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Nyhetsblad för

Detaljprogram Långasjö Gille
LÖRDAGEN DEN 15 MAJ 11.00-16.00

11.00-16.00 Brandutbildning för barn, Röda Korset medverkar
11.00-13.00 Tipspromenad runt sjön
11.00-13.00 Veteransbilsklubben ställer ut bilar och motorcyklar
11.00-12.00 Fisketävling för barn, anordnas av Båt och Fiske
11.30-12.00 Westernridning
12.00-12.30 Stig Hermansson berättar om Getrud Lilja
12.30-13.00 Hela Kyrkan Sjunger med Margit och Rolf Borgström
13.00-14.00 Pippi och Emil kommer på  besök
13.30-15.30 Visning av gamla Långasjöfilmer
14.00-14.20 Hela skolan sjunger
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 och Rolf 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
Biblioteket har öppet hus, vykortsutställning
Klintakrogen öppen för dagens rätt
Karl-Erik Nilsson besöker oss

Kvällsaktivitet

 Dessutom

Bygdegården, grillbuffé, dans till Donald och Benny, 150 kr
Anmälan senast 9 maj till Börje Karlsson 50135 eller Berit Elofsson 50400
Hjälp oss berika denna dag med Er samverkan och närvaro.

Varmt välkomna
Långasjö Sockenråd
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Från minnenas
album
Hösten 1956 flyttade jag med make och
barn från Lövåsen strax utanför Växjö,
där vi var grannar med Lill-Lövis och
hans föräldrar Beda och Edvin, till Tot-
amåla. Från ett litet hus på två rum och
kök, till en stor bondgård med många
rum. Och det var inte bara skillnad på
boendet, utan här fanns en underbar
natur med gullvivor, konvaljer och en
fin sjö för bad och fiske.
Visst låg gården lite ensamt, men det jag
nämnde ovan uppvägde allting.
Jag minns särskilt en valborgsmässoaf-
ton när vi skulle åka och titta på ma-
jbålet vid ordenshuset. När vi kom dit

En flicka från Långasjö
Hon åkte skidor, men då blev det tö
Och snön den blev som klister
Nu kontrollen helt hon mister
Hon fick hela ansiktet fulltutav snö.

Elin Fransson

Långasjö
Hästsportklubb
Hej igen!!
Nere i ridhuset pågår verksamheten för
fullt. Nu har vi dessutom två snickare
på plats för en tid framåt som hjälper
våra duktiga ideella snickare som vi ald-
rig hade klarat oss utan.
Vi har haft både dressyr och hopptäv-
lingar nere i ridhuset och då finns det
även chans att köpa fika, så kom gärna
ner och heja fram våra duktiga ryttare
när tillfälle bjuds!
Naturligtvis är vi även utanför kommu-
ngränsen för att försvara klubbens färg-
er. Både lokala och regionala tävlingar
har vi besökt.
Vid Långasjögillet finns möjlighet till pon-
nyridning nere vid ridhuset, då säljer vi
även våra fina almanackor, goda kolor
och klubb T-shirts. Kom gärna ner och
besök oss!!
På tal om almanackan så har vi varje
månad ett medlemslotteri där du kan
vinna fina priser om du är lycklig ägare
till en LHSK almanacka. Vackra glaspris-
er finns i potten så köp en almanacka så
kan du vara med och vinna samtidigt
som du stödjer klubben.
Januari vinsten gick till Ingrid Bruze i
Emmaboda, februari vinsten vanns av
Håkan Elofsson i Sibbahult, mars vin-
sten erövrades av Charlott Fransson på
Grimmansmåla gård. April vinsten ham-
nade i Långasjö hos Caroline Blomqvist.
Grattis alla vinnare och ett STORT tack
för att ni stödjer Långasjö Hästsportk-
lubb!
Vi syns vid gillet.
LHSK
PS
Tack för att du saktar ner när du ser en
häst vid väggrenen.

