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Årsmötestider! Välkommen!
11 mars i klubbstugan
på Dackevallen

Tolg IF:s årsmöte, kl. 12.00

11 mars i Föreningslokalen

Sockenrådets årsmöte, kl. 15.00
Föreningslokalens årsmöte, kl. 16.00

13 mars i Föreningslokalen

Kultur i Tolgs årsmöte, kl. 19.00

25 mars i Föreningslokalen

Hembygdsföreningens årsmöte, kl. 14.00
Det blir årsmötesförhandlingar, filmvisning och kaffe. Vi tar också upp medlemsavgiften för 2018-2019. Det går också bra
att betala in avgiften, som gäller för två år,
på bankgiro 5727-3120 - 100 kr för enskild, 200 kr för familj.

Ny i Tolg?
Den 11 mars kl. 14.00 är ni som är nyinflyttade till Tolg välkomna till sockenrådets nyinflyttarmingel med information från
föreningar i Tolg. Möjlighet till frågor och trevlig samvaro och
fika. Direkt efter är ni välkomna att stanna kvar på de årsmöten
som ska hållas, se ovan.
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När dåtid kommer ifatt nutid och framtid
Så kom tingen och människorna från förr ifatt även mig. Visst är det
märkligt?
Historia har faktiskt inte intresserat mig så där nämnvärt. Jag är här och
nu och funderar på vad som komma skall. Det är mycket i livet som jag
finner intressant och spännande och framförallt ofantligt inspirerande.
Så inspirationen är det inget fel på, det är snarare så att jag aktivt håller
mig borta från sådant som ännu inte ”drabbat mig”. För nog finns det
saker ändå som jag finner spännande, såsom biodling, segling, kampsport och paddel, då det säkert skulle kunna bli ett nytt intresse även det.
Men allt har sin tid, som min moster brukar säga. Ett liv kan innehålla
flera olika slags liv, jag tycker om att tänka så.
Men just historia har liksom inte ens dragit i mig lite, tills nu. Och det
kommer sig kanske främst av facebook-gruppen ”Once upon a time in
TOLG”. För er som aldrig hört om sidan, så är det en sida där intressenter
för byns historia kan dela och diskutera bilder, platser och människor som
levde i Tolg förr i tiden. Jag har följt denna sida lite halvdant, tills min
vän Agneta med familj flyttade in i Bråna Frälsegård. På deras gård
finns otaliga skatter av övergivna saker, klänningar som skall lagas
samt en massa brev. Agnetas funderingar kring dess historia tog fart,
sannerligen! Dag som natt! Bilder lades upp och min man och jag fick oss
ett gott skratt, när Agnetas kommentarer till dessa var upplagda på sidan
långt in på småtimmarna ibland. Fantastiskt, vilken spänning det
måste vara tänkte jag! Frågor fick svar och det spekulerades nu hej vilt om
varför det på en bild låg stolar omkullvälta.
Någon har vid tillfälle fått höra en filosofisk tanke som: ”tänk om ändå
tapeten kunde tala om för oss hur människorna som bodde här levde”!
Men herre min je, tänkte jag, packa nu för guds skull upp era flyttkartonger och kom i ordning! Som den maniska, och den ibland slarvige göraren jag fötts till, men sedan tog jag mig en funderare över det här. De
gör ju rätt! Det är ju genialt! Ta in huset, finn tingen, känn in känslan.
Stanna upp och insup din gård på riktigt! Njut av utsikten och insikten i
att huset med dess historia är ert! Ni ska ju förhoppningsvis bo där ett tag
nu, hoppas jag, så tid finns ju att komma i ordning ändå. Tack för det
vänner, tack för insikten!
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I min förra krönika beskrev jag husgrunden till verkstaden, hur vi hittat en massa
gamla skinntofflor där. Vi antog att de
begravts där då de sett livets dagar passera,
och möjligen utgjorde de någon form av
funktion som fyllnad genom att placeras
där. De var mögliga och trasiga, men se
den sista tiden tycker jag att de blivit
smått fantastiska. De tillhörde ju någon
som bodde här! I övrigt har jag inte ramlat
över, eller för den delen heller sökt med ljus
och lykta, efter något mer intressant från
förr.
Så med denna nyväckta insikt samt sedan länge en kärlek till ting, så
är det väl klart att jag också undrar över mina tapeter. Vilka var människorna som levde på Stenkulla Norregård? Vaknade de också och kollade ut över åkern det första de gjorde varje morgon för att liksom
stämma av vad de såg? Hörde de också hur rören knastrade och när
rosbuskarnas grenar slog mot husväggen? Fick de också bära inneskor
i vardagsrummet för att slippa bli spetsade av en sticka? Men framförallt - undrade de också över sina förfäder? Det jag tänker är ju så klart
att de inte hade någon facebooksida att dela sina bilder och funderingar
på. Inte heller någon betaltjänst där man kunde söka informationen. Så
hur gjorde de? Tog hjälp av hembygdsföreningen förstås. Förmodligen
så tog de sig tid att träffa de människor som fortfarande fanns i livet
och hade hälsan och som kunde dela med sig av sina minnen. Så nu kära historieälskare i ”Once upon a time in TOLG” - kommer ni troligen
att se mitt alias på sidan, med några stilla funderingar. Bli inte heller
förvånade om ni ser det lysa i något skrymsle eller vind på Stenkulla
Norregård, det är nog bara jag som letar efter historia, mitt nyfunna
intresse!
Karin Vedin, ordförande Tolgs sockenråd
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Den 16 december ordnade sockenrådet en auktion till förmån för
Musikhjälpens insamling — Barn är inte till salu. Håkan Källberg, känd
auktionsropare, höll i klubban. Vad man kunde köpa? Ja, allt från stickade strumpor till trädbeskärning, gitarrlektion, tavlor, träff med en åsna
eller två, sånglektion, dragspel, konsertbiljetter, slädtur, motorcykeltur,
böcker m.m. Och detta inbringade efter drygt en timme summan
26 905 kronor! Och summan slutade, efter bl.a. insamling av tomflaskor, på 33 831 kronor!
Tack till alla som bidrog / Tolgs sockenråd

