Aktiviteter 2014

29 januari - Ulf Beijbom berättade om emigrationen och om sitt arbete på
Emigrantinstitutet, vilket han var med om att starta.
26 februari - Tina Persson, kulturskribent och poet, bjöd på musik, sång och dikter med
tänkvärda ord - och en och annan överraskning. "Lite text, lite ton, lite tok" sa Tina att det
skulle innehålla och det stämde!
21 mars - "Mats och Sölve spelar Allan". Två glada grabbar från Dalateatern lät oss höra
Allan Edwalls fyndiga och tänkvärda texter. Det blev en mycket trevlig fredagskväll.
23 april - Kerstin Bolin från Klockaregårdens trädgårdsbutik gav oss trädgårdsinspiration. Hon hade många tips på bra perenna växter och visade också ett fantastiskt
bildspel med inspiration både från trädgårdar i Tolg och i England.
11 maj – gökotta i ösregn.
28 maj - vårens sista onsdagscafé - Meg Nömgård från Sagomuseet i Ljungby berättade
om jättar, troll, näcken, skogsfrun och glo-son.
27 augusti öppnades ett av Tolgs äldsta hus för besökare. På en vimpel i järn står 1738!
Ägaren och några av de som var födda i huset eller varit mycket på gården var där och
berättade och en del gamla textilier som bevarats visades också upp. Trevlig sensommarkväll tills mörkret tvingade oss att stänga dörren.
24 september hade vi vårt onsdagscafé på Bomans loft i Pannkakshuset, då vi också
invigde våra nya muggar med vår logotyp på och så frossade vi i äppelkakor. Vår egen
Mary Lou Ward läste några av sina krönikor, som man också kan njuta av i Smp, samt
en novell som hon en gång skrivit till en novelltävling, allt lika underhållande och
fängslande.

30/10 - 2/11 var Tolg var av platserna i Smålands Kulturfestival
26 november berättade Mats Sturesson om bondkomik. Och så fick vi höra ett antal
låtar, allt ackompanjerat av Mats själv - på gitarr, dragspel eller munspel. En kväll i
mörka november förgylldes med god samvaro och många glada skratt.

December. Vi deltog på julmarknaden med ett kulturlotteri.