Lediga hus och lägenheter i
Långasjö

Råamåla 108 Långasjö
Fritidshus .
65 kvm boyta, 3,3 ha
pris: 425 000:-
Båda. Tingsryds Egendomsbyrå 0477-
10000
   --------------------------------------
Kyrkvägen 40 Långasjö
Hyres ledig
Laila o Erling Karlsson 0471-50006
   --------------------------------------
Lägenheter:

Kyrkvägen 36 Långasjö
2 rum och kök
EBA:s 0471-18401
   ---------------------------------------
Ängsvägen 14b Långasjö
2 rum och kök. 62 kvm
Wicabo 0480-473080
   ----------------------------------------
Kyrkvägen 34 Långasjö
2 rum och kök. ledig 1/6
Bo Sunesson 0471-50426, 070-2497204
   ---------------------------------------
Stomvägen Långasjö
3 rum och kök. 84 kvm
Leif Eriksson 0471-50180

Hus:

Pingstkyrkan Långasjö
stor lokal 100 kvm
lägenhet 40 kvm
pris: 200 000:-
Byrskog 0471-13077
   ---------------------------------------
Stomvägen 9 Långasjö
7 rum och kök.
pris: 695 000:-
Granvägen 8 Långasjö
6 rum och kök.
pris: 695 000:-
Båda: Nybro fastighetsbyrå 0481-18400
   ---------------------------------------
Backegårdsvägen 47 Långasjö
Leif Eriksson 0471-50180
   ---------------------------------------
Hagvägen 5 Långasjö
5rum och kök. 112 kvm
Mats Klaesson 0471-50926 arb.
   --------------------------------------
Koppekull 118 Långasjö
ca.168 kvm boyta.
pris: 990 000:- eller högstbjudande

såg jag en man med basker på huvudet
och jag sa till min make att det är säkert
en trubadur som skallunderhålla vid
brasan. En sångkör sjöng de traditionel-
la majsångerna, mannen i baskern häl-
sade våren välkommen. Efter en stund
komhan fram till oss och sa, jag vill häl-
sa er välkomna till Långasjö, jag är er
kyrkoherde Jan Redin och detta är min
fru Lisa. Gissa om vi blev snopna, det
var ingen trubadur. Jag kan ännu känna
den rodnad som kom på mina kinder.
Efter 48 år är jag ännu en Långasjöbo
med 5 barn och 13 barnbarn och jag
trivs här. Jag kan nu ta en dag i sänder
efter många aktiva år.

Elin Fransson
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Från stadsbo till skogsbo
Det var i juni förra året. Jag hade precis slutat skolan, en slags folkhög-
skola i Skåne, och hade bestämmt mig för att prova på lantlivet över som-
maren. Jag skulle bo hos vännerna Peter och Anne i Mundekulla.

En solig dag kom jag alltså till stationen i
Emmaboda och vandrade vägen till
Mundekulla med en ryggsäck på ryggen
och en gittar i hand som enda ägodelar.
Den vägen har jag vandrat många gånger
sedan dess. I Mundekulla hade jag des-
sutom blivit erbjuden ett sommarjobb ,
att röja i Peters pappa Berndts skog.
Eftersom jag tyckte att skogsarbete verk-
ade intressant och friskt så bestämde jag
mig för att nappa på erbjudandet, även
om jag dessförinnan aldrig hade hållt i
en röjsåg och kunde hjälpligt hantera en
motorsåg.
Men eftersom jag gillar utmaningar så
tog jag röjsågen på axeln och knallade ut
i skogen. De första dagarna var Berndt
med och visade hur jag skulle göra, un-
gefär. Veckorna gick och jag vandrade
fram och tillbaka i skogen med min
röjsåg. Ibland var det väldigt ensamt och
jag tänkte “vad har jag gett mig in på?”
Men envis som jag är så bestämde jag
mig för att fortsätta min nystartade
skogshuggarkarriär, trots att det var lite
motigt ibland och beståndet verkade väl
“övermoget”.
Sommaren gick, svetten rann och i
Mundekulla var det musikfestival och
mycket människor. Efter diverse
småhaverier rasade den gamla Husqvar-
nasågen ihop en gång för alla och rep-
aratören ville inte laga den mer. Då in-
vesterade jag i min första egna röjsåg.
Till slut blev jag färdig med skogområ-
det jag föresatt mig att röja och det var
en lycklig stund när jag insåg att jag var
färdig. Stolt gick jag igenom skogen och
begrundade den goda gärningen jag gjort
för naturen. Under hösten fick jag även
kontakt med Södra och fick provröja åt
dem. I Grimsgöl. Ja jisses. Jag fick röja
ett område till fast pris och det var nog
tur för annars så hade det nog blivit den

