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Nyhetsblad för

SE HIT!
Alla barn som tycker om att sjunga i kör.

Nu startar vi upp en barnkör i Långasjö församling!
Vill ni prova på?

Ta då kontakt med kyrkomusiker Britta Mård
0477-62017

Säsongsstart för luftgevärsskyttet
Söndagen den 19 september kl 16.00 drar

vi igång skyttesäsongen igen.
Gamla som nya skyttar är välkomna.

Vi håller till under Allégården.

Vi är många långasjöbor i olika föreningar som ställer upp för att göra
vår bygd trivsam. Nu har vi sett tendenser till att nedskräpningen
ökar och har en önskan:
Att vi alla hjälps åt att hålla snyggt och rent så

att vi kan fortsätta att vara stolta över vårt
vackra Långasjö

Tävlingsvinnare vid gillet den 15 maj
1:pris Stig Hermansson

Tänk för livet Långasjö är givet!

2:a pris Arnold Alfredsson

Långasjö bäst i vardag som fest!

3:de pris Siv Månsson
“Själv är bäste dräng” det är Långasjös refräng

Vinnare i litteraturtävlingen
Barnklassen: Ellen Hagström
Ungdomsklassen: Sonja Jonasson

Vuxenklassen: Arnold Alfredsson

Träskoposten
försenad
Ett stort tack till
Printfabriken i
Karlskrona
Emmaboda kommun har alltid ställt upp
på ett mycket bra sätt och hjälpt oss med
tryckningen av Träskoposten. På grund
av olyckliga omständigheter (sjukdom
och byte av kopiator) har inte kommunen
kunnat hjälpa oss denna gång.
I vår nöd tog vi kontakt med
Printfabriken i Karlskrona som lovade
att utan kostnad trycka detta nummer
av Träskoposten.
Ett jättestort tack till Printfabriken
i Karlskrona. Utan deras stöd är det
osäkert hur vi skulle kunnat få ut
detta nummer.
I detta nummer publicerar vi ett av de
vinnande bidragen i Sockenrådets
litteraturtävling. Ett stort grattis till Ellen
Hagström som vann barnklassen!
Hennes berättelse, Trädet som ville ut och
resa! kan ni läsa på sidan  9.
Vi grattulerar också Sonja Jonasson och
Arnold Alfredsson som vann ungdoms-
respektive vuxenklassen. Deras
berättelser kommer i följande nummer
av Träskoposten.
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Lediga hus och
lägenheter i
Långasjö
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Långasjö
Hästsportklubb
Hej igen!!
Nu snickras det för fullt nere i ridhuset
igen efter semestern. Många ideella
arbetstimmar går åt att förverkliga vår
dröm om en komplett anläggning. Vi är
så tacksamma för att så många hjälper
till  det finns alltid något att göra ex. slipa,
spackla, måla m.m Ring Annica 0471-
50494 om du vill hjälpa till, hon har gjort
scheman t.o.m November där man kan
anmäla sig när man har tid, då finns det
folk från klubben på plats för att visa
vad som behöver göras. Nu är det
cafeterian, entrén och toaletterna som
ska bli färdiga. Fönsterna mot vägen är
som många redan sett ditsatta med vår
fina logga i mitten.
I höst händer mycket nere i ridhuset
* dressyrkurs med teori och praktik.

Info ring Linda Strand 0471-50220
* körkurs för er som är sugna på att

lära er köra häst. Info Susanne
Gustafsson 0477-63092

* dressyrtävling 25/9 Info Tuija
Strand 0471-50220

* klubbmästerskap i hoppning 17/10
Info Jeanette Pettersson 0471-50307

* den 30/11 kommer polishästen Utter
och hans ryttarinna Ulla-Karin till
ridhuset då får vi lära oss om
säkerhet till häst. Info kommer
senare i ridhuset ang tider och priser.

* boka redan nu den 12/12 i kalendern.
Då firar vi Lucia i ridhuset med bus
och ridande luciatåg.

Som ni sett har vi fårr upp skyltar vid
vägen utanför ridhuset som varnar för
“korsande ridväg”, lätta på gasen när ni
ser sådana skyltar, så kan vi mötas utan
fara i trafiken. Naturligtvis kan vi dyka
upp lite överallt med våra hästar! Tänk
på att det kanske är ditt barn eller
barnbarn som rider i vägkanten… Så
tack för att ni visar hänsyn!!

Tack för denna gång
hälsningar från LHSK

Sommaren på
fritids
Sommaren har varit skön och
avkopplande, trots dåligt väder.
Midsommarfirandet avlöpte på
traditionellt sätt. Med långbord ute på
altanen, där vi åt lönnlövsbröd och
jordgubbsbakelse. För er som inte vet
vad lönnlövsbröd är, så gör man en smet
av kornmjöl, gräddfil, ägg, margarin,
vetemjöl, socker, salt och bakpulver.
Smeten klickas sedan på lönnlövet och
bakas i ugnen. Brödet får då en speciell
smak, och framför allt fint mönster av
lönnlövet. En gammal tradition som vi
vill föra vidare till barnen. Vi har även
hunnit med en härlig utflykt till Aspö som

ligger i Karlskrona skärgård. Vid hamnen
i Karlskrona åkte vi på färjan med
bussen. Väl på Aspö åkte vi till en fin
badplats, där vi lekte och badade (fast
det var jättekallt), grillade korv och
fikade. Innan hemresan köpte vi glass
och godis, det blev en mycket lyckad och
bra dag. Presentkortet vi fått av
föräldrastyrelsen kom väl till pass. Vi
tackar så mycket för detta.
För övrigt har vi badat i Långasjön, städat
i skåp och förråd, varit på utflykt till
klasatorpet.
Barnantalet på fritids är ungefär
detsamma som i våras. Några av de äldre
barnen har slutat och 7 nya 6-åringar har
börjat hos oss. Vi hälsar er välkomna.

Med vänliga hälsningar
Alla på Leoparden

Lediga hus och lägenheter i Långasjö
Hus:
Backegårdsvägen 47 Långasjö
Leif Eriksson 0471-50180
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

Skallebo Långasjö
5 rum och kök, 2 badrum, stort uterum,
källare. Uthus, garage, kräftdamm.
Tomt 46600 kvm.
pris: 865 000:-
Fastighets invest
Kenneth Byrskog 0471-13077
_____________________________
Lägenheter:
Ängsvägen 14b Långasjö
2 rum och kök. 62 kvm
Wicabo 0480-473080
______________________________
Strängsmåla. Långasjö
1,5 rum och kök. 53 kvm
Ledig: 1/9
EBA:s 0471-18401

Hembygdsstugan
Så gick våra sju veckor i stugan lika fort som de senaste åren. Visst började
vi, liksom säkert många andra, misströsta när regnet bara öste ner i början
av sommaren, men med en sprakande brasa blev det ända mysigt i vår lilla
stuga.

När solen sen började skina hela dagarna,
kom också våra gäster som hellre ville
sitta ute. Det hände till och med att alla
borden var upptagna.
Vi blir alla lika glada när Långasjöborna
kommer, inte bara en gång utan flera
gånger under sommaren.

När vi nu ser resultatet visar det sig att
vi, trots regnet, har serverat för ungefär
lika mycket som förra året.
Vi är stolta och glada för alla trevliga
eftermiddagar vi haft med våra gäster
och önskar alla välkomna tillbaka nästa
år.

