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Cykelfesten maj 2019
Det var en solig dag i slutet av maj som Tolgs första (men förhoppningsvis absolut
inte sista) cykelfest ägde rum! Sockenrådet med utsedd projektgrupp råddade evenemanget i god tid inför det stundande datumet! Par i socknen blev tilldelade antingen förrätt, huvud- eller efterrätt att bjuda ca 2 par på i sitt hem! Vart cykeln
skulle styras fick en reda på löpande via sms under kvällen. Förflyttningen mellan
bostäderna skedde givetvis främst med cykel! Avslutningsvis blev det storslagen
fest och konsert med Zebrakings i föreningslokalen! Mycket dans och håll igång!
Glada tillrop från nöjda deltagare - man kunde höra, ”det här var ju supertrevligt!”,
”det måste vi göra om igen nästa år!!”

Foto: Agneta Carlsson

Tack till alla som gjorde det möjligt!

Alla vägar bär till Tolg – nästan

Cirka 30 år senare hittar jag en annons i Smålandsposten om en sommarstuga som var till
salu 2,5 mil utanför Växjö. Det var lördag och
jag och mannen åkte dit för att se läget och
om det kunde vara nåt för oss. Vi blev tokförälskade och hade tur att säljarna råkade vara
där. För oss var det stället vi bara hade kunnat drömma om och som inte fanns i verkligheten. För att göra en lång historia kort så
hade vi efter tre dygn övertygat säljarna att vi
var rätt köpare. Lycka!
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Kvarnstugan, foto Anette Blomqvist

Redan på 80-talet hjälpte jag vänner att flytta till Tolg och till skogarna runt omkring. Dom pratade så lyriskt om hur trevligt och fint det var i Tolg. Jag drömde
också om att flytta till landet, men livet tog
mig överallt utom dit.

SOCKENBLADET

Det var inte förrän Tolgs Sockenblad hamnade i brevlådan som jag insåg att även jag
bodde i Tolg nu. Heja!! Mina gamla vänner bor kvar, nya vänner har tillkommit under åren och nya tillkommer hela tiden.

Men jag tror att det finns ytterligare en viktig
pusselbit. Den oerhört charmiga och
välskötta lanthandeln som är en ekologisk
fröjd och har allt man behöver. Den är en
naturlig mötesplats med bra service och en
stolthet att visa upp för gäster och turister.
Sommartid har Pannkakshuset och nu Krogen på Logen sett till att byn är synnerligen
levande. Och det finns många andra verksamheter och aktiviteter som allt tillsammans gör byn så levande.
Jag tror att en levande landsbygd kräver att
de som bor där hjälps åt och därför är jag just
nu kassör i Tolgs Sockenråd. Jag hoppas med detta att hitta ännu fler goda vänner i
trakten och dra mitt strå till stacken, en attraktiv by där både unga och gamla trivs
och utvecklas.
Anette Blomqvist, Vartorp Kvarnstugan
(som bara nästan ligger i Tolg
)

Hembygdsdagen 4 augusti
Vi fick demonstration om tjärbränning av Stig
Knutsson från grannsocknen Drev och hembygdsföreningens ordförande Roger Davidsson berättade om Tolgs frivilliga brandkår
som fanns från 1940 och några år framåt.
Vill du se bilder och läsa mer så finns ett kort
nyhetsinslag på www.tolg.se.

Foto: Christina Jonasson
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Krogen på Logen, foto Christina Jonasson

För det är nåt visst med Tolg! Jag har funderat på varför just Tolg fått en sådan
attraktion och gott rykte. Och det är de personer som bor där förstås! Man ser möjligheter, man hjälper varandra och välkomnar nyinflyttade.

Konst- och Hälsomässa
Föreningslokalen Tolg
lördagen den 14 september 11.00-17.00
Vi presenterar lokala konstnärer och terapeuter!
Kajsas Café kommer att finnas i lilla salen, där säljs nyttig fika
och under lördagen sjunger Anna Tornehagen egna visor!