DIREKTMÖTE Tolg
Tolg som by har blivit utvalt att hålla ett
direktmöte med representanter för Växjö
kommun!
Ett direktmöte i Växjö kommuns regi.
Bland andra kommer personer från politiken, polisen,
kommunen, Wexnet och media. Mötet kommer att vara rent
informativt men även dialogmässigt! Vi ska sammanfatta 5-6 punkter som
vi i byn pratat ihop oss kring och det kommer även finnas möjlighet till fria
frågor på plats.
Vi ordnar med fika och mötet pågår kl.19.00 till 21.00. Välkommen att delta!
På årsmötet den 11 mars kommer vi att sammanställa frågor till direktmötet. Har du någon fråga som du vill ta upp och diskutera, så maila gärna
redan nu till karin.kajander@hotmail.com.
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Julgransdansen vid Frunas
hage blev en eftermiddag med lite
snökänsla. Pär höll som vanligt i
sången och när dansen var slut kom
tomten med gottepåsar.
Tack till julgranskommittén som
fixar allt!

Foto: Christina Jonasson

LEDAMÖTER TILL SOCKENRÅDET!
Inför nytt styrelseår finns nu två lediga platser som ledamot i Tolgs
Sockenråd!
Vill du ha möjligheten att påverka socknen, så är detta något för dig!
Kanske har du varit med förr och vill vara med igen, kanske är du en av de
”unga”! Viktigast är ett engagemang!
Hör dig för i stugor och torp och meddela valberedningen en kandidat!
//Sofia o Berne, valberedningen — 076 224 18 30
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Vill du dela med dig av dina
läsupplevelser? Saknar du något
att läsa?
I föreningslokalen kommer det att finnas en
bokhylla där du kan lämna eller hämta en
bättre begagnad bok. Som Tolgs eget lilla
obemannade bibliotek.
Premiär den 26 februari kl. 18.30 - 21.00, då vi har sockenrådsmöte.
Övrig tid när det står öppet och är tillgängligt helt enkelt!
Tolgs sockenråd
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.

PROVA-PÅ-rabatt
Vi bjuder på första timmen (värde 400 kr). För hushållsnära tjänster
får du RUT-avdrag, men naturligtvis inte för den första gratistimmen.
Kontakta Olaf Vonk för att beställa tjänst från
Tolg Rut & Knut;

olaf@tolgrutochknut.se eller 070 357 74 44.
Gäller endast nya kunder, en gång per hushåll.
Kupongen giltig t.o.m. den 30 april 2018.

www.tolgrutochknut.se
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Program för Kultur i Tolg våren 2018 - Välkommen!
Onsdagen den 28 februari blir det teater – Hissvägraren, som framkallar både
hjärtliga skratt och någon tår i ögonvrån.
Skådespelare: Olof Bergström. Entré inkl. fika: 100:-.
Förboka gärna — 072 035 15 09, Christina.
Onsdagen den 28 mars – teater igen – i samverkan med
Växjö Teaterförening. Då är det dags för Bibliotekarien –
en komedi om möten, kärlek, svek och löften.
Fyra skådespelare på scenen. Entré inkl. förtäring i pausen: 200:-.
Förboka gärna — 072 035 15 09, Christina.
Fredagen den 20 april är det hög tid för musik!
Artisten är Minnie Marks, med blues och rock, som tar sig hela vägen från
Australien till vårt Musikrike. Ett samarrangemang med Musik i Syd och
Växjö kommun. Håll koll på www.tolg.se, där kommer
mer information.
Och så har vi sänkt priset på boken
Tolganamn från A till Ö! De ex vi har kvar säljer
vi nu för 100:-. Finns att köpa i Tolgs lanthandel.

www.tolg.se
Har du sett hur vår nya webbplats blev? Vill
du ha med ditt företag på sidan med företag i
Tolg? Och du som är ny i Tolg — har du
läst om våra föreningar och har du sett vilka
utflyktsmål vi har i vår närhet? På kontaktsidan kan du skicka dina frågor och synpunkter till sockenråd och föreningar.
Under en vecka, från den 4 t.o.m. 10 februari, har vi haft 68 besökare
från Sverige samt några från USA. Dagarna innan fanns besökare från
Mexico och Schweiz.
De sidor som är mest besökta är Hus till salu/uthyres, Utflyktsmål,
Företag, Skola/förskola och sidan om sockenrådet.
Christina, webbredaktör
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Hjärtstartare
Äntligen är hjärtstartaren inköpt! Tack för alla bidrag som kommit in, pengarna räckte dock endast till en hjärtstartare. Men så glada vi ska vara för
den! Nu arbetar vi för fullt med elförsörjning, heja er givare som
snart har dragit detta i mål!

Foto: Christina Jonasson

Tryggt att den finns, men samtidigt önskar vi att ingen ska behöva
använda den.

Öppettider i Lanthandeln
Måndag-fredag: 12-19
Lördag-söndag: 11-16
Och du vet väl att lanthandeln är ansluten till DHL - du kan hämta eller lämna
ditt paket. Läs mer på tolg.se under
Nyheter.

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

Manusstopp för nästa sockenblad,
som kommer i slutet av maj månad,
är den 7 maj 2018.
Skicka material till kontakta@tolg.se
eller ring 072 035 15 09 — Christina

