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Nästa nummer av Träskoposten

Manusstopp:  11 november
Utgivning:   25 november

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
Jan-Erik Fransson tel 50075
Ethel Svensson           tel 50465/0477 63016
Roland Klang tel  0477 63002
Nina Johansen

E-post: jan-erik.fransson@telia.com

Annonsera i Träskoposten!:
1/8 sida: 100 kr
1/4 sida: 200 kr

                               

Vi inom sockenrådet vill gärna att alla föreningar som arbetar för
Långasjö och dess bästa, träffas för ett informationsutbyte

mellan våra föreningar.
Vi vet att alla arbetar för en levande landsbygd och givetvis vill

alla ha en bra verksamhet. Med krympande befolkningssiffror så
kan det tyvärr bli så att vi konkurrerar med varandra. En

samordning skulle gynna oss allihop och på så vis också
bygden.

Ni är alla välkomna till en träff i:
 Bergstrandsalen, Sockenstugan, den 14 september

klockan 18.30.
Vi hoppas att någon eller några ur alla föreningars styrelser tar

sig tid att komma denna kväll, då vi bl.a. diskuterar ett ev.
Långasjögille 2006.Vi kommer även att ha en gästföreläsare.

Anmälan till Berit Elofsson 0471/50400 eller
Magdalén Thiel 0471/50367 senast den 12 september.

Gemenskap för en levande och framåtsträvande landsbygd.
Med vänlig hälsning Långasjö Sockenråd

Till alla föreningar i

1/2 sida: 400 kr
1/1 sida: 800 kr

Byte av redaktör
för Träskoposten
Efter tre år och tretton nummer är
det dags att lämna stafettpinnen
vidare. Jan-Erik Fransson har lovat
att ta över som redaktör för
Träskoposten.
Det är alltså till Jan-Erik(jan-
erik.fransson@telia.com) ni skall E-posta
era bidrag i fortsättningen.
Det har varit roligt och inspirerande att
vara med om att starta en tidning som
vår bygd verkligen behövde. Tack för
alla glada tillrop under åren! Och lycka
till Jan-Erik med kommande nummer.

Dan Bard

Emmaboda
kommun sponsrar
Träskoposten
Emmaboda kommun gillar tydligen vår
tidning. Innan vi fick kontakt med
Printfabriken sponsrade kommunen
kopieringen av tidningen.

Nu har kommunen lovat att betala
kostnaden för distributionen av fyra
nummer av Träskoposten.
Ett stort tack för hjälpen!
Trots ideellt arbete och gratis tryck kostar
det en del innan tidningen ligger i
brevlådan.

Prenumerera på/
ge bort/stöd
Träskoposten!
Träskoposten delas ut gratis till alla i
Långasjö Socken och så kommer det att
förbli.

Men för dig som bor någon annanstans
erbjuder vi nu att för 100 kr få fyra
följande nummer av tidningen hem i
brevlådan.
Och för dig som bor i Socknen, vilken
trevlig present/julklapp till någon
utflyttad sockenbo!

Sätt in 100 kr på pg 5049-6561, märk
talongen med  “Prenumeration + namn”
samt prata med/ring till Ethel Svensson,
tel 50465 eller 0477 63016, och meddela
namn och adress.
För att fortsättningsvis kunna ge ut
Träskoposten behöver vi allt stöd vi kan
få. Som tack för Printfabrikens fina
sponsring lämnar vi ett bidrag som
Printfabrikens personal får använda till
något trevligt. Distributionen kostar
också en slant.  Därför är alla bidrag,
små som stora, välkomna!
Postgironumret till Sockenrådet är  5049-
6561. Märk talongen “Stöd till
Träskoposten”.

Vad tycker du om
Träskoposten?
Har du synpunkter på innehållet? Vill du
ha med något annat? Tycker du att något
är bra eller dåligt? Hör av dig till någon i
redaktionskommitten eller lägg en lapp i
Vävstugans brevlåda, Kyrkvägen 18. Vi
tar tacksamt emot alla synpunkter, det
bidrar till att göra tidningern ännu bättre.
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PRO:s program
hösten 2005
Ordförande Olle Henriksson

tel. 0471-50425
e-post ollle.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

-----------------------------------------------------
Samtliga datum träffas vi i
Sockenstugan kl 14.00.

Måndagen den 26/9
Höstens studieprogram. Hälsotema.
Måndagen den 24/10
Kommunalrådet Karl-Erik Nilsson
informerar om glesbygdsutredningen.
Måndagen den 21/11
Underhållning av A Elgan med Lisa.

Måndagen den 12/12
Julbord, skolans luciatablå, musik och
allsång.

Läs annonsen lördagen före aktuell
måndag!
På alla möten kaffe, lotterier och en
trevlig samvaro.
Välkomna styrelsen.

Skon visar vägen
Skon välkomnar inte bara den som kommer till Långasjö utan också här
på Burserydsvägen 35 i Smålandsstenar finns Långasjö sockensymbol,
träskon, som vill välkomna dig till oss. I samband med avskedshögmässan
fick vi många gåvor  som vi blev mycket glada för. Träskon från socknen
var nog den gåva som överraskade oss mest. Den står utanför vår dörr och
varje dag ser vi den flera gånger.

långt som det var i Långasjö. Gunilla
däremot kör varje dag till
högstadieskolan i Anderstorp (3 mil bort)
där hon arbetar heltid. Skolan i
Anderstorp verkar vara en bra skola
med trevliga kollegor och elever precis
som hon var van vid från
Bjurbäcksskolan.
Både i kyrka och i skola är det ganska
hektiskt i början av hösten. I kyrkan är
det planering av olika gruppers samlingar.
Många är nyfikna på den nye prästen
och därför skall jag stå för programmet
på höstens första samling i åtskilliga
grupper. Jag skall komma ihåg namn och
känna igen ansikten, något som tar sin
tid och ett område där jag kommer att
“göra bort mig” åtskilliga gånger. Det
värsta är att det finns en rad människor
som räknar med att jag känner dem sedan
förr men 40 år har både förändrat
utseenden och blekt minnet.
De kyrkliga sederna är inte riktigt
likadana här som de är i Långasjö och
det tar en hel del tid att lära sig hur man
arbetar i Villstads församling.

Den 18 september är det kyrkoval över
hela landet. Jag tror säkert att ni vet hur
viktigt det är att ni lägger er röst på
Långasjös lista. Ett stort valdeltagande i
Långasjö är en av de goda
förutsättningarna för Långasjö
församling. Därför är det viktigt, ja
mycket viktigt, med ett högt
valdeltagande i Långasjö. Glöm inte att
rösta den dagen!
Med glädje minns vi den vemodiga dagen
(19 juni) för avskedshögmässan. Det som
var en svår dag blev en verkligt fin och
högtidlig dag som jag och familjen
kommer att bära med oss. Denna
oerhörda uppslutning från hela Långasjö
har verkligen gripit mig. – Tack och åter
tack för denna högtid!

Vi är oerhört glada och tacksamma för
de 20 år som vi fått vara verksamma i
Långasjö. Åren hos er har naturligt nog
satt spår hos mig och hos min familj och
vi känner stor tacksamhet. Vi har vuxit

samman med socknen och bygden.

Jag hoppas att vi på olika sätt skall kunna
fortsätta ha kontakt även om det
geografiska avståndet blivit lite längre.
Smålandsstenar den 26 augusti 2005

Varma och hjärtliga hälsningar
Lars Peterson

Vår adress:
Burserydsvägen 35

333 32 Smålandsstenar
Tel 0371 – 30187

E-post: fam.peterson@gmail.com

Den är en påminnelse om Långasjö och
framför allt om er alla, alla ni som
verkar, arbetar och kämpar för att
Långasjö är och ska förbli något särskilt.
Ni finns där i våra tankar och träskon
är en hjälp. Den är också en hjälp för er
att kunna titta in till oss när ni är västerut.
Men ring gärna innan, då jag inte  längre
har min arbetsplats hemma som jag hade
i Långasjö prästgård (hem 0371-30187,
pastorsexp. 0371-32484).

