Aktiviteter 2015
28 januari - Mats Harryson, dokumentärfilmare, visade delar av några av sina filmer, så att man
sen blev nyfiken på att se mer. Han berättade också om sitt arbete med filmerna, och hur svårt det
kan vara att få material publicerat. Vi fick också tillfälle att köpa av hans alster.
25 februari - Mona och Lisa från Kultur i Tolg anordnade en historisk vandring. Med start på
Lundabacke fick vi höra om offerplatsen, om en olycka i backen då prästfrun dog och längre ner
mot Brogård hörde vi om gästgiveriet och vi såg stenen med skålgropar. Vid Brogård hölls ting, där
en präst blev dömd och när vi kom till ån satt där en piga och tvättade något ... Vi avslutade med
fika i Ulla-Carins trädgård.
25 mars - då gästades vi av två herrar från Gotland, ökända från gotlandsrevyn! Det var en
repertoar med sånger av Ulf Peder Olrog.
29 april - Regionteatern Blekinge-Kronoberg med föreställningen "Var la jag mitt liv?"
Enmansteater med Catherine Westling i rollen som vindsröjande kvinna i sina bästa år. Vi
avslutade med paj-buffé och sallad. Kvällen blev mycket uppskattad.
27 maj - dags att presentera boken "Tolganamn från A till Ö". Nästan 60 personer hade hörsammat
inbjudan och det bjöds på kaffe och ostkaka. Därefter visade Mona gamla bilder från Tolg och
sedan visade Christina några bilder från boken och berättade om några episoder från arbetet.
26 augusti - Arne och Anita Rydberg kom åter till Tolg för att berätta om sin resa - från gården i
Göpetorp via Berlin, Paris, Japan och till slut hamna i Osby. Många bilder och en fantastisk
reseberättelse.
12 september - Musik i Syd i samarbete med Växjö kommun och Musikriket såg till att vi fick vara
en av sex platser i södra Sverige som fick ha detta evenemang. FILIP JERS är en ung musiker
med munspel som huvudinstrument. Han har fått flera utmärkelser, bl.a. Alice Babs Jazzstipendium
2012. Han blev dubbel världsmästare i munspel 2005. HENRIK HALLBERG har bl.a. samarbetat
med jazzlegenden Dave Liebman. Henrik har tillsammans med Filip Jers Quartet vunnit European
Jazz Competition i Holland, en internationell tävling för unga jazzmusiker. Drygt 50 personer i den
nöjda publiken.
21 oktober - Scania Consort
Fem unga musiker som framförde musik och sång av Händel. Proffsigt, detta var också ett
samarabete med Musik i Syd, Växjö kommun och Musikriket.
25 november - Johan Sjöberg från Möbelriket berättade om designmöbler från 1900 - 1999.
5-6 december - Julmarknad vid Frunas hage, deltar med lotterier samt försäljning av böcker.

