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BRANDSYNSKONTROLL
Någon gång runt 1950 kom nya bestämmelser och krav på brandberedskap.
Varje socken hade att kontrollera brandredskapen hos alla socknens
innevånare. De redan då gamla släckarna, laddade med svavelsyra och vatten,
hade i en del hus inte den placering som var den bästa i farans stund. En just
marknadsförd vattenspruta att placeras i en plåtspann och som vid häftigt
pumpande avgav en svag vattenstråle måste anskaffas av varje hushåll. Ett
antal Lyckeby förzinkade femtonliters hinkar och åtminstone en båtshake på
en lång trästör skulle också finnas.
För att kontrollera detta valdes vissa förtroendemän. Arvid Rostedt
utrustades med en kavaj utformad som militär av högre grad och John Holm
bekom en huvudbonad av rysk militär storlek och status. Holm var den som
skötte besiktningar och när man i byarna sporde att han var i antågande
rengjordes alla plåtskrällen avsedda för vattning av kreatur, transport av
grisapotater och skulespannar m.m. Kontrollerna gick i regel utan störningar,
men någon gång fick Holm ta av mössan och peka på det gula emblemet för att
ge kraft och myndighet åt sitt ärende.
För en sådan här rundresa fanns ej annat tjänstefordon än den egna cykeln.
En gång när han i den sena kvällen var på hemväg från Havsjöhållet och
kommen till de då häftiga vägkrökarna vid Sigridsholm hördes steg i gruset
bakom och trots att han ökade pedaltrycket syntes det som om ljudet
närmade sig. Holm som nyligen hade läst en tidningsartikel om spökerier i
trakten fylldes av oro och ängslan. Benmusklerna arbetade för högtryck och
säkert innehar han ännu rekordet i cykel på denna sträcka om bara någon
tidtagare funnits. När han genomsvett hade kommit hem och fått distans till
händelsen beskrev han det hela och avslutande med orden:
– Vecken tur att cykelkedja inte hôppade å. -Ja.
En idrottsintresserad yngling i grannskapet ute på ett träningspass lär vara
förklaringen till denna övernaturliga händelse.

ÅRSMÖTE
Under årets årsmöte fastställdes följande styrelse:
Styrelsen
Ann-Margret Floengård
Anna-Marie Bringewall
Pär Erickson
Ylva Karlsson
Anders Sjödahl
Kenneth Franzén
Linda Sandahl
Ulrik Elmersson
Marie-Louise Josefsson
Annika Albrechtsson
Britt Nielsen
Revisorer
Sven-Erik Bringewall
Lars-Ivan Fransson
Ann-Sofie Lindqvist

ordförande
vice ordförande
kassör
sekreterare

suppleant
suppleant
Valberedning
Göran Floengård s.k.
Gunn Crona Hjärtquist
Ann-Sofie Karlsson

Medlemsavgiften för 2014 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 NY STYRELSEMEDLEM
Namn: Annika Albrechtsson
Bor: Hjälmseryd 2
Yrke: Pensionär, f.d. förskoleklasslärare
Styrelsen: Suppleant
Intressen: Natur, körsång, dans
Jag gillar: Baka, cykla, promenader
Bästa film/bok: Så som i himmelen/Törnfåglarna
Jag äter helst: Fisk och grönsaker
Bott antal år i bygden: 20 unga år och 1 gammalt år
Vad saknas i Bringetofta: Kommer inte på något, än så länge
är allt bra
Det bästa med Bringetoftabygden: Fin sammanhållning, vacker
omgivning och engagerad bygd.

SOMMARRESA TILL FALKENBERG
Tisdagen den 25 juni med avresa från Bringetofta kyrka
kl.07:30. Besök på sevärda platser, god mat, eftermiddagskaffe, inträden, guidning samt bussresa.
Pris 400 kr per person. Ta med eget förmiddagsfika.
Anmälan till (först till kvarn):
Lars-Ivan Fransson 0380-37 03 38 eller Anders Sjödahl
0382-530 80.
Arr. Bringetofta kyrkobrödrakår och Bringetofta LRF-avdelning.

SEVÄRT I BYGDEN
I kommande Bringetoftablad presenterar vi sevärdeheter
från Bringetoftabygden. Om du har förslag på sådana kan du
höra av dig till: Marie-Louise tfn 530 52 eller Ann-Margret
tfn 530 75.

Linden i Hjälmseryd
Mitt namn är Lind och jag bor i Hjälmseryd. Där har jag bott
i mer än 500 år så jag har sett och varit med om en hel del.
Trots att ett riktigt oväder en midsommarafton för ett
antal år sedan berövade mig några rejäla grenar så är jag
fortfarande stor och ståtlig.
Ja, jag är cirka 9,3 meter i omkrets och betraktas som ett
av Sveriges grövsta träd. I juli månad blommar jag och hos
mig har många fåglar
och insekter sitt hem.
Jag har varit med i
Guinness rekordbok,
blivit omskriven i en
bok, fått skönhetspris
och Smålandsradion
har gjort reportage
om mig. Kom gärna och
ta en titt på mig.

