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VIKINGAR
Gravfältet 300 meter söder om Bringetofta kyrka som syns mellan
vägarna och upp mot höjden österut. Här ligger Bringetoftas
vikingatida kvinnor och män begravda för över tusen år sedan. Det
finns drygt 155 gravar, omkring hälften är högar och resterande är
runda, torvtäckta stenpackningar, så kallade stensättningar.
Gravseden under yngre järnåldern var att bränna den döde och bygga
över bålresterna med högar och stensättningar. Ofta lades dessa
nära bosättningen. De småländska gravfälten är i regel mindre än
detta. Detta ovanligt stora gravfält kan tyda på att en mäktig ätt
levde här under vikingatiden.
Vad innehåller nu dessa gravar? Några av dem undersöktes på 1930talet. Då var de ännu inte kända i bygden, folk trodde inte att
kullarna var gravar, men de visade sig innehålla brända ben och andra
fynd. Tjugo år senare undersöktes fler gravar och man fann brända
fragment efter ovala spännen och i en annan grav fanns rester av
pilspetsar som den döde skulle använda i sitt kommande liv i Valhall.
En grav antyder vilken årstid begravningen skedde, den innehöll
broddar som användes vintertid för att hästen inte skulle halka.
Ortsnamnet är intressant och betyder ungefär
”tomten vid brinken”. Kanske låg vikingarnas
bosättning här vid Toftaåns strandbrink. Men
tomten kan ha varit bebyggd redan under äldre
järnåldern och sedan övergivits.

BRINGETOFTA IDROTTSFÖRENING
Måndags-FYS
Nu drar vi åter igång vår Måndagsfys i Tunasalen. Det sker måndagen
den 26 augusti kl. 18.30-19.30. 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 träna inre magmuskler till
tuffa burpes. Vi har deltagare från 10 år till 50+.
Ta med vatten-flaska och liggunderlag. Vårt syfte med
träningen är att vi ska stärka vår kropp så vi orkar mer
och mår bättre! Ta med din granne, kollega, mamma
eller vän! Pris 100 kr/termin.
Varmt välkomna alla nya och gamla deltagare, Therese och Ann-Sofie.
Vid frågor kontakta Therese 072-350 29 25 eller Ann-Sofie
070-888 35 95.
Lättgympa
Det är dags att börja träna igen efter kanske en lite lat
sommar. Muskler och leder behöver arbeta för att vi ska
behålla rörlighet och styrka.
Därför startar vi vår lättgympa igen tisdagen den 24 september
klockan 09.00-10.00 i Tunasalen. Så välkomna gamla som nya
deltagare önskar Annika och Marie-Louise.
Innebandy
Kom till Tunasalen på fredagar kl 17.30 då vi spelar innebandy där. Då
är också bastun uppvärmd där man kan sitta och koppla av efteråt och
snacka lite. Nya som gamla spelare är välkomna.
Vid frågor kontakta Magnus Karlsson.

BADPLATS
Som vanligt har vi ungdomar som håller vår fina badplats
vid Forsabadet ren och välstädad. Stort tack till er för ert arbete.

NYA AKTIVITETER
Vi vill ha en aktiv samhällsförening med aktiviteter som ska tilltala
många. En del av aktiviteterna är ju traditionsbundna och de ska vi
inte ändra på, men kanske behövs det också något nytt?
Hjälp oss gärna genom att komma med förslag. Har du några idéer så
hör av dig till någon i styrelsen.

PRESENTATION AV NY STYRELSEMEDLEM
Namn: Matilda Karlsson
Bor: I ett gult tegelhus i Rickelstorp.
Yrke: Sjuksköterska
Styrelsen: Suppleant
Bott antal år i bygden: 23 år totalt,
med några års bortfall emellan.
Jag äter helst: Tacos och Marabou mintkrokant.
Bästa bok: Romantik gör alltid en bok suverän.
Bästa film/bok: "Wonder" såg jag för några
veckor sedan som var riktigt bra. Se den!
Intressen och gillar: inredning, renovera.
Jag har alltid något projekt på g. Älskar även att hänga med min snart
ett åriga son, vilket blir ganska mycket av den varan då jag just nu är
föräldraledig.
Vad saknas i Bringetofta: En glasskiosk.
Det bästa med Bringetoftabygden: Gemenskapen som för ihop oss på
landet, det skapar något fint!