dyraste röjningen som någon köpt in.
 Alla har vi ju varit små och man måste
ju lära sig att krypa innan man kan gå.
Mina bristande kunskaper i filningsteknik
och en såg som troligtvis var
tillverkad en tidig måndagmorgon var
nog de största orsakerna till att
arbetet tog tid. Men jag fortsatte ändå
med röjandet för jag tänkte att
”någon gång måste det ju börja gå lite
lättare”.
I januari fick jag kontakt med några kil-
lar som röjer kraftledningsgator åt Syd-
kraft. Så fort snön försvunnit så tog jag
bilen till Orrefors och där började jag
att jobba ihop med några “gamla rävar”
som jobbat i skogen i flera decennier.
Det första som hände när jag kom och
började att jobba med dem var att jag
fick slänga min “Nygamla” såg och skaffa
mig en ny och lära mig att fila ordentligt.
Det var oerhört lärorikt att jobba ihop
med ”gamlingar”.
Sen fick jag ju stå ut med att bli levande
rökt där vi satt i Folkvagnsbussen och
höra grova ord tills öronen hotade med
strejk. Det är sånt som man får leva med.
Jag har alltså blivit kvar på landet i
Mundekulla och under våren så har jag
fortsatt med att jobba i skogen och jag
har startat upp en egen firma Den
heter Calles skogsvård. Jag började i
mars på allvar och efter kraftledningsrö-
jande och mycket jobb på egen hand så
har jag nått upp till en normal arbetstakt.
Nu när det är vår och solen gassar för
fullt så är det underbart att arbeta i sko-
gen. Nu har jag insett att det är dags att
börja leta efter en arbetskamrat. För
jobbet blir dubbelt så roligt om man är
två. Så, om du har röjning som behöver
göras så får du gärna kontakta mig:

Carl Johan Persson, 0471- 504 34

Stavgång på tisdagar kl. 18.00
Samling vid idrottsplatsen

Långasjö GOIF

Hembygdstugan
i Långasjö
Ett år går väldigt fort. Det är redan
dags att börja tänka på kaffe, våf-
flor, sylt och grädde. Vi öppnar som
vanligt måndagen efter midsom-
mar, alltså den 28 juni och har
öppet i 7 veckor till den 15 augusti.
Vi hoppas på fint väder och lika
många trevliga gäster som förut.
VÄLKOMNA.

Leoparder på
innebandytunering
Under påsklovet har den stora och
efterlängtade innebandytuneringen
i Emmaboda ägt rum. Alla fritid-
shemmen i kommunen deltog med
lag, så det var väldigt många barn
och vuxna på plats denna onsdag.
Vi hade anmält två lag – Coolteam -,
ålder 9-12 år och – Leokämparna -, ålder
6-8 år. Innan själva tuneringen har vi
varit fullt sysselsatta med att förbereda
oss. Givetvis har vi tränat bandy, men
även fixat med flaggor till hejaklacken
och matchtröjor med Leoparder på osv.
Tuneringsdagen började redan kl 8.00 då
bussen avgick från fritids. Väl i Emma-
boda sporthall och alla omklädda i res-
pektive ”munderingar”, tågade lagen in i
stora A-hallen där alla presenterades. Även
Ann Willsund fanns på plats och höll
invigningstal.Vi mötte hårt motstånd och
trots tappert kämpande gick vi inte till
final. Vissefjärda fritids och Leoparden
fixade med serveringen av korv, bröd
och saft, vilket hade en strykande åtgång.
Efter en lång och intensiv dag återvände
vi trötta men nöjda med dagen.
Tills nästa års innebandytunering återko-
mmer vi med nya krafter.

Coolteam och Leokämparna
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Sockenrådets årsmöte
Sockenrådets årsmöte ägde rum söndagen den 21 mars. Mötet besöktes av ca 70 personer och inleddes med
Musikgudstjänst i kyrkan, där kantor Emma Åhlander Hansson med ”orkester” och Kyrkokör bjöd på vackra
toner och rytmer.

Långasjö GoIFs matcher våren 2004

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

Verksamhetsberättelse 2003 för Långasjö Sockenråd
Styrelsen har under året haft åtta styrelsemöten och ett årsmöte. Årsmötet inleddes med Musikgudstjänst och
fortsatte sedan i Sockenstugan där banken bjöd på kaffe. Nyinflyttade till Långasjö var inbjudna och hälsades
välkomna.

