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Ett stort tack till ...

Långasjö GOIF
som sponsrar utgivningen av detta nummer av Träskoposten.

Ett stort tack också till ...

Emmaboda kommun
som hjälper oss med tryckningen av Träskoposten.

Nästa nummer
av Träskoposten
Manusstopp:   19 november

Utgivning:   28 november

Välkommen med era bidrag!

Redaktionskommitté:
Ethel Svensson tel 50465, 50136
Magdalen Thiel tel 50367
Annika Arvidsson tel 50494
Dan Bard tel 50098
Roland Klang tel  0477 63002
E-post: 047150098@telia.com

Bokhöst
Längre och mörkare kvällar bety-
der tid för läsning.
Rafflande deckargåtor, romantiska
förvecklingar, spännande levnad-
söden, detta och mer därtill finner
du på biblioteket!
Välkommen att botanisera i hyllor-
na bland debutanter och ”säkra
kort”.
Biblioteket är öppet för allmänheten tis-
dagar kl 14.30-18.30.
Har du frågor och önskemål kring böck-
er ring gärna på tel 0471- 502 46 eller
203 06 (må-fre)

Kulturkväll
Den 3 Oktober kl 19.00 kommer Ewert
Ljusberg till Bygdegården med sång,
musik och underhållning.
Det blir kaffeservering och lottförsälj-
ning under kvällen.

Bostäder sökes!
Vi har ett stort tryck från människor
som letar bostad i vår kommun just nu!
 Har du något hus eller annat boende
som du vill hyra ut, eller vet om någon
annan som är intresserad så hör av dig
till:
Weronica Stålered
Box 54
361 21  Emmaboda
Tfn: 0471-182 82

Vi marknadsför din fastighet gratis på
vår hemsida www.emmaboda.se under
fliken Flytta hit, samt hjälper till att hitta
en hyresgäst.

Med vänliga hälsningar
Weronica Stålered

Inflyttningssamordnare

E-post:
weronica.stalered@emmaboda.se

Välkomna
Långasjö Bygdegårdsförening

Efterlysning
Sockenrådet planerar att försöka få
igång en egen hemsida för Långasjö
socken. Ett viktigt redskap för att
marknadsföra och göra vår bygd
känd.
Du som skulle kunna tänka dig att hjäl-
pa till med detta viktiga arbete, kontakta
Berit Elofsson på telefon 0471 50400.
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Ridhuset
ridklart !!!!
Under oktober månad räknar vi i
Långasjö Hästsportklubb med att
kunna flytta vår verksamhet från
Tuijas paddock till ridhuset på ”Skyt-
teparken”.
Tack vare alla otroliga människor som
hjälp oss att spika och såga kan vi nu
flytta in ridningen under tak och vägg.
Utan er hjälp hade detta varit omöjligt
och vi sänder härmed ett stort tack till
alla Er. Café-delen kommer vi att jobba
vidare med i vinter och hoppas ha en
hejdundrade invigning under våren när
allt står klart. Är det någon som känner
för att göra ett handtag finns det mer
jobb kvar. Ring Annika Arvidsson 0471-
50494.

Återinvigning av Långasjö
Bygdegård
Den 14 juni var det äntligen dags! Efter vintern och vårens byggnation var
tiden för återinvigning inne.