Vi bor i ett nybyggt hus längs utfarten
mot Burseryd. Allt i huset är inte färdigt
än och en del tavlor väntar fortfarande
på att finna sin plats. Vi ser
Smålandsstenars kyrka från
köksfönstret. I lokaler som är
sammanbyggda med kyrkan har jag mitt
arbetsrum tillsammans med övrig
personal. De anställda i Villstads
församling (där Smålandsstenar är
huvudort) är ungefär lika många som i
Långasjö och Emmaboda församlingar
tillsammans, 13-14 personer. Av de
anställda är en diakonissa, en befattning
som inte finns i Emmaboda kommun.
En annan stor skillnad är att det finns
ett tjugotal ungdomar som hjälper till i
olika grupper (barngrupper,
ungdomsgrupp och konfirmander). De
flesta ingår i ett program “Ung pilgrim”
som innebär att efter två år som
medhjälpare, och deltagande i några
kurser som stiftet anordnar, så får de
göra en resa till t.ex. det franska
“klostret” Taizé.
Välkomstmässan var den 14 augusti i en
välfylld Smålandstenars kyrka. Av
kyrkorådet fick vi ett äppelträd
(familjeträd) och också ett  äppelträd av
pingstförsamlingen Missionsförsamlingen
gav oss en spade och en sekatör.

Alla har tydligen uppmärksammat den
tomma tomten som vårt hus ligger på
och ville hjälpa till att få den lite mer
lummig, något som vänner i Långasjö
också hjälpt oss med. Om några år
räknar vi med att också vår tomt skall
kännas mer ombonad.
Mitt avstånd till kyrkan är ungefär lika
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Aktuellt från Långasjö Naturvårdsförening
Naturvårdsföreningens stora uppgift är ju att vårda och utveckla vår vackra
sjömiljö. Allt arbete sker idéellt av föreningens trogna medlemsskara
förutom gräsklippningen där vi mot ersättning får hjälp av sommarledig
skolungdom.

Vi har i år haft den stora äran och glädjen
att bli utsedda ta emot Centerpartiets
miljöpris 2005, ett vackert diplom som
nu pryder vår anslagstavla. Motiveringen
till att tilldela föreningen priset lyder enligt
följande:

Rune Axelsson
Karin och Karl-Gunnar Gunnarsson
Gun-Britt och Jarl Johansson
Katarina och Staffan Jonasson
Janrik Einarsson
Olle Henriksson
Ulla och Gunnar Nilsson
Hilkka Alexandersson
Zarah Arvidsson
Siv och Sune Fransson
Aina och Stig Fransson
Lilian Fransson
Göte Melin
Karin och Allan Hultén
Eira och Folke Jonsson
Axel Fransson
Evy och Ove Söderberg
Ruth och Ivar Elofsson
Ing-Britt och Gösta Gunnarsson
Ett par brostycken kommer att bli lediga
för nya, friska krafter. Kontakta Katarina
tfn 50596 eller Stephan 50256. Ni är
hjärtligt och varmt välkomna att delta i
våra aktiviteter.
Följande företag och föreningar har för
2005 lämnat ekonomiska bidrag till

vården av sjön och dess omgivningar

Lingonplockarna från Österlen
Långasjö Sockens Sparbank
Barrdahls Måleri
Geijer Timber Långasjö
ITT Flygt AB
Hotell Amigo AB
Gullvivans Blomsterhandel
JI-GE Reklam & Sport AB
Strands Maskiner
Runes Bensin & Oljeimport AB
Långasjö Tomatodling HB
SvepReklam AB
Klintakrogen
Långasjö Röda Korskrets
Långasjö Sockens Hembygdsförening
Långasjö Församling
Långasjö Maskinservice AB
Alf Medins Åkeri AB
Br. Lennartssons Åkeri
Steens Snickerifabrik AB
Dacke Trafik AB
Lions Club Emmaboda
Tommy TC Carlsson
Ess-Enn AB
Långasjö-Ericsson AB
Långasjö Lanthandel AB
EBA-Emmaboda Bostads AB
Föreningsstyrelsen riktar ett varmt tack
till alla bidragsgivare och till vår trogna
skara engagerade medlemmar.

Långasjö Sockens Naturvårdsförening

Långasjö Sockens
naturvårdsförening har med

uthållighet och entusiasm kunnat
engagera företag, föreningar och

övriga människor i Långasjö till det
stora arbetet att återställa en del av

en sänkt sjö.
Samhället har fått tillbaka sin

profil och Långasjöborna har fått en
utomordentlig rekreationsmiljö med
möjlighet till fiske, vandringsstråk,
fågelskådning i fågeltorn, lusthus

och grill- och badplats.
En plats för återhämtning och som

främjar hälsan.
Centerns kommunkrets i

Emmaboda kommun

En nyhet för året är också att vi
färdigställt en omklädningshytt för
badgästerna. Önskemål om detta har
kommit från många håll och visst kan
det vara skönt att slippa byta om inför
öppen ridå! Badplatsen ingår i
föreningens ansvar men kommunen har
ändå hjälpt oss med vattenprover, som
alltid visat att vattnet i sjön är helt OK
och tjänligt att löga sig i.

I övrigt har arbete med brostycken,
reparationer och underhåll löpt i väl
inkörda hjulspår. Uppslutningen till
arbetsträffarna är fortsatt god och
samvaron präglad av kamratskap och
gemytlighet.
De som under året varit tecknade för
brostycke och i övrigt bidragit med idéellt
arbete är de följande.

Elsie och Sven Fransson
Berit och Ivar Johansson
Birgitta och Stephan Karlsson
Elvira Johansson
Tord Petersson
Vivi och Svante Alexandersson
Britta och Jan-Erik Fransson

Vi upprepar fjolårets succé
Dags igen för   BILREBUS !

Kom till “Bygget”
Onsdag den 2 november kl 19.00.

Ta med några vänner i en bil och sätt igång
hjärncellerna !

Servering av korv & kaffe.
Arr: Bygdegårdsföreningen & Studieförbundet Vuxenskolan
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TA  CHANSEN !!!

TID: 8 st söndagar med start den 25
september
Ungdom: kl. 16.30 – 18.00
Vuxen :   kl. 18.15 – 19.45

PRIS: Ungdom: 200:-   ;  Vuxen: 300:-

GÅ  BUGGKURS
I  LÅNGASJÖ !

Dansledare från Dansklubben Swing i Växjö håller i kurserna.
Buggkurserna är för nybörjare, men alla är välkomna.

Det blir en kurs för ungdom (ca 11-16 år) samt en kurs för vuxna.

PLATS: Långasjö Bygdegård

ANMÄLAN: Omgående (“först till kvarn”),
dock senast 18 september till
Laila Karlsson 0471/500 06 eller
Berit Elofsson 0471/504 00

Ta med ditt sällskap och dina kompisar så blir det ännu roligare.

Långasjö Bygdegårdsförening
   samarrangemang med Långasjö Sockens Sparbank

Hembygdsstugan
Så fort gick sju veckor också sommaren 2005. Tiden tycks bara gå fortare
och fortare men så brukar det ju vara när man har trevligt.

skall fördela till hösten.
Våra duktiga konsthantverkare i Långasjö
bidrog också till trevnaden, för utan
deras alster blev det nog lite ödsligt i
stugan.

Det är lite vemodigt den söndag vi
stänger, men vi ser fram emot nästa
sommar då vi, gäster och medarbetare,
åter träffas.

Hälsningar
“Tanterna” i kaffestugan.