Därefter bjöd Långasjö Sockens Spar-
bank på kaffe i Bergstrandsalen som
Sockenrådet serverade. Förutom de tra-
ditionella punkterna som brukar avver-
kas på ett årsmöte, med bl.a Johanna
Arvidsson som invald ny ledamot, så
presenterade Magdalen Thiel och Ro-
land Klang Sockenrådets planerade pro-
gram på Gillet, som äger rum den 15
maj, vilket väl ingen har undgått?

En del frågetecken kring Gillet dis-
kuterades och rätades ut. Ett problem
kvarstår dock, vilket gäller den väntande
hårda trafik på väg 120, eftersom bilut-
ställningen, den s.k. ”Strippen” i Emma-
boda, äger rum samtidigt som Gillet.
Har ni ärenden eller frågor som berör
Sockenrådets arbete så är Ni välkomna
att kontakta någon av nedanstående:

Sockenrådets styrelse inför år 2004 ser
ut så här: Berit Elofsson (ordf.) Krister
Jonsson (v.ordf.) Britt-Marie Sunesson
(sekr.) Lars Pettersson (kassör), och föl-
jande ledamöter: Ethel Svensson, Rob-
ert Elofsson, Magdalen Thiel, Sven Tol-
lerud, Elisabeth Klaesson, Roland Klang,
Johanna Arvidsson

Britt-Marie Sunesson

Under året har vi arbetat med att få nya
informationsskyltar vid infarterna till
Långasjö, vilka så småningom ska vara
på plats. Vi har även jobbat med skyltar
som ska hälsa besökare välkomna hit.
Skyltarna är tillverkade i trä och ska ut-
formas som en träsko och förses med
sticktak och ska förhoppningsvis vara på
plats till Gillet.
Vi har även medverkat vid grannsam-
verkansmöte, och möte om utvandrarle-

den och där påtalat behov av cykelväg
mellan Långasjö och Emmaboda.
Vi har stött på kommunen om behovet
av röjning på deras tomter i samhället
och påtalat behov av belysning vid af-
fären och bakom Allégården.
Sockenrådet har fortsatt stötta Fritids-
gårdens verksamhet och Träskoposten.
Årets möten har dock till stor del hand-
lat om planering inför det stundade Gillet

som från början planerades att vara i
oktober, men som sedan sköts fram på
grund av kollision med andra evenemang.
Styrelsen har bestått av följande: Berit
Elofsson (ordf.) Krister Jonsson (v.ordf.)
Britt-Marie Sunesson (sekr.) Lars Petters-
son (kassör), och följande ledamöter:
Ethel Svensson, Robert Elofsson,
Magdalen Thiel, Sven Tollerud, Elisabeth
Klaesson, Roland Klang, Karl-Johan
Sandberg, Lisa Engman.
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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 www.batochfiske.com

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 !

Ett stort tack till ...

Emmaboda kommun

och

Långasjö Församling
som hjälper oss med

tryckningen av Träskoposten.

Nästa nummer av
Träskoposten

Manusstopp:  8 september
Utgivning:   17 september
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

Roddbåt HR 325
+ MinnKota El-motor + Batteri

+ Flytväst + Öskar
+ Ankare + Ankarlina

Gäller tom 31 maj

Byta dina däck eller köpa nya?
Kontakta oss!

Orginalmonteras av de största
biltillverkarna i Japan så som:
Toyota, Mazda, Honda, Mitsubishi,
Suzuki, Lexus & Nissan

 Båthallen fylld
med ÖVER 20 NYA

BÅTAR + beg.
båtar & motorer

Långasjö Gille 15 maj:

Vi har öppet till 17.00 med
många FINA PRISER på
FISKEGREJOR.

Välkomna!

