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SUGEN PÅ ATT LÄRA ER BUGGA ??
                                                                   

Långasjö Bygdegårdsförening
jobbar på att kunna starta några
buggkurser till hösten. Vi har
kontakt med olika kända
dansföreningar för att hitta duktiga
dansledare.

Om det går som planerat så blir det en buggkurs för ungdom (ca 12-
17 år) samt en buggkurs för vuxna. Båda kurserna är tänkta för
nybörjare, men alla är välkomna. Buggkurserna kommer då att bli på
söndagar (em./kväll) under oktober och november.

Är du/ni intresserade att lära er bugga? Preliminäranmälan sker då
till:

Laila Karlsson   0471 - 50006  eller  Berit Elofsson    0471 - 50400

Det är bra om ni hör av er med intresseanmälan så vi kan planera
hur stora grupper det blir. Ta med ditt sällskap och dina kompisar så
blir det ännu roligare.

Mer information kommer i nästa nummer av Träskoposten.

Vän eller fiende?
Första gången jag träffade Sara gömde
jag mig bakom köksgardinen och grät.
Tro nu inte att Sara är en otrevlig person
från Skattemyndigheten. Nej då, Sara är
en liten söt fröken ökenråtta.
Nu så här ett par veckor senare så har
vi väl blivit kompisar, inte bästa kompisar
men Sara har fått ta ett par steg på min
arm. Och då kände jag mig…som Stig-
Helmer. ”jag är inte rädd för råttan, jag
är inte rädd…”  Nu i helgen var Sara
hos mig nästan hela helgen, sprang och
fnattade i sin bur. Jag måste erkänna att
jag slängde oroliga blickar på buren . Är
den verkligen rymningssäker? Var hon
kvar i den?
När Sara och hennes husse åkte hem då
kunde jag äntligen andas ut, nu kunde
jag slappna av. På eftermiddagen tyckte
jag att det lät lite konstigt från min
tramporgel (det var inte jag som spelade,
jag lovar!). Jag slängde mig på telefonen
och ringde till Lars. Var han säker på att
Sara var i sin bur?
Då Lars vet att jag är livrädd för möss
och andra smådjur, blev det råtträddning
i expressfart. Med lite lock och pock
lämnade Sara sitt nya bo. Hon tittade på
mig med sina små svarta knappnålsögon
och man kunde nästan ana ett
pillemariskt leende hos henne.

Nina JohansenLångasjö Bygdegårdsförening

Hembygdsstugan
i Långasjö

Som vanligt öppnar vi vår stuga
måndagen efter midsommar, alltså den
27:e juni.

Vi håller öppet 7 veckor
och stänger den 14:e
augusti. Vi tänker ha
samma öppettider som
tidigare, mellan kl 15.00
och 20.00. Vi hälsar
gamla och nya gäster
välkomna och vi
hoppas naturligtvis, att
alla som bakat våfflor
och kokat kaffe tidigare

år tycker det skall bli lika roligt denna
sommar. Om någon, som inte varit med
tidigare, känner för att hjälpa till, blir vi
väldigt glada.
Kontakta då någon av oss
Siv 0477-630 52, Inez 0477-630 38,
Signe 0477-630 29 eller Barbro 0471-
500 04.
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Välkommen till Sjögärdet
Som de flesta väl redan har sett så har Sjögärdet bakom banken fått en
ordentlig genomgång av duktiga skogshuggare. De har förskönat miljön i
vårt närområde genom att hugga låga stubbar och ta bort allt riset och
därmed gjort ett fint strövområde.

Bakgrund:
Året är 1969 och Långasjös bebyggelse
har tagit nästan all odlingsbar mark på
prästgården så det går inte att driva
jordbruk där längre.
Betesmarkerna började
växa igen.
Vad var att göra? Det
fanns förslag på att
plantera gran på hela
området men också att
bespruta slyet med
fenoxisyra (hormoslyr)
för att få bort allt löv.
Vilka tider!
Stiftet hade då en
mycket naturintresserad
skogvaktare som hette
Harry Stenmyr, en
föregångare när det gällde naturvård.
Han kom ofta till min far, som då var
boställsvärd, och drack kaffe och pratade
om skog och mark. Stenmyr var
bekymrad om Sjögärdet för han ville inte
att det skulle växa igen. Jag sa lite på
skoj att det ”skulle passa bra till fårbete”.
Stenmyr var en försiktig typ och svarade
inte men efter en tid ringde han och
frågade om jag menade allvar med betet.
Jag sa då att om jag får hugga stolpar på
marken så kan jag hägna utan någon

kostnad, halva sträckan bestod ju av
sjögräns.
1970 betades så området för första
gången av mina får. Marken var då helt
igenvuxen av grova träd och lövsly. Jag
fick fria händer att röja mot timlön och

det gjorde jag med röjsåg och så tog fåren
lövet så fort. Åren efter gallrade jag
området och högg då något som hette
Årydved (klent lövvirke som gick till

spånskivefabriken i Åryd).
Nu var Sjögärdet framkomligt så att
skogvaktaren kunde stämpla igenom
området och det höggs mycket björk
men det var mycket asp, björk och bok
kvar.
På 90-talet gallrades Sjögärdet på nytt
och då höggs det mycket ek och asp.
Fåren har hela tiden betat för att hålla
slyet borta.

Nu har Sjögärdet fått
karaktär av parkområde
tack vare ett mycket bra
arbete av Björn Engdahl
och hans personal, duktigt
folk som inte lämnat stora
spår eller körskador i
naturen. Tack för det.

Till er Långasjö-
bor:
Ta en promenad genom
Sjögärdet nu på våren och
njut av alla vitsipporna
och konvaljerna och

lyssna på fågelsången. Gå ner till gamla
badstället , där vi alla som gick i skolan
på 40-50- talen, har badat. Sitt i lugn och
ro, kanske med en kaffekorg, och ta vara
på den fina miljön vi har här i Långasjö.

Hälsningar
K-G Gunnarsson

Fattigstugan

Våra hyresgäster i Fattigstugan har bytt
bostadsort och har inte möjlighet att vara
där i fortsättningen. Därför är huset ledigt
i sommar.
Vi vill inte lämna in det till någon
förmedling och byta folk varje vecka.
I huset finns det sex bäddar, varmt och
kallt vatten, kylskåp, elvärme, elspis,
öppna spisar, sängkläder och
köksutrustning. Det finns torrtoa.
Känner ni till någon som vill hyra hela
sommaren till ett billigt pris och som
skulle uppskatta att bo i det gamla
charmiga huset så hör av er till
Hembygdsföreningen, tel 0471-501 94.

PRO:s program
hösten 2005
Måndagen den 29/8 vid Långasjön (vid
regn Sockenstugan) kl. 14.00.
Karl-Gunnar berättar om sjön och
spelar dragspel även till allsång.
Kaffekorg medtages.
Måndagen den 26/9 i Sockenstugan kl.
14.00.
Höstens studieprogram. Hälsotema.
Måndagen den 24/10 i Sockenstugan
kl. 14.00.
Kommunalrådet Karl-Erik Nilsson
informerar om glesbygdsutredningen.
Måndagen den 21/11 i Sockenstugan
kl. 14.00.
Underhållning av A Elgan med Lisa.
Måndagen den 12/12 i Sockenstugan
kl. 14.00
Julbord, skolans luciatablå, musik och
allsång.
Läs annonsen lördagen före aktuell
måndag!
På alla möten kaffe, lotterier och en
trevlig samvaro.
Välkomna styrelsen.



Träskoposten Nr 2  2005 3

Gäst på doktorsdisputation !
Till synes oberörd av situationens allvar står Per på podiet i Lunds
Universitetssjukhus aula och välkomnar leende allt från professorer,
forskarkollegor, studiekamrater, logopeder, släktingar och vänner. Hans
blick är mild men stadig och handslaget fast. Bakom honom på en enorm
skärm lyser en digitalbehandlad bild av en hjärna i blått. Med stora gula
bokstäver står det ”On the causal mechanisms of stuttering by Per A Alm”.
(Fritt översatt: stamningens orsaksmekanismer). Känslan av att denna
Per A Alm suttit otaliga gånger i köket hemma, fikat, pratat, kliat sig lite
i huvudet och glatt ätit ännu en kaka är mäktig i detta sammanhang. Vi
som inte hade en susning om vad en disputation handlade om var mer än
nyfikna på vad som skulle komma.