Eftermiddagen började med Lindås
musikkår som spelade några stycken. Det
gav stämning åt dagen, och en återkop-
pling till den första invigningen, 1939,
då Kosta musikkår underhöll. Lotta
Odlingsson ledde ett 15-tal skolbarn som
sjöng några sommarvisor. Därefter höll
Börje i Sibbahult, Bygdegårdsföreningens
ordförande, ett kort invigningstal. Han
tackade entreprenörer, styrelse och ko-
mmittéer för ett mycket gott arbete. ”För
17 månader sen var här en askhög. För
7 månader sen började Daniel Strand
gräva till den nya grunden. Idag ser vi
alla resultatet. Det har gått fantastiskt
bra!” Börje avslutade talet med att
förklara Bygdegården invigd i den stund
flaggan gick i topp. Därefter sjöng de
300 besökarna nationalsången, med hjälp
av musikkåren. Det hela var mycket
stämningsfullt.
Sedan slogs portarna upp till lokalen, som
alla ville se. En tipsrunda lotsade runt till
alla rum, med kluriga frågor om Bygde-
gården. ”Så fint!”, ”Vilka härliga färger!”,
”Vad ljust och fint här är!”, var vanliga
kommentarer som hördes i vimlet. För
den som var hungrig fanns korv att köpa,
liksom kaffe med hembakade kakor.
Dessa hade duktiga långasjödamer bakat
och skänkt. För tombolan användes åter
den gamla lottkiosken, som överlevde
branden. Några föreningar hjälpte till med
aktiviteter, skytteföreningen ordnade
luftgevärsskytte och hästklubben stod
för ponnyridning. Dessutom fanns an-
siktsmålning för barn som ett populärt
inslag.
Senare under eftermiddagen var det dags
att avtäcka fondmålningen. Erling Karls-
son talade om sambandet med den gamla
målningen av Albin Johansson, dåtidens
Långasjö-konstnär, och den nya av Tom-
my ”TC” Carlsson. Båda har vatten och
björkar som tema, på helt olika sätt och
i olika tider, men ändå med likheter.
Tommy Carlsson och Liselotte Henriks-
en, som hjälpt till med idéer och färg-

sättning, presenterades. När ridån drogs
undan, utbröt stora applåder för målnin-
gen och konstnärerna.
Därpå vidtog underhållning av en annan
ung ”konstnär”. Simon Jonsson från
Skurebo, som just slutat sjuan, visade sina
trollkonster för en häpen publik. Han
imponerade på alla med sina trick och
sin fingerfärdighet. Han fick också
välförtjänta applåder. Det fick även Siv
Fransson, Mundekulla som sjöng några
gamla örhängen. Under hela eftermid-
dagen spelade Klas Fredriksson på sitt
dragspel, som så många gånger förr i
Bygdegården.
Under kvällen fortsatte sen festligheter-
na med middag för 180 gäster. Där fanns
många som jobbat med uppbyggnaden,
både entreprenörer och frivilliga. Liksom
representanter från kommun, företag
och föreningar i bygden. Alla lovordade
den nya lokalen, som i stort liknar den
gamla, men bl.a. har ett större och bät-
tre kök.
Bygdegården uppvaktades av ett 15-tal
föreningar, företag samt även privatper-
soner. Det stora intresset visar hur vik-
tigt det är med en bra samlingslokal i
socknen. Många har saknat bygdegården
under de 1 ½ åren den inte fanns. Af-
tonens program innehöll också dans.
Musiken stod Sveriges Kultband för. De
höll igång gammal som ung hela kvällen.
De som fick kvällens längsta applåd var
dock de ungdomar som hjälpte till med
parkering, försäljning, dukning, server-
ing och en hel del förarbete dagarna in-
nan. De flesta av dem var med bland de
sista hyresgästrena i den gamla bygde-
gården, nyårsafton 2001. På så sätt bands
det nya och det gamla ihop.
Nu återstår bara arbetet med att driva
Långasjö Bygdegård vidare till nytta för
bygden och dess folk. Föreningen hälsar
nya och gamla hyresgäster välkomna till
vår nya och fräscha lokal!

Lärkans sång
Tyst, nu hör jag den igen den lilla
lärkan, som med sin sång vill
förmedla allt det underbara, som
sker i naturen när alla knoppar
brister ut.

Den vill på detta sätt tacka vår
skapare för att han givit oss en
chans att se detta varje vår. Men vi
har så bråttom och går från arbete
till arbete att vi varken hör
lärkans sång eller ser när naturen
kläder sig i de vackraste färger.

