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Välkommen med era bidrag!

Ett stort tack till
... Printfabriken

i Karlskrona
som utan kostnad hjälper oss med

tryckningen av detta nummer av
Träskoposten.

Redaktionskommitté:

Magdalen Thiel tel 50367
Annika Arvidsson tel 50494
Dan Bard tel 50098
E-post: dan.bard@telia.com

Välkommen
Palmsöndagen
den 21 mars

Sockenrådets årsmöte i Bergstrandssalen

Sponsras av Långasjö Sockens Sparbank,
Hembygdsföreningen o Kyrkan

Välkommen!
Långasjö Sockenråds styrelse

Sockenrådet bjuder på kyrkkaffe

Musikgudstjänst
i Långasjö kyrka
kl 15.00efter

musikgudstjänsten
ca kl 16.00

En gul stund på
dagen
Jag står och spanar bakom gardinerna.
Jag spanar inte på mina grannar, deras
barn eller hundar. Nej, jag spanar och
väntar på något annat. En snabb titt på
klockan. Snart…Då kommer den. Glider
sakta och lugnt förbi mitt hus och stannar
på lagom avstånd.
Den gula postbilen!
Jag är en “så´n” som springer till
postlådan. Nja, egentligen så springer jag
inte, utan jag försöker gå lugnt och sansat.
Och jag försöker hålla en neutral min
som utstrålar; åh vad tråkigt. Det är
säkert bara räkningar och reklam. Men
varför gör jag det? Är det fult och
förbjudet att vara en jag-älskar-att-få-
post-person? Jag kanske ska låna Sannas
Pippi-peruk och liva upp
posthämtningen? Tjola-hoppsan-hejsan.

Med eller utan peruk, det spelar ingen
roll. Jag älskar att få post. Kanske inte
all post; räkningar (men de får man räkna
med) och all denna reklam som fyller
mina tidningsinsamlingskassar. Suck! (och
varför måste viss reklam vara inplastad?)
Det bästa av allt är ju ändå när man får
brev. Riktiga brev; handskrivna och
personliga. Ibland skrivna med slarvig
skrivstil där bara det viktigaste står med,
för avsändaren har haft bråttom. Ibland
flera sidor långa brev, skrivna med
vacker skrivstil, fyllda med djupa tankar
och funderingar. Tid för eftertanke. Det
bästa med brev är att man kan läsa dem
om och om igen. Man kan lägga undan
dem ett tag och när man sedan läser dem
på nytt så kanske man upptäcker nya
saker i brevet. Man finner oskrivna ord
mellan raderna.
Skönt är att få ett brev från sin brevvän,
skrivet med tanke, omsorg och finess.
Länge leve det skrivna ordet!

Nina Johansen.

Ethel Svensson tel 50465
     0477 63016

Roland Klang tel  0477 63002
Annonsera i Träskoposten!

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

Hör av dig till någon i redaktionskommittén.

Ett varmt tack till Stefan
Åkesson och
medarbetarna på
Printfabriken
Vi har i dagarna kommit överens med
Stefan Åkesson att vi får trycka
Träskoposten på Printfabriken i
Karlskrona under 2005. Detta är vi
mycket tacksamma för. Ni vet alla vilket
lyft det blivit sedan Printfabriken
välvilligt tog sig an uppgiften att trycka
tidningen. Printfabriken har på kort tid
vuxit från en idé till ett av de modernaste
tryckerierna i landet med över 20
anställda, dels i Karlskrona, dels i
Stockholm.
Där ser man vad en Långasjöbo kan
åstadkomma. För det är väl så att: en
gång Långasjöbo alltid Långasjöbo.
Tack Stefan och lycka till med
Printfabriken.

Redaktionen för Träskoposten
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Efterlysar!
Vi har, blandt andet på vore mange besøg
med danske gæster på Klasatorpet set
en bog der er skrevet af  P. G. Vejde og
utgivet af Långasjö hembygscirkel, som
heter “Gård og by i Långasjö socken”.
Boken giver et godt indblik i socknets
historie, og selv om vi har lånt boken på
biblioteket, skulle vi meget gerne eje den
selv. Er der nogen der har viden om hvor
man kan køpe denne bok skulle vi gerne
höre fra jer! Det skal helst være utgave
nummer 2 eller senere.
Kontakt venligst Lis och Per på telefon
 0471 50561 eller e-post
per@engelsmann.dk
Venligst Per Engelsmann, Trollamåla

Lediga hus och
lägenheter i Långasjö
-------------------------------------------
EBA 0471-18401
2:a Geijervägen 8A
70 kvm. 3389:-/ månad
1 ½ :a Geijervägen 8D
83 kvm. 2590:-/ månad
-----------------------------------------------------
LEIF ERIKSSON 0471-50106,50180
3:a Stomvägen 2A
84 kvm. + carbort ledig omgående.
------------------------------------------------------
FASTIGHETSINVEST Kennert
Byrskog 0471-13077
Hus Backegårdsvägen 47
Pris:400 000:-
------------------------------------------------------

Välkomna till en ny säsong med Långasjö GoIF
Sitter i ett snöigt Plaggebo och blickar
ut genom fönstret. Snön har gjort att allt
blivit så vitt och rent. Vägarna är helt
vita och jag funderar på när byn är som
vackrast, på sommaren eller på vintern?
När jag frågar Magdalen vilken tid som
är bäst får hon något svart i blicken.
“Tiden vid äppelblomningen är bäst och
hör sedan”, blir hennes bestämda svar.
Nu mitt i vintern pågår aktiviteter för
fullt i Långasjö GoIF. Nyligen hade vi
verksamhetsplanering och diskuterade
riktlinjerna inför nästa säsong. Vi siktar
på Superallsvenskan men behåll den
hemligheten inom socknen är snälla. Vår
kassör Ann-Helen Alexandersson
kommer nog aldrig att godkänna
satsningen. Ny tränare för nästa säsong
blir Jonas Berg. Det skönt med ett
välkänt Långasjöansikte. Jonas känner
föreningen väl och han har spelarnas
förtroende. Vi önskar alla i laget lycka
till inför kommande säsong.
 I skrivande stund är det lördagen den
19 januari och jag vet att grabbarna har
tränat idag, allt för att ge Långasjöborna
maximal underhållning när äntligen
säsongen kommer igång på vår fina arena.
På grusplanen skottas det ska ni veta.
Många är engagerade att hålla grusplanen
fri från snö så att den viktiga
vinterträningen kan fungera. Tack till er
alla som gör ett bra arbete.
Våra ungdomar hade nyligen en
avslutning i simhallen på föregående
säsong. Alla som hade spelat i något lag

fick en fin medalj. Visste ni att vår
juniorverksamhet omfattar 70 barn i
Långasjö? Femtio barn i egna lag samt
tjugo barn som spelar i ELL (Emmaboda,
Långasjö, Lindås). Av skolbarnen i
Långasjö skola är det mer än 60 % som
spelar eller tränar i Långasjö GoIF. Med
dessa siffror förstår man verkligen vilken
viktig funktion föreningen fyller i
Långasjö.
I höstas var våra ungdomar på en
Östermatch och fick springa in på planen
tillsammans med Österspelarna. Många
tyckte detta var jättespännande. Hela
dagen blev ett fint minne för våra
ungdomar.
För er som inte vet vad ni ska göra på

påskafton kan jag redan nu ge er ett tips:
Bänka er framför Bingo-Lotto. Vår
förening är där och har tänkt vinna
massor med vinster till Långasjö GoIF.
Köp en Bingo-Lott, sitt framför TV:n och
håll tummarna för oss.
Till alla Er som nu bara går och “slå
dank” och väntar på nästa säsong vill
jag påminna om gympan i sporthallen.
Titta på vår anslagstavla i Långasjö
lanthandel så vet ni vilka tider det är som
gäller.
Jag önskar er alla ett gott idrottsår.

