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PÅ GÅDEBERGS MARKER

En bonde i Ulvahult for med sin hustru på julnatten
från ett kalas i Gådeberg. Knappast hade de kört ett
stycke förrän hästen stannade och ej tycktes orka
vidare. De piskade på honom och han drog så svetten
lackade och låg nästan rak i selen. Då förstod de att
det var ett troll som satt på hästen, varför
de åkte in på åkern bredvid, som är korsad
och dit trollen inte vågade sig. Men det var
lika svårt där, men när de sent omsider kom
in på Ulvahults marker ryckte hästen till
och satte av nästan i sken.
Det spökar mycket på Gådebergs marker och flera har
sett ljus från skogen av tända eldkvastar som svävar
upp i luften och exploderar. Det var trollen som
besökte varandra. Vid kvarnen på byns mark
fanns förr näcken. När pigorna vallade korna
hemspelade han för dem så att de glömde allt
och dansade hela natten tills solen steg upp.

ÅRSMÖTE
Följande styrelse fastställdes vid föreningens
årsmöte den 21 februari 2018:
Styrelsen
Ordförande vakant
Anna-Marie Bringewall
vice ordförande
Pär Erickson
kassör
Ylva Karlsson
sekreterare
Anders Sjödahl
Ann-Margret Floengård
Julia Floengård
Linda Sandahl
Marie-Louise Josefsson
Ulrik Elmersson
Annika Albrechtsson
Kjell Antonsson
suppleant
Gunnel Hellgren
suppleant
Revisorer
Sven-Erik Bringewall
Lars-Ivan Fransson
Ann-Sofie Lindqvist

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 Ericksson,
Ann-Margret Floengård sk.
Skötsel av Forsabadet
Lucas och Claes Floengård, Theo och Ulrik Elmersson s.k.
Aftonvandring i Bringetoftabygden
Pär Ericksson, Anders Sjödahl s.k.
Midsommarfirande i Bringetofta
Ylva Karlsson, Josefin Karlsson,
Pär Ericksson, Göran Floengård, Annika Albrechtsson,
Claes Floengård, Ann-Marie Erlandsson, Julia Floengård s.k.
Kyrkogårdsvandring
Anders Sjödahl, Pär Ericksson.
Bringetofta marknad
Samhällsföreningens styrelse.
Hembygdskväll i Bringetofta
Gunnel Hellgren, Annika Albrechtsson, Kjell Antonsson s.k.
Jularrangemang samarrangemang
Ylva Karlsson, Marie-Louise Josefsson s.k.
Cafékväll samarrangemang
Ylva Karlsson, Annika Albrechtsson,
Marie-Louise Josefsson s.k.
Fotoalmanackan
Marie-Louise Josefsson, Kjell Antonsson, Kenneth
Franzén, Ann-Margret Floengård, Anders Sjödahl s.k.

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

MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgiften för 2019 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.

BADPLATS
Vi hoppas på en fin sommar i år och att vår badplats blir
välbesökt. Det behövs barn och ungdomar som ser till att
sköta och underhålla badplatsen så den ser fin ut. Så vill du
ha ett trevligt sommarjobb hör av dig till
Lucas tel 076-035 31 75 senast den 10 maj.
Ersättning utgår och den betalas ut på marknadsdagen.

SOMMARRESA TILL ÖLAND
Tisdagen den 26 juni
Avresa från Bringetofta kyrka kl.7:00 med Hjälmåkra buss. Resan
går mot Öland och vi gör en kaffepaus på lämplig plats utmed vägen
med egen fikakorg.
I Kalmar möter vår guide upp som är med oss hela dagen och tar oss
med över Ölandsbron upp till Solliden med den vackra trädgården,
där en guide berättar och visar runt i den kungliga parken.
På det vackra kaffetorpet som ligger på området står en fin lunch
framdukad till oss som avslutas med kaffe och kaka.
Efter lunch åker vi norrut förbi Köpingsvik och kommer snart till
Kamelranchen Örnöga där kamelbonden Bengt tar emot oss. Han
berättar om sina djur och visar oss runt i djurparken. Vi avslutar
besöket på Öland med att avnjuta eftermiddagskaffet på hotell
Skansen i Färjestaden. Vi återvänder till fastlandet där vår guide
tar farväl innan vi börjar hemfärden över Målilla med något stopp
utmed vägen.
Pris med inträden, guidning, lunch och eftermiddagskaffe c:a 550
kr./person. Medtag egen fikakorg till förmiddagskaffet. Beräknad
hemkomst c:a 20:00.
Alla är välkomna att anmäla om deltagande snarast dock senast
söndag 17 juni till Lars-Ivan Fransson tel 0380-37 03 38 eller
Anders Sjödahl tel 0382-530 80.
Arr. Bringetofta församlingskår och Bringetofta LRF-avdelning.

