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Långasjö socken
Träsko   ostenp Nr 1 mars 2004

Nyhetsblad för

Välkommen

Söndagen den 21 mars
efter

musikgudsstjänsten
i kyrkan(ca kl 16)

Sockenrådets årsmöte i Bergstrandssalen
Sockenrådet bjuder på kyrkkaffe.

Sponsras av Långasjö Sockens Sparbank,
Hembygdsföreningen, Kyrkan

Välkommen!
Långasjö Sockenråds styrelse

Musikgudstjänst i kyrkan
kl 15.00

Hela Långasjö
på gång!Långasjö

gille
Pippi och Emil, Godisregn

Hela kyrkan sjunger, Spelmän
Westernridning, Veteranbilar

Fisketävling, Hantverkare
och mycket mycket mer ...

Författartävling
Enkla regler

En berättelse med anknytning till Långasjö
Minst en A4-sida lång

Fina priser (i varje klass)
1:a pris: 2000:-  2:a pris: 1000:-  3:e pris: 500:-
Vinnande bidrag publiceras i Träskoposten och

Barometern.

Tre klasser
Barn (upp till 12 år),  Ungdom (13 - 19 år),  Vuxna

Jury
Karl-Erik Nilsson - Peter Lejon - Roland Klang -

Lena Petersson - Gunilla Johansson

Slogantävling
Enkla regler

Ordet Långasjö skall ingå i din slogan.
   Maximalt tio ord.

Fina priser
Presentkort, presentartiklar

Vinnande bidrag kommer att användas i vårt arbete
för att marknadsföra Långasjö

Jury
Sockenrådet

Lämna ditt bidrag senast den 1 maj
   I en särskild låda i Långasjö Lanthandel    eller skicka till   Roland Klang, Runnamåla 203, 360 23 Älmeboda

Glöm inte att skriva namn, telefon och ålder (författartävlingen)

15 maj  11.00 - 16.00
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Detaljprogram Långasjö Gille
LÖRDAGEN DEN 15 MAJ 11.00-16.00
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11.00-13.00 Tipspromenad runt sjön
11.00-13.00 Veteransbilsklubben ställer ut bilar och motorcyklar
11.00-12.00 Fisketävling för barn
11.30-12.00 Westernridning
12.00-12.30 Stig Hermansson berättar om Getrud Lilja
12.30-13.00 Hela Kyrkan Sjunger med Margit Borgström
13.00-14.00 Pippi och Emil kommer på  besök
13.30-15.30 Visning av gamla Långasjöfilmer
14.00-14.20 Bamses brandutbildning
14.20-14.30 Godisregn
14.30-15.00 Westernridning
15.00-15.45 Prisutdelning:Vinnare i litteraturtävling,

slogantävling och lottsedel tillkännages.
16.00-17.00 Hela Kyrkan Sjunger med Margit Borgström

Konstutställning
Hantverkare
Algutsboda Hembygdsförenings
spelmän
Älgskadefondförening
Hästskjuts
Hoppborg
Långasjö GOIF med ungdomstunering i
fotbollsborg
Scouterna kanot och korvgrillning
Hembygdsstugan försäljning av våfflor
Klasatorpet

Lottakåren med kaffeförsäljning i
Sockenstugan
Långasjö Sockens Sparbank öppet hus
Dackebuss transporterar från parkeringar
Runes Bensin sänker bensinpriset med 15
öre/liter
Långasjö Skytteförening luftgevärsskjutning
Gokarthallen kör paintball
Bebo Landsbygd
Musikskolan underhåller
Klintakrogen öppen för dagens rätt
Karl-Erik Nilsson besöker oss

Kvällsaktivitet

 Dessutom

Bygdegården dans och middag
Anmälan senast 9 maj till Börje Karlsson 50135.
Hjälp oss berika denna dag med Er samverkan och närvaro.

