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Fixardag vid badplatsen den 17 juni
Den 17 juni kl. 10 är det dags att göra badplatsen riktigt sommarfin.
Alla arbetssugna är välkomna att komma och hjälpa till. Det kommer att
finnas sysslor för många i alla åldrar. Exempel på vad som ska fixas är:
Måla dass
Renovera grillplats
Montera bommen
Kreativ målning av bommen
Riva omklädningsrummet
Byta trall på två bryggor
Måla anslagstavlan
Bygga på nya omklädningsrummet
För att kunna planera arbete och inköp så vill vi gärna att ni anmäler er till
Agneta.m.81@gmail.com eller på Facebook, där vi ska skapa ett evenemang. Sockenrådet kommer att bjuda på lätt lunch. Medtag gärna lite eget
kaffe/dricka. Hoppas vi ses för en rolig arbetsdag! / Tolgs sockenråd

Temadagar
Trots att våren precis har kommit, håller sockenrådet i Tolg redan på att planera inför hösten!

Svamputflykt
Vi ska leta svamp! Save the date!
Söndagen den 9 september kl. 13.00.

Alla är inbjudna till en svamputflykt i Tolgskogarna.
Lena Klamenius (svampkonsulent) kommer att ta oss ut i skogen och lära
oss vilka svampar som är bra matsvampar. Ta med fika och en korg att lägga
svampen i. Mer information kommer.
Håll utkik på TOLG.SE för mer information om temadagarna.
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Sikta mot stjärnorna och landa i trädtopparna
En krita i huvudet och "du är som kärringen mot strömmen". Ungdom
mot droger, ungdom för Europa. Mentor för unga kvinnor som vill bli
ingenjörer.
Det började väl där någonstans redan i årskurs 4. Mitt engagemang för
rättvisa och jämlikhet.
När läraren kastade en krita i huvudet på mig för att jag satte mig på
bänken, eftersom Micke - min bästa kompis - satt på bänken. Jag kunde
inte acceptera orättvisor då, även om de var små, som att inte få sitta på
en bänk, och kan det inte fortfarande idag.
”Du är som kärringen mot strömmen”, sa min biologilärare till mig i 8an.
Han tyckte verkligen att jag var jobbig. Och det var jag med all sannolikhet. Att som barn ifrågasätta saker blir besvärligt. Särskilt jobbigt är det
när en flicka gör det. Minns såväl när min lärare Inga i 5an sa, ”Maria, så
där gör inte tjejer”.
Jag fattade ingenting. Vadå, så där gör inte tjejer? Jag menar verkligen
det jag skriver. Jag fattade ingenting. Jädrans Inga!
Men jag och Birger, min biologilärare, vi fann varandra där i det traditionella "som vi alltid gjort" och viljan fanns hos mig att förändra den där
uråldriga biologilektionen om sex och samlevnad som i panikfart bläddrades förbi med diabilder. "Så här kommer vi inte lära oss någonting. Birger,
folk kommer inte veta hur man har säkert sex". Där möttes vi, jag och
Birger, och året därpå hade vi en toppenfin biologilektion i sex och samlevnad med diabilder och utan diabilder.
Tänker ofta på det där... Kärringen mot strömmen… vilket uttryck!

Jag har alltid känt mig sådär lite jobbig. Jag är beredd att stå längst fram
på barrikaden för alla som upplever orättvisa och ojämlikhet. Jag tror liksom inte världen kan bli bra, om vi inte står upp för varandra. Hjälper
varandra. Finns där för varandra när båten gungar. Människor är ju fan-
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tastiska och vi behöver varandra. Och alla människor behövs för alla människor har unika kvalitéer.
Rättvisa. Jämlikhet. Två viktiga saker i den värld jag vill att alla våra barn
ska få växa upp i.
Och det är därför jag älskar Tolg.
För att det finns så många fantastiska människor här. Jag tycker det är

lätt att känna sig hemma här. Och det finns så många möjligheter här.
Oavsett ålder, kön och intressen. Och finns det inte det, så finns det
många människor som vill vara med och skapa det.
Här i Tolg finns människor som vill förändra, förbättra och förvalta. Och
vi behövs allihop för Tolgs framtid. Det vore ju outhärdligt om alla var
som mig. Som kärringen mot strömmen ;)
Rättvisa, jämlikhet och möjligheter.
Möjligheternas by. Tänk att jag har fått äran att hitta hit. Flyttade från
Koskullskulle i Lappland (i den by där V-stilen i backhoppning uppfanns av
Janne Boklöv) via en rad andra fantastiska ställen och landade i möjligheternas by, Tolg. Vilken ynnest!
Vad ska vi hitta på för spännande framöver? En bagarstuga? Ett utegym?
Utbyggnad av skolan? Ett Tolgathlon? En cykelväg? Cykeluthyrning? Ett

generationscafé? Kanske är det dax för lördagspromenader snart, där alla
åldrar kan mötas och motionera och samtala med varandra?
Till er unga vill jag säga något jag alltid säger till mig själv "Ta ingen skit". Ni är vår framtid och tro inte på någon
suckande person som säger "dagens unga". Ni är ljusår
bättre än vad vi var när vi var i er ålder. Ni är vår framtid! Sikta mot stjärnorna och landa i trädtopparna!
Tack för ordet!
Hälsar Maria Persdotter Isaksson - ny i Tolgs
sockenråds styrelse
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Flaggfika! 6 juni kl. 14-17
Välkommen att fira vår nationaldag med aktiviteter
på naturcampingen. Ta med kaffekorg med fikabröd
till vår gemensamma kakbuffé.
Nationaldagskommittén

Hjärtstartaren är på plats
Du hittar den till vänster när du går in mot Ringagården form & funktion.
Denna information med bild finns även på www.tolg.se.
Tolgs sockenråd

Händer på Pannkakshuset i sommar!
Sommaröppet 23/6-12/8: alla dagar 11-16.
Kvällsöppet torsdagar i juli, ibland med musik,
ibland med kubbturnering, alltid med en lugn
stund under äppelträdet.
Lördag 21/7 kl. 19 – Brasiliansk världsartist i
arrangemang av Scensommar:
Simone Moreno gör en konsert på svenska.

DIREKTMÖTET
med Växjö kommun, som
hölls den 16 april kan du se
på Öppna kanalen —
http://www.okv.se/play/
vaxjo-kommun/direktmotetolg-2018.

Söndag 22/7 – TolgFolk

Datum att komma ihåg
5 augusti är det hembygdsdag / Hembygdsföreningen

Sommartider
18/6-19/8
Måndag-fredag kl. 10-18
Lördag-söndag kl. 11-17

26 september sjunger kören Rösträtt
från Alvesta. / Kultur i Tolg
26 oktober blir det teater – Såsom i
en spegel / Kultur i Tolg

Manusstopp för nästa sockenblad, som kommer i mitten av augusti, är den 28 juli.
Skicka material till kontakta@tolg.se eller kontakta någon i styrelsen.