Kafépersonalen genom
Barbro Krona
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MUNDEKULLA AMFITEATER?
En gammal grusgrop
I Mundekulla finns en gammal grusgrop
på den fastighet där Ingemar Mundebo
växte upp, här hade vägverket en
gruskross på 30-talet. Därefter sålde
Magni Gustavsson (Mundebos far) lite
grus till bönderna i trakten. Jag har ett
svagt minne av att jag var med far och
hämtade grus och jag minns att vi körde
med 2 hästar och att de fick kämpa hårt
för att komma upp ur gropen med det
“stora” lasset.

I huvudet på en konstnär
Denna grusgrop har aldrig blivit återställd
utan är ett fult sår i naturen. Ett sår som
Peter och Anne tyckte vi borde göra
något åt. Det var då Anne kom med idén
att vi kunde bygga en amfiteater.
Jag var (som vanligt) skeptisk till idén
och menade att en teaterscen långt ut i
skogen inte kan gå runt ekonomiskt.

Teaterfolk på besök
En grupp teaterfolk från Vassmolösa
med Bertil Hertzberg (tidigare teaterchef
för regionteatern i Kalmar) och Thomas
Fosell  (Heikon Bejkon) i spetsen. De
blev väldigt positiva och rekom-
menderade oss att gå vidare med
projektet.
Det är knappast någon idé att bygga en
anläggning i skogen om den inte kommer
till användning, därför gällde det att lyssna
med tänkbara aktörer.

Intresse från Regionteatrar,
Vi bjöd därför in cheferna för
Regionteatern i Kronoberg och Blekinge
samt för Byteatern Kalmar läns teater.
Dessa blev mycket intresserade och
menade att läget var perfekt för en
sommarteater mitt emellan residens-
städerna Kalmar, Växjö och Karlskrona
så de ville gärna lägga ett antal
föreställningar i Mundekulla. De blev
också imponerade av platsens skönhet
som ger en spännande naturupplevelse.
Efter dessa och en del andra kontakter
blev jag övertygad om att det fanns
anledning att gå vidare och skissa på
tänkbara lösningar och undersöka om vi
kunde få någon form av stöd för att göra
en sk förstudie.

VD för Framtidens kultur är
positiv
Jag tog kontakt med Framtidens Kultur
i Uppsala som har lite pengar ur de
avvecklade löntagarfonderna att fördela
till kultursatsningar. Det visade sig att
deras VD skulle till Skåne och kunde
passera Mundekulla. Han blev också
mycket positiv och lovade oss lite pengar

för att kunna göra lite försök med ljus-
och ljudinstallationer i sommar. Då vi
menar att vi gärna vill förstärka
naturupplevelsen med ljus- och ljudspel.
Ett sådant monterades under
musikfestivalen av ett specialföretag från
Göteborg. Installationen blev mycket
uppskattad.

Ideell förening bildad,
studiebesök på Dalhalla
Vi har nu bildat en ideell förening och
fått lite medel till en förstudie. I denna
ingår bla att styrelsen ska skaffa sig
kunskap genom studiebesök. Under
augusti månad var vi iväg några dagar i
Värmland och Dalarna och träffade ett
antal eldsjälar bla i Sunne där vi träffade
chefen för Västanå teater, Berättarladan
och chefen för Dalhalla i Leksand.
Efter dessa besök har vi blivit stärkta i
vår tro på möjligheten att utveckla en
mindre Amfiteater i Mundekulla.

Landsbygdsprojekt i
samverkan
Personligen ser jag Amfiteatern främst
som ett hjälpmedel att göra landsbygden
och Långasjö mera intressant för de som
bor här i dag och för att vi skall få en
ökad inflyttning och därmed kunna
behålla basservicen.
I Dalhalla har man ett fint samarbete
med föreningarna i kommunen, de
hjälper till med värdskapet,
p a r k e r i n g s a n v i s n i n g a r ,
programförsäljning, servering mm. För
detta betalar sedan Dalhalla ersättning
till föreningarna.
Om det blir en utbyggnad i Mundekulla
ser vi gärna att vi får ett sådant samarbete
och kanske utvecklar det med försäljning
av rena produkter från bygden, som
grönsaker, stenugnsbakat bröd och andra
gammaldags produkter av god kvalité.

Rumsuthyrning gynnas.
Det kommer att gynna Bo på lantgård,
vandrarhem och andra övernattnings-
möjligheter.
När det händer nägot i Dalhalla år alla
rum bokade inom 8-10 mils radie enligt
VD Håkan Ivarsson

Vad händer nu ?
Den närmaste tiden kommer vi att ta
kontakt med tänkbara aktörer inom
musik dans och teater för att undersöka
intresset och bilda en referensgrupp som
vi kan hålla kontakt med och diskutera
utformning samt få tips och råd där vi
själva saknar kunskap. Vidare gäller det
att förankra projektet hos alla berörda,
boende i området, kommunala och

regionala myndigheter och alla som kan
tänkas stödja investeringen ekonomiskt.
Det finns olika former av lands-
bygdsstöd, EU-stöd, fonder och stiftelser

Utbyggnad i etapper.
Avsikten är att vi ska bygga i etapper
och känna oss för, i första skedet kanske
300-400 sittplatser, och med provisoriska
servicefunktioner.
Vi ska försöka störa naturen så lite som
möjligt så att denna blir en upplevelse.
Det är tyvärr ganska vanligt att ungdomar
som växer upp i tätorter har ringa eller
ingen kunskap om landsbygden och vad
den har att erbjuda i form av rekreation
och upplevelse, därför kan en intressant
teatermiljö skapa nyfikenhet och
intresse.
Vi kanske kan minska klyftan mellan Stad
och Land?

Där vägar möts
Vi har också noterat att vi har tre
tillfartsvägar till Mundekulla. Från
Växjöhållet kör man genom Bredalycke,
från Karlskrona kör man in vid
bygdegården och från Kalmar kommer
man via Harebo. På så vis blir inte
trafiktrycket så koncentrerat.

När kan vi se teater
hemmavid ?
Vi får se, om några år kanske vi kan se
teater, lyssna på konserter och se
dansföreställningar i socknen sommartid.
Några rock-konserter kommer det
däremot inte att bli, det känns inte rätt i
Mundekulla, dessutom kräver dessa en
mycket större publik för att dessa ska
gå runt. Lagom är bäst.

Bygglov ?
Kontorsbaracker har ställts upp i gropen
i samråd med stadsarkitekten,
områdesplan upprättas i vinter i samråd
med bygg- och Miljönämnden enligt ök
med stadsarkitekten

Synpunkter ?
Om någon har idéer, synpunkter eller
bara vill diskutera så är Du mycket
välkommen på telefon 0471-50205. Du
får gärna komma förbi och titta på
platsen.
Till våren har vi tänkt bjuda in till en
informationsträff, men det återkommer
vi till när vi vet lite mera hur det blir
med finansieringen.