Sven-Erik Karlsson
Långasjö GoIF

Förväntansfulla ungdomar innan de springer in på Värendsvallen i Växjö.

Det gamla paret
Jag såg dem gå där hand i hand

och ömt de log emot varann.

Två gamla människor som kämpat så,

vi kan nog inte alls förstå.

De fick ej mycket av dagens lyx,

nej de fick arbeta med händer två

men ändå fanns det ett lugn, de tycks

ha älskat livet de levt ändå.

Då tänkte jag tyst det är nog så,

att om kärlek finns, kan man mycket
försmå.

Dikten handlar om min farbror och hans
fru. Båda blev över 90 år.

Elin Fransson
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           Södra Timber Långasjö
From årsskiftet heter vi Södra Timber Långasjö före detta Geijer Timber Långasjö.
Namnbytet kommer att ske successivt fram tom den 01/09-05.

Stormen
Inom Södra arbetar vi nu för att kunna
ta tillvara så mycket som möjligt av den
stormfällda skogen. Södra Timber
Långasjö (STL) arbetar framför allt med
två områden.
Utökad lagring
Vi planerar för en ny timmerplan som
kan lagra ca 35000m3to, totalt kan vi då
vattenlagra ca 55 000m3to. Arbetet
kommer bla att innebära en mindre del
sprängningsarbete.
Planen beräknas vara i drift runt v.12.
En ansökan om utökad lagring är
inlämnad till myndigheten.
Största problematiken för lagringen är
tillgången på vatten. Om tillgången på
vatten hade varit bättre så hade det varit
möjligt för oss att lagra upp mot 150
000m3to.
Utökad sågproduktion
Vi planerar att starta upp ett separat
nattskift på en av våra såglinjer.
Nattskiftet kommer att jobba söndag natt
tom torsdag natt.
Förutom såglinjen så kommer
mätstationen och i viss mån justerverket
att behöva utökad drifttid. Den utökade
skiftgången har medfört att vi tillfälligt
anställt ett antal personer.

Vi räknar med att nattskiftet skall vara i
drift minst fram tom årsskiftet.
Just nu pågår arbetet med att färdigställa
en ansökan om utökat produktions-
tillstånd från 220 000m3 till 325 000m3.
Vi räknar med att producera ca
240000m3 sågad vara under 2005.
Vår ursprungliga såg budget låg på
210000m3 och vår vidareförädlings-
budget ligger på 210 000m3.
Planer för framtiden
Vi håller just nu på med en strategiplan
för STL.
Planen innehåller en sucecsiv
produktionsökning både för sågen och
vidareförädlingen.
Investeringar
2004

Vi investerade drygt 20 miljoner i
verksamheten.
Som exempel kan nämnas uppgradering
av såglinje, nya motorer, frekvensdrift
mm.
Uppgradering av värmesystem, utbyte av
truckar och lastmaskin m.m.
2005

Uppgradering av råsorteringen –
scanning.

Tornsvala
Fri svävar du högt uppe i rymden
vilande på vingarna i glidande,
fartfylld flykt
oförtrött ilande
i rena klarblåa sfärer
som djupnar av ljus

Ej kan du som andra svalor
mot marken vila,
då tröttas du till döds.
Nej, glidande stigande
i svep och flykt
är dina vingars vila

Karin

Utbyte av flishugg (justerverk)
Kompressoranläggning såg
Ny tork
Div bullerdämpande åtgärder så som
inbyggnad av justerverkshugg,
inbyggnad av intag bandsåg hyvel 1,
bullerdämpning av fläkt ljud.
Övrigt
Sedan föregående år har STL ingen egen
råvaruavdelning.
Samtliga frågor rörande råvara
administreras av respektive SBO-kontor,
vilket för Långasjös del innebär
Tingsryd/Linneryd. SBO = skogsbruks-
område.
Summering
Vi ser ljust på framtiden för Södra
Timber Långasjö men det krävs att vi
fortsätter att visa oss lönsamma och
arbetar med det som vi kan påverka så
som produktivitet och kostnader.
Om någon har synpunkter eller frågor
angående något som rör vår verksamhet
så är ni välkomna att kontakta mig.
Rickard Jonasson
Platschef Södra Timber Långasjö
Direkt tel 0471-50965
Mob 070-3102365
E-mail
rickard.jonasson@sodra.com

Långasjö Sockens Hembygdsförening
och

Emmaboda Naturskyddsförening
kallar till årsmöte i Sockenstugan i Långasjö

söndagen den 13 mars kl 15.00

Rolf Elmquist, Växjö visar bilder från “En resa

genom södra Afrika”.

Vi bjuder på kaffe med bröd.

Välkomna

Styrelserna
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Arv efter sin svenske far chockade Leona i USA
Sannberättelse av Arnold i Lida
Leona stod som förstenad på trappan till sitt hem i Virginia, Minnesota.
Vad ville egentligen främlingen framför henne? Han sade sig vara från
Chisago City och påstod, att hennes far var död i Sverige och att hon hade
sitt arv att bevaka. Hon hade ingen far i Sverige – hennes far var norsk.
Hennes fosterföräldrar var också norska. Vart ville han komma? Säga
henne rakt i ansiktet att hon var svensk, när hon var norsk! Oförskämda
människa!

Men Erick Lilygren  stod på sig. Han
var övertygad om att han funnit den rätta.
- Är det rätt att du som flicka hette Leona
Svanson och är född 1918?
- Ja.
- Jag kände din far, Oskar Svanson hette
han och kom från samma trakt i Sverige
som jag. Du är lik honom och du är
alldeles säkert hans dotter.
- O nej! O nej! Det måste vara en
förväxling. Det är fel!
Erick tog fram sitt trumfkort,  det i hans
tycke säkraste beviset på att han var på
rätt spår – ett fotografi på en flicka i 12-
årsåldern på cykel. Han räckte Leona
fotot och frågade:
- Vem är detta??
Leona såg på bilden och stelnade till –
chockad.
- Varifrån har du fått detta?
- Från Din far. Är det du?
- Ja. Men jag har aldrig skickat något
sådant kort till någon. Det är fel, fel!
Leona nästan skrek av upphetsning.
- Jag vill bara hjälpa dig till det som är
ditt. Kommer du ihåg när du fick den
cykeln av din far?
- Far! Jag har inte fått någon cykel av
någon far. Den cykeln fick jag av en snäll
farbror, som hälsade på mina föräldrar,
när jag var 12 år.
- Kommer du ihåg att den farbrorn hade
bil?
- Ja det hade han.
- Minns du att du fick provköra hans
bil?
- Ja  det minns jag väl.
- Det var din far. Detta har han berättat
för vänner hemma i Sverige.

