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SKADAD I FEL ÄNDA
Det hände vid ett av socknens sågverk att en barkbit eller
svallstump orsakade stopp i spånutsuget. För att inte detta skulle
orsaka allt för långt avbrott stannades inte maskineriet och
sågmästaren själv kröp in under sågbänken för att rensa i trumman.
När detta var gjort skulle han krypa baklänges tillbaka, men då bar
det sig inte bättre än att han höll kastellet något högt så att klingan
rispande inte bara byxbaken utan även i skinksvålen. Inte nog med
det uppkom blodvite och det visade sig att just här befanns det
sinnesorgan som utlöser indignation, vrede och därtill hörande
sinnesrörelser.
Då det hela lugnat ner sig något togs ett beslut om att i framstupa
sidoläge företa resa till Sävsjö sjukstuga. Doktor Edén som tog sig
an patienten sydde ihop såret, men meddelade att detta var första
gången han måste sy i denna kroppsdel, som skadats av sågklingor,
även om han hade haft många patienter med skador från klingor.
Vid återbesöket hos doktorn befanns läkningen gått bra och endast
ett ärr återstod som minne av händelsen. Då Edén tog farväl av
sågmästaren citerade han något från de gamla nordiska
rimsmederna som tyvärr i skrivande stund gått ordagrant förlorat,
men med följande innehåll:
”Den som i striden blir sårad på panna och bröst har kämpat ädelt i
sak, men den som flydde och svek fick blessyrer på rygg och bak”.
Kanske inte så uppmuntrande!

ÅRSMÖTE
Under årets årsmöte fastställdes följande styrelse:
Styrelsen
Anne-Margret Floengård
ordförande
Anna-Marie Bringevall
vice ordförande
Pär Erickson
kassör
Ylva Karlsson
sekreterare
Anders Sjödahl
Britt Nielsen
Kenneth Franzén
Linda Sandahl
Ulrik Elmersson
Helen Evertsson
suppleant
Marie-Louise Josefsson
suppleant

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

Medlemsavgiften för 2012 fastställdes till 50 kr/hushåll. Avgiften för
medlemmar som vill ha Bringetoftabladet hemskickat blir således
100 kr/hushåll inklusive medlemsavgift. Medlemskortsförsäljare är:
Anders Sjödahl, Göran Floengård, Pär Erickson, Renée Alfredsson,
Sture Bergström och Stig Almgren.

PRESENTATION AV STYRELSEN fortsättning..
Namn: Britt Nielsen
Bor: Åsbyholm
Yrke: Språklärare
Styrelsen: Ledamot
Intressen: Mina barn, hästar/ridsport, hälsa i

Namn: Ann-Margret Floengård
Bor: Bringetofta
Yrke: Administrativ enhetschef
Styrelsen: Ordförande
Intressen: Min familj, dansa linedance, sitta

största allmänhet, bra böcker/filmer, musik…..

framför datorn

Jag gillar: Att ha roligt tillsammans med
familj och goda vänner

Jag gillar: Att få vara med mina barnbarn
Bästa film/bok: Millennium av Stig

Bästa film/bok: Oj då, det finns så många
bra böcker och filmer. En bra bok är Onåd av J.
M: Coetzee. Jag gillar feel good filmer och
historiska filmer

Jag äter helst: Hare är väl en favorit
Bott antal år i bygden: 5 år
Vad saknas i Bringetofta: Svårt att säga.
Något som håller kvar ungdomarna kanske.
Det bästa med Bringetoftabygden: Alla
fantastiska människor naturligtvis!!

.

Larsson, Asyl och Gömda. Läser mest deckare.

Jag äter helst: Pastarätter i alla former.
Bott antal år i bygden: 32 år
Vad saknas i Bringetofta: Önskemål om
bättre underhåll av vägarna. Ökad samverkan
mellan byarna i bygden.

Det bästa med Bringetoftabygden:
Gemenskapen, där alla bidrar till en levande
landsbygd med många aktiviteter. Den vackra
omgivningen med bl.a. bokdungen och även
vår lilla ”oas” Forsabadet.