Men vårt liv är så kort, lyssna på
sången från lärkan, och titta på
blommornas kalkar som öppnar
sig för vår skull. Samla dessa
minnen och ta fram dem när
vintermörkret sänker sig utanför
ditt fönster.

Det kostar ju oss inget, så njut
medan du kan.

Elin Fransson



Träskoposten Nr 3 2003 3

Dags för vinterdäck!
10% rabatt på kvalitetsdäcket

Orginalmonteras av de största biltillverkarna i
Japan såsom:

Toyota, Lexus, Mazda, Suzuki, Mitsubishi,
Honda & Nissan.

Vi har Yokohama & Regummerade Mac Ripper i lager.
Övriga märken som t ex Michelin, Good Year, Sava tar vi

hem efter dina önskemål, även lantbruk.

Öppettider över vintersäsongen:

Mån - Fre 10.30 - 17.00
Lör  9.30 - 15.00

        Välkomna!

0471-50430

Nya
telefonnummer
till Allégården
Följande nya telefonnummer gäller
från och med nu:

riktnummer 0471

enhetschef
Tina Holmberg 50007

Grupp 1 50107

Grupp 2 50447

Personalrum 50484

Kök 50045

Fax 50254

Gränsträff med Långasjö Centerkvinnor
Långasjö centerkvinnor har ordnat en gränsträff med inbjudna centerkvin-
nor från Eringsboda, Vissefjärda, Algutsboda,Ljuder och Älmeboda.

Samlingen var vid ridhuset i Långasjö,där
Långasjösordf. Britta Karlsson hälsade
alla välkomna,för att sedan lämna ordet
till Susan Gustavsson och Carina Legan-
der från hästsportklubben.
De informerade om ridhuset och dess
historia och om allt ideellt arbete samnt
om framtidsplanerna.
Vi fick också se hur långt arbetet fram-
skridit och hur det ska se ut när det är
klart.Alla var imponerade av hästk-
lubbens arbete och dess styrelse Britta
Karlsson tackade för den fina informa-
tionen samnt önskade lycka till med det
fortsatta arbetet.

Sedan gick färden till den nya Bygde-
gården som invigdes den 14 juni 2003
efter branden 1 januari 2002.
Här informerade Berit Elofsson on dom
olika turerna kring bygget innan allt var
klart.
Efter kaffet var det tillfälle att titta på
de fina lokalerna samt all utrustning.
Ines svensson Eringsboda franförde alla
gästernas tack och hälsade alla välkom-
na till Eringsboda på gränsträff  nästa år.

Vid pennan June Eriksson

Ett Tips!
Vinterkonservera

din båtmotor!

Presenten
hittar du
hos oss!

Långasjö Skytteförening
Vid årsmötet som hölls i våras avtack-
ades trotjänaren Birger Sjögren Råamå-
la efter många år som ledamot i styrels-
en. Han har varit aktiv skytt i förenin-

gen sen år 1954 och är fortfarande ak-
tiv som ledare för luftgevärsskyttet samt
vaktmästare ute på Allgunås skjutbana.

M.V.H Magnus.
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Bankens ombyggnad
Etapp 1 av ombyggnaden blev klar den 5 september och lokalerna i tillbyg-
gnaden togs i bruk samma dag. Från och med den 8 september är alltså
den provisoriska entrén stängd och kunderna är välkomna in genom den
nya entrén i nybyggnaden. Samtidigt kommer serviceboxen åter att vara i
funktion.
Under ombyggnadsetapp 2 då den gamla banklokalen renoveras kommer alltså verksamheten
att bedrivas i de nya utrymmena i tillbyggnaden. Detta kommer att innebära fortsatta olägenheter
då det kan bli trångt om utrymmet. Vi hoppas på fortsatt välvilja och förstående för detta från dig
som besöker oss under denna tid som sträcker sig fram till den 14 november då allt ska vara klart.
Under tiden 8/9 – 14/11 kommer vi att ha begränsad tillgänglighet till våra bankfack på
grund av att vi måste passera byggplatsen för att komma till kundvalvet. Vi vill därför
vädja till våra bankfackskunder att försöka planera bankfacksbesöken noga och begrän-
sa antalet besök så långt det är möjligt.