Allting dansade runt för Leona. Hon
visste inte vad hon gjorde, vad hon sade
och än mindre vem hon var. Hon gick in
i huset och Erick följde lite trevande efter.
Leonas dotter, en rask 19-åring, kom och
undrade vad som stod på. Även Leonas
make kom. Han var av italiensk börd
och posttjänsteman.
- Vad är det mor, varför är du så
upprörd?
Leona berättade osammanhängande vad
hon fått veta.
- Jag vet inte längre vem jag är – jag är
inte jag. Sen brast hon  i gråt.

Ursprunget
Leona var återfunnen – hennes fadersarv
var räddat. Men nu ska jag ta det från
början och berätta vad  Leona inte kände
till om sin far Oskar. Han var född i Lida,
Långasjö socken och dåvarande
Kronobergs län den 16 februari 1885.
Hans far, Frans Börjesson,  var bonde
och dog när Oskar var endast 4 år. Hans
mor, Anna – Maria, tog själv hand om
gården med hjälp av tjänstefolk och sina
två äldre söner Ferdinand och Carl-
Gustaf, som då var 7 och 10 år gamla.
Ferdinad reste till Amerika 1905 och
Oskar året därpå, medan Carl-Gustaf
stannade hemma och skötte
föräldragården. ( Mer om Oskar i “En
smålandssocken emigrerar” sid 345).
Oskar kom till Minesota och blev
diamantborrare. Som förman
ambulerade han i många av Amerikas
stater. Han gifte sig med
finlandssvenskan Matilda Johansson, som
var två år äldre än Oskar och hade tre
barn i ett tidigare äktenskap. I oktober
1918 föddes deras dotter Leona  och hon
var två och ett halvt år när modern dog
i Spanska Sjukan. Oskar hade då köpt
tomt i Virginia och planerade bygga sig

ett eget hus där. Men nu blev planerna
ändrade. Det blev svårt för Oskar att ta
hand om sin dotter  på grund av sitt
ambulerande arbete. Han lämnade över
henne till norska fosterföräldrar. Dessa
blev så fästade vid flickan att de tog
henne som sin egen och lät henne inte
veta något om sitt ursprung. Först i
ungdomen fick hon veta lite, men även
då sa fosterföräldrarna att hennes rätta
föräldrar var norska. Oskar besökte
henne flera gånger, så länge han var i
Amerika, och såg att hon hade det gott.
Därför tog han inte henne med sig när
han reste hem till Sverige 1930.

När Oskar kom hem från
Amerika
Orsaken till att Oskar kom hem  var
dels depressionen i Amerika och dels att
Carl-Gustaf, som var ensam, skrivit till
honom att komma hem och hjälpa
honom med gården, som han var
delägare i. När Oskar var hemma på
besök 1912 hade bröderna köpt gården
tillsammans av sin mor. Jag var 5  år när
Oskar kom hem på våren och jag minns
tydligt, vilken uppståndelse det blev i byn,
när ryktet om hemkomsten spreds. (Mer
om detta kan läsas i mina memoarer).
Eftersom det inte är mer än 7 – 8 meter
mellan vårt hus och Carl-Gustafs sprang
jag in dit flera gånger om dagen. Nu sedan
Oskar kommit hem blev det ännu
roligare. Han var mycket glad för barn
och hade många intressanta saker att visa
i sin amerikakoffert. Bl.a. hade han
många finna vykort från det
hemlighetsfulla landet Amerika, som
amerikanarna ofta kallade för “där
inne”. I min barnfantasi föreställde jag
mig det som en jättestor sal.
Mångdubbelt större än Långasjö kyrka
och med jättestora dörrar, som det kunde
vara svårt komma in genom. En dag
visade han mig ett foto på en flicka på
cykel:
- Här ser du min flicka i Amerika.
- Har du en flicka i Amerika?
- Jaa, du ser.
- Varför fick hon inte följa med dig hit?

forts. på nästa sida

Här följer berättelsen från Arnold Alfredsson i Lida som fick första pris i
författartävlingen, vuxenklassen, vid förra årets Långasjö Gille.
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- Hon har det bättre “där inne”.
- Hur stor är hon? Vad heter hon?
- Hon heter Leona och väl dubbelt så
gammal som du.
- Du va allt bra dumma som inte lät
henne följa med hit. Vi hade ju kunnat
leka ihop. Berätta mer!
Annars berättade inte Oskar mycket om
sin familj i Amerika för utomstående och
dessa ville   kanske inte fråga mycket i
detta känsliga ämne. Men barn känner
inga hämningar och jag ville veta allt om
hans flicka. Därför berättade han lite i
sänder för mig, bl.a. om när han gav
henne  cykeln och när hon fick köra hans
bil, vilket jag tyckte var en sagolik
skildring. Tänk att få köra bil själv. Oskar
hade köpt bil bara några månader efter
hemkomsten från Amerika. Han ville
fortsätta hålla den standard han var van
vid. Annars var det inte många som hade
bil i Långasjö på den tiden. Det var
prästen och handlarna och någon
storgubbe till – kanske ett 10-tal. Men
en morgon stod Oskars bil och blänkte
på ladugårdsbacken. Att få åka i den var
den fullkomliga sällheten. Jag fick ofta
åka med Oskar, ty på den tiden var det,
ur min dåtida synpunkt, så vist ordnat
att det fanns en massa grindar på vägarna
till stor förtret för bilisterna. Jag
välsignade dem, för nu fick jag följa med
och öppna dem. I mina öron var det den
ljuvligaste musik som kunde höras, när
Oskar frågade mor:
- Jag ska neråt neråt  Emmaboda i
eftermiddag. Får pojken följa med  å
öppna leen?
- Visst får han dä, så hittar han inte på
annan odygd hemma.

De sålde gården
Många roliga minnen har jag från min
barn- och ungdomstid när bröderna
brukade sin gård i Lida tillsammans med
drängen August och hushållerskan Ida.
Efter krigsslutet 1945 sålde de gården
och flyttade allesammans till egen villa i
Emmaboda. Själv bildade jag familj och
när Aina och jag skulle till Emmaboda i
olika ärenden, hände det många gånger,
att vi tog barnen med oss och lämnade
dem hos Carl-Gustafs. Där trivdes de
lika gott som jag hos dem i min barndom.
Carl-Gustafs ögon glänste när han
jollrade med vår lilla flicka Anna-Carin:
- Du är fet och trind som en liten gris.