Och är det något vi har i vår stuga så är
det trevligt. Detta tycker ju inte bara vi
som arbetar där,  utan även våra gäster
som kommer tillbaka varje år.
Det är ju det bästa beröm vi kan få, men
det är ju bara positivt med vår stuga,
inget negativt alls. Visst är vi unika,
eller???

Försäljningen har varit ungefär som
tidigare år, så det blir ju ett överskott
som vi, efter demokratisk omröstning,

Biblioteket
Höstmörkret inbjuder till

sköna lässtunder!

Litteratur för alla smaker
finns på Långasjö bibliotek.

Öppet:
tisdagar kl 14.30-18.30.

Välkommen!
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Lediga hus och
lägenheter i Långasjö

Hus

Fastighetsinvest Kennert Byrskog
0471-13077
Backegårdsvägen 47
3 rum & kök, garage, stor tomt
----------------------------------
Emmaboda Fastighetsförmedling
0471-33760
Kyrkvägen 17
Trevlig 30-tals villa med
smakfull inredning
BEGÄRT PRIS: 475 000:-

Lägenheter

EBA 0471-18401
Kyrkvägen 28  3:a etagevåning
119 m2
Kyrkvägen 36 2:a andra vån. 69 m2
---------------------------------
Leif Eriksson 0471-50106, 50180
Marklägenhet 3 r & kök
84 kvm+ carport
Liten trädgård Ledig omg.

Invigning av Träffpunkten Allégården
Söndagen 28/8 var det invigning av
de nyrenoverade lokalerna på den
g e n e r a t i o n s ö v e r b r y g g a n d e
Träffpunkten Allégården.
En stor förändring har skett och det är
lite mer lätthanterligt och inbjudande att
inta den goda lunch som alltid serveras
av personalen i köket. I och med
förändringen finns det nu också ett litet
café där det alltid finns kalla drycker samt
kaffe och andra goda kaffe och
chokladdrycker att köpa när helst man
så önskar och gott kaffebröd.
Det finns också ett IT-café med två
datorer som är till för alla där man kan
förkovra sig och kanske lära sig av
varandras kunskaper.

I konferensrummet har
luftkonditioneringen setts över så det är
numer behagligare att sitta där på möten
och studiecirklar. Nu går det också att
stänga till dörrarna till restaurangen så
man kan ha föreläsningar och möten på
eftermiddag och kvällstid. Så ring bara
och boka in era kommande träffar och

möten och beställ samtidigt fikat från
restaurangen till en billig penning.

Filmkanonen finns kvar som Långasjö
röda kors krets förärat träffpunkten med
så där går också att anordna eventuella
filmvisningar.
Dessa olika lokaler kan även användas i
kulturellt syfte ex. att ställa ut
konsthantverk eller målningar och under
augusti och september har vi förmånen
att få ha TC Tommy Carlssons alster på
väggarna. Långasjö skolas elever har
även en teckningsutställning angående
drömmat och drömmatssal.

Tanken är nu att alla generationer kan
komma att mötas på ett naturligt och
enklare sätt. Vilket bidrar till utökat och
bevarat socialt nätverk för alla
Långasjöbor.
Har ni idéer eller funderingar på saker
och ting eller är ni duktiga på något eller
vill engagera er i någon aktivitet så hör
av er till Anneli Djerf 182 04 eller Anita
Bäckström tel:500 07

Aktiviteter på Träffpunkten
Allégården under hösten
Fredag 30 September kl.14.30
Sång och Musikunderhållning
“ Den gamla dansbanan”
 Emmaboda PRO:s sånggrupp
och Ingrid Svensson
Pris: 30 kr ink fika
     ___________________

Filmcafé med Långasjö röda kors
krets
Fredag 28 Oktober kl.14.30
Fredag 2 December kl.14.30

Aktuellt i församlingen
behjälpliga med råd och stöd beträffande
större underhållsåtgärder och renovering
av kyrkan. Det framstår nu med tydlighet
att den kompetensen har vi inte kunnat
ersätta inom förvaltningen. Det kan bara
konstateras att underhållet av Långasjö
kyrka har blivit eftersatt.
Kyrkomuseet stod klart 1972. Där
samlades flera föremål från den gamla
kyrkan. Pga. klimatet i museet och även
i kyrkorummet, har flera föremål i dag
akuta skador som måste åtgärdas. Det
är vår förhoppning och ambition att
dessa kulturhistoriskt värdefulla föremål
ska röna en bättre framtid än att mögla
och samla damm på kyrkovinden.
För att täcka det stora renoveringsbehov
som nu har uppstått och för att förbättra
brandskyddet, så har en V/U-strategi
utformats. Den är grunden för de tre
åtgärdsprogram som har skisserats och
prioriterats.
I samband med V/U-planeringen, har
brandskydds- och säkerhetsfrågorna
aktualiserats. En brandskydds- och
säkerhetspärm har tagits fram som
kommer att vara det samlande
instrumentet för nödvändiga
skyddsåtgärder och utbildningar.

Kyrkorådet

Kyrkorådet i Långasjö har under året
arbetat med ett projekt som heter Vård-
och Underhållsplan (V/U-plan).
Många har medverkat och vi har nu ett
imponerande material som granskats och
godkänts av stiftsantikvarien.
Kyrkonämnden och Samfällda
kyrkofullmäktige fattar nu vidare beslut.
Vår vision har varit att “ Göra kyrkan
och sockenstugan lättillgängliga för
besökare och V/U-vänligt för personal”

Sammanfattning
Redan innan V/U-planen var aktuell,
hade kyrkorådet börjat planera för en
mer genomgripande renovering av
kyrkan, särskilt med tanke på en
förbättrad tillgänglighet. Tack vare ett
grundligt dokumentations- och
planeringsarbete av Jan-Erik Fransson så
har vi i kyrkorådet fått en bättre
helhetssyn. Vi tror att förändringarna ska
kunna genomföras med rätt prioritering
och på ett mer samordnat sätt.
Det känns nu riktigt att även skissa på
alternativa lösningar för en förbättrad
tillgänglighet med hjälp av arkitekt
Lennart Arfvidsson.
Fram till och med renoveringen av tornet
1992, var byggmästaren Martin
Johansson, under mer än 30 år, oss
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Första mötet med Långasjö

dofterna och landskapet den 11 aug år
1944.

Så var det dags för min Sverige-mamma
och mig att fortsätta den sista biten med
cykel. Jag fick sitta på pakethållaren, så
jag anade att det inte kunde var så långt
borta, det tröstade jag min lillebror med
eftersom han blev så ledsen när vi skulle
skiljas. Ingen kunde förklara för oss att
det bara var någon kilometer till Anemåla,
där jag skulle få ett hem hos Annie och
Albert Johansson. Men redan nästa dag
fick vi träffas igen och det kändes tryggt
för oss båda, att vi fick våra hem så nära
varandra.
Jag vill berätta om den första frukosten
dagen därpå. Gröten var kokt på mjölk,
havregryn och russin, den blev ju väldigt
söt, omöjlig att äta. Jag tålde inte det söta,
vi hade varit utan socker under kriget.
Min Sverige-mamma var förtvivlad, hon
gjorde sitt bästa, men vi förstod ju inte
varandras språk.
En annan episod som jag minns är, när
fick följa med till en åker i Hultet, där
familjen skulle ta av råg. Då kom ett
flygplan som flög över oss, då blev jag
rädd och ropade (lentokone) flygplan och
kröp ner i diket för att gömma mig. Trots

Växer det några blåbär och smultron i det främmande landet där långt
borta hemifrån, så var mina tankar, när min lille bror och jag sommaren
1944 blev skickade från krigets Karelen med barntransport till Sverige.
Tanken med denna förflyttning av oss barn, var att förskona oss från krigets
härjningar och att vid krigsslutet skulle få återvända hem igen.