I samband med ombyggnaden kommer vi också att byta telefonsystem, vilket innebär betydande
förbättringar för dig som kund. Du kommer då att kunna ringa direkt till den du vill prata med på
banken och förhoppningsvis kommer väntetiderna att minska. Detta innebär dock att banken
kommer att byta telefonnummer.
Från och med den 5 september blir bankens telefonnummer följande.

Växelnummer 0471-244990

Tomas Alriksson 0471-244991

Lennart Brunius 0471-244992

Ulla Gustafsson 0471-244993

Ingvar Gustavsson 0471-244994

Åsa Larsson 0471-244995

Ewa Steen 0471-244996

Telefax 0471-244999

Vi vill framföra ett tack till dig som är kund i banken för att du hittills har visat förståelse
och tålamod med alla störningar av vår verksamhet som arbetena medfört och vi ber dig
om överseende med de olägenheter som uppkommer i samband med att vi måste ha
hanverkare i arbete samtidigt som vi bedriver vår vanliga bankverksamhet ytterligare en
tid.

Vi hoppas att du, precis som vi själva, är villig att acceptera en del störningar under

byggtiden för att i stället kunna se fram emot en mycket bättre bank när vi är klara.

Långasjö Sockens Sparbank
-bygdens bank sedan 1880-
tel. 0471-24 49 90  fax. 0471-24 49 99

hemsida www.langasjosparbank.se
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Lediga hus och
lägenheter i
Långasjö
Hus:
Hembygdsvägen 4 Långasjö
Ägare: Karin Lundin
Tel: 0471 50116
   -----------------------------------------------
Backegårdsvägen 47 Långasjö
Ägare: Leif Eriksson
Tel: 0471 50106
   -----------------------------------------------
Stomvägen 8 Långasjö
7 rum & kök
Ägare: Peter & Marie Bergh
Tel: 0471-50442
   -----------------------------------------------
Plaggebo Långasjö
117kvm. + källare 4 rum & kök
gillestuga,dubbelgarage med smörjgrop
+ uthus 90kvm.
Pris:700 000 kr
Ägare: Fredrik Dahlöv
Tel: 0471-50397
  -----------------------------------------------
EBAs lägenheter, tel. 0471-18401
   -----------------------------------------------
Kyrkvägen 28 Långasjö
3 rum & kök 119 kvm.
Kykvägen 28 Långasjö
3 rum & kök 112 kvm.
O.B.S.
1000 kr. i rabatt/ månad i ett år
   ---------------------------------------------- -
Kyrkvägen 36 Långasjö
2 rum & kök 69 kvm.
   -----------------------------------------------
Stomvägen 3A Långasjö
3 rum & kök 84 kvm.
Ägare: Leif Eriksson 0417-50106
   -----------------------------------------------
Ängsvägen 14A Långasjö
2 rum & kokvrå ledig i december
   -----------------------------------------------
Känner du till fler hus och lägenheter
som är lediga, hör av dig så tar vi med
dem i nästa nummer.

Långasjö Bygdegårdsförening
Ett stort tack

vill vi framföra till entreprenörer, sponsorer, bidragsgivare och alla andra
som hjälpt till att göra uppbyggnaden av vår nya bygdegård möjlig.
Vi vill särskilt tacka våra ”hjälpredor” under invigningen: Christopher,

Tobias, Anna, Elina, Nina, Erik, Emma, Johan, Matilda, Peter,
Henrik, Andreas, Amanda och Johanna

Prislista över hyror Långasjö Bygdegård:
Hela bygdegården 1000:-
Lilla salen 400:-
Klubbrummet 100:-

Hela bygdegården rymmer ca 180
personer sittande vid bord, lilla salen
50 och klubbrummet 10.
Kök och porslin ingår vid bokning av
hela respektive lilla salen, pentry med
porslin vid bokning av klubbrummet.