Mundekulla 2004 09 04
Berndt Elmberg, landsbygdsoptimist

ordf i Mundekulla Amfiteater
ideell förening
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Barnhänder
Ett barns händer

så mjuka, nyfikna och lekfulla

Ibland lite hårdhänta

-oops där välte saftglaset

men oftast mjuka och kärleksfulla

Kladdiga av marmeladsmörgåsen,

kalla när man lekt med vattenkranen

Små fingrar som hittar och pekar

på den allra minsta myran i sagoboken

Barnhänder som trollar fram

ny oupptäckta länder -

som barn är så bra på att se

Dag för dag växer dessa händer

och livet lämnar små spår.

Nina Johansen

Vad är Långasjö
Vävstuga?
Jo det är ett företag som startades 15/
9 1984 av mig Ethel Svensson.
I början var det en ren vävstuga, men
under årens lopp har jag ändrat mitt
sortiment.
Jag väver lite fortfarande, men nu har
sömnaden tagit över mer och mer. Jag
syr bl.a kuddar, stora och små förkläden,
rumpnissar(sadeldyna) samt barnkläder
i olika storlekar.
Det finns också mycket annat, som
vävgarn, virkgarn, molinergarner, ritade
arbeten m.m.
I min lilla bod på gården utanför
vävstugan finns under september och
halva oktober andra hantverkare:
- Ingmar Zeift - minikeramik
- Jan-Erik Eriksson - träslöjd
- Ann-Sofie Levern - målade katter
- Gull Sjöblom - konsthantverk tex.

sten
- Mona Eriksson - halmslöjd
- Annika Svensson - stickade tröjor
- samt vävstugans alla saker.
Vävstugan och boden är öppen
vardagar mellan 10-16, , men jag kan
vara på vift så ring gärna innan ni
kommer.
Jag hälsar alla nya och gamla kunder
välkomna.

Ethel Svenson
Långasjö Vävstuga 0471-50465

PS. Min skylt visar lite fel ibland men
jag finns på gamla sågverkstomten.

Vår

En fjäril, den lyste gul som solen
när mot himlen upp den for.
Den bar vårens budskap om värme och grönska
och utav glädje och lycka jag log.
Tänk att varje vår detsamma man ser
och hjärtat det gläds allt mer och mer.

Så såg jag också hur blommor slår ut
först krokus och sedan sipporna blå.
Jag plockade in en vårlig bukett
men inte alls länge den fräch ville stå.
Nej de är nog vackrast uti vår natur
där glädjer de alla båd stora och små.

Elin Fransson
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Aktuellt från Långasjö Sockens Naturvårdsförening
Som väl alla vet är Naturvårdsföreningens huvuduppgift att vårda och
utveckla vår vackra sjömiljö. Som vanligt har vi haft ett antal arbetsträffar
där vi skött om våra brostycken, arbetat med buskröjning, reparerat
bryggor, grindar och annat stort som smått. Och dessutom, och inte minst,
har de här träffarna gett oss trevlig samvaro. Även gräskarparna i sjön
har troget fullgjort sitt uppdrag. Den fria vattenytan växer sakta men
säkert år från år.
Våra bidragsgivare har även de varit oss
trogna och gett oss möjlighet att täcka
utgifter för material och annat som
erfordrats för verksamheten. Följande
företag och föreningar har under 2004
lämnat ekonomiska bidrag till vården av
sjön och dess omgivningar.
Lingonplockarna från Österlen
Långasjö Sockens Sparbank
Barrdahls Måleri
Geijer-Södra
ITT Flygt AB
Hotell Amigo AB
Gullvivans Blomsterhandel
JI-GE Sport AB
Strands Maskiner
Runes Bensin AB
Långasjö Tomatodling HB
SvepReklam AB
Klintakrogen
Långasjö Röda Korskrets
Långasjö Lanthandel AB

Långasjö Sockens Hembygdsförening
Långasjö Församling
Långasjö Maskinservice AB
Alf Medins Åkeri AB
Br. Lennartssons Åkeri
Steens Snickerifabrik AB
Dacke Trafik AB
Lions Club Emmaboda
Tommy TC Carlsson
Ess-Enn AB
Långasjö-Ericsson AB
De som under året varit tecknade för
brostycke och i övrigt bidragit med idéellt
arbete är de följande.
Elsie och Sven Fransson
Berit och Ivar Johansson
Birgitta och Stephan Karlsson
Maj-Britt och Sune Johansson
Elvira Johansson
Gun och Rune Carlsson
Vivi och Svante Alexandersson

Gympa  (Aerobics)
Söndagar 18,30-20,00

Med start den 19 sept.
Långasjö gymnastiksal

Ledare: Silvia Sculac
20kr/gång, betalas på plats.

Träningsoverall
Vi har beställt hem ett antal

föreningsoveraller som går att
köpa direkt.

(Föreningsoverallen är en svart
Adidas squadra zip suit)

Ring Ann-Helen 0471-50568 om
du är intresserad.

 Juniorstorlek (128/140/152/164/
176)

Seniorstorlek (7/8/9)
Pris junior: 299 kr

Pris senior: 369 kr

Britta och Jan-Erik Fransson
Rune Axelsson
Karin och Karl-Gunnar Gunnarsson
Gun-Britt och Jarl Johansson
Katarina och Staffan Jonasson
Janrik Ejnarsson
Olle Henriksson
Erna och Gösta Johansson
Hilkka Alexandersson
Zarah Arvidsson
Siv och Sune Fransson
Aina och Stig Fransson
Barbro och Enar Carlsson
Karin och Allan Hultén
Eira och Folke Jonsson
Axel Fransson
Evy och Ove Söderberg
Ruth och Ivar Elofsson
Ing-Britt och Gösta Gunnarsson
Några brostycken finns lediga för friska
idéella krafter. Kontakta Katarina tfn
50596 eller Stephan 50256. Ni är
hjärtligt och varmt välkomna att delta i
våra aktiviteter.

Långasjö Sockens Naturvårdsförening

Cirkelträning
Onsdagar  18,30-20,00
Långasjö gymnastiksal
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Öppettider from 1 okt - 30 mars:
Mån - Fre 10.30 - 17.00
Lör Stängt

0471-50430 www.batochfiske.com

Vinter-
konservera

din båtmotor

Vi utför all  service och reparationer
på ALLA slags BÅTAR och MOTORER.

Nästa nummer av
Träskoposten

Manusstopp:  17 november
Utgivning:   26 november
Välkommen med era bidrag!

Allt för höstfisket - nät, ryssjor,
mjärdar, långrev

 Vi har
vinterdäcken -

Däckia
återförsäljare
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Ett varmt och hjärtligt tack till
Dan o Karin Bard
för allt det arbete de lagt ner för att se till att det
anordnats Sjökafé vid Långasjön denna sommar.
Tack också för att ni sett till att folk fått njuta av
en kopp kaffe med tilltugg.

Långasjö Sockenråd

Ett stort tack till ...
Printfabriken
i Karlskrona

som hjälper oss med
tryckningen av Träskoposten.

Årets Sjökafé
Vid åtta tillfällen har det varit sjökafé
vid sjön. Som vanligt började det
med nationaldagen med alltid lika
uppskattade Lindås musikår. I år
talade Christer Jonsson och sedan
bjöd banken/kyrkan på kafe.
Under juni underhöll Långasjö
församling, Torgny och Kaj samt
Lotta och Yvonne, de senare tyvärr
inomhus (det regnade visst en del i
juni om ni minns).
I augusti blev det sedan Dan Bard,
Pingstkyrkan och allsångskväll
innan Dacke Drängar avslutade
årets program en underbart fin
sensommarkväll.
Tack alla ni som troget kommer och
lyssnar, fikar och pratar bort en
stund. Utan er blev det inga
sjökaféer.
Och tack ni som utan ersättning
ställde upp för att göra
torsdagskvällarna lite gladare och
trevligare vid vår fina sjö.

