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INFORMATION FRÅN SAMHÄLLSFÖRENINGEN
www.bringetofta.se
LÅNEKARUSELL
Det varnas nu och då för snabba sms-lån som vi lätt kan fixa med våra smarta
telefoners hjälp. Långt före dessa lånemöjligheter kunde det ändå gå galet för
den som hamnade i lånekarusellen. En sådan var Ryttmästare Christian Höroldt
på Åsbyholm. Eftersom han inte kunde betala arrendet för säteriet till
rådmannen Gabriel Bubb i Jönköping inköptes Åsbyholm av hans svärfar
Överste Alexander von Hagendorn som transporterade egendomen på mågen.
Höroldt fick ändå pantsätta diverse egendom bland annat en brännvinspanna till
Regemetskrivare Hagelstein. Kreaturshandlaren Nils Nilsson i Broddarp hade
för skuld utpantat 4 kor, 19 får samt ett par skåp med lådor och lås. Av Prosten
Ternerus i Vrigstad lånade han 125 Daler och Vetlanda kompani kassa var han
skyldig 800. Detta är bara exempel.
Även Bringetofta kyrkokassa som på den tiden bedrev viss bankverksamhet
tillhandahöll år 1728 ett par mindre lån. Ett på 2 Daler och 24 öre silvermynt
mot en obligation avseende en pantsatt ko. Ett annat om 2 Daler och 16 öre för
vilket som säkerhet i kyrkokistan deponerades en snusdosa med silverinfattning
på lockets kanter . Vare sig lånet med kokreaturet eller det med snusdosan som
säkerhet blev återlöst utan noterades ” i credit avförde”. Vad som sedan hände
med snusdosan är okänt. Kanske prästen eller någon kyrkans förtroendeman så
småningom tog sig en pris ur den.
Vid vårtinget 1736 meddelas att Ryttmästaren ”till sina creditores förnöjande
inget annat hade än ett litet magert säteri”. Några månader senare var han död
och hans änka Anna Maria von Hagendorn fick efter en tid avträda både lös och
fast egendom till sin ”salig mans” långivare som då anges med 24 namn och i
större eller mindre fodringsposter. Anna Maria levde med de 7 barnen ”i sådan
fattigdom att de på grund av klädeslöshet inte ens kunde besöka
Guds hus”. Så illa blir det inte ens med våra dagars snabblån.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
Bringetofta samhällsförening hade 2014: 326 medlemmar från 146 hushåll.
Samhällsföreningen anordnade ett disco för bygdens barn den 8 februari. Denna gång var
även de barn som går i förskolan inbjudna. Den 22 februari var det dags för cafékväll
tillsammans med Bringetofta Alliansförsamling. Cajsa Tengblad talade över ämnet
”Strategier för livet.” Det serverades gulaschsoppa och landgång till ca 70 personer. För
att den nyinköpa hjärtstartaren ska hanteras på rätt sätt hölls en kurs i hjärt- och
lungräddning en kväll i mars, det kom 12 personer.
Valborgsfirandet i Brunkeberg ägde rum den 30 april. Vårtalet hölls av Annica
Albrechtsson och kyrkokören sjöng. Kvällen avslutades med fyrverkerier. Traditionellt
midsommarfirande anordnades den 19 juni. Dansen runt midsommarstången leddes av
Annika Albrechtsson och Rigo Johnsson stod för dragspelsmusiken. Aftonvandring hölls i
Slätteberg den 6 juni där smedjan var igång och som vanligt ordnades tipspromenad.
Söndagen den 10 augusti var det kyrkogårdsvandring. Det kom 60 personer och Anders
Sjödahl och Berit Arwidsson berättade.
Sista lördagen i augusti skedde den 25:e höstmarknaden i Bringetofta. Som vanligt kom
många besökare, det talades om rekord. Marknaden inleddes med att Smålands Husarer
hade uppvisning bakom skolan. Förutom lokala knallar som sålde sina produkter kunde man
bland annat betrakta en utställning av handverktyg i Tunasalen som Berit Arvidsson
ordnat. Hans-Åke Andersson och Linda Elaine Byman från Femtinge uppträdde och
lockade till många skratt. Vykort med kända motiv från Bringetoftabygden hade tagits
fram och såldes av samhällsföreningen.
Den 4 oktober var det filmvisning av Forsabyn och det kom 60 personer. Hamburgare
samt kaffe och kaka serverades. Intäkterna skänktes till världens barn.
Hembygdskvällen ägde rum den 7 november i samarbete med Bringetofta LRF-avdelning.
Fyra nyfödda barn i Bringetofta välkomnades med en grötskål tillverkad av Tomas
Mattson. Linda Elaine Byman och Hans-Åke Andersson utsågs till årets Bringetoftare
2014, för sin lyckade satsning på teater i Femtinge. Kvällens gäst var Per-Olof Högstedt
som berättade med inlevelse om sin farfar Pelle Näver.
Samhällsföreningen arrangerade tillsammans med Bringetofta Alliansförsamling den
8 december ett välbesökt julkalas i Tunasalen. Ted Sandstedt underhöll med julsånger
och historier. Julbordet smakade bra och 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.

