Aktiviteter 2007
9 januari. Nils-Göran Olve från Operavännerna, Stockholm, introducerade operan
Pelleas och Melisande, som vi senare såg i Köpenhamn.
20 januari. 24 tolgbor trotsade snöovädret och reste till Göteborg för att se musikalen
Cats.
4 mars. Vår första utlandsresa gick till Köpenhamn där 15 personer såg Debussys Pelleas
och Melisande i det fantastiska nya operahuset.
25 mars. Filmen Förortsungar visades i Föreningslokalen för nästan fyrtio besökande
barn och föräldrar.
13 april. 1700-talsafton, som lockade en publik på ca fyrtio personer. Regionteatern bjöd
på miniversion av Figaros bröllop och efter spanskinspirerad pausbuffé visades filmen
Marie Antoinette.
5 maj. Årets gökotta var förlagd till Stenkulla och Hägnen, där Jonas Hedin sakkunnigt
ledde drygt tjugotalet intresserade i en naturvandring. Norragårdens rödkullekor fanns
med som åskådare till vår frukost i den ljuvliga vårmorgonen.
6 juni. Föreningen var representerad vid nationaldagsfirandet på Dackevallen och tog sig
vidare till andra omgången i boule-tävlingen mellan socknens föreningar. Där gavs också
information till nyinflyttade om vår verksamhet.
29 september. Vid Torg- och trädgårdsdagen i Frunas Hage arrangerade föreningen två
mycket uppskattade tipspromenader: Växtriket i kulturen för de vuxna och en
barnpromenad med Astrid Lindgren-tema. 31 vuxna och 17 barn trotsade det blöta
vädret.
14 oktober. 15 operaintresserade åkte till Malmö för att se Puccini´s Flickan från Västern
på Malmöoperan.
9 november. Samtliga 24 stolar var upptagna på Pannkakshuset, då Evert Sjöö spelade
favoriter ur sin skivsamling under rubriken Stenkakor och pannkakor. Skön nostalgi och
många igenkännande leenden från publiken.
24 november. I flera år har vi inom föreningen talat om att anordna en författarträff
med Cecilia Davidsson och Helena Davidsson Neppelberg. I år gick det äntligen att få alla
kalendrar att stämma. 35 besökare lyssnade och deltog i samtalet om författandets
möda och glädje.
9 december. För andra året i rad stod Kultur i Tolg för julmarknaden i Frunas Hage. Det
var fullt med folk som handlade, köpte lotter och lät sig väl smaka av Pannkakshusets
erbjudanden.