Sia´s Massagebod
* FRISKVÅRDSMASSAGE * REHABILITERING ‘ ARBETS & ARBETSSKADOR *

   Den stele mjuknar.    Känner du dig stel?    Sliten?
Spänd i hela kroppen?                 Kanske utbränd?

BESTÄLL TID PÅ
TELEFON

070-39 71 003
GERTRUD LILJAS

VÄG
LÅNGASJÖ

JAG KOMMER
GÄRNA UT TILL
ERT FÖRETAG

OCH MASSERAR
RING FÖR

INFORMATION

Välkomna!Kroppsterapeuternas
Yrkesförbund
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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

7

Skulle jag ha kysst grodan?
Jag hade puffat upp kuddarna och gosat ner mej i min säng. Lite senare
hade jag läst ut min, ack så romantiska bok  och tänkte hämta en ny. När
jag skulle sätta ner fötterna på golvet såg jag något som inte fanns där
förut.
En levande groda!

Vad skulle jag göra? Jag hade ingen lust
att dela mitt sovrum med en groda inte
kunde jag springa in till grannen Janrik
heller.
Visserligen brukar han ställa upp och
plocka ner Albins fotbollar och han
hjälpte mig och Sanna att fånga in
Hedvig,Sannas kanin (grannen Göte fick
sig nog ett gott skratt).  Men att be Janrik
att fånga in en groda mitt i natten...nja
där gick gränsen.
Nu var goda råd dyra.
Skulle jag försöka hålla mig vaken hela
natten och småprata med grodan och se
till att han höll sig lugn(rättare sagt jag
skulle hålla mig lugn!). Nej grodan skulle
ut.

Nåväl man måste förbereda sig riktigt
ordentligt då man ska på grodjakt. Här
fanns ingen tid att förspilla!
Gunde Svans prat om havregrynsgröt,
kolhydrater och den viktiga
uppladningen inför en stor prestation fick
lag nu bara strunta i,här gällde det att
agera snabbt.
Iklädd min röda morgonrock och gröna
gummistövlar kände jag mig verkligen
taggad för min uppgift.
Jag smör mig in i sovrummet( hur lätt är
det att smyga med gummistövlar?)Jag
lade en spann bredvid inkräktaren och
väntade på att han skulle hoppa in i
spannet.

Til Träskoposten
Må vi som dansker skrive et par ord i
Träskoposten.
Vi er kommet i Sverige siden først i
70erne, og vi havde i nogle år i 90erne
titta på en svensk torp, men mest ovre
ved E 4eren, da Per’s syster og svoger
har en torp mellem Ljungby och
Vernamo, men priserne var for höga på
den kanten. Vi havde kontakt med
Mäglertorget i Stockholm, som viste os
en torp ovre ved Ljungby, men det var
ikke det vi gerne ville have.
Så har jeg en anden sagde mägleren, men
det er ved Långasjö, vi tycka det var for
langt fra København, men vi åkte med
og så huset i Trollamåla og så måste det
bli det.
Och vi er mycket glade for at komme
här. Vi blev hilst välkommen af  Sigrid
och blev bjuda på fika.
Da vi skulle reparere värksted och
garage, kørte Per til Tösbo Kvarnan for
at høre om han kunne köbe nogle
bräder, men blev sendt til Ingvar på
Näset som måske kunne hjælpe och det
kunne han.
Det näste som händte var at vi havde
været på helg i Trollamåla och da vi skulle
åke havde Per lagt sin planbok på bilens

Jag väntade.... och väntade.
Den här grodan hade tydligen inte rymt
från Bodils minicirkus!
Okej. tänkte jag dags för plan B.
Tidigare i somras hade barnen tjatat om
att dom ville ha sådana håvar som Babbis
hade i sin affär.
Med Sannas håv stadigt i handen gick
jag för att möta min motståndare!
Tja, det blev igen större kamp.Med
grodan i håven sprang jag likt en löpare
med OS-facklan ut i hallen och genom
den redan öppnade ytterdörren.
När jag sedan kröp ner i min säng igen,
kom jag att tänka på grodan.
Skulle jag ha kysst den? Jag kanske
slängde ut en prins?
Det får man aldrig veta.

Nina Johansen

tag, mens han låste værkstedet, och vi
åkte til Danmark og klokken 18, kunne
Per inte finde sin planbok, och han ringer
til Ingvar på Näset for at spørge om han
ville åke ned til huset och se om
planboken lå der på jorden, men det
gjorde den inte, så äter vi och så åker vi
retur Trollamåla for at søge efter
planboken, var i Trollamåla ca. 24.00
och fandt inte nogen planbok, men en
seddel på dören, ”om ni er Per
Engelsmann, har jeg noget som ni gerne
vil have ” och så et telefonnummer, och
det var til Agnetha og Magnus som nu
er vores meget gode venner. Det var
Magnus som havde fyndet planboken
med alt i som havde väret der.
Efter et års tid ville vi gerne se
”Gårdmuseumet” i Långasjö, och spurgte
en aften ved Sjö kafe’en, hvem som
havde nøgle til museet, vi talte med
Svend och Elsie om det, Svend ville
undersøge det, och ringede näste dag at
han havde en nøgle, så hvis vi kom om
en ½ time, ville han vise os det.
Det er mycket trevlig når dem vi kender
herovre, tuttar och vinker når de åker
forbi, når vi er i trädgården.. Vi har en
mycket bra granna Christian som hjælper
om vi har brug for hjælp. Vi deltager
ochså i Sjökafe’ arrangementerne, når vi
er her, senest den 21. aug. med Dacke

Drängar som var mycket bra. Och
kaffestugan besøger vi gärne. Vi har
ochså deltaget i midsommerfesten på
Klasatorpet, senest i år i regnvejr.
Vi trives mycket bra her i Trollamåla och
alle har taget godt i mod os, vi føler os
hjemme når vi er her. Och Per kan
arbejde i ”sten”, som er hans store
interesse.
Når vi har været i København en uge så
længes vi efter at komme til Trollamåla.
Vi håber vi kan komme her i mange år
endnu.