Min bror på 12 år ville gärna följa med,
men endast barn 10 år och mindre fick
åka.
Vi fick lämna föräldrar och äldre syskon
med en adresslapp om halsen mot
okända öden till mötes. Det var både
spännande och kusligt, men tryggheten
var att vi var två.

Vi hade knappast varit utanför hembyn
tidigare eftersom vi bodde på landet, så
intrycken blev mäktiga för barnaögon
under resans gång. Efter många turer
nådde vi resans mål.
Vi anlände med tåg till Emmaboda, där
stod våra blivande Sverige-mammor från
Långasjö för att möta oss. Det kändes
säkert lika spännande för dem, som för
oss inför detta första möte. För att hitta
lämpliga hem till oss, hade Prosten Jan
Redin dess förr innan cyklat runt i byarna
i Långasjö och knackat dörr.

Efter mötet med Sverige-mammorna
bar det iväg med taxibil mot Långasjö.
Första anhalten var i Skallebo hos Nanny
och Alrik Johansson, det skulle bli min
lillebrors hem. Även min Sverige-mamma
Annie och jag steg av taxin där för att
tillbringa en kaffestund. Än idag kan jag
glasklart framkalla, dagen, stunden,

Långasjö Sockens
Hembygdsförening
meddelar att verksamheten på
Klasatorpet i år varit livlig med c:a 4500
besökare förutom de snart 80 bussarna
med besökare från när och fjärran.
Midsommaraftonens aktiviteter lockade
400 - 500 personer

Gökottan var välbesökt
Serveringen i Hembygdsstugan har även
i år varit mycket uppskattad av såväl
turister som andra besökare

Utöver Klasatorpet och Hembygds-
stugan är ju Vandrarhemmet en av våra
turistattraktioner, som under tio år skötts
av Sylvette och Roland Axelsson på ett
utmärkt sätt. De vill nu sluta som
vandrarhemsvärdar vid årets utgång.
Hembygdsföreningens styrelse vill
härmed tacka alla medarbetare och
kommer under hösten även att inbjuda
till en avslutningsfest.

Styrelsen

Gympa med Korpen
Lättgympa för damer
Start 12/9 kl. 18.00

Långasjö gymnastiksal
Ledare: Margareta Hermansson

Välkomna!

att Sverige var skonade från krig, blev
folket påminda om det i sin vardag. På
många livsmedel var det ransonering, så
även jag fick hämta ransoneringskort hos
Kristidsnämnden i Västregården där
expeditionen fanns. Den dagen satt Elvira
i expeditionen, minns jag väl.
När hösten kom fick jag följa med till
skogen för att plocka blåbär, lingon och
svamp. Det var roligt för det var jag van
vid hemma i Karelen. Det skulle dröja
nästan 50 år, innan jag och min bror åter
fick trampa på fäderne jord igen.

Gränserna öppnades 1990 mellan
Finland och Ryssland. Året efter 1991
gjorde alla vi 7 syskon en gemensam resa
till vår hemby i Karelen. Det blev en
känslosam och nostalgisk resa dit, även
om alla husen var borta. Men platsen
bl.a. den stora stenen som vi lekte vid
som barn fanns kvar. Nu i sommar har
jag ytterligare haft förmånen att besöka
min hemby nu i sällskap med nästa
generation och min önskan är att få visa
detta för alla mina barn och barnbarn i
framtiden.
Detta var ett litet axblock av de sista 60
åren.

Hilkka Alexandersson.



Träskoposten Nr 3  2005 7

Hon skuttade en sommar!

Jaha, tack så mycket tänkte jag och visste
inte riktigt hur jag skulle förklara att det
var jag som hade släppt ut henne i
friheten. I nästa andetag säger han att
han inte kunde begripa hur kaninen hade
kunnat rymma, för det fanns inga hål i
nätet och burdörren hade varit stängd.
Nja, nu fick jag ju allt förklara vad jag
hade gjort.

Nu fick Maja sitta i buren och varenda
gång jag var där och gav henne mat så
tittade hon på mig. Snälla, snälla….
Några dagar senare såg  jag Maja springa
ute på fotbollsplanen. Och denna gången
var det min granne som hade släppt ut
henne. Han förklarade så rart att Maja

Har du någon gång försökt befria en kanin från dennes “fängelse” /
utomhusburen?  Jag försökte i somras och det var ingen lätt uppgift.

Barnens kanin, Maja, tittade ofta på mig
med sina bedjande ögon; snälla släpp ut
mig. Och en kväll gjorde jag det, jag
släppte ut henne , jag tyckte att Maja
skulle få ha ett fritt liv. Ni skulle ha sett
hur hon skuttade och hoppade och
hennes dubbelhaka (jo, hon har faktiskt
en) fladdrade i vinden.
 Dagen efter kom jag hem från jobbet
och döm om min förvåning men Maja
satt i sin bur, burdörren låst och allt i sin
rätta ordning. Jag gnuggade ögonen ett
par gånger, såg jag i syne eller?  Då kom
min snälla, gulliga granne och berättade
stolt att han hade fångat in kaninen för
hon hade ju rymt.

hade tittat på henne och han hade varit
tvungen att släppa ut henne. Jag förstod
precis.
Maja hade många fina dagar ute och hon
trivdes faktiskt bäst inne på grannens
tomt.(förlåt Janrik om hon har ätit upp
alla dina blommor!). Ibland trodde hon
nog att hon var med i Kanin-OS för hon
sprang runt fotbollsplanen som om hon
hade eld där bak..och dubbelhakan
fladdrade!

Ett par gånger fick jag mota bort några
andra grannar, dock väldigt hjälpsamma
och omtänksamma så´na, för de försökte
fånga in Maja.
Idag är Maja infången och bor i sitt
andra hem i Bredalycke. Vi har faktiskt
delad vårdnad om kaninen också.

Nina Johansen

Långasjö Hästsportklubb
Vi har som vanligt fullt upp både med att försöka hinna med aktiviteter
och att snickra, måla och hålla ordning i vårt ridhus. Vi är väldigt
tacksamma för de pensionärer som lägger åtskillig arbetstid i vårt ridhus.
Vi vet inte hur vi skall kunna tacka dem. Det är bara att hoppas de har
roligt när de är där och arbetar.

Vi är givetvis väldigt tacksamma för alla
andra som också ställer upp och hjälper
till. Vi hoppas att ni även i höst skall vara
pigga på att vara i ridhuset och snickra
och måla. Är det någon vi missat att
fråga hoppas jag du ringer någon av oss
(Annika Arvidsson 0471-50494, Tuija
Strand 0471-50220 eller Susanne
Gustafsson 0477-63092) om du är sugen
på att hjälpa till. Vårt mål är att få
ridhuscafeterian färdig så att vi kan ha
vår efterlängtade invigning till våren
2006. Vi skall också försöka hinna med
att få det lite finare på vår  mark utanför
ridhuset.

Andra aktiviteter vi planerat under
hösten är en träningstävling den 12
september i hoppning. Detta börjar kl

18.00 med att bygga bana och var je
ryttare väljer själv hur högt man vill
hoppa. Rosett till alla med felfri runda.
Anmälan till Jeanette Petersson 0471-
50307.

Vi kommer även att anordna “Säker
Hästhanteringskurs”  och “Hästkörkort”
i samarbete med Studieförbundet
Vuxenskolan under hösten och vintern.
Mer information om detta kommer
senare. Vi sätter upp information om
detta i ridhuset på vår anslagstavla. Den
hittar du när du går genom
nedervåningen i cafeterian och kommer
in i ridhuset. Där sitter anslagstavlan på
vänster sida. Du kan även ringa Susanne
0477-63092 om du har frågor om dessa
kurser.

