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TID FÖR ÅRSMÖTEN!
Välkomna!

Kultur i Tolg
Måndagen den 4 mars kl. 18.00, Föreningslokalen.

Sockenrådet
Välkomna på årsmöte för Tolgs sockenråd.
Den 10 mars kl. 15 i Föreningslokalen. Sockenrådet föreslår några mindre ändringar av stadgarna och det har även
inkommit en motion gällande avloppsfrågan. Se Tolg.se för
handlingar gällande avloppen.
Innan årsmötet är det nyinflyttarmingel, se sidan 4.

Föreningslokalens styrelse
Söndagen den 10 mars direkt efter sockenrådets årsmöte.

Tolg IF
Söndagen den 17 mars kl. 15.00 i Klubbstugan, Källreda.
Det blir enligt tradition smörgåstårta och kaffe efter
årsmötet.

Hembygdsföreningen
Söndagen den 24 mars kl. 14.00, Föreningslokalen.
Filmvisning.
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En ny modell i en nyskapande by
”Oj, vad kan jag göra här? Vad få hus här finns och var är alla människor?” Så kände
flera av våra deltagare i Tolgmodellen första dagen de kom till Tolg. Som vi alla kan
känna på en ny plats; lite osäkra, lite undrande, men också förväntansfulla. Efter tio
veckor här var känslan annorlunda. ”Vilken vacker by - så snälla människor här finns
- och vad mycket jag lärt mig!”

Tolgmodellen - vad är det?
Tolgmodellen är en tio veckor lång arbetsmarknadsinsats för etablering av nyanlända. Kanske har du sett några som varit med i Frunas hage, ute i naturen eller när
vi snickrat på omklädningsrummet på badplatsen?
Vår utgångspunkt är att se till hela människan, eftersom vi tror att det kortar vägen
för en etablering i sitt nya hemland. Deltagarna i Tolgmodellen har praktisk svenska,
hälsoträdgård och praktik på sitt schema. Modellen är utformad med bas i forskning, uttalade behov kring etablering och möjligt utförande i Tolg. Det är en nyskapande modell. Få initiativ ser idag till hela människan, men många ser behovet och
möjligheten med detsamma. Då Tolg är en nyskapande by, känns det logiskt att en
ny modell för etablering ska testas just här.

Deltagare och flertalet av handledarna under höstens Tolgmodell framför badplatsens nya omklädningsrum, vilket projektdeltagare under både vårens och höstens omgångar byggt mycket på.
Åk gärna förbi och ta en titt på hur fint det blivit, och förstås - använd det i sommar!
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När veckorna i Tolg är slut för deltagarna, vet var och en vad som är lämpligt nästa
steg att ta. De har blivit sedda och de har fått lära sig — och oss — både det ena och
det andra. Det är tydligt, att när de lämnar oss så är det med högre självkänsla och
en god portion utvecklat språk jämfört med första gången vi sågs. De har också känt
sig mycket välkomna i byn.
Att arbeta med Tolgmodellen är en stor förmån. Jag lär mig mycket av deltagare, av
kollegor - och en hel del om byråkrati! Och jag är så tacksam för att denna by jag
bor i verkligen öppnat sitt hjärta och ställt upp för att få deltagaromgångarna att
fungera. Jag vill rikta ett stort och varmt tack till alla och envar som varit med: Du
som skjutsat. Du som varit handledare. Du som tagit emot studiebesök. Du som
kommit med förslag till praktikuppgifter. Du som varit flexibel och löst en förändrad
förutsättning. Du som vinkat eller sagt hej till någon deltagare. Du som hejdat mig
för att byta ett par ord eller hejat på i skymundan. Listan kan göras lång på hjärtliga
möten, alla lika viktiga för att pusslet ska sammanfogas till en enhet. I det här är
ensam inte stark. I det här är det den goda viljan hos många som både förenar och
stärker.