Fina och livliga smågrisar var det
nöjsammaste Carl-Gustaf kunde se. När
han var bonde kunde han ta mjölkpallen
och bara sitta och titta på när smågrisarna
diade suggan. Det är bondefröjd.
I tidens fullbordan avled Oskar 1963.
Han blev 78 år. Bröderna hade
testamente sig emellan och Carl-Gustaf
ärvde allt. Tre år senare blev även Carl-
Gustaf  kallad till sina fäder. Då uppstod
frågan – skulle allmänna arvsfonden ta
hand om kvarlåtenskapen, eftersom inget
vidare testamente fanns? Jag talade med
boutredningsmannen om vad jag visste
beträffande Leona och brodern
Ferdinand, vilka möjligen kunde vara i
livet i Amerika. Utredaren sa, att han
skulle göra vad lagen bjöd om
annonsering efter anhöriga. Därutöver
tänkte han inte göra några större
efterforskningar.
- Men vill du försöka, ska jag gärna hjälpa
dig, om jag kan.
Sedan 1959 arbetade Långasjö
Emigrantcirkel med att kartlägga alla
utvandrare till Amerika – ett gigantiskt
arbete som kulminerade med 1 000-
sidiga boken “En Smålandssocken
Emigrerar”. Genom min medverkan i
boken kom jag i kontakt med många av
de 1 400 emigranter som redovisas. En
av dem var Oskar och eftersom han var
från samma by som jag, ägnade jag
honom särskild uppmärksamhet. Tyvärr
började han bli sjuk vid den tid, när vi
kom igång med vår intensiva forskning,
men fick ändå en hel del upplysningar
av honom. Familjeförhållandena var en
känslig fråga och kunde lätt uppfattas
som nyfikenhet. Jag hade inte längre
barnets ohämmade frågvishet. När nu
båda bröderna hade gått ur tiden och
inga efterlämnade handlingar fanns om
anhöriga i Amerika, blev goda råd snabba.

Drängen gav råd
Mina uppgifter räckte inte långt och
boutredningsmannen visste ännu mindre.
Orsaken till mitt agerande i letandet efter
Leona var känslan för bröderna som
våra närmaste grannar i min barndom.
Först frågade jag deras gamla trotjänare
om de kunde ge mig någon ledtråd. Jo –
drängen mindes, att Oskar, åtminstone
förr, ofta brukade besöka en gammal
amerikakamrat, som bodde i Rävemåla
i grannsocknen Älmeboda. Han beskrev
huset han bodde i och vad han trodde
att han hette. Kamraten skulle ha bott i

samma stad som Oskar tänkte bygga hus
i.
- Försök hitta honom. Det är det enda
råd jag kan ge.
Alltså körde jag till Rävemåla och frågade
efter  en gammal amerikanare. Folk
pekade och jag fortsatte på “peken” och
kom slutligen rätt. Jodå, han Edvard
Karlsson kände Oskar mycket väl liksom
hans maka och dotter Leona, som Oskar
lämnat bort, när han blev änkeman.
Edvard ville minnas, att det var ett norskt
par som tog hand om dottern.  Han
arbetade vid brandkåren i Virginia och
det var kanske han som hette Tedd.
Leona utbildade sig till lärarinna. Detta
var en god ledtråd och början.
Resa till Amerika för att forska var helt
otänkbart för mig. Men jag kände en
farmare i Chisago City. Erick Lilygren
hette han och var från Allgunås kvarn,
den kvarn vi lidabor brukade anlita. Han
hade hjälpt oss i emigrantcirkeln med
många utvandrare från Långasjö, som
slagit sig ner i Minnesotas svenskbygder.
Jag skrev till honom. Han kände både
Oskar och Carl-Gustaf väl och skrev
tillbaka att han gärna ville hjälpa till “för
det vore förargligt om staten skulle få
det, ifall vi kan hitta henne.” Detta var i
januari 1967 och Carl-Gustaf dog 9
oktober 1966. Erick lovade, att så snart
det blev lite varmare, så skulle han resa
till Virginia och börja söka – “att ringa
dit det menas ingenting det är för långt
tillbaka i tiden om jag hade någon känd
person   så skulle jag skriv dit och försöka
på det viset men jag ska göra mitt bästa.”
Erick skrev vidare, att han tänkte
försöka få tag i någon pensionerad polis,
som kunde hjälpa honom gå igenom
böckerna vid brandkåren. För detta
behövde han bättre upplysningar om
fullständiga namn och födelsedata. Jag
sände honom det och dessutom några
foton bl.a. detta med Leona på cykeln. I
april tog Erick bussen de drygt 30
svenska milen till Virginia. Det var dock
lättare sagt än gjort att finna Leona. Först
sedan Erick fått hjälp av borgmästaren i
staden gav sökandet resultat bland de 15
000 inv. Denna första gång var Leona
inte hemma. Men Erick gav meddelande
om att hon själv fick sätta ut en dag när
han kunde träffa henne. Glad skrev han
omedelbart till mig, att han funnit henne
– “men inte talat till henne och ring
utredningsmannen att hon lever och att

forts. på nästa sida

forts. från föreg. sida
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vänta att sälja huset till  jag talat till
henne.”

100 000 kr och en
guldklocka
Det dramatiska sammanträffandet de
första dagarna i maj är redan skildrat.
Erick såg genast att det var präktig folk
han hade framför sig och Leona talade
om att både hon och dottern var
söndagsskollärare i Lutherska kyrkan.
- Visst kan vi behöva arvet, men jag vill
inte har det om det inte är mitt.
- Du är säkert den rätta, sa Erick, men
jag måste ha lagligt bevis. Har du något
papper som visar vem du är?
Leona letade då fram ett papper, som
kunde jämföras med ett födelsebevis.
Erick såg med en gång , att hon var den
han sökte. Han fick en fotostatkopia av
handlingen att sända till Sverige och allt
var klart.
Leonas man verkade trött och sliten och
ville helst gå i pension men hade inte råd,
då de vill låta dottern studera vid
högskolan. Pengarna skulle därför
komma mycket lämpligt. Erick frågade
Leona om hon själv ville resa till Sverige
och ta hand om sitt arv, men hon lät
förstå, att det hade hon   inte råd med.
Hon skulle meddela utredningsmannen,
Gunnar Waller, Vissefjärda, att han fick
fria händer att sälja hus och bohag på
bästa sätt, vilket han också gjorde. Det
hela gav i runt tal 100 000 kr. bland de
mera personliga tillhörigheterna som
överlämnades till Leona märktes Oskars
guldklocka  köpt i Amerika och försedda
med klockkedja tillverkad av Leonas
mors hårfläta. Själv skrev jag ett brev
till henne, där jag berättade om hennes
släkt i Långasjö.  I juni skrev hon till mig
och tackade för min medverkan att finna
henne. När jag på 90-talet tre gånger
besökte Amerika var Leona  död sedan
flera år och  det passade inte för mig att
leta rätt på hennes dotter, som jag inte
vet något mera om. Hon kanske själv
en gång dyker upp för att söka sina
modersrötter.

Glasmosaik av glasvirtuos
Under det gångna året har glaskonstnären Vicke Lindstrand
uppmärksammats med anledning av att det är 100 år sedan han föddes.
Vad har då detta med Långasjö att göra?
Den 12 augusti 1961 firades en storstilad
amerikadag här i Långasjö då bygden
förärades ett besök av “Årets
svenskamerikan”, professor Amandus
Johnson. Denne utvandrare var bara två
år då han med föräldrarna lämnade
Skurebo för en framtid i det stora landet
i väster. Det var Långasjö emigrantcirkel
som höll i trådarna och som lagom till
denna dag med långasjöbornas hjälp såg
till att skaffa fram en minnesten för att
på ett värdigt sätt minnas alla våra
utvandrare.
Och det var just glaskonstnären Vicke
Lindstrand, då konstnärlig ledare vid
Kosta glasbruk, som fick uppdraget. Nu
utformade han inte bara en minnessten
utan också, och kanske främst, en

glasmosaik föreställande en kartbild över
färdvägen från Sverige till Amerika.
Glasmosaik var för övrigt något han ofta
och gärna arbetade med och många
offentliga verk bär hans signatur.
Genom att ägna detta monument beläget
på kyrkbacken en extra titt nästa gång vi
går förbi kan vi också minnas en stor
glasdesigner som alltid betonade
arbetsglädjen.
I Långasjökrönikan från 1962 kan den
som vill läsa om den stora dagen och se
hur avtäckningen gick till. På biblioteket
finns boken Legend i glas av Lars Thor
för den som vill fördjupa sig i en av
glaskonstens främsta formgivare.