KOMMANDE ARRANGEMANG
Lör 30 april

VALBORGSMÄSSOFIRANDE

Kl. 20.00 firas Valborgsmässoafton i Brunkeberg. Kvällen förgylls av
vårsånger framförda av Bringetofta kyrkokör. Våren hälsas välkommen i tal
och dikt av Hans-Åke Andersson och Linda Elaine Byman. Det kommer även
finnas korvförsäljning så ingen behöver gå hungrig därifrån. Kvällen avslutas
med fyrverkeri!

Sön 1 maj

VÅRSTÄDNING AV FORSABADET

Även i år hoppas vi kunna njuta av vår badplats under sommaren. Välkomna till
Forsabadet söndagen den 1 maj kl. 18:00 för att med gemensamma krafter
städa bort vintern. Ta med räfsan, så bjuder föreningen på korv och dricka!

Mån 6 juni

AFTONVANDRING VID KRISTNARP

Aftonvandringen sker på nationaldagen den 6 juni vid Kristnarp.
Vi samlas kl. 18:00 hos Kenneth och Marianne Ek i Kristnarp.
Vandring i natur och kultur. Tipsrunda, ta med egen fikakorg.

Ons 22 juni

KLÄ MIDSOMMARSTÅNGEN

Välkommen till Bringetofta skola kl. 18:00 för att vara med och
klä midsommarstången. Ta gärna med massor av blommor!

Tors 23 juni

MIDSOMMARFEST

Kl. 19:00 börjar midsommarfirandet med tipspromenad och
chokladhjul. Därefter reser vi midsommarstången för att till spelmännens
fiolmusik kunna sjunga och dansa på riktigt midsommarvis! Fika serveras i
Tunasalen och kvällen avslutas kl 21:30 med aftonbön i kyrkan.

Lör 27 aug

BRINGETOFTA MARKNAD

Missa inte händelsernas händelse i vår bygd! Marknaden äger rum
den 27 augusti kl 13:00-16:00. Vi söker knallar som önskar sälja
sina varor. Allt som går att äta säljer mycket bra.
Boka ditt marknadsstånd: Gunn Crona Hjärtquist 070-346 80 97

BADPLATS
Även i år finns möjlighet att hjälpa till med skötsel och underhåll av Forsa
badplats. Vi söker barn och ungdomar som kan tänka sig detta uppdrag.
Ersättning betalas ut på marknadsdagen.
Kontakta Britt Nielsen tfn 531 57 senast 10 maj.

FOTOALMANACKAN
Har du foton hemma från Bringetoftabygden eller kanske från samhällsföreningens arrangemang? Kan du tänka dig att publicera något av dem i
2012 års almanacka? Kontakta i så fall Anders Sjödahl tfn 530 80,

anders.sjodahl@bringetofta.se

ÅRETS BRINGETOFTARE
År 2010 utsågs Ammi Hylander till årets Bringetoftare. Vem blir det i år? På
hembygdskvällen i november kommer vi få svaret på detta, men det går redan
nu att börja nominera den person du tycker borde få titeln; antigen genom vår
hemsida: www.bringetofta.se, där du kan läsa om kriterierna eller genom att
lämna din nominering skriftligt på någon av föreningens kommande aktiviteter:
aftonvandringen, midsommarfirandet eller marknaden.

JUBILEUM
Samhällsföreningen firar snart 30 år!! Mycket har hänt under
dessa år och tack vare hela bygdens starka engagemang och
uppslutning har föreningen blivit en självklar del av vardagen och
främjare av gemenskap. Vi ska skriva ihop en krönika/ett kåseri över dessa
30 år och behöver hjälp med minnen. Har du deltagit i eller hjälpt till att
förbereda någon aktivitet där något viktigt/roligt/dråpligt/tokigt/helt
oväntat hänt? Då vill vi mycket gärna ta del av detta!
Kontakta Anders Sjödahl 53080, anders.sjodahl@bringetofta.se

HEMSIDAN
Vår nya hemsida är nu i bruk. Välkommen att besöka sidan
www.bringetofta.se där du bland annat kan läsa om kommande arrangemang,
läsa BringetoftaBladet, titta på kort från olika aktiviteter, få information
från andra föreningar i bygden o.s.v. Har du information från din förening som
du gärna vill publicera på hemsidan?
Kontakta Ann-Margret Floengård tfn 530 75, floengard@bringetofta.se
eller Britt Nielsen tfn 531 57, britt.nielsen@bringetofta.se

