BRINGETOFTA BLADET
ÅRGÅNG 26

3/15

INFORMATION FRÅN SAMHÄLLSFÖRENINGEN
www.bringetofta.se
HAGIOSKOP
Med anledning av att det i år är första gången det ordnas med
sommarkyrka här i Bringetofta, finns orsak att fundera över en
borttagen funktion vid vår kyrka.
Har du ett gammalt vykort av Bringetofta kyrka från 1900talets början så kan du se att på sakristians östra vägg syns en
fyrkantig öppning. Det vållar en del funderingar.
Det fanns de som för några tiotal år sedan ansåg att här kunde
nattvarden erbjudas under pest och koleratider genom denna lucka i
muröppningen. De sjuka fick då ingen kontakt med övriga
kyrkobesökare och på det sättet undveks smitta och sjukdomens
spridande. Även soldater som var på väg till hemorten i vårt land från
något av Sveriges många krig och som ofta var i usel kondition kunde
betjänas i muröppningen.
Här invänder den i ämnet kunnige att från en sådan öppning Hagioskop kallat - skall kyrkans altare kunna ses. Kanske ett altare i
den nisch som finns i sakristian på motstående vägg kunde fyllt
funktionen. Vad kan annars nischen ha haft för uppgift?
Andra åsikter om nyttan med öppningen har inte saknats som till
exempel att vädra ut dunster av de fyra adelsmännen Silfverhielm
som här hade sitt näst sista vilorum under sakristians golv.
Någon menade att en kyrkvärd kunde öppna luckan och härifrån skåda
när prästen kom från prästgården för att skyndsamt öppna kordörren
och bugande hälsa välkommen. Denna öppning i sakristians vägg
murades förmodligen igen vid renoveringen av kyrkan 1923.

KYRKOGÅRDSVANDRING
Söndagen den 16 augusti kl 18.00. Kyrkogårdsvandring på Bringetofta
kyrkogård med musik och teater i syfte att skildra ett levande kulturarv

Gravvårdarna berättar bygdens historia även för den som första gången
besöker kyrkogården. Titlar och namn, by- eller gårdsnamn på stenarna
talar om var människor levt och sysslat med.
Känner du socknen bättre kan en vandring på kyrkogården väcka liv i
minnen av släktingar, grannar och profiler i bygden.
Detta är syftet på årets kyrkogårdsvandring i Bringetofta, när
skådespelarna Linda Elaine Byman och Hans-Åke Andersson skildrar
minnen från människor som levt i bygden. Kvällen inleds med en andakt i
kyrkan där Linda även medverkar som solist och avslutas med att
samhällsföreningen traditionsenligt ordnar med grillning vid
församlingshemmet.

TRIVSELKLUBBEN
Varannan måndag (ojämna veckor) kl 17.30–19.00 är
det trivselklubb i Bringetofta församlingshem. Det är
Svenska Kyrkan och Alliansförsamlingen som står för
arrangemanget som vänder sig till barn från 4 år och
uppåt. Där pysslar man, bakar ibland, har olika
uteaktiviteter och ibland gör man även utflykter.
Berit Arvidsson ser till att det serveras fika eller
någon maträtt.
Ledare är Anna Arvidsson, Claes Rostedt och Claes Adelin.
Har du frågor kontakta Anna på tfn 0380-51 51 23.

FORSABADET
Hittills har väl sommaren inte bjudit på jättemånga baddagar men vi
hoppas att augusti ska bli så där härligt varm och solig som vi vill ha
sommaren. Det är ändå så att så fort solen visar sig så är det mycket folk
som besöker vår fina och välskötta badplats Forsabadet. Det är duktiga
ungdomar som ser till att badplatsen är fin och välskött. Ett stort tack till
er som jobbat med detta i år!

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/Mobergskastiftelsen
Ansökan skickas till Barn- och utbildningsnämnden, Nässjö kommun,
571 80 Nässjö, senast den 15 september.

BRINGETOFTA IDROTTSFÖRENING
Lättgympa
Det är dags att börja röra på sig igen efter sommarens uppehåll. Vi drar
igång igen den 22 september. Det är tisdagar mellan kl 9–10 som gäller
och vi är i Tunasalen. Det är lättare gympa till musik som gäller och inga
särskilda kläder eller utrustning behövs. Gamla som nya deltagare är
välkomna. Undrar du över något kan du ringa Marie-Louise 530 52 eller
Annika 530 65.
Innebandy
På fredagar under hösten fortsätter vi med innebandy i Tunasalen kl
17.30. Bastun är också uppvärmd så vi kan ha lite trevligt eftersnack där.
Välkomna både gamla och nya spelare. Vid frågor går det bra att kontakta
Magnus på tfn 53063.

ÅRETS BRINGETOFTARE 2015
Årets Bringetoftare 2014 blev Hans-Åke Andersson och
Linda Elaine Byman.
Motivering: Linda och Hans-Åke är glädjespridare som vågat något
nytt. Med nya tag och grepp har de skapat Femtinge teater. Genom
sin satsning har de gjort bygden synlig för utomstående och bidragit
till en levande landsbygd!

Nu är det dags att lämna förslag på nominering för årets
Bringetoftare 2015! På Bringetofta marknad finns det en låda där du kan
lämna ditt förslag. Du kan också gå in på hemsidan www.bringtofta.se och
lämna ditt förslag.

HEMBYGDSKVÄLL
Fredagen den 6 november kl 19:00 inbjuds till en trevlig kväll i Tunasalen.
Det är vår hembygdskväll där samhällsföreningen delar ut en grötskål
tillverkad av Tomas Matsson till alla nyfödda i bygden. Vi kommer även att
kora Årets Bringetoftare. Det blir fika och tillfälle för trevligt samkväm.
Mer information kommer senare i din brevlåda.

JULKALAS
Lördagen den 5 december serverar vi vårt erkänt goda
smörgåsbord i Tunasalen, ty det är då som vårt julkalas äger
rum. Förutom mat, kaffe och godis blir det musikunderhållning,
tomtebesök och lotterier med fina vinster. Så reservera denna
kväll redan nu i din almanacka.
Mer information om kvällen kommer i din brevlåda längre fram.

BRINGETOFTA MARKNAD
Lördagen den 29 augusti kl 13-16 är det återigen dags för marknad vid
Bringtofta skola. Planeringen för marknaden är i full gång och vi hoppas på fint
väder och att publiken strömmar till som vanligt. Knallar från bygden är
välkomna att sälja det ni tillverkat eller odlat. Allt som går att äta säljer alltid
bra.
Boka ditt marknadsstånd genom att ringa till
Gunn Crona Hjärtquist tfn 070-346 80 97
Hjärtligt välkomna hälsar Bringetofta samhällsförening.
Marknadsstånden
Fredagen den 28 augusti sätter vi upp marknadsstånden kl 17.30
och söndagen den 30 augusti plockar vi ner dem kl 10.00.
Alla som vill hjälpa till är hjärtligt välkomna!