Lena Petersson

forts. från föreg. sida

Vill du läsa mer från Arnolds flitiga penna?
Arnolds memoarer, “Sällsamma minnen och möten” på ca 200
sidor, finns , förutom hos Arnold själv, också till försäljning på

Långasjö Sockens Sparbank.

Långasjö Bygdegårdsförening

Vi har lokalen för:
- Festen

- Bröllopet
- Föreningsmötet

Priser:
Hela bygdegården: 1000 kr
(ca180 personer)

Lilla salen: 400 kr
(ca 50 pers. inkl kök)

Klubbrummet: 100 kr
(10 pers. inkl. pentry)

För uthyrning, ring Börje, tel 50135

Vi välkomnar privatpersoner,
föreningar och företag som

medlemmar.

Hör av dig om du tycker det är viktigt
med en levande samlingslokal i

Långasjö!

Ordf.  Erling Karlsson   tel 50006

Sekr.  Berit Elofsson   tel 50400
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Klasatorpet
Vårljuset börjar redan synas
och vi vill redan nu påminna

om ett pålitligt vårtecken:
Klasatorpet håller i år öppet

under tiden
14 maj - 11 augusti

alla dagar mellan 9.30 - 18.00.
Vi är redan nu ett fint gäng som

hjälps åt på torpet men vi behöver
bli fler. Kan du tänka dig att bli en

av “Klasatorparna” i sommar, hör av
dig.

All hjälp, stor som liten  är
välkommen.

Ring Gösta 50192 eller Allan 50115.
Välkommen!

Långasjö Sockens
Hembygdsförening

Långasjö bibliotek informerar:
Välkomna till ert bibliotek! Öppet tisdagar
kl 14.30-18.30

Släktforskarkväll
Onsdagen den 16 mars inbjuder
biblioteket i samarbete med Kalmar Läns
Genealogiska Förening (KLGF) till
släktforskarkväll på Långasjö bibliotek
kl 17.30.
Det blir en stunds samvaro för dig som
bara är nyfiken, som just har börjat
forska eller som redan är van forskare.
Vi tar upp en del nyheter, berättar om
olika möjligheter och försöker givetvis
att svara på frågor och tipsa om hur man
kan komma vidare. Vi bjuder på frukt
och juice. Välkomna!
Till denna kväll vill vi att du
föranmäler dig. Senast 14 mars
behöver vi din anmälan – titta in eller
ring 0471-502 46 eller 203 06 eller
mejla
lena.petersson@emmaboda.se

Biblioteket uppmärksammar
äldreveckan under hela mars månad
med en utställning kring böcker och
läsning samt med litteraturlistor kring en
rad intressanta teman.
Statistiken för år 2004 har
sammanställts och visar glädjande nog
på fortsatt ökat antal utlån. En ökning
med 1 224 lån gör att det sammanlagda
antalet utlån hamnar på 9 786. Denna
siffra inkluderar böcker, tidskrifter, CD-
skivor och talböcker till såväl allmänhet
som barn och personal i skolan och på
dagis/fritids.
Antalet besökare på öppettiden steg
också under det gångna året, vilket är
extra roligt eftersom det bitvis varit lite
tunnsått med låntagare. 789 besök mot
tidigare 678, alltså en ökning med 111.
Vi hoppas att dessa siffror kan hålla i sig
och därtill gärna öka under innevarande
år!

Jag sitter som så många gånger förr, med
ett ljus tänt och blickar ut genom
minnenas fönster. Och tänker på alla
starka kvinnor som passerat vägen fram
under min levnad. Först min egen
mamma som jag minns som en
kärleksfull och glad mor. Trots 10 barn
och mycket att göra med tvätt bak och
arbete ute på åker och äng, var hon
possitiv och tacksam. Hon gick dock
bort aldeles för tidigt vid bara 55 år och
då var jag 15 år.
När jag kom till Totamåla var det Elsa
på Dalen och Margit på Holmen som
gav mig hjälp och råd. 1960 bosatte vi
oss i Strängsmåla och en av de första
jag då mötte var Astrid, som virkade
dukar och sydde kläder åt omgivningen.
Minns särskilt en gång när mina båda

flickor skulle prova sina
examensklänningar och min svärmor var
med och hon tyckte det var för mycket
rynkor på dessa. Kanske det sa Astrid,
och viskade sedan, vi gör väl som vi
kommit överrens om.
En annan färgstark dam var Edit som
man lika gärna kunde se uppe på
ladugårdstaket där hon la på takspån,
som sittande vid sin vävstol i källaren
vid en handduksväv, eller virkande ett
vackert sängöverkast.
Så var det Kerstin på krogen som kunde
berätta de roligaste historier ur sitt liv.
Många fler starka kvinnor har sedan dess
hunnit passera mitt fönster. Jag
återkommer kanske igen.

Elin Fransson

TACK!
Ett stort tack

till vår Supervaktmästare
Sven Einarsson

Som fixar allt
Barn och personal

I barnskolan

       Långasjö PRO
Styrelse:

Orf. Olle Henriksson tel. 50425
olle.h@telia.com

V. ordf. Elin Fransson 50399
Sekr. June Eriksson 50187
Kassör Olle Sjökvist 50213
Studieorg. Maria Elofsson 50160
Reseled. Greta Konradsson 50119

Vårens program:
Måndag den 14/3 i Sockenstugan kl: 14.00
Lindås PRO:s sånggrupp underhåller.

Måndagen den 25/4 i Sockenstugan kl 14.00
Karlskrona Durdragspelsgrupp underhåller.

Måndagen den 23/5 i Skyttestugan i Allgunås.
Tipsrunda, musik och sång. Kaffekorg medtages.

På alla möten kaffe, lotterier och en trevlig
samvaro.