SKRIVELSER
Svar från Smålandstidningen angående utdelning
Självklart är vårt mål att erbjuda lika bra service till samtliga utav
våra prenumeranter. Sedan är det så att distributionen blir dyrare
och dyrare då vi får färre och färre pappersprenumeranter. Detta
leder tyvärr att på en del områden så får postnord rycka in och dela
tidningen då det helt enkelt inte blir lönsamt för tidningen själva att
dela där. Med detta tillkommer ju tyvärr försämrad service, då
posten inte delar ut på lördagar.
Detta är självklart väldigt tråkigt men tyvärr så finns inte den
ekonomiska möjligheten att lösa detta i det område de får
lördagstidningen först på måndagen. Om posten i sin tur försämrar
servicen så ska tidningen försöka lösa detta så att tidningen kommer
samtliga utgivningsdagar självklart.
Svar från PostNord angående utdelning
I brevhanteringen är en stor del av kostnaderna fasta. Maskiner,
lokaler och transporter kostar detsamma oavsett hur många brev som
hanteras, och när breven blir färre blir också varje försändelse
dyrare att hantera. När mängden brev faller i den omfattning den gör
nu, samtidigt som paketen blir fler och fler, blir det tydligare än
någonsin att PostNord måste ändra arbetsätt och infrastruktur för
att kunna fortsätta leverera en relevant service i hela Sverige. En
förändring kan vara att se över om utdelning ska ske till varje hushåll
och företag varje dag.
Post och telestyrelsen gjorde förra året en undersökning som visade
att bara omkring fem procent av befolkningen sade sig vara i behov av
att få post varje dag. En förändring måste givetvis ske i samråd med
tillsynsmyndigheten PTS. PostNord vill se en ny postreglering som är
flexibel, förutsägbar och finansiellt hållbar. Vi kommer att informera
löpande om vad förändringarna innebär, så snart de är konkreta och
beslutade.

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 2019
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.
2018 blev Pär Ericsson årets Bringetoftare med
motiverinen: Pär är en sann föreningsmänniska,
som alltid ställer upp och bidrar till att saker och
ting flyter på. Pär verkar mycket i det tysta och
är samhällsföreningens hustomte. Ingenting är
omöjligt för Pär och trots att han flyttat från
bygden har engagemanget för Bringetofta
kvarstått.

KYRKOGÅRDSVANDRING
Söndagen den 18 aug. kl. 18:00 är det kyrkogårdsvandring i
Bringetofta. Kvällen inleds med en musikandakt i Bringetofta kyrka.
Därefter är det kyrkogårdsvandring med guider. Kvällen
avslutas med att samhällsföreningen bjuder på grillad korv
med tillbehör.

HEMBYGDSKVÄLL
Den 8 november kl 18.00 är det hembygdskväll i Tunasalen. Nyfödda
barn i bygden hälsas välkomna med en ljusstake som tillverkats av
smeden Lars-Göran Larsson. Årets bringetoftare blir också
uppmärksammad. Det blir förstås fika och tid för samvaro. Mer
information kommer senare.

JULKALAS
Den 7 december är det åter dags för vårt stora julkalas.
God mat utlovas liksom fika, godis och underhållning.
Dessutom lotterier med fina vinster. Har vi tur kanske också tomten
tittar förbi.

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

BRINGETOFTA MARKNAD
I år är det jubileum för vår marknad i Bringetofta. Det är nämligen 30:e
året som vi anordnar den. Som vanligt är det sista lördagen i augusti som
gäller och datumet är 31 augusti mellan 13-16 vid Bringetofta skola.
Marknaden som bara blivit större och större sätter verkligen
Bringetofta på kartan. Vill du boka ett marknadsstånd gör du det på:
marknad@bringetofta.se eller ringer Ann-Margret 073-533 54 74.
Hjärtligt välkomna hälsar Bringetofta samhällsförening.

Marknadsstånden
Fredagen den 30 augusti kl 17.30 sätter vi
upp marknadsstånden och söndagen den
1 september kl 10.00 plockar vi ner dem.
Alla som vill och kan är välkomna att hjälpa
till.