Indlæg fra Per og Lis Engelsmann
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Vandrarens
dagbok (del 3)
Efter en fin säsong på Mundekulla
Kursgård lägrar sig åter hösten i
Mundekulla och därmed också vila och
återhämtnings period för invånarna i den
lilla byn. Samtidigt innebär det lite resor
ut i världen samt inte minst vandring i
skog och natur. Den första turen går i
Sveriges avlånga land. Vandraren har
med tiden blivit alltmer modern och
tidsanpassad och kan därmed i
undantagsfall tänka sig att använda
allmänna kommunikationsmedel såsom
tåg och buss. Läsaren skall dock vara
införstådd med att vandraren under alla
tåg och buss resor vandrar från bakre
delen av fordonet till främre för att hålla
sig i god och fin vigör samt inte tappa
bort sin vandrande ådra….
Första resan utgick som vanligt från
Mundekullas Boninghus uti skogen med
sikte på Emmaboda. Efter ett flertal
vandringar de senaste åren kände han
mycket väl till stigen genom skogar och
snår och kunde på två timmars tid lotsa
sin käresta på en fin upplevelse i skogen.
På vägen hittade man både svamp,
äpplen och plommon som skulle komma
att räcka under många dagar framöver.
Under vandringen konstaterade han gång
efter annan inför sin käraste att Det här
är livet när det är som allra bäst…
“Spårvagnen” från Emmaboda ut till
“förorten” Göteborg väntade på
perrongen så det var bara att hoppa på
och “som det står skrivet” fortsatte
Vandraren sin vandring på tåget under
den 4 timmar långa resan. Han undrade
varför folk började titta lite frågande på
honom efter sisådär en två timmars resa,
så han log och sa “Jag vandrar för fred
och  frihet” Tro det eller ej men när tåget
anlände på Göteborgscentral gick alla
passagerare fram och tillbaka på tåget
och för varje nyanländ gäst på tåget sade
man i kör “Vi vandrar för fred och
frihet” och de blev bara fler och fler. I
täten gick självaste Konduktören och
blåste i sin pipa och sjöng utav full hals
“Jump on the peacetrain” och vandraren
skrek i bakre ledet “Det här är livet
när det är som allra bäst…
När Vandraren och hans käresta kom in
till Göteborgs central var mittengången
i tåget helt nertrampad och uppsliten av

dansande och “tågande” passagerare
men konduktören sa att det inte gjorde
nåt och försäkrade att han aldrig haft så
roligt i sin tjänst under hela sitt liv och
hävdade att det här är livet när det är
som allra bäst…
En halvtimme senare gick tåget till
Kungsbacka där paret skulle på bröllop.
De slog sig ner på ett cafe och innan de
visste ordet av kom en man fram till
bordet med ett stort leende och sa “Jag
vill ge er en gåva” och så försvann han.
Paret blev så överrumplade över det fina
välkomnandet och de var mycket
förväntansfulla på vem denne man var
och vad för gåva han skulle ge dem…
Minuterna gick och snart även deras tåg.
De plockade ihop sina saker och plötsligt
kom han springande med två läckra
vinbärspajer. Det blev kaos för ett
ögonblick sedan tog de emot pajerna och
innan de visste ordet av satt de på tåget
och tuggade i sig varsin vinbärs paj.
Förundrade konstaterade de att de “var
i goda händer” och sa till varandra det
här är livet när det är som allra bäst…
Kort därefter började de sin
“tågvandring” för fred och frihet och
visst ställde passagerarna upp även denna
gång med självaste lokföraren i spetsen.
Nämnas bör att det rådde ingen fara för
den skull då lokförarens hund hoppade
in som chaufför, ett jobb som han visade
sig vara riktigt duktig på tills även den
ville vara med i fredståget….
…Efter en händelserik resa i stil med
Långbens, Kalle Ankas och Mussepiggs
resa som visas kring juletid och som vi
alla är väl förtrogna med, kom paret
slutligen till kvällens bröllop. Brudparet
var så vackra och festen på kvällen höll
höga mått. Framåt små timmarna
plockade vandraren fram sin gitarr och
sjöng en egen komponerad visa som fick
brudgummen att slänga sig om halsen
på vandraren skrikandes Det här är
livet när det är som allra bäst…
Den efterföljande dagen begav sig paret
norrut, närmare bestämt till Svenshögen
6 mil norr om Göteborg. Jag antar att
ingen närmare beskrivning krävs
angående stämningen på tåget….Nu
visade det sig att tåget i sig gungade med
i rytmen och alla små byar som tåget
passerade kände på sig att fred och frihet
var på “intågande”. Varje människa som
fick en syn på tåget med dess glada

människor ville följa med och tåget hade
aldrig någonsin haft så många passagerare
och perrongerna var överfulla och folk
skrek fulla hals att Det här är livet när
det är som allra bäst…
Mitt i all glädje yra smög sig vandraren
och hans käresta av på perrongen i
Svenshögen medan tåget fortsatte i extas.
På perrongen välkomnades de av
Andreas som skulle visa dem runt på
deras nästa besöksmål som bestod av en
massa kreativa människor som köpt ett
f.d sjukhus som de omvandlat till ett
’Friskhus’ där man jobbade med
människor med hjälp av förebyggande
åtgärder. Det var en härlig syn och
inspirationskälla för dem. På kvällen
ombads de att dela med sig några sånger
och jag antar att läsaren inte blir förvånad
att först ut på programmet ljöd sången
“Jump on the peace train..” och vad som
hände sen behövs kanske ingen närmare
förklaring, men de kunde i alla fall
konstatera att Det här är livet när det
är som allra bäst…
Under resans gång kom vandraren på
sig själv att han vid ett flertal tillfällen
konstaterat att trots att de yttre
omständigheterna varit olika hade han
känt samma inre välmod. Han insåg hur
viktigt det var att han lade sin energi på
sådant han tyckte om. Han kunde
dessutom konstatera att det här med tåg
kanske inte var så dumt ändå, men han
planerade att resa utomlands framåt
vintern undrade hur det skulle gå att ta
sig dit. Med Världsatlasen framför sig
konstaterade han att avståndet mellan
Mundekulla och Spanien var alltför långt
att ta sig till fots. Tågen verkade inte heller
en vidare bra lösning. Han insåg att det
handlade om att flyga så han skrev om
sin sång till “Jump on the peaceplane”
och räknade med att han nog skulle
kunna få vandra lite på planet också.
Men mer om detta en annan gång.
Samtidigt visste han att även om resan
på planet inte skulle erbjuda så mycket
vandringstillfällen så kunde han väl på
plats vandra så mycket han ville. Han
hade också insett att det var det här han
ville använda sin tid till: Att helt enkelt
påminna om den fred och frihet som
finns inom varje människa, för när han
gjorde det upplevde han att livet var
som allra bäst…

Peter Elmberg
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Min vilda äng Långasjö Sockens
Hembygdsförening
tackar alla sina duktiga medhjälpare på
KLasatorpet och bjuder på resa till
Mariehamn på Åland.
Resan startar söndagen den 3/10 kl 9.00
från parkeringen vid kyrkan och vi är
hemma igen måndag kväll. Alla anmälda
får sina biljetter och hyttplatser i bussen.
På vägenupp tar vi fram våra och vi
stannar vid någon sevärdhet.
Sedan tar vi matpaus i Ringarum. Om
tiden medger åker vi en rundtur i
Stockholm innan vi går ombord. Medan
båten glider genom skärgården äter vi
smörgåsbord och sedan fortsätter vi att
tillsammans ta del av de trevligheter
båten har att erbjuda.

Jag vaktar och vakar

spejar och spanar

dag och natt

natt och dag

över min blomsteräng

mina vildmarksblommor

rädd för att frost skall falla

rädd för dem alla

de som vill döda

trampa och skövla

min vildmarksäng.

Det är inte bara

grova stövlar och breda klackar

som förintar mina blommors liv

ansikten med tomma ögon,

stumma läppar

men ingen får röra

och ingen får se min blommande
äng

hellre jag skövlar dig själv

min vilda äng.

