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HELGE RÖR
Vid 1600-talets slut nedtecknades en berättelse - som redan då var en gammal
historia - om en klockstapel stående på Klockeberget. I stapeln hängde en
klocka som vid ringning lär ha ”bortflugit” ända ned i en djup hölj där Bringån
på den tiden gjorde en bukt där nuvarande Komstadvägen går. Det sägs att
hela församlingen en dag var tillstädes för att försöka få upp klockan ur
djupet. För framgång i företaget utlovade man 4 vita oxar till fromma ändamål
(måhända till något kloster). Hur man bar sig åt framgår inte men klockan kom
i alla fall upp på fast mark. Men då var där en man som hette Helge som sa.
– ”Nu när vi fått upp klockan så behöver vi väl inte ge bort våra oxar utan kan
nöttja dem själva”.
Just som han sagt detta gled klockan tillbaka ner i djupet och sedan dess har
ingen lyckats få syn på den och ännu mindre få upp den. Men den församlade
menigheten blev så rasande för att Helge inte kunde hålla tyst så han
stenades till döds och platsen fick därefter heta Helge rör och var belägen
”vid ån på prästgårdens mark”.
Det hände för några år sedan att en sockenbo var på hemväg i bil och vid
Strandhem passerade han en grävmaskin som höll på med justering av
vägslänten. Just nedanför Klockeberget låg ett föremål som av formen att
döma liknade en kyrkklocka. Han hade kännedom om den gamla berättelsen
och tänkte.
– Har de verkligen grävt upp den gamla kyrkklockan? Han tog med en granne
och vände om till fyndstället. Men se från det hållet var de bara ett halvt skal.
Med ansiktena mot varandra sa de – en trekantskopa!
Men i underjorden vilar ännu den gamla klockan, så vi
har egentligen tre kyrkklockor i Bringetofta.

SEVÄRT I BYGDEN

Mitt namn är Alebäcken och jag har Bringetoftas längsta vattenfall. Det
mäter cirka 200 meter och har en fallhöjd på 45 meter.
Ni hittar mig sydost om Bolestad. På våren är jag en riktig sevärdhet när
det forsar mycket vatten i mig. På en karta från 1786 fanns det en
kvarn, men i dag kan man bara se rester kvar av gamla dammbyggnader
och stensättningar. Kantor Folke Vilsson hade en liten kraftstation som
jag ombesörjde med ström från mitt vatten. Han laddade batterier till
radioapparater och bilar. Det fanns ett gammalt torp som hette
Alebäcken och det låg i änden av mig. Torpet befolkades år 1822 och var
befolkat i 100 år. Hela området omkring mig är lugnt och fridfullt. Ta
gärna ett besök hos mig och glöm inte fikakorgen. Det enda jag begär är
att ni tar skräpet med er hem...

FORSABADET
Äntligen har en riktig sommar infunnit sig och besöken vid Forsabadet
har varit många. Medeltalet besökare soliga dagar har varit
25 - 30 personer. I år har även badtemperaturen uppmätts och den har
legat mellan 21 - 24° i vattnet. Tack till dem som skött städning och
gräsklippning. Forsabadet är och förblir en riktig ”pärla” i Bringetofta
socken.

BRINGETOFTA IDROTTSFÖRENING
Lättgympa
Vi startar vår gympa igen den 24 september kl 09:00 i Tunasalen.
Det är enkla rörelser och ingen särskild utrustning behövs.
Du som är dagledig och känner att du vill röra på dig är välkommen.
Undrar du över något kontakta Marie-Louise tfn 0382-530 52 eller
Annika tfn 0382-530 65.

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.

OKTOBERFEST
Vår årliga oktoberfest med mat och musik sker i år den 5 oktober.
Inbjudan kommer till er brevlåda under september månad.
Vi hälsar alla hjärtligt välkomna!

HEMBYGDSKVÄLL
Fredagen den 8 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. Årets Bringetoftare 2013 kommer att
koras. Kvällen ger även utrymme för fika och samkväm.

HJÄRTLUNGRÄDDNING
Samhällsföreningen har tillsammans med LRF och Bringetofta
idrottsförening beslutat att köpa en hjärtstartare till Tunasalen.
Under hösten kommer en informationskväll äga rum där Holger
Svensson informerar om första hjälpen. Om intresse finns kommer också
en utbildning i hjärtlungräddning att anordnas.

JULKALAS
Det är långt kvar till jul, men vi vill ändå be er boka in årets julkalas i
almanackan. Lördagen den 7 december dukar vi upp vårt julbord och
bjuder på musikunderhållning i Tunasalen. Mer information om kvällen
kommer i din låda.

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.

MUSIK I SOMMARKVÄLL
Söndagen den 18 augusti kl. 18:00 kommer Ehrling Lundberg och Ten Sweeds
till Bringetofta kyrka. Samhällsföreningen serverar kaffe med tilltugg i
församlingshemmet från kl. 17:00.

BRINGETOFTA MARKNAD
Lördagen den 31 augusti klockan 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 klockan 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!
(för mer information, se bifogad affisch)

FÖRKLÄDESUTSTÄLLNING
På marknadsdagen anordnas det en förklädesutställning i Tunasalen där
förkläden från förr och nu visas upp. Har du något förkläde som kan ställas
ut, det kan vara annorlunda, gammalt eller bara ”kul”.
Vi lånar gärna ditt förkläde på marknadsdagen.
Hör av dig till Berit Arvidsson tfn 0382-530 79.

Fredagen den 30 augusti sätter vi upp marknadsstånden kl. 17:30 och
söndagen den 1 september plockar vi ner dem kl. 10:00.
Alla som vill hjälpa till är välkomna!

