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FLAKVAGN PÅ KYRKBACKEN
Detta är en händelse som utspelade sig på en så kallad flakvagn på
kyrkbacken utanför sockenstugan i Bringetofta en dag i sent 1800-tal.
Någonstans inne i Bringetoftaskogarna låg vid denna tid ett torp. Där
bodde familjen Loo med en barnaskara i varierande åldrar. Plötsligt dog
föräldrarna, kanske var det tbc eller lungsoten som slog till och där i all sin
hjälplöshet fanns en skara föräldralösa barn.
En dag placerades de på en flakvagn, betittade av en hord nyfikna
sockenbor och några intresserade besuttna bönder. Barnen skulle säljas på
auktion till dem som gav det lägsta underhållsbudet. Det var så den tidens
socialvård bedrevs och löste mänskliga problem. Den som åtog sig att mot
lägsta arvode ta hand om ett eller flera barn medverkade till ett
bekymmer mindre för den tidens ansvariga inom fattigvården.
Ett av barnen hade namnet Oskar född 1888 och kom efter att ha varit
omhändertagen av socknen till Lekeryd och slog sig ner i ett dagsverkstorp
med hustru och tre barn. Han slutade sitt jordeliv på ålderdomshemmet i
Lekeryd i en ålder av några och 70 år, på vars kyrkogård han fått det sista
vilorummet. Hans levnad hade präglats av hårt arbete med många långa
dagsverken hos bönderna med slitsamt skogsarbete vintertid.
Denne man såldes som sagt på auktion, stående på en flakvagn i
Bringetofta kyrkby. Han ville ogärna berätta om hur de
följande åren hade förflutit. Det stod emellertid klart att han
fick slita ont i sin förnedrande roll som omhändertagen av
socknen. Det sociala skyddsnätet var inte uppfunnit då och ett
ungt människoliv var heller inte värt så mycket……

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017
Bringetofta samhällsförening hade 2017: 312 medlemmar från 166 hushåll.
Valborgsfirande i Brunkeberg den 30 april kl. 20.00. Vårtalet hölls av Annika
Albrechtsson som även ledde allsången . Korv och kaffeservering samt
fyrverkerier. Det kom ca 50 personer. Den 1:a maj städades Forsabadet och det
kom nästan lika mycket folk då. Aftonvandring med tipspromenad var det i
Säveda den 6 juni.
Traditionellt midsommarfirande den 22 juni. Dansen runt Midsommarstången
leddes av Annika Albrechtsson och Rigo Johnsson stod för dragspelsmusiken.
Söndagen den 13 aug var det kyrkogårdsvandring och den var välbesökt.
Musikandakt i kyrkan och sedan guidade Sven-Åke Schönborg vandringen på
kyrkogården. Korvgrillningen sköttes av samhällsföreningen.
Sista lördagen i augusti skedde den 28:e höstmarknaden i Bringetofta. Som
vanligt kom det många köpsugna besökare som lockades av de lokala knallarnas
produkter. Hembygdskvällen ägde rum den 10 november i samarbete med
Bringetofta LRF-avdelning. Tre nyfödda barn i Bringetofta välkomnades med en
grötskål tillverkad av Tomas Mattson. Ann-Margret Floengård utsågs till årets
Bringetoftare 2017 för sitt mångåriga engagemang och förmåga att inspirera.
Kvällens gäst var Ulla Björk som berättade om sin tid som lärare i Sävsjö. Det
kom 70 personer som drack kaffe och åt smörgåstårta. Samhällsföreningen
arrangerade tillsammans med Bringetofta Alliansförsamling den 2 december ett
välbesökt julkalas i Tunasalen. Många läckerheter serverades på julbordet.
Julsånger sjöngs av Gustafsson, Palmgren och Strandh. 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 sju
protokollförda sammanträden under året och ett marknadsmöte.
Styrelsen vill tacka samtliga medlemmar som varit
verksamma i föreningens kommittéer, arbetsgrupper
samt aktiviteter för ett mycket gott samarbete.
Bringetofta februari 2018

BRINGETOFTA IDROTTSFÖRENING
Innebandy/bastu
Fredagskvällar är bastun öppen för den som så önskar och i mån av
deltagare så spelar vi även innebandy. Välkomna nya som gamla
spelare.
Har du frågor ring Magnus på tel 530 63.
Lättgympa
Vi startade gympan för daglediga den 23 januari, men det går bra
att hoppa in när som helst. Det är tisdagar som gäller i Tunasalen
klockan 9-10. Känner du för att röra på dig till musik med enkla
rörelser så är du välkommen.
Har du frågor hör av dig till Marie-Louise 070-513 22 66 eller
Annika 073-060 72 86.
Tabata
Tabataträningen startade den 8 januari men även här går det bra
att hänga på när som helst. Vi kör på måndagar klockan
18.30–19.30 i Tunasalen. Du tränar i ditt eget tempo i gruppen.
Vi fokuserar på styrka och kondition med eller utan redskap i
intervallform. Övningarna kan vara knäböj, armhävningar och
bupees. Medtag vattenflaska och liggunderlag. Vårt syfte med
träningen är att vi ska orka mer, bli starkare och gladare.
Välkomna hälsar Ann-Sofie, Therese och Elsa.

FOTOALMANACKA
Leta i dina gömmor om du har bilder som du kan tänka
dig publicera. Vi behöver bilder till almanackan för
år 2019. Det kan vara bilder från något arrangemang
eller foton som har anknytning till Bringetoftabygden.
Hör gärna av dig i så fall till Anders Sjödahl 070-634 12 07.

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.
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

Investeringar/inköp
Bringetofta samhällsförening har med stöd av kommunens
investeringsbidrag skaffat en Automower till Bringetofta skola.
Föreningen har även fått ta del av pengar från ett utvecklingsprojekt i kommunen och köpt en gungställning som nu finns uppsatt
vid Forsabadet.

ÅRSMÖTE
Välkommen till årsmöte med Bringetofta samhällsförening
onsdagen den 21 februari kl 19.00 i Tunasalen.
Årsmöteshandlingar
Servering - vi bjuder på semlor.
Sven-Åke Schönborg kåserar. ”Från Drageryd ut i världen”