AKTIVITETER SOM VARIT
Barndisco anordnades i Tunasalen den 9 februari. Som
vanligt var det fullt med festglada barn som kom för att
dansa och ha kul. När man tog igen sig lite mellan
aktiviteterna så fanns det förtäring i form av korv, läsk,
chips och popcorn.
Den 23 februari anordnades det Cafèkväll tillsammans med
Alliansförsamligen. Temat för kvällen var ljuset och över det
kåserade Berit Arvidsson både tänkvärt och roligt. Sjung så
det stod härliga till gjorde barnen i Trivselklubben under
ledning av Claes Rostedt och Claes Adelin. Delar av
kyrkokören var också med och sjöng. Sedan var det dags för
servering av räksmörgåsar, hamburgare och kaffebröd. Allt
hade en strykande åtgång.
Gympan för daglediga
har nu slutat för
våren. Vi har varit 14
”tjejer” som har kört
ett lättgympapass på
tisdags-mornar. Det
har varit ett trevligt
sätt att träffas och
motionera på, så
tanken är att vi fortsätter till hösten igen. Då kanske vi även
kan få med några daglediga ”killar”.

BADPLATS
Söker du sommarjobb? Möjlighet finns 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 Anna-Marie
tfn 531 19 senast 10 maj.

FOTOALMANACKAN

2014

Nu är det dags att ta fram 2014 års almanacka! Har du
foton hemma från Bringetoftabygden eller kanske från
samhälls-föreningens arrangemang?
Kontakta i så fall Anders Sjödahl tfn 530 80,
anders.sjodahl@bringetofta.se

ÅRETS BRINGETOFTARE
År 2012 utsågs Gunn Crona till årets Bringetoftare. På
hembygdskvällen den 8 november är det dags att kora årets
Bringetoftare 2013.
Passa på redan nu att nominera den person du tycker borde
få titeln; antigen genom vår hemsida: www.bringetofta.se
eller genom att lämna din nominering skriftligt på någon av
föreningens kommande aktiviteter: aftonvandringen,
midsommarfirandet eller marknaden.

Var med och lämna förslag på årets Bringetoftare 2013
Utmärkelsen delas ut till en person som bor eller har bott i bygden. Personen
ska uppfylla ett eller flera av följande kriterier:
• Har gjort bygden synlig för utomstående
- Kulturellt engagemang (musiker, teater, konstnärer, hantverkare)
- Egen företagande
• Har bidragit till utveckling av landsbygden
- Innovatör som vågar satsa på nya projekt
• Har ett Ideellt engagemang
- Ställer alltid upp då hjälp behövs
• Har satt sin hembygd i fokus
- Bidrar till en levande landsbygd och en god gemenskap
- Kunnig om hembygdens historia
Lämna in förslag och motivering till årets Bringetoftare senast den 1 sep
2013.
Du kan lämna förslaget vid Aftonvandringen den 6/6, Midsommarfirande i
Bringetofta den 20/6 eller på Bringetofta marknad den 31/8. Du kan även
lämna förslag via hemsidan: www.bringetofta.se
Inkomna förslag till årets Bringetoftare bedöms av en kommitté bestående av
Barbro Bloom, Stefan Hylander och Ann-Margret Floengård.
Utmärkelsen som består av ett diplom och en minnessak från bygden
presenteras och utdelas på hembygdskvällen fredagen den 8 november
2013 i Tunasalen.
_____________________________________________________________

Nominerad till årets Bringetoftare 2013
………………………………………………………………………….

Motivering till nomineringen
………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

KOMMANDE ARRANGEMANG
Tis 30 april

VALBORGSMÄSSOFIRANDE

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

Ons 1 maj

VÅRSTÄDNING AV FORSABADET

Välkomna till Forsabadet onsdagen den 1 maj kl. 18:00 för att med
gemensamma krafter städa bort vintern. Ta med räfsan. Föreningen
bjuder på korv och dricka!.

Tors 6 juni

AFTONVANDRING I DRAGERYD

Vi samlas kl. 18:00 vid Drageryd Norregård sista gården i byn. Guidad
vandring i natur och kultur. Tipspromenad, ta med egen fikakorg.

Ons 19 juni

KLÄ MIDSOMMARSTÅNGEN

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

Tors 20 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 11 augusti

KYRKOGÅRDSVANDRING

Andakt med musik i kyrkan kl. 18:00. Därefter guidning på kyrkogården med
Anders Adelin. Samhällsföreningen bjuder på grillad korv.

Sön 18 augusti

MUSIK I SOMMARKVÄLL

Ehrling Lundberg och ten Sweeds kommer till Bringetofta kyrka kl 18:00.
Samhällsföreningen serverar kaffe med tilltugg i församlingshemmet från
kl. 17:00.

Lör 31 augusti

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

