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Fixardag vid badplatsen
En lite kylig majsöndag samlades vi 15 vuxna
och 5 barn för att jobba vidare med vår fina
badplats. Förra året vid den här tiden stod det
ett gammalt fallfärdigt omklädningsrum längst
ut på udden. Nu är det borta och vi krattade
ut en stor hög jord och sådde gräs på denna
vackra plats. Bredvid dasset håller ett nytt omklädningsrum och bastu på att byggas. Stommen och tak blev klart redan förra året men
nu återstår inredning och utvändigt arbete.
Omklädningsdelen planeras bli klar till sommaren och bastun får vi fortsätta med till
hösten.
Bryggorna kom så klart också i sjön och i år ska de förhoppningsvis ligga på
plats ordentligt, då det gjutits ett nytt fundament som bryggan förankrats i.
Stort TACK till alla som bidragit i arbetet, nu
hoppas vi på en riktigt fin badsäsong 2019!
/Sockenrådet

Har du ett
vedeldat bastuaggregat
som inte används?
Hör av dig till
sockenrådet!

Foto: Agneta Carlsson.

Workshop
Den 31 mars höll Sockenrådet tillsammans med Maja Söderberg en workshop om krisberedskap! Ca 15 personer slöt upp till detta event som blev ett
mycket lyckat sådant! Inledningsvis spånade vi fritt om olika scenarier som
vi skulle kunna ställas inför, sedan konades dessa teman ner till de vad de
mest elementära behoven var oavsett kris. Hur kan vi samordna de resurser
vi har i byn? Slutligen enades gruppen om att en samordnad
plan behöver utarbetas och dokumenteras!
En arbetsgrupp är på gång, är du intresserad av att ingå i den,
så är du välkommen att höra av dig till Sockenrådet!
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Konsten att hemestra

Foton: Christina Jonasson.

Att semestra i närheten av hemmet, hemestra, är härligt på många sätt och
vis. Att hemestra är ju genialt, eller hur?! Vi tar tillvara på allt vi har här på
hemmaplan och samtidigt slipper vi långa resor och vi kan också spara på
miljön.
Det finns många roliga, goda, avkopplande och spännande saker att göra i
närheten av hemmet. Nedan presenteras ett axplock av det utbud som Tolgs
närmiljö erbjuder. Skicka gärna in förslag på hemestertips så fyller vi på allt
eftersom på hemsidan Tolg.se.
Sigfridsleden är en fantastisk led genom vackra Värend. Du kan vandra
men du kan även cykla mountainbike, om du visar hänsyn mot vandrare.
Sigfridsleden var historiskt en liten del av pilgrimsleder från Spanien till
Nidarosdomen i Trondheim. Leden är cirka 88 km lång med en 14 km lång
markerad anslutning via smalspåret till Evedal och domkyrkan i Växjö. Leden
ansluter i Asa till Höglandsleden och i Knapelid finns markering till Korrö och
Utvandrarleden. Det finns flera olika ställen att starta vandringen på. Några
förslag är exempelvis vid Nykulla utsiktstorn, vid förskolan i Tolg, vid Skärsjön eller vid Kampen. Karta över denna och Värendsleden finns på tolg.se.
Värendsleden är en led som du kan paddla i en underbar miljö genom Mörrumsåns vattensystem. Värendsleden börjar i Asasjön och erbjuder 120 km
paddling och i Växjö kommun finns 16 stycken lägerplatser för övernattning
längs med leden. I Tolgs närområde kan du stanna till vid rastplatser som
Långanäs, Grönevik, Brogården, Tolgs naturcamping och Nykulla utsiktstorn.

Fin tur på kanalen mellan Tolgsjön och Asasjön.
2

Svartaberget ligger mellan Långanäs och Asa kyrka. Om du vandrar norrut
från Långanäs rastplats så kommer du till Svartaberget efter ett par minuter. En vacker plats att rasta på och bara njuta av utsikten över Asasjön från
detta låga berg med dess knotiga tallar.
Långanäs är en fantastisk plats som
ligger 3 km söder om Asa kyrka precis
intill Asasjöns östra strand. Asa Skogskyrka finns också alldeles i närheten
av Långanäs. Hit kan du ta dig via Sigfridsleden och Värendsleden som passerar Långanäs. Du kan även cykla hit,
det tar ca 25 minuter från Tolgs Lanthandel till Långanäs. Där finns grillplatser, raststuga och toalett.
Asa skogskyrka, en plats för stillhet.