Vi kommer också att ordna en dag för
våra dressyrryttare där de kan bli
bedömda av domare utan att tävla. Detta
blir i oktober. Datum kommer senare.
Ni kan redan nu boka in söndagen den
11 december för då kommer vi att fira
Lucia i vårt ridhus och ni är alla hjärtligt
välkomna.

Vi har även en förslagslåda där du kan
lägga meddelande till oss i och den
hänger vid anslagstavlan inne i ridhuset.
Vi har som vanligt hopp och
dressyrträning i ridhuset för olika
instruktörer. Vill du veta mer om detta
kan du ringa Jeanette Petersson på
telefon 0471-50307.

För Er som vill följa vad som händer
lite oftare kan ni besöka vår hemsida på
Internet. Den är www.lhsk.se och vi
försöker hålla den uppdaterad.
Vi har också ett gäng duktiga ryttare som
är ute och tävlar för klubben. Vi önskar
dem fortsatt framgång.

Styrelsen genom Susanne Gustafsson
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Långasjö och Vissefjärda PRO-föreningar
Långasjö och Vissefjärda PRO-föreningar har haft en gemensam resa till
norra Öland. Båda föreningarna har läst en studiecirkel om Öland. Resan
ägde rum den 26.e maj. Vi startade i Långasjö vid Sockenstugan kl. 07.00
och i Vissefjärda vid Ordenshuset kl. 07.10. I Nybro mötte resans guide
Christer Vetterholm som skulle visa oss Öland solens och vindarnas ö.

Första stoppet gjordes i Färjestaden där
det var dags för förmiddagskaffe på
hotell Skansen. Resan gick sedan norrut
på den östra sidan. Vi passerade bland
annat kvarnraden i Lerkaka och
Gärdslösa kyrka.

Vi gjorde ett besök i Källa gamla kyrka,
där en lokal guide berättade kyrkans
historia. Uppe i Böda hamns rökeri

inhandlades rökt fisk. Lunchen
serverades resturang Sjöstugan i
Byxelkrok.

Resan fortsatte söderut vi passerade
Byerums raukar, Sandvik med kvarn och
stenindustri. I Löttorp  besökte vi Rosas
Handel där vi fick tillfälle att köpa olika
c h a r k u t e r i d e l i k a t e s s e r .
Eftermiddagskaffe fick vi i Köpingsvik.

Ett kort besök i Borgholm hann vi också
med innan vi lämnade Öland.

Åter på fastlandet gjorde vi en rundtur i
Kalmar där vi bland annat Varvaholmem
och den äldre bebyggelsen på
Kvarnholmen beskådades innan vi ställde
färden mot Nybro där vår duktige guide
lämnade oss. Resenärernas tack till guide,
chafför och reseledare
framfördes av Vissefjärdas PRO:s ordf.
Ebbe Svensson.

En trevlig resa och en bra avslutning på
en studiecirkel om solens och vindarnas
ö.                                             June

Långasjökrysset nr 1-05
Det är verkligen trevligt att kunna
presentera en nyhet för Träsko-
postens trogna läsare! Ett korsord
specialgjort för Träskoposten!
Det är Ulf och Marie Engnell,
professionella korsordsmakare,

boende i Älmeboda som utan
kostnad bidragit till ytterligare ett
trevlig inslag i tidningen.

Redaktionen framför härmed
ett stort och varmt tack för
bidraget!

Lös krysset och lägg lösningen i
Vävstugans brevlåda, Kyrkvägen
18 senast den 1 oktober.
Bland de rätt lösta kryssen lottar
vi ut ett fiskekort i Långasjön.
För att du inte skall behöva riva
sönder tidningen finns korsordet
också som lösblad i Lanthandelns
entre.
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Öppettider i Långasjö
Lanthandel

F o m 1 september är det följande
öppettider i Er butik;

Måndagar - Fredagar 9.00 - 18.00
Lördagar 9.00 -  13.00

Vi önskar Er varmt välkomna

Babis med personal

9

Hjälp oss
att hjälpa

Bli medlem i
Långasjö

Rödakorskrets

Röda Korset

4

Årets sjökaféer
Den 25 augusti avslutade s årets
sjökaféträffar med traditionell allsång
blandat med kluriga musikfrågor.
Sammanlagt har det blivit sju sjökaféer
samt nationaldagsfirande med olika
lokala inslag: Långasjö församling och

Pingstkyrkan underhöll med sång och
musik. Fåglelskådning och visor fick vi
av Torgny och Kaj. Stig Hermansson
berättade den intressanta historien om
familjen Lilja. Ellas trio från Igelösa
spelade dragspel och sjöng härliga  gamla
och nya evergreens. Emmas band bestod
denna gång av Emma Åhlander -

Hansson, Emmas syster Karin samt tre
förtjusande tjejer, Sofie, Madelen och
Kristina som sjöng och spelade. På
nationaldagen underhöll som vanligt
Lindås musikkår. Märith Klang höll årets
nationaldagstal.

Sjökaféerna är uppskattade för både
sockenbor och andra, i år hade vi i
medeltal över 60 besökare
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Än är det inte höst! Det spelas fotboll på Långasjö IP några veckor till

A-lag
A-lag Lördag 10 september Tolgs IF 15,00
A-lag Lördag 17 september V Torsås 15,00
A-lag Söndag 2 oktober Urshult 15,00

Ungdomslag
P13 Onsdag 14 september Emmaboda IS 17,30
P12 Söndag 18 september Söderåkra 15,30
P10 Söndag 18 september Pukeberg 17,00
P11 Söndag 25 september Kronofors 17,00

Älmeboda Cup
Tre undomslag  med Långasjö-ungdomar spelade
i Älmeboda cup den 5-7 augusti.
P10 kom trea i sin grupp i gruppspelet, och tog sig tyvärr
inte till final. I den jämna gruppen hamnade alla på samma
poäng och det var målskillnaden som fick avgöra. P11 kom
på en tredjeplats efter att de gått segrande ur en spännande
match om tredjepriset, som fick avgöras med straffar. F11
tog hem silvret efter en hård finalmatch, som slutade 2-0
mot Blekingelaget Hällaryd.

ELL komb P11 (Emmaboda/Lindås/Långasjö). Långasjöpojkarna
Jakob Karlsson, Anton Alriksson och Linus Olsson var med och
tog hem bronset i Älmeboda Cup 5-7 augusti.

ELL komb F11 (Lindås/Långasjö). Långasjö tjejerna Stina Steen,
Ellen Hagström, Frida Klinthäll-Steen, Tilda Jonsson, Bea
Zettergren och Johanna Steen var nöjda efter andraplatsen i
Älmeboda Cup 5-7 augusti

P10 laget Långasjö/Lindås består av Fredrik Nylander,
Rasmus Elmgren, Didrik Andersson, Gunnar Jonasson, Eric
Carlsson-Ståhl, André Steen, Oskar Viktorsson, Erik
Fernström, Adam Bernt, Edvin Karlsson och Albin
Gustavsson.