Konstnärlig
utsmyckning vid
Allégården
I och med ombyggnationen av kök mm
på Allégården kommer 1 % av
byggkostnaden att avsättas till en
konstnärlig utsmyckning, en princip som
gäller för alla ny- och ombyggnationer i
Emmaboda kommun
Det finns tankar kring en skulptur att
placera på gräsmattan framför
Allégården. I en första etapp har Torsten
Löfgren, Skruv, och Toru Mörk, Grevie,
fått i uppdrag att ta fram ett skissförslag
kring temat trä, snickeri och möbler.
Tanken är att detta konstverk ska kunna
ses av alla som passerar, likväl av dem
som bor på och besöker Allégården.
Förhoppningsvis blir skulpturen också
brukbar, så till vida att man kan använda
den som någon slags sittplats.
Ytterst ansvarig för detta projekt är
kulturchef Birgit Ekblad.

Släktforskarkvällen
Den 16 mars sökte sig en liten men
intresserad skara till Långasjö bibliotek
för att stifta bekantskap med eller friska
upp tidigare erfarenheter av
släktforskning.
Under senare år har mycket hänt inom
området – det mesta i fråga om ökad
tillgänglighet på ”nätet” och genom olika
CD-romskivor.
Inbjuden från Kalmar läns genealogiska
förening (KLGF) var Lena Nilsson,
ihärdig släktforskare med rötter i alla de
tre socknarna i vår kommun. Lena
visade, inspirerade och svarade på frågor
tillsammans med sin fyrmänning Lena
Peterson på biblioteket.
De båda ”Lenorna” tackar de som
deltog för en trevlig kväll! Måhända kan
vi göra något liknande vid ett annat
tillfälle!

Mer och mer folk vällde in och till slut
var aulan nästan fullsatt. Per fortsatte
att hälsa och småle åt alla och verkade
hur lugn som helst. Så tog hans
handledare, en grånad professor till orda
och inledde med att kort tala om hur
det hela skulle gå till. Som grund för
alltihop låg Pers avhandling, en
tättskriven bok på engelska på nästan
200 sidor. Per gavs möjlighet att i sista
stund kommentera och tillrättalägga om
han hade upptäckt något fel i sin egen
bok. Per säger lugnt att det finns inga
fel, ler och lockar fram dagens första
skratt.
Per har tidigare berättat att det varit
väldigt svårt att hitta någon som kunde
vara opponent. Det finns helt enkelt för
få människor som begriper detta ämne.
En opponents uppgift är att läsa igenom
avhandlingen och vetenskapligt
kommentera, kontrollera fakta och andra
slutledningar som har gjorts i
avhandlingen. Till slut hittade man en
neurologiprofessor från Norge som
kunde ta på sig detta uppdraget.
Opponenten började med att gå igenom
hela avhandlingen och försökte förklara
för alla närvarande vad den egentligen
handlade om. Detta gjorde han i detalj,
kapitel för kapitel och visade olika bilder,
diagram och sekvenser på dataskärmen.
Per gavs också möjlighet att efteråt
kommentera genomgången. Per tackade
då för ett bra arbete och sa sedan att
han nu själv begrep vad han egentligen
skrivit !
Därefter  började det ”akademiska

samtalet”. Opponenten ställde då ett
antal skjutjärnsfrågor till Per. Det kunde
vara hur han hade tänkt där, varför han
dragit de eller de slutsatserna eller varför
han inte hade provat den och den
metoden osv. Han blev i detta pressade
läge aldrig svarslös utan klarade alla
frågor på ett eller annat sätt medan vi
satt och bet på naglarna i bänken. För
att ge Er en vink om en liten detalj i
hans avhandling så har han bl.a. hittat
en forskningsrapport om stamning i
Tjeckien, översatt detta till svenska,
provat metoden på en kontrollgrupp,
skrivit ned allt på engelska, vägt och
dragit egna slutsatser av resultatet.
Pust !
När opponenten var klar med sina frågor
gavs publiken möjlighet att ställa frågor
och kommentera. Detta passade många
andra professorer, logopeder och även
stammande personer på att utnyttja.
Därefter sammanträdde examinations-
kommitén för att fundera om Per skulle
godkännas eller inte. Under tiden fick
gästerna fira med champagne med
tilltugg. Han godkändes med glans och
fick stående ovationer och vackra ord
även från opponenten själv.
Senare på kvällen hölls disputationsfest
då Per firades ordentligt med tal, sång
och presenter. Vi som var där vill bara
tillägga att detta var inte illa gjort av en
liten pöjk från Sibbahultsmåla. Alla vi i
Långasjö kan verkligen vara stolta över
hans suveräna forskningsinsats !

Många hälsningar från Sven & Lotta
Odlingson
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Mitt livs äventyr!
Jag är en liten kattflicka på c:a 1,5 år och bor på landet med min syster
och husse, matte och lillmatte. Jag trivs med livet alla är snälla och fina.
För en tid sedan fick jag och min syster komma ut på gräsmattan det var
härligt. En dag så var det något som drog mej till grannens tomt, men
husse och matte satte stopp för detta och då fick jag springa in i huset
igen.

Två dagar senare kom det en
hantverkare till huset, jag och min syster
hade sett honom förut så rädd var jag
inte.
Han bjöd mej på sitt pålägg på
smörgåsen., vi blev kompisar. Så fick jag
en ide‘Jag kanske skulle försöka komma
med ut när han öppnar dörren, jag
försökte men han motade mej. Men jag
gav inte upp, nästa försök gick. Han
märkte inget, jag var fri ute i trädgården.
Men huu, den var mycket större än jag
trodde. Jag blev rädd. Dörren in var
stängd, och hantverkaren åkte hem.
Hjälp vad skulle jag göra!
Jag tittade mej runt och upptäckte hålet
in till grannen. Det var många nya dofter,
och vips så var jag inne i ett uthus. Det
luktade olja och gammalt trä. Jag smög
mig upp för trappan, jag var rädd, ensam
ute utan att min husse eller matte var
med.
Efter ett tag kom grannen hem och kom
in i huset. Jag kände inte han, så jag
klättrade ännu högre upp under taket.
Nu var jag fast i ett uthus och grannen
gick och stängde dörren.
Vad skulle jag göra.? Efter ett antal
timmar hörde jag husse och matte, att
de kallade på mej. Men jag var inlåst och
kom inte ut.
Tiden gick och det blev mörkt. Min mage
pep, för jag hade inte ätit på länge. Det
blev natt, med alla ljud som finns då,
och jag kröp ihop i ett hörn.
Plötsligt var det ljust och jag hörde
fåglarna kvittra, men samtidigt hörde jag
husses bil köra iväg. Jag blev ledsen, vad
skall det blir med mej.
Men så öppnade någon dörren igen, och
jag blev glad. Men det var grannen som
hämtade något, och stängde dörren igen.
Jag satt och kurade, men då hörde jag
matte. Hon var ute och ropade på mej.
Jag blev så glad. äntligen kommer det
någon jag kände och öppnar dörren.
Ack vad jag bedrog mej. Hon gick förbi
och försvann. Där satt jag, hungrig trött
och smutsig och ville bara hem till min

syster och värmen.
Tiden gick, jag hade tydligen slumrat till
lite, för plötsligt öppnades dörren och
husse och matte kom in. Jag blev så glad,
jag viste inte riktigt vad skulle göra. Jag
hörde att matte kom upp i trappan och
kallade på mej. Jag blev glad, så jag
började jama lite lågt. Matte hörde mej
genast och hon var glad att se mej.
Jag kom fram och kråmade mej och
gosade med henne. Jag tänkte, nu får jag
komma hem till värmen. Men vad gjorde
matte med mej, jo hon tog mej under sin
arm och började klättra ned för stegen.
Jag blev rädd, tyckte jag ramlade ned.
Hon tog ett stadigare grepp om mej, men
då tyckte jag att hon var lite väl hårdhänt
mot mej, så jag slet mej ur greppet och
försvann bakom några fönster. Men jag
var fast. Både husse och matte fick tag
på mej, och tvingade fram mej. Matte
hade fått ett stadigt grepp i mitt nackskinn
och under svansen. Det gjorde ont, och
jag stretade emot, men hon höll fast mej.
Så kom den otäcka buren fram, och
minnena av resan från Kalmar kom
tillbaka. Det var hemskt.
Matte var nästan framme vid buren och
skulle knuffa in mej. Men då blev jag
riktigt arg. Jag ville inte in i buren, men
det förstod inte matte. Jag vände på
huvudet och bet ordentligt hårt i hennes
tumme, men det hjälpte inte. Hon vann
över mej, jag var fast i buren.
Jag hörde matte skrek till att hon blödde
från sin tumme, och hon var tvungen att
köra till läkaren. Husse tog buren och
gick. Jag var skräckslagen, ville bara ut.
Jag kämpade och kämpade, och plötsligt
hade jag fått upp gallret på buren och
smet ut.
Jag såg huset och sprang upp till trappan,
men dörren var stängd så jag sprang
vidare runt huset och fann en öppning
under huset. Jag hade sprungit fort och
länge, fann en trappa och kröp upp på.
Mitt lilla hjärta klappade, jag var rädd.
Vad skulle hända nu. Husse och matte
hittade mej genast, men de kom inte in
under altanen. Pust tyckte jag. Nu fick

