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LAGA SKIFTET TVINGADE FOLK ATT FLYTTA
I dessa tider blir vi dagligen påminda om människor på flykt. Att
tvingas flytta kan vara nog så besvärligt. I vår socken fick många
erfara detta i samband med laga skiften nästan varje by i vår bygd
genomgick på 1800-talets mitt.
På hemman från 1/32 till ett halvt mantal gällde nu titeln
hemmansägare och de som fick sig tillskiftat motsvarande av
säterierna lät kalla sig säteriägare en titel som i något fall hävdats in
i våra dagar.
En del av de lagfarna ägarna ville inte ha några torpare eller
backstugusittare på sina marker utan de måste flytta till någon som
var beredd att upplåta mark och hysa dem. Torpen Svansdal och
Karlslund fick nu överges då två av Bringetofta Norregårds
hemmansdelar flyttades till de marker där de här bosättningarna var
belägna. Namnet Karlslund återkom som backstuga på Bringetofta
Södergårds ägor. Torpet Stocken under Havsjö lades till
Fällehemmet och Svensbygget även kallat Broddalyckan måste
överges. Svens Brodds änka fick flytta till det ställe vi nu känner som
Broddabo.
Då som nu fanns de som hävdade sin rätt så att andra
måste ge sig av men också de som öppnade sitt hjärta.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015
Bringetofta samhällsförening hade 2015: 257 medlemmar från 146 hushåll.
Samhällsföreningen anordnade ett disco för bygdens barn den 7 februari. Det kom 87
barn. Till nästa gång kommer arrangemanget att se lite annorlunda ut och byter namn till
Sportlovsaktivitet. Den 21 februari var det cafékväll tillsammans med Bringetofta
Alliansförsamling. Skogskonsulent Håkan Gustavsson visade ett bildspel och talade över
ämnet ”vår skog och natur” Korv special serverades. Ett kraftigt snöfall gjorde att det
bara kom ca 40 personer.
Valborgsfirande i Brunkeberg den 30 april kl. 20.00. Vårtalet hölls av Berit Arvidsson och
kyrkokören sjöng under ledning av Lindor Lindén. Fyrverkerier.
Aftonvandring ägde rum i Mattholka den 6 juni. Ett museum fanns på platsen och som
vanligt var det tipspromenad. .
Traditionellt midsommarfirande den 18 juni. Dansen runt midsommarstången leddes av
Annika Albrechtsson och Rigo Johnsson stod för dragspelsmusiken. Söndagen den 16 aug
var det kyrkogårdsvandring där Hans-Åke Andersson och Linda Elaine Byman
medverkade.
Sista lördagen i augusti skedde den 26:e höstmarknaden i Bringetofta. Som vanligt kom
många besökare och det talades om rekord. Förutom lokala knallar som sålde sina
produkter kunde man bland annat titta på kaninavelsföreningens utställning. Hans-Åke
Andersson och Linda Elaine Byman från Femtinge uppträdde och lockade till många
skratt.
Hembygdskväll den 6 november i samarbete med Bringetofta LRF-avdelning. Tre nyfödda
barn i Bringetofta välkomnades med en grötskål tillverkad av Tomas Mattson. Therese
och Claes Rostedt utsågs till årets Bringetoftare 2015, för att de startat Forsa kvarn
igen samt är engagerade på många sätt i bygdens olika arrangemang. Kvällens gäst var
Berit Arvidsson som kåserade över ämnet ”Utrotningshotat från A-Ö”. Det kom 85
personer som drack kaffe och åt smörgåstårta.
Samhällsföreningen arrangerade tillsammans med Bringetofta Alliansförsamling den
5 december ett välbesökt julkalas i Tunasalen. Den nybildade orkestern ”Bring Pling
Band” underhöll med julsånger. 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. Samhällsföreningen har också startat en
Facebooksida. 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.

FOTOALMANACKA
Vi behöver bilder till vår almanacka för år 2017. Har
du foton hemma från Bringetoftabygden eller från
något arrangemang som du kan tänka dig publicera?
Hör av dig i så fall till Anders Sjödahl på tel 530 80.

BRINGETOFTA IDROTTSFÖRENING
Innebandy
Fredagar kl. 17.30 spelar vi som vanligt innebandy i Tunasalen. Efteråt
finns det chans till lite skön avkoppling i bastun. Såväl nya som gamla
spelare är välkomna.
Har du frågor ring Magnus på tel 530 63.
Lättgympa
Gympan för daglediga startade den 19 januari men det är bara att
hoppa in när som helst. Vi träffas på tisdagar kl 9–10 i Tunasalen för
lite lättare rörelser till musik. Ingen särskild utrustning krävs.
Välkommen om du känner för att röra på dig lite. Hör av dig till MarieLouise tel 530 52 eller Annika tel 530 65 om du undrar över något.
Tabata-träning
Tabata är en högintensiv intervallträning där du på kort tid kan uppnå
höga träningsresultat. Vi blandar högintensiva övningar i 20 sekunder
följt av 10 sekunders vila. Detta upprepas åtta gånger, vilket blir
totalt 4 minuter per träningsrunda. Vi kommer köra 8 träningsrundor
med olika konditions- och styrkeövningar. Varje pass inleds med 10
minuters uppvärmning och avslutas med nedvarvning och stretching.
Denna träningsform passar alla och fördelen är att både du som är
otränad och vältränad kan känna att du hänger med. Du anpassar
enkelt träningen efter din egen förmåga. Det ingår hopp och övningar
på golvet t ex sit-ups och armhävningar.
Ta med dig egen matta och vattenflaska. Vi startar den 25 januari.
Varmt välkomna måndagar kl. 18-19 i Tunasalen, Bringetofta. Har du
frågor ring Therese tel 531 35 eller Ann-Sofie tel 530 63.

MEDLEMSAVGIFT ÅR 2016
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.
CAFÉKVÄLL
Lördagen den 27 februari kl 19 är det cafékväll i
Bringetofta missionshus. Kvällen går i countryns
tecken och underhåller gör countrysångare Per
Fasting. Det finns mat och fika att beställa.
Detta är ett samarrangemang mellan Bringetofta Alliansförsamling
och samhällsförening.
Välkomna till en trevlig kväll.
ALLSÅNGSKVÄLL
Allsångskväll med lokala musiker och sångare. Lokala kändisar gästar
vår allsångshörna och berättar om sina allsångsfavoriter.
Kapellmästare är Johan Palmberg och allsångsledare Claes Rostedt.
Välkomna till Bringetofta missionshus lördagen den 16 april kl 18.
Servering av kvällsfika!

ÅRSMÖTE
Välkommen till årsmöte med Bringetofta samhällsförening onsdagen
den 17 februari kl 19 i Tunasalen.
Årsmöteshandlingar.
Efter kaffet visas bilder från vår aktiveter.
Servering - vi bjuder på semlor.

