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Tolg Rut & Knut söker personal!
Är du intresserad av att arbeta på nära håll?
Tolg Rut & Knut söker mer personal, särskilt för
uppdrag med städning. Hör gärna av dig till Sara
Palm, sara@tolgrutochknut.se, eller 070 526 22 91.

Nummer 4—2017

Hjärtstartare
Sockenrådet kan härmed meddela att vi tillsammans lyckats spara ihop pengar till
att kunna köpa en hjärtstartare! Bra kämpat! Placering för denna kommer att bli
vid lanthandeln. Nu höjer vi ribban och fortsätter insamlingen för att kunna skaffa
ytterligare en till byn. Placering för den är tänkt till Dackevallen. Swisha gärna en
slant till 070 212 98 83 - Lena Sörman, kassör i sockenrådet. ️

Öppet i Lanthandeln (ordinarie tider)

Butiken som satsar stort på
ekologiskt och närproducerat. 60 procent av frukt och
grönt är ekologiskt och
KRAV-märkt.

Måndag-fredag: 12-19

Julöppet i Lanthandeln!

Lördag-söndag: 11-16

21-22 dec:

10-19

Och du vet väl att lanthandeln nu är ansluten till DHL - du kan hämta eller lämna ditt
paket. Läs mer på tolg.se under Nyheter.

23 dec:

10-16

24-25 dec:

STÄNGT!

26 dec:

10-16

27-29 dec:

10-19

30 dec:

10-16

Manusstopp för nästa sockenblad som
kommer i mitten av februari är den
26 januari 2018.

31 dec:

10-14

1 jan:

STÄNGT

Skicka material till kontakta@tolg.se eller
ring 072 035 15 09 — Christina Jonasson.

2-4 jan:

10-19

5-7 jan:

10-16

8

Lantlig julmarknad med allt som hör julen till
- 9 och 10 december Traditionell julmarknad i Frunas Hage, vid Pannkakshuset. Ladan fylls som vanligt
med spännande utställare och det kommer att finnas mat, julpynt, fårskinn, böcker,
m.m. till försäljning. Klass 6 från Tolg skola säljer glögg och hembakat
samtidigt som de håller i fiskdammen för de minsta besökarna.
Pannkakshuset, inredningsbutiken och Lanthandeln har också öppet.

Välkomna båda dagarna kl. 11-15!
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Att bo i Tolg

Program för Kultur i Tolg – datum att notera i kalendern!

Denna månad har vi bott exakt tre år i Ödetofta. Jag tror att vi fortfarande tittar på byn och
samhället genom våra relativt nya rosa glasögon. Vi njuter fortfarande fullt ut och ser inga fel
eller nackdelar i att bo i Tolg.

Onsdagen den 29 november blir det teater – Föregångerskan. En monolog
som med humor och frenesi berättar en historia om kampen för kvinnlig rösträtt. Vi får följa den Växjöbaserade fysikern Gulli Petrini, som sparkad från
flickskolan gav sig ut i Småland och talade om yttrandefrihet
och lika rösträtt. Manus: Lisa Lindén,
skådespelare: Catherine Westling.
Ett samarrangemang med Växjö Teaterförening.
Förboka gärna biljett hos Christina - 072 035 15 09.

Vi tyckte därför att det kunde vara intressant att förmedla vissa objektiva åsikter utifrån till er.

Studiedesign
För tre år sedan startade vi en prospektiv observationsstudie med gäster från Nederländerna i
undersökningsgruppen. Frågeställningarna i studien var: vilka attityder har nederländska gäster
till Ödetofta/Tolg beträffande bostad, landskap, allmän stämning, tolgbo och faciliteter? Vilka
attityder har de till svenskarna i allmänhet?

Resultat
Hus och omgivning
Man kunde enkel kategorisera gästerna i två olika
grupper. Ena gruppen uttalade ord som: ”wow”,
”vilket utrymme”, ”härligt”, ”vilket lugn”, ”otrolig
vacker stjärnhimmel”, ”vilken tystnad”, ”otroligt fint
och kuperat landskap”, etc. Deltagare i andra gruppen
fick endast fram en mening: ”gud, vilket arbete”.

Faciliteter
De flesta gästerna var glatt överraskade över antal faciliteter i Tolg. Uppskattat var Lanthandeln, Ringagården och Pannkakshuset, men även gympapasset med Maria, smarta samåkningen och den nya Rut och Knut. Man upplevde en stor samhällsanda.

Tolgbo
Alla gäster upplevde en känsla av varmt välkomnande i byn. Tre exempel av en lång lista med
positiva erfarenheter:



Tolgs fotbollslag 03-04 uppskattade det aningen ovanligt högljudda utländska hejaropandet och gav positiv feedback.