Vad händer nu?
Nu har projektet gått in i nästa fas, vilket innebär att ta vara på våra erfarenheter
och förmedla dem till andra. Det blir alltså inte några nya omgångar under 2019,
utan nu ligger fokus på att berätta om det som gjorts och att få modellen att spridas
till fler platser och till fler aktörer. Jag tror fortfarande stenhårt på det här; att se till
hela människan gynnar både individ och samhälle. Oavsett vem man är, oavsett vad
man har för bakgrund. Hur digitaliserade vi idag än är, är det mötet mellan människor som betyder något i längden och skapar sammanhang och mening för oss alla.
Tolgmodellen har visat sig vara en god metod värd att sprida och arbeta vidare
med. Min förhoppning är att den i framtiden når fler människor och skapar fler
goda förutsättningar för en snabbare etablering när man hamnat på en ny plats i
världen.
Vi ses i byn!
// Ingela Eriksson, projektledare för Tolgmodellen
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Ny i Tolg? Lär känna en nyinflyttad Tolgbo!
Den 10 mars kl. 14.00 är alla tolgbor välkomna till fika, mingel, quiz och underhållning med den sjungande lanthandlaren Pär Renevall.
Ett särskilt välkomnande till alla nyblivna tolgbor som får chansen att höra mer
om Tolg, föreningslivet och vad som finns att se och göra. Direkt efter är ni välkomna att stanna kvar på årsmötet som börjar kl. 15.00.

Tolgbor! Visst är det roligt att följa varandras vardag på
instagram under tolgaliv!? Ni som ännu inte hittat dit, sök på
tolgaliv som användarnamn!
Är du sugen på att ha ansvar för kontot en vecka, eller har
provat innan men vill göra det igen - tveka inte att höra av
dig till Karin.kajander@hotmail.com, perfekt även för företagare i byn!

Hälsar Sockenrådet

Så bra att se att så många använder reflexvästen, både
kväll som dag. Det gör att vi som bilförare ser dig tydligare och på långt håll. Speciellt vid möte med annan
bil, så är det extra svårt att se gående på vägen.
Västbärare och bilförare
4

SOCKENBLADET

Sockenrådet planerar vidare!
Det finns massor med idéer för kommande år. Här är några av dem:
Ännu en Badplatsfixardag! Hoppas att det aldrig blir färdigt …
Trädbeskärningskurs
Undersöka möjligheterna till att bygga ett Utegym/Multiarena
Sy om eller sy nytt? Visst är det roligt med skrädderi!
En Cykelfest! Varför inte, Tolg är väl inte så stort? Preliminärt datum: 25 maj.
Skolans framtid, samverka i frågor kring detta med Tolgs föräldraförening
Tolgakampen, det var länge sedan.
Visning av VM-damfotboll 2019
Hör gärna av er med era idéer eller önskemål. Vi är ju alla Tolgbor!

Det är vi som är styrelsen i Tolgs sockenråd
Agneta Carlsson, ordf. Agneta.m.81@gmail.com 0739 84 82 40
Elisabet Svensson, sekr.
Lena Sörman, kassör
Maria Persdotter-Isaksson
Karin Vedin
Bart Rijnbout
Olaf Vonk
Thorbjörn Karlsson
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En lyckad auktion!
Den 15 december ordnade sockenrådet för andra
året en auktion till förmån för Musikhjälpens insamling — detta år var temat ”Alla har rätt att funka
olika”.
Håkan Källberg, legendarisk auktionsutropare, höll i klubban. Ett otroligt engagemang inför auktionen resulterade i hela 64 inlämnade bidrag. Vad var det då man
kunde köpa? Ja, allt ifrån kräftfiske, hantverk, övernattning på B&B till fårskinn,
äppelträd och pianolektion. Det fanns helt enkelt nåt till alla! På bara knappt två
timmar så lyckades vi tillsammans få in hela 46 550 kr! För att hålla energin uppe, så
fanns det hela tiden gofika att köpa av åk 6.
Stort TACK till alla som bidrog / Tolgs sockenråd

Workshop
Hur förebygger vi kriser och hur klarar vi dem om de ändå kommer?
Välkomna på en workshop om vår gemensamma framtid i Tolg!
Vi minns alla förra sommarens extrema hetta med låga vattennivåer, risk
för skogsbrand och foderbrist. Hur ser framtiden i Tolg ut i ett förändrat
klimat och vad behöver vi göra nu och de närmsta åren för att trygga en
god framtid för våra barn och barnbarn?
Tid och plats: 31 mars kl. 15-17 i Föreningslokalen. Vi bjuder på fika.
Välkomna /Sockenrådet
Evenemanget är en del av Earth Week Växjö kommun
Hela veckans program finns på www.vaxjo.se/earthweek