Grönevik ligger på Asasjöns västra sida. Vacker badplats där det finns
både vindskydd, tältplats och toalett. Antingen kan du vandra till Grönevik
från Asa Herrgård eller så kan du anlända med båt och kanot via Asasjön.
Tolgs badplats finns på Asasjöns östra
sida 5 km från Tolgs Lanthandel på
vägen upp mot Asa. Här finns bad för
både små och stora, med en avgränsad del för de mindre barnen. Där
finns grillplats, omklädningsrum och
toalett och under hösten blir även den
vedeldade bastun färdigbyggd.

Grillplatsen vid badplatsen.

Nykulla utsiktstorn ligger i Nykulla söderut från Tolg eller, om du kommer
norrifrån, på vägen mellan Tjureda och Tolg. Tornet är Kronobergs läns
enda utsiktstorn. Det är 25 meter högt och den översta våningen är 258
meter över havet. Uppe i tornet har man en storslagen utsikt. Man kan
vid klart väder se tio kyrktorn: Tolg, Asa, Tjureda, Söraby, Gårdsby, Berg,
Ormesberga, Hornaryd, Nottebäck samt Växjö domkyrka. Tornet innehåller
ett bygdemuseum med många unika föremål.
3

Tolgs naturcamping ligger på östra sidan av Tolgasjön. Här kan du campa i
en underbar miljö med tält, husvagn eller husbil. Här finns miljötoa och tillgång till vatten från brunn. Tolgs naturcamping passerar du om du paddlar
Värendsleden eller vandrar på Sigfridsleden.
Vartorps kvarn, från Stenkulla i Tolg,
ta vägen åt höger, då kommer du
snart till Vartorps kvarn, som ligger
strax utanför vår sockengräns. En unik
kvarn byggd 1860 med länets största
vattenhjul, 5,30x4,65 meter, som drev
kvarnen 1860-1930. Kvarnen är nu
åter i drift sedan 2003 efter en renovering som Växjö kommun låtit göra.
Området sköts av Vartorps kvarnförening. En underbar historisk miljö
för en stunds avkoppling vid Mörrumsån.
Naturreservatet Lunden strax utanför sockengränsen
mot Braås bjuder dig på vackra naturupplevelser med
hagar och ängar, skogar och myrar, sjöar och vattendrag men också en möjlighet att få se bronsåldersgravar, kulturlämningar, mäktiga 300-åriga ekar och inte
minst ett rikt fågelliv. Mer om Lunden kan du läsa på
Länsstyrelsens hemsida.

