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SISTA TUREN
Hur det var förr innan bilarna kom, när busslinjen MalmbäckSävsjö rullade tur och retur från 1928 och 43 år framåt.
Ibland var det fullsatt ända till ståplats, en gång åkte
landsfiskalen med och då satte han stopp för ståplatsåkandet.
Körde resolut av dem som inte fick sittplats, Ordning och
reda.
Den gick varje dag och stannade för påstigning i byarna utmed
vägen, bussen fungerade framöver också som skolbuss och
mjölklinje. Fredagar, lördagar och söndagar gick två turer om
dagen tur och retur. Ibland hände det att man fick sätta in
tre bussar per tur. När skolbarnen som gick i Bringetofta fick
andra färdmedel 1962 blev det också slut på mjölktransporten och man övergick till en tur i veckan.
1971 gick sista turen för att åka in till Sävsjö och handla samt
uträtta ärenden. Sorgligt, tyckte alla de trogna stamkundsresenärerna som reste avslutningsturen. Allra helst som
affären som funnits i Bringetofta också lades ned i år.
Premiärturen 1928 busslinjen
Malmbäck- Sävsjö har stannat
vid Engdals affär i Bringetofta.

FORSABADET
Sommarens väder har verkligen varit varierat.
Det har bjudits på mycket regn, men de dagar som
solen visat sig har vår fina badplats Forsabadet varit mycket
välbesökt. I år har badplatsen berikats med en rutschkana till barnen.
Vi vill säga ett stort tack till de ungdomar som har hand om badet.
Det är alltid lika fint och välstädat.

BRINGETOFTA IDROTTSFÖRENING
Måndags-FYS
Åter dags att starta upp vår måndagsfys igen, 24 augusti klockan
18.30 i Tunasalen. Vi är utomhus i början om vädret tillåter det, vid
regn inomhus. Nya som gamla deltagare hälsas varmt välkomna att
svettas med ett härligt gäng. Vi är allt ifrån 9-60 år!
Vi tränar efter våra egna förutsättningar. Den bästa träningen är den
som blir av och här går alla glada hem efteråt. Vi tar hänsyn till
rådande omständigheter så vi ber alla som inte känner sig pigga att
hålla sig hemma. Vi ledare gör övningar som anpassas efter våra
förutsättningar med redskap och utrymmen.
Varm välkomna!
Therese, Ida och Ann-Sofie
Lättgympa
Under hösten är lättgympan inställd. Att träffas och röra på sig
tillsammans är roligt och ger mycket energi. Hösten kan bjuda på
många fina dagar som lockar till promenader så varför inte ta med sig
grannen eller någon du känner och bege sig ut tillsammans.
Självklart hoppas vi på att starta upp lättgympan igen till våren.
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.

ÅRETS BRINGETOFTARE 2020
Glöm inte att lämna förslag på vem du tycker ska bli årets
Bringetoftare. I år har flera av våra arrangemang ställts in på grund
av Covid-19, men det går bra att gå in på hemsidan:
www.bringetofta.se och lämna ditt förslag.
2019 blev Dagny och Gillis Claesson årets
Bringetoftare med motiveringen:
Både Gillis och Dagny har ett stort
engagemang i många sammanhang, till
exempel i kyrkan, och uppfyller alla
kriterier kring att sätta hembygden i
fokus. ”Gillis har medverkat till att det
blivit en ny gärdesgård i Gammelgården och Dagny skriver om torp
och backstugor så alla ska kunna ta del av detta på hemsidan på sikt”

PRESENTATION AV NY STYRELSEMEDLEM
Namn: Leif Göransson
Bor: Forsa
Yrke: Revisor
Styrelsen: Nyvald suppleant
Bott antal år i bygden: Född och uppvuxen i Forsa.
Har bott ett antal år i Växjö, Sävsjö och Vetlanda
innan jag och min fru flyttade till föräldragården för
två år sedan.
Jag äter helst: Allätare, men undviker gärna inälvsmat.
Bästa bok: “En man som heter Ove” läste jag sist och den är läsvärd!
Bästa film/bok: “Nyckeln till frihet” är en mycket bra film, kanske den
bästa.
Intressen och gillar: Cyklar mountainbike, fiskar och spelar gärna lite på
basen emellanåt. Mc:n är avställd…
Vad saknas i Bringetofta: Faktiskt inget som jag spontant kommer att
tänka på.
Det bästa med Bringetoftabygden: En levande bygd där jag i mycket
upplever en utveckling istället för avveckling.

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.

KYRKOGÅRDSVANDRING I BRINGETOFTA
Söndag 16 aug. klockan 18:00 är det dags för årets
kyrkogårdsvandring. Andakt i kyrkan leds av Gunnel Hellgren
Kyrkogårdsvandringen som i år handlar om sambandet mellan
Brunkeberg och Ros guidas av Marianne Pettersson född i Ros.
Avslutning med korvgrillning utanför församlingshemmet.

BRINGETOFTA MARKNAD 2020 ÄR INSTÄLLD!
På grund av Covid-19 och de riktlinjer som gäller har vi ställt in
Bringetofta marknad i år. Självklart siktar vi på en marknad sista
lördagen i augusti 2021.

HEMBYGDSKVÄLL
Fredagen den 6 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 5 december för då är det dags
för årets julkalas. Mer information kommer senare.
Beroendet på hur riktlinjerna kring Covid-19 ser ut i höst får vi ta
ställning till hur höstens arrangemang kan genomföras.