Varmt välkomna
Långasjö Sockenråd
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Årsmöte i Bygget
Långasjö Bygdegårdsförening hade sitt årsmöte den 22 februari. Det gån-
gna året har varit ett  ovanligt år i föreningens historia. Fyllt av många
och långa möten i såväl styrelse, kommittéer, arbetsgrupper som med
entreprenörer, försäkringsbolag och myndigheter. Otaliga telefonsamtal
har ringts till Boverket, kommunen, riksförbundet, byggledning, anbuds-
givare, leverantörer, sponsorer och, inte minst, mellan alla oss som har
jobbat ideellt med Bygdegården. Det har varit ett jobbigt, lärorikt, spän-
nande och, framför allt, roligt år! Mest tack vare alla  uppmuntrande ord
och glada tillrop från folk i bygden som tyckt att resultatet blivit bra. Ett
stort TACK till er alla!

Vid årsmötet lämnade Torbjörn Svens-
son  och Erling Karlsson en fullödig re-
dovisning av vad hela byggnationen har
gått till. Totalt har Bygdegården kostat
drygt 5,5 miljoner, varav föreningens
egen del uppgår till 1,1 miljoner. Det har
vi fått ihop genom eget arbete och välvil-
liga sponsorer, både stora och små.
Övrigt är försäkringspengar och bidrag
från Boverket och Emmaboda kom-
mun.
Styrelsen ser ut så här: ny ordförande
blev Erling Karlsson, vice ordförande
Börje Karlsson, sekreterare Berit Elofs-

son, kassör Torbjörn Svensson samt
ledamöter Håkan Elofsson, Bo Sunes-
son och Annette Dahlskog, som nyvaldes.
Suppleanter är Lars Gustafsson och
Krister Jonsson.
Börje i Sibbahult har alltså avslutat en
ordförandeperiod som varat i 41 år! Han
tillträdde 1963. Ett rekord som inte
många lär slå! Erling, som nu tillträder,
blir föreningens tredje ordförande. Den
förste var Erik Karlsson, Västregården.
Som tur är sitter Börje kvar i styrelsen
ännu ett tag och tar gärna emot alla bokn-
ingar av Bygget som vanligt.

Lediga hus och
lägenheter i
Långasjö.
Hus:

Backegårdsvägen 47 Långasjö
Ägare: Leif Eriksson
Tel: 0471-50106
     --------------------------------------
Stomvägen 9 Långasjö
7 rum och kök. 155kvm
Pris: 695.000:-
Ägare: Carina och Christian
Gunnarsson
Kontakta Nybro Fastighetsbyrå
0481-18400
     --------------------------------------
Pingstkyrkan Långasjö
Pris: 200.000:-
Samlingsal ca 150 kvm + en liten
lägenhet på ca 40 kvm.
Byrskogs Fastighetsinvest
0471-13077
     --------------------------------------
EBAs lägenheter 0471-18401

Kyrkvägen 36 Långasjö
2 rum och kök 69 kvm
     --------------------------------------
Radhuset Strängsmåla
Geijervägen 8d Långasjö
Liten 2:a 53kvm
Obs! Passar en ungdom
     --------------------------------------
Leif Erikssons lägenheter 0471-50106
Stomvägen 3 A Långasjö
3 rum och kök.
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Årsmöte
Långasjö Sockens Hembygdsförening

kallar till årsmöte
i Sockenstugan den 14 mars kl 15.00

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar
kommer

Maria Nilson
doktor i litteraturvetenskap, att presenterar

sin doktorsavhandling om Gertrud Lilja.

Alla är varmt välkomna!

PS.
Vår nya hemsida,

www.langasjo-hembygdsforening.se
är nu klar!

Gå gärna in och se hur fin den blev!
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Återinvigning av Långasjö Bydgegård
Den 14 juni var det äntligen dags! Efter vintern och vårens byggnation var tiden för återinvigning inne.

Ny ordförande för Långasjö Hästsportklubb.
Långasjö Hästsportklubb hade årsmöte mitten av februari och till ny ordförande har valts Anders Johansson.
Anders jobbar vanligtvis på Fritids i Långasjö så han är välbekant för de flesta av oss. Vi  välkomnar Anders in
i styrelsen och ser fram mot ett nytt spännande år.
Samtidigt vill vi passa på att tacka de som avgår ur styrelse för deras insatser och hoppas att de fortsätter vara
aktiva i vår förening.

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!