Karin Karlsson

Trädet som ville ut och resa!
- Jaha, var ligger sågen då?
- Där borta.
- Okej, tack.
Han gick ner för en trappa. Då kom han
till en labyrint. Han gick först till vänster,
sen rakt fram.Sen gick han till höger, sen
rakt fram. Då såg han att det var stopp.
Det var bara en trappa ner. Han gick
ner. Då var det en trappa upp. Han gick
upp igen. Då såg han sågen. Precis när
han skulle gå in så kom en engelsman.
- Hello, what do you want?
Va, tänkte trädet
- Jag ska bli en bräda.
- Yes.
- Okey.
- Come.
- Okey.
Först gick dom till barkmaskinen. Där
blev han av med sina kläder. Han var
helt naken. Sen skulle han till sågen. Då
var han jätterädd. Han blev uppdelad i
fyra delar. En truck kom och hämtade
alla brädorna och körde dom till torken.
Efter några dar var dom klara. Sen fick
han åka till England.

Ellen Hagström
Klass 3

Det var en gång ett träd som ville ut och
resa. Då gick han till skolan. Han tänkte
att där kan dom ju mycket. När han kom
in så knackade han på personalrummet.
Då kom Maria.
- Hej, sa trädet.
- Hej, sa Maria.
- Vet du var det finns en resebyrå?
- Ja om du går till Geijers så blir du en
bräda.
- Ja va smart, var ligger Geijers?
- Det ligger rakt ditåt.
- Okej, tack.
Så gick han iväg. När han gick så mötte
han en hund som ställde sig och kissade
vid trädet.
- Nej, sa trädet.
Hunden brydde sig inte. Sen gick han
vidare. Han såg skylten där det stod
Geijers. Han knackade på, då kom någon
och öppnade.
- Hej, sa trädet.
- Hej, sa den andra.
- Är det här Geijers?
- Jaa.
- Okej, var blir man en bräda?
- Ute på sågen.

Berättelsen som tog förstapris i barnklassen  i
Sockenrådets litteraturpristävling vid årets Långasjö Gille. Långasjö PRO

Höstens program:
Måndagen den 22/8
Carina Leijon medverkar.
Måndagen den 20/9
Södra Sandsjö PRO:s sånggrupp “Visan”
underhåller. Höstens studieprogram.
Måndagen den 18/10
Underhållning/Aktuell fråga.
Måndagen den 15/11
“Mitt liv som lokalredaktör”. Bengt
Johansson kåserar.
Måndagen den 13/12
Julbord, skolans luciatablå och Ingrid
Svensson som spelar dragspel till
julsångerna.
Samtliga möten i Sockenstugan kl
14.00.
På samtliga möten: kaffe, lotterier och
en trevlig samvaro.
Styrelsen består av följande:
Ordf. Olle Henriksson 50425
V ordf. Elin Fransson 50399
Sekr. June Eriksson 50187
Kassör Olle Sjökvist 50213
Stud.org. Maria Elofsson 50160
Reseled. Greta Konradsson 50119

Karin Lundin 50116
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Utdrag ur Långasjö församlings 
 kyrkböcker: 
 
DÖPT:   
 
Den 16 maj 2004, i Långasjö kyrka 
Vanja Lava Adina (född den 10/1 2004) 
Föräldrar:  
Jenny Book Torring och Mats Torring,  
Nordreviksvägen 29, Billdal 
 
Den 22 maj 2004, i Långasjö kyrka  
Carl Ludvig Algot (född den 22/2 2004) 
Föräldrar:  
Pernilla och Patrik Fransson,  
Bygdevägen 13, Emmaboda 
 
Den 22 maj 2004, i Långasjö kyrka  
Britta Lova Fidelli (född den 12/3 2004) 
Föräldrar:  
Linn Eriksson och Lars-Erik Ericsson,  
Stomvägen 2 A, Emmaboda 
 
Den 26 juni 2004, i Långasjö kyrka 
Malte Karl Dacke (född den 14/5 2004) 
Föräldrar: 
Malin och Karl Johan Gunnarsson,  
Östregård,  Långasjö 
 
Den 4 september  2004, i Långasjö kyrka 
Carl Noah Hugo (född den 30/5 2004) 
Föräldrar:  
Johanna Lennartsson och Glenn Johansson,  
Ljungbyholm,  
 
Den 12 september  2004, i Långasjö kyrka 
Hilda Axelina Alma (född  19/5 2004) 
Föräldrar:  
Carina och Christian Gunnarsson,  
Stomvägen 9, Långasjö 
 

LÅNGASJÖ  FÖRSAMLING  INFORMERAR 

Forts. utdrag ur kyrkböcker: 
 
VIGSELGUDSTJÄNST 
har hållits 
den 7 maj 2004 i Långasjö kyrka 
för Henrik Jan Andreas Jannesson  
bördig från Strängsmåla,  
och   
Nicole Kristen Onischuk  
Calgary, Alabama, Tas Oka, Canada 
 
BEGRAVNINGSGUDSTJÄNST 
har hållits 
den 1 juli 2004 i Långasjö kyrka   
för 
Åke Sigvard Ingemar Karlsson,  
Backegårdsvägen 35, Långasjö  
född  den 10/5 1931, död  den 16/6 2004  
 
den 27 juli 2004 i Långasjö kyrka 
för  
Karl Bertil Hugo Fransson,  
Skurebo, Långasjö  
född  den 11/1 1920, död  den 13/7 2004  
 
den 30 juli 2004 i Långasjö kyrka 
för  
Sven Rune Ingvar Carlsson, 
Plaggebo, Långasjö,  
född  den 11/6 1932, död  den 18/7 2004 
 
den 6 augusti 2004 i Långasjö kyrka 
för  
Sigrid Alfrida Matilda  Davisson,  
Bjurbäcksgatan 46 , Emmaboda, 
(tidigare Trollamåla,  Långasjö)  
född  den 25/8 1905, död  den 1/8 2004  
 
den 10 augusti 2004 på Långasjö kyrkogård 
för  
Filip Ericsson 
Ängsvägen 14, Långasjö 
född och död den 1/8 2004 
 
den 13 augusti 2004 i Långasjö kyrka  
för 
Edla Matilda Sofia Åstrand 
Allégården, Långasjö 
född  den 1/3 1913, död den 30/7 2004 



KYRKOKALENDER 
Då inget namn på tjänstgörande präst 
 anges, tjänstgör  vanligtvis komminister 
Lars Peterson. Ändringar kan ske!  
Kontrollera därför med predikoturerna! 
Alla HELGSMÅLSBÖNER är inte utsatta. 
Predikoturerna ger upplysningar om de 
 övriga! 

LÅNGASJÖ  FÖRSAMLING  INFORMERAR 

19/9         15:e söndagen  efter       kl  9.30  Mässa, Rune Johansson 
                Trefaldighet 
 

25/9         Lördagen                         kl 16:00   Nattvardsgudstjänst  på Allégården 
 

                                                         kl 18:00 Helgsmålsbön med dop 
         

26/9         16:e söndagen efter        kl 14:00  Högmässa med evangelieprocession,   
                Trefaldighet                                    Kyrkokören,   
                                                                         Gemenskapsdag  
                                                                         för äldre, 
                                                                         Vid samkvämet  
                                                                         medverkar  
                                                                         Åsa Cederholm med sång. 
 

