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PATRIARKERNA I HJERTERYD
Bortom Bringetofta by, en liten stuga står
med sina gamla anor, sedan flera hundra år.
Fordom gamla patriarker har där bott och gjort sin plikt
tills de brutits samman av ålder och av gikt.
Första kända namn är Byman, som i stugan bott
och enligt gammal sägen fick han då på sin lott
att sin nästa neder gräva uppå socknens kyrkogård
tills gammal han gick hädan uti en tid så hård.
Andra patriarken kom och Hjertberg hette han
han grävde även gravar, och pligga skor ibland.
Hjerteryd fick stugan heta, som är namnet även idag
men Hertberg, gammal, trogen, följde med naturens lag.
Den tredje hette Konrad och soldat han varit har
han grävde som dom andra och jorden runt han bar.
Och ringare i kyrkan bland annat var hans kall
tills ålderdomen förde även honom till hans fall.
Nummer fyra en utböling som på sommaren hugger sten
men han är snart för gammal i denna näringsgren.
Efter honom blir ombyte, i stugan vid hans fall
vi människor försvinner, men stugan den står pall.
Hjerteryd den 5 okt. 1962
Axel Jansson

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018
Bringetofta samhällsförening hade 2018: 282 medlemmar från 156 hushåll.
Valborgsfirande i Brunkeberg den 30 april kl. 20.00, där vårtalet hölls av Pär
AJ Persson och Annica Albrechtsson ledde allsången. Avslutades med
fyrverkerier. Den kallaste Valborg i mannaminne, men det kom ca 65 pers. Den
1:a maj städades Forsabadet som vanligt, det kom 25 pers. Aftonvandring med
tipspromenad i Gådeberg den 6 juni. Det var fint väder och det kom mycket
folk, ca 70 personer. Traditionellt midsommarfirande den 23 juni. Dansen runt
midsommarstången leddes av Annika Albrechtsson och Rigo Johnsson stod för
dragspelsmusiken. Onsdagen den 8 aug var det kyrkogårdsvandring. Andakt i
kyrkan med sång och musik. Tommy Magnusson guidade vandringen på
kyrkogården. Det kom 45 pers som bjöds på kokt korv eftersom det var
grillningsförbud. Sista lördagen i augusti skedde den 29:e marknaden i
Bringetofta där lokala knallar sålde sina produkter. Som vanligt kom många
besökare. I Tunasalen kunde man se en utställning om Bringetofta Missionshus
100 år. Hembygdskväll den 11 november i samarbete med Bringetofta LRFavdelning. Tre nyfödda barn i Bringetofta välkomnades med en ljusstake i
smide. Pär Ericson utsågs till årets Bringetoftare 2018 . Claes Rostedt från
Prinsfors underhöll tillsammans med Ingela med sånger och berättelser om
gårdarna och deras ägare i Bringetofta i gångna tider. Det kom 60 personer
som drack kaffe och åt smörgåstårta. Samhällsföreningen arrangerade
tillsammans med Bringetofta Alliansförsamling den 1 december ett välbesökt
julkalas i Tunasalen. Kvällens underhållning stod Sigge med fruga och svärmor
för. Det fanns möjlighet att köpa lotter innan julbordet serverades. Jultomten
hade lämnat ett stort paket som innehöll klappar till alla barn. Kvällen
avslutades med att Lennart Blom läste julevangeliet. 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 två
marknadsmöten. Styrelsen vill tacka samtliga medlemmar som varit verksamma i
föreningens kommittéer, arbetsgrupper samt aktiviteter för ett mycket gott
samarbete.
Bringetofta februari 2019
Anders Sjödahl, Ylva Karlsson, Anne-Margret Floengård, Pär Ericksson, Linda
Sandahl, Ulrik Elmersson, Kjell Antonsson, Annika Albrechtsson, Anna-Marie
Bringewall, Marie-Louise Josefsson, Julia Floengård, Gunnel Hellgren.

BRINGETOFTA IDROTTSFÖRENING
Innebandy/bastu
På fredagskvällar finns det möjlighet att bada bastu och sitta och
snacka lite. Vi brukar också spela innebandy om vi är tillräckligt med
deltagare. Vi välkomnar såväl nya som gamla deltagare.
Lättgympa
På tisdagar mellan 9-10 gympar vi i Tunasalen. Vi startade gympan den
22 januari men det går bra att hoppa in när som helst.
Häng på om du känner för att röra på dig till musik med enkla
rörelser. Välkomna önskar Marie-Louise och Annika.
Tabata
Tabataträningen startade den 7 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.

PRESENTATION AV NY STYRELSEMEDLEM
Namn: Kjell Antonsson
Bor: Skaftarp
Yrke: Egen företagare inom privata skogssektorn,
mäkleri, skatte- och ekonomisk rådgivning.
Styrelsen: Suppleant
Intressen: Köra mc, resor, träning/motionslopp framförallt på cykel, jakt,
laga mat, sköta mina två gårdar.
Bästa film/bok: En man som heter Ove.
Jag äter helst: Närproducerat kött, skaldjur.
Bott antal år i bygden: Född i Bringetofta, flytt till Skaftarp 1962, har
bott där i hela mitt liv förutom 10 år p.g.a. studier och olika jobb.
Vad saknas i Bringetofta: Mer Gnosjöanda och mindre offerkofta. Det
finns så mycket möjligheter med vår bygd som inte utnyttjas.
Det bästa med Bringetoftabygden: Det finns massor med möjligheter i
bygden med lite fantasi och entreprenörskap.

KONSERT
Tro, hopp och kärlek är temat för konserten som hålls i Bringetofta
kyrka söndagen den 10 mars kl 18.00. Det är en blandad kör under
ledning av kantor Göran Danielsson som framför sångerna.
Kom gärna med och sjung i vår kör. Vi övar kl 19.00 i
församlingshemmet den 22/1, 5/2, 19/2, 5/3 samt kl 16.00 på
konsertdagen.
Välkomna önskar Göran, Therese och Åsa

FOTOALMANACKA
Leta i dina gömmor om du har bilder som du kan tänka dig
publicera. Vi behöver bilder till almanackan för
år 2020. 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.

ÅRSMÖTE
Välkommen till årsmöte med Bringetofta samhällsförening
onsdagen den 20 februari kl 19.00 i Tunasalen.
Årsmöteshandlingar
Servering - vi bjuder på semlor.
Ivar i Stocken kåserar
”Berättelser från gamla tider i vår bygd”