jag vila mej lite, men plötsligt hade
grannen kommit också. De stod och
pratade om vad de skulle göra.
De plockade fram brädor och satte igen
alla hål ut mot gräsmattan.
Jag började fundera på vad de hade i
kikaren, men det fick jag veta ganska
snart, för husse kom ut krypandes ur
ett källarfönster och fick nästan tag på
mej. Nu tyckte jag det gick för långt,
men husse fick ett stadigt tag om mej
och började krypa mot fönstret.
Jag blev så rädd igen att mitt hjärta höll
på att stanna. Vi var nästan framme, när
jag tyckte det var nog. Nu bet jag husse
i ett finger. Han ryckte till och släppte
lite på greppet så jag kunde komma loss
Nu var jag arg på riktigt. Jag vände på
klacken och sprang mot en bräda, men
den gav ej vika så jag fortsatte mot en
annan, och den gav vika.
Jag var fri igen. Jag sprang allt vad jag
orkade rakt ut på vägen och under
grannens gamla lada, men den var lite
kuslig så jag fortsatte över en väg till och
fann en dörr som var lite öppen. Jag
sprang in i huset. Jag fann till min
förvåning att huset var en gammal
vedbod. Nu var jag i säkerhet trodde
jag, men det var ingen som kom efter
mej. Jag hörde röster, men de var ganska
långt borta.
Efter en stund hörde jag mattes röst,
men hon kom aldrig in i vedboden.
Där satt jag igen, trött hungrig smutsig
och mycket rädd. Tiden gick, och det
blev allt mörkare och tystare. Jag hittade
ett gömställe och kurade ihop mej.
Jag måste ha slumrat till lite för nu var
det ljusare igen. Då fick jag höra något
utanför huset, som bankade och sprang.
Jag kröp fram och tittade ut, och
upptäckte att mina djurgrannar, hästarna
hade kommit ut i hagen. Efter en stund
hörde jag tuppen som brukar gala när
han kommer ut med sina hönor. Men
någon matte eller husse såg jag inte till.
Tänk om de inte hittar mej, de kanske
tror att jag är under den gamla ladan.
Vad skulle jag göra, men att springa hem
vågade jag inte. Huset såg jag hela tiden,
men var de hemma eller hade de glömt
mej.
Men glömt bort mej hade inte matte gjort,
för nu hörde jag henne kalla på mej. Hon
kom inte in i vedboden utan gick till

forts på nästa sida
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ladan. Då sjönk mitt mod. Det var ju i
vedboden jag satt.
Matte gav inte upp, hon letade vidare.
Hon hade kommit ut och stod och
ropade igen, jag bara hoppades att hon
skulle gå in i vedboden, och det gjorde
hon. Jag blev så glad, äntligen kommer
det någon jag känner. Jag hörde att hon
klättrade upp på en gammal stege och
lockade på mej hela tiden. Hon satte sig
på en balk på vinden, där satt hon och
pratade med mej. Jag hörde på hennes
röst att hon inte var arg, utan hon ville
jag skulle komma hem. Hon tyckte det
var bättre att sova i hennes goa täcke,
än ute i en vedbod som var dragig och
kall. Jag höll med om det, men var
fortfarande ganska rädd och förvirrad
av allt som hade hänt.
Matte hade suttit en bra stund hos mej
innan jag vågade jama lite lågt. Matte har
bra hörsel, så hon hörde mej genast. Hon
blev glad att hon hade hittat mej, men
att komma fram det vågade jag inte.
Plötsligt gick hon, och allt blev som innan.
Men det dröjde inte länge förrän hon
dök upp, och hade både vatten och mat
till mej. Hon är snäll min matte.
Det vita hon stödde runt mina skålar,
tyckte jag inte om. Det fastnade på mina
tassar så jag fick slicka dom rena hela
tiden. Men så var hon borta igen och jag
saknade henne.
Tiden gick, hörde hästarna gnägga och
hönsen kackla, samt grannarna som
pratade någon stans, men ingen matte.
Matte kom efter ett tag och började
locka på mej igen, men komma fram,
det vågade jag inte. Matte försvann lika
fort som hon hade kommit, men jag
hörde henne ute hela tiden. Hon kom
tillbaka, då var grannen med. Jag vet vem
hon är, men vågade inte komma fram.
Matte och grannen bökade med något
stort upp för stegen. Jag kikade fram,
de fick inte syn på mej. Det var en stor
bur som ställdes uppe på vinden. De
satte in mat och vatten till mej och
strödde det vita utanför igen. (Nu vet
jag att det vita var bara vetemjöl, för att
se om jag fanns där, smart eller hur?
Matte och grannen gick och stängde
dörren ordentligt efter sig. Där satt jag,
vad skulle hända nu. Jag blev nedstämd.
Vad hade matte i kikaren? Jag fattade
inget.
Tiden gick och jag blev hungrig. Jag smög

fram till buren och fick tag på lite mat,
men buren gick inte igen. Det blev mörkt
och kallt, ingen kom tillbaka. Där satt
jag, men plötsligt hörde jag steg utanför,
och dörren gick upp. Jag hörde husse
och matte, de lyste med en ficklampa
upp mot buren , men försvann lika fort.
Det blev morgon igen och jag hörde
hästarna och tuppen. Då kom matte, lika
snabbt som på kvällen. Där satt jag och
ville hem, men hur? Jag funderade på
att springa hem till huset, men något höll
mej kvar. Hade tydligen sovit lite, för
solen värmde genom taket. Den snälla
grannen kom och tittade till mej, men
jag vågade inte fram. (vi är kompisar,
för jag fick räkor av honom) Jag undrade
varför inte matte och husse kom, för nu
var jag lite uttråkad att sitta på en
vedbodsvind. Jag ville hem.
Sent om side kom matte och satte ut lite
mat igen, men nu tyckte jag att det hade
gått lite för långt, jag kom inte fram bara
för att hon kom. Jag var nog lite egoist.
Nu längtade jag hem av hela mitt hjärta
men vad hjälpte det, när jag inte vågade
lämna vedboden. Det var åter kväll och
natt, jag var trött på allt.
Nästa förmiddag hörde jag åter matte
som kom och öppnade dörren, men hon
hade någon med sig. Jag hörde inte först,
men efter ett tag hördes lillmatte. Jag blev
så glad att jag hoppade fram från mitt
gömställe och kom fram till de. Båda
blev lika glada. Men det var något skumt,
vad hade de i kikaren? Där stod mattes
tvättkorg och stora handdukar och filtar.
Något var fel. Vad skulle detta betyda?
Jag drog mej tillbaka till mitt ”hem”. Jag
hörde att de klättrade ned och gick hem.
Tänk om jag hade fått följa med.
Åter var jag ensam och längtade hem,
återigen kom matte och lillmatte. Då var
jag egoist igen och kom inte fram. Jag
tjurade. Åter igen stängdes dörren och
det blev tyst, jag tänkte, ska jag leva här
hela mitt katt liv? Får jag aldrig komma
hem till min syster och mattes goa dun
täcke? Jag suckade tungt. Hörde att
grannarna var ute, men ingen kom. Jag
hade nästan gett upp. Då, kom matte och
lillmatte tillbaka. Jag blev så glad att jag
hoppade fram från mitt gömställe,
lillmatte hade mina leksaker med sig, och
började leka med mej. Jag spann och
kråmade mej. Jag var framme hos matte
också, ville bara säga att det var ju inte
meningen att hugga henne i tummen.
Plötsligt hade matte kastat ett badlakan

över huvudet på mej och fick fast mej.
Jag skrek, men samtidigt var det skönt
att hon försökte ta mej.
Jag blev ned stoppad i tvättkorgen med
en filt ovanpå, så jag inte kunde röra mej.
Matte satte på locket och satte sig själv
gränsle över korgen och ringde till den
snälla grannen. Han kom genast och fick
ned mej från vedboden. Han bar in mej
i huset, såg inget, men jag förstod att jag
var hemma. Jag hade rätt, så var jag i
hallen och min syster kom och tittade.
Oh vad glad jag blev, men vad sysslade
syrran med. Jo hon började fräsa mot
mej, jag fattade inget.
Jag var ju hennes syster. Förmodligen
luktade det gammalt damm och vedbod
om mej.
Som sagt, jag kom hem, smutsig, hungrig,
trött, men nu var jag hemma hos min
familj igen.
”Ute bra, men inne bäst.” Kommer vara
inne nu ett bra tag framöver.