Bokning kan göras genom Börje
Karlsson 0471-501 35.

Privatpersoner kan bli
stödmedlemmar för 50:- per år.
Föreningar/företag kan bli
medlemmar för 500:- per år och får
då 25% rabatt på hyran.

Intresserad? Kontakta Torbjörn
Svensson 0471-503 29

Vi ska kämpa ända in i kaklet……
Så närmar vi oss slutet av årets fotbollssäsong. I skrivande stund är inte
kontraktet klart för fortsatt division 5 spel men vi hoppas och tror att
grabbarna kommer att greja det.

För er som minns förra året så klarade
vi kontraktet i den absolut sista match-
en för säsongen. Låt oss hoppas att vi
klarar oss kvar även i år. Fotbollsintres-
set har ökat i Långasjö och i år kunde vi
för första gången på flera år även ställa
upp med ett B-lag. Vi vet att intresset
för att börja spela för oss i Långasjö in-
för nästa säsong är stort så det ser lo-
vande ut inför våren.
Lördagen den 30 augusti firade vi fot-
bollens dag. Dagen inleddes med tip-
spromenad. Därefter stod ungdomsfot-
boll på programmet. Vårt PF 7-9 lag
mötte Lindås och vårt P11 lag mötte
Påryd. Det är härligt att se den glädje
och glöd som såväl ungdomar som
tränare visade. För de som ville testa hur
hårt man kunde skjuta en straff fanns
också dessa möjligheter. Andra trivdes
bättre i hoppborgen eller att prova på
och åka brandbil. Klockan tre spelade
vårt A-lag mot Furuby. En av våra bät-
tre matcher under säsongen som sluta-
de med klar vinst till Långasjö. På
kvällen var det Pub afton i bygget. Vi
var över 100 personer som roade oss.
Under kvällen delade en representant
från Smålands fotbollsförbund ut en
speciell utmärkelse för långvarigt sty-

relsearbete till Ingemar Elisson. Vi från
styrelsens sida vill tacka allesammans som
gjorde denna lördag till ett så trevligt
minne.
Nu när hösten har kommit har Bingo
Lotto säsongen startat igen. Som ni vet
är det en mycket viktig inkomstkälla för
klubben. Vi vädjar därför till er alla att
köpa er Bingo Lott på hemmaplan. För
er som tycker att ni aldrig vinner på era
lotter ska ni veta att för varje gång ni
köper en Bingo Lott så stödjer ni Lån-
gasjö GoIF. Nytt för i år är att man kan
teckna abonnemang på lotter och få dem
hem i brevlådan. Kontakta Anders
Holmqvist så får ni veta hur det hela
går till. När man har legat i TV-soffan
hela helgen kan det var skönt att röra på
sig. Vi fortsätter därför med gympa på
söndagskvällarna i gymnastikhallen kl.
18.30. Jag hoppas att så många som
möjligt kan komma.
Nu i säsongens elfte timme vill vi avs-
lutningsvis tacka publik, annonsörer och
Bingo Lotto köpare för ert stöd. Ni be-
tyder mycket för att våra ungdomar i
Långasjö kan få utvecklas och trivas
tillsammans på hemmaplan.

Sven-Erik Karlsson
Ordförande Långasjö GoIF
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Lediga
brostycken
Gångvägen runt Långasjön är indelad i
24 s k brostycken. För varje sådant
brostycke finns en eller ett par personer
utsedda att hålla detta i god ordning. Nu
efterlyser vi villiga krafter till de två
brostycken som f n är lediga.
Under sommarhalvåret samlas vi till ge-
mensamma arbetsträffar för buskröjn-
ing, slåtter och underhåll av brostycke-
na. Då bjuds på kaffe, smörgåsar, slåt-
tergröt och trevligt sällskap.
Ring Stephan tfn 502 56 om du känner
för att göra en insats för att bevara vår
fina sjömiljö.