29/9         Onsdagen                          kl 10:15   Andakt på Allégården 
 

 3/10        Den Helige                      kl 10.00  Mässa, Rune Johansson 
                Mikaels Dag 
 

 8/10                Fredagen                  kl 10:15   Andakt på Allégården 
 

10/10       Tacksägelsedagen          kl 10:00  Familjegudstjänst          
                med procession och        
                två dop, konfirmander    
                och barngrupper  
                medverkar 

Du som saknar egen bil och behöver hjälp att komma till kyrkan kan  
anlita KYRKSKJUTS kostnadsfritt.  
Du beställer den själv hos Taxi - Emma  tel 0471-10100. 



Tacksägelsedagens kväll, den 10/10 
kl 18:00     Jaktvesper  

med musik av Farfars kapell 

LÅNGASJÖ  FÖRSAMLING  INFORMERAR 

Lördagen den 14 november  
är det Kyrkliga Missionsföreningens  

MISSIONSAUKTION 
Det börjar kl 14.00 med Missionsgudstjänst i kyrkan, 

och därefter följer auktion i Sockenstugan.  
Gåvor mottages tacksamt!    

13/10        Onsdagen                        kl 10:15   Nattvardsgudstjänst på Allégården 
            

17/10        Nittonde söndagen         kl 10:00   Högmässa, Olle Nielsen  
                 efter Trefaldighet 
 

22/10        Fredagen                         kl 10:15   Andakt på Allégården      
 

24/10        Tjugonde söndagen       kl 10:00   Högmässa, Olle Nielsen  
                 efter Trefaldighet 
 

29/10        Fredagen                         kl 10:15   Andakt på Allégården      
 

31/10        Tjugoförsta söndagen   kl 10:00   Högmässa,       
                 efter Trefaldighet                           Olle Nielsen 
 

5/11          Fredagen                         kl 10:15   Andakt på Allégården
                     

6/11          Alla Helgons Dag          kl 10:00   Familjegudstjänst  
                                                                          med procession 
                                                                          konfirmander           
                                                                          och barngrupper  
                                                                          medverkar 
                                                                          Utdelning av Barnbibeln för som är  
                                                                          födda 1997 
 

7/11          Alla Själars Dag            kl 16:00   Gudstjänst, Kyrkokören,  
                                                                          Avslutas med  andakt på kyrkogården 
            

13/11        Lördagen                         kl 10:15   Nattvardsgudstjänst på Allégården           



LÅNGASJÖ  FÖRSAMLING  INFORMERAR 

Vill du sjunga i kör?  

Välkommen att vara med i  
kyrkokören. Den övar  
i Sockenstugan 
måndagar kl 18.30 

Söndagen  
den 14 november 

(söndagen före domssöndagen) 
Kl 17.00 Mässa i Taizé-ton    

Telefon nummer 
till Prästgården                       0471-50011 
till vaktmästare och kyrka      0471-50421 
till Sockenstuga                      0471-50159 

Om Du inte orkar komma till kyrkan kan Du få besök av präst i 
hemmet, för samtal eller för att få del av nattvarden (sockenbud). 
Kontakta gärna pastorsexpeditionen Telefon 0471-50011 

19/11        Fredag                     kl 10:15   Andakt på Allégården 
                  
20/11        Domssöndagen      kl 10:00  Högmässa, 

 

VÄLKOMMEN ATT DELTAGA I LÅNGASJÖ 
FÖRSAMLINGS BARNGRUPPER 

 
I Sockenstugan samlas på torsdagar: 

Kl 9.30 Kyrkans öppna förskola ”Kyrkis” 
(Barn- vuxen grupp) 

Kl 11.00 Barntimmar (barn födda 1999 o 2000) 
Kl 12.40 Miniorer 
Kl 14.10 Juniorer 

Det behövs fler som är intresserade 
att sjunga i Barnkören!!!  
Kontakta Britta Mård  
 tel 0477-62017 

Välkommen att vara med och arbeta i 
Kyrkliga Missions Syföreningen. 
Den träffas varannan  måndag 
kl 15.00 (jämna veckor) i  
Liljarummet i Sockenstugan 

I Långasjö församling finns till Din 
tjänst: 
 präst, Lars Peterson 
 kantor, Britta Mård 
 körledare Emma Åhlander Hansson 
 ledare för barngrupper: Åsa Cederholm 
 vaktmästare: Patrik Olsson 
                       Anne Karlsson 
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HEJ IGEN!
Sd var det dter dags att komma in i sina vardagsrutiner efter en ldng och skrjn sommar!
Vridret har vcil inte varit det allra bcista alla dagar men visst har det varit skiint att fd vara lite
ledig. Hoppas att alla barnen har gjort sin lcixa som de fick av rektorn pd avslutningen; Att
cita mycket glass i sommar!
Diana

Lokala ft)riildra-
stvrelsen
Vi bestiimde foljande
datum och tider fcir
hcistens mdten:
den 5 oktober kl 18.30.
den 1 november kl 18.30.
den 8 december kl 18.30.
Ar det nigot ni vill vi ska
ta upp si hcir av er till
valfri medlem.
Vi hade bescik av Bo-
Eddie Rossbol frin
FritidsnZimnden som
beriittade att projektet
med fcjrrildrastyrel sen ska
fi fortsritta fcirsoks-
perioden ut, dvs till2007 .
Vi diskuterade
utvArderingen och vi tir
glada for den fina respons
den gett. Den gav aven ett
trevligt resultat som ett
reportage i tidningen
Barometern.
Han talade om att
Korallen ska fi 20 000 kr
till skolgirdsprojekt.
Lingasjo skola har kvar
9000 kr i sin "pott".

Bildningsniimnden har
beviljat 2400tu i utbyte
mot informationsmaterial
frfn Non Smoking
Generation.
Det rir tre skolor som sdkt
medel fcir lokala
miljcimil. Det har utsetts
en grupp diir bl a Bo-
Eddie dr representant for
Lingasjo.

Rapnort frdn rektorn
Hej
Hdr kommer lite nytt frfln
skolan, forskolan och
fritids. Det har varit en
lugn och trevlig skolstart
och i Lingasjd skola finns
det for narvarandeTT
elever inskrivna.
Vi har hunnit med bide
OS-spel, bescik av danska
brevvdnner och att
genomfora vflr Kolboda-
dag (for alla i irskurs 6,
sodra bildningsomr6det),
si det har varit fullt upp.
Fcir tillfiillet sfl har
elevridet lagt ett forslag
pi hur eleverna i Lingasjo
vill anviinda sina
elevfull miiktigepengar
(9.698kr). Man har
kommit fram till att oe

ska lZiggas pi att gdra
korridoren trevl igare.
Bl a vill man ha ett

utstiillningsskip och olika
slags speglar. F-klassen
vill ha smi mysdjur. Nu
sitterjag och skriver rent
fdrslaget som ska vara
inne i slutet av september.

Pi Korallen iir fcir
ndrvarande 3 | barn
inskrivna och diir har man
fitt beviljat att kopa en
"Askunp" fci sina
skolgirdspengar.
Askungen Ar eft stort
lokomotiv av trd som ska
sti utomhus. Man kan ha
den som kryptunnel och
den l6ter pi olika siitt nzir
man drar i spakarna.

Pi Leoparden iir det ca 30
barn inskr ivna och di i r
rullar allt pi som vanligt.

