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Finnes: En pigg
30-åring…..
Jag bor mitt inne i samhället, har
ett eget hus. Tycker om konst,
musik, människor och kaffe med
dopp.
Svar till: Måndagsträffar.

Skämt åsido. Det är faktiskt så att
Långasjö Kyrkokör fyller 30 år i år! (nu
kan ni ju låtsas höra en trumpetfanfar).
Det firade vi med att äta en mycket god
middag på hotell Amigo och efteråt,
mätta och belåtna, gick vi på bio och
njöt av Kay Pollaks, ”Så som i himmeln”.
En passande film för en kör, eller hur?
Tittar man lite i körens historia, ser man
att körledare har kommit och gått, likaså
körsångare. Några stycken har varit med
ända sedan från början, 2 november
1974. Kan ni gissa vilka?
Kören anno 2004 består av 20 st. glada
sångare och vår fantastiska körledare
heter Emma Åhlander-Hansson. Och
hon har lärt oss att det här med att sjunga
upp inte behöver vara så stelt och
allvarligt. Går ni förbi sockenstugan en
måndagskväll och ser många viftande
och flaxande armar, så är det inte några
fågelskrämmor ni ser och hör. Nej , då
är vi eldiga flamencodansare! Ole‘!!!!
Är du intresserad (eller bara nyfiken) av
körsång så titta in en måndagskväll. Vi
har plats för dig med.

Långasjö Kyrkokör/Nina Johansen.

Äldrevecka på gång!

Säsongsstart för luftgevärsskyttet 2005
Söndagen den 16 januari kl 17.00 - 19.00 drar

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

Vi håller till under Allégården.

Emmaboda kommun är en av länstes
kommuner som arbetar med att
arrangera en äldrevecka. Den äger
rum v.9 2005.
Den ska genomföras i länets alla
kommuner och ha en bred
samhällsnknytning och förutom omsorg
och vård belysa äldres situation i
samhället i stort.
På många håll i Emmaboda kommun
kommer det att arrangeras utställningar,

föreläsningar, prova på aktiviteter,
sånguppträde, musikspel, film,
diskussionsgrupper och extraerbjud-
anden i affärerna.
Har ni någon ide eller vill vara delaktiga
under veckan. Hör av er till Anneli Djerf
som är samordnare för aktiviteterna i
vår kommun.
Se kommande program!

Mvh Anneli Djerf

Nästa nummer av
Träskoposten

Manusstopp:  18 februari
Utgivning:   4 mars

Välkommen med era bidrag!

Ett stort tack till
... Printfabriken

i Karlskrona
som utan kostnad hjälper oss med

tryckningen av detta nummer av
Träskoposten.

Redaktionskommitté:
Ethel Svensson tel 50465

     0477 63016
Magdalen Thiel tel 50367
Annika Arvidsson tel 50494
Dan Bard tel 50098
Roland Klang tel  0477 63002
E-post: 047150098@telia.com

En riktigt God Helg
önskar vi i Sockenrådet

och i
Träskopostens redaktion
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Lediga hus och
lägenheter i
Långasjö

2

Hus:
Stomvägen 9 Långasjö
7 rum och kök.
Pris 695 000:-
Granvägen 8 Långasjö
6 rum och kök.
Pris 595 000:-
Båda : Nybro fastighetsbyrå 0481-
18400

Långasjö PRO
Föreningen har haft sitt
oktobermöte i sockenstugan. Ordf.
Olle Henriksson kunde förutom
PRO-medlemmar även hälsade
Emmboda PRO:s sånggrupp med
Ingrid Svensson på dragspel.
Bengt Johansson framförde den gamla
dansbanan. Dansbanan som besöktes var
i Bromboda, Lindås, Ordenshuset,
Bygdegården i Emmaboda och man fick
träffa Jockmokks Jocke, Harry
Brandelius, Lasse Dalkvist och man fick
även sjunga med i de gamla melodierna.
Efter kaffe och lotterier, vidtog
mötesförhandlingar. En inbjudan till
temakonferans istället för
kommunträffar förelåg den 24 november
i Emmaboda Folkets Hus, då även
veteranernas tävling går, uttagna till denna
blev: Olle Hennriksson,Gerd Lönngren
och Kerstin Olsson. Medlemsavgiften
höjdes till 180 kr.
Vid nästa möte den 15 november
kommer förre redaktören på
Barometern i Emmaboda Bengt
Johansson att medverka.
Decembers PRO-möte blir den 13 med
julbord och luciatåg. Ingrid Svensson
spelar dragspel till julsångerna
Långasjö PRO- förening önskar alla
träskopostens läsare En God Jul och ett
Gott Nytt År

Skillnaden är
hårfin
De flesta av oss vet nog hur det är att
vakna upp dagen efter ett frisör-besök.
Håret står åt alla håll och hur man än
vänder och vrider på papiljotter, hårfön,
locktång så blir det inte alls så bra som
när frisören gör det. (Som tur är så
närmar vi oss vintern, och då kan man
ju bara dra någon gammal mössa över
alltihop!)
Nöjd och glad lämnade jag frisören. Jag
hade gett henne fria händer och saxar.
Voilà! Ny frisyr, ny tjej. Så fort jag
passerade ett skyltfönster var jag bara
tvungen att kolla in mitt nya hår. Jag
kände mig verkligen som en hårmodell
tagen ur en reklamfilm. Inget mjäll.
Glansigt hår. Och när jag skakade på
huvudet ( i slow-motion för att få den
rätta känslan) och kände vinden röra vid

mitt hår så lade sig håret ändå så perfekt.
Imponerande!
Senare samma dag var jag i Emmaboda
Och när jag stod utanför Konsum såg
jag min lillasyster och hennes bästis
komma från ICA. Åh, tänkte jag. Dom
måste ju få se min nya frisyr. Så jag
började ropa och hojta och springa emot
dem. - Öh, syrran! Kolla in håret. Jag
har klippt mig! Vad tycker du?!
Jag var helt tagen av min nya frisyr. Jag
pratade på, ropade (högt) på syrran och

Backegårdsvägen 47 Långasjö
Leif Eriksson 0471-50180
Karsmåla 122 Långasjö
5 rum och kök.
Ca 1.4 ha
Pris: 495 000:-
Byrskog 0471-13077
Lägenheter:
Stomvägen 2A Långasjö
3 rum och kök. 84kvm
Ledig från 1/2 -05
Leif Eriksson 0471-50180.

 
 

Årsmöte Långasjö GoIF 
 

Onsdagen den 8 december kl. 19.00 i 
klubblokalen 

 
Välkomna  
Styrelsen 

 
 

mer eller mindre hoppade en ”dansar-
med- håret- dans”. Då upptäckte jag att
det inte var min syster! Man ska inte ropa
hej förrän man har kommit över bäcken/
ån. Eller, hur var det nu? Man ska inte
ropa hej till någon man tror man känner
innan man vet att det är den man känner.
Skillnaden är hårfin!