Långasjö Sockens Naturvårdsförening

GYMPA
(Aerobics)

I Långasjö skolas gymnastiksal.
Söndagar

18,30-20,00
Ledare: Silvia Sculac

Arr : Långasjö GoIF

Tankar

Träffpunktens dag i Långasjö
Långasjö serviceområde anordnade11/5 en generationsöverbryggande dag
med olika aktörer från bygden. Det var en solig och skön dag dit ca 200-
250 personer hittade dit.

Tanken med dagen var att människor i
olika åldrar skulle mötas och få se de
möjligheter som mötesplatsen Allégården
erbjuder.
Det fanns under dagen en loppmarknad
som var välbesökt och så även en bilut-
ställning med gamla bilar. Gunnar Fran-
zen visade sin konstutställning och skyt-
teföreningen hade öppet hus i sin lokal.
De hade också kaffe och korvförsäljn-
ing. Långasjö sockens sparbank och Lån-
gasjö lanthandel bjöd på glass och godis.
Hembygdsföreningen anordnade en trev-
lig tipspromenad med Långasjöanknyt-
ning. Träskoposten hade ett lotteri och
Långasjö röda kors krets informerade

om sitt arbete med babypaket. Långasjö
PRO visade bocciaspel och Långasjö
hästsportklubb hade ponnyridning. Det
fanns även ett minizoo med en galande
tupp.
Underhållningen under dagen genom-
fördes av SPF.s sånggrupp med ” Alex”
och av Vissefjärda folkdanslag med
spelemän som firade jubileum. Musik-
skolans duktiga elever medverkade ock-
så tillsammans med Lotta Odlingsson.
Dagen var uppskattad så en uppföljning
till nästa år är inte en omöjlighet. Vill du/
ni vara med då?! Hör iså fall av er till
0471-182 04 eller 070-24 72 950

Du vet det nu, det du anade då,
så lite vet människan om ödet.
Fast vägen är lång som vi måste gå,
och arbete det är av nöden.

Men kanske att vi behöver en frist,
en tid att lugnt det betänka.
Och då får vi se, jag tror det helt visst,
att allt är ej guld som ses blänka.

Nej vi måste så sätta värde på,
det liv som ett lån blott lär vara.
Se allt det vackra som vi fått ändå.
Se solen på himmelen klara.

De kära som finns och ängslas med oss,
och vänner som väl oss känner.
Ja har vi nu detta så finns det ett hopp,
att glädje i livet vi känner.

Elin Fransson

Filmkafé
Allégården

Kyrkvägen 38 i Långasjö

Fre: 26/9 kl:14.30

Fre: 31/10 kl:14.30

Fre: 28/11 kl:14.30

Pris:15 kr inkl.fika

Arr: Långasjö Röda kors krets och
Långasjö serviceområde
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Röda Korset i Långasjö
Långasjökretsen har haft sitt första möte efter sommaren och då bestäm-
des följande program för hösten:

14/9 Valdagsinsamling

16/9 Besöksgruppen till
Allégården

26/9 Filmcafé på Allégården

30/9 Besöksgruppen till
Allégården

1/10 Symöte och styrelsemöte

14/10 Besöksgruppen till
Allégården

28/10 Besöksgruppen till
Allégården

31/10 Filmcafé på Allégården

5/11 Symöte och styrelsemöte

11/11 Besöksgruppen till
Allégården

12/11 Roteombydsträff

25/11 Besöksgruppen till
Allégården

28/11 Filmcafé på Allégården

3/12 Symöte och styrelsemöte

9/12 Besöksgruppen till
Allégården

13/12 Luciafirande i kyrkan
tillsammans med Långasjö
församling

Filmcaféerna börjar kl 14.30
Symötena börjar kl 17.00
Styrelsemötena börjar kl 19.00
När besöksgruppen är på Allégården
medverkar Ingrid Svensson med
dragspelsmusik.