Kattflickan Selma i Lida.

forts. från föregående sida

Lediga hus och
lägenheter i Långasjö

EBA 0471-18401
2:a Geijervägen 8A
70 kvm
3389:-/ mån
1 1/2:a Geijervägen 8D
83 kvm 2590:-/ mån
2:a Kyrkvägen 36
69 kvm 3340:-/mån
---------------------------------
Leif Eriksson 0471-50106, 50180
3:a Stomvägen 2A
84 kvm+ carport
Ledig omg.
---------------------------------
Fastighetsinvest Kennert Byrskog
0471-13077
Backegårdsvägen 46
----------------------------------
Emmaboda Fastighetsförmedling
0471-33760
Kyrkvägen 17
Trevlig 30-tals villa
Stort vardagsrum med Cronspis
3 sovrum, allrum,inglasad altan
Källare
Fristående garage
BEGÄRT PRIS: 475 000:-
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“Själaro” i Harebo

Morgontimmen är slagen och dagens
sysslor väntar på att uträttas.
Jag öppnar ytterdörren och stiger ut på
trappan. Luften känns fuktig och lite
råkall. Det har regnat i natt och det
nyuppkomna gräset är fortfarande lite
blött.
Himlen är klar och ger en vink om fint
väder för dagen.
Mina steg bär ner mot stallet i rask takt.
Där väntar hästarna otåligt på sin frukost.
I sjön som ligger strax bakom stallet har
sjöfåglarna vaknat till liv och bidrar till
en härlig sorl av olika fågellåten. Starar
sitter i flock i våran ek, och med sin fina
sång sjunger de glatt i kör med
sjöfåglarna. Som en sorts liknelse till
regnskogens läten ter sig en morgon som
denna i den lilla byn Harebo i Långasjö.

Jag öppnar stalldörren och möts av varm
luft med doft av häst som slår emot mig
och bildar dimma i krock med den
svalare morgonluften. Tora, den
gulblacka fjordhästen, ger ifrån sig ett
mjukt mullrande. Hon skrapar med
framhoven i golvet för att påtala att jag
ska skynda på.
Morgonransonen av hö bärs ut i hagen
och en efter en tas hästarna ut. Tora går
raskt fram till en av höhögarna, för
henne är mat det viktigaste av allt, det
kan man lätt se på hennes något trinda
mage. De två arabhästarna däremot har
annat som de prioriterar. Cermo, en brun
valack, börjar alltid sin dag med att leta
upp den lerigaste platsen i hagen för att
rulla sig till skydd för dagens eventuella
insektsangrepp. Galifi, å andra sidan, den
skimmelfärgade araben tar god tid på sig
att kolla in katten James som lite klumpigt
skuttar förbi henne i jakt på ett förrymt
höstrå.
Jag skrattar till lite vid åsynen av detta,

visst är det underbart med djur!
På grusvägen förbi vårat rullar tre bilar
förbi och strax efter en till. Det är lördag
och antagligen är det aktiviteter i
Mundekulla denna helg.
Så beger jag mig upp mot huset igen,
gruset knastrar under mina fötter. En
liten vindpust tar med sig ett torkat löv
som tillhört förra sommarens
kronprydnad på tomtens lönnträd. Våran
collie Atlas skuttar glatt i hälarna på mig.
Han har hittat en pinne och bär denna
stolt i munnen med högt lyft huvud.
Atlas har sedan vi flyttat hit hunnit
bekanta sim med några av byns invånare
helt på egen hand. Detta på grund utav
att Atlas har stort tycke för tikar och
känner på mils avstånd när dessa är i
tagen för herrbesök. Några mer eller
mindre pinsamma gånger har jag hämtat
eller fått Atlas avlämnad av snällt folk
som stött på honom på någon av hans
små utflykter. Tack alla Ni som blivit
“våldgästade” ofrivilligt och tagit kontakt
med eller lämnat honom hos oss.
Förhoppningsvis ska detta inte mer
komma att upprepas. När det är så
vackert väder kan jag bara inte motstå
att ta en liten promenad med riktning
mot Långasjö samhälle. Atlas är helt med
på dessa planer och tar nu istället täten.
Det sträckta hundkopplet och den
överentusiastiska collien som sicksackar
fram och tillbaks över vägen ger nog en
tydlig indikation på att vi inte varit allt
för ambitiösa med brukslydnad det sista
året. Men Atlas verkar inte bekymra sig
allt för mycket om detta!
På väg hem går vi förbi det nästan
färdiga ridhuset. Och visst blir det fint!
Tänk på alla de evenemang, tävlingar
och andra festligheter som kommer att
utspelas där, alla de minnen och
upplevelser som ridhuset i framtiden

kommer att bidra med! Att så mycket
jobb som lagts ner ideellt tyder på en
stark sockenanda där folk bryr sig om
varandra och om sina och andras barns
framtid.
På motsatta sidan är en stor äng full med
får som har glada små söta lammungar
att ta hand om. Tänk att så små söta
varelser kan bli stora å, ja hm, mindre
söta när de är fullvuxna!
Vi svänger in på den lilla grusvägen som
leder hem mot Harebo igen. Går sakta
genom bokskogen. Visst är det vackert
med bokskog! Solen leker mellan
trädkronorna och de vissnade bruna
löven från i höstas ligger som en matta
på marken. Det underbara speciella ljus
som alltid utspelas i bokskogen vid årets
alla årstider. Jag får en pirrande känsla
av välbefinnande i kroppen vid åsynen
av detta. Så underbart!
Tankarna kring olika barnsagor väcks till
liv. Berättelser om älvor, knytten och
pysslingar.
I den kommande granskogen strax efter
tänker jag genast på den tecknade filmen
Tomtar och trolltyg. Jag tro de flesta av er
minns vilken film jag talar om!
I skogen ser jag också tydliga spår av
vildsvin som bökat stora hål i marken.
Jag ler lite när jag tänker på min sambos
möte med en utav vildsvinen en tidig
morgon i vintras. Trött cyklade han fram
i mörkret med bara en ficklampa som
ljuskälla för att ta sig till jobbet. Plötsligt
springer det upp ett stort lurvigt vildsvin
på vägen, detta till synes lika förvånad
som min sambo, och fortsätter kvickt
ner på andra sidan vägen. Ja, det är inte
alla som får sådana möten förunnat sig!
Man kan tänka sig att min sambo efter
detta möte piggnade till ordentligt.
Nu är vi hemma Atlas och jag vid vårat

Lugnet.
Den vackra kuperade naturen.
Det rika djurlivet med alla dess läten och spår.
Lukten av sjön som ligger strax bakom vårt stall.
Harmonin i samspelet mellan djur, natur och människor.
Så vill jag beskriva byn där jag bor.
Harebo
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röda hus som är under renovering. Visst
har vi hunnit med en hel del på de tre år
vi bott här men det finns alltid saker att
förbättra med hus! Inte bara detta utan
flera andra hus runt omkring är under
upprustning eller har blivit upprustade.
De flesta av lite yngre generationer som
tillsammans  förhoppningsvis ska bidra
till en följande generation i Långasjö
socken.
Och på så vis också bidra till en fortsatt
levande bygd!
Så går denna dag till sin ända. Dagens
sysslor är utförda. Collin Atlas ligger

utfläkt i soffan och sprattlar med sina
ben samtidigt som han gläfser till lite i
sömnen. Antagligen befinner han sig på
våran dagspromenad fast nu i
drömmarnas land! Katten James ligger i
mitt knä i fåtöljen och våran andra katt
ligger i sambon Toywos knä i den andra
fåtöljen. Inga orättvisor här inte, det ser
djuren till!
Hästarna är intagna för kvällen och står
antagligen och mumsar på sitt natthö.
Lugnet har lagt sig och nu återstår bara
lite Tv tittande i kombination till det
rofyllda knastrandet från vedspisen i
köket...................

Solen går sakta ner och bildar ett rött vackert sken över himlavalvet.
Sjöfåglarnas vackra sång byts efterhand ut mot ugglornas mystiska läten.
Mörkret lägger sig sakta och allt som bidrar med ljus är de små fönstrena
i vårat  och grannarnas hus.
En ljuvlig känsla av lugn och ro infinner sig.
En kväll i byn där vi bor.
Harebo

Amanda Gustafsson, Södra Harebo

EFTERLYSER
Information om Lida by.
Är det någon som har gamla kort
eller dyligt, av hus och människor,
gamla sägner eller någat att
berätta.
Kontakta:
Annika 0477-63023
Ethel 0477-63016.

EFTERSLYSER
Information om Johan Magnus
Petersson från Skurebo s.g. Gick
under namnet, “bygdens starkaste
man” .
Hans barnbarns barn kommer hit
från USA i Juni. Är det någon som
kan hjälpa till med fler detaljer om
Johan Magnus.
Kontakta:
Ethel 0477-63016

Hjälp oss
att hjälpa

Bli medlem i
Långasjö

Rödakorskrets

Röda Korset

FOTBOLLENS DAG
6 juni

Långasjö IP
Tag chansen att se de flesta av
våra duktiga ungdomslag spela
fotboll.

