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MAGISKT VATTEN
Långt tillbaka i tiden och fram till en bit in på 1900-talet trodde
man i våra trakter att en bäck som rann åt norr, besatt magiska
krafter och kunde bota diverse krämpor och sjukdomar.
Långebrobäcken som korsar vägen mellan Näs och Mörkelé är en av
få som rinner i detta vädersträck. Därför kom folk från när och
fjärran för att söka bot för diverse åkommor i detta vatten. De
flesta färdades till fots men såväl hästdragna vagnar som
automobiler lär ha transporterat lite mer långväga besökare.
Kuren bestod i ett helkroppsdopp i en fördjupning eller hölj där
vattendjupet gjorde detta möjligt. Någon som fortfarande har
minnen från denna behandling går nog inte i nutid att påträffa, men
för någon generation tillbaka kunde det berättas om återvunnen
hälsa efter en vattenkur i Långebrobäcken.
Nu när vårskarpen och soloxen så här års vill ta musten av oss och
benen känns svaga och armarna hängiga vore det väl värt att prova
denna hälsokur.
Det är numera betydligt lättare att färdas nära intill de bästa
vattendjupen och de behagligaste bottensedimenten, då nuvarande
markägaren låtit bygga en väl planerad skogsväg – möjligen med
detta välgörande bad i åtanke.

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

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

Medlemsavgiften för 2013 fastställdes till 50 kr/hushåll. Avgiften för
medlemmar som vill ha Bringetoftabladet hemskickat blir således
100 kr/hushåll inklusive medlemsavgift. Du kan betala medlemsavgiften med
bifogat inbetalningskort som fanns medskickat i förra Bringetoftabladet.
Medlemskort kan också lösas liksom tidigare av våra medlemskortsförsäljare

PRESENTATION AV STYRELSEN fortsättning...
Namn: Kenneth Franzén
Bor: Bodafors
Yrke: Gatu/Parkarbetare,
Nässjö Affärsverk

Styrelsen: Ledamot
Intressen: Jakt, skogsarbete
Jag gillar: Skogspromenader, dans
Bästa film/bok: Arn/Karl-Henry Lundin,
En yrkesjägare berättar

Jag äter helst: Husmanskost
Bott antal år i bygden: 20 år
Vad saknas i Bringetofta:
Informationstavla om bygdens sevärdheter

Det bästa med Bringetoftabygden:
Naturen. Gemenskapen och viljan att förbättra
och utveckla vår bygd

Namn: Ulrik Elmersson
Bor: Femtinge
Yrke: Servicetekniker
Styrelsen: Ledamot
Intressen: Gamla bilar
Jag gillar: Semester med familjen.
Bästa film/bok: Just nu: Cristoffer Polhems
testamente

Jag äter helst: Stekt fläsk med löksås
Bott antal år i bygden: 18 år
Vad saknas i Bringetofta: Det bästa med Bringetoftabygden:
Lugnet att bo på landet

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 tfn 531 57 senast 10 maj.

FOTOALMANACKAN
Vi behöver foton till 2013 års almanacka! Har du foton hemma från
Bringetoftabygden eller kanske från samhällsföreningens arrangemang?
Kontakta i så fall Anders Sjödahl tfn 530 80, anders.sjodahl@bringetofta.se

ÅRETS BRINGETOFTARE
År 2011 utsågs Berit Arvidsson till årets Bringetoftare. På hembygdskvällen i
november är det dags att kora årets Bringetoftare 2012. Passa på redan nu att
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.

KONSTUTSTÄLLNING PÅ BRINGETOFTA MARKNAD
På marknadsdagen kommer vi att anordna en konstutställning med ämnet målade,
tecknade eller fotoframställda tavlor, skapade av personer som bor eller har
bott i Bringetofta socken. Vi skulle gärna vilja låna några av dessa väggprydnader
för en utställning i församlingshemmet i samband med Bringetofta marknad.
Hör av er till Anders tfn 0382-530 80 eller Berit tfn 0382-530 79.
Det skulle också vara trevligt om vi kunde ha en avdelning där bygdens barn
kunde visa lite teckningar av mera färskt datum, gärna med landskapsmotiv.

AKTIVITETER SOM VARIT
I februari anordnades Barndisco i Tunasalen. Detta är en populär
aktivitet och 93 glada barn kom för att dansa och tävla under flera
timmar i Tunasalen. I pausen bjöds det på korv med bröd, chips samt dricka. Ett
stort tack till Anders Lundgren på Shell som sponsrade korven till barndiscot.
Den 25 februari anordnades Cafékväll tillsammans med Alliansförsamlingen. Ett
60-tal besökare kom för att lyssna på föreläsningen av Emelie Andersen,
näringsfysiolog och ultralöpare. Innehållsförteckningar granskades och enkla
råd, som kan vara till nytta när man ska handla, gavs. Därefter kunde man
beställa något gott att äta från kvällens meny.

KOMMANDE ARRANGEMANG
Mån 30 april

VALBORGSMÄSSOFIRANDE

Kl. 19:30 (observera tiden) firas Valborgsmässoafton i Brunkeberg. Kvällen
förgylls av vårsånger framförda av Bringetofta kyrkokör. Våren hälsas
välkommen av Sven-Åke Schönborg. Därefter finns korv samt kaffe att
förtära och kvällen avslutas med fyrverkeri!

Tis 1 maj

VÅRSTÄDNING AV FORSABADET

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

Ons 6 juni

AFTONVANDRING I SKAFTARP

Vi samlas vid Adelins såg kl. 18:00. Vandring i natur och kultur.
Tipspromenad, ta med egen fikakorg.

Ons 20 juni

KLÄ MIDSOMMARSTÅNGEN

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

Tors 21 juni

MIDSOMMARFEST

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

Sön 5 aug

KYRKOGÅRDSVANDRING

Kyrkogårdsvandring vid Bringetofta kyrka kl. 19:00. Guidning på kyrkogården.
Samhällsföreningen bjuder på grillad korv.

Lör 11 aug

ALLSÅNG I BRINGETOFTA

Bringetofta kan: Allsångskväll i Bringetofta skolpark kl. 18:00.
Allsångsledare Ehrling Lundberg med flera. Servering av korv och enkelt fika.

Lör 25 aug

BRINGETOFTA MARKNAD

Missa inte händelsernas händelse i vår bygd! I år äger marknaden
rum den 25 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