Långasjökreten ingår också i Rks sam-
verkansråd som har haft upptaksmöte i
Lindås. Samverkansrådet omfattar Em-
maboda, Vissefjärda, Algutsboda, Lindås
och Långasjö RK kretar. Samverkansrå-
det tar de övergripande besluten vad
gäller ex. Kupan i Emmaboda.
Var femte vecka är det Långasjö som
ansvarar för butiken, vi är nio damer
härifrån som lägger ner mycket tid och
energi där.Det känner vi för eftersom
allt nettot går till hjälpverksamhet.
Välkommen till våra symöten, och gör
gärna ett besök på Kupan där det alltid
står ett kaffebord dukat till våra besökare.

Långasö Röda Kors
Zarah Arvisdsson

Långasjö PRO -
värdar för
bocciaturnering
Långasjö PRO-förening har, tillsammans
med samorganisationen,  stått som vär-
dar för den bocciaturnering som ägde
rum på Långasjö idrotsplats den 27/8.
Sammanlagt 12 lag, två lag från varje
förening, kämpade här för att få bästa
resultat.
Vann gjorde Vissefjärda PRO följda av
Långasjö PRO. Emmaboda PRO blev
trea med Lindås PRO på fjärde plats.
Ett åttiotal medlemmar, både tävlande
och bublik, hade mött upp kunde njuta
både av spännande matcher och av det
fina vädret.

Höstens första möte
Den 25/8 hade Långasjö PRO sitt förs-
ta möte efter sommaruppehållet. Vi träf-
fades vid Långasjösjön där vi fick lyssna
till Torgny Berntssons beskrivning av alla
vackra fåglar i vår omgivning. Vi fick
även njuta av Torgnys talanger som drag-
spelare.

Elin Fransson

Sommarens sjökafé
Sommaren är nu obevekligt slut och
så är också sommarens tio sjökaf-
éer. Vi, Malin och Dan, vill tacka alla
medverkande samt vår trogna pub-
lik som liksom vi uppskattar lätt-
sam underhållning med kaffe, bulle
och gemytliga samspråk som avslut-
ning.
Sommarens artister har varit mycket
uppskattade. Vi började sommaren med-
Torgny Bertsson som skådade fåglar och
spelade dragspel tillsammans med Kaj
som trakterade gitarr.
Sedan inleddes sommarens regnperiod
och de följande tre gångerna var vi tvu-
gna att utnyttja Sockenstugan. Först ut i
denna trio var Lotta Odlingsson som
tillsammans med dottern Malin sjöng och
spelade en radda ljuvliga “örhängen”.

Efter det var det dags för Tanja Ojani-
emi som tillsammans med Katarina Her-
mansson bl a framförde flera fantastiskt
fina tolkningar av visor ur musikalen
Kristina från Duvemåla.
En önskerepris från förra året kom se-
dan, Ellas Trio från Igelösa med omnejd
som med glimten i ögat exekverade drag-
spelsmusik så att det stod härliga till.
Stig Hermansson stod näst på tur med
en medryckande berättelse om några
människoöden från vår socken.
Därefter tyckte vi att det var barnens
tur: Undertecknade läste sagor och sjöng
visor för alla barn. Förhoppningsvis hade
även barnens föräldrar behållning av vår
föreställning.
Annorlunda och spännande visor och vir-

tuost gitarrspel bjöd Tomas Bergstrand
på.
Pingstkyrkan i Emmaboda - Långasjö
bjöd på en som vanligt mycket uppskat-
tad föreställning med mycket sång och
spel ur den välkända kyrkliga repertu-
aren.
Som vanligt avrundade vi med allsång-
skväll där vår publik fick visa framföt-
terna. Som vanligt skötte ni er utmärk.
Vi hade ett publiksnitt på ca 60 person-
er och ca 50 av dessa stannade och
fikade efter föreställningarna.

Malin och Dan


