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SWISHIT
En välaktad lantman från provinsen Femtinge råkade en
söndag vid kollektens insamlande hamna med nypan i fel fack i
penningpungen. I kyrkans dunkel såg han inte att en tvåkrona
istället för den tänkta femöringen hamnade i håven.
Några dagar in i nästkommande vecka saknades tvåkronan och
eftersom han inte haft portmonnän framme sedan
kyrkbesöket kom han till klarhet om sitt misstag.
Söndagen därpå var han i god tid i kyrkan och steg in i
sakristian för att söka rättelse. Kyrkobetjäningen som var på
plats för att förbereda gudstjänsten ställde sig förstående
och utlovade först hjälp.
Men efter att ha tittat i kollektboken kom beskedet:
Dä ä skrevet mä bläck så dä går inte å ännra.
Kan undras hur det går för den som nu swishat mer
än som var avsikten. Blir beskedet något liknande?

TILL MINNE AV
GUNN CRONA HJÄRTQUIST
Mitt i sommargrönskan nås vi av det ofattbara beskedet att Gunn Crona
Hjärtquist har lämnat oss. Hon hade ett brinnande intresse för
Bringetoftabygden och engagerade sig ideellt både inom kyrkan och
Bringetofta samhällsförening. Bringetofta marknad låg Gunn varmt om
hjärtat och där hade hon rollen som marknadsgeneral. Det är med stor
sorg och saknad vi planerar för årets marknad utan Gunn.
Vi minns Gunn som en glad och varm person som kom med många goda
idéer. Vi i styrelsen vill tacka för hennes entusiasm och engagemang inom
Bringetofta samhällsförening.

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

FORSABADET
I skrivande stund råder det inte badväder precis, men
juni månad var ju riktigt varm och härlig. Då var vår
fina badplats välbesökt och vi får hoppas att
sommarvärmen återkommer. Som vanligt är det duktiga
ungdomar som sköter badplatsen så den är ren och trivsam.
Stort tack till er alla som stått för skötseln i år.

BRINGETOFTA IDROTTSFÖRENING
Lättgympa
Tisdagen den 20 september startar vi gympan igen. Tiden är
kl. 09.00 och vi håller till i Tunasalen. Det är enkla rörelser
så vem som kan vara med och inga särskilda kläder krävs
heller. Gamla som nya deltagare är välkomna.
Vid frågor kontakta Annika 530 65 eller Marie-Louise 530 52.
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 530 63.
Tabata
Efter sommaruppehållet drar vi åter igång vår träning den 5 september
kl. 18.30–19.30 i Tunasalen. Vi varvar tabata med cirkelfys. Nya som
gamla deltagare är välkomna att testa denna träningsform där
man utgår från sina egna förutsättningar. I gruppen skapar vi
motivation att öka vår kondition och styrka. Övningarna passar
både yngre och äldre, män som kvinnor hälsar Therese, AnnSofie, Elsa och Britt.

ÅRETS BRINGETOFTARE 2016
Glöm inte att lämna nominering på vem du tycker ska
bli årets Bringetoftare. På Bringetofta marknad
finns det en låda på plats där du kan lämna ditt
förslag. Du kan också gå in på hemsidan
www.bringtofta.se och lämna ditt förslag där.
År 2015 blev Claes och Therese Rostedt årets
Bringetoftare med motiveringen:
”Therese och Claes har fört gammal tradition vidare
genom att åter starta upp och driva Forssakvarn. De gör
bygden synlig för utomstående genom sitt kulturella
engagemang där de bjuder in bygdens konstnärer,
musiker och hantverkare till kvarnen. De ställer alltid
upp när det behövs och genom sång och musik sprider de
glädje i bygden.”

KYRKOGÅRDSVANDRING
Söndagen den 14 augusti klockan 18:00 är det kyrkogårdsvandring i
Bringetofta. Kvällen börjar med andakt i kyrkan där Anna-Karin Ahlstedt
medverkar med sång och musik. Därefter guidar Roland Carlsson en
vandring på kyrkogården. Kvällen avslutas vid församlingshemmet med att
samhällsföreningen bjuder på grillad korv med tilltugg.

HEMBYGDSKVÄLL
Fredagen den 11 november kl 18.00 är det dags för hembygdskväll i
Tunasalen. Vi välkomnar nyfödda barn i bygden med en grötskål tillverkad
av Tomas Matsson. Då korar vi även årets Bringetoftare. Naturligtvis blir
det fika och tid för trevlig samvaro. Mer information kommer senare.

JULKALAS
Julkalaset går av stapeln lördagen den 3 december i
Tunasalen, så boka redan nu in den dagen i din almanacka.
Mycket god mat utlovas och därutöver blir det glögg, godis,
kaffe, tomtebesök, lotterier och även musikalisk underhållning.
Mer information om detta senare.

BRINGETOFTA MARKNAD
Lördagen den 27 augusti kl 13-16 är det återigen dags för marknad vid
Bringetofta 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
Julia Floengård 073-508 82 46

Hjärtligt välkomna hälsar Bringetofta samhällsförening.
Marknadsstånden
Fredagen den 26 augusti sätter vi upp marknadsstånden kl 17.30
och söndagen den 28 augusti plockar vi ner dem kl 10.00.
Alla som vill hjälpa till är hjärtligt välkomna!