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

 5/3 Lördag              kl 10.15   Andakt på Allégården 

11/3   Fredag                                           kl 10.15   Andakt på Allégården 
13/3 Jungfru Marie Bebådelsedag       kl 18.00   Kvällsmässa 
18/3   Fredag                                           kl 10.15   Andakt på Allégården 

LUTHERHJÄLPSSPARBÖSSOR 
delas ut vid gudstjänsterna under FASTAN. Lämna dem Palmsöndagen den 20/3 

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 

6/3 Midfastosöndagen  
kl 15.00      Familjegudstjänst 

Dopets dag  

 Palmsöndagen    
Den 20 mars kl 15.00        

Musikgudstjänst, Kören, Emmas band,  
                Långasjö Sockens Sparbank bjuder på kyrkkaffe 

Därefter Sockenrådets årsmöte i Bergstrandsalen 

 I Långasjö församling 
finns till din tjänst: 

 

präst:      Lars Peterson 
kantor:    Britta Mård 
körledare: Emma Åhlander 
                  Hansson 
ledare för barngrupperna: 
Åsa Cederholm 
vaktmästare:  
Anne Karlsson  
Göran Ernstsson 

Telefonnummer i Långasjö församling 
till Prästgården                        0471-50011 
till vaktmästare och Kyrka      0471-50421 
till Sockenstugan                    0471-50159 



STILLA  VECKAN och  PÅSK 
 

        21/3 Månd                       kl 18.30   Passionsandakt, Kören 
        22/3 Tisd                         kl 18.30   Passionsandakt 
        23/3 Onsd                        kl 18.30   Passionsandakt 
        24/3 Skärtorsdagen         kl 16.30   Nattvardsgudstjänst på Allégården 
                                                kl 18.30   Nattvardsgudstjänst i kyrkan,  
                                                                avklädning av altaret 
        25/3 Långfred ag    kl 10.00   Långfredagsgudstjänst, Kören 
        27/3 Påskdagen      kl 10.00   Familjegudstjänst, Barngrupper, Kören 
        28/3 Annand Påsk  kl 18.00   Mässa, Lennart Persson, Påskens sånger,  
                                                Sång: Joakim Hulthén 

LÅNGASJÖ  FÖRSAMLING  INFORMERAR 

31/3 Torsdag                    kl 10.15   Andakt på Allégården, Lennart Persson 
3/4   2:a i Påsken           kl 9.30  (obs tid)  Högmässa, Jean Johansson              
9/4  Lördag                      kl 10.15   Andakt på Allégården 
                                        kl 15.00   Konfirmation   
10/4 3:e i Påsken           kl 10.00  Högmässa  
15/4  Fredag                    kl 10.15   Andakt på Allégården 
17/4 4:e i Påsken           kl 10.00  Familjegudstjänst 
22/4  Fredag                    kl 10.15   Nattvardsgudstjänst 
                                                         på Allégården      
24/4 5:e i Påsken           kl 18.00  Kvällsmässa 
29/4  Fredag                    kl 10.15   Andakt på Allégården 

1/5   Bönsöndagen         kl 9.30    Mässa 
4/5 onsdag                       kl 10.15   Andakt på Allégården 

 KRISTI HIMMELFÄRDSDAG,  
den 8/5   

Kl 8.00 Gökotta  
vid Klasatorpet 

(Tag med kaffekorg) 

Den 30/4 Valborgsmässoafton kl 19:30 Musikgudstjänst, Kyrkokören 
Därefter valborgsmässofirande vid Långasjön, samarrangemang med Röda Korset 

Söndagen  
den 18 september  
är det kyrkoval. 

Inför detta val hälsas 
du välkommen till ett 
nomineringsmöte  i 
Bergstrandsalen efter 

kvällsmässan  
söndagen den 24/4  



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 .  Telefon 0471-50011 

Du som saknar egenbil och 
behöver hjälp att komma till 
kyrkan kan anlita KYRK-
SKJUTS kostnadsfritt. 
Du beställer den själv hos  
Taxi-Emma 
Telefon 0471-10100 

       Söndagen före Pingst, den 8 maj 
      kl 18.00     Musikmässa, Kyrkokör, Köriosa  

LÅNGASJÖ  FÖRSAMLING  INFORMERAR 

Utdrag ur Långasjö  
Församlings 
kyrkböcker: 
 

 
DÖPT: 
 
Den 2 januari  
Mikael Emil Sivert (född den 27/8 2004) 
Föräldrar: Anna Johansson  o Peter Franzén  
Fridhemsgatan 11, Emmaboda 
 
BEGRAVNINGSGUDSTJÄNST 
(uppgifter som tyvärr kom bort i förra Träskoposten) 
 

Den 29 september i Långasjö kyrka 
för  
Ingrid Marianne Fransson, 
Järnvägsgatan 49 B, Emmaboda 
Född den 11/4 1931, död 21/9 2004 
 

Den 8 oktober i Långasjö kyrka 
för  
Herta Hanna Elina Thelander, 
Allégården, Långasjö 
Född den 23/3 1909, död 27/9 2004 
 

Den 29 september i Långasjö kyrka 
för  
Rune Axel Birger Axelsson, 
Tranvägen 5, Hovmantorp 
Född den 20/9 1935, död 9/10 2004 

BEGRAVNINGSGUDSTJÄNST 
 

Den 13 januari i Algutsboda kyrka 
för Långasjö församlings äldsta medlem 
Anna Gunhild Ingeborg  Johansson, 
Allégården, Långasjö 
Född den 5/5 1905, död 9/1 2005 
 
Den 5 februari i Långasjö kyrka 
för  
Janne Gustaf Bertil Karlsson, 
Karsamåla Östergård 
Född den 21/8 1917, död 22/1 2005 

14/5 Pingstafton      kl 16.30   Andakt på Allégården      
15/5 Pingstdagen   kl 9.30     Högmässa, konfirmandjubileum, 65 år  

Förändringar på prästtjänsterna: 
 
En tredjedel av mitt liv har jag nu verkat som 
församlingspräst i Långasjö. Jag kommer till 
sommaren att bryta upp för att med familjen 
flytta till Villstads församling där jag fått en 
prästtjänst. I den församlingen föddes jag och 
där tillbringade jag första tredjedelen av mitt 
liv. 
Hälsningar  
Lars 
 
F.o.m. Den 1 juni är Annette Geyer kyrkoherde 
i Långasjö-Emmaboda pastorat efter  
Jan-Olle Wikström 



LÅNGASJÖ  FÖRSAMLING  INFORMERAR 

Fastehälsning från Svenska Kyrkans 
 missionärer i Tanzania 
 
Kära Svenska Kyrkans stödförsamlingar i  
Växjö stift! 
 
Vill sända en liten hälsning till Er för att tacka för 
Ert idoga arbete, Era böner och Ert fortgående in-
tresse och ansvar för vår kyrkas  
mission utanför landets gränser. 
Den präst, Levi Sanga, som flera av Växjö stifts 
 syföreningar har stött under snart två år i hans  
vidare studier, börjar nu bli klar. Han är i slutspur-
ten med sitt skrivande och hans examination äger 
rum i början av juni. 
Han gästade vårt hem igår tillsammans med sina kurskamrater. Anledningen till besöket  i Moshi var  

studiebesök i tre olika indiska tempel. Detta ingår i deras 
utbildning i "Främmande religioner" - för att bättre kunna 
möta dessa religioners representanter i dialog. Pastor 
Sanga sänder en varm hälsning och många tack till alla 
sina sponsorer med detta brev och lovar återkomma sena-
re. En fortsatt fin fastetid önskar vi medan ”vi går upp mot 
Jerusalem"! 
           
 Moshi 13 februari, 2005 
 
          Anne Sophie och Gunnar Norlén 
          Era missionärer i Tanzania 
 

Teologistudenter från Makumira teologiska fakultet, tillsammans med sin 
lärare, Gunnar Norlén. Pastor Levi Sanga i första raden till vänster. 

