BRINGETOFTA BLADET
ÅRGÅNG 26

2/15

INFORMATION FRÅN SAMHÄLLSFÖRENINGEN
www.bringetofta.se
E LITA APRILVISA
(Författad av Carl Fors född 1883 i Västerdal Broddarp, Bringetofta)

En könsti måne ä den där april
från förste början å te siste ännen
Iblann så skiner sola gla å gill
så en vill ut å gå mä hjärtevännen
iblann ä jora blöt å löfta mä
å söckna möln går av å ann i väret
men inte blir en sur å tvär för dä
för kärt ä bara paraplybesvätert.
Vesst ä april ändå ett fenomen
för än så ä de skönt i jordenästet
å än så ä de harrligt månasken
å stjärnor glimta ifrå hemlafästet
å slår mä hammarn så de blekar öm´et
å river ner en kåller hajelskur
å kör sen lika stöllet söm han kömmet.
Iblann ä väret tröckanne å tongt
å en ä trött, söm öm en inte sövet
än blåser dä, å än så ä dä lognt
å än så ä de dött å követ
Å än så snöar dä så fint å grannt
så dä blir vitt å rent på jola
å än så yr dä löstigt å galant
men allt emallanåt så kömmer sola
å när ho skiner te så blir en gla
å töcker att dä blir så ljust inöm´en
men dä blir aent å en aen da
när venterkongen ä tebakakömmen.
Ja könsti ä den månen, som nu rår
men könstiare ä de å förstå´en
å könstiast dä ä att han ger vår
för en kan inte nöet lita på ´en.

ÅRSMÖTE
Vid föreningens årsmöte den 18 februari 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
Julia Floengård

suppleant
suppleant

Revisorer
Sven-Erik Bringewall
Lars-Ivan Fransson
Ann-Sofie Lindqvist

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

ordförande
vice ordförande
kassör
sekreterare

Kommittéer:
Valborgsmässofirande i Bringetofta
Ros-Marie Floengård, Ann-Margret Floengård,
Pär Ericksson, Evy Fyhr.
Skötsel av Forsabadet
Anna-Marie Bringewall, Ulrik Elmersson
Aftonvandring i Bringetoftabygden
Anders Sjödahl, Kenneth Franzén, Pär Ericksson.
Midsommarfirande i Bringetofta
Ylva Karlsson, Ann-Sofie Karlsson, Josefin Karlsson, Pär Ericksson,
Göran Floengård, Annika Albrechtsson, Claes Floengård,
Julia Floengård s.k.

Kyrkogårdsvandring
Anders Sjödahl, Pär Ericksson.
Bringetofta marknad
Samhällsföreningens styrelse och Gunn Crona
Hembygdskväll i Bringetofta
Anders Sjödahl, Ann-Margret Floengård, Annika Albrechtsson.
Jularrangemang
Ylva Karlsson, Marie-Louise Josefsson, Therese Rostedt,
Ingvor Arvidsson, Pär Ericksson.
Sportlovsaktivitet
Ulrik Elmersson, Linda Sandahl, Julia Floengård,
Anna-Marie Bringewall.
Cafékväll
Marie-Louise Josefsson, Ylva Karlsson, Annika Albrechtsson,
Therese Rostedt, Ingvor Arvidsson.
Turistkarta
Kenneth Franzén, Anders Sjödahl, Pär Ericksson.
Fotoalmanackan
Anders Sjödahl, Marie-Louise Josefsson, Ylva Karlsson,
Kenneth Franzén, Ann-Margret Floengård.
Bringetoftabladet
Marie-Louise Josefsson, Anders Sjödahl, Pär Ericksson,
Ann-Margret Floengård.
Webbsidan
Kjell Antonsson (Marie-Louise Josefsson, Åsa Elmersson,
Ann-Margret Floengård, Pär Ericksson).
Ett stort tack!
Bringetofta samhällsförenings styrelse vill tacka alla ideella
krafter som hjälpt till vid våra aktiviteter under 2014. Nu är
våren i full färd att ta plats i vår bygd och 2015 har många
spännande aktiviteter på gång. Vi hoppas på fortsatt god hjälp
från er alla och att vi får många trevliga stunder tillsammans.

MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgiften för 2016 fastställdes till 50 kr/hushåll. Vill man
ha Bringetoftabladet hemskickat blir avgiften 100 kr/hushåll
inklusive medlemsavgift. Du kan betala avgiften via bankgiro
829-5974 eller via inbetalningskortet som fanns medskickat i
förra Bringetoftabladet. Glöm inte att skriva namnet på
medlemmarna. Medlemskort kan också lösas som tidigare
av våra medlemskortförsäljare.

NY FÖRENING
Det har bildats en ny förening i Bringetofta socken. Det är
”Föreningen Havsjö Missionshus” som har bildats för gemenskap
och samhörighet i Havsjöbygden. Föreningen vill bevara och
underhålla huset Havsjö Missionshus och även hyra ut det till olika
ändamål t ex studiecirklar, släktträffar, årsmöten, privata
sammankomster etc. Olika aktiviteter anordnas också av föreningen
såsom medlemsmöten, aftonvandringar, auktion m.m.

SOMMARRESA TILL ÄTRANDALEN MÖTER FALBYGDEN
Tisdagen den 23 juni med avresa från Bringetofta kyrka kl. 7:30.
Besök på sevärda platser med lokalguide som är med på bussen hela
dagen från Ulricehamn genom norra Ätradalen vidare genom södra
Falbygden upp till Falköping. God mat, eftermiddagskaffe, inträden
samt bussresa.
Pris cirka 500 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 församlingskår och Bringetofta LRF-avdelning

AKTIVITETER SOM VARIT
CAFÉKVÄLL
Lördagen den 21 februari var det cafékväll i Bringetofta
missionshus. Det var ca 45 personer närvarande och
uppslutningen hade nog varit större om inte vädret ställt
till förtret. Lagom till kvällen kom nämligen ett rejält snöoväder in över
bygden. Temat för kvällen var skog och natur. Skogskonsulent Håkan
Gustafsson från Skogsstyrelsen berättade om skogens olika
användningsområden men även om vatten och dess betydelse. Det bjöds
på ”korv special” samt kaffe och glassbakelse. Kvällen avslutades med en
kort andakt.

