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FISKETIPS
Att fånga fisk har ju människan försökt sedan de
första invandrarna kom hit till Bringetofta.
Så här i vintertid kommer ju helt andra metoder till
användning än under den isfria delen av året.
Ett sätt som brukades förr i tiden var att dra noten
under isen mellan upphuggna rännor i isen eller med
hjälp av ett par pålar satta innan isen lagt sig och
förberedda med rep som nätet kunde knytas i och halas
emellan. Större lösdrivande isflak kunde också brukas.
Detta kallades ekel- eller eklefiske och har gett namn
åt en del gårdar och byar i vårt land.
I Ekelsjö har man bevarat namnet men om de nu boende
har glömt fiskesättet, kanske det finns
intresse att återuppliva det.
Detta fiske går ju föresten att göra i
vilken sjö som helst!

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
Bringetofta samhällsförening hade 2016: 226 medlemmar från 113 hushåll.
Den planerade sportlovsaktiviteten fick ställas in på grund av brist på is. Cafékvällen
tillsammans med Bringetofta Alliansförsamling fick också ställas in på grund av
sjukdom. Valborgsfirande i Brunkeberg anordnades den 30 april
kl. 20.00. Vårtalet hölls av Claes Rostedt och kyrkokören sjöng under ledning av Lindor
Lindén. Kvällen avslutades med fyrverkerier. Det kom mycket folk ca 115 personer.
Aftonvandring med tipspromenad ägde rum i Götestorp den 6 juni. Traditionellt
midsommarfirande den 23 juni. Dansen runt midsommarstången leddes av Annika
Albrechtsson och Rigo Johnsson stod för dragspelsmusiken. Söndagen den 14 aug var
det kyrkogårdsvandring som började med andakt i kyrkan där Anna-Karin Ahlstedt
medverkade med sång och musik. Roland Carlsson guidade vandringen på kyrkogården.
Kvällen avslutades med korvgrillning.
Sista lördagen i augusti skedde den 27:e höstmarknaden i Bringetofta. Som vanligt
kom många besökare och det talades återigen om rekord. Förutom lokala knallar som
sålde sina produkter kunde man bland annat lyssna på delar av Rödja Dragspelsklubb.
Hembygdskvällen den 11 november anordnades i samarbete med Bringetofta LRFavdelning. Två nyfödda barn i Bringetofta välkomnades med en grötskål tillverkad av
Tomas Mattson. Lennart Karlsson Sjöaveka utsågs till årets Bringetoftare 2016 .
Kvällens gäst var Bertil Boman som underhöll och berättade om sin tid som polis i
Sävsjö. Det kom 55 personer som drack kaffe och åt smörgåstårta.
Samhällsföreningen arrangerade tillsammans med Bringetofta Alliansförsamling den 3
december ett välbesökt julkalas i Tunasalen. Kvällen började i kyrkan med julsånger
framförda av kyrkokören och ”Bring pling band” sedan var det fackeltåg upp till
Tunasalen där julbordet serverades. Det fanns möjlighet att köpa lotter och ett
trevligt Musikquiz hölls innan kaffet serverades . Ett besök av tomten rundade av
kvällen.
Under året har föreningen haft ansvar för skötseln av Forsabadet och skolmuseet
samt drift och skötsel av föreningslokalerna i Tunasalen. Bringetoftabladet har delats
ut vid tre tillfällen under året, februari, april och augusti. Bladet ger information om
föreningens aktiviteter och verksamhet. En fotoalmanacka med bilder från bygden har
tryckts upp Styrelsen har haft åtta protokollförda sammanträden under året.
Styrelsen vill tacka samtliga medlemmar som varit
verksamma i föreningens kommittéer, arbetsgrupper
samt aktiviteter för ett mycket gott samarbete.

BRINGETOFTA IDROTTSFÖRENING
Innebandy
Fredagar kl. 17.30 spelar vi som vanligt innebandy i Tunasalen.
Efteråt finns det chans till lite skön avkoppling i bastun. Såväl nya
som gamla spelare är välkomna.
Har du frågor ring Magnus på tel 530 63.

Lättgympa
Gympan för daglediga startade den 24 januari men det är bara att
hoppa in när som helst. Vi träffas på tisdagar kl 9–10 i Tunasalen
för lite lättare rörelser till musik. Ingen särskild utrustning krävs.
Välkommen om du känner för att röra på dig lite.
Hör av dig till Marie-Louise tel 530 52 eller Annika tel 530 65
om du undrar över något.

Sportlovsaktivitet i Tunasalen måndagen 13 februari
Alla barn i bygden mellan 5 och 12 år är välkomna kl 15-18 till
Tunasalen i Bringetofta för sportaktiveter samt filmtajm.
Ta med en snäll kompis eller två!
Kom i lediga kläder för lekar och aktiviteter och kanske en
vattenflaska?? Ta gärna med dig en skön kudde att luta dig mot
under filmen. Vi bjuder på korv och bröd samt nyttigt snacks.
Hoppas du har lust att hänga på!
Anmäl dig och eventuella kompisar senast den 11 februari.
Skicka ett SMS till Ann-Sofie Karlsson 070-888 35 95

MEDLEMSAVGIFT ÅR 2017
Medlemsavgift 50 kr per hushåll betalas in till Bringetofta
samhällsförening på bankgiro: 829-5974. Glöm inte uppge namn,
adress och övriga familjemedlemmar i meddelandefältet. De som
bor utanför Bringetoftabladets utdelningsområde och vill ha detta
hemskickat får betala 100 kr för medlemskap per hushåll.
FOTOALMANACKA
Vi behöver bilder till vår almanacka för år 2018. Har
du foton hemma från Bringetoftabygden eller från
något arrangemang som du kan tänka dig publicera?
Hör av dig i så fall till Anders Sjödahl på tel 530 80.
TUNASALEN I BRINGETOFTA
Du kan hyra Tunasalen som är en samlings-/gymnastiksal i
Bringetofta. Det finns även möjlighet att hyra matsalen och köket,
enligt lista. Om du önskar hyra Tunasalen kontaktar du Göran eller
Ros-Marie Floengård telefon 0382-530 16. Betalning sker via
bankgiro 829-5974, glöm inte skriva ditt namn och hyresdatum.
Tid
Halvdag/Kväll
1 Dygn
2 Dygn/helg

Tunsalen
200 kr
400 kr
600 kr

Kök och Matsal
100 kr
ingår
ingår

ÅRSMÖTE
Välkommen till årsmöte med Bringetofta samhällsförening
onsdagen den 22 februari kl 19.00 i Tunasalen.
Årsmöteshandlingar
Servering - vi bjuder på semlor.
Lars-Åke Sandqvist berättar
”Från söndagsskolfester till mord - nyheter från Sävsjö under 30 år”