Pastor Levi Sanga i samspråk med Anne Sophie Norlén,  lärare vid 
Sjukgymnastutbildningen vid Kilimanjaro-sjukhuset i Moshi. 

FASTAN  - ett tomt ord? 
 

Nu i början av året talar vi om fastan och fastetiden. Men är det bara en tom beteckning för Dig?  
 

Tanken med fastetiden kan man se ungefär så här. Alla behöver vi en paus i livet. Fastetiden är därför 
en gåva till oss människor som lever i ett stressat samhälle och en stressande kultur. Fastetiden är en 
inbudan till oss att under en begränsad tid få stiga ut ur ekorrhjulet och prova på en annan livsstil där 
eftertanken och enkelheten får plats. Den vill hjälpa oss att finna djupare och högre värden genom att 
leva en tid i återhållsamhet och aktivt söka efter djupa värden i livet. Det är en tid som vill hjälpa Dig 
att upptäcka Guds nåd och kärlek och ge Dig tid att gör upp med det i Ditt liv Du behöver göra upp 
med. 
 

Att fasta är att avstå och det innebär att avstå en del av vårt överflöd för att dela med oss till dem som 
bättre behöver.  Det är med glädje jag har sett hur människor var beredda att avstå när det samlades in 
till sunamioffren nu i början av året. Det känns hoppfullt att det var så många som var beredda att dela 
med sig av sitt överflöd. Tyvärr är det inte bara sunamikatastrofens offer som lider. Från alla jordens 
hörn strömmar ständigt in rapporter om lidande människor som också behöver vår hjälp. Under faste-
tiden har Lutherhjälpen sin stora insamling till dem som lider i vår värld. Du kan inte hjälpa alla men 
några kan få lindring av det Du och jag ger och Du kan vara säker på att hjälpen når fram via Luther-
hjälpen. (Lutherhjälpssparbössor finns i kyrkans vapenhus)   
 

Långasjö prästgård den 18 februari 2005 
 

Lars Peterson 



Aktuellt frfrn
Lokala
fiiriildrastyrelsen:

Vad ir lokala
fdrdldrastyrelsen?

Fordldrastyrelsen arbetar p5
uppdrag av bildnings-
namnden i Emmaboda
KOmmun.

Styrelsen bestir av
fo rd I d ra re p rese nta n ter,
rektor och representanter
fr6n skolans/fdrskolans
personal.

Ordforande 2005 dr Dan
Elmersson och ovriga i
styrelsen dr Magnus
Ottosson, Ann-Helen
Alexandersson, Carina
Svensson, Annika Elmgren,
Ewa Steen, Terese
Klaesson och Christer
Johansson.
Rektor Ingrid Bruze dr
stdndig medlem (ersdttare
dr Christer KraV),
Skolans representant dr
Ingela Moberg (Mona
Elmd6n dr ersdttare)
Barnomsorgens
representant dr Anne
Mdkynen (Anders
Johansson ersdttare).

Syftet med fordldra-
styrelsen dr att "ge fordldrar
mojlighet att i 6kad ut-
strdckning ta ett direkt och
konkret ansvar f6r den
verksamhet ddr deras barn
och elever finns. I egenskap
av fordldrar kan dessa
tillfora verksamheten
erfarenhet och kunskaoer.
Styrelsearbetet skall ocksi
vara ett sdtt att stdrka
fordldrarnas stdllning

SKOLNyTT -frdn skola och barnomsorg i Ldngasjo
Nr 2 vt 2OO5

inom skola och
barnomsorg."
(ur styrelsens arbetsordn ing
faststdlld av
bildningsndmnden)

Skolnvtt dr en skrift som i ir
ges ut 9 ginger, varav 4 dr i
trdskoposten. Syftet med
denna skrift dr frdmst att
informera fordldrar vad som
hdnder i skola och
barnomsorg. Genom
trdskoposten nir vi ocksA
ovriga invAnare i Lingasjd,
vilket vi tycker dr viktigt.

Styrelsen har funnits
Lingasjo, vilket for dvrigt dr
den enda i kommunen,
sedan 1999. Under iren har
vivarit med och pAverkat
beslut som 16r skolan och
barnomsorgen sdsom
NO/miljoprofilen, NO sal i
skolan, trafiksituationen
kring skolan mm.
Vi har bl.a. tagit initiativ till
olika foreldsningar, sjosatt
skolans hemsida,
REAGERA projektet (ett
stort arbete om relationer
och bemdtande, reagera
st6r for respekt, etikett,
ansvar, gladje,
engagemang, regler och
artighet.). Vi har under forra
Aret tagit fram en broschyr
som beskriver v6r
verksamhet samt hjdlpt
forskolan Korallen att oora
en broschyr om sin
verksamhet.

VAr slogan dr "For LAngasjo
skola iframtiden"

Fdreldsninq av Eduardo
Rosell - "lnternetresan"

Onsdagen den 16 februari
besokte Eduardo Rosell
frin IOGT/NTO oss med sin
foreldsni ng " Internetresan".

Eduardo Rossel oratade om
hur viktigt det dr att vi vuxna
vet vad barnen surfar pA f6r
internetsidor, och hur
mycket "farliga" sidor det
finns.
70% av alla internetsidor ar
porrsidor, och det finns sidor
med extremt vAld.
VAra barns attityder
pAverkas av vad man tar del
av oA internet och det dr
svArt att dndra attityder.
Unga mdnniskor dr sOkare
och ddrfor oerhort piverk-
oata.

Han gav forslag p6 bra
internetsidor sA som
www.drugsmart.com och
www.droginfo.com. Det finns
ocksi mojlighet att maila
Eduardo s6 skicka han en
hel lista med bra sidor
(eduardo. rossel@iogt. se)

Han pratade ocksA om
"Stdllningstagande

bubblan", med dmnen som
vi miste ldra vira barn att ta
st€illning til l, exempelvis:
-vapen
-krig
-pornografi
-alkohol
-narkotika
-kriminalitet
-vild

I samband med fore-
liisningen marknadsforde vi
en studiecirkel som heter
"Ung och Kung". VAr
ambition dr att en s6dan ska
kunna startas under v6ren.

! i l l nan
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Ar du intresserad kontakta
Dan Elmersson 0471-
33770
(dan. elmersson@fl )z gt. co
m)
Ni som anmdlde er vid
foreldsningen med Eduardo
Rosell dr noterade.

Unq och Kunq dr ett
material for tonirsfordldrar
eller blivande tonArsf6rdldrar
som ar uppbyggt pit3-7
trdftar. Det dr ett roligt och
ldttsamt material som dr
baserat pi fakta,
vdrderingar och erfaren heter
som leder till intressanta
diskussioner.