BARNDISCO
Barndisco anordnades i Tunasalen den 7 februari. Det kom 87 barn för
att dansa, tävla och ha kul tillsammans. Förtäring fanns i form av korv,
chips, popcorn och läsk.
Vi tackar Anders på Gulf i Sävsjö som sponsrade med korv och bröd.

BADPLATS
Vill du ha ett trevligt sommarjobb. Vi behöver barn och ungdomar som
kan hjälpa till med skötsel och underhåll av vårt fina Forsa badplats. Du
får ersättning för ditt jobb och den betalas ut på marknadsdagen.
Hör av dig till Anna-Marie tfn 531 19 senast den 10 maj.

ÅRETS BRINGETOFTARE
År 2014 utsågs Hans-Åke Andersson och Linda Elaine Byman till årets
Bringetoftare. På hembygdskvällen den 6 november är det dags att kora
årets Bringetoftare 2015.
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 2015
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
2015.
Du kan lämna förslaget vid Aftonvandringen den 6/6, Midsommarfirande i
Bringetofta den 18/6 eller på Bringetofta marknad den 29/8. Du kan även
lämna förslag via hemsidan: www.bringetofta.se
Inkomna förslag till årets Bringetoftare bedöms av en kommitté bestående av
Barbro Bloom, Torbjörn Hylander och Ann-Margret Floengård.
Utmärkelsen som består av ett diplom och en minnessak från bygden
presenteras och utdelas på hembygdskvällen fredagen den 6 november
2015 i Tunasalen.
_____________________________________________________________

Nominerad till årets Bringetoftare 2015
………………………………………………………………………….

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

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

Vi träffas på Valborgsmässoafton kl. 20:00 för att hälsa våren
välkommen! Observera att tiden är ändrad. Kyrkokören framför vårsånger och Berit Arvidsson vårtalar. Efter fikat är det dags att avsluta
kvällen med ett fyrverkeri. Varmt välkommen!

FOTOGRAFIER – vem där?
Alla har vi nog gamla fotografier hemma i byrålådan på släktingar och
vänner. En del fotografier har man fått ärva och här finns bilder på
personer som man inte känner igen. Sådana fotografier saknar värde och
många gånger skulle man väldigt gärna vilja veta vem det är som står där
bredvid farbror Oskar eller moster Greta. Kanske finns det någon här i
Bringetoftabygden som känner igen personen/personerna i fråga?
Det skulle vara roligt att publicera sådana bilder här i Bringetoftabladet
för att se om vi skulle få svar på en del av våra funderingar
genom och ta hjälp av varandra.
Har du en fotografi där du gärna vill veta vem det är som
finns med på bilden?
Kontakta Ann-Margret Floengård tfn 073-533 54 74 eller någon annan i
styrelsen så publicerar vi bilden i nästa Bringetoftablad.

KOMMANDE ARRANGEMANG
Tors 30 april

VALBORGSMÄSSOFIRANDE

Klockan 20:00 firas Valborgsmässoafton i Brunkeberg. Bringetofta
kyrkokör framför vårsånger och våren hälsas välkommen av Berit Arvidsson.
Det finns korv och fika att förtära. Ett fyrverkeri avslutar kvällen.

Fre 1 maj

VÅRSTÄDNING AV FORSABADET

Ta med räfsan och hjälp oss att städa bort vintern vid Forsabadet.
Vi samlas där klockan 18:00 den 1 maj. Föreningen bjuder på korv och
dricka.

Lör 6 juni

AFTONVANDRING I MATHOLKA

Aftonvandring på nationaldagen i Matholka klockan 18:00. Samling vid
gården där ägarna Barbro och Harald Ljung berättar om gården och
visar lite utställningar. Tipspromenad anordnas. Ta med egen kaffekorg.

Ons 17 juni

KLÄ MIDSOMMARSTÅNGEN

Välkommen till Bringetofta skola klockan 18:00 då vi klär midsommarstången. Ta gärna med dig blommor!

Tors 18 juni

MIDSOMMARFEST

Klockan 19:00 börjar midsommarfirandet som inleds med tipspromenad
och chokladhjul. Därefter reses midsommarstången och dansen kring
stången kan börja. I Tunasalen serveras det fika och kvällen avslutas i
kyrkan med aftonbön klockan 21:30.

Sön 16 augusti

KYRKOGÅRDSVANDRING

Klockan 18:00 andakt i Bringetofta kyrka med sång av Linda Elaine Byman.
Kyrkogårdsvandring med musik och teater i samarbete med Hans-Åke
Andersson och Linda Elaine Byman. Samhällsföreningen bjuder på grillad
korv med tilltugg.

Lör 29 augusti

BRINGETOFTA MARKNAD

Sista lördagen i augusti är det som vanligt marknad. Marknaden som har
blivit större och större är årets största händelse i bygden och har
verkligen satt Bringetofta på kartan. Välkommen till Bringetofta marknad
vid skolan klockan 13:00-16:00. Vi söker knallar som vill sälja sina varor,
gärna grönsaker, hembakat, frukt mm. Allt som går att äta säljer
mycket bra.
Boka marknadsstånd: Gunn Crona Hjärtquist tfn 070-346 80 97