Nina Johansen
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Lär dig backa
med släp!
Långasjö Hästsportklubb kommer att
anordna en kurs med hjälp av Rune
Magnusson, Emmaboda Trafikskola, där
du har chansen att lära dig att köra och
backa med släp.
Det finns även möjlighet för er som är
sugna på att ta BE-kort att anmäla er
här, men absolut inget krav för att
deltaga på kursen.
Intresserad? Anmäl dig till Tuija Strand,
0471-50220

Långasjö Hästsportklubb har ny E-
postadress
Besök oss gärna på www.lhsk.se

Fd polishästen
Utter och Ulla-
Karin
Lördagen den 30 oktober, 2004 ordnade
dressyrsektionen en clinic med Utter och
Ulla-Karin Carlsson-Lindkvist och Utters
efterträdare Vanten.
Ulla-Karin som är ridande polis i
Stockholm har haft Utter sen han var 6
år.
Utter har i år har fyllt 29 år, han är
numera pensionär men är ute och gör
uppvisningar tillsammans med sin matte.
 Uppvisningen i ridhuset lockade till sig
160 personer. Vår marknadsföring hade
lyckats eftersom det kom besökare från
bla Lenhovda, Värnamo, Kalmar, Öland,
Oskarshamn, Nybro och Karlskrona
vilket vi var väldigt nöjda med.
Kvällens föreläsning lockade till sig 29

Säljes
Fågelholkar
Du vet väl att rätt årstid att sätta upp
fågelholkar är  på senhösten…….
Långasjö Hästportklubb har ett antal
holkar till försäljning
Vid intresse kontakta Annika Arvidsson
0471-504 94

 

Luciafirande i
Ridhuset
Den 12/12 firar vi åter Lucia i Ridhuset.
Klockan 15.00 är det dags för våra
duktiga barn och ungdomar att bjuda er
på ett vackert, stämningsfullt och roligt
luciafirande.
Program: Temahoppning
 Kadrilj

Dressyruppvisning
 Luciatåg
 m.m.
Vi säljer fika och godis. Vi har laddat upp
med fina lottpriser och köpt fler lottringar
(lotterna gick som smör i solsken förra
året).
Inträde: 10:- per person och då kan ni
vinna på inträdesbiljetten!           
Boka den 12/12 kl. 15.00, ta på dig
varmt och ta med dig vänner och
bekanta för att fira en stämningsfull lucia
med LHSK.

 Western
Westernryttarna i Glasriket erbjuder
riddarträning och westernträning för alla
åldrar och kunskapsnivåer varannan
vecka i Långasjö Ridhus.
Vi behöver Er intresseanmälan snarast
för att kunna planera ihop rätt grupper.

Lillemor Olsson 0481-21072
Hillevi  Carlsson   070-8425418

 

Långasjö Hästsportklubb
st som fick lyssna på en lärorik stund
med Ulla-Karin om bla trafikregler,
stallbränder, allemansrätt och säkerhäst
hantering. Dagen var mycket uppskattad
även av de som inte är hästintresserade.
Efter uppvisningen i ridhuset fanns
möjlighet att prata med SveLand
försäkringar och Ingrid, utbildad
sadelmakare i Tärnsjö visade sina verk.
Det fanns också kaffe och kakor att
förse sig med. Alla som ville fick också
en pratstund med Ulla-Karin och
möjlighet att klappa om Utter och Vanten.
Vi tackar våra sponsorer för att dom
gjorde detta möjligt för oss.
Runes Bensin, Alf Medins Åkeri,
Handelsbanken, SveLand förs, Hästfynd
Barometern, Emmaboda Tidning, JIGE
sport, SISU, Sockenbolagen och alla som
hjälpte till att baka.

Dressyrsektionen för LHSK
Susanne Gustavsson, Annika Karlsson,

Tuija Strand och Linda Strand.

Livsglädje.
Livet rullar på
Vi märker knappt ingenting.
Men om du stannar upp en stund
Och ser dig omkring.
Se barnens glada spring
Hör skratten eka högt.
Blunda och känn
Det finns där än.
Glädjen att leka
Lusten att leva.

Nina Johansen

Röda Korset i
Långasjö
Vi vill framföra ett varmt tack till
alla som bidrog till det fina resultatet
11 200 kr vid vår höstinsamling.
Vad händer i Röda Korset i höst?
26 november
Filmkafé på Allégården kl 14.30

28 november
Kyrkkaffe
1 december
kl 17 00 Sygruppen
kl 19 00 Styrelsemöte
13 december
Traditionellt Luciafirande i Kyrkan
Välkomna!
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God jul & Gott Nytt År önskar Långasjö GoIF      
Så var den 72:a säsongen över för
vår förening i Långasjö. Jag hörde
just talas om att det var 70 år sedan
Plaggebo by fick elektricitet. Då
förstår man att föreningen har
funnits med ett bra tag.
Vilka utmaningar har man inte ställts
inför under alla dessa år? Det faktum
att vi får börja om i division sex inför
nästa säsong ter sig litet jämfört med de
utmaningar föreningen övervunnit under
alla år. Kanske är det i dessa stunder man
verkligen känner vilken styrka det finns
i hela Långasjö och dess människor.
Man blir ju extra glad när man får veta
att Hembygdstugans kaffeservering har
skänkt 4.000 kr till idrottsföreningens
ungdomssektion. De har bakat bullar,
gräddat våfflor och serverat kaffe på
helger och lediga stunder.
Jag hade själv nöjet att bli serverad kaffe
vid hembygdsstugan när sommaren varit

som bäst. När döttrarna köpt lotter och
bara den ena hade vunnit var
uppfinningsrikedomen stor för att se till
att båda flickorna skulle bli nöjda innan
kaffet varit urdrucket.
Jag vill tacka Hembygdstugans
kaffeservering för en härlig sommar och
ett fint bidrag som värmde och får
symbolisera det engagemang hela bygden
känner för vår idrottsförening. Ingen
nämnd ingen glömd.
Jag vill också nämna det engagemang som
finns på idrottsplatsen när man åker ner
en kväll mitt i veckan. Här är det liv och
rörelse. Det är roligt att se alla ungdomar
som tränar och alla mammor och pappor
som hejar på. Ska man dra några
slutsatser av den aktivitet som finns på
idrottsplatsen så bådar det gott inför
framtiden.
De A-lags matcher jag såg var också
spännande. Man gläds med laget när det

går bra och lider med dem när de tappar
en ledning med bara kvarten kvar.
Myggorna kom sent i år så vi fick
uppleva många fina sommarkvällar nere
på idrottsplatsen.
I skrivande stund är novembermörkret
kompakt utanför fönstret. Det är i dessa
stunder man längtar till de ljusa kvällarna
om våren. Tänk er den första
hemmamatchen för året. Ingenstans
smakar Bullens korv och en kopp kaffe
så gott som på Långasjö idrottsplats.
Till sist vill jag bara påminna om vårt
årsmöte som hålls onsdagen den 8
december i klubbstugan klockan 19.00.
Välkomna allesammans.

Sven-Erik Karlsson
Ordförande LGoIF
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10-års  jubileum
10 spännande år har gått och  nu har Långasjö Lanthandel fått en ansiktslyftning.

Vi är stolta över att kunna fortsätta vara en ICA-butik på landsbygden.

Vi ska fortsättningsvis göra vardagen enklare för våra kunder.

Vi hoppas att vår satsning på bättre chark-, mejeri- och frysutrymmen, samt vår nya
inredning och vårt nya kassasystem kan ge ett ännu bättre utbud och en bättre

service, för Dig som kund hos oss.

Vi vill också passa på att tacka för all uppvaktning i samband med vårt jubileum.
Ett hjärtligt tack till alla som har hjälpt till med 10-års jubileet.

Ett stort tack till våra gamla medarbetare Maj-Britt och Irene som under året har
slutat. Tack  för gott samarbete under alla dessa år.

Vi vill även hälsa vår nya medarbetare Nina Taavo välkommen.

VÄLKOMMEN IN!
Babbis med personal.

Vi utökar vår service för våra kunder genom att erbjuda
ATG, Svenska Spel och dessutom är vi apoteksombud.
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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.

Allt för höstfisket - nät, ryssjor,
mjärdar, långrev

 Vi har
vinterdäcken -

Däckia
återförsäljare

6

Adventsvarieté
med Dacke Drängar,

barbershopkören från Växjö
Luciatåg av klass 6

En kväll med både spex och
stämning!