Två människors vår

Intet är så oändligt
så värnlöst och bart
så naket och skört
som två människors vår

Intet är så skälvande
så tvekande, sökande
som den stunden
då två människors möts

Intet är så rent
så bräddfullt och helt
så av stjärnor överstrött
som två människors vår

Karin Karlsson, Värnamo
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En Vandrares dagbok  (Del 1)
Vandraren gav sig  iväg en strålande
vinterdag och efter många timmars van-
dring passerade han en by vid namn
Källeryd och möttes av en ståtlig karl.
Vandraren frågade om han fick utföra
lite dagsverke och blev vänligen emot-
tagen och visad till vedhögen som sakta
sjönk i takt med att solen gick ner över
nejden. De spikade även upp vindskivor
och flyttade stenar. Spred ut grus på gård-
splan och matade hönsen. Lita på att
vandraren var trött när kvällen kom och
dessutom visade det sig vara husbond-
ens födelsedag  just denna dag. Att job-
ba så hårt på sin födelsedag hörde vard-
agen till i husbondens liv som berättade
att han nyligen sålt både bil och dator då
han upplevde att de materiella prylarna
slukade hans tid och numera hade han
mer tid till familjen. Vandraren plock-
ade upp gitarren och sjöng ”Livet e’ mer
än chips och data spel” och tillsammans
konstaterade de att om fler människor
lär sig att inte bli slav under prylarna så
kan framtiden bara antas ljus.
Nästa dag fortsatte vandringen. Solen
sken och vandraren kände sig glad och
fri. Han passerade ett litet hus i skogs-
brynet av byn Broakulla där han knack-
ade på. En man vid namn Christian öp-
pnande som visade sig vara en mycket
trevlig man, dessutom med Tyskt påbrå
vilket intresserade vandraren som tyckte
om olika typer av människor och kul-
turer. Dagen var ännu ganska ung, solen
sken från en blå himmel och avsikten
var egentligen att vandra några mil till
innan kvällen kom. Vandraren kom dock
att trivas mycket bra i umgänget med
Christian och hans familj och tackade
därmed ja till erbjudandet om logi för
natten. Han förundrades över den
klokhet som inte minst barnen i famil-
jen hade. Detta ingav vandraren hopp
och tro inför framtiden. Med sådana
kloka ungdomar kan framtiden bara antas
ljus tänkte han för sig själv i takt med att
han stilla vaggades till sömns.
Dagen därpå fortsatte vandringen upp
emot bergen och nästa anhalt var en by
vid namn Getasjökvarn där han träffade
en äldre dam som gnotade i sin trädgård.
Hon berättade om drömmar och svun-
na tider samt friheten och glädjen i att
bo på landet. En timme gick snabbt, men
vad spelar tiden för roll i en vandrares
vardag? De skildes åt med ett leende på
läpparna och vandraren tänkte: ”Finns
det sådana äldre människor som före-
bilder så kan framtiden bara antas ljus”.

Nästa dörrknackning ägde rum i en by
vid namn Spritsmåla. En dam i yngre
medelåldern öppnade dörren och trots
att vandraren inte var alldeles nyduschad
och ”luktade skog” blev han vänligt
emottagen. Hon talade om utbildningar,
psykologi, dans och om att förverkliga
mål. Vandraren förundrades och glad-
des med kvinnans drömmar och viljan
att förverkliga dem. Han tänkte: ”Så
länge människor har drömmar så kan
framtiden bara antas ljus.”
Det hade blivit mörkt när vandraren
fortsatte. Efter nån kilometer stötte han
ihop med en man som bodde i ett vack-
ert hus. Att husägaren var snickare gick
inte att ta miste på med tanke på husets
vackra fasad. Efter ett trevligt samtal
fortsatte han dock sin vandring och
tänkte att om det är sådana människor
som bygger våra hus med en kärleksfull
hand på säker grund, kan framtiden bara
antas ljus.
Att vara en sann vandrare innebär att
man måste vara vän med både naturen
och natten varpå han med jämna mel-
lanrum sneglade in emot skogen och dess
granar för ett lämpligt natthärbärge. Han
vände kosan söderut och knackade på
första huset i nästkommande byn trots
att timmen var sen. Familjen välkom-
nade honom in från det nattsvarta
mörkret. Här fick han välja rum och
eftersom han inte kunde välja valde han
att halva natten sova i kontoret för att
sedan avancera upp i vardagsrummet och
dess soffa. Innan John Blund vaggade
till sömns spelade husets son upp ett
enastående trollerinummer som fick van-
draren att nästan tappa hakan. När van-
draren sedan tog adjö morgonen efter
tänkte han för sig själv Om det finns
sådana trevliga människor som släpper
in en ensam vandrare mitt i natten då
kan framtiden bara antas ljus.
Vid ett vägskäl följde han skyltningen
mot Långelycke och bara en kilometer
senare stötte vandraren på en man vid
samma namn som honom själv. Bara
detta gjorde honom ytterst förtjust. Hus-
bonden var stor som ett Lejon och des-
sutom mycket ärlig och ödmjuk. Han
talade öppet om stress och utbrändhet
och om sina böcker han hade skrivit i
ämnet. Vandraren gladdes mycket när
han mötte Husbondens fru som uttry-
ckte sin stora kärlek till hästar och na-
tur. Tillsammans utgjorde de ett härligt
par som tycktes stå vid varandras sida i

