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SKALLEBYGDS JORDKULA
Jonas Tränk som med tiden kallades ”Trängta Jödde” föddes i Hylte 1821 den
22 december. Han fick vid dopet namnen Jonas Magnus. Hans far hette
Johannes Tränk. Han var soldat för Hylte rote och bodde på gamla
soldattorpet från år 1810. Modern var från Bringetofta Söderg. Familjen
bodde sedan på Herrafällan Ekelsjö 1826 till 1829 då de flyttade till
Skallebygd i Hylletofta där Johannes Tränk ägde en hemmansdel. Jonas var
nummer fem i en barnskara på tio.
Jonas Tränk flyttade längre fram i livet tillbaka till Herrafällan och står 1844
som brukare av fadern Johannes förpantade del av torpet. Hur det nu kom sig
är han efter ett par år dräng i Sjöaveka och efter ytterligare något år åter i
Hylletofta och är skriven på sidan Inhyses med tillägg ”vistas i Skallebygd”.
1852 hade han avlagt värjomålsed för slagsmål och därför blivit kallad till
pastor och förmanad.
Trängta Jödde blev på grund av olika samverkande orsaker en udda och
kanske utstött person . Det var därför han byggde sin enkla bostad som
utgjordes av en utgrävning i marken delvis stensatt och försedd med trätak
som skydd mot kyla och nederbörd på Skallebygds mark inte långt från där
föräldrar och syskon bodde. Här bodde han ett 15-tal år.
Den muntliga traditionen berättar att han bland annat åtog sig klockreparationer. Den första åtgärd han vidtog var att koka urverket i olja. Sedan
följde själva analysen och därpå nödvändiga justeringar. Då inlämnaren
hämtade klockan fick han också en liten tygpåse med diverse smådelar som
överlämnades med orden” Detta blev över”.
Med den primitiva bostaden följde en ytterst knaper livsföring. Således
berättades att han till en jul kokade skinka på grävling. Vad kosthållet i
övrigt erbjöd må läsaren själv fundera över. Det är svårt att tänka
sig att man kunde leva under så primitiva förhållanden.
Jonas Magnus dog på Hylletofta fattighus 1888 där han då bott nära 10 år.

ÅRSMÖTE
Vid föreningens årsmöte den 22 februari
fastställdes följande styrelse:
Styrelsen
Ordförande vakant
Anna-Marie Bringewall
Pär Erickson
Ylva Karlsson
Anders Sjödahl
Ann-Margret Floengård
Julia Floengård
Linda Sandahl
Marie-Louise Josefsson
Ulrik Elmersson
Annika Albrechtsson
Kjell Antonsson
Ann-Marie Erlandsson
Revisorer
Sven-Erik Bringewall
Lars-Ivan Fransson
Ann-Sofie Lindqvist

vice ordförande
kassör
sekreterare

suppleant
suppleant
Valberedning
Göran Floengård s.k.
Renée Alfredsson

Du är välkommen att kontakta samhällsförenings styrelse!
Samhällsföreningen ska tillvarata och framföra invånarnas
gemensamma intressen gentemot myndigheter samt
tillvarata och bevara kulturella intressen och tillgångar i
socknen.

KOMMITTÉER
Valborgsmässofirande i Bringetofta
Ros-Marie Floengård, Ann-Margret Floengård,
Pär Ericksson.
Skötsel av Forsabadet
Anna-Marie Bringewall, Ulrik Elmersson
Aftonvandring i Bringetoftabygden
Anders Sjödahl, Pär Ericksson.
Midsommarfirande i Bringetofta
Ylva Karlsson, Josefin Karlsson,
Pär Ericksson, Göran Floengård, Annika Albrechtsson,
Claes Floengård, Ann-Marie Erlandsson, Julia Floengård s.k.
Kyrkogårdsvandring
Anders Sjödahl, Pär Ericksson.
Bringetofta marknad
Samhällsföreningens styrelse.
Hembygdskväll i Bringetofta
Anders Sjödahl, Kjell Antonsson, Annika Albrechtsson.
Jularrangemang
Ylva Karlsson, Marie-Louise Josefsson, Pär Ericksson,
Therese Rostedt, Ingvor Arvidsson.
Sportlovsaktivitet
Bringetofta idrottsförening.