Under våren kommer vår lektionsverk-
samhet att utökas med ridlekisgrupper.
Ridlekis vänder sig till barn mellan 5-9
år som är nybörjare eller har endast lite
ridvana. Om Ni har frågor vänder Er
till Susanne 0477 – 630 92.
Den 13 –14 mars har vi ridhuset uthyrt
till föreningen ”Westernryttarna i Glas-
riket”.
På lördagen kommer det att hållas kurs
i ridhuset och under söndagen kommer

det att vara en ”clinic” där man kan del-
ta som åskådare mot en inträdeskostnad.
Hästklubben kommer att ha försäljning
av fika och godis vid ridhuset.
LRF har i april hyrt ridhuset för att ha
”Staketets dag” .Temat är” -Hur man
stängslar in sina djur och hur man
stängslar ut vilda djur.
Vi kommer att ha klubbtävlingar under
våren där kommer våra egna medlem-
mar att tävla mot varandra hoppning.
Datum är ännu ej fastställt.

För Er som inte har varit till ridhuset är
det mycket väl värt ett nytt besök. Våra
pensionärer har satt panel på väggen mot
läktaren och vi tycker att detta blivit jätte
fint. Isolering har kommit hem så nu
behöver vi hjälp igen från frivilligt att
isolera och slå glespanel.
Om Du vill vara med att hjälpa till ring
Annika 0471 – 504 94.
Väl mött.

Långasjö Hästsportklubb.
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Biblioteket i
Långasjö
Notisen om vårt bibliotek i förra num-
ret av Träskoposten resulterade i fyra nya
låntagare plus några som kände sig ma-
nade att återuppta besöken. Vi hoppas
att trenden håller i sig och att ytterligare
lässugna hittar vägen ner till sjön och
”Mellangården”. Det bästa sättet att vär-
na sitt bibliotek är ju att besöka det!
Nu är statistiken klar för 2003 – det to-
tala antalet utlån av böcker och tidskrift-
er till både dagis, skola och allmänhet var
8 562, vilket innebär en ökning med 801
lån. Dock sjönk besökssiffrorna något.
På allmänhetens öppettid kl 14.30-18.30
kom 74 färre än året dessförinnan, sam-
manlagt 678 besök.
Biblioteket vill passa på att tacka för den
avhandling om Gertrud Lilja som vi fått
som gåva av dess författare Maria Nil-
son, via Karin Gunnarsson. Den finns
för utlån till alla som är intresserade av
att fördjupa sig i denna numera tämligen
glömda författargärning. Givetvis finns
flertalet av Gertrud Liljas romaner och
noveller att låna för den som inte tidi-
gare stiftat bekantskap med henne eller
den som på nytt vill läsa någon av hennes
klarsynta skildringar.

SKSKSKSKSKOGSTRÄFFOGSTRÄFFOGSTRÄFFOGSTRÄFFOGSTRÄFF
I samarbete med LRF Konsult och SÖDRA

inbjuder
Långasjö Sockens Sparbank

till skogsträff
onsdagen den 17 mars.

Plats: Långasjö Bygdegård

Tid: 19.00 till c:a 21.00

Program

SKATTENYHETER
Generationsskifte

Anders Boman,  LRF Konsult/Skogsbyrån

INFORMATION FRÅN  SÖDRA
Mats Gustafsson, Tingsryd Linneryd SBO

BANKINFORMATION
Ingvar Gustavsson

 Vi bjuder på fika.

Anmälan till Långasjö Sockens Sparbank
senast den 15 mars
tel. 0471-24 49 90.

VÄLKOMNA!!

Långasjö Sockens Sparbank
 - Bygdens bank sedan 1880-

Långasjö PRO-
förening
Föreningen har haft sitt årsmöte i
Sockenstugan i Långasjö. Förenin-
gen har nu 30 medlemmar varav 4
nya för året.
Följande valdes till styrelsen:
Ordf Olle Henriksson 50425
V ordf Elin Fransson 50399
Sekr. June Eriksson 50187
Kassör Olle Sjökvist 50213
Studieorg. Maria Elofsson 50160

Greta Konradsson 50119
Karin Lundin 50116

Föreningenens nästa möte äger rum den
22 mars   kl 14.00 i Sockenstugan då
Ingrid Svensson presenterar “Den gam-
la dansbanan”.
Alla hälsas hjärtligt välkomna!
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Bytardag på
Idrottsplatsen

Vi byter idrottsutrustning med
varandra

Har Dina barns fotbollsskor blivit
för små?