Långasjö Bygdegård
Den 5 december kl. 17.00

Entré 100:-, barn 20:-, fika ingår

Långasjö bygdegårdsförening

Biblioteket
Biblioteket i Långasjö är som vanligt
öppet tisdagar kl 14.30 -18.30
Tisdagen den 4 januari (mellan nyår och
trettonhelgen) är det dock stängt.
I mars månad planerar vi att ordna en
släktforskarkväll på biblioteket med
forskartips och möjlighet till utbyte av
erfarenheter och anor. Hör gärna av
Er redan nu om ni är intresserade eller
har några idéer.
God Jul & ett Gott Nytt Bokläsarår!
tillönskar Lena på biblioteket

Annonsera i
Träskoposten
Vill du annonsera i denna tidning är du
välkommen.

1/8 sida: 100 kr
1/4 sida: 200 kr
1/2 sida 400 kr
1/1 sida 800 kr

Kontakta någon i redaktionskommittén,
se första sidan. Annonsmaterial kan skic-
kas som e-post till 047150098@telia.com

Rapport från Hembygdsstugan
Under hösten har vi som serverat i
Hembygdsstugan haft vår höstfest där
vi röstar om det överskott som blir av
vårt våffelbak.
I år röstade vi fram till att vi skänker

4.000:- kr till vardera Naturvårds-
föreningen, Brandvärnets Kamrat-
förening, Långasjö GOIF och
Hästsportklubben.
Vi tror ni kan göra något kul för
pengarna. Eftersom vi alla trivs i stugan

och tycke det är härliga veckor, väntar
vi nu på sommaren 2005 då vi tar nya
tag.

Hälsningar från alla våffeltanterna.
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BANKEN OCH JULEN 2004

Under december 2004 kommer vi att ha följande aktiviteter.

13 december            Luciadagen bjuder vi på “lusse-fika”
20-23 december       Vi bjuder på glögg och pepparkakor

23 december och 30 december stänger vi banken kl 15.00
 – ingen kvällsexpedition

Tips inför årsskiftet!!
*  Om du har sålt värdepapper (aktier eller fondandelar) se då över dina
    möjligheter att kvitta bort eventuella kapitalvinster/-förluster för att

    minimera skatten.

*   Utnyttja möjligheten till skatteavdrag genom att pensionsspara.

Kontakta oss så hjälper vi dig gärna att räkna.

Så vill vi till slut önska alla våra fantastiska kunder

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

    

Långasjö Sockens Sparbank
-bygdens bank sedan 1880-

tel. 0471-24 49 90  fax. 0471-24 49 99
hemsida www.langasjosparbank.
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Vinnaren i Långasjö Sockenråds

författartävling ungdom 13-19 år.

Sonja Jonasson, Karsamåla
 åk 6 vt-04.

Rånet i Långasjö
Inledning.
Hej ! Jag är en tjej på 13 somrar. Jag
heter Nadja Elinor Pettersson. Utanför
Långasjö, eller i utkanten av Långasjö bor
jag i ett gult hus med stall. Min bästis
Ella Svensson, eller Ellan som hon
föredrar att bli kallad, bor i Långasjö.
Sophie, Marie och Anna är även min
kompisar.
Jag och Ellan älskar hästar. Vi har varsin
häst, Berlin och London. London är min
häst. Jag skumpade fram på vägen till
Kalmar. Vi, det vill säga jag och min bästis
Ellan, ska till Kalmar för att köpa kläder
till skolavslutningen.
- Guu va härligt det ska bli med som-
marlov! utbrast Ellan. Tycker inte du
med det?
- Nej, svarar jag ironiskt. Jag hatar
sommarlov!
Vi ser på varandra och börjar att skratta.
Tanten i sätet framför oss vänder sig om
och tittar på oss med en djupt ogillande
min i ansiktet. Vi hör tanten muttra
någonting om tonåringar. Vi lägger band
på oss och fnissar bara lite.
Nästa dag klockan tre sitter jag och Ellan
på våra cyklar med sikte på Flaken. Jag
sitter och sjunger på de låtar som var
med på skolavslutningen. Så får vi se
första glimten av de djupblå vattnet i
Flaken.
- Sisten i är en blåmes! hojtar Ellan.
Och så börjar hon trampa för allt hon
är värd. Jag är inte sen att hänga på. Ellan
har en bits försprång och hon med sin
superkondis kommer man inte så lätt
ikapp.
Snart springer vi ut på bryggan och dyker
i med huvudet före. Det var inte varmt,
men inte kallt heller. Efter en stund kom
våra klasskompisar Jonas, Kalle och
Lucas. De är superschyssta! De sprang
tjoande ut på bryggan  och voltade i.
Jonas kom sist. Han trampade snett och
trillade med ryggen före i sjön. Stackars
Jonas, var helt illröd och öm på ryggen
men han badade med oss ändå.
När vi var så frusna att vi inte kunde
bada mer, gick vi upp och fikade. Vi
började prata om vad vi skulle göra under
sommarlovet som nyss börjat.

- Vi ska åka till mormor och morfar i
Spanien, sa Lucas.
- Guu va kul! utbrast Ellan. Tänk att ha
en mormor och morfar i Spanien.
- Ja, det är väl kul, svarade Lucas med
en axelryckning.
-  Vad ska ni två göra då? frågade jag
Jonas och Kalle.
- Inte så mycket. Fiska, bada och så
kanske vi ska tälta på Harön, svarade
Kalle.
- Va häftigt! sa Lucas. Kan inte jag få
följa med?
- Nej, det är klart du inte får, sa Jonas
med låtsaselakhet.
- Varför inte? undrade Lucas med
besvikelse i rösten.
- Äsch, han bara skojar, sa Kalle till
Lucas. Det är klart att du ska med!
Vi sitter kvar och pratar en stund till,
sen cyklar vi hem.
Dagarna gick . Jag och Ellan badade,
solade, red, var i stallet och mycket
annat. En eftermiddag red jag och Ellan
på väg till ridhuset, där vi skulle rida
hopplektion. Utanför stod våra kompisar
Sophie, Marie och Anna. De höll sina
hästar medan de pratade.
- Hej på er! sa Sophie, som sett oss först.
- Hejsan, ska ni vara med i laghop-
pningen?  undrade Anna.
Jag och Ellan tittade frågande på varan-
dra.
- Eh, vilken tävling? frågade Ellan.
- Har inte Annika berättat om laghop-
pning i Bränntorp? frågande Marie.
- Nej, sa jag. Sa ni att det var laghop-
pning?
- Ja, svarade Anna. Det är fem i varje
lag.
- Vilka ska vara med i Långasjös lag?
undrade Ellan med längtan i rösten. Hon
tycker att det är jättekul att tävla.
- Ingen aning, svarade Anna. Längre
hann vi inte , för nu öppnade Annika
ridhusporten.
- Annika, varför har du inte berättat för
oss om tävlingen? undrade Ellan sårat.
- Vi fick inbjudan för två dagar sen, sa
Annika enkelt. Jag har inte träffat er efter
det.
- Vilka ska vara med härifrån? undrade
jag, för jag älskar att tävla med London,
min connemaraponny. Han är 146,5 cm
hög och mörkbrun med bläs. Han är sju