En gäst med ärftlighet för vitlök blev glatt överraskad när han fick en privat rundtur i
Nybrukarnas odling och växthus.



När en kompis blev stående med sin bil i Tolg en lördagseftermiddag, blev hans hjärta
varmt när en tolgbo bjöd på både te och tårta i väntan på släpassistans.

Under våren 2018 händer följande:
Onsdagen den 28 februari blir det teater – Hissvägraren, som framkallar både
hjärtliga skratt och någon tår i ögonvrån. Bengt Ahlfors skrev Hissvägraren
direkt för Lasse Pöysti 2007 och föreställningen blev en stor succé som gick i
flera år på Lilla Teatern i Helsingfors. Pjäsen har också spelats på flera scener
utomlands. Skådespelare: Olof Bergström.
Onsdagen den 28 mars – teater igen!!!
Då är det dags för Bibliotekarien – En komedi om möten, kärlek, svek och löften. Skriven av Sofia Fredén, en av Sveriges främsta och roligaste dramatiker.
Fyra skådespelare på scenen.
Fredagen den 20 april är det hög tid för musik!
Artisten är Minnie Marks, en blues- och rockduo som tar sig hela vägen från
Australien till vårt Musikrike. Ett samarrangemang med Musik i Syd och Växjö
kommun.
Välkommen till våra arrangemang!

www.tolg.se
Har du synpunkter eller önskemål om vad
vi ska presentera på vår webbplats?

Vår slutsats efter forskningen

Vi omarbetar just nu tolg.se och vill gärna
veta vad du tycker. Är det något du saknar?
Är det något som finns nu som du tror ingen
har nöje av att veta? Skriv dina synpunkter till
kontakta@tolg.se eller ring 072 035 15 09 Christina Jonasson, senast den 30 november.

Vi fortsätter att titta igenom våra rosa glasögon. Vi gillar det./ Olaf (Rut och Knut) o Nieske

Tolgs sockenråd

Svenskarna i allmänhet
Hur klarar ett folk att rusa ut från en fullpackad Vida Arena i total lugn och tystnad? Ett stort
mysterium för våra gäster.
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Nu blir det mörkt!!!
Den som bär reflexer i trafiken blir för en
bilist synlig på ca 125 meters avstånd, den
som saknar reflexer syns i bästa fall på ca
20-30 meters avstånd! Var rädd om dig, ta
på reflexvästen. Och den kan göra nytta
även i dagsljus denna mörka årstid.
Reflexer bör placeras i knähöjd och vara i
rörelse, eftersom de då träffas bäst av billyktorna. Långt
ner på ben och armar är en bra placering.
Du som är ute cyklar eller går i mörker - tänk
på att du måste synas! Och även barnvagnen
och hunden!

Många vill bo i Tolg
Sockenrådet har under året tagit emot intresseanmälningar från folk som vill flytta till
Tolg. Det är många som har hört av sig, bl.a. flera familjer. Många är intresserade av
att hyra hus, andra vill köpa och någon önskar tomt att bygga på.
Har du ett hus att hyra ut, sälja eller kanske funderar du på att stycka av en tomt?
Hör av dig till Agneta i sockenrådet, så kan vi hjälpa till att förmedla kontakt.
Vi har även erbjudit dem som hört av sig att annonsera efter boende på hemsidan,
www.tolg.se, så kolla även där.
Kontaktuppgifter till Agneta gällande boende:

Motionsinnebandy!
Kom till föreningslokalen kl. 18 på söndagar – Innebandy für alle!!! /Innebandygänget

Mobilsamåkning

agneta.m.81@gmail.com - 0739 84 82 40

Ni kommer väl ihåg att vi i Tolg har den väldigt
smarta tjänsten Mobilsamåkning?!

Tisdagsträffar i adventstid för alla daglediga, små som stora!

Med några enkla klick – antingen på datorn eller
i mobiltelefonen – har du samordnat din resa
med en eller flera andra i byn.

Vi träffas över generationsgränserna tisdagar kl. 14-16:30 i Tolg kyrka.

