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www.bringetofta.se
FRIDHEMS SÖNDAGSSKOLA
Söndagsskolan i Fridhem vid Fredsparken där prästavägen till
Hylletofta möter vägen till Rickelstorp väcker säkert ljusa
barndomsminnen för de barn som fick gå där (Fridhems hus är
idag flyttat till en åker vid den andra vägen och används som
sommarstuga). Söndagsskolan höll bara på från 1 maj till
midsommar, sedan började den igen i augusti och slutade i
september. Detta berodde säkert på att man skulle slippa elda i
kaminen när det var för kyligt. Valfrid Blom i Lämmarp var i
många år söndagsskolelärare. Barnen fick hemläxor i
söndagsskolan där de skulle lära sig enkla bibelspråk samt en bok
med bibeltexter där de fick läsa en vers var, som sedan Valfrid
förklarade texten till. Söndagsskolan hade också en egen sångbok
som barnen fick föreslå sånger ur.
Söndagsskolefesterna hölls gemensamt med söndagsskolan i
Bringetofta missionshus. Där var Karl och Oskar Nordbring
söndagsskollärare i många år. Barnens föräldrar var med på
festerna och det var inte så vanligt med kaffeservering med köpt
bröd samt goda fina kakor och mycket folk.
Medverkade i högtiden gjorde sångarna som var många, musiker
var Oskar Nordbring med fiolen, Elsa Nordbring med gitarren
och Ernst Johansson med dragspelet samt som organister Ingrid
Magnusson eller Asta Wallin.
Pastorn talade till barnen och ställde många frågor
och till sist fick barnen en påse med karameller och
frukt innan det var dags att gå hem.

ÅRSMÖTE
Följande styrelse fastställdes vid föreningens
årsmöte den 20 februari 2019:
Styrelsen
Ordförande vakant
Anna-Marie Bringewall
Pär Erickson
Ylva Karlsson
Anders Sjödahl
Julia Floengård
Linda Sandahl
Ann-Margret Floengård
Ulrik Elmersson
Marie-Louise Josefsson
Annika Albrechtsson
Kjell Antonsson
Gunnel Hellgren
Matilda Karlsson
Revisorer
Sven-Erik Bringewall
Lars-Ivan Fransson
Ann-Sofie Lindqvist

vice ordförande
kassör
sekreterare

suppleant
suppleant
suppleant
Valberedning
Göran Floengård s.k.
Renée Alfredsson

Du är välkommen att kontakta samhällsförenings styrelse!
Samhällsföreningen ska tillvarata och framföra invånarnas
gemensamma intressen gentemot myndigheter samt
tillvarata och bevara kulturella intressen och
tillgångar i socknen.

KOMMITTÉER
Valborgsmässofirande i Bringetofta
Ros-Marie Floengård, Pär Erickson,
Ann-Margret Floengård sk.
Skötsel av Forsabadet
Julia Floengård, Claes Floengård, Ulrik Elmersson s.k.
Aftonvandring i Bringetoftabygden
Pär Erickson, Anders Sjödahl s.k.
Midsommarfirande i Bringetofta
Matilda Karlsson, Josefin Karlsson, Pär Erickson,
Göran Floengård, Annika Albrechtsson, Claes Floengård,
Ann-Marie Malmberg, Julia Floengård s.k.
Kyrkogårdsvandring
Anders Sjödahl, Pär Erickson.
Bringetofta marknad
Samhällsföreningens styrelse.
Hembygdskväll i Bringetofta
Gunnel Hellgren, Annika Albrechtsson, Kjell Antonsson s.k.
Jularrangemang samarrangemang
Ylva Karlsson, Marie-Louise Josefsson s.k.
Fotoalmanackan
Marie-Louise Josefsson, Kjell Antonsson,
Ann-Margret Floengård, Anders Sjödahl s.k.

Medlemsregister
Ylva Karlsson, Pär Erickson.
Bringetoftabladet
Text: Marie-Louise Josefsson, Anders Sjödahl
Layout: Ann-Margret Floengård
Utskrift: Pär Erickson
Webbsidan
Åsa Elmersson
Facebook
Ann-Margret Floengård.
Pressansvarig – tidning, hemsida
Ansvarig för arrangemanget

MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgiften för 2020 fastställdes till 50 kr/hushåll.
Vill man ha Bringetoftabladet hemskickat blir avgiften
100 kr/hushåll inklusive medlemsavgift.
Du kan betala avgiften via bankgiro 829-5974 eller via
inbetalningskortet som fanns medskickat i förra
Bringetoftabladet. Glöm inte att skriva namnet på
medlemmarna. Medlemskort kan också lösas som tidigare av
våra medlemskortförsäljare.

FORSABADET
Förra årets sommar var ju extremt varm och solig och
badplatsen var dagligen full av folk. Vi hoppas att även årets
sommar ska bli fin fast kanske inte lika torr och varm. Så
även i år behöver vi ungdomar som vill sköta badplatsen.
Du som är intresserad kontaktar Julia på tel 0382-531 75,
073-508 82 46. Ersättning betalas ut på marknadsdagen.

PRESENTATION AV NY STYRELSEMEDLEM
Namn: Gunnel Hellgren
Bor: Bringetofta Nyhem 1
Yrke: Präst
Styrelsen: Suppleant
Bott antal år i bygden: 2 år
Jag äter helst: Raggmunk, kyckling.
Bästa bok: Gamla bygderomaner.
Bästa film/bok: "Den gröna milen", "En oväntad vänskap".
Intressen och gillar: Umgås med vänner (där givetvis mina
fyra söner ingår), vandra, inredning, sticka.
Vad saknas i Bringetofta: Kommer inte på något som jag saknar i
Bringetofta.
Det bästa med Bringetoftabygden: Det bästa med Bringetofta är
att man känner sig välkommen till bygden.