Barnabrunnarna, Lundabacke och Lidekvarn är andra trevliga platser att
besöka, läs mer om dem på tolg.se. Här hittar du också information om annat att göra — besöka antikhandeln i Brottsahemmet, unna dig massage
eller varför inte en god middag på Krogen på Logen i Tolg eller på Asa herrgård. Och söker du boende så finns Bed&Breakfast och Asa vandrarhem.
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Vad betyder egentligen skolan för Tolg?
Tolg skola, eller rättare sagt alla landsbygdsskolor, är en het potatis. I Tolg har ju
inte ett lågt barnantal varit problemet som på många andra landsbygdsskolor, utan
snarare det höga barnantalet som inneburit stor påfrestning på eleverna och även
på lärarna på skolan, då skolan inte är byggd för att husera 100 personer. Både elever och lärare har blivit sjuka och lärarbristen har visat sig även i Tolg skola. Det har
periodvis inte funnits personal att tillgå och det innebär tung arbetsbelastning på
befintlig personal. Detta skapar oro hos elever, föräldrar och lärare och en ohållbar
arbetsmiljö för elever och lärare.
Hösten 2018 fick två klasser akut flytta från Tolg skola till Rottne för att det saknades lärare. Vi fick information nu i våras, om att det inte finns en behörig lärare på
mellanstadiet till hösten 2019. Frågor som uppstår då är ju om det är rimligt att ha
kvar en skola i Tolg? Kommer det finnas lärare i framtiden att rekrytera till Tolg,
eller kommer lärarbristen visa sig extra tydligt på mindre skolor? Kommer våra barn
som går där få den undervisning som de har rätt till med bra kvalité när de då och
då står helt utan lärare i veckor? Vi har varit på väg att flytta våra barn från Tolg
skola vid ett par tillfällen, då barnens klasser varit utan lärare.
Samtidigt känner jag starkt en sorg över att barn flyr Tolg skola och det har lett till
att jag ville hitta fakta kring vad en landsbygdsskola betyder för bygden. Och försöka
hitta goda exempel, där en landsbygdsskola drivs med framgång och dit lärarna står
på kö för att börja jobba. Här finns många studier gjorda, så se inte detta som jag
skriver som en exakt sanning, utan som en liten kunskapsinhämtning.
Många landsbygdsskolor över hela Sverige känner ofta av ett hot om nedläggning.
En nedläggning av en landsbygdsskola engagerar många fler människor än de direkt
berörda eleverna, föräldrarna och lärarna. En nedlagd skola sägs minska bygdens
attraktivitet och genererar en lägre inflyttning och ökad utflyttning. Men hur gör
man då, om det inte finns lärare att tillgå? Skolans formella uppgift är att utbilda,
och om vi inte har någon som kan utbilda våra barn, ska vi fortfarande kämpa för en
skola i Tolg då för bygdens attraktivitet?
På Uppsala universitet har kulturgeografer försökt kartlägga vad en nedläggning av
en landsbygdsskola innebär för utflyttningen. I deras forskning så har de inte kunnat
hitta stöd för påståenden om att en nedläggning av en landsbygdsskola innebär
utflyttning, inga mätbara effekter kan påvisas vare sig i direkt samband med nedläggningen eller inom en tvåårsperiod.
Däremot så finns det vetenskapliga studier som visar att en skolnedläggning ger
andra följder—som att det lokala näringslivet påverkas, att det leder till ett minskat
engagemang i bygden och att gemenskapskänslan går förlorad. Andra vetenskapliga
studier visar att skolan har en symbolisk betydelse för bygden som vid en nedläggning går förlorad. Välfärden reduceras i en bygd där skolan läggs ner.
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Läggs landsbygdsskolorna ned, så behöver barnen ofta spendera mycket tid i skolskjutsar och här finns det studier som visar att det kan ge effekt på inlärningen och
på hälsan, många barn som åker skolskjuts mellan 30 och 50 minuter per dag har
sämre kondition och sämre fysisk form än de som inte tvingas nyttja skolskjuts.
Det finns också studier som visar, att om skolorna blir för små, kan inlärningen
också försämras och kunskapsnivåerna sjunker delvis på grund av att lärarna på en
mycket liten landsbygdsskola ofta är en liten grupp och inte ges samma möjlighet
till kollegialt utbyte som lärare på större skolor ges.
Så det är inte svart eller vitt, det är inte helt fantastiskt eller helt bedrövligt med
landsbygdsskolor, utan det finns, som med allt annat här i världen, många olika
aspekter som är både bra och dåliga.
Några av de problem som är och har varit är, utifrån min uppfattning, brist på resurser, både när det gäller lokaler men även när det gäller personal. Vi har fått klara
besked av politikerna att de inte kommer att bygga ut skolan, så lokalerna är som de
är. Resurser som personal då, hur får vi då lärare att välja Tolgs skola, att köa hit för
att få undervisa våra barn. Tolg skola betyder ju faktiskt också oändliga möjligheter.
Mindre elevgrupper, jag menar hur många lärare på större skolor har en chans att
lära känna samtliga elever på den skola som de arbetar på? Samtidigt så berättar
lärarna på Tolg skola om att vara lärare på Tolg skola också innebär andra saker än
enbart undervisning, och att som lärare behöver man vara medveten om det när
man börjar här, annars kan det bli en för stor omställning.
Vi diskuterade i sockenrådet om inte några bybor kunde vara mentorer åt lärarna?
Visa lärarna vilka smultronställen som finns här och vilka möjligheter man som
lärare har i Tolg. Vi vill ju att lärarna ska känna gemenskap med bygden och med
oss människor i Tolg så att de trivs och vill stanna kvar som lärare på skolan.
Gärna för alltid. 
Häromdagen fick vi som har barn på skolan brev om att alla klasser i höst har behöriga lärare, grundorganisationen är satt och det blir ingen flytt av barn till
Rottne hösten 2019. Det är ju fantastiskt med dagens lärarbrist. Nu kan vi väl göra
allt vi bara kan för att få dessa lärare att känna sig välkomna till Tolg och till Tolg
skola!
Maria Persdotter Isaksson, Tolgs Sockenråd

