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BYGDENS APOTEK
Muntlig tradition berättar att ett område på Broddarps marker som
ligger väster om bäcken som rinner från Ulvahultshållet, fanns det
förr en ängabit som kallades apoteket. Bringetoftabladet noterar
att i ett tidningsurklipp från år 1937 beskrives Forsabyns apotek
och det finns på de så kallade åöera.
Naturligtvis härstammar dessa benämningar från en tid då
buskahacken, lövkniven och lien var allmogens redskap. Där kunde då
tillvaratas växter för de mest skiftande medicinska bruk. Varsamt
skördade, torkade, stötta i mortel eller avkokade sin must blev de
substans för livselixir och behandling av olika åkommor såväl
invärtes som utvärtes.
Säkerligen fanns i varje by områden som kallats apoteket och på
detta sätt tjänat Bringetoftas innevånare och husdjur i
århundraden.
När vi nu av höga vederbörande fått genomfört en apoteksreform
för att öka tillgängligheten och få konkurrens i prisbilden kan här
funderas över om det inte är åtskilligt kvar att göra ifråga om
antalet apotek, öppettider och framför allt kunskapen om olika
läkemedels verkan.
Det lär dröja innan Kronan och Hjärtat
öppnar i Bringetofta så vi bör nog
inventera våra kvarvarande ängsmarker
för att se vad som finns av läkeörter
och kanske göra en dekokt.

SEVÄRT I BYGDEN
Skolmuseum
En gång var jag bara en grå
låda som stod i det lilla
rummet på församlingshemmets andra våning. På
mitt lock satt ibland
församlingens förtroendegubbar. De rökte pipa och
jag hörde att de kallade mig
”skolekista”. De nämnde något om ambulerande skola då jag fick åka runt
i socknen och hjälpa lärarna att hålla ordning på det lilla
undervisningsmaterial som då fanns.
En dag blev jag buren ner i den gamla skolsalen på första våning. Jag
fick höra att en byggfirma hade köpt det nyaste skolhuset i byn och allt
överblivet skolmaterial räddades från att bli kastat i rivningscontainer.
Det blev istället flyttat till den sal där jag då stod. På så sätt blev jag
större och fick sällskap av skolbänkar, kateder, kartställ, svarta tavlan,
planscher och skåp med varierande innehåll. Det kom in folk i salen som
såg sig omkring och sa, vi minns hur det var när vi gick i skolan i den här
salen. En arkitekt kom en dag med kyrkoråd och byggmästare. Vi tar bort
taket i skolsalen sa de, men då måste all den här bråten ut. Jag blev rädd
och tänkte att detta är nog slutet.
Någon kom då med idén att på vinden i kornboden var ett utrymme
som inte användes. Dit blev jag förflyttad. Här trivs jag ganska bra och
ibland växer jag när någon ger mig en bok eller en plansch eller en kulram
eller något annat. Detta är berättelsen om hur jag bytte namn från
skolekista till skolmuseum.

FORSABADET
Forsabadet är och förblir en riktig ”pärla” i Bringetofta socken. I år har
det varit många fina baddagar och Forsabadet har varit välbesökt.
Förhoppningsvis kommer det att bli ytterligare sköna tillfällen till bad i
augusti månad. Vi vill tacka de ungdomar som har skött badplatsen och de
kommer få sin betalning under marknaden.

BRINGETOFTA IDROTTSFÖRENING
Lättgympa
Efter sommaruppehållet är det dags att börja röra på sig igen.
Vi startar vår gympa igen den 23 september. Tisdagar kl. 9:00–10:00 träffas
vi i Tunasalen för lättare gympa till musik. Gamla som nya deltagare är
välkomna i vårt gäng. Du kan ringa Marie-Louise tfn 530 52 eller
Annika tfn 530 65 om du undrar över något.
Innebandy
Fredagspassen med innebandy fortsätter under hösten i Tunasalen fredagar
kl. 17:30. Välkommen! Vid frågor kontakta Magnus på tfn 530 63
Återuppta Barngympan??
Bringetofta Idrottsförening söker efter intresserade
föräldrar/ungdomar som kan tänka sig leda barngympa för barn 3-6 år.
Denna aktivitet har legat nere under ett år och föreningen hoppas nu på
att bygdens yngre ska få möjlighet och träffas och ha roligt i Tunasalen igen.
Tanken är att det kan dra igång i början av oktober. Ta kontakt med Sara
Lindqvist på tfn 0382-106 14 eller mobil 070-875 15 68, eller prata med någon
i BIF under marknadsdagen.

BOKCIRKEL
Att läsa böcker är roligt, avkopplande och lärorikt. Därför undrar vi
om det finns intresse att starta en bokcirkel till hösten. Man läser en
bok, träffas och diskuterar denna. Tycker du att det är något för dig
hör av dig till: Marie-Louise tfn 530 52 eller Annika tfn 530 65.

HEMBYGDSKVÄLL
Fredagen den 7 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 2014 kommer att koras. Kvällen ger
även utrymme för fika och samkväm. Mer information kommer i din brevlåda.

JULKALAS
Lördagen den 6 december är ett datum att reservera i almanackan,
ty då går årets julkalas av stapeln. Vi serverar vårt erkänt goda
smörgårdsbord i Tunasalen och det blir också musikunderhållning,
lotterier och tomtebesök. Ytterligare information om kvällen kommer
i din brevlåda längre fram.

MOBERGSKA FONDEN
Ungdomar skrivna i Bringetofta församling och som studerar vid gymnasieeller 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/Politik-och-demokrati/Stiftelser/Mobergska-stiftelsen
Ansökan skickas till Barn- och utbildningsnämnden, Nässjö kommun,
571 80 Nässjö, senast den 15 september.

FORSABYN I DÅTID OCH NUTID
Välkommen på en resa genom Forsabyn i dåtid och nutid. Besök görs
på samtliga gårdar och verksamheter, som t.ex. sågverk och kvarn.
Anekdoter från förr blandas med presentationer av samtliga nutida
innevånare i byn.
Filmen visas lördagen den 4 oktober kl. 18:00 i Tunasalen. Lättare
förtäring finns under kvällen. Först till kvarn... Anmäl dig till:
Anna-Marie Bringewall tfn 531 19 eller Anders Sjödahl tfn 530 80

ÅRETS BRINGETOFTARE
Du har väl inte glömt att lämna in förslag på Årets Bringetoftare?
Du kan lämna in förslaget på Bringetofta marknad eller via hemsidan:
www.bringetofta.se

BRINGETOFTA MARKNAD 25 ÅR!
Lördagen den 30 augusti kl. 13-16 är det dags för den
25:e marknaden vid Bringetofta skola. Vi hoppas på fint väder och
stor publiktillströmning. 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)

Utställning
På marknadsdagen anordnas en handverktygsutställning i Tunasalen.
Det är Berit Arvidsson som visar upp gamla handverktyg.
Marknadsstånden
Fredagen den 29 augusti sätter vi upp marknadsstånden kl. 17:30 och
söndagen den 31 augusti plockar vi ner dem kl. 10:00.
Alla som vill hjälpa till är hjärtligt välkomna!