ÅRETS BRINGETOFTARE
År 2017 utsågs Ann-Margret Floengård till årets Bringetoftare.
På hembygdskvällen den 9 november är det dags att kora årets
Bringetoftare 2018. 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 2018
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 2018.
Du kan lämna förslaget vid Aftonvandringen den 6/6, Midsommarfirande i
Bringetofta den 21/6 eller på Bringetofta marknad den 25/8. 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 9 november 2018 i Tunasalen.
_____________________________________________________________

Nominerad till årets Bringetoftare 2018
.....................………………………………………………………………………….

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

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

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

KOMMANDE ARRANGEMANG
Måndag 30 april
VALBORGSMÄSSOFIRANDE
Kl. 20:00 firas Valborgsmässoafton i Brunkeberg. Vi sjunger vårsånger under
ledning av Annika Albrechtsson. Pär AJ Pärsson vårtalar. Medan vårelden sprakar
och värmer finns det korv och kaffe att förtära. Kvällen avslutas med
fyrverkeri.
Tisdag 1 maj
VÅRSTÄDNING AV FORSABADET
Badet behöver städas och skötas om efter vintern. Tag med dig räfsan och hjälp
oss så bjuder föreningen på korv och dricka. Vi samlas vid badet kl 18.00.
Söndag 13 maj
LOPPIS I BRINGETOFTA
Klockan 11.00-14.00 är det premiär för loppis i Bringetofta. Loppisen äger rum
vid Bringetofta skola. Säkert finns det många saker i stugorna som kan byta
ägare. Vill du boka en plats med bord kostar det 100 kr och du bokar via mejl
på loppis@bringetofta.se eller till Annika Albrechtsson på tel 073-060 72 86.
Samhällsföreningen serverar korv samt kaffe och kaka.
Onsdag 6 juni
AFTONVANDRING I GÅDEBERG
På Sveriges nationaldag den 6 juni samlas vi traditionsenligt för aftonvandring. I
år samlas vi i Gådebergs missionshus kl 18.00 för vandring genom byn med lokala
guider. Tipspromenad. Tag med egen kaffekorg.
Onsdag 20 juni
KLÄ MIDSOMMARSTÅNGEN
Vill du hjälpa till och klä midsommarstången så samlas vi vid Bringetofta
skola kl 18.00. Tag gärna med dig blommor.
Torsdag 21 juni
MIDSOMMARFEST
Midsommarfirandet startar kl 19.00. Då kan man gå en tipspromenad och spela
på chokladhjul. Därefter reses midsommarstången och dansen kring stången
börjar. Kaffet serveras i Tunasalen och kvällen avslutas med aftonbön i kyrkan
kl. 21.00.
Onsdag 8 augusti
KYRKOGÅRDSVANDRING
Klockan 18.00 efter sommarmusikcafeet ”Musik med Jonas Lindbäck” äger
kyrkogårdsvandringen rum i Bringetofta.
Lördag 25 augusti
BRINGETOFTA MARKNAD
Som vanligt är det marknad sista lördagen i augusti. Marknaden är ju oerhört
populär och drar mer och mer folk för varje år. Det är verkligen roligt att få
sätta Bringetofta på kartan på detta vis. Knallarna är också väldigt nöjda och
återkommer år från år. Varor som alltid säljer bra är grönsaker, hembakat,
frukt mm. Ja, allt som går att äta säljer bra. Välkommen till Bringetofta
marknad vid skolan kl 13-16. Boka ditt marknadsstånd genom att maila:
marknad@bringetofta.se eller ring till Julia Floengård på tel 073-508 82 46,
Ann-Margret Floengård tel 073-533 54 74.

