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INFORMATION FRÅN SAMHÄLLSFÖRENINGEN
www.bringetofta.se
MINNEN FRÅN EN LYCKLIG BARDOM
(fortsättning från förra bladet)
Minnen från en lycklig barndom i en liten backstuga på Hägnen. På hösten i
Bringetofta kände jag den söta, tunga luften av multnande löv och vackra
soliga dagar i slutet av september seglade ormvråken under en klar himmel.
Lövträden hade delvis fällt sina blad, stubbåkrarna lyste gula. Då kändes livet
så härligt. Då byggde jag mina ladugårdar av kottar bland de mäktiga furornas
rötter i Ceders skog utanför Hägnen. Då var jag rik, hade många kor och
hästar. Kottarna stod i sina rader med stickor till bås. Men sedan gav jag mig i
väg från all min dåtida rikedom och kom ut i världen för det mänskliga behovet
av penningar och försörjning.
Efter många års bortavaro besökte jag åter min barndomsbygd. Men då vore
så många av de gamla borta. Svente i Övraflogård hade lagt sin kniv på hyllan
för alltid och hans vita märr syntes ej heller mer. Frans på Planens pall i
kammaren stod tom. Kalle i Bredegårds träskor stodo tomma. August i
Neraflogård satt stilla på sin kammare. Gården hade lagts i andra, yngre
händer. Morfar satt på Ålderdomshemmet och tittade ut över vägen utmed ån.
År 1930 lades Morfar till vila på Bringetofta kyrkogård. Den stora världen har
krympt ihop. Amerika ligger nu på 17 timmars avstånd från Sverige. För nästan
hundra år sedan år 1850, seglade briggen Charlotta från Karlshamn till New
York med de första utvandrarna. Det tog tre månader i anspråk. Jag får väl
framledes göra en resa till det väldiga landet i väster, då jag på senare tid
haft en ganska livlig korrespondens med släktingar i detta land. Morfars
syster Christina Lovisa utvandrade med sin familj 1902 till Iowa i U.S.A, men
flyttade sedan till Nebraska. Det är förunderligt vad Svensk-Amerikanerna
äro fästade vid sin fädernejord. De vill veta allt om gamla Sverige,
landet de aldrig sett, men desto mer hört talas om. De går våra år
och sanden i tidens stora timglas rinner i grova strilar.

FORSABADET
Vill du ha ett trevligt sommarjobb. Vi behöver barn och ungdomar som
kan hjälpa till med skötsel och underhåll av vårt fina Forsa badplats.
Du får ersättning för ditt jobb och den betalas ut efter sommaren.
Du som är intresserad kontaktar:
Julia på telefon 0382-531 75, 073-508 82 46 senast 1 maj.

PRESENTATION AV NY STYRELSEMEDLEM

Namn: Ammi Hylander
Bor: Ekelsjö
Yrke: Skolsköterska
Styrelsen: Suppleant
Bott antal år i bygden: cirka 45 år
Bästa bok: Läser inget
Intressen och gillar: Djur, odla grönsaker
Vad saknas i Bringetoftabygden: En cykelrunda med alla
naturupplevelser beskrivna
Det bästa med Bringetoftabygden: Naturen

ÅRETS BRINGETOFTARE
År 2020 utsågs Lars-Ivan Fransson till årets Bringetoftare.
På hembygdskvällen den 12 november är det dags att kora årets
Bringetoftare 2021. 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 till någon i
styrelsen. Var med och lämna förslag på årets Bringetoftare 2021.

Var med och lämna förslag på årets Bringetoftare 2021
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 2021.
Du kan lämna förslaget via hemsidan: www.bringetofta.se eller till någon i styrelsen.
Inkomna förslag till årets Bringetoftare bedöms av en kommitté bestående av Renée
Alfredsson, Åsa Elmersson och Leif Göransson. Utmärkelsen som består av ett
diplom och en minnessak från bygden presenteras och utdelas på hembygdskvällen
fredagen den 12 november 2021 Tunasalen.
_____________________________________________________________
Nominerad till årets Bringetoftare 2021

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

KOMMANDE ARRANGEMANG
Då vi fortfarande är i en pågående pandemi kommer vårens
arrangemang inte vara möjliga att genomföra.
Valborsgsmässofirande, aftonvandring och midsommarfirande är
några av arrangemangen vi därför tyvärr måste ställa in.
Bringetofta marknad är också oklart i nuläget om den går att
genomföra. Vi hoppas att vaccineringen kommer förändra läget
framöver och fram till dess får vi vara rädda om varandra och hålla
i och hålla ut!

CYKELTRIM
Vi kommer att anordna cykeltrim i sommar. Detta är en möjlig
aktivitet att genomföra trots pandemin. Vi tänker använda oss av
torpkartan och kommer markera ut kontroller utmed vägen till
torpen. Cykeltrimkartan kommer att finnas att hämta i skolmuseet
vid Bringetofta kyrka från 15 maj och startavgiften kan du swisha
till samhällsföreningen. Därefter har man sommaren på sig att
utforska Bringetoftabygden i sin egen takt.

VÅRSTÄDNING AV FORSABADET
Vi brukar städa vår badplats varje år innan badsäsongen kör
i gång. Då vi inte kan samlas som vanligt ber vi alla som
brukar hjälpa till att ta sig en tur till badplatsen i början av
maj månad och bistå med lite städning. Tillsammans kan vi
var och en hjälpas åt att även i år få vår idylliska badplats
städad. Sedan hoppas vi på varma soliga baddagar.

ÅRSMÖTE
Då vi inte kan hålla ett fysiskt årsmöte bjuder vi in till ett digitalt
istället. Du är varmt välkommen att delta på Bringetofta
samhällsförenings årsmöte digitalt onsdagen den 5 maj kl. 19:00.
Maila till info@bringetofta.se att du önskar delta i mötet så
kommer vi skicka en länk och dagordning till dig.
Varmt välkommen!