Rubriker:
Alkohol. Vad finns det for
risker och konsekvenser
med en tidig alkohol-debut?
Folk6l- latt att fi tag pA.
Vuxnas bjudvanor - hur
piverkar de?
Narkotika
Hur ser du om din tonArino
har testat droger?
Och vad gor du d6?
Fakta om olika preparat,
drogtecken och symptom.
Internet och media.
Vad finns pd internet?
P6verkas vi av reklam och
media och is6fall hur?
Tobak
Trots dagens
riskmedvetenhet b6rjar
minga av vdra toniringar
att roka.
F6rdldrarollen
Betydelsen av vuxnas
attityder och vdrderingar.
Fasta grdnser och trygga
relationer - hur gor man? Ar
det sA att alla andra har mer
fickpengar, fAr vara ute
ldngre och har de senaste
mdrkeskldderna?
Mobbninq och utanforskap.
Det finns de som vdljer att
var annorlunda och de som
betraktas av andra som att
de inte passar in. Vi pratar
om grupptryck och om viljan
att bli sedd, bekrdftad och
accepterad for den man dr.

Unqdomskultur
Tatueringar, piercing, mode,
film, musik, fester - dr det
kultur som gor en vuxen
sur?

Rapport frfln
rektorn

Hdr kommer en liten rapport
frin skolan.
Jag bdrjar med en liten
piminnelse ang.
dldreveckan iV9 .och de
aktiviteter som di bli frdn
skolans hdrll.
Torsdagen den 3/3 kommer
LAngasjo skola att ha Oppet
hus mellan k|.9.00-1 3.00
och alla som vill dir
vdlkomna att hiilsa p5.
Fredagen den 4/3 kommer
vi att ha hela skolan sjunger
mellan k|.8.00-8.30 och dA
dr al la vdlkomna som ar
sugna pi l i te al lsAng.
Eftersom jag var med pi
alls6ngen idag i skolan, sA
kan jag tala om att pA
repertoaren finns bl.a. med
"Ar du kdr i mej 6nnu Klas-
Goran ", och di var det
"tryck " i de smi s6ngarna.
Vi har ocksi haft besok av
Eduardo Rosell och Stefan
Lagesson som bl.a.
foreldste om " I nternetresan"
och talade om
fordldracirkeln Ung och
Kung. Detta kan ni ldsa mer
om in fordldrastyrelsens
soalt. Det var ca 80
personer pi foreldsningen
och det rdknarvi som en bra
uppslutning .Det var lokala
fdrdldrastyrelsen i LAn gasjo
som var arrangorer. Vi fick
ocksA in minga namn pA
intresseanmdlan ang. Ung
och Kung, som vi kommer
att starta upp inom den
narmaste framtiden.
Avslutar med ett tack for
bowlingen som skolbarnen
blev bjudna pA av
Emmaboda gocarthall.

Ha en skon vinter for snart
hoppas vi att v6ren kommer

Hdlsningar Ingrid Bruze

Rapport frin
Korallen

FrAn den 1 februari t i l lden
31 december dr Pia Lindahl
tjdinstledig. Vi hdlsar Diana
Bjuringer vdlkommen som
vikarie f6r Pia.

Nu dr oppna forskolan ig6ng
igen - Tisdagar kl 09,00-
1 1 , 0 0 .

Vi hdlsar tvA nya barn
vdlkomna til l Korallen:
Jackie och Jesin.

Lflngasjii skolas
hemsida
SA hdr hittar du L6ngasj0
skolas hemsida::
GA in o€r
www.emmaboda.se
Klicka pA utbildninq (til l
vanster i bilden)
Klicka pi qrundskolor (til l
vdnster i bilden)
Klicka pA Linqasi6 skola
Hdr hittar du en ldnk til l
LingasjO skolas hemsida.

Av Johanna.

tqb :.,
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Klass 4 arbetar ftir ntirvarande med
vikingatiden, hiir ses nigot av deras arbete:

I
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Klass 6 bidrar denna ging med Limerickar och "onnonser"

En ful och rutten stuga. Inget avlopp, men fruset
vatten i kranen. Ingen ftirg, bara stockar.
Nermaste granne 5 m. Han spelartumpet.
Frysen stAr ute och ingen el. Stenig-mark
i trfigArden, huset stflrpA sankmark.

K6o BMW X3!

K<ip en BMW X3 till bara 400/o riinta!
Sitt liigre, triingre och osdkare ivinter,

samtidigt som du plSgas av oiikta BMW -
korgliidje!

I en dSlig BMW X3 har du absolut ingen
skyddsiingel vid varje hjul, i form av vAr

riktigt dSliga nollhjulsdrift X Drive.
Du 6r verkligen INTE viilkommen att

provkdra denna griisliga bil!

Onnonser

Ful hiirnbdddsoffa i futt
ljusblAt tyrg . Den Ar i
mycket diligt skiqk p.g.a
att katterna har klssat I
den. Nypris 20rO0O kr nu
8,OOO kr sitjes p.g.a tukt

Tele O771.1OZtg

Den hemska
inredningstidningen
Oromantiska hem !

. Du tir inte vtilkommen hit till LanUiv _
tidningen som.6r fyltd av grdsligt laniltg

inspiration.
Vig9r..d9j ingen som hetst inspiration.

Grdsliga hem. Ingen inredninq,
Jobbiga trEdg8rdar.
Onaturliga 6ventyr.

Acklig mat!
Inget m6te med spdnnande

Hund

. Op 8litli g mrll"nFuuz", siilj es pga
bitit sp6dbam, skrAmt bort min' 6rmor,

bitit ett fir, stulit itor skinka.
l0 6r gammal. Diligt skiitt.
Minst 10.000 skajag ha.

Efter rinnu en
miss$cQ,gf sejour dr
Eosse fen mest srimsta
trrinaren pA vdr jo r[
Kom ocfr fyssna pd en

r r.. r..
urKLssJorelosnffig offi

fiur fian 1errittar frur
fian missf1cftgs.

LIMPAN U

personligheter.
Vitiinker inte tipsa om hur du kan

. rorverldiga en liten, liten bit av lanflivet oE
DarKongen eller p3 biinken iditt kok miti i

stan.
Grdsliga bilder och ointressanta texter.
Du 6r absotut inte vEilkomr.n .tt fai.

denna tidning!
Ha det sl d€ligt du bara kan!

50426



vol.vo 244 1954
Rostig och skitig och

tydliga sk<inhetsfel.
HeHgt tak, ingen stereo
och m0gliga siiten. Bara
50 er pfl nacken. Rostig
viixell6da, blinkade ljus.
Fart m6tarn fungerar ej.
Gflr som en mardrom.
Har aldrig klarat
besikftringen.Bara 500
000euro. Ring 0417 631
0 1

Skolnvtt
Skicka bidrag via post/mail till:

Limerickar !

Det var en man ifr6n Sala,
I tjugo Ar lAg han i dvala.

Ndr han sen vaknade uPP,
Trodde han att han var en tuPP.

Dd stdllde han sig upp och bOrjade gala.

I Skallebo bodde eft lo,
som hette bo.

Han bodde i ett triid,
med sin pltid.

Sedan kom han till ett zoo.

che{crh,rnd Bidras frin klass 5:

Det bodde en Pojke i lran'
i juli bcirjade han kld sin gran.
Han viintade ltinge Pd julen'
Men den blev ryverr stulen.

Av en elak man ifrAn stan.

*lanpws &-*S

lL*r- Lh.s

Ei pal;lliq schu$echund lllso\u

Dio, a. tl'dt och or sjuk'.Hon. <ir
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Ann-Helen Alexandersson
Riam6la
36195 LANGASJO
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