TUNASALEN I BRINGETOFTA
Du kan hyra Tunasalen som är en samlings-/gymnastiksal i Bringetofta.
Det finns även möjlighet att hyra matsalen och köket, enligt lista.
Om du önskar hyra Tunasalen kontaktar du Göran eller Ros-Marie
Floengård telefon 0382-530 16. Betalning sker via bankgiro 829-5974,
glöm inte skriva ditt namn och hyresdatum.
Tid
Halvdag/Kväll
1 Dygn
2 Dygn/helg

Tunsalen
200 kr
400 kr
600 kr

Kök och Matsal
100 kr
ingår
ingår

FOTOALMANACKA
Har du foton hemma från Bringetoftabygden eller
kanske från samhällsföreningens arrangemang?
Kan du tänka dig att publicera något av dem i 2016 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. De som bor utanför Bringetoftabladets utdelningsområde och vill ha detta hemskickat får betala 100 kr
för medlemskap per hushåll.
Kontakta någon av oss i samhällsföreningens styrelse så hjälper vi dig gärna.
Ordförande
Ann-Margret Floengård tfn 073-533 54 74
floengard@bringetofta.se
Sekreterare
Ylva Karlsson tfn 0382-143 40
ylva.karlsson@bringetofta.se
Ledamot
Anders Sjödahl tfn 0382-530 80
anders.sjodahl@bringetofta.se
Ledamot
Linda Sandahl tfn 0380-37 40 29
linda.sandahl@bringetofta.se
Ledamot
Ulrik Elmersson tfn 0382-530 64
ulrik.elmersson@bringetofta.se
Suppleant
Julia Floengård 0382-531 75
juliafloengard@hotmail.com

Vice ordförande
Anna-Marie Bringewall tfn 0382-531 19
anna-marie.bringewall@bringetofta.se
Kassör
Pär Ericksson tfn 0380-37 30 07
par.erickson@bringetofta.se
Ledamot
Marie-Louise Josefsson tfn 0382-530 52
marie-louise.josefsson@bringetofta.se
Ledamot
Kenneth Franzén tfn 0380-37 09 82
kenneth.franzen@bringetofta.se
Suppleant
Annika Albrechtsson tfn 0382-530 65
annika.albrechtsson@bringetofta.se
Mer information:
www.bringetofta.se

BRINGETOFTA IDROTTSFÖRENING
Innebandy: Som vanligt spelar vi innebandy på fredagar i Tunasalen
kl. 17.30. Bastun är naturligtvis igång för en stunds skön avkoppling
efteråt. Ring Magnus 530 63 om du har frågor. Gamla som nya spelare
är välkomna.
Lättgympa: Den 20 januari startade gympan igen efter juluppehållet,
men det går bra att hoppa in när som helst. Vi träffas i Tunasalen på
tisdagar kl. 9 - 10 på förmiddagen. Rörelserna är enkla och ingen
särskild utrustning behövs. Välkommen du som känner för att röra på
dig lite till musik. Undrar du över något kan du höra av dig till:
Marie-Louise 530 52 eller Annika 530 65.
BARNDISCO
Lördagen den 7 februari kl. 17 - 20 är alla barn som
går i klass 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, dricka, chips och popcorn.
Ta med dig en kompis och kom! Inträde: 20 kr per barn.
CAFÉKVÄLL
Lördagen den 21 februari kl. 19.00 är det cafékväll i Bringetofta
missionshus. Kvällens tema är skogen och inbjuden är skogskonsulent
Håkan Gustafsson, Skogsstyrelsen som kommer att tala om ”Skogens
olika användningsområden”. Det finns mat och fika att beställa ur
cafémenyn. Detta är ett samarrangemang mellan samhällsföreningen
och missionsförsamlingen. Välkomna till en trevlig kväll.

ÅRSMÖTE
Välkomna till årsmöte med Bringetofta samhällsförening
onsdagen den 18 februari kl. 19:00 i Tunasalen.
Årsmöteshandlingar.
Bildspel om stora träd i Bringetofta.
Servering – vi bjuder på semlor.