Vill passa pfl att piminna
om att det iir hiistlov fdr
barnen vecka 43
(18-22/10). Det blir ocksi
en lovdag den 2019 och
sista skoldagen innan
jullovet rir den 2Ill2.

Hiilsningar
Ingrid Bruz.e.
PS:Ni iir alltid vdlkomna
att hiilsa pi i skolan!

l l



EFTERLYSNING:

Fritidsgirden i Lingasjo Ar i stort
behov av en ny soffa! Finns det
nigon som vill skiinka en si kontakta
Ingrid Bruze tel. 070-608 02 77
TACK pi fcirhand!
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Piratfesten 2004
Ett stort tack till Zebastian. Olivia. Joel.
Adam, Albin, Emelie, Emma och deras
foriildrar fcjr den roliga och innehillsrika
piratfesten pi Korallen den 7 junil
Piratflaggan var i topp, stor som liten i
piratmundering och som sig bcir;
Korvgrillning! En riktig skattjakt och
naturligtvis, massor av godis.
Vi tackar siirskilt for presentkortet, som vi
handlade blommor for till vir utemiljo och
fcir den vackert mAlade "stenhunden".

En hiirlig kviill!

Sommarresan 2004
gjordes den 8 juni. Vi for med buss till
Tingsryd fcir att ika hiistskjuts. Fiirden gick
genom en fortrollande skog med fikastopp
pi en hristgird.Tvi fina hdstar drog och
som resesdllskap foljde en liten hund. Alla
njcit av fiirden och var nojda med dagen.

Nya barn
Viilkomna till Korallen:
Oliver Klaesson
Alfred q Wilma Klaesson
Jonathan Jonsson
My Henningsson
Kevin o Sabina Mogensen
Majken o Wilmer Gunnarsson
Vi hoppas att ni ska trivas hos oss!

Tack
Till Dan Bondesson fcjr den nya spisen och
diskbiinken till v6r utemiljci, de kommer att
anviindas flitigt! Tack ocksi fcir att du
forslade borl den gamla.

Vi vill ocksi berritta att vera hons rir
tillbaka fr6n semestern i hcinsgirden hos
Axel Elmersson. Det zir trevligt att 6ter
igen hora deras kacklande och att det finns
iigg att htimta. Tack Axel och mamma Tina
fcjr att ni tagit sfl viil hand om dem.

Kalmarresa
Fredagen den 15 oktober kommer alla
-99:or p6 Korallen att ika tig till Kalmar.
Drir ska vi gi pi utstdllningen
"Jenny Nystrom 150 ir", triiffa drottning

Blanca och bli bjudna pA fika. Vi avslutar
besoket med lunch p6 McDonalds.

Nv Dersonal
Elin Reiz har i host bcirjat en tjzinst som
assistent pi Korallen.
Vdlkommen til l oss Elin!

Frdn smdttinearna od Bhickfisken:
En vackerjunidag var vi utbjudna till
Kevin Tornqvist i Allgunis. Diir fick vi
hiilsa pi alla hans djur, hiistar, grisar, hund
och smi smi kattungar som var jiittesota.

Vi fick hjAlpa till att mata grisarna och
sedan provade vi Kevins alla leksaker!
Vi tittade ocksi pi niir Kevin och hans
pappa 6kte cross ! Efter en fika i grdngriiset
med tablettaskar till efterrritt 6kte vi
tillbaka till Korallen, trdtta men bel6tna.
Tack Kevin, Kristoffer och Gabriella for
att vi fick komma pfl bescik.
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Onsdagen den 1 september 2004 hade F-3 OS-tiivlingar pi skolgirden.
Invigningen brirjade med att Gunnar gick fcirst med OS-elden i en fotogenlykta och sedan red
Julia pi Vanten med en flagga. Alla de fem tiivlande gruppema gick efter med varsin flagga
och en OS-ring. Pi det nya bollplanket satte Lotty och Agneta upp OS-ringarna och elden
stod pfl en pall bredvid. Lotty beriittade om OS-ringarna och deras frirger och om elden.
Diir efter bcidade tiivlingarna. Fore maten var det fAlftAvlan, skytte, guldhoppet och cykling
samt fika. Efter maten var det en organisationstiivling. Guldet gick till "Fantomerna",

silver tog "Falken" och bronspengen fick "Piraterna". Alla fick en OS-ring (en kaka) som
Majvor hade bakat. Vi avslutade tiivlingarna med att sliicka elden och
sjunga "We are all the winners".
Av: Julia Johansson och Rasmus Elmpren

Triathlon
Fredagen den 27 augusti 2004 hade trean och fyran triathlon pi gympan. Vi sprang runt sjdn,
simmade och hade styrka (armhiivningar, sit-ups och upp hopp).
1:a av treans tjejer blev Julia Johansson, 2:a Evelina Johansson och Emma Fransson.
1:a av treans killar blev Eric Carlsson, 2:a Andr6 Steen och 3:a Rasmus Elmgren.
I fyran vann Tilda Johnsson, 2:aFrida Steen och 3:a Ellen Hagstrom.
1:a bland killarna Anton Alriksson, 2:a Eskil Jeansson
och 3:a Linus Ohlsson / Jakob Karlsson.
Av: Andrd Steen
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Dinosaurier
Hcistterminen bcirjade vi med att lzira oss om dinosaurier. Vi har milat, liist och liirt oss om
dessa spdnnande djur. Pi www.commersen.se finns massor av kul att kisa. // klass 4
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Hur det iir och biiria 4:an
Vi har fitt en ny froken och vi har fitt ett nytt klassrum. Vi har fitt biinkar och det tycker vi iir
roligt. Vi har bcirjat med Mussecombo. Vi har fitt nya mattebocker, dom iir roliga. Vi har
bcirjat med ett liisprojekt. Denna veckan har vi varit p6 biblioteket och linat bcjcker. Niista
vecka ska vi kisa bcjcker hemma varje kviill och samla kulor i klassen.
Det kommer att bli roligt.

Av: Anton. Jakob och Linus
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Att biiria fvran
Vi har fitt en ny frdken hon zir sniill tycker vi. Vi har fitt biinkar det iir roligt. Vi har kort i
blnkarna och vi har mflnga nya zimnen. Till exempel elevens val, vi har veckans nyhet och
nya mattebocker. Vi har jobbat med dinosaurier vi fflr rita och skriva om dom.
Det iir roligt tycker Frida, Ellen och Tilda.
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Skolsdrden

Vi har traktordiick pi skolgflrden.
Pi framsidan finns linbanan.
Vi har tre basketkorgar.
Vi har en jiittekingruta pA skolgirden
och en liten kingruta.
Vi har rorelse en ging i veckan.
Vi leker olika lekar varje ging.
Till exempel halli hall6 och smygleken.
Det rir roligt att lzira sig nya lekar.
Vi har rep ocks6,
drir leker vi is och sol.

Av: Sofie och Linnea i 4:an

MAI{USSTOPP
ncista skolnytt:

fredag B/10

Bidrag till skolnytts sidor kan
skickas till redaktdr

Diana Magnusson
Lida Ostergdrd
361 95 Ldngasjc)
Telefon 0477-63100

eller mailas tiLl
diana. s oren @ te lia. c om

Gldm inte skrivct avsrindare om jag skulle
behdva kontakta dig!