SKRIVELSE TILL TRAFIKVERKET
Bringetofta samhällsförening framför behov av snabb upprustning
av länsväg 820 Bringetofta - Malmbäck i Nässjö kommun samt
länsväg 818 Komstad - Vakås i Sävsjö kommun.
Svar inkommit från projektledare på Trafikverket:

”Vi känner till att dessa vägar, Väg 820 Komstad – Bringetofta Malmbäck samt Väg 821 Komstad – Vakås är dåliga.
I år planerar vi åtgärder på dessa sträckor där de är som sämst.
Exakt när dessa görs vet vi inte i dagsläget.”

ÅRETS BRINGETOFTARE
År 2018 utsågs Pär Erickson till årets Bringetoftare. På hembygdskvällen den 8 november är det dags att kora årets Bringetoftare
2019. Passa på redan nu att nominera den person du tycker borde få
titeln; antingen genom vår hemsida: www.bringetofta.se eller genom
att lämna din nominering skriftligt på någon av föreningens
kommande aktiviteter: aftonvandringen, midsommarfirandet eller
marknaden. Var med och lämna förslag på årets Bringetoftare 2019.

Var med och lämna förslag på årets Bringetoftare 2019
Utmärkelsen delas ut till en person som bor eller har bott i bygden. Personen
ska uppfylla ett eller flera av följande kriterier:
• Har gjort bygden synlig för utomstående
- Kulturellt engagemang (musiker, teater, konstnärer, hantverkare)
- Egen företagande
• Har bidragit till utveckling av landsbygden
- Innovatör som vågar satsa på nya projekt
• Har ett Ideellt engagemang
- Ställer alltid upp då hjälp behövs
• Har satt sin hembygd i fokus
- Bidrar till en levande landsbygd och en god gemenskap
- Kunnig om hembygdens historia
Lämna in förslag och motivering till årets Bringetoftare senast
den 1 september 2019.
Du kan lämna förslaget vid Aftonvandringen den 6/6, Midsommarfirande i
Bringetofta den 20/6 eller på Bringetofta marknad den 31/8. Du kan även
lämna förslag via hemsidan: www.bringetofta.se
Inkomna förslag till årets Bringetoftare bedöms av en kommitté bestående av
Renée Alfredsson, Åsa Elmersson och Anna-Marie Bringewall. Utmärkelsen
som består av ett diplom och en minnessak från bygden presenteras och
utdelas på hembygdskvällen fredagen den 8 november 2019 i Tunasalen.
_____________________________________________________________

Nominerad till årets Bringetoftare 2019
.....................………………………………………………………………………….

Motivering till nomineringen
....................................………………………………………………………………………….

....................................………………………………………………………………………….

....................................………………………………………………………………………….

KOMMANDE ARRANGEMANG
Tisdag 30 april kl. 20.00 VALBORGSMÄSSOFIRANDE
I år har vi förlagt valborgsmässofirandet till Bringetofta skola istället för
Brunkeberg. Vi har då möjlighet att vid kallt och ruggigt väder kunna gå inomhus
och fika. Det blir brasa, korv och kaffe och vi avslutar med ett fyrverkeri. Årets
vårtalare är Thea Blom och Annika Albrechtsson leder allsången. Kvällen avslutad
med fyrverkeri.
Onsdag 1 maj kl. 18.00 VÅRSTÄDNING AV FORSABADET
Tag med räfsa och hjälp till att göra badplatsen fin efter vintern.
Vi samlas vid badet och föreningen bjuder på korv och dricka.
Torsdag 6 juni kl. 18.00 AFTONVANDRING I BRINGETOFTA
På Sveriges nationaldag är det traditionsenligt aftonvandring. I år samlas vi vid
Bringetofta kyrka för en vandring i byn med lokala guider. Tipspromenad. Tag
med egen kaffekorg.
Onsdag 19 juni kl. 18.00 KLÄ MIDSOMMARSTÅNGEN
Tag med dig blommor och hjälp oss att klä midsommarstången.
Vi samlas vid Bringetofta skola.
Torsdag 20 juni kl. 19.00 MIDSOMMARFEST
Midsommarfirandet startar med en tipspromenad och du kan även
spela på chokladhjul. Därefter reses midsommarstången och dansen kring
stången börjar. Kaffet serveras i Tunasalen och därefter avslutas kvällen med
aftonbön i kyrkan kl 21.00.
Söndag 18 augusti kl. 18.00 KYRKOGÅRDSVANDRING
Musikandakt i kyrkan därefter kyrkogårdsvandring. Som avslutning bjuder
samhällsföreningen på grillad korv med tilltugg vid församlingshemmet.
Lördag 31 augusti kl. 13.00–16.00 BRINGETOFTA MARKNAD
I år är det 30:e året som vi arrangerar vår populära marknad och som alltid är
det den sista lördagen i augusti som gäller. Vi har knallar som varit med under
många år och det tillkommer också nya varje år. Knallarna är mycket nöjda med
sin försäljning och arrangemanget. Varor som säljer bra är grönsaker, hembakat,
frukt mm, allt som går att äta är efterfrågat. Marknaden har vuxit oerhört och
det kommer mer folk för varje år och det är ju förstås jätteroligt.
Vill du bli en av knallarna bokar du ditt marknadsstånd genom att maila:

marknad@bringetofta.se eller kontakta: Ann-Margret Floengård
tel 073-533 54 74.

Välkommen till Bringetofta marknad vid skolan kl. 13-16.