Kom till idrottsplatsen den 4:e
april mellan kl 14-17

För Info. Kontakta Monika
Söderberg

Byt upp Dig Du med!

Långasjö GoIF

Långasjö GoIFs matcher våren 2004

Torsdag 22/4 Långasjö– Vederslöv/Dänn.IF Kl: 18.30

Måndag 26/4 Hovshaga – Långasjö Kl: 19.00

Måndag   3/5 Bosnien/Herc.IF – Långasjö Kl: 19.00

Måndag 10/5 Långasjö – Norrhult BK Kl: 19.00

Måndag 17/5 Braås – Långasjö Kl: 19.00

Lördag 22/5 Långasjö – Åfors Kl: 15.00

Lördag 29/5 Väckelsång – Långasjö Kl: 15.00

Tisdag   1/6 Långasjö – Räppe Kl: 19.00

Tisdag   8/6 Furuby – Långasjö Kl: 19.00

Tisdag 15/6 Långasjö – Johansfors Kl: 19.00

Måndag 21/6 Rottne/Åby – Långasjö Kl: 19.00

Tisdag 29/6 Långasjö – Rottne/Åby Kl: 19.00

Öppettider tom 31 mars:

Mån - Fre 10.30 - 17.00
Lör  9.30 - 13.00
Öppettider from 1 april:

Mån - Fre 9.30 - 18.00
Lör  9.30 - 13.00

        Välkomna!

0471-50430

Fräscha upp din båt!
Bra priser på färg

och övriga
underhållsprodukter.

Vi utför reparationer och service
på alla slags båtar och motorer.

Vårens stora erbjudande:

Komplett båt under 10 000 kr !
Höga Rod 325 + Åror +

Minnkota El-motor 30 + Batteri +
Flytväst + Ankare +
Ankarlina + Öskar

Den 1 april får du byta till sommardäck.
Behöver du investera i nya? Kontakta oss
Denna säsongen ännu bättre priser.

Den 1 april är
Båthallen fylld

med ÖVER 20 NYA
BÅTAR!
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Bertha jag minns dig än…
Att få uppleva våren, blommorna och fågelsången år efter år samtidigt
som ens barndomsvänner lämnar jordelivet en efter en kan nog vara både
en välsignelse och en utmaning. hoppet sägs vara det sista som lämnar
människan och så tycktes det vara även för Berta Bredby.

Trots att hon satt i rullstol sina sista da-
gar deklarerade hon tydligt för sin om-
givning att hon snart skulle vara på benen
-Våren var ju på intågande i Bredalycke
och vem vill vara utan den?
Kanske upplever hon en fantastisk vår
tillsammans med sina nära kära där hon
nu befinner sig och vi minns henne för
den fina människa hon var och allt som
hon gav.

Bertha har varit en inspiration för mig
när jag tänkte på min egen ålderdom och
jag är tacksam att jag fick lära känna
henne på ålderns höst. Det jag bär med
mig starkast är det fina välkomnande
man fick och hur hon alltid gav sig tid
att prata. Tid är en bristvara för många
idag, men i Bertha hus fanns det oändligt
med tid, tid som jag är tacksam över att
ha fått uppleva ! Dagarna efter hon läm-
nat sin vandring på jorden skrev pennan
följande sång…

BERTHA, JAG MINNS ÄNNU, HUR JAG KOM TILL DITT HUS
VI SATT VID DITT FÖNSTER OCH TITTADE UT
VI TALADE OM ALLT MELLAN HIMMEL OCH JORD
TIDEN STOD STILLA NÄR JAG LYSSNADE TILL DINA ORD

JAG HAR EN VÄN, DÄR JAG ALLTID KÄNT MIG VÄLKOMMEN
MEN NU HAR DU ÅKT HEM TILL HIMMELEN IGEN
MIN VÄN JAG MINNS DIG ÄN

MÅNGA SKRATT OCH EN FIN VÄNSKAP FICK JAG TILL SVAR
NÄR JAG KOM DIG TILL MÖTES, NÄR VI TRÄFFADES DU OCH JAG
DU BJÖD MIG PÅ FIKA OCH JAG KÄNDE MIG SOM EN KUNG
OCH DU SÅG INGEN SKILLNAD PÅ GAMMAL ELLER UNG

