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Manusstopp: 17 februari
Utgivning:  3 mars

Välkommen med era bidrag!

Carolina Klüft
på besök
Långasjö skola

Läs reportagen i
detta nummer !

Läs
Träskoposten
på internet
En ny nättidning har öppnats med
adressen www.traskoposten.se . Där kan
du enkelt söka bland reportagen
och kommande aktiviteter. Tipsa
dina vänner som nu också kan följa
vad som händer i Långasjö socken
med omnejd.

13 december, kl.18.00 i Kyrkan. Fackeltåg avgår från
Lanthandeln kl 17.30.

Välkomna
Långasjö Församling, Röda Korset

 och Hästsportklubben

Traditionellt Luciafirande i Långasjö

Celebert besök i Långasjö !

Sanna Nielsen
lyfte kyrkan ..

I detta nummer ...

- Vandrarhemmet i ny
  regi
- Buggkurs – en social
  kurs!
- Långasjö får en ny
  komminister ...
- Äkta Långasjöbo