år.
- Jag tänkte att du, Ella…
- Ellan om jag får be, sa Ellan surt.
- Ja, ja, sa Annika skrattande. Ellan,
Sophie, Nadja, Marie och Anna, ni tycker
jag ska vara med. Sanna och Eva är
reserver, avslutade Annika. Men nu
börjar vi!
De hade ingen nåt emot, så vi gick in i
ridhuset. Som uppvärmning fick vi trava
och galopper över bommar. Det gick väl
någorlunda bra. Sen tränade vi studs. Det
gick mycket bättre nu. Och så är det kul
också, för London är duktig på studs. I
alla fall i dag. Men för Ellan gick det
sämre. Berlin, hennes häst, ville ta två
hinder i taget. Stackars Ellan var inte på
humör för Berlings påhitt, för tänk om
Annika tog ut henne ur laget! Hon slet
som ett djur för att få Berlin att lugna
ner sig. Ellan var surare än ättika efteråt.
Då menar jag inte lite sur, utan surare
än någonting man inte ska säga. Och inte
blev det bättre av att stallets snobb Sanna
kom med sina vänner Eva och Veronika
efter träningen.
- Jasså, du ska vara med och tävla med
Termiten, sa hon sockersött till Ellan.
För det är väl Termiten din, öh, häst
heter?
Ellan låtsades inte om Sanna. Blängde
bara surt på henne.
- Har du tappat talförmågan eller?
undrade Sanna. Jag såg när du hoppade
med din häst. Det gick inget vidare, va?
Du skulle se när jag hoppade med Happy
Star, det gick jättebra! Fast jag kan ju
rida, till skillnad från dig, avlutade Sanna
med ett elakt grin.
Det var droppen för Ellan. Innan jag ens
hunnit reagera hade Sanna fått två rejäla
örfilar och blivit fälld. Ellan slängde sig
upp på Berlin och galopperad iväg.
London som stått med lösa tyglar, tog
tillfället till att springa ikapp Berlin. Jag
hörde Sanna skrika nåt, men inte vad.
Efter några minuter ( när varken Sanna
eller ridhus syntes) saktade Ellan av. Hon
var alldeles röd på halsen och kinderna.
Hon andades häftigt och stötigt.
- Hur kan hon bara få vara kvar på
ridskolan? utropade hon. Den stora, feta
jubelidioten?
- Inte en aning, om jag ska vara ärlig,
svarade jag. Fast lite, lite onödigt var det
väl ändå att slå till henne på ridskolan.
Jag såg hur hon tänkte börja protestera.
- Fast bara jätte, jätte lite, sa jag snabbt.
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Det var ju bara vad hon förtjänade.
- Synd att jag inte rider med spö, sa hon
häftigt. Då skulle hon……
Ellan öppnade munnen för att säga nåt,
men stängde den snabbt. Tyst viskade
hon:
- Nadja, kom. Hon pekade på en stig
och sa: Fort!
- Vad…? började jag, men Ellan sa åt
mig att vara tyst. Jag tittade misstänksamt
på henne när vi kommit in på stigen. Hon
vände sig om och viskade:
- Titta vem som kommer, viskade hon
och nickade mot vägen. Där kom Sanna
och hennes elaka små (nåja, de är lika
gamla som oss, fast man kan inte tro
det) vänner, Veronika och Eva. De
verkade prata om någonting som de
tyckte skulle bli väldigt intressant. De
kom närmare, och jag uppfattade ord
som:
- Ellan…. ska allt få se….tävlingen…
Det knöt sig i magen på mej. De tänkte
göra något mot Ellan!
Ellan satt på helspänn i sadeln på Berlin.
Berlin, som såg att de hade en hund med
sig, ryggade förskräckt in i en taggig
buske. Det blev för mycket för Berlin.
Han kastade sig fram i galopp och Ellan
lyckades precis hålla sig kvar och styra
undan från ett gammalt stenröse.Sanna,
Veronika och Eva vände sig om och
tittade in i skogen. De hann få sig en
skymt av en brun blixt som sköt iväg
över vägen och in i skogen på andra
sidan.
-     Vad var det där? skrek Sanna.
Eva som inte blivit så rädd sa:
- Det är väll Ellan på Berlin, sa hon. Hon
verkade inte ha någon kontroll på hästen.
- Nej, hon kan ju knappt rida, sa
Veronika försmädligt.
- Ja, synd att hon och den där Najda
ska vara med i tävlingen istället för dig,
Sanna, och nån av oss, sa Eva med ett
uttryck av fundersamhet i ansiktet.
- Jag håller fullkomligt med, svarade
Sanna. Undrar om…Hon fick ett roat
uttryck i ansiktet.
- Om? undrade Veronika.
- Om man skulle kunna……
Resten av hennes ord drunknade i
skallen från Sannas hund, som hade fått
syn på London i skogen. Jag försökte att
så ljudlöst som möjligt ta mig in på en
stig till vänster.

- Hallå! Vem där? hörde jag Sanna fråga
ut i luften. Jag tänkte inte längre, jag bara
styrde in London på stigen och skänklade
på som in i tusan. London bjöd villigt
framåt i galopp. Undrar vart den här
stigen leder? for igenom mitt huvud. -
Jag har aldrig ridit på denna stigen förrut.
Efter en stund saktade jag av. Stigen har
tagit mej till en skogsväg som jag inte
känner till. Jag stannar mitt på
skogsvägen, funderar och svänger höger.
Efter en stund hör jag röster en bit fram.
Det låter som tre män, möjligtvis fyra.
En av dem verkade upprörd över
någonting.
- Jag gör det inte, sa jag ju! Skrek nån.
Någon annan svarade med silkeslen röst:
- Jasså, inte det. Varför inte?
Mitt hjärta bultade hårt i bröstet på mig.
Vad var det de tänkte föra? Det var en
krök mellan dem och mig. Nyfikenheten
tog över mig.
“Jag måste se dem,” tänkte jag. Jag red
ner en liten bit på en stig, vände vänster
och red bakom några buskar.
Det stod en grön Volvo parkerad på
vägen. Utanför bilen stod fyra män och
pratade. Eller rättare sagt, något
mellanting mellan pratade och skrek till
varandra. En verkade vara helt hysterisk.
Jag kunde inte höra vad de sa, så jag red
sakta framåt. Jag lyssnande så intensivt
att jag inte märkte det torra riset framför
mig. London gick på en av grenarna.
Knak, lät det. Männen vid bilen tystnade
tvärt och vände sig hastigt om.
- Hallå? ropade en av dem. Han var liten,
men inte tjock. Han hade mörkt hår och
solglasögon.
- Hallå? ropade han igen. Jag satt stilla
och tyst som en mus. London verkade
förstå att det var viktigt att han stod stilla
och lugnt där han stod.
- Vi sticker! sa en annan av männen. De
hoppade in i bilen och rivsstartade. Det
sista jag såg innan de försvann var ett
moln av damm.
Nästa morgon i stallet när jag och Ellan
höll på att mocka, berättade jag vad som
hänt kvällen innan för henne.
- Är du säker på att du inte överdriver
lite nu? fnös hon fram.
- Nej, jag överdriver inte har jag ju sagt,
svarade jag irriterat. Men vi borde rida
den där skogsvägen igen, för det var en
jättebra ridväg.
- Idag, kanske? förslog Ellan.

- Visst, svarade jag.
En timme senare red vi in på stigen jag
ridit kvällen innan. Jag märkte nu när vi
red i skritt att det var mycket sten och
annat skräp på stigen. Jag tackade
Londons och min änglavakt för att vi
klarat oss kvällen innan.
Efter en stund blev stigen bredare och
vi kom ut på vägen.
- Vilket håll red du åt? undrade Ellan.
- Jag tror att det var vänster, men det
spelar ingen roll, jag red bara en liten bit
innan jag vände, svarade jag.
- Okej., men jag tycker att vi ska svänga
vänster, sa Ellan. Och så blev det.
Vi travade och galopperade en stund.
Tjugo minuter senare kom vi till ett
gammalt torpställe. Taket hade sjunkit
ihop i mitten av ladan, fönster
sönderslagna, dörrar hängde på ett
gångjärn och gnisslade…
Det var något spöklikt över det hela.
Tystnaden som endast avbröts av dörrars
gnissel och skogens sus.
- Tyst!, sa Ellan helt i onödan, eftersom
vi inte sagt ett ord på tio minuter.
- Hör du? undrade Ellan tyst.
Jag lyssnade intensivt. Man kunde höra
ett avlägset motorljud som blev starkare.
Snart hördes det tydligt, mycket tydligt.
Vi stod tysta kvar på det som varit en
gårdsplan. Mellan några träd kunde vi
skymta något som såg ut som en grön
Volvo.
Fast vi sett bilen, blev vi livrädda när
den dök upp bakom en krök.
- Rid! tjöt jag till Ellan. Bilen hade stannat
i kröken, de verkade inte ha sett oss. Vi
red ner bakom ladugården och in i skogen
på en stig. Vi red så fort vi kunde utan
att det var farligt och kom till slut ut på
en väg vi kände igen.
-  Äntligen! utropade Ellan. Det var nära
att jag svimmade!
- Tur för dig att du inte gjorde det,
svarade jag, som var ordentligt
omtumlad.
Vi skrittade hem. Vi ryktade av hästarna
noga, gav dem middagshö och släppte
ut dem. Det först Berlin gjorde när han
kom ut i hagen var att leta upp den
lerigaste platsen i hagen och rullade sig.
- Var är det för mening att rykta dem
när de ändå bara skitar ner sig? undrade
Ellan surt.
- Inte en aning, svarade jag skrattande.