Grillfest
Lördagen den 20 augusti anordnades en eftermiddag/kväll
fylld med aktiviteter vid idrottsplatsen. Denna gång var det
inte fotbollen som stod i centrum. 120 personer i ALLA
åldrar tävlade i femkamp. Framåt kvällen tändes grillarna
och framåt natten drok karaoken igång inne i klubblokalen.
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VAL TILL FÖRSAMLING
Samlingslista för Emmaboda-
Långasjö kyrkliga samfällighet
1. Veine Franzen
2. Karin Gustafsson
3. Ruth Elofsson
4. Birgitta Aldén
5. Conny Fransson
6. Johanna Arvidsson-Sjögren
7. Elsie Fransson
8. Annette Dahlskog
9. Tage Eriksson
10. Nina Johansen
11. Kerstin Olsson Hallgren
12. Gunilla Sunesson
13. Siv Bennsäter
14. Gun Medin
15. Gösta Johansson
16. Malin Gunnarsson
17. Anna Olsson
18. Anders Fransson
19. Monika Söderberg

11

För att öka Långasjö församlings representation i Samfällda kyrkofullmäktige och kanske
också i kyrkonämnden är det viktigt att du röstar på Långasjölistorna i kyrkovalet den 18
september. Om du har några frågor om detta kontakta :  Karin Gustafsson 0477- 63048 eller
Stig Hermansson 0471- 50171

VAL TIL SAMFÄLLDA
KYRKOFULLMÄKTIGE
Samlingslista för Emmaboda-
Långasjö kyrkliga samfällighet

1. Hilkka Alexandersson
2. Gösta Johansson
3. Gunilla Sunesson
4. Anders Fransson
5. Mats Fransson
6. Einar Alexandersson
7. Thor Åsman
8. Birgit Karlsson
9. Ros Marie Sandberg
10. Ann-Charlotte Odlingson
11: Sven Fransson

Kyrkovalet den 18 september

Direktvalt
Kyrkoråd

Långasjö

Direktvalt
Kyrkoråd

Emmaboda

Val till
kyrkofullmäktige

Val till
kyrkofullmäktige

Val till
församling

Samfälda kyrkofullmäktige (15 ledamöter) Kyrkonämnd
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      Långasjö församling informerar

1.9 Torsdag kl 16.00 Andakt på Allégården
4.9 15:e Sön e Tref kl 14.00 Familjegudstjänst, Annette Geyer

Konfirmandinskrivning
Kyrkkaffe med information för konfirmander och
föräldrar i Sockenstugan efter gudstjänsten.

8.9 Torsdag kl 16.00 Nattvardsgudstjänst på Allégården, Annette Geyer
11.9 16:e Sönd. e Tref kl.9.30 Söndagsmässa, Lennart Persson
15.9 Torsdag 16.00 Andakt på Allégården, Annette Geyer
18.9 17:e Sönd e Tref KYRKOVAL, var rädd om dina rättigheter.

Tala om vad du vill med din kyrka!!
Välkommen att rösta!

16.00 Gudstjänst, Lennart Persson
Sockenstugan öppen för röstning. Enkel kaffeservering.

22.9 Torsdag 16.00 Andakt Allégården, Lennart Persson
25.9 18:e Sönd. e Tref 14.00 Högmässa, Annette Geyer. Långasjö kyrkokör

Gemenskapsdag med särskild inbjudan till
församlingens äldre.Kyrkkaffe. Församlingens nya
kyrkoherde Annette Geyer berättar om “ Min väg
till präst”. Sång och musik.

2.10 Den helige  11.00 Kyrkoherdemottagning i Emmaboda kyrka
Mikaels dag Högmässa

Gudstjänsten sammanlyses dit.
Biskop Anders Wejryd, Kontraktsprost Conny Karlsson,
m.fl Emmaboda och Långasjös kyrkokörer.
Kyrkbil avgår från Långasjö kyrka 10.15.

6.10 Torsdag 16.00 Nattvardsgudstjänst på Allégården Lennart Persson
8.10 Lördag 18.00 Jaktvesper med gospelduon

Calle och Toye
9.10 Tacksägelsedagen 9.30 Söndagsmässa Annette Geyer
13.10 Torsdag 16.00 Andakt på AllégårdenLennart Persson
16.10 21:a  Sönd. e Tref 10.00 Familjegudstjänst Lennart Persson
20.10 Torsdag 16.00 Andakt Allégården Lennart Persson
23.10 22:a Sönd e Tref 9.30 Söndagsmässa Annette Geyer
27.10 Torsdag 16.00 Andakt Allégården Lennart Persson
30.10 23:e Sönd e Tref 9.30 Söndagsmässa Lennart Persson
3.11 Torsdag 16.00 Nattvardsgudstjänst Allégården

Lennart Persson
5.11 Alla helgons dag 10.00 Familjegudstjänst Lennart Persson
6.11 Söndagen e alla

helgons dag 16.00 Minnesgudstjänst Lennart Persson
10.11 Torsdag 16.00 Andakt Allégården Lennart Persson
13.11 Söndagen före

domsöndagen 10.00 Högmässa Sven Ljungdal
17.11 Torsdag 16.00 Andakt Allégården Lennart Persson
20.11 Domsöndagen 10.00 Gudstjänst Lennart Persson

12
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……………………………………………………..
OBS!
Ändringar kan ske i KYRKOKALENDERN
Kontrollera därför alltid med predikoturerna
i tidningen!
………………………………………………………

Om du saknar egen bil och behöver komma till kyrkan
kan du kostnadsfritt använda KYRKSKJUTS.
Du beställer den själv hos  Taxi-Emma
Telefon 0471- 101 00.
………………………………………………………..

Präst i Långasjö

Det är med glädje och tillförsikt som jag nu har tillträtt som kyrkoherde i Emmaboda och Långasjö
församlingar.  Det betyder att jag har ett övergripande ansvar för båda församlingarna som herde,
arbetsledare och förstås präst.  Det är också meningen att Långasjö ska få “sin” präst. I skrivandets
stund vet vi inte vem det blir som kommer att tillträda den tjänsten. Men ansökningsprocessen är på
gång!
Glädjande nog har Lennart Persson, pensionerad komminister från Kalmar lovat att ställa upp och
hjälpa oss under hösten. Många av er känner honom redan och vet att han kommer att göra ett gott
arbete hos oss.

Församlingsexpedition
Om du har ärenden till församlingen angående gudstjänster, dop, vigslar, och begravningar så ska du
ringa till pastorsexpeditionen i Emmaboda: 101 95
Om du vill boka sockenstugan i Långasjö så ska du ringa vaktmästaren där:  501 59.

Allt gott och Guds välsignelse

Annette Geyer
kyrkoherde

Information om
Minneslund
Länsstyrelsen har enligt
Kulturminneslagen 4 kap 13 § godkänt
Minneslunden på Långasjö kyrkogård.
Minneslunden kommer att
uppmärksammas i samband med Alla
själars dag, den 6:e november.

Minneslunden är avsedd för ett
gravskick av kollektiv och anonym
karaktär. Här begravs askan efter
avlidna, utan att dess läge markeras.
Enskilda gravvårdar eller planteringar är
ej tillåtna.

Nedgrävning av aska sker vid lämplig
årstid och utföres av förvaltningens
per-sonal under värdiga former och utan
när-varo av anhöriga.
Förvaltningen vårdar minneslunden och
svarar för all plantering inom denna.
Be-sökare får bidraga till smyckning med
snittblommor och ljus endast på för detta
ändamål avsedd plats. Vissna blommor
och ljusrester avlägsnas av förvaltningens
per-sonal.

Kyrkorådet

13
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Strängsmåla   0471-50430
www.batochfiske.com

Långasjö Båt & FLångasjö Båt & FLångasjö Båt & FLångasjö Båt & FLångasjö Båt & Fiskeiskeiskeiskeiske

Nytt för kommande säsong:
Finska MV-marine båtar

HR Boat Alu.båt MV-marin
Suzuki Selva Elmotorer
TK Trailer Båttillbehör

Fisketillbehör från alla leverantörer

Försäljning & reparation av alla
slags däck.

Båtverkstad. Vi utför reparationer
& service på båtar och motorer.Höstpriser på båtar

kvar i lager!
Ex. HR Boat 325

Pris 6 900:- (ord 7 650:-)

Öppettider:
Mån - fre 10.00 - 17.00
Lör 10.00 - 13.00

Vintertider from 15 sept:
Mån - fre 11.00 - 17.00
Lör stängt

Välkomna!