P10J-fors/V-fjärda 12,00
F11Ingelstad 13,30
P11Smedby 15,00
P12IFK Berga 16,30
P11Hossmo 17,45
P14Växjö BK 19,00

Kiosken är öppen hela dagen.
Långasjö GoIF
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Per – Doktor o stamning
Jag träffar Per Alm, nybliven ”doktor i medicinsk vetenskap”,   några
veckor efter utnämningen. Vi ses hemma hos föräldrarna, Siv och Ture, i
Sibbahultsmåla. Jag får ett ex. av hans avhandling ”On the Casual
Mechanisms of Stuttering” , d.v.s. Stamningens mekaninsmer, och kan
konstatera att min skolengelska inte räcker långt! Efter att ha gratulerat
till utnämningen tar vi  det på svenska i stället!

Vad är din titel?
Titeln är “doktor i medicinsk vetenskap”.
Det var vackert! Är den nåt du kan ha
”nytta” av?
Tja, ska man fortsätta med forskning har
man nytta av den. Man kan säga att det
är ett slags “körkort” för forskare — nu
är man betrodd att söka forskningsanslag
på egen hand, utan handledare.
Hur kommer det sig att du började forska om
stamning?
Jag har ju själv stammat en del sedan
barndomen, och stamning är något som
är ganska svårt att förstå också för den
som stammar. När jag blev vuxen
började jag söka information, men tyckte
inte jag fick särskilt bra svar. Sommaren
1990 var jag på en veckas semesterkurs
med en amerikansk svenskättad
stamningsforskare, Courtney Stromsta,
i Östergötland. Det väckte intresset för
ämnet. Jag arbetade då på Tetra Pak i
Lund, och det var först under andra
halvan av 90-talet som jag bytte bana på
allvar, och började läsa medicin m.m.
Har många andra gjort det innan?
Det finns alltså forskning tidigare,
framför allt i Nordamerika. I världen
publiceras det ungefär 100
forskningsartiklar per år om stamning.
Man kan uppskatta att det finns i
storleksordningen 30 miljoner som
stammar i världen, så i det perspektivet
är det inte ett oväsentligt problem.
 Har nån annan doktorerat i ämnet?
I Sverige pågår ingen annan forskning
om stamning, men det finns en svensk
som doktorerarat förut. Det var 1980 i
Stockholm. Men hans inriktning var
psykoanalys, och jag anser att han var
på helt fel spår.
Hur länge har du hålIlt på?
För doktorander är denna fråga ungefär
som att fråga efter en dams ålder... ;-)
Låt mig säga att allting tar längre tid än
man tror från början.

Antar att du haft några medhjälpare?
Jag har haft en dam (laboratorieassistent)
som hjälpt till en del med diverse, och
en kille som hjälpt till med
datorprogrammering för analys av
mätningar. Men det mesta har man fått
göra själv. Som “försökspersoner” har
vi haft 35 vuxna stammande och ungefär
lika många som inte stammar.
Det du har kommit fram till, ses det som en
sanning?
Bra fråga. Egentligen är allt som
forskningen kommer fram till hypoteser,
alltså den bästa tolkningen av
verkligheten som vi har för tillfället. Men
vissa hypoteser, t.ex. att jorden är rund,
kan nog ses som en sanning. Det jag
kommit fram till kan nog inte ses som
sanning, men förhoppningsvis som en
ganska välgrundad hypotes.
Vad är då dina teorier? Vad beror stamning
på?
 Fortfarande är vi i början av att förstå
stamning, och den mesta kunskapen
återstår. Men jag tror vi har börjat ringa
in problemet, att vi vet var vi ska söka
vidare. Ska försöka sammanfatta:
Normalt är tal något automatiskt, men
för att tala krävs en komplicerad sekvens
av muskelrörelser, och varje rörelse
måste starta vid rätt tidpunkt. Det är
ungefär som att springa nerför en trappa
— varje rörelse måste komma i rätt
ordning. Det är hjärnan som ger
startsignaler för muskelrörelserna, som
talar om exakt när de ska börja. Vid
stamning verkar det vara de här
startsignalerna som klickar ibland — att
man har svårt att komma igång eller att
man inte kommer vidare och därför
upprepar det man redan sagt. Det här
sker på en “låg” nivå i hjärnan som man
inte riktigt kan styra med viljan.
För att komplicera det hela lite verkar
det som att hjärnan har två parallella
system för att ge startsignaler: ett system
som används vid spontant tal, och ett
annat system som används under
särskilda omständigheter. Stammande

har vanligen bara problem med det första
systemet, medan det andra funkar
utmärkt. Det andra systemet kopplas in
t.ex. om man talar på ett sätt som inte är
automatiskt (att imitera en främmande
dialekt), om man styr talet med hörseln
(att läsa i kör med någon annan eller tala
i takt med något), eller om man sjunger.
Då brukar stamning inte vara något
problem, för tillfället.
En central del i det första systemet är de
s.k. basala ganglierna. Det är “klumpar”
av nervceller ungefär mitt i hjärnan, som
hjälper hjärnbarken med att automatisera
sådant man gör ofta. Mycket pekar på
att någon typ av funktionsstörning hos
basala ganglierna har betydelse i många
fall av stamning.
Dopamin är ett kemiskt ämne som
produceras av vissa celler i hjärnan. För
att nervcellerna i basala ganglierna ska
fungera rätt krävs en lagom nivå av
dopamin. Om man får brist på dopamin
får man Parkinsons sjukdom, och svårt
att starta rörelser. Det finns tecken på
att avvikelser i dopaminsystemet kan ha
betydelse för stamning, men antagligen
är det inte att man har för mycket eller
för lite, utan det är mer komplicerat än
så. Men det krävs mer forskning om det.
Dopamin, är det ett ämne man kan tillverka
och tillföra om det behövs?
Man kan tillverka konstgjort dopamin,
men man kan inte få in dopamin i
hjärnan genom att äta tabletter. Det
beror på den s.k. blod-hjärn-barriären,
som gör att bara vissa ämnen kan passera
från blodet till hjärnan. Vid Parkinsons
ger man därför istället byggstenarnar till
dopamin, s.k. L-dopa. När hjärnan får
extra tillskott på L-dopa kan den
producera mer dopamin. Det hjälper inte
för stamning. Men det finns många sätt
att påverka dopaminsystemet, t.ex.
medicin som “härmar” dopamin, eller
som påverkar hur mycket dopamin som
släpps ut (t.ex. amfetamin).
Kan din forskning vara till verklig nytta för
stammare?
Framför allt tror jag forskningen kan
bidra till att man kan förstå stamning
bättre, vilket i sig självt kan hjälpa
stammande. Man kan också bättre förstå
hur olika behandlingsmetoder som redan
används fungerar, och därigenom
använda dem mer effektivt. På sikt

forts. på nästa sida
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kanske den här forskningen också kan
leda till nya metoder — t.ex. i vissa fall
mediciner som påverkar
dopaminsystemet. Men det är långt dit.
Hur tänker du fortsätta nu? Det finns mer
jobb kvar antar jag!
Jag hoppas kunna fortsätta med den här
forskningen, och jag har sökt nya
forskningsanslag. Vi planerat ett projekt
i samarbete mellan barnneurologen på
Karolinska i Stockholm och sjukhuset i
Lund, för att mer i detalj försöka förstå
hur stamning fungerar, i hjärnan. Vi
planerar också att försöka bygga upp en
bred forskningsdatabas, i samarbete med
stamningskliniker i bl.a. Kanada och
England, för att få information om så
många fall som möjligt.
Kan det vara nåt för läkemedelsföretagen?
Det är lite för tidigt för
läkemedelsföretagen, men kanske vi kan
börja med några inledande tester om
några år. Vi får se hur det går...
Ett hjärtligt lycka till med ditt fortsatta
arbete Per, och tack för ett trevligt och
intressant pratstund!

Berit Elofsson

forts från föregående sida

Sommartider i
Långasjö Lanthandel
1/6 - 31/8 är det följande öppettider

i Er butik;

Måndagar - Fredagar 9.00 - 19.00
Lördagar 9.00 -  14.00

Vi önskar Er varmt välkomna

Babis med personal

Runes traditionella vårfest
och 50-årsjubileum.

Lördagen den 28 maj är det dags.

Kom och se Bosse Andersson “Bildoktorn”.

Lindås musikkår spelar.

Ponnyridning för barnen.

Vi bjuder på kaffe med dopp och godis till
barnen.

Många fina extraerbjudande i butiken.

Vi önskar alla varmt välkomna!