Träskoposten Nr 4  2004

Men mitt glada humör varade inte länge.
När vi var på väg in till mig kom pappa
utrusande. Han skrek:
- Några har rånat banken!
Jag och Ellan stirrade på varandra. Det
kunde inte vara sant. Nån hade rånat
banken i Långasjö, lilla Långasjö!
- Du skojar, sa jag till pappa, fast jag
redan visste svaret.
- Nej, skrek han. De har rånat banken
och skjutit mamma!
- Är hon död? utropade jag förtvivlat.
- Nej, sa pappa, något lugnad. Nej, de
sköt henne i benet.
- Var är hon? undrade jag och började
gå mot dörren.
- Hon är på sjukhuset. Jag är på väg dit,
sa han. Ska du och Ellan med?
- Ja, det ska vi, sa jag och Ellan nickade.
En halvtimme senare stod vi bredvid
mammas säng. Hon mådde bra, förutom
att hon brutit benet och fått en
hjärnskakning.
- Hur kunde du bryta benet? undrade
min lillebror Martin.
- Jag var på väg ner från trappan när de
kom in, sa mamma. De pratade med
Lena, men jag hörde inte vad de sa, så
började de skrika och skjuta i taket. De
fick se mig och sköt mig i benet, sa hon
enkelt. Jag trillade i trappan och bröt
benet, avslutade hon.
Pappa plockade fram en bukett med
blommor han hade bakom ryggen. Han
gav henne en kram och hon sa:
- Tack så mycket!
Martin som knappt kunde tro att hans
mamma varit med om ett bankrån sa:
- Hur många var det? Hur såg bilen ut
som de åkte i? När mamma inte svarade
sa han:
- För de åkte väl bil?
Mamma tittade på honom och log.
- De åkte i en grön Volvo. Det var fyra
stycken, sa hon.
Jag och Ellan tittade på varandra. Bilen,
mannen som inte ville göra en sak, bilen
som vi sett vid torpet…Allt det där
hängde ihop!
- Elisabeth behöver vila, det var en rejäl
hjärnskakning hon fick, sa en läkare som
kommit in. Ni får hälsa på imorgon igen.
Vi sa hej då till mamma och gick till
bilen. Vi sa inte mycket på vägen hem.
Mitt huvud var fullt av tankar som irrade

omkring.
När vi kom hem lagade pappa mat. Jag
och Ellan gick upp till mitt rum. Vi började
prata om vad som hänt.
- Allt det här borde ju hänga ihop, sa
Ellan. Du såg ju dem. Det var en som
inte ville vara med om rånet, och rånet
måste precis ha ägt rum när vi såg dem
idag. De kanske skulle gömma bytet i
torpet? sa hon fundersamt.
- Det är inte helt omöjligt, sa jag. Ska vi
gå dit i morgon utan häst?
- Det gör vi, sa Ellan stridslystet.
Den natten sov Ellan över hos mig. Tidigt
nästa morgon gick vi det. Vi övervägde
om vi skulle ta med vår hund Zazz eller
inte. Vi bestämde att vi inte skulle ta med
Zazz.
Det tog mycket längre tid än vi trott att
det skulle ta till torpet. Men vi var envisa
och efter ca en timmes vandring var vi
framme. Men vi var inte ensamma. Vi
såg fyra män framför torpet. De pratade
tyst, som om de var rädda att någon
skulle höra. Vi gick närmare.
- Jag tycker att vi gömmer pengarna på
vinden, sa en av männen som jag inte
två dagar tidigare. Han var väldigt lång,
minst en och nitti med nästan vitt hår
och “ihåliga”, tomma ögon.
- Nej, där är ju lätt att hitta den, sa den
korte irriterat. Där kan ju till och med
ett dumhuvud som han hitta pengarna.
Han knyckte med huvudet i riktning mot
en tredje person. Det var en spinkig kille
i 20-års åldern. Hans ögon hade (har nog
fortfarande) ett uttryck av tröghet.
- Nej, jag tycker att vi ska gömma dem
i källaren under den där lösa stenen,
fortsatte den korte.
- Vilket utmärkt idé, Nicke! sa han som
var så lång. Han som kallades för
“Dumhuvudet” satt och ritade i gruset.
- Okej. Då åker jag och Fredde, Nicke
nickade mot den långe och hämtar
pengarna. Ni två stannar kvar.
Jag och Ellan hade stått tysta länge,
fruktansvärt länge kändes det som.
Fredde och Nicke hoppade in i bilen,
rivstartade och körde iväg. De andra gick
in i det fallfärdiga torpet.
Efter en stund tyckte vi att vi hörde
någon bakom oss. Vi vände oss tillbaka.
Efter en liten stund kom Nicke och
Fredde tillbaka. De tog med sig ett par
väskor och gick runt torpet.
- Vi går runt och kollar vad de gör!