Bussresa till
Italien i höst, kan
det vara nåt?
Tanken har kommit upp att under
senhösten ordna en bussresa i egen regi
och att under någon vecka besöka t ex
Venédig, Gardasjön och andra sevärda
platser utefter vägen. Buss kan vi kanske
få hyra och även chaufför om vi inte
kan hitta någon egen förmåga.
Hotellövernattningar kan vi nog boka
gemensamt.
Det här är fortfarande helt på idéstadiet
och första frågan att besvara är så klart
om det överhuvudtaget finns något
intresse för att ordna en sån här resa.

Är det här något du tycker verkar
intressant? Ring i så fall Zarah på 501
46 eller mig på 502 56.

Hälsningar
Stephan Karlsson

MUNDEKULLA  KUL tur KVÄLL
25 sept kl 14.00-22.00

Öppet hus i Mundekulla – Gratis inträde

-10 konstnärer och hantverkare ställer ut

-Träskulptering med K-G Holmevi

-Diktläsning, föreläsningar

-Cafet serverar enklare rätter hela dagen

-Eko Grönt säljer grönsaker

-Runristning, Ljusinstallation

-Hästhoppning, historisk vandring

-Dragspelsmusik och Skogshuggar rock!

Se också artikel sidan 15
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Mundekulla Kulturkväll den 25 sept 14-22
“Av bygdens folk för bygdens folk”

Öppet hus i Mundekulla – Gratis inträde

Tidigt i våras kom jag (Peter) till tals med Anna Franksson från Bredalycke
när vi inväntade ett tåg i Emmaboda. Hon berättade om sin just avslutade
3-åriga konst utbildning och att hon var sugen på att ha en utställning.
Mitt spontana svar blev “Låt oss skapa ett arrangemang i Mundekulla i
höst där du och andra från bygden kan ställa ut”. När vi sedan mötts
sporadiskt under året har vi bollat lite idéer och det har mynnat ut i
Mundekulla Kulturkväll vilket vi bjuder in till den 25 sept. kl 14.00-22.00.

I slutet av aug ringde jag lite olika
människor i Långasjö med omnejd med
förfrågan om de ville vara med och
skapa denna afton. Det har varit många
glädjerika samtal och alla tillfrågade har
velat vara med. Logen, Ladan och
höloftet kan fortfarande rymma fler
aktiveter så hör av dig till undertecknad
om du vill bidra med något.

Konst, hantverk,
brödbakning,
motorsågskonst och
dragspelsmusik…
Tanken är att erbjuda ett evenemang för
bygden av bygdens folk för att inspirera
oss själva och ta del av den sjudande
kreativitet som råder i stugorna
häromkring. I skrivande stund kommer
bl.a följande aktiviteter att erbjudas:
Konstutställningar av närmare 10
konstnärer, däribland:

Anna Franksson (Bredalycke)
Ingrid Franzen( Bredalycke)

Saga Elovsson (Tjockeboda)
Peter Frederiksen (Mundekulla)

Anne N. Elmberg (Mundekulla)
 Camilla Claessson, (Mundekulla)

 Thomas Klaesson (Långasjö)
Richard Englund (Emmaboda)

och fler därtill.
Även Tommy “TC” Carlssons konst
är representerad! Siv Fransson
(Mundekulla) visar upp delar av sitt
handarbete och vem vet om hon inte
delar med sig av en gammal slagdänga
när kvällen smyger sig på…

Ethel Svensson (Lida) säljer barnkläder,
Eva Garami (Sibbahult) visar sina
vackert målade stenar samt inte minst

sina egenhändigt tillverkade Silver
Smycken i Vikingastil. Nu mina vänner
blir det riktigt spännande då en man vid
namn Lothar  demonstrerar
Runristning även detta ett arv från
Vikingatiden. K-G Holmevi – mannen
bakom de stora träskorna som är
utplacerade i socknen (som gett namnet
åt denna eminenta tidning) sågar ut ett
porträtt av självaste Fritz Karlsson som
bodde i det hus som i dag är Mundekulla
Kursgård fram till mitten av 80 talet
(Undrar förresten vad han skulle sagt
om han visste vad som försegick på
gården idag??)

Dick Nystedt (Fagrasjö) som målar på
allt han kommer åt (såsom Hockey
hjälmar år TAIF, bilar, mobiltelefoner)
demonstrerar motivlackering. En teknik
som bl.a. inspirerat ovan nämnda Anna
Franksson som passar på att visa upp
sin läckert målade Wolksvagen (Bubbla).

Utöver detta blir det hästhoppning,
visning av olika gångarter, prova på
ridning och en liten uppvisning med
bl.a. Bitte och Annie som kommer
ridandes från stallet i Skallebo.
Crisca Olsson (Hulan, Vissefjärda) gör
en ljus installation som kan avnjutas
efter mörkrets inbrott. Redan nu kan vi
avslöja att en överraskning kommer att
äga rum på kvällen.

Carle Johan Sandberg (Kallamåla)
säljer grönsaker, Sias Massagebod
flyttar kvällen till ära ut sin verksamhet
från Gertrud Liljas Väg i Långasjö till
Mundekulla, Anne Waldemarsson
(Eriksmåla) säljer hudvårdsprodukter
och Anne N. Elmberg erbjuder prova
på Meditation för den som vill.
För musik underhållningen står bl.a Calle
Persson (Skallebo) för under titeln
skogshuggarrock. . Även Torgny
Berndtsson (Karsamåla) håller liv i sitt

dragspel och sist men inte minst blir det
diktläsning med bl.a. Nina Johansen
som förgyllt Träskoposten med ideliga
dikter och tänkvärda ord genom åren
och självaste Arnold i Lida som läser
ur sin bok, berättar skrönor och sjunger
några av sina välskrivna visor…
Eftermiddagen erbjuder även
föreläsningar,  en historisk vandring
och vad sägs om nybakt bröd från
brödugnen! Allt detta kan avnjutas
helt gratis!

Om du deltager på gemenskapsdagen i
Långasjö är du givetvis välkommen till
Mundekulla efteråt…
Håll utkik efter program för kvällen på
div. anslagstavlor i byn eller håll dig
uppdaterad via vår hemsida
www.mundekulla.se och håll till godo så
länge. M.a.o välkommen att ta en KUL
– TUR till Mundekulla den 25 sept,
mellan 14.00 och 22.00. Kom och gå
som du önskar!

Slutligen önskar jag även (på bygdens
vägnar) tacka stort för det enorma arbete
som styrelsen lägger ner för att denna
tidning ska finnas till för vår allas glädje
samt inte minst välkomnar de nya
styrelse medlemmarna som fortsätter att
skapa tidningen efter årsskiftet.
Vid Pennan / Peter Elmberg 0471-50450
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Långasjö Sockens Sparbank
-bygdens bank sedan 1880-

tel. 0471-24 49 90  fax. 0471-24 49 99
hemsida www.langasjosparbank.se

Långasjö Sockens Sparbank
125 år

Ta vara på tillfället att få
kostnadsfri genomgång av Din

ekonomi.
Boka tid på telefon 0471 244990

Spardagar 13:e och 14:e
oktober

Se kommande annons

SPAX eller MAX?
Bankkonto eller Balkanfond?

Hur ska jag spara för
framtiden?

Kontakta oss för rådgivning.
Långasjö Sockens Sparbank

0471 244990

Sitter vid mitt minnenas fönster och tänker tillbaka.
Jag skulle gå och läsa, året var 1947. Jag var 15 år.
Min pappa gav mig en skräddarsydd kappa och hatt
och färgen var röd. Jag minns att jag på min
konfirmationsdag, hörde min mors sångröst över
alla andras i kyrkan.