Komminister Lars Petersson Långasjö
församling, har efter 20 års tjänst i
Emmaboda Långasjö kyrkliga samfällighet,
fått ny prästtjänst i sin hemförsamling
Villstad Västbo kontrakt Smålandsstenar.
(Lars Petersson avskedspredikar i
högmässan i Långasjö Kyrka söndagen den
19 juni kl. 10.00).
Vi tackar Lars för de många åren hos oss
och önskar honom och hans familj Guds rika
välsignelse i den nya tjänsten.

Emmaboda församling

9
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Långasjö Skytteförening 100 år
Med anledning därav vill vi framföra en
kort historik över föreningens
verksamhet under åren.
Föreningen bildades den 5 februari 1905
och är den äldsta föreningen i Långasjö.
Initiativtagare var sergeant A. Bergman
i Häljanäs. Till föreningens förste
ordförande valdes nämndeman K.A
Niklasson och i övrigt bestod styrelsen
av V. Ordf. folkskollärere J.P. Colleen,
Allgunås, sekr. Organist P.M. Bergstrand
i Långasjö. V. Sekr. Sergeant Bergman,
Häljanäs, kassör Fabr. F.G Medin,
Långasjö. Handlaren Alfred Geijer,
Strängsmåla, samt handlaren P.M.
Nilsson, Långasjö.
Skjutbanorna som användes för tränings-
och tävlingsverksamhet under de första
15 åren var mycket primitiva och var
förlagda till Häljanäs, Grimsgöls gård och
Koppekull. Lokalfrågan var ett särskilt
problem i föreningens historia. År 1910
inköptes en magasinsbyggnad som
tillhörde det nedlagda glasbruket i
Häljanäs, vilken efter renovering var
föreningens samlingslokal under flera år.
År 1914 väcktes förslag om uppförandet
av en skyttepaviljong. Med anledning
därav gjordes en överenskommelse med
Hem. Äg Oskar Wilhelmsson,
Strängsmåla, som hade lämplig
tomtmark belägen vid marknadsplatsen
intill den före detta pingstkyrkan. Men
allmänheten började opponera sig mot
förslaget, så lokalen ansågs bli en plats
som medverkade till ungdomens
förvildning och hemlivets upplösning. Så
av den anledningen fick förslaget förfalla.
Men 1927 kom förslaget upp på nytt,
och då lyckades man bättre. Allmänheten
hade då fått en annan inställning till
verksamheten. Tomt inköptes av Konrad
Svensson, Långasjö Östregård, och en
skyttepaviljong i storlek 14 meter i
diameter uppfördes samma år. Därmed
var lokalfrågan löst för de närmaste åren.
Ur föreningens protokoll har följande
utdrag gjorts av intressanta beslut:
Att utdela 30 kronor till mindre
bemedlade konfirmander i Långasjö
församling år 1909.
Samt att såsom passiva medlemmar skall
avgiftsfritt få ingå i föreningen fruarna
Ester Liljekvist och Anna Niklasson samt
fröknarna Anna, Berta och Gertrud Lilja,
Anna Franzén, Hilda Bergman, Göta
Colleen, Anna Johansson, Nanny
Johansson, Nanny Eliasson, Anna
Gustavsson och Nanny Holmkvist.
1912 beslöts att kungörelser om årsmöte,

statspristävling och fältskjutningar skola
uppläsas i kyrkan 2 på varandra följande
söndagar, vidare skola affischer
uppsättas vid kyrkan, en på norra och
en på södra sidan, likaledes 2 söndagar
före årsmöte och skjutövningar.
Åren gick och skyttepaviljongen
användes i mycket ringa omfattning och
blev i stort behov av renovering.
År 1956 var styrelsen överens om att
göra en upprustning av lokalen, och som
sedan under ledning av eldsjälen Arne
Karlsson lyckades få igång
ungdomsdanser i sådan omfattning att
en tillbyggnad var nödvändig. År 1963
gjordes den ombyggnaden. Skytteparken
var särskilt på 60-talet en mycket populär
samlingsplats för ungdom från när och
fjärran på grund av närvaro av
topporkestrar och artister på högsta nivå.
Vi vill minnas att publikrekordet
noterades när Sven Ingvars från Karlstad
gästade parken. Den kvällen räknade
man 2400 personer. Den ekonomiska
biten har 100-åringen klarat genom
ungdomsdanser och fester. Redan första
året, 1905, ordnade föreningen en
sommarfest och liknande arrangemang
följdes varje sommar med god
publiktillströmning. Vid t.ex. 1914-års fest
såldes 1200 inträdesbiljetter.
60-talet var ett lyckosamt årtionde för
Långasjö skytteförening, men problemen
var inte långt borta. År 1964 stod
föreningen utan skjutbana då kontraktet
på skjutbanan i Koppekull löpte ut, men
styrelsen lyckades förnya kontraktet
ytterligare ett år. Under tiden arbetade
en kommitté med att finna en lämplig
mark för att eventuellt bygga en ny
skjutbana. Det lyckades över förväntan.
Ett markområde som då ägdes av
lantbruksnämnden var till salu i Allgunås
och omfattade cirka 10 ha, och efter
många turer lyckades föreningen inköpa
detta.
Markområdet visades sig vara mycket
lämpligt för ändamålet och ur
säkerhetssynpunkt har både polis och
militär gett högsta vitsord. Bland annat
är banan godkänd för skjutning med
automatvapen. Skjutbanan byggdes alltså
under åren 1965-1966, och den 17
september det sistnämnda året stod den
färdig att tas i bruk. Samtidigt som en
förnämlig älgskyttebana kunde hälsa
intresserade jaktskyttar från när och
fjärran hjärtligt välkomna, som även idag
har mycket stor verksamhet.
Entreprenör för byggandet av skjutbanan
var byggmästare Martin Johansson,

Hvilan, och AB Långasjö Ericsson,
Långasjö.
I början av 70-talet drabbades
skytteparken av ett stort raggarbråk,
vilket gjorde att besöksantalet kraftigt
sjönk och det framkom förslag om att
sälja skytteparken och försäljning
genomfördes 1980. Under föreningens
100-åriga epok har 13 personer hållit i
ordförandeklubban, nämligen:
Nämndeman KA Niklasson, Långasjö,
1 år
Organist PM Bergstrand, Långasjö, 2 år
Lantbrevbäraren JA Thelander,
Plaggebo, 4 år
Nämndeman Adrian Karlsson, Häljanäs,
2 år
Lantbrukaren Oscar Karlsson, Långasjö,
2 år
Kom. Ordf. Karl Alexandersson,
Råamåla, 9 år
Grundläggaren Karl Johansson, Långasjö,
9 år
Trävaruhandlaren Fredrik Karlsson,
Långasjö, 8 år
Vägarbetaren Martin Erliksson,
Älmeboda, 3 år
Möbelsnickaren Sigvard Johansson,
Långasjö, 8 år
Lagerföreståndare Arne Karlsson,
Långasjö, 10 år
Trävaruhandlaren Evald Erixon,
Långasjö, 32 år
Nuvarande ordförande Magnus
Johannson, Plaggebo, from 1994
Verkssamheten vid skjutbanan har under
de senaste åren minskat och intresset är
inte på topp, vilket de f lesta
skytteföreningar har fått erfara, men
glädjande nog har luftgevärsskyttet, vilket
bedrivs i hyrda lokaler på Allégården,
blivit mycket populärt, och även
jaktskyttet i Allgunås är av stort intresse.
Nuvarande styrelse:
Ordf. Magnus Johansson
V. ordf. Agnetha Ottosson
Sekr. Mattias Arvidsson
V. sekr. Mickael Muul
Kassör. Håkan Alexandersson
Ö. Ledamot Lars-Åke Stånggren
Ö. Ledamot Annette Jonsson
Ö. Ledamot Roy Petersson
Styr. Supp.
Nils Adolfsson
Magnus Ottosson

Enligt uppdrag:
Hilkka Alexandersson / Gösta Johansson
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Sjökafé vid Långasjö

Vid regn är vi i
Sockenstugan

Jag sitter och
tittar ut genom
minnenas fönster
Jag såg häromdagen en annons om att
man i Lindås skulle ha en berättarafton
som  handlade om Bildsköne Bengtsson
och tatuerade Johansson två kompisar
det fanns mycket berättat om. Då kom
en rolig händelse från min barndom
krypande fram. Kockums i Kallinge hade
en stuga för sina arbetare vid Tinkeltom
en liten badvänlig sjö ej långt från mitt
hem. Skoghem som namnet var på huset
hade många rum med gemensamt kök
och vi gick ofta där i  parken och
plockade konvaljer och gullvivor. Denna
episod jag skall berätta om inträffade en
sommareftermiddag. Jag läste i en bok
och mor lagade strumpor, då fick vi höra
hur några kastade sina cyklar utanför.
Dörren for upp och in rusade två damer
från Skoghem och de kunde knappast
andas. Bildsköne Bengtsson, vi har sett
honom här på vägen, skrek dom. Lugna
er lite och berätta vad som hänt, sa mor.
De hade då sett en konstigt klädd karl
som med en väska i handen sprang över
vägen framför dem. Just då pratade man
mycket om denna man, som tog från de
rika och gav till de fattiga. Man trodde
att han bodde i en koja eller jordkällare,
någon stans i Blekinge eller Småland. Där
av damernas upprördhet. Sätt er ner, så
ska jag sätta på kulkaffe och baka
munkar, sa mor. Och genast kände de
sig bättre och vände åter till Skoghem.
Då fick jag se min äldre bror Axel
komma gående med min skolväska i
handen, vad hade han haft den till
undrade jag, han öppnade den och den
var full av de godaste kantareller. Var
har du hittat dessa frågade jag. Vid
Målagärdet sa han. Och den platsen
ligger just utmed vägen från Tinkeltom.
Så vem Bildsköne Bengtsson var denna
gång ger ovanstående svar på.