viskade Ellan upphetsat till mig. Ögonen
lyste under det burriga håret som stod
på ända efter nån timmes spionerande.
Jag tvekade.
- Tänk om de får syn på oss? viskade
jag ängsligt tillbaka.
- Så dumma är vi väl ändå inte att vi
låter oss ses av två par rånare? svarade
Ellan övertygande. Vi klarar det! Jag
tvekade en stund.
- Okej, men vi får ta det lugnt, sa jag.
Vi smög längs skogskanten. Sakta men
säkert kom vi framåt. Snart stog vi och
och tittade på baksidan av torpet. Det
var inte mycket mer än framsidan.
Fönstren gapade tomma med delar av
glas hängande. Men det fanns en trappa.
Vi kunde höra ljudet av röster nerifrån.
En efter en kom de upp. Ellan som
beundrat ett rådjur som stod en bit från
oss, blev så rädd när hon märkte att de
kommit upp igen, att hon hoppade
baklänges på en gammal rostig spann.
Nicke hoppad kvickt runt för att se vad
som åstadkommit ljudet. Vi satt blickstilla
och lyssnade. Så började de att röra sig.
- Ska vi gå en sväng? undrade Fredde
med ett menande ansiktsuttryck i
ansiktet.
- Ja, man behöver väl röra lite på sig,
eller vad säger ni? sa Nicke med
någonting som lät lite för glatt.
- Mmm…, svarade de andra två. Hur
länge är vi ute?
- I minst en halvtimme, svarade Fredde.
Kom nu!
Så gick den iväg längs vägen. Ellan vände
sig mot mig.
- Ska vi försöka ta pengarna? undrade
hon.
- Nej! Tänk om de kommer tillbaka!
svarade jag.
- Ingen risk att de kommer på en stund,
sa hon, det sa den där Fredde ju.
- Nja… svarade jag, men tyst. När jag
inte sa något sa Ellan:
- Vi tar det försiktigt.
Tystare än möss smög vi mot trappan.
Jag fick en stickande känsla i nacken som
om nån tittade på oss. Jag svängde runt,
men det var ingen där. Någonting sa mig
att detta inte skulle gå bra.
När vi kom fram till trappen stannade
vi. Vi tittade ner och in igenom den
trasiga dörren. Det var mörkt.
- Ska vi gå ner nu? undrade Ellan, men
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hon hade redan börjat gå nerför trappan.
Jag följde efter.
Ellan öppnade dörren, som med ett
gnissel gick upp. Det var något
olycksbådande över källaren. Var det var,
visade sig ganska snabbt.
Nära ingången fanns en trappa som vi
inte sett. Hade vi det, hade vi kanske
hunnit gå tillbaka. Men nu var det
försent.
Plötsligt kände jag hur någon band för
mina ögon.
- Hjääl…, skrek jag, längre hann jag inte.
Nån tryckte in ett stycke tyg i munnen.
Jag hörde någon som vilt fäktade och
sparkades för att ta sig loss. Mitt i allt
elände kunde jag inte låta bli att le så
mycket som tygstycket tillät.
- Bind dem, sa en iskall röst. Jag kände
genast igen rösten. Och låt det gå snabbt,
jag är hungrig.
- Yes sir! sa Fredde och den tredje.
Det började binda oss. Freddes ansikte
var så nära mig att jag kunde känna hans
äckliga andedräkt i ansiktet. Han drog
så hårt i repet att jag nästan började gråta.
- Ta av dem munkaveln och
ögonbindeln, sa den i iskalla rösten.
Nån tog omilt ut tyget från munnen.
Ögonbindeln flög bort, och där framför
oss stod Nicke.
Han var inte glad.
- Jasså, sa han. Jasså!
Jag undrade vad han menade med
“Jasså”, men vågade inte fråga.
- Vad gör ni här? Undrade Nicke. Var
ni ute och plockade svamp eller…?
- Ja, sa Ellan. Hur visste du det?
- Du är inget vidare på att ljuga, väste
Nicke genom tänderna. Vad gör ni här?
Jag bad en tyst bön att Ellan inte skulle
svara. Men det var förgäves.
- Vad gör du själv här, sa Ellan
uppkäftigt. Hon lät säkrare än vad hon
såg ut.
-  Jo, lilla fröken uppnosig, det ska jag
berätta för sig, sa Nicke. Jag  gömmer
lite kosing här. Men det har du väl redan
räknat ut?
- Hur kommer det sig att ni inte fortsatte
er lilla promenad? Undrade Ellan.
- Om man har gömt pengar i ett före
detta hus och ser att två stycken sitter
och lyssnar på vartenda ord som kommer
över ens läppar, finner man det bäst att
fånga dem som spionerar, sa han.

- Hur kunde ni se oss? Undrade jag med
darrande röst. Nicke förvred sig till ett
leende.
- Ni förde lite väsen bara, sa han enkelt.
Och Jack är inte så dum som han ser ut.
Han såg på den unge killen. Han  flinade
mot oss.
- Jack såg när hon trillade, sa Fredde
och knyckte med nacken mot Ellan.
- Vad det något mer ni ville vet? undrade
Nicke otåligt. När vi inte svarade, sa han:
- Bind för ögonen och stoppa in nåt i
munnen på dem. Han tittade på Fredde
och började gå upp för trappan. Fredde
gick fram till mig och tryckte det svarta
tyget i munnen på mig. Sen band han
för ögonen. Jag hörde honom göra
samma sak med Ellan.
- Nej! Jag vill inte! Neeej! skrek Ellan
innan Fredde hann stoppa in någonting i
munnen  på henne.
När Fredde gått höll jag på att börja
gråta. “Varför, Varför hade vi gått ner i
källaren?” undrade jag med gråtklumpen
i halsen. Det gjorde såå ont i armar och
ben, de hade inte knutit hårt, de hade
knutit jätte, jättehårt! Tro mig, det var
nästan så att man hellre ville dö. Nåja,
kanske inte dö, men nästan.
Helt plötsligt hör jag att Ellan börjar att
snyfta hejdlöst. Fast jag inte ser henne,
kan jag förställa mig hur hon ser ut; en
liten Ellan, bunden med bindel, tyg i
munnen och hur hon skakar.
Det känns som om vi sitter där nere i
flera timmar. Vi kan höra de andra prata,
men jag bryr mig inte om vad de säger.
Efter en evighet kommer de ner.
- Vi är rädda att… börjar Nicke, men
avbröts plötsligt.
- Vad är det här? skriker Fredde. Poliser!
Jag kände hur jag rykte till. Poliser! Var
det bara ett skämt, eller?
- Upp med händerna, ni är arresterade!
Hördes en stark mörk röst. Johnsson och
Elvsson, ta loss flickorna!
Till min stora lättnad kom någon och
befriade mig. Repen skars av. Bindeln for
av liksom tygbiten i munnen åkte ut.
Knappt var jag befriad förrän nån skrek:
- Nadja! Du är oskadd!
Det var pappa. Nu började jag gråta igen.
- Huur ku.unde ni ve.eta att vi va-ar
här? Lyckades jag stamma fram.
- Det tar vi sen, sa pappa som försökte
vara lugn.

Kloclan sex satt jag, pappa, Martin, Ellan
och hennes föräldrar framför brasan i
vardagsrummet. Vi satt runt soffbordet
med en ångande kopp te i handen.
- Hur kunde ni veta var vi var? Undrade
Ellan tyst.
- Det är en lång historia, sa pappa. Och
till min och Ellans förvåning sa han:
- Martin, berätta.
Martin, varför skulle han berätta?
Undrade jag tyst, men han hade redan
börjat.
- Jag vaknade samtidigt som ni. Mats
har ju sovit över så vi bestämde oss för
att smyga på er. Vi följde efter er. Precis
när vi tänkte ge upp kom vi fram till
torpet. De där killarna var där. Vi
undrade varför ni låg och spionerade på
dem. Precis innan er, reste vi oss upp
och sprang en bit bort för att se baksidan
av torpet. Jag tror att ni hörde oss, men
jag vet inte. Efter en stund gick ni bort
en bit så även ni skulle se baksidan
bättre, antar jag?
-  Jo, det gjorde vi, sa jag. Fortsätt!
- Okej. Så när de gett sig iväg för en
promenad, gick ni ner i källaren. När ni
gått ner kom alla fyra männen ut genom
skogen. En gick ner för trappan, de
andra gick in i huset. Sen hördes era
skrik. Vi undrade vad de gjort, så vi
stannade. De där männen kom upp typ
en halvtimme senare. Då började jag och
Mats att springa. Vi fattade att ni inte
låg bra till. När vi kom hem larmade
pappa polisen. Pappa åkte iväg. Sen kom
ni hem. Han avslutade sin berättelse.
- Det är nog bäst att vi åker hem nu, sa
Ellans pappa Pontus.
- Ja, Ellan och Nadja, ni behöver sova,
sa Ellans mamma.
- Mmm…,svarade jag och Ellan.
Flaggorna svajar i den lätta brisen. Jag
galopperade runt de färgglada hindrena
medan jag väntade på min startsignal.
- Och på banan har vi Nadja Petterson
på London för Långasjö
HästSportKlubb. Varsågod och rid.
Jag red mot startlinjen och styrde London
mot den rödvita oxern. London tog det
som ingenting. Vi styrde mot nästa hinder.
Det var en vit grind, följd av ett
rättuppstående. Sen kom den första
svårigheten. En  tvåkombination med en
snäv sväng mot muren. Vi klarade första
hindret, och undgick med nöd och näppe
att riva det andra. London lyckades
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ovanligt bra med en snäva svängen mot
muren som vi klarade bra. Sen hoppade
jag i följd en oxer till, en trekombination,
rättuppstående, ett trippelbarr och
slutligen ett plank. Applåderna dånade
när vi red ut från banan. Jag klappade
London på halsen. Jag red ut och möttes
av familj och vänner som gratulerade mig
och London.
- Om Sophie och Polo också klara sig
felfritt, blir vi tvåa, utbrast Marie.
Men precis när hon avslutade meningen,
rev Polo trippelbarret. Det kom ett
besviket: Åhhh! Från publiken.
- Och där red Sophie Karlsson på Polo
ut från banan med fyra fel.
- Om jag hade hållit ut Polo lite till hade
vi inte kommit snett på! sa Sophie
besviket.
- Äsch, det gör inget, sa Anna. Man lär
sig ju av sina misstag.

