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S:T HIBBRONS KÄLLA
Hur många känner till att vi i Bringetofta har ett eget helgon?
I den fornminnesrannsakning Landshövdingen företog år 1690 skriver
prosten i Vrigstad Laurentius Ternerus om Bringetofta socken i något
moderniserat språk följande:

”Uti norra gärdet vid Drageryds kyrkostig är en källa, vilken kallas S:t
Hibbrons källa med kallt gott vatten som aldrig om vintern fryser eller
uttorkar om sommaren. I forna tider har man i den offrat pengar som
idag där finnes. En gång hände sig att en bonde i Bringetofta by högg
igen källan med granris och blev strax alldeles blind, men när han med
sitt folk rensade källan och tvättade sina ögon i vattnet fick han sin syn
åter”.
Av texten framgår att källan låg vid stigen som gick mellan Drageryd
och kyrkan. Det Norra Gärdet är i 1800-talets skifteshandlingar beläget
där Bringetoftas Södergårdar nu ligger. Hur det nu har gått till så har
Hibbron någon gång flyttat sitt kraftcentrum till en källa norr om
Drageryds by där S:t Hibbrons källa nu är utsatt på våra kartor.
Någon mer skriftlig berättelse är inte känd och de som blivit hjälpta av
detta vatten har inte gett sig till känna men äldre personer har berättat
att de i tidigt 1900-tal funnit mynt i denna källa.
Om källan rensades idag kanske någon skulle vilja
offra ett mynt och få en önskan uppfylld och varför
inte årligen fira en S:t Hibbrons dag – Bringetoftas
eget helgon till åminnelse.

VANDRINGAR
För att sprida information och intresset om vårt kulturarv i Bringetofta
har samhällsföreningen under många år arrangerat aftonvandringar och
kyrkogårdsvandringar.
Årets aftonvandring i Skaftarp, med Claes och Anders Adelin som
guider, samlade ett stort deltagarantal.
Medeltidskyrkan i Bringetofta från 1100-talet med tillhörande
kyrkogård inbjuder också många att vara med på en kyrkogårdsvandring.
På årets vandring, som ägde rum i början av augusti, berättade Lennart
Blom, Lämmarp glimtar från sina förfäders liv i bygden.

FORSABADET
Vädret har inte riktigt varit på vår sida i år och badgästerna har
uteblivit under regniga sommardagar, men så fort solen har kämpat sig
fram till vår mysiga badplats har badgästerna gjort detsamma. Vi håller
nu tummarna för en solig och fin augustimånad, så att vi återigen kan
träffas och trivas vid Forsabadet, för än är inte sommaren slut!

BRINGETOFTA IDROTTSFÖRENING
Knattegympa
Vi hoppas kunna hälsa alla bygdens gympasugna barn välkomna till en
ny termin med knattegympa i Tunasalen till hösten. Inför terminen
efterlyses därför fler ledare med nya, roliga idéer. Kan du tänka dig
att hålla i gympan vid ett par tillfällen?
Kontakta Britt på tfn 0382-531 57

Innebandy
Fredagspassen med innebandy och eftersnack i bastun fortsätter
under hösten. Är du spelsugen är du välkommen till Tunasalen
fredagar kl. 17:30!
Vid frågor kontakta Magnus på tfn 0382-530 63

MOBERGSKA FONDEN
Ungdomar skrivna i Bringetofta församling och som studerar vid
gymnasie- eller högskola kan söka stipendiet från Mobergska fonden.
Stipendiet söks hos barn och utbildningsnämnden i Nässjö kommun
tfn 0380-51 80 00 (växel) eller www.nassjo.se/stipendier.
Ansökan skickas till Barn- och utbildningsnämnden, Nässjö kommun,
571 80 Nässjö, senast den 15 september.

ÅRETS BRINGETOFTARE 2012
Det är lika spännande varje år att få kora Årets Bringetoftare. Därför
hoppas vi att du är med och lämnar förslag på nominering av någon du
tycker är värdig denna utmärkelse. Du kan göra detta via hemsidan, på
marknadsdagen eller om så önskas brevledes. I detta Bringetoftablad
medföljer en lapp där du kan fylla i ditt förslag.

OKTOBERFEST
Vår årliga oktoberfest med mat och musik sker i år den 6 oktober.
Inbjudan kommer till er brevlåda under september månad.
Vi hälsar alla hjärtligt välkomna!

HEMBYGDSKVÄLL
Fredagen den 9 november kl 19:00 bjuds alla bygdens invånare in till
en trevlig kväll i Tunasalen. Samhällsföreningen kommer att dela ut
en grötskål till de nyfödda i bygden och också utse årets
Bringetoftare 2012. Kvällen ger även utrymme för fika och samkväm.

JULKALAS
Det är långt kvar till jul, men vi vill ändå be er boka in årets julkalas
i almanackan. Lördagen den 8 december dukar vi upp vårt julbord
och bjuder på musikunderhållning.
Mer information om kvällen kommer i din låda.

ALLSÅNG I BRINGETOFTA
Lördagen den 11 augusti kl. 18:00 är det premiär för Allsång vid
Bringetofta. skola. Allsångsledare är Ehrling Lundberg. Servering av
hamburgare och enkelt fika under kvällen. Vid regn hålls allsången
inomhus.

BRINGETOFTA MARKNAD
Lördagen den 25 augusti kl. 13-16 är det återigen dags
för Bringetofta marknad vid Bringetofta skola. Vi hoppas
på fint väder och stor publiktillströmning. Marknaden
inleds med hunduppvisning bakom skolbyggnaden kl. 12:30.
Vi önskar att knallar från bygden vill sälja det ni tillverkat eller odlat.
Boka ett marknadsstånd – ring: Gunn Crona Hjärtquist 070-346 80 97
Hjärtligt välkomna hälsar Bringetofta samhällsförening!

KONSTUTSTÄLLNING
På marknadsdagen kommer det att anordnas en utställning i Bringetofta
församlingshem med ämnet målade, tecknade eller fotoframställda
tavlor, skapade av personer som bor eller har bott i Bringetofta socken.
De som har alster hemma av personer som tillhör denna grupp eller idag
verksamma artister i bygden, är välkomna att kontakta oss. Vi skulle
gärna vilja låna några av dessa väggprydnader till utställningen
i samband med marknaden den 25 augusti 2012.
Det skulle också vara trevligt om vi kunde ha en avdelning där bygdens
barn kunde visa lite teckningar av mer färskt datum, gärna med
landskapsmotiv.
Hör av er till Anders tfn 0382-530 80 eller Berit tfn 0382-530 79.
Utställningen är öppen i Bringetofta församlingshem marknadsdagen
kl. 13:00-16:00, samt även söndagen den 26 augusti kl. 14:00-16:00.