Söndagen den 15:e blir det olika workshops, behandlingar,
föreläsningar, utställningar m.m., dels i Föreningslokalen men också hemma
hos olika mässdeltagare. Se söndagens hela program på sidan 6!

VI SOM ÄR MED PÅ MÄSSAN:
Ewas Relax Center
Jag jobbar som massageterapeut med klassisk
massage och kiromassage. Även som schaman,
medium och regressionsterapeut. B&B med SPAupplevelse. Jag kommer att lägga tarot på mässan
under lördagen.
Ewa Granqvist, 070 334 01 84
www.ewasrelaxcenter.com

ALPNAERING
Kryddor, såser, soppor och buljonger med lågt saltinnehåll och lite eller inget fett. De flesta produkter
är glutenfria. Även hälsoprodukter finns.
SWISSFORM är Alpnaerings populära hudvårdsserie
utan mineraloljor och petroleum och baserade på
örter och växtextrakt. Våra liniment i creme och
roll-on är mycket eftertraktade. En storsäljare är vårt
Universalrengöringsmedel BIO CLEAN.
Britt-Marie Falk, 070 566 76 36
www.alpnaering.se
www.bmlifesaver.se
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Malyn´s Häst- & HundAkupunktur
Jag jobbar enligt TCVM, traditionell kinesisk veterinärmedicin, vilket innebär att jag jobbar med helheten – både symtom, orsak och obalanser i kroppen. Jag kompletterar även med Dornmetoden,
Fasciaterapi, tejpning och hovterapi.
Tidsbokning för behandling.
Malyn Dankmeyer, 070 531 05 43
Malyns Häst & Hundakupunktur

Ananda
Jag bor i Bjälvatorp och är skådespelare, dramapedagog.
Har gått kurser i medial utveckling och Intuitiv Healing. På
mässan kommer jag att uppträda med att sjunga egna
låtar. Jag kommer att erbjuda ”prova på healing” och visa
produkter såsom ekologisk Deo, CBD-olja och salva m.m.
Anna Tornehagen, 070 342 39 79

MediYoga i Tolg
Utbildad mediyogaterpeut och mindfullnessinstruktör. Tränar aktivt och instruerar i Akademisk ridkonst. Jag kommer att hålla två
introduktionspass i mediyoga under lördagen, 11.00-12.00 och 14.00-15.00.
Ulrika Berglund Hagström, 073 037 07 59
MediYoga Tolg
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Hillebils Harmoni
Jag är keramiker och konstnär och har en vacker
och helande trädgård. En del av min konst finns på
plats i Föreningslokalen under lördagen.
Det går bra att besöka trädgården mot en ersättning av 100 kr/person, om du ringer och bokar en
tid innan!
Hillebil Andersen, 070 286 43 26
www.hillebil.se

Malins Livskraft
Som livsmedelstekniker och hälsoutvecklare är det
holistiska tänket naturligt, att kropp och själ har ett
stort samband.
Jag fortsatte på hälsospåret och är idag utbildad
massör, megineterapeut och xing ping-terapeut.
Har läst på Naturmedicinska Akademien i Glimåkra.
Under mässan på lördagen kan ni få smaka och
prova Forevers Aloe Vera-produkter.
Malin Johansson, 073 211 86 57
http://malin.myforever.se