Tänk på sommarlediga barn med
spring i benen! Och fula grisar och
vackra rådjur—och på dig själv!
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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.

Sommaren 2019 i och kring Tolg kyrka i Söraby församling
Vad som händer i kyrkan i Tolg kan du också se i kalendern på ww.tolg.se.
Söndag 23/6 kl. 10:00 Högmässa—Anders, Tina och Ola tjänstgör.
Tisdag 2/7 kl. 19:00 Musik i Sommarkväll—Norrvidingespel med bl.a. Tony Andersson. Toner som minner om sommarskogar, höjder och glittrande vatten. Allt grundat i nordisk folkmusiktradition.
Fredag 12/7 kl. 20:00 Musikgudstjänst—Avslutning i masterclass i flöjt under ledning av Gaby Pas Van Riet.
Vägkyrka 22/7-4/8 kl. 12-17 varje dag med andakt kl. 15. Fika. Möjlighet till visning
av kyrkan. Årets utställning: Kyrkliga symboler. Missa inte de nya urnorna.
Lördag 27/7 kl. 15:30 Kyrkogårdsvandring på nya och gamla kyrkogården med start
på den nya vid kyrkan.
Tisdag 30/7 kl. 19:00 Musik i sommarkväll—”Celloklang
och pianoton” Johanna Stavert och Sara Karinsdotter.
Söndag 18/8 kl. 14:00 Friluftsgudstjänst på Tolgs gamla
kyrkogård—Ida, Tina och Ingemar tjänstgör.

Boka även in följande datum i kalendern:
Lördag 24/8 kl. 18:00 Musikgudstjänst ”In Memoriam”
En kväll i längtan och kärlek. Mer information om medverkande kommer.
Söndag 22/9 kl. 10:00 Temagudstjänst Koralkören
och Song Kids, instrumentalister med flera.
Det är tillsammans vi kan bibehålla en öppen kyrka och fylla den med liv och skapa
minnen som består.
/ Församlingspräst Ida Gunnarsson Blom
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Några datum att notera i kalendern
Hembygdsföreningen har öppet i västra stallet 27 och 28 juli kl. 10-17.
Söndag 4 aug. kl. 14.00 är det hembygdsdag / Hembygdsföreningen
Lördag 19 okt. kl. 15 — om kyrkan / Hembygdsföreningen och kyrkan
Onsdag 23 okt. Så sant som det är sagt — Onsdagscafé med Maria
Arnadottir / Kultur i Tolg
Sommaröppettider på Krogen
gäller 22/6-11/8
Alla dagar 11-16
(köket stänger kl. 15.30)
Kvällsöppet på Krogen:
gäller 26/6-2/8 kl. 18-22
Onsdag, torsdag och fredag
(köket stänger kl. 21)

Missa inte
Allsång på Krogen!
Torsdag 25 juli kl. 19.00
Vissa kvällar under sommaren blir
det underhållning på Krogen.
Läs mer på www.krogenpalogen.se.
Vi finns även på Facebook och
Instagram.

Scensommar på Krogen!
Fredag 2 augusti kl. 19-20.30
Stand-Up Patrik Larsson
och Malin Appeltoft

Mer info om Tolg och vad som
händer här får du på tolg.se.

Sommartider 17/6-18/8

Och på tolgif.se kan du följa
idrottsföreningen och bl.a. se
när Tolg spelar hemmamatcher
på Dackevallen. Kom och stötta
lagen!

Vardagar 10-18
Lördag-Söndag 11-17
Midsommarafton 10-13
Midsommardagen 11-17

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.
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