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FORSABADET
Vilken fantastisk sommar vi har haft! Därför har vår
fina badplats Forsabadet varit mycket välbesökt. Det
som gör att folk kommer åter är till stor del att badet är rent och
välstädat. De som ser till att det blir gjort är våra fina ungdomar som
har hand om badet. Ni ska alla ha ett stort tack för er insats.

BRINGETOFTA IDROTTSFÖRENING
Måndags-FYS
Efter en välbehövlig vila är det åter dags att dra igång höstens
träning i Tunasalen i Bringetofta. Det sker måndagen den 27 augusti
kl 18:30-19:30. OBS nytt pris för terminen är: 100 kr/termin, kontant
eller swish. Du tränar efter din egen förmåga i alla aktiviteter. Varje
vecka är det nytt träningsprogram. Vi fokuserar på styrka och
kondition med eller utan redskap i intervallform. Övningarna kan vara
allt från att träna magmuskler till tuffa burpes. Vi har deltagare från
10 år till 50+. Medtag vattenflaska och liggunderlag. Vårt syfte med
träningen är att vi ska stärka vår kropp så vi orkar mer och mår allt
bättre!
Varmt välkomna alla nya och gamla
deltagare! Therese, Elsa och Ann-Sofie
Lättgympa
Sommaren har varit härlig och inte inbjudit till så mycket fysisk
aktivitet, men nu börjar det bli dags att röra på sig igen. Vi startar
vår gympa igen tisdagen den 25 september kl 09:00 i Tunasalen. Lätta
rörelser med fokus på rörlighet och där ingen särskild utrustning
behövs. Välkomna såväl nya som gamla deltagare hälsar Marie-Louise
och Annika
Innebandy
Vi spelar innebandy som vanligt på fredagar kl 17:30 i Tunasalen.
Bastun är uppvärmd så det finns tillfälle till bad och eftersnack.
Välkomna nya som gamla spelare.
Det går bra att kontakta Magnus Karlsson vid frågor.

MOBERGSKA FONDEN
Det finns möjlighet för ungdomar som är skrivna i Bringetofta
församling och studerar vid gymnasie- eller högskola att söka
stipendiet från Mobergska fonden. Stipendiet söks hos barn- och
utbildningsnämnden i Nässjö kommun tfn 0380-51 80 00 (växel) eller
www.nassjo.se/Politik-ochdemokrati/Stiftelser/Mobergskastiftelsen.
Ansökan skickas till Barn- och utbildningsnämnden, Nässjö kommun,
57180 Nässjö senast den 15 september.

ÅRETS BRINGETOFTARE 2018
Glöm inte att lämna förslag på vem du tycker ska bli årets
Bringetoftare. På marknaden finns det en låda där du kan lämna ditt
förslag. Det går också bra att gå in på hemsidan www.bringetofta.se
och lämna ditt förslag.
2017 blev Ann-Margret Floengård årets
Bringetoftare med motiveringen: Ann-Margret är
ett energiknippe som får många i bygden att
engagera sig. Ställer alltid upp när något behöver
göras. En lokal kraft som värnar om Bringetofta
och sin hembygd.

KYRKOGÅRDSVANDRING
Onsdagen den 8 augusti klockan 18:00 är
det kyrkogårdsvandring i Bringetofta.
Kvällen inleds med musik i sommarkväll i
kyrkan med Jonas Lindbäck samt en
andakt under ledning av Gunnel Hellgren. Därefter är det dags för
kyrkogårdsvandring där ni blir guidade av Tommy Magnusson och
Anders Sjödahl. Vi avslutar med korvgrillning, kaffe och tilltugg vid
församlingshemmet.

HEMBYGDSKVÄLL
Fredagen den 9 november kl 18:00 är det hembygdskväll i Tunasalen.
Vi välkomnar då nyfödda barn i bygden som får en ljusstake som
tillverkats av smeden Lars-Göran Larsson. Vi korar då även årets
bringetoftare. Det blir fika och tid för samvaro. Mer information
kommer senare.

JULKALAS
Boka in lördagen den 1 december för då är det dags för
årets julkalas. Som vanligt utlovas god mat, glöggmingel,
lotterier, kaffe, tomtebesök och underhållning. Mer
information kommer senare.

MEDLEMSAVGIFT
Om du inte betalat medlemsavgiften i samhällsföreningen för i år
(50 kr/hushåll) kan du passa på att göra det under marknadsdagen i
samhällsföreningens marknadsstånd eller på bankgiro 829-5974.

BRINGETOFTA MARKNAD
Sista lördagen i augusti är det som vanligt marknad i Bringetofta. I år
är datumet den 25 augusti mellan 13-16 vid Bringetofta skola. Detta
är ju en stor händelse i bygden och vi jobbar för fullt med
förberedelserna.
Vill du boka ett marknadsstånd gör du det på
marknad@bringetofta.se eller ringer Julia på tel 073-508 82 46 eller
Ann-Margret 073-533 54 74.
Hjärtligt välkomna hälsar Bringetofta samhällsförening.
Marknadsstånden
Fredagen den 24 augusti kl 17.30 sätter vi
upp marknadsstånden och söndagen den
26 augusti kl 10.00 plockar vi ner dem. Alla
som vill och kan är välkomna att hjälpa till.