vått och torrt. Vandraren fortsatte sin
vandring ut i mörkret tänkandes: om det
finns så kraftfulla, ärliga och kärleksful-
la par då kan framtiden bara antas ljus.
Timmarna gick och skogen blev mörkare
och mörkare, så mörk att vandraren
ibland fick känna sig fram med hjälp av
sin manliga intuition. Han gick djupare
och djupare in i skogen, förbi ”Bruden-
sklippa” tills han nådde en by vid namn
Gissamåla. Alla husen i byn var upplysta
och han valde att knacka på i ett hus
mitt i byn. Tro det eller ej innan han vis-
ste ordet av blev han nästan indragen i
stugan med ett varmt välkomnande.
Husbonden brukade resa i Sibirien och
besöka dess urbefolkning. Han hävdade
att urbefolkningen där nästan är
opåverkad av den västerländska civili-
sationen. Vandraren insåg att det fanns
mycket att göra och hjälpa till med på
gården och tog gladeligen emot en säng-
plats för natten. Första dagen gick åt till
att koka tjära samt en lektion i skridsko
åkning. När vandraren sedan slängde
fram iden att de skulle bygga en bastu
nappade husbonden direkt. Nästa mor-
gon begav de sig ut i skogen, högg ned
träd, lastade på kärran och så var byg-
get igång. Stockarna barkades och slogs
sedan ned i jorden. Framåt eftermid-
dagen  fortsatte vandraren och lovade
komma tillbaka, förhoppningsvis till en
nybyggd bastu och så tänkte han att om
det finns sådana här trevliga människor
som trivs med sig själva och livet, kan
framtiden bara antas ljus.
På sin fortsatta vandring funderade han
på alla möten under den gångna veckan.
Hur alla bar på drömmar, mål och hitta-
de mening med sin vandring på jorden.
I takt med att mörkret föll hade han
någon mil kvar att vandra. Det väntade
bl.a. en riskfylld vandring över en sjö.
Isen bar honom hela vägen även om den
ibland gav ljud ifrån sig. Men vandraren
hade en tillit och tro att hans stund på
jorden var räknad och att han än hade
långt kvar och många drömmar att
förverkliga. När han slutligen vandrade
in i sin egen boning möttes han av sin
vackra fru vars famn han alltid kom att
återvända till efter sina resor i den stora
vida världen. Tillsammans levde de ly-
ckliga i alla sina dagar och bidrog till att
skapa en mer hoppfull och ljusare
framtid....

Peter Elmberg



Träskoposten Nr 2  20048

Dans
till Donald och Benny
Lördag 15/5 kl 19.00

i Långasjö Bygdegård
Grillmeny, underhållning

Inträde 150 kr
Anmälan till Börje 501 35

eller Berit 504 00 senast 9/5

Välkomna
Långasjö Bygdegårdsförening

Klintakrogen
Gilledagen serverar Klintakrogen tre olika dagens

rätt mellan kl 11.00 – 14.30.

Vuxen 60:-          Barn    35:-

Måltidsdryck, salladsbuffé, kaffe och kaka ingår.

Öppettider: Måndag 9.00 -  14.30

Tisdag - Torsdag 9.00 – 16.00

Fredag 9.00 – 19.30

Lördag - Söndag 12.00 – 19.30

Pizza finns för beställning fredagar efter 16.00 samt
lördagar och söndagar efter 14.00.

Välkomna.

Klintakrogen

tel 504 11

Tips-

promenad
i

natursköna
Plaggebo

söndagen den
23 Maj

kl. 13.00 –
15.00

Fina vinster.
Kaffe med

dopp
finns att köpa.

Arr. Plaggebo
Byalag