JAG HAR EN VÄN, DÄR JAG ALLTID KÄNT MIG VÄLKOMMEN
MEN NU HAR DU ÅKT HEM TILL HIMMELEN IGEN
MIN VÄN JAG MINNS DIG ÄN

BERTHA DU VAR SÅ KLAR DU MINDES SÅ VÄL DINA UNGDOMS DAR
DET HÖRDES PÅ DITT TAL ATT DU TRIVDES NÄR DU VAR BARN
MEN ÅREN HAR GÅTT OCH LÄNGE HAR DU VÄNTAT
PÅ ATT ÅTER FÅ TRÄFFA DEM SOM DIG LÄMNAT

DET HAR VARIT EN GÅVA
ATT FÅ LÄRA KÄNNA NÅN SOM DU
MEN KÄNSLOR KAN VARA SVÅRA
NÄR EN VÄN LÄMNAR LIVETS HJUL
OM JAG KUNDE MÅLA
VORE DU EN ÄLVA I SKIMRANDE LJUS
JAG KAN NÄSTAN LOVA
ATT TAVLAN SKULLES SÄLJAS PÅ EN MINUT…

Tack Bertha för allt du gav… /
Peter Elmberg

Aktiviteter på
Träffpunkten
Allégården

Lättgympa för alla kl:10.15
Måndagar och torsdagar
    ----------------------------------
Kvällsfilmcafé med storbild
Tis:9 Mars kl.18.30
”Långasjön: Vår-Höst-Vinter”
Pris:20 kr Smörgås & Öl/läsk ingår
Förbeställ gärna tel.500 45 dagen
innan.
    ----------------------------------
Sång och Musikunderhållning med
Göingeflickan Barbro och Lars
Fre.19 Mars kl:14.30
Pris:25 kr ink.fika
    ----------------------------------
Filmcafé med storbild
26 Mars kl:14.30
”Filmen om bygden av Stig Kratz”
Pris:15 kr ink fika
    ----------------------------------
Bingo
Tors:1 April kl.13.30
Pris:5 kr/brickan

Ett stort tack till ...

Emmaboda
kommun

som hjälper oss med
tryckningen av Träskoposten.

Nästa nummer av
Träskoposten

Manusstopp:   28 april
Utgivning:   7 maj
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
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Hembygsföreningens
styrelse rapporterar
- årsmötet i Sockenstugan blir söndagen

den 14 mars kl 15.00. Nyblivna dok-
torn i litteraturvetenskap Maria Nil-
son presenterar sin doktorsavhandling
om Gertrud Lilja.

- Hembygdsföreningens nya hemsida
är färdig och kan ses på

www.langasjo-hembydsforening.se

- Klasatorpet har öppet 15 maj - 15
augusti kl 9.30 - 18.00

- Hembygsdstugan har öppet 28 juni -
15 augusti kl 15.00 - 20.00

- Hembygdsföreningens resa för
medhjälpare går till Åland sön -
måndag den 3 - 4 oktober.

- diskuterades problemet med ett nytt
inbrott på Klasatorpet

Lisa Syrén
kåserar kring ”Radiominnen”

Kulturkväll
Torsdag 11/3 kl 18.30
i Långasjö Bygdegård

Lilla sångfågeln Klara Nilsson
uppträder

Kaffeservering och lotterier

Välkomna
Långasjö Bygdegårdsförening

Klintakrogen

Pizzapremiär!
Fredagen den 5 mars, efter kl
16.00, kommer vi att ha

pizzapremiär.
Pizza kommer att serveras:
 Vardagar 16.00 - 20.00

Lördag - söndag: 12.00 - 20.00
Du kan också köpa pizza för

avhämtning.
Välkomna!

Lunchservering
Vi har lunchservering (dagens rätt)

vardagar 11.00 - 13.30
Lördagar och söndagar erbjuder vi

helgmeny.

Nya öppettider:
Måndag - fredag 9.00 - 20.00
Lördag - söndag 12.00 - 20.00

Välkomna!

tel. 50411
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