Cafékväll
Marie-Louise Josefsson, Ylva Karlsson, Annika Albrechtsson,
Therese Rostedt, Ingvor Arvidsson.
Medlemsregister
Ylva Karlsson
Fotoalmanackan
Anders Sjödahl, Marie-Louise Josefsson, Kjell Antonsson,
Ann-Margret Floengård.
Bringetoftabladet
Marie-Louise Josefsson, Anders Sjödahl,
Ann-Margret Floengård, Pär Ericksson.
Webbsidan/Facebook
Åsa Elmersson, Ann-Margret Floengård.

MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgiften för 2018 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.

MINNESGÅVA
Samhällsföreningen kommer med hjälp av Evy Fyhrs
minnesgåva rusta upp köket i Tunasalen med en köksö.

SOMMARRESA TILL KALMAR
Tisdagen den 27 juni med avresa från
Bringetofta kyrka kl. 07:15. Vi åker till Kalmar där vår guide möter
upp och tar oss med till Åmunds trädgårdar som ligger 12 km söder
om Kalmar. Här tar ägaren emot och visar runt i den underbara
trädgården och berättar hur han byggt upp den. Här kommer också
krögaren på restaurangen att servera oss en sommarbuffé i en
vacker byggnad i trädgården. Efter lunch stannar vi till vid Hossmo
gamla stenkyrka sedan tar vår guide oss med till Kalmar och
berättar om stadskärnan. Vi avnjuter eftermiddagskaffet på
Krusenstjärnska gården med den vackra trädgården.
Pris cirka 450 kr per person för mat, eftermiddagskaffe, inträden,
guider samt bussresa. Ta med eget förmiddagskaffe.
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.

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 telefon 531 19 senast den 10 maj.

ÅRETS BRINGETOFTARE
År 2016 utsågs Lennart Karlsson till årets Bringetoftare. På
hembygdskvällen den 10 november är det dags att kora årets
Bringetoftare 2017. 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 2017
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 september 2017.
Du kan lämna förslaget vid Aftonvandringen den 6/6, Midsommarfirande i
Bringetofta den 22/6 eller på Bringetofta marknad den 26/8. Du kan även
lämna förslag via hemsidan: www.bringetofta.se
Inkomna förslag till årets Bringetoftare bedöms av en kommitté bestående av
Anna-Karin Rostedt, Torbjörn Hylander och Anders Sjödahl.
Utmärkelsen som består av ett diplom och en minnessak från bygden
presenteras och utdelas på hembygdskvällen fredagen den 10 november
2017 i Tunasalen.
_____________________________________________________________

Nominerad till årets Bringetoftare 2017
.....................………………………………………………………………………….

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

....................................………………………………………………………………………….

....................................………………………………………………………………………….

KOMMANDE ARRANGEMANG
Sön 30 april

VALBORGSMÄSSOFIRANDE

Kl. 20:00 firas Valborgsmässoafton i Brunkeberg. Vi sjunger vårsånger under
ledning av Annika Albrecktsson som också håller vårtalet. Medan vårelden
sprakar och värmer finns det korv och kaffe att förtära.

Mån 1 maj

VÅRSTÄDNING AV FORSABADET

Vår fina badplats behöver städas efter vintern. Tag med räfsan och hjälp oss
så bjuder föreningen på korv och dricka. Vi samlas där kl. 18:00 den 1 maj.

Tis 6 juni

AFTONVANDRING I SÄVEDA

Traditionsenligt har vi aftonvandring på Sveriges nationaldag den 6 juni.
Vi samlas kl. 18:00 i L. Säveda för en vandring mellan gårdarna i
lilla och stora Säveda. Tipspromenad. Tag med egen kaffekorg.

Ons 21 juni

KLÄ MIDSOMMARSTÅNGEN

Tag gärna med dig blommor och kom och hjälp oss klä midsommarstången.
Vi samlas vid Bringetofta skola kl. 18.00.

Tors 22 juni

MIDSOMMARFEST

Kl. 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 kl. 21:30.

Sön 13 augusti

KYRKOGÅRDSVANDRING

Kl. 18:00. Musikgudstjänst i kyrkan med Per-Åke Wennerberg trumpet
och Rolle Pettersson piano. Därefter kyrkogårdsvandring med Sven-Åke
Schönborg som guide. Kvällen avslutas med att samhällsföreningen bjuder
på grillad korv med tilltugg.

Lör 26 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 kl. 13-16. Vi söker knallar som vill sälja sina varor,
gärna grönsaker, hembakat, frukt mm. Allt som går att äta säljer mycket bra.
Boka ditt marknadsstånd genom att maila: marknad@bringetofta.se
eller ring till: Julia Floengård telefon 0382-531 75, mobil 073-508 82 46.

