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SKÄLMEN
På nyåret 1794 föddes i Bjärkaryd Östergård en gosse som fick
namnet Johannes. En av hans förfäder några generationer bakåt var
prosten Gislo Caroli i Vrigstad. Religionen kom att härja i Johannes
hjärna, om det nu berodde på arv eller miljö, men präster i synnerhet
var hans fiender. Han blev med tiden kallad Skälmen på grund av liv
och leverne.
En dag var han tillsammans med N Ljungas komminister i
handelsmannen Junanders hus i Komstad. Diskussionen om
”salighetsläran” blev så ivrig att bland annat en brännvinsflaska
dängdes mot dörrkarmen och krossades.
Prosten Lengqvist i Bringetofta tog han i örat och ledde runt på
Bringetofta kyrkogård troligtvis missnöjd med predikan och i
synnerhet prostens syn på salighetsläran.
Efter att ha bott i Ruggarp och Muntarp flyttade han år 1831 till
backstugan Fällan under Kalvsås. Här skulle Nils från Diegölshagen
under Falla en gång övernatta hos Skälmen. På sannolika skäl blev
gästen bragd om livet . Skälmen gick själv med bud om dödsfallet. Han
trädde in till den nyblivna och då ännu ovetande änkan i Diegölshagen
med orden: I natt har Herren förlossat Nesse, men nämnde såvitt
bekant inte något om salighetsläran.
1872 avled fattighjonet Johannes Jonasson på Bringetofta
fattigstuga.

FORSABADET
Stort tack till de ungdomar som har skött vår fina badplats i år så att
den är lika fin, välstädad och trivsam som vanligt. Vi har ju haft ett
antal soliga dagar, om än lite blåsiga, och då är ju alltid badplatsen
välbesökt. Nu väntar vi bara på den av kommunen utlovade
gungställning som i skrivande stund ännu inte har kommit på plats.

BRINGETOFTA IDROTTSFÖRENING
Lättgympa
Vi startar gympan igen efter sommaruppehållet den
19 september. Vi träffas i Tunasalen kl 09:00. Enkla
rörelser som passar alla och ingen särskild klädsel
erfordras. Gamla som nya deltagare är välkomna.
Vid frågor kontakta Annika tel 530 65 eller Marie-Louise tel 530 52.
Innebandy
Vi spelar innebandy som vanligt på fredagar kl 17:30 i Tunasalen.
Bastun är uppvärmd så det finns tillfälle till bad och eftersnack.
Välkomna nya som gamla spelare. Det går bra att kontakta
Magnus på tel 530 63 vid frågor.
Tabata
Nu är det åter dags att dra igång höstens träning med
cirkelfys/tabata i Tunasalen i Bringetofta. Det sker måndagen den
28 augusti kl 18:30-19:30. Pris: 50 kr/termin. Du tränar i ditt eget
tempo i gruppen. Varje vecka är det nytt träningsprogram. Vi
fokuserar på styrka och kondition med eller utan redskap i
intervallform. Övningarna kan vara knäböj, armhävningar och bupees.
Vi har deltagare från 10 år till 50+. Medtag vattenflaska och
liggunderlag. Vårt syfte med träningen är att vi ska orka mer, bli
starkare och gladare!
Varmt välkomna hälsar Therese, Elsa, Britt och Ann-Sofie.

MOBERGSKA FONDEN
Det finns möjlighet för ungdomar som är skrivna i Bringetofta
församling och studerar vid gymnasie- eller högskola att 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-ochdemokrati/Stiftelser/Mobergskastiftelsen.
Ansökan skickas till Barn- och utbildningsnämnden, Nässjö kommun,
57180 Nässjö senast den 15 september.

ÅRETS BRINGETOFTARE 2017
Glöm inte att lämna förslag på vem du tycker
ska bli årets Bringetoftare. På marknaden finns
det en låda där du kan lämna ditt förslag. Det
går också bra att gå in på hemsidan
www.bringetofta.se och lämna ditt förslag.
2016 blev Lennart Karlsson årets Bringetoftare
med motiveringen: ”Lennart har gjort bygden
känd genom sin torgverksamhet Sjöavekaägg.
Har bidragit till att utveckla landsbygden och
värnar om sin bygd. Visar stort engagemang i de
olika lokala föreningarna och ställer alltid upp
om hjälp behövs.”

KYRKOGÅRDSVANDRING
Söndagen den 13 augusti klockan 18:00 är det kyrkogårdsvandring i
Bringetofta. Kvällen inleds med en musikgudstjänst i Bringetofta
kyrka. På trumpet medverkar Per-Åke Wennerberg och på piano Rolle
Pettersson. Därefter är det dags för kyrkogårdsvandring med SvenÅke Schönborg som guide. Kvällen avslutas med att samhällsföreningen bjuder på grillad korv med tilltugg.

HEMBYGDSKVÄLL
Hembygdskvällen i Tunasalen är i år fredagen den 10 november
kl. 18:00. Nyfödda barn i bygden hälsas då välkomna med en grötskål
som tillverkats av Tomas Matsson. Vi korar då även årets
Bringetoftare. Det blir fika och tid för trevlig samvaro. Mer
information kommer senare.

JULKALAS
Lördagen den 2 december är det uppdukat för julkalas igen
i Tunasalen. Vi inleder med glöggmingel därefter blir det
mat, kaffe, godis, tomtebesök, lotterier och någon
underhållning. Mer information om detta senare.

MEDLEMSAVGIFT
Om du inte betalat medlemsavgiften i samhällsföreningen för i år
(50 kr/hushåll) kan du passa på att göra det under marknadsdagen i
samhällsföreningens marknadsstånd eller på bankgiro 829-5974.

BRINGETOFTA MARKNAD
Som alltid sista lördagen i augusti är det dags för vår marknad vid
Bringetofta skola. Datumet är den 26 augusti och tiden kl 13-16.
Marknaden har blivit vida känd och har lockat mer och mer publik för
varje år. Förberedelserna för marknaden är i gång för fullt och vi kan
även i år glädjas åt att många knallar kommerVi ser fram emot en fin
dag tillsammans med många besökare.

Hjärtligt välkomna hälsar Bringetofta samhällsförening
I år fattas det ideella krafter till serveringen och vi tar tacksamt
emot all hjälp vi kan få. Om du kan tänka dig hjälpa till 1 timme så
hör av dig till oss via mail: marknad@bringetofta.se eller
ring Ann-Margret 073-533 54 74.
Marknadsstånden
Fredagen den 25 augusti sätter vi upp marknadsstånden
kl. 17:30 och söndagen den 27 augusti plockar vi ner dem
igen kl 10:00. Alla som vill hjälpa till är hjärtligt välkomna!

