VÄLKOMNA TILL VÄRLDEN

Marie och Torbjörn Åkerblad i Ekhult har fått en flicka som heter Flora.
Storasyskon är Irma, Manfred och Meja.
Benny och Elinor Nilsson i Hult har fått en liten flicka som heter Linnéa.
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VÄLKOMNA TILL BYGDEN
Emil Sandberg och Sandra Johansson har flyttat in på Lyckås.

tofteryd.blogg.se

Tofterydsbladet ges ut av Tofteryds Bygdeförening

Ansvarig utgivare: PO Toftgård, Upplaga: 180 ex, 2014-04-23.
Foto: Maria Roos om inget annat anges. Design: Ida Toftgård

www.tofteryd.se snart klar!
Vår nya hemsida för bygden är nu färdigbyggd hos MWI i Vaggeryd med
hjälp av Leaderstöd 30 000 kr.
Ida Toftgård, 070-405 46 49, ida@poslada.com samordnar projektet för vår
räkning.
Nu behöver vi fylla den med innehåll innan vi kan släppa den färdiga
sidan. Vi behöver få in mycket grunddata från föreningar och företag i
hela bygden. Vi har noterat ett 30-tal företag och ca 7 föreningar som nu
erbjuds plats på tofteryd.se. De kommer kunna lägga upp arrangemang,
möten och aktiviteter i en gemensam kalender.
Kontakta Ida med ett mail så att hon får en korrekt mailadress till er för
fortsatt insamling av information.
Bilder från våra olika träffar kommer naturligtvis också att läggas upp!
OBS! Sidan går ej att titta på offentligt ännu!

TOFTERYDSBLADET

Tofterydsrevyn 2012

nr 2
2014

Stor invigningsfest och
lådbilsrace 1 maj!
Snart dags för start!
Som vi tidigare skrivit om i bladet så blir det lådbilsrace den
1 maj. Det är inte försent att bygga ännu! Reglerna för racet
är som vi tidigare skrivit om i bladet:
Lådbilen skall först frirulla en sträcka för att sedan puttas
igenom en hinderbana. Den som först rullar över mållinjen
har vunnit och går vidare till nästa heat. Till slut koras en
segrare som vinner ett fint pris!
Bilens förare måste ha hjälm, och bilen skall vara utrustad
med någon form av styrning och broms. Bilen skall framföras
av ett barn, och den som känner sig som ett barn är ett barn!
För att kunna planera racet skulle vi vilja ha in anmälan
senast tisdagen 28 april till Christer Malmborg 070-284 51 30
eller christer.malmborg@axelentengineering.se.

Program:

17.00 Samling vid Tofthagaskolan.
Tal och bandklippning.
17.30 Lådbilsrace flera heat.
Besök och service i depån tillåtet.
För icke lådbilsintresserade erbjuds
tipspromenad! (man hinner både och).
ca 19.00 Äter vi ”planka” och dricker läsk!
(vill man ta med egen dryck går det bra!)
ca 20.00 Prisutdelning, kaffe & tårta.
Dans till levande musik?
För matens skull vill vi ha anmälan tisdagen 28 april
till Christer Malmborg 070-284 51 30 eller
christer.malmborg@axelentengineering.se.
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Stormöte Tofterydsrevyn 5 maj 18.00
Namnfrågan på årets revy klar:

PANIK PÅ KLINIKEN – där det roliga varar!
5 maj har vi det 3:e stormötet inför Tofterydsrevyn i augusti.
Barngrupperna samlas redan kl 17 för träning och hämtning av barnen
kan ske ca kl 19. Övriga är välkomna kl 18. Mellan 18 och 19 sjunger vi
gemensamma sångerna.
Frågor kring revyn ställer du till: Ann Erlandsson 070 3602792,
Anna-Maria Toftgård 070 8477324 eller Christer Malmborg 070 2845130.
Biljetter (släpps på Hjulafton):
Skillingaryds Blomsterhandel 0370-70177
People, Vaggeryd 0393-31890

Revyn behöver rekvisita!
Har du saker som skulle passa
in i en sjukhusmiljö? Sakerna
får gärna vara av gammalt
snitt! Hör av dig till Christer M.

Besök Tofterydsrevyn på Skillingaryds Marknad 3 maj

På marknaden visar vi för första gången i historien upp vår publikdragande
”ambulans”. Kom dit och stötta våra artister eller hjälp till att dela ut
“Panik på kliniken” blad.

VALBORGSFIRANDE 30 april
Traditionsenligt valborgsfirande blir det vid Tofthagaskolan 30/4 kl 19!
Kören, barnkören och korvgrillning erbjuds.
Årets vårtalare är Christina Wirdung! Varmt välkomna!
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På Facebook
finns gruppen
“Tofterydsrevyn 2014”
där vi lägger upp
Nu har dansträningen för årets Tofterydsrevy kört igång på allvar.
nyheter om möten och
Onsdagen den 16/4 förvandlades Tofthagaskolans matsal
annat. Gå med!
till en danssal.Det var svettigt, roligt och klurigt.

Dansträning

Bredband

Barnen tränade på “Plåsterdansen” och ungdomarna tränade
på “The Drill”. Alla dansare sprudlade av glädje och energi.
Det är fantastiskt med så många medverkande,
ca 40 barn och ungdomar kommer delta i årets revy!
/Ann Erlandsson

Tofterydsbygden med alla företag och aktiva föreningar, för att inte tala om
aktiva privatpersoner, har stort behov av snabbare data. ADSL, för oss som bor
en bit från telestationen, är alldeles för långsamt.
På Vaggeryds kommuns hemsida www.vaggeryd.se kan du i vänsterkolumnen
klicka dig vidare till en intresseanmälan för fiber. Ju fler vi
blir som anmäler oss ju snabbare får vi möjlighet att
Paintball-SM
erbjudas fiber! Så vänta inte – anmäl dig nu!
hålls i Nåthult på
/PO Toftgård
Kulevent Paintball Arena

Öppen trädgård 5 juli

den 28-29 juni.
Kom och titta, ta en
hamburgare eller
fika!

På grund av för svagt intresse (att visa upp sin trädgård) blir det inget Öppna
trädgårdar i år. Vi kommer göra ett nytt försök att få ihop trädgårdar nästa år så
fundera redan nu på om det kan vara något för dig/er då!

Vi söker någon som vill hjälpa till att sätta ihop Tofterydsbladet och lägga upp
texter på vår nya hemsida. Gammal eller ung spelar ingen roll.
Då datumet redan införts i bland annat kommunens almanacka kommer vi i
Huvudsaken är att du har öga för vad som ser bra ut och är noggrann.
Nåthult hålla öppet trädgårdscafé och Loppis i POs Lada den 5 juli.
Vi lär dig verktygen. Maila intresse till Ida Toftgård på ida@poslada.com!
Välkomna! /Ida Toftgård
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