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OVÄNTAD DREVHJÄLP
Folke Wilson som hade kantorstjänst i Bringetofta 1929-1946 var
en mångsysslare. Med vapen på axeln deltog han i såväl jakt som
hemvärnets övningar. Han var visserligen officer vid reserven, men
detta hindrade inte att han marscherade i ledet under
hemvärnschefen John Rostedts säkra kommando.
En gång när han var i Hylte för att jaga hare hände sig att hunden
fick oväntad konkurrens. Det var på höstkanten då fortfarande
betesdjur fanns i markerna. Wilson drog sig ner på sitt ägandes
Hägnen medan hans jaktkamrat – en föregångare till vår tids vida
kända utövare i detta gebit – intog en position närmare byn. Hunden
drog iväg norröver och svagt hördes skallet uppåt Strustorp.
Wilsson stod och grunnade på andra saker, men då hörde han – Bööl,
böööl, och när han tittade upp såg han i en skogsglänta en hare
komma skuttande rakt emot sig tätt jagad av en kalv. Av ren
förvåning höll han på att glömma varför han stod på pass, men just
som haren tog ett snedsprång fick han bössan till axeln och minsann
var inte det första kända villebrådet framjagat av en kalv ett
faktum. Den förvånade jaktkamraten lär ha bedyrat sanningshalten.
Tyvärr finns inte någon nötboskap kvar i Hylte
så denna värdefulla gen som kalven var bärare
av har nog helt gått förlorad.

ÅRSMÖTE
Under årets årsmöte fastställdes följande styrelse:
Styrelsen
Anne-Margret Floengård
Ann-Sofie Karlsson
Pär Erickson
Ylva Karlsson
Anders Sjödahl
Anna-Marie Bringewall
Jan Gustavsson
Britt Nielsén
Ola Johansson
Linda Sandahl

ordförande
vice ordförande
kassör
sekreterare

Revisorer
Sven-Erik Bringewall
Lars-Ivan Fransson
Ann-sofie Lindqvist
Valberedning
Gunn Crona s.k.
Göran Floengård
Lennart Karlsson

suppleant
suppleant

Årsmötet beslutade att 2010 och 2011 års medlemsavgift
fastställdes till 20 kr/hushåll. De som bor utanför Bringetofta kan
få Bringetoftabladet hemskickat för 50 kr inklusive medlemsavgift.
Valda att sälja medlemskap är: Anders Sjödahl, Göran Floengård,
Pär Erickson, René Alfredsson, Sture Bergström och Stig Almgren.

AKTIVITETER SOM VARIT
Två populära aktiviteter har vi genomfört i
samhällsföreningens regi.
I slutet av januari hade vi barndisco för bygdens barn och deras
kompisar. 80 glada barn dansade och tävlade under flera timmar i
Tunasalen. I pausen bjöds det på korv med bröd och chips.
Sista lördagen i mars anordnades en musikkväll med Forsa Rockers.
Det var stor tillströmning av gäster under kvällen. Forsa Rockers
har många fans som troget kommer och lyssnar. Gästerna fick
tillfälle att lyssna till musik, dansa samt få lite byaskvaller.

KOMMANDE ARRANGEMANG
Fre 30 april

VALBORGSMÄSSOFIRANDE

Våren hälsas välkommen i Bringetofta vid Brunkeberg kl 20:00. Årets
vårtalare är komminister Pär Persson. Vår stora Bringetoftakör sjunger
vårsånger. Korvförsäljning och fyrverkeri avslutar kvällen.

Sön 2 maj

VÅRSTÄDNING AV FORSABADET

Vi behöver hjälp av bygdens invånare att städa badplatsen. Välkommen med
räfsa kl 18:00. Efter lite arbete bjuder föreningen på korv och dricka.

Sön 6 juni

AFTONVANDRING VID STOCKEN

Kl. 18:00 samlas vi i Haraldstorp. Vandring i natur och gammal kultur.
Tipsrunda, ta med egen fikakorg. Vi hoppas på fint nationaldagsväder.

Ons 23 juni

KLÄ MIDSOMMARSTÅNGEN

Välkommen att hjälpa till att hålla traditionen levande här i bygden
genom att klä Bringetoftas majstång kl 19:00. Ta gärna med blommor.

Tors 24 juni

MIDSOMMARFEST

Kl 19:00 samlas vi vid skolan för tipsrunda och chokladhjul.
Midsommarstången reses till spelmännens fiolmusik och därefter dans kring
midsommarstången. Servering i Tunasalen. Kvällen avslutas med aftonbön i
kyrkan kl 21:30.

Lör 28 aug

BRINGETOFTA MARKNAD

Årets största händelse i bygden! Välkommen till Bringetofta marknad vid
skolan kl 13-16. Vi söker knallar som önskar sälja sina varor, gärna frukt,
grönsaker, kakor mm. Allt som går att äta säljer mycket bra.
Bokning av marknadsstånd:
Gunn Crona Hjärtquist tfn 070-346 80 97
Ann-Sofie Karlsson tfn 0382-530 63

BADPLATS
Samhällsföreningen tar hand om skötsel och underhåll av Forsa
badplats. Vi söker barn och ungdomar som vill ta hand om tillsynen
under badsäsongen i sommar. Liten ersättning utbetalas på
marknadsdagen. Kontakta Jan Gustavsson tfn 530 21eller
Britt Nielsén tfn 531 57 före den 2 maj.

FOTOALMANACKAN
Har du fotografier hemma som skulle passa i 2011 års almanacka,
eller datum för föreningsarrangemang, kontakta:
Anders Sjödahl tfn 530 80, anders.sjodahl@bringetofta.com

ÅRETS BRINGETOFTARE
Till årets Bringetoftare 2009 valdes Anders Sjödahl.
På hembygdskvällen i november kommer årets Bringetoftare 2010
att utses och redan nu kan nominering ske via hemsidan
(www.bringetofta.com), där man även kan läsa om kriterierna. Du kan
också lämna in förslag på nominering under kommande aktiviteter:
aftonvandring, midsommarfirande och marknad.

HEMSIDAN
Nu har vi kommit igång med förbättringen av vår hemsida, vilket
sker genom ett Leaderprojekt. Tanken är att bredda sidan så att
den inte enbart handlar om samhällsföreningen utan hela
Bringetoftabygden. Vi vill sätta Bringetofta och dess omgivning på
kartan och förhoppningsvis locka nya besökare till bygden.
Vi behöver hjälp med tips och idéer för att skapa en attraktiv sida
för läsarna. Har du något som du tycker skulle passa bra på vår
hemsida? Kontakta någon i styrelsen eller maila till:
anne-margret.floengard@bringetofta.com