Sångstund med adventstema 14:30, fika och aktiviteter.
5/12 Vi gör adventskransar och adventskalendrar.
12/12 Lucia och julberättelser från förr.
19/12 Julpyssel och vi ställer iordning julkrubban.
Missa inte heller julhelgens gudstjänster:
24/12 Julafton Julnattsmässa kl. 23.
26/12 Annandag jul Julens sånger och psalmer kl. 16.
Vi möts till en varm och glad gemenskap i juletid!
/Söraby församling genom Tolg verksamhetsråd
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Genom att samåka kan vi öka gemenskapen i byn samtidigt som vi minskar vår
klimatpåverkan. För oss bybor finns pengar att spara – eller tjäna. Den som kör
får betalt och den som åker får betala, allt enligt en överenskommen prislista.
Inga pengar byter ägare i bilen, istället får användarna en faktura eller utbetalning
varje kvartal.
Det är idag några hängivna samåkare som löpande lägger ut körningar, men visst
borde vi kunna bli fler som både kör och åker.
Har du glömt ditt användarnamn eller lösenord, gå in på
http://tolg.mobilsamakning.se/ och få det skickat till din mail. Är du ny användare, så registrerar du dig lätt på sidan.
Gå även gärna med i Facebookgruppen Tolgs Mobilsamåkning, där kan man t.ex.
efterlysa om man behöver skjuts när ingen körning finns upplagd i systemet.
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En chans till engagemang!

Sockenrådet håller Auktion!

Församlingens verksamhet kring Tolg kyrka utvecklas
och möter nya spännande utmaningar. Redan i höst
behövs fler som vill engagera sig för att framöver
kunna bibehålla Tolg kyrka och dess verksamhet
öppen som en naturlig del av en levande landsbygd.

Den 16/12 kommer sockenrådet att ordna en auktion till förmån för musikhjälpen
2017 (Radiohjälpen)! Årets tema är "Barn är ej till salu" och insamlingen sker för
att motverka barnsexhandel. Läs gärna mer på www.sr.se. Utropare på auktionen
kommer att vara Håkan Källberg.

Så nu har du chansen att vara med och bli inspirerad
och inspirera andra kring verksamheten i Tolg kyrka.
Tusentals hittar årligen till församlingens verksamhet,
men hur möjliggör vi att fler tolgbor och barn/unga
kan delta regelbundet i verksamheten? Det är en av
verksamhetsrådets utmaningar. Verksamhetsrådet är
gruppen ideella kring församlingens verksamhet i Tolg
kyrka. Ta chansen till engagemang!
Kontakta Arne Martinson för mer information.
Ida Gunnarsson Blom
Församlingsherde, präst
Söraby församling
med Söraby, Tjureda och Tolg kyrkor
www.svenskakyrkan.se/vaxjo

Arne Martinson
Ordf. Söraby församlingsråd
070 538 47 45

Exempel på bidrag till auktionen kan vara många, bara fantasin sätter gränser - ju
galnare desto roligare!!- prylar, tjänster såsom städning, gräsklippning, en middag,
skoputsning, ridtur, grilla korv med kul aktivitet till. Som sagt; fritt fram för idéer!

Tid för detta evenemang: kl. 14.30, auktionen drar igång kl. 15.00 i föreningslokalen. OM du ej kan delta under själva dagen, men ändå vill bidra till auktionen, så
går det bra att lämna in bidrag/maila bidrag före eventet. Den sammanlagda insamlade summan går oavkortat till radiohjälpen.
Möjlighet finns att under auktionen köpa fika till billig peng. Vi kommer att laga
middag tillsammans och umgås på kvällen. För de som önskar delta även i det:
anmälan senast den 12/12 till karin.kajander@hotmail.com.
Välkomna!!

Skymningsgåva

En adventskalender i bokform i genren fantasy
för vuxna. 24 intensiva kapitel för 89:-.
Beställs via mail info@idagunnarssonblom.se
eller köps i Tolgs lanthandel.

Ambassadörer för Tolg!
Lördagen den 28 oktober var Sara Palm och jag i
Älmhult på Centerns regionkonferens och
berättade om ”En levande landsbygd”.
Där deltog politiker från Småland, Blekinge
och Östergötland och av oss fick de höra
om bl.a. sockenrådets arbete, om visionsmötena sockenrådet anordnat och om
Tolgs föreningar och företag. Att vi var
tidiga med fiber, att vi gör mycket tillsammans och vikten av det arbetet. Och jag
sålde faktiskt fem böcker ”Tolganamn
från A till Ö”!
Christina Jonasson
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I Vintertid - en personlig och
exklusiv konsert
Lädja Missionshus Nyårsdagen 1/1 kl. 17.
I det fantastiskt vackra och stämningsfulla
missionshuset i Lädja utanför Berg bjuds det
nyårsdagen på en exklusiv konsert med Annika
Fritzson (Ör) och Ida Gunnarsson Blom (Tolg).
De tidigare kollegorna har nu producerat en personlig konsert med mycket hjärta och vintrig kyla.
Konserten är gratis, så var på plats i god tid då det
är begränsat med antal platser i missionshuset.
Det blir en kväll att uppleva och minnas och är
ett perfekt sätt att börja nya året på.
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