 Dagarna gick och vi skulle till kyrkan och nu skulle
vi få våra konfirmationskort. Min mor hade åkt till
lasarettet i Växjö för en enkel operation någon dag
innan och väntades nu hem. Men då jag kom till
prästgården stod kyrkoherde Risling där och bad
mig följa med in på expeditionen där berättade han
att min mor plötsligt avlidit under morgonen. Och
han tröstade mig och förklarade på ett lugnt sätt
vad som hänt. Hon som aldrig var van vid att vara
stilla hade fått en propp i benet.
 Min sorg var stor och tiden fram till jordfästningen
var ändlöst lång. Det var nog en av de svåraste
dagarna i mitt liv. Ty efter akten i kyrkan skulle det
bli middag i hemmet och efter några timmar med
mat och sprit, det var så på den tiden, blev det mer
och mer prat. Men mitt hjärta var fullt av sorg och
jag kunde ej förstå deras okänsla.

Jag är glad att det ej går så till idag utan är mer
värdigt den svåra förlusten av en älskad människa.
Och rött har jag sedan haft svårt att bära i klädväg.

 Elin Fransson

Långasjö Skytteförening 100 år

Den 9 juli firade Långasjös äldsta förening, Skytteföreningen 100 år
i Långasjö bygdegård. Föreningen bildades den 5 februari 1905. Det
var ca 90 personer som var och gratulerade jubilaren. Det bjöds på
god mat och levande musik. Många gratulationstal framfördes under
kvällen av företag, föreningar m fl.

Nu har vi ställt in siktet mot 200 år. Ni som är intresserade att prova
på skytte, gör slag i saken och kom ner till oss i källaren på Allegården.
Skytte är lite “unikt” därför att det är en sport som man kan utöva i
vilken ålder som helst. Tänk Er en spännande omgång mot barn,
barnbarn eller far- och morföräldrar. Det är hur roligt som helst, vi
lovar.
Älgbanan är igång sedan början av augusti och håller 9 oktober.

Luftgevärsskyttet statar söndagen den 11 september och håller på
alla söndagar fram till december mellan kl 17.00-19.00.
Alla är varmt välkomna!                                                Styrelsen
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SKOLNYTT –från skola och barnomsorg i Långasjö 
Nr 4 ht 2005 

     
Aktuellt från 
Lokala 
föräldrastyrelsen: 
 
Föräldrastyrelsen har dragit 
igång höstens verksamhet. 
Det drar ihop sig till val av 
nästa års styrelse och vi hoppas 
på många sugna kandidater. De 
som sitter kvar ytterligare ett år 
är Ewa Steen, Carina Svensson 
och Annika Elmgren. 
Det tunga arbetet med att 
utvärdera föräldrastyrelsens 
verksamhet sedan starten 1999 
är gjord och en ny arbets-
ordning är framtagen. (gjordes 
under 2004)  Nu är det bara att 
ta tag i alla idéer och vara med 
och utveckla vår skola och 
barnomsorg. 
I år är det 70 barn som går på 
skolan, och på dagis är det 
drygt 30 barn. På fritids är det 
också drygt 30 barn inskrivna. 
Isbanan är ett av föräldra-
styrelsens praktiska uppdrag. 
Eftersom banan ska asfalteras 
om, måste den sarg som sattes 
upp förra året plockas bort. Vi 
arbetar för att få en mer 
permanent lösning i och med 
asfalteringen men ännu är inget 
klart. Vi hoppas dock att det 
blir is spolat kommande vinter 
också och är du intresserad av 
att hjälpa till så meddela 
Magnus Ottosson detta. 
I övrigt så hoppas vi att Du 
kommer till oss om det är  
något som du tycker vi ska ta 
upp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rapport från 
rektorn 
Hej  
Ni har skolan börjat och det har 
varit en lugn skolstart. Första 
skoldagen hade vi en 
överraskning för barnen på 
skolan. Det var hemglassbilen 
som körde in på skolgården och 
bjöd alla barnen på glass .Det 
var ett uppskattat besök.  
För tillfället sitter jag och 
mejlar till Johnny Kluft och 
hoppas att han ska kunna ge ett 
klockslag för Carolinas besök 
och att det inte hänger upp sig 
på något vis.  
 
Vi har också på skolan planerat 
en brandövning och en övning 
för utrymning av skolskjutsarna 
och  hoppas vi snart kunna  
genomföra . 
Vi har också av Långasjö 
Sockens Sparbank och 
Teknikutvecklingsgruppen i 
Emmaboda fått pengar att 
kunna köpa in Robolab som vi 
kommer att använda i hela 
området. Det är ett avancerat 
tekniklego där barnen själva får 
träna sig i att programmera och 
bygga robotar. På Långasjö och 
Vissefjärda skola finns det 
personal som har gått en 
speciell utbildning för detta. 
Robolab vänder sig till de äldre 
barnen på skolan. 
 
Från den 1/9 har vi blivit ett 
större bildningsområde d.v.s 
Vissefjärda, Långasjö, Lindås 
och Algutsboda bildar nu ett 
område tillsammans. Vi har 
ännu inte kommit på något bra 
namn eventuellt blir vi kallade 
”yttre området” och ”inre 
området ” blir Emmaboda 
centralort. 
 

Inom förskolan i Emmaboda 
kommun har vi startat upp ett 
projekt som vi kallat KUF 
(kvalite och utveckling i 
förskolan) ,vi har i projektet 
ansökt om ESF-pengar ifrån 
EU och blivit beviljade nästan 
800.000 kr, och vi står precis i 
startgroparna för detta. 
 
Ha en trevlig höst önskar Ingrid 
Bruze 
 
 

Korallen 
Nya barn efter sommaren är 
Savannah Svensson, Oskar 
Legander, Emelie Nilsson och 
Lova Ericsson. 
Välkomna till oss på korallen! 
 
Hönorna är tillbaka efter sin 
sommarvistelse på Skurebo 
SPA anläggning. Där har de 
blivit väl omhändertagna av 
Victor med familj. Vi passar på 
att tacka familjen Gustavsson/ 
Johansson för detta.  
Väl hemma igen går de nu runt 
och myser i den fina, numera 
rymningssäkra hönsgården. Vi 
bugar och niger och tackar 
Sven Einarsson för detta. 
 
Vi passar också på att säga ett 
stort tack till 6 åringarnas 
föräldrar för en trevlig och 
rolig indianfest. Ett särskilt 
tack till Johan Sipiläinen som 
gjorde den fina totempålen. Är 
det någon som ännu inte sett 
den, så ta en promenad till 
Korallens gård, den är värd ett 
besök. 
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Teckningar från 
F-klassen 
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Leoparden 
 
Sommarlovet på fritids 
I början på sommarlovet blev det riktigt fint väder 
och vi gjorde en utflykt till Vita Sand. Fast det var 
ganska kallt i vattnet så badade de flesta (t.o.m. en 
del vuxna!). Vi grillade korv och lekte på stranden. 
Alla var nöjda med en härlig dag! 
Midsommar firade vi traditionsenligt med lönnlövs-
bröd och jordgubbstårta. Fortfarande var vädret 
fantastiskt så vi badade ofta i kyrksjön. Vi har 
också besökt Klasatorpet. Efter promenaden genom 
skogen smakar det bra med fika i gröngräset. Sen 
måste vi förstås kolla på alla djuren innan det bär av 
hemåt igen. 
Vi välkomnar alla barn och speciellt de nya 
sexåringarna: Hanna, Tuva, Rodrik, Isak, Danica, 
Felix och Filip. 
Vi hoppas att vi alla får en fin höst tillsammans 
 
 
 
 

Klass 5 berättar här om 
sitt sommarlov 
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ELEVENS VAL 
 
Alla elever i klass 3,4,5 och 6 har elevens val på 
onsdagar. Vi fiskar, idrottar, lär oss om hundar, 
spelar pingis, promenerar och har bild. Här är några 
av bildgruppens målningar: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Målningarna är gjorda av: 
Sophie Albertsson 
Maja Johansson 
Anna Eriksdotter 
Johanna Torbjörnsson 
Julia Johansson 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


