Se också Bringetoftaboken sid 177 ang. stenen och omgivningen)

BRINGETOFTA MARKNAD FIRAR 25-ÅRSJUBILEUM
År 1990-2014

Bringetofta marknad är bygdens största arrangemang och i år
tänker vi satsa lite extra, då Bringetofta marknad firar 25årsjubileum!
Marknaden äger alltid rum sista lördagen i augusti och i år infaller
marknaden den 30 augusti. Nu behöver vi inspiration för att få till
något alldeles extra på marknadsdagen och vi är tacksamma för så
många förslag och idéer som möjligt från er i bygden. Under åren
som gått har många knallar återkommit till vår marknad och
samhällsföreningen har tagit fram olika artiklar som man kunnat
köpa på marknadsdagen och Bringetofta-almanackan har första
försäljningsdag på marknaden.
Om du har någon/några idéer eller förslag kan du kontakta någon i
styrelsen eller Gunn Crona tfn 070-346 80 97. Du kan också
använda dig av hemsidans kontaktformulär och lämna dina förslag.

MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgiften för Bringetofta samhällsförening är 50 kr per
hushåll. Du kan betala medlemsavgiften med det bifogade
inbetalningskortet (bankgiro 829-5974) 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.
Mer information om medlemsavgiften finns även på vår hemsida.
FOTOALMANACKA
Har du foton hemma från Bringetoftabygden eller
kanske från samhällsföreningens arrangemang?
Kan du tänka dig att publicera något av dem i 2015 års almanacka?
Kontakta Anders Sjödahl, tfn 530 80.
Information från samhällsföreningen
Medlemsavgift 50 kr per hushåll betalas in till Bringetofta samhällsförening på
bankgiro: 829-5974. Glöm inte uppge namn, adress och övriga familjemedlemmar
i meddelandefältet.
Kontakta någon av oss i samhällsföreningens styrelse så hjälper vi dig gärna.
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CAFÉKVÄLL
Lördagen den 22 februari kl. 19.00
i Bringetofta missionshus
Mat och fika finns att beställa ur cafémenyn och ni blir serverade av våra
eminenta servitriser/servitörer vid borden under kvällen.

Strategier för livet
Cajsa Tengblad
Hur kan vi må bra, hålla balansen och få en sann självbild?
Cajsa Tengblad en kreativ, levnadsglad,
inspiratör, hälsopedagog, författare och
diplomerad coach delar med sig av sina
livsverktyg. Cajsa har kämpat med ätstörningar
och stressymptom och mer än en gång upplevt
hur duktigheten blivit en piska. Vändningen
kom när hon blev medveten om sitt egenvärde ett värde som är lika för varje människa och
oberoende av prestation.
"Att må bra är ingen egoboost eller snabbfix,
utan ett tillsammans-projekt och en livslång
process."
www.cajsatengblad.com

Varmt välkomna!
Detta är ett samarbete mellan Bringetofta alliansförsamling, Samhällsföreningen i
Bringetofta och Studieförbundet Bilda.

BRINGETOFTA IDROTTSFÖRENING
Innebandy
Fredagar kl 17.30 spelar vi innebandy i Tunasalen. Bastun är också
öppen så vi kan ha lite trevligt snack efteråt. Hör av dig till Magnus
tfn 530 63 om du har frågor. Gamla som nya spelare är välkomna.
Idrottsföreningen meddelar också att om vädret tillåter så kommer
isen att spolas till sportlovet.
Idrottsföreningens årsmöte äger rum den 28 februari kl. 19:00.

Lättgympa för daglediga
Den 4 februari startar vi vår gympa för daglediga igen
efter juluppehållet. Vi träffas sedan 10 tisdagar
framöver mellan kl 09.00 - 10.00. Du som känner att du
vill röra på dig lite är välkommen. Det är enkla rörelser och du behöver
ingen särskild utrustning.
Har du frågor hör av dig till Marie-Louise tfn 53052
eller Annika 530 65.
ÅRSMÖTE
Välkomna till årsmöte med Bringetofta samhällsförening
onsdagen den 19 februari kl. 19:00 i Tunasalen.
Årsmöteshandlingar.
Dan Säfström, Bodafors underhåller.
Servering – vi bjuder på semlor.