Tolg Rut & Knut har kunskap! Boka NU!
Läs mer om oss på facebook eller besök vår hemsida www.tolgrutochknut.se.
070 357 74 44
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Dina risiga gamla fruktträd kanske behöver lite
omvårdnad. Nya träd behöver byggas upp för
framtida skördar. Gör din trädgård vackrare!
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Besöksstatistik för tolg.se
Under januari månad hade tolg.se sammanlagt
618 besök av 328 användare. Av dem var 37 %
nya besökare. Statistik från Google Analytics.
Har du något att berätta om, gärna med bild,
eller något evenemang som skulle passa att
lägga in, skicka en epost till kontakta@tolg.se.

tolg.se i mobilen.

VARMT VÄLKOMMEN TILL EWAS RELAX CENTER!
För 28 år sedan startade jag mitt företag, Ewas Relax Center, i Växjö!
Och för sex år sedan flyttade Magnus och jag från Sandsbro till Tolgs
Nöbbele. Här är min mamma född och på andra sidan Bastesjön bodde
pappa. Så här har jag mina rötter.
Och att bo här blev också en önskan att jobba här: att bedriva min
verksamhet mitt i naturen med allt vad den erbjuder av lugn och ro och skönhet.
Så förra året blev drömmen verklighet när vi byggde vår attefallsstuga med loft!
Så förutom mina tidigare behandlingar, massage, regressioner, medialitet och schamanism,
så erbjuder vi även SPA-paket. Att kombinera utifrån dina önskemål.
Kanske en grabbkväll med grillning, bastu och bad i Bastesjön? Eller fotvård, massage och
SPA-bad med bubbel?
Här kan du också boka in gänget på en medial afton, 6-8 personer är lämpligt. Det blir också
olika föreläsningar och spännande workshops. Till våren planerar jag en helg i levande verkstad.
Och på loftet finns plats för övernattning. Frukost ingår med ”riktiga” ägg från våra hönor.
Räkna med att verksamheten kommer att utvecklas framöver. För att följa mig kan du gilla Ewas
Relax Center på facebook!
Och via min hemsida kan du läsa så mycket mer
om vad jag erbjuder. Där bokar du också tid för din
behandling. Under tjänster/massage/SPA-paket
kan du välja vad som passar dig!
www.ewasrelaxcenter.com
Välkommen! / Ewa Granqvist — 070 334 01 84

7

SOCKENBLADET

Premiär!
Påskdagen 21/4 och annandag påsk 22/4 är det
premiär på ”Krogen på Logen”. Öppet båda dagarna
kl. 11-16. Då serveras det lunch, soppa, mackor,
bakverk, m.m. Senare under våren kommer det
även vara kvällsöppet med a la cartemeny. Se
www.krogenpalogen.se eller facebooksidan för
aktuella öppettider och evenemang.
Välkomna!
Pär, Marie & Cornelia med personal

Öppettider
Måndag-fredag kl. 12-19
Lördag-söndag kl. 11-16

Den 27 februari kommer
Anna Bromee, som har
gästat oss tidigare, då
med ett program om
Lena Nyman. Denna gång
är det en föreställning om Lill-Babs och Siw
Malmkvist — ”Den som glad är”.
Föreningslokalen kl. 19.00, boka gärna plats
på telefon 072 035 15 09, Christina. Biljett
inkl. förtäring i paus; 200:-.
Program för mars är ännu inte spikat.

Tolgs Lanthandel är en DHL Servicepoint, dit paket levereras. Det går
också bra att skicka paket från lanthandeln. Boka då era leveranser på
www.dhlpaket.se

Den 24 april gästas vi av Peter Gerdehag,
känd från bl.a. filmerna Hästmannen och
Kokvinnorna. Han kommer att visa bilder
från sitt projekt ”Ett land som inte längre är”.
Föreningslokalen kl. 19.00.

Manusstopp för nästa sockenblad, som kommer i slutet av maj 2019, är den
12 maj. Skicka material till kontakta@tolg.se eller kontakta någon i styrelsen.
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