- På femte plats kom Eriksdals ridklubb,
sa rösten i högtalarna. Applåder. Och på
tredje plats kom Långasjö
HästSportKlubb.
Jag kunde inte tro att det var sant. Vi
hade kommit trea! Vi började tjoa så att
folk omkring oss gick undan. På andra
och första plats kom Bodas Ridklubb
respektive Runsmålas Ridsällskap. Inget
hade saboterats för Ellan, som tur var.
Hela vägen hem satt jag och Ellan och
sjöng i baksätet. Mamma, som kommit
hem för en vecka sen, körde bilen.
Bredvid satt pappa och mumlade med
mamma. Martin lyssnade på muskik i
sin freestyle.
När vi kom hem gav mamma mig ett
brev.
- Det är pengar från Nicke, Fredde, Jack
och Jens, sa hon.
När jag gav henne en oförstående blick
sa hon:
- Det är skadeståndet.

- Öppna! sa pappa.
Jag öppnade kuvertet och ut kom
femtusen kronor!
- Oj då, tror du att jag också får
skadestånd, Nadja? Frågade Ellan när
hon fick se pengarna.
- Ja, det tror jag, svarade jag
drömmande, för jag funderade på vad
jag skulle göra med pengarna.
- Du, jag måste hem nu, sa Ellan.
- Jaha, jag följer dig en bit, svarade jag.
Vi gick under tystand tills jag vände hem.
- Hej då Ella! Sa jag för att reta henne.
Ellan tycker att Ella är såå fult, men Ellan
tycker hon är bra. När jag ser hur sur
hon blir börjar jag skratta.
- Jag bara skojar Ellan! Skrattade jag
fram.
- Okej, sa hon bara. Padja, det är väl ett
bra smeknamn? Undrade Ellan retligt.
Vi ser på varandra och börjar att skratta.
Slut!

God Jul & Gott Nytt År
önskar

DackeTrafik

Vi önskar alla våra kunder i Långasjö
En God Jul & Ett Gott Nytt År

Emmaboda
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Lysande tider för Plaggebo
Efter två år av aktivt arbete från hela Plaggebo Byalag så kan vi nu känna
oss stolta och glada. För nu lyser det i byn när ni besöker oss. Torsdagen
den 7 oktober hade vi bullat upp med korv, cider, marschaller och  en
massa glada skratt. Hela byn var samlad inkl.de lokala tidningarna för att
vara med om när bandet skulle klippas inför invigningen av
gatubelysningen.

Det var en stor dag för oss som har
kämpat med offerter, övertygat
Kommunen och funderat på hur vi ska
få ihop det hela osv. Men under dessa
två år har gemenskapen i byn stärkts
ännu mer. Vi har inte bara en traditionell
sommarfest utan även kräftskiva,
pysselkvällar, bastukvällar, pubkvällar,

mekarkvällar för grabbarna m.m.
Vi har också tryckt upp våra egna tröjor
i tre olika utföranden. I våras ordnade
vi en tipspromenad och den blev väldigt
uppskattad så nu ordnar vi en ny som
redan har ägt rum när denna tidning
kommer ut.
I dagarna kommer byns män i Plaggebo

att hugga och sätta upp vår gemensamma
julgran där vi båda dansar in och ut julen.
Den 7 oktober när vi hade invigning
firade vi inte enbart att vi lyckats med
gatubelysningen utan också att det är 70
år sedan elektriciteten kom till Plaggebo
och att vi startade byalaget för exakt två
år sedan. Det känns väldigt skönt att
barnen i byn har det upplyst när de ska
gå till skolbussen i höstrusket.  Vi i
Plaggebo vill tacka dem som hjälpt oss
att göra det möjligt att förverkliga vår
dröm om ett lysande Plaggebo.

Plaggebo 041112
Magdalen Thiel

Ordförande i Plaggebo Byalag

Julbord
Varje söndag med start den 1 advent
Ring och boka på tel 0477-164 48
Vi ordnar gärna din speciella julfest.

Välkommen till
www.hantverksstugan.se

Hantverksstugan
Dångebo - Södra Sandsjö
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Cirkelträning
Söndagar 18,30-20,00

Obs! ny dag fr. o. m. 28 november.

Långasjö gymnastiksal

Ledare: Anna Olsson

20kr/gång, betalas på plats.

Sista gången innan jul är 12 december, sen
drar vi igång igen den 9 januari.

Arr: Långasjö GoIF

KNUTSFEST

Söndag den 9 januari 2005  kl.
15.00

i  Långasjö Bygdegård

                   

Dans  kring  granen
med  musik  av  Ingrid  Svensson

Kaffeservering   och
Underhållning

Paketauktion   och   Tomtebesök

Arr:  Långasjö  GOIF  Supporterklubb

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

Obs! ny dag fr. o. m. 1 december

Långasjö gymnastiksal

Ledare: Silvia Sculac

20kr/gång, betalas på plats.

Sista gången innan jul är 15 december, sen drar
vi igång igen den 12 januari.

Arr: Långasjö GoIF
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KYRKOKALENDER 
Då inget namn på tjänstgörande präst anges, tjänstgör van-
ligtvis komminister Lars Peterson. Ändringar kan ske! 
Kontrollerar därför med predikoturerna!  
Alla HELGSMÅLSBÖNDER är inte utsatta.  
Predikoturerna ger upplysningar om de övriga! 

25/11  Torsdag                  kl   9.20   Skolans adventssamling i kyrkan 

27/11  Lördag                  kl 14.00   Andakt på Allégården i samband med CKF:s  

                                                         adventskaffe 

                                         kl 18.00   Helgsmålsbön med dop 

28/11  Första Advent      kl 10.00   Högmässa med evangelieprocession,  
                                                         Kyrkokören, Invigning av nya psalmböcker,  

                                                         Röda Korset bjuder på kyrkkaffe 

30/11 Måndag                  kl 15.00   Kyrkliga Missionssyföreningen i Bergstandsalen 

3/12  Fredag                     kl 10.15   Andakt på Allégården 

5/12  Andra Advent        kl 10.00   Högmässa, Ingvar Stridh 

10/12  Fredag                   kl 10.15   Nattvardsgudstjänst på Allégården 

12/12 Tredje Advent      kl 10.00   Familjegudstjänst 
13/12  Måndag                  kl 18.00   Lucia i kyrkan, samarr. med Röda Korset 

17/12 Fredag                    kl 10.15   Andakt på Allégården 

19/12 Fjärde Advent      kl 10.00   Mässa, Lennart Persson 

21/12  Tisdag                   kl   8.00   Skolans terminsavslutning i Kyrkan 

23/12  Torsdag                  kl 10.15   Julbön på Allégården 

MISSIONSSPARBÖSSA 
Den delas ut vid gudstjänsterna under advent för att samlas in Trettondag Jul.  