Ton och Pensel
Emilia Linderholm är verksam som bildkonstnär
och bosatt i Munkatorp, Tolg. Mitt måleri är starkt
inspirerat av scenkonst och opera, ofta med en
eller flera kvinnliga gestalter i starka varma färger. I samband med utställningar ger jag ibland
konserter. Vill du besöka min ateljé, går det bra
enligt överenskommelse. Några av mina verk kan
du se under mässan.
Emilia Linderholm, 070 144 60 31
www.emilialinderholm.com
@artbyemilialinderholm
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Konst- och Hälsomässa i Tolg
Söndagen den 15 september
Gymnastiksalen kl. 11.00 och 13.00
BMLIFESAVER
Britt-Marie Falk föreläser i att RÄDDA LIV och det kommer att finnas möjligheter att få se och pröva på en Hjärtstartaratrapp och på MiniAnne - HLRdockan.
Gymnastiksalen kl. 12.00 och 14.00
Malin Johansson föreläser om hur mage och tarm påverkar resten av kroppen och knoppen. Hur vi kan stötta kroppens egna självläkande system med
hjälp av maten. Aloe Verans egenskaper och underbara värld.
Ett längre MediYoga-pass hemma hos Ulrika Berglund Hagström
kl. 11.00-12.30. Förbokas.
Hos Hillebil i Paradiset
Anna Tornehagen erbjuder healing kl. 11.00-14.00. Tidsbokning.
Hillebil Andersen erbjuder vandring i sin fantastiska trädgård. Tidsbokning.
På Soläng, Nöbbele kl. 11.00 och 15.00. Ewa Granqvist berättar om
schamanism och du får göra en trumresa för att hitta ditt kraftdjur.
Obs. begränsat antal — förbokning.

Malyns Häst & Hundakupunktur. Tidsbokning för behandling, även hembesök.
****************
Katarina W-Söderberg erbjuder behandlingar i zonterapi med taktil beröring och reikibalansering. Kost- och hälsoråd med pendling. Personlig numerologisk färgkarta och chakrabalansering. Infomaterial finns på mässan.
Deltar inte själv men boka gärna tid: 076 044 22 73
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Vill du som företagare annonsera i sockenbladet?
För att kunna finansiera tryckningen av sockenbladet, så är vi i så fall tacksamma
för ett litet bidrag, t.ex. 300 kr för helsida, 200 kr för halvsida och 100 kr för
kvartssida. Ta kontakt med vår kassör Anette - anette.blomqvist@gmail.com.

En del av det som sker i början av hösten och kring Tolg
kyrka i Söraby församling
Vad som händer i kyrkan kan du också se i kalendern på www.tolg.se.
Lördag 24/8 kl. 18, Musikgudstjänst ”In Memoriam”
En kväll i längtan och kärlek. Ida Gunnarsson Blom, Magnus
Åberg, Söraby kammarkör, instrumentalister och solister.
En kväll att minnas.
Söndag 22/9 kl. 10, Temagudstjänst, Koralkören
och Song Kids, instrumentalister med flera.
Lördag 19/10 kl. 15, Lär känna din kyrka med dess historia,
intressanta inventarier och textilier, anekdoter, demonstration av orgeln och visning av tornet. Församlingen i samverkan
med Hembygdsföreningen.
Det är tillsammans vi kan bibehålla en öppen kyrka och fylla den med liv och skapa
minnen som består.
/ Församlingspräst Ida Gunnarsson Blom

Förra året i oktober lyckades jag fånga
på bild ett stort antal tranor på sin flykt
söderut, betydligt fler än vad som syns på
bilden.

Och snart är det dags för årets flytt.

Christina Jonasson
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Ytterligare några datum att notera i kalendern
Onsdag 11 september. Ida Andersen berättar om sin senaste
bok "I oxögat". Fika från 18.30, programmet börjar 19.00. / Kultur i Tolg
Onsdag 23 oktober. Så sant som det är sagt — Onsdagscafé med Maria
Arnadottir, en berättarföreställning med komik, allvar och eftertanke
Fika från 18.30, programmet börjar 19.00. / Kultur i Tolg

Information från Tolgs Skytteförening
Under hösten har vi följande program:
1:e september kl. 09.30 träning korthåll på vår bana vid
Skärsjön.
15:e september kl. 09.30 har vi Mästerskap i korthållsskytte på banan vid
Skärsjön.
Luftgevärsskyttet börjar igen i slutet av september. Mer information om
dagar och tider etc. kommer att anslås i mitten av september.

Öppet tills vidare under helgerna
kl. 11- 16, köket stänger 15.30.
Kanske händer något mer ...

Nya öppettider från 19 augusti
Vardagar 11-18.30
Lördag-Söndag 11-16

Mer info om Tolg
och en del av det
som händer här får
du på tolg.se.

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