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God Jul
och
Gott Nytt År
Pulkaåkning i Gallången
om vädrets makter är med oss

Måndag 26 december kl 13.00

Ta med pulkan eller valfria åkdon, något att grilla
och några vedträn.
Vem åker längst, snabbast och snyggast???
Alla hjärtligt välkomna!

Året som gått . . .
Ytterligare ett år lider mot sitt slut och vi gör oss ett litet försök att summera något av
det som hänt i vår fagra lilla by. Inte bara summera förresten utan även blicka framåt
förstås!
Vi har firat midsommar i även i år och ett visst skifte ägde rum i och med att Kenneth
Jonasson lämnade över sång och leksysslan till sonen. Om 10 år kanske han
kommer upp i samma klass. Vad tror ni?
Vi introducerade Bakluckeloppis med godkänt resultat. Och går allt som vi har tänkt
oss och intresset finns kvar så kommer det att bli en återkommande aktivitet,
Fotokursen hade fem deltagare så alla i bygden kanske ska se upp för man vet aldrig
när man fastnar på bild av någon av de nya fotograferna.
Höst och den så kallade vintern, har än så länge präglats av hård blåst och regn.
Elnätet är svajigare än någonsin men här kan vi skönja ett litet ljus vid horisonten. Det
grävs som aldrig förr och vem vet, snart kanske även vi i Tostared kan slippa alla
dessa elavbrott…
Den 26/12 har vi beställt snö till pulkabacken på Gallången vid Vandrarhemmet. I
samband med detta så grillar vi lite korv och minglar lite i snödrivorna. Ta gärna med
några vedträn till ”grillen”. Kl 13.00 kör vi igång.
Vi nystartar gympan efter årsskiftet utan dansanta takter och ger alla en god chans att
bli av med julfläsket. Alla är välkomna. Tisdagar är det som gäller här.
Datakursen för gröngölingar kör vi igång efter årsskiftet. Ett antal har anmält sig men
det går bra att fler hakar på. Vi kommer att hålla till i Sockengården. Återkommer med
tiden.
Vi kommer i samband med det yngre gardet i Tostared sondera terrängen lite för en
Bykamp. Det har ju visat sig på andra orter i kommunen att kunna vara väldigt
populärt. Mer om detta under vårkanten. Frivilliga kommer att behövas till
funktionärer.
När ni sitter i högen av julklappspapper, tänk då efter på om det är något ni skulle vilja
hända i bygden under nästa år. Låt tankarna och önskningarna flöda fritt i julfriden.
Förslagen kommer att tas upp och vi ser om det är genomförbart, med hjälp av alla i
bygden.
Nu ser vi fram emot julfirande med släkt och vänner. Glöm för allt i världen inte bort
era grannar gott folk!
God Jul o Gott Nytt År
önskar Tostareds Byalags styrelse alla Tostringar!

Gympa

Startar
tisdag 17 januari 19.00 i Sockengården.

Passa på att skaffa er en vältränad kropp
för det facila priset av 100 kr per säsong.
Tänk på ”Beach 2012”…

Datakurs
för nybörjare
Kommer att starta i början på 2012.
Det finns fortfarande platser.
Intresserad ring Martin 620 70
för information och anmälan.

Byalagets styrelse
Carina Johnsson
Ingegerd Molin
Lennart Walldén
Maria Drmecic
Katlin Baranji-Nilsson
Ulf Fagerberg
Martin Jonasson

ordförande
sekreterare
kassör
ledamot
ledamot
ersättare
ersättare

0320-623 35
0320-620 54
0320-621 97
0320-621 06
0320-623 49
0320-623 47
0320-620 70

Byalaget vill passa på att hälsa alla
nya tostringar välkomna
och hoppas att ni kommer att trivas!
Varmt välkomna på våra aktiviteter.

Till sist…

Besök gärna vår hemsida! På www.tostared.se ska det kunna läsas om
vad som händer i vår fagra bygd. Vi vill jättegärna ha bidrag till text och
mycket bilder så att det hela tiden händer något på ”sajten”. Dela med er till
era läsare!
Tänk på att det är många utflyttade som
tycker det är kul att se och läsa om vad som händer o sker i hembygden.
Maila till:
tostaredsbyalag@hotmail.com

Vad händer i
Tostared

26 december 13.00

Pulkaåkning och grillning
i Gallången

17 januari 19.00

Gympa i Sockengården

Mars

Grovsopor
Se Markbladet el www.mark.se

tostaredsbyalag@hotmail.com

www.tostared.se