Elin Fransson

Pris för kaffe + kakor: 10 kr
tag gärna med med jämna
pengar

Kom och njut av vår fina sjö, en kopp
kaffe och fin underhållning.

Torsdagar kl 18.30
6 juni 17.00 Obs tiden! Sveriges nationaldag,

Lindås musikkår, tal av Märith Klang.
Kyrkan och banken bjuder på fika.

16 juni Långasjö församling

23 juni Torgny Berntsson och Kaj Johansson

30 juni Stig Hermansson

4 augusti Ellas trio

11 augusti Emmas band

18 augusti Pingstkyrkan

25 augusti Allsångskväll

Varmt välkomna
Långasjö Naturvårdsförening

Malin Gunnarson och Dan Bard
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Långasjö PRO-
förening
Ordförande Olle Henriksson

tel. 0471-50425
e-post olle.h@telia.com

Vice ordförande Elin Fransson
tel. 0471-50399

Sekreterare June Eriksson
tel. 0471-50187

Kassör Olle Sjökvist
tel. 0471-50213

Studieorg. Maria Elofsson
tel. 0471-50160

Reseledare Greta Konradsson
tel. 0471-50119

Övriga Karin Lundin
tel. 0471-50116
Kerstin Olsson
tel. 0471-48791

Långasjö PRO-förening har haft sitt
aprilmöte i Sockenstugan. Ordf. Olle
Henriksson hälsade välkommen och då
särskilt Karlskrona durdragspelsklubb
som skulle underhålla med sång och
musik under mötesförhandlingarna
informerade ordf. från PRO:s
distriktsårsmöte i Hultsfred och från
uppföljningskonferensen i Emmaboda
där Eva Brynolf från länsstyrelsen,
Carina Lejon, Stig Ove Andersson,
Christer Jonsson och Alf Augustsson
PRO medverkade. En inbjudan från
Lindås PRO-förening till den 17/5 fanns
liksom en träff i pingstkyrkan den 19/5.
En dagsresa till Öland blir den 26/5.
Man har under hösten och våren läst om
denna ö och nu ska man se de platser
som man i cirkeln pratat om. Elin
Fransson informerade från KPR:s möte
där särskilt läkarfrågan åter var aktuell.
Efter kaffe och lotterier var det så dags
att lyssna till medlemmar av Karlskrona
durdragspelsklubb med durdragspelare
och gitarr med sång till. Man inledde med
Du är min sol och fortsatte med kända
komp. Av Evert Taube och Carl i Jularbo
och som avslutning deras signatur, Hundra
dragspel och en flicka. Många varma
applåder blev lyssnarnas tack för en härlig
eftermiddag.
Nästa möte den 23/5 blir i Allgunås där
Ingrid Svensson medverkar.

0471-50430 www.batochfiske.com

VÅRENS STORA ERBJUDANDE!

Tillbehör:
Batteri..................595:-
Snabb kabelsko....110:-
Ankar 2,3kg...........79:-
8m ankarlina..........88:-

Ertbjudandet gäller tom 31/5,
med reservation för slutförsäljning.

Höga Rodd 390 inkl åror.........10 800:-
El-motor Endura 30................. 2 435:-
Tillbehör....................................872:-
————————
Summa...................................14 107:-
Ditt pris...................................12 450:-
Paket Rabatt............................ 1 657:-

Från Hells Angels till 30 miljoner på 5 år!
Det första Stefan Åkesson fick göra i den nyinköpta lokalen var att måla
över Hells Angels-dekalerna på väggarna. Lokalen hade nämligen tidigare
varit klubbhus för en “hang-around”-klubb till Hells Angels!

Med mycket arbete, näsa för affärer
och ett stort kontaktnät har Stefan
och hans medarbetare på fem år
förvandlat den f  d MC-klubben till
ett modernt tryckeri med 18
anställda och en omsättning av 30
miljoner kr. Detta i en tid av
hårdnande konkurrens i tryckeri-
branchen där flera av
konkurrenterna har fått ge upp.
Detta var en del av allt intressant som
delar av Träskopostens redaktion fick
veta då vi besökte Printfabriken i
Karlskrona. Vi blev mycket väl mottagna
av Stefan och av Tomas Harding som
visade runt i tryckeriets lokaler.
Hjärtat i fabriken är den stora
femfärgspressen där det
mesta av företagets
produktion passerar. Pressen
körs i tvåskift på vardagar
samt 32 tim varje helg enligt
ett schema där den som kört
helgen är ledig veckan efter.
Framtiden ser ljus ut och
fabrikens senaste investering

på 4 miljoner kr är en digitalpress som
arbetar helt utan tryckplåtar.
Vi som fick besöka Printfabriken tackar
för ett mycket intressant besök och
önskar lycka till i framtiden!

Tomas Harding visar hjärtat i Printfabriken, den stora
femfärgspressen

Roland Klang och Ethel Svensson med Stefan Åkesson i den stora ljusa
övervåningen med utsikt mot havet.
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KYRKOKALENDER 
Ändringar kan ske! 
Kontrollera därför med  
predikoturerna!  
 

 21/5 Lördag                 kl 10.15      Nattvardsgudstjänst på Allégården, Lars Peterson 

28/5  Lördag                 kl 16.30      Andakt på Allégården, Jean Johansson 
28/5  Lördag                 kl 18.00      Musik vid helgsmål, ungdomskör från Väckelsång, Jean Johansson       
29/5  1:a Sön e Tref    kl 9.30        Mässa, Jean Johansson 
 
3/6    Fredag                 kl 10.15      Andakt på Allégården, Lars Peterson 

10/6  Fredag                 kl 9.45        Skolans avslutning i kyrkan 
11/6  Lördag                 kl 16.30      Andakt på Allégården Rune Johansson 
11/6  Lördag                 kl 18.00      Musik vid helgsmål, Karina Sverkersson, saxofon, Britta Mård,  
                                                         Rune Johansson 
12/6  3:e sönd ef Tref kl 9.30        Mässa, Rune Johansson 
 
16/6 Torsdag                kl 18.30      Musik vid lusthuset, Donald Hummel, Britta Mård o Lars Peterson 
18/6  Lördag                 kl 10.15      Nattvardsgudstjänst på Allégården, Lars Peterson 

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 Pastors-
expeditionen .  Telefon 0471-50011 

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

Den 22/5, Heliga Trefaldighets Dag 
Långasjö församlings nya Gångedag   

kl 11.00  Gudstjänst, Lars Peterson,  Sång: Marie o Hanna Lundin 
 

Efter kaffet får vi lyssna till Per Alm (född i Sibbahultsmåla) 
Han talar om: ”Och de stammandes tungor skola tala flytande” (Jes 32:4)  

Att bli doktor på stamning 

 I Långasjö församling finns till  
din tjänst: 

 
präst:         Lars Peterson (t.o.m.19 juni) 
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 

Söndagen den 5 juni, 2:a söndagen efter Trefaldighet 
 

Kl 9.30 Familjegudstjänst, Lars Peterson   
 

Barngruppernas avslutning 
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23/6 Torsdag                kl 16.00      Andakt på Allégården, Jean Johansson 
25/6  Midsommard     kl 18.00     Kvällsgudstjänst, Olle Madeland           
26/6  Joh. Döp D         kl   9.30     Högmässa, Bernt Lindblad  
                                      

2/7    Lördag                 kl 15.00      Andakt på Allégården, Bernt Lindblad 
2/7    Lördag                 kl 18.00      Musik vid helgsmål, Malin Odlingson o Karin  Leandersson, tvärflöjt 
                                                         o sång, Bernt Lindblad 
3/7    6:e sön e Tref     kl  9.30      Högmässa, Jean Johansson  
 

7/7    Torsdag               kl 16.00      Andakt på Allégården, Jean Johansson 
10/7 Kristi Förk Dag  kl   9.30     Högmässa, Bernt Lindblad 
 