 (Det är en ny typ av missionssparbössor) 

Tack! 
vill vi i Långasjö Missionssyförening säga till alla er som handlat vid 

och givit gåvor till Missionsauktionen. Därför kunde vi nå det fina resul-
tatet:   23.050 kronor 

Långasjö Missionssyförening genom Elsie Fransson, ordf. 
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JULHELGENS   GUDSTJÄNSTER 
         24/12   Julafton               kl 16.30  Familjejulbön,  
                                                                  Sång: Marie o Hanna Lundin  

         24/12    Julnatten           kl 23.30   Julnattsmässa, Kyrkokören 
         26/12   Annandag Jul    kl 18.00   Musikgudstjänst med dop 
                                                                  Kyrkokören, Emmas band    

31/12   Nyårsafton                   kl 16.30   Nyårsbön på Allégården 

                                                 kl 18.00   Nyårsbön i kyrkan 

1/1      Nyårsdagen                  kl 18.00   Musikgudstjänst med KÖRIOSA 
2/1      Sönd ef Nyår                kl 14.00   Familjegudstjänst (mini) med dop 
                                                                 Julfest i Sockenstugan 
5/1      Onsdag                          kl 10.15   Andakt på Allégården 

Trettondedag Jul den 6/1 
Kl 16.00 Missions –o Ljushögmässa, procession, Kyrkokören 

Kollekt upptages till Svenska Kyrkans Mission, Missionssparbössor insamlas 

9/1           1:a Sönd e Trett     kl 10.00   Mässa, Rune Johansson 

14/1         Fredag                      kl 10.15   Andakt på Allégården 

16/1         2:a Sönd ef Trett    kl 10.00   Högmässa med Evangelieprocession 

22/1         Lördag                     kl 15.00   Nattvardsgudstjänst på Allégården 

23/1         Septuagesima         kl 10.00   Mässa 
28/1         Fredag                      kl 10.15   Andakt på Allégården 

30/1         Kyndelsmässod.     kl 16.00   Familje– o ljusgudstjänst 
5/2           Lördag                     kl 14.30   Gemenskapseftermiddag på Allégården, Kören 
                                                 kl 18.00   MUSIK VID HELGSMÅL, elever från 

 musikskolan medverkar med anledning av Musikskolans 35-års jubileum  

 Fastlagssöndagen  
den 6 februari 

kl 16.00 Mässa i Taizéton 



Om Du inte orkar komma till 
kyrkan kan Du få besök av 
präst i hemmet för samtal 
eller för att för att få del av 
nattvarden (sockenbud). 

Kontakta gärna pastorsexpeditionen .  Te-
lefon 0471-50011 

Du som saknar egenbil och be-
höver hjälp att komma till kyr-
kan kan anlita KYRKSKJUTS 
kostnadsfritt. 
Du beställer den själv hos  
Taxi-Emma 
Telefon 0471-10100 

LÅNGASJÖ  FÖRSAMLING  INFORMERAR 

12/2 lördag                      kl 10.15   Nattvardsgudstjänst på Allégården 

13/2 1:a Sönd i Fastan   kl 10.00   Högmässa med procession 
16/2 onsdag                     kl 10.15   Andakt på Allégården 

20/2 2:a Sönd i Fastan   kl 10.00   Mässa, Rune Johansson 

25/2 fredag                      kl 10.15   Andakt på Allégården 

27/2 3:e i Fastan             kl 10.00   Gudstjänst, Jan-Olle Wikström 

Utdrag ur Långasjö för-
samlings kyrkböcker: 
 

FÖDDA: 
 

Den  15 juni Savannah Astrid (dop planerat) 
Föräldrar: Luisita o Peter Svensson  
Kvarnaryd 107, Långasjö 
 

Den 17 augusti Leo Lars Olof 
(dop planerat till 27/11) 
Föräldrar: Åsa o Johan Wennberg  
Kyrkvägen 12, Långasjö 
 

Den 15 september Heidi Sara Elisabeth 
(dop planerat till 26/12) 
Föräldrar:  
Hanna Stensdotter o Jacob Karlsson  
Parismåla 202, Långasjö 
 
DÖPT: 
 

Den 25 september  
Elsa Marie (född den 26/6 2004) 
Föräldrar: Linda o Thomas Herbertsson  
Nygatan 7, Emmaboda 
 

Den 10 oktober  Melvin Sigvard Totte  
(född den 19/6 2004) 
Föräldrar:  
Malin Axelsson, Ölandsgatan 6A, Emmaboda  
o Janne Larsson  

Forts. Utdrag ur kyrkböcker:   
 

Den 10 oktober Axel Arthur Christian 
(född den 13/7 2004) 
Föräldrar:  
Victoria Petersson o Christian Svensson  
Kyrkvägen 21, Långasjö 
 
BEGRAVNINGSGUDSTJÄNST 
har hållits  
Den 24 september i Långasjö kyrka 
för  
Elin Doris Augusta Petersson 
Kyrkvägen 52, Långasjö 
född den 11/9 1923, död den 11/9 2004   
 

Den 2 november i Långasjö kyrka 
för  
Erik Arvid Henning Johansson 
Skallebo 121, Långasjö 
född den 25/5 1915 , död den 18/10 2004  
  
Den 4 november i Långasjö kyrka 
för  
Ada Viktoria Petersson 
Brännamåla,  Långasjö 
Född den 15/11 1921, död 30/10 2004 

 Telefonnummer 
till prästgården                       0471-50011 
till vaktmästare och kyrka     0471-50421 
till Sockenstuga                     04l71-50159 
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MED GLÄDJE OCH MED BÄVAN      
Ja så kanske denna årets sista månad ser ut. När Träskoposten når dig är december 
precis i antågande. Det är kanske årets mest hektiska månad. Affärsmännen brukar 
tala om att en stor del av deras årsomsättning är just i december månad. Hantverkare 
och industrier har ofta fullt upp eftersom andra företag upptäcker att det finns pengar 
över i budgeten som skall förbrukas på innevarande år. Själv skall du kanske inhandla 
julklappar. Avslutningar och julfester av olika slag går av stapeln. Några av dina tra-
ditionella julförberedelser kanske du gör, även om det är en del av dem som fått stry-
ka på foten. Dina dagar har svårt att räcka till för allt du vill och allt du måste, och det 
kan du känna bävan inför. 
Samtidigt känner du en glädje över att än en gång få fira denna, kanske årets största, 
högtid. Att än en gång få uppleva just de traditioner som är dina och din familjs speci-
ella.  
Till de ljusa och glada traditionerna hör ju också det som möter dig i kyrkan, guds-
tjänsterna Första Advent, Lucia och under juldagarna. Även om de för många männi-
skor har kommit i skymundan, så är det ju här den djupa och meningsfulla kärnan i 
julfirandet finns. Ljusen som tänds i advent och adventsstjärnorna i fönstren finns där 
för att påminna om honom som en gång föddes i Betlehem. Hans födelse firas i hela 
världen även efter två tusen år. Orsaken är ju att han fortfarande möter människor och 
ger dem upprättelse och ett nytt livsinnehåll. Det är för det mötet som Långasjö kyrka 
står här mitt i de småländska skogarna och det är för det mötet som gudstjänsterna fi-
ras. 
 
Jesus från Nasaret går här fram,               
Än som i gången tid, 
Löser ur vanmakt, ur synd o skam, 
Ger oss sinkraft och frid: 
Himmelriket är nära. 
 

Långasjö prästgård  
den 15 november 2004 
 

Lars Peterson,  
församlingspräst 

Öppna ditt hjärta i bön och bot, 
Upplåt vart hemligt rum. 
Red dig att taga Guds son emot, 
Tro evangelium: 
Himmelriket är nära.          Psalm 39:1,3 

I Långasjö församling finns till Din  
tjänst: 
präst: Lars Peterson 
kantor: Britta Mård 
körledare: Emma Åhlander Hansson 
ledare för barngrupperna: Åsa Cederholm 
vaktmästare:        Patrik Olsson 
                            Anne Karlsson 

VÄLKOMMEN ATT DELTAGA I 
LÅNGASJÖ  FÖRSAMLINGS 

BARNGRUPPER 
 

 i Sockenstugan samlas på torsdagar: 
 kl 9.30 Kyrkans öppna förskola,    
        ”Kyrkis” (Barn-vuxengrupp) 
 kl 11.00 Barntimmar  
 kl 12.40 Miniorer 
 kl 14.10 Juniorer 