16/7  Lördag                 kl 16.30      Nattvardsgudstjänst på Allégården, Bernt Lindblad 
16/7  Lördag                 kl 18.00      Musik vid Helgsmål, Kerstin Karlsson, orgel, Bernt Lindblad      
17/4  8:e Sön e Tref     kl   9.30     Högmässa, Olle Madeland 
 

21/7   Torsdag              kl 16.00      Andakt på Allégården, Jean Johansson 
24/7 9:e Sön e Tref      kl   9.30     Högmässa, Jean Johansson 
 

30/7  Lördag                 kl 16.30      Andakt på Allégården, Annette Geyer 
30/7 Lördag                  kl 18.00      Musik vid helgsmål, Lajos Garlati violin, Kerstin Karlsson, piano, 
                                                         Annette Geyer 
31/7 10:e Sön e Tref    kl  9.30      Högmässa, Annette Geyer 
 

4/8    Torsdag               kl 16.00      Andakt på Allégården, Annette Geyer 
7/8    11:e Sön e Tref  kl 9.30       Högmässa, Annette Geyer 
 

11/8 Torsdag                kl 16.00      Nattvardsgudstjänst på Allégården, Annette Geyer 
13/8  Lördag                 kl 18.00      Musik vid helgsmål, Sofie Nordström, Erika o Britta Mård 

 

AVSKEDSHÖGTID  FÖR   
FAMILJEN  PETERSON 

 

Söndagen den 19 juni 
 kl 10.00 Högmässa,  kyrkokören m.fl. 

Därefter samkväm i Sockenstugan 

 

Anmälan till:  Ruth Elofsson           tel 0471 - 50234 
                         Karin Gustafsson     tel 0477 - 63048  
                eller Stig Hermansson     tel 0471 - 50171 
 

Anmäl samtidigt önskan om ev. alternativ kost  

        14/8  12:e Söndagen efter Trefaldighet         
        Kl 14:00 Friluftsgudstjänst vid Klasatorpet 
                        Olle Madeland  (Tag med kaffekorg) 
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Utdrag ur Långasjö  
Församlings  
kyrkböcker: 
 
 

DÖPTA: 
 

Den 17 april  
Simon Micael (född 
den 10/2 2005) och 
Albin Lennart (född den 10/2 2005) 
Föräldrar:  
Johanna Hansson  o  Fredrik Johansson,  
Strängsmåla  
 
Den 14 maj  
Fay (född den 14/2 2005)  
Föräldrar: Karen Deakin o Torgny Karlsson  
Ingemundebo   

KONFIRMERADE den 9 april 2005: 
 

Emil Odlingson, Bågsjö  
Albertina Sjögren, Brunamåla  
Amanda Carlsson, Hembygdsv 3, Långasjö 
Oskar Erlingsson, Sibbahult  
Lina Bennsätter, Piggsmåla 
Elin Bard, Långasjö Västregård 
Tobias Albertsson, Bredalycke 
 

BEGRAVNINGSGUDSTJÄNST 
 

Den 11 mars i Långasjö kyrka för 
Inga Valborg Margareta  Löfqvist, 
Ängsvägen 4, Långasjö ( Södra Harebo) 
Född den 16/8 1918, död 28/2  2005 
 

Den 11 maj i Långasjö kyrka för  
John Henning Ingevald Antonsson, 
Runnamåla Södergård 3:9 
Född den 23/2 1927, död 30/4 2005 

MUSIKGUDSTJÄNSTER VID HELGSMÅL I  LÅNGASJÖ  KYRKA  I  SOMMAR 
 

Lördagen den 28 maj    kl 18:00      Väckelsångs ungdomskör 
Lördagen den 11 juni    kl 18:00      Carina Sverkersson (saxofon), Britta Mård,  
Torsdag den 16 juni      kl 18:30      Vid lusthuset, Donald Hummel o Britta Mård 
Lördagen den 2 juli       kl 18:00      Malin Odlingson, Karin Leandersson, tvärflöjt o sång  
Lördagen den 16 juli     kl 18:00      Kerstin Karlsson, orgel 
Lördagen den 30 juli     kl 18:00      Lajos Garlati volin, Kerstin Karlsson piano 
Lördagen den 13 aug    kl 18:00      Sång Sofie Nordström o Erika Mård, Britta Mård 
Lördagen den 27 aug    kl  18:00     Sång Maria Mattisson, Britta Mård 

18/8  Torsdag               kl 16.00      Andakt på Allégården, Annette Geyer 
21/8 13:e  Sön e Tref   kl  9.30       Högmässa, Annette Geyer  
 

27/8  Lördag                 kl 16.30      Andakt på Allégården, Annette Geyer 
27/8  Lördag                 kl 18.00      Musik vid Helgsmål, Sång Maria Mattisson, Britta Mård 
28/8 14:e Sön e Tref    kl  9.30       Högmässa, Annette Geyer 
 

1/9    Torsdag               kl 16.00      Andakt på Allégården, Jan-Olle Wikström 
4/9    15:e Sön e Tref  kl  9.30       Högmässa, Jan-Olle Wikström 
 

8/9    Torsdag               kl 16.00      Nattvardsgudstjänst på Allégården, Annette Geyer 
11/9  16:e Sön e Tref  kl 10.00      Högmässa, Annette Geyer 
 

15/9 Torsdag                kl 16.00      Andakt på Allégården, Jan-Olle Wikström 
18/9 17:e Sön e Tref    kl 10.00      Högmässa, Jan-Olle Wikström 
 

22/9  Torsdag               kl 16.00      Gudstjänst på Allégården, Annette Geyer 
25/9 18:e Sön e Tref    kl 10.00      Högmässa, Annette Geyer 
29/9 Torsdag                kl 16.00      Andakt på Allégården, Jan-Olle Wikström  
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TACK! 
 
 
Det önskar jag och familjen säga för 
de år som vi fått bo och leva i Långa-
sjö socken.  
Tisdagen den 8 januari 1985 fick jag 
ett telefonsamtal härifrån med frågan 
om jag kunde komma och vara Er 
präst. Inte anade jag då att vi skulle bo 
här i 20 år. Det är en lång tid när man 
tittar framåt men när man ser bakåt har 
åren gått mycket fort. 
 
Dessa tjugo år är år som betytt mycket för oss och år som har satt djupa spår i våra liv. Våra fyra 
barn har vuxit upp här (Filip är ju född under tiden som vi bott här) och de har haft detta som sitt 
hem under de kanske mest betydelsefulla åren av sina liv. Hanna, Olof och Henrik bor numera i 
Nyköping, Helsingborg respektive Göteborg och det är bara Filip, Gunilla och jag som är stadig-
varande boende i prästgården. Som präst, får man förmånen att lära känna bygden från insidan. 
Vi har fått möta och lära känna många härliga människor och fått ta emot mycket värme och 
omtanke. Det är många rika minnen som vi tar med oss från alla dessa år. 
Under åren har vi fått många förtroenden av olika slag både utom och inom kyrkan. Vi vill säga 
ett tack till alla Er som har haft förtroende för oss och hoppas att vi kan bära Era förtro-
ende så att Ni känner att vi är människor som man kan lita på. 
 
Vi hoppas också att vi kan ha tillfört Er och bygden något. Gunilla och jag har fått vara verk-
samma i kommunen under de år i livet då vi kanske haft de största krafterna.  Men att vara män-
niska är ju också att vara begränsad. Det finns alltid mer man skulle kunna ha gjort och det finns 
sådant som skulle kunna ha gjorts på ett annat sätt, så är det alltid i ofullkomlighetens värld. Så 
har det också varit med vår arbetsinsats både i våra yrken och i vår arbetsinsats för bygden. 
 
Den viktigaste uppgiften har varit att på olika sätt förmedla Evangeliet. Vår önskan är att Du 
skulle ha fått upptäcka vem Jesus Kristus är eller fått en djupare relation till honom. Det är ju 
därför kyrka och prästgård finns här i Långasjö för att Du skall få en påminnelse om de djupaste 
och viktigaste värdena i livet, de som har med gudsrelationen att göra.     
 
Det viktigaste en kristen kan göra för en medmänniska är att visa var källan med det levande 
vattnet finns. Ingen kan tvinga Dig att dricka. Skall Du få någon del av det Gud har att ge måste 
Du själv dricka ur källan, den källa som bygger på apostlarnas undervisning (Efe 2:20).  
Den grund som Jesus Kristus har lagt och som apostlarna har visat på varar inte bara i denna 
världen utan är en skatt som består då de jordiska dagarna är över. Någon större rikedom kan 
ingen människa äga. Den önskar vi Dig! 
 
Långasjö prästgård söndagen före pingst 2005 
 
Lars Peterson 
församlingspräst 
 
 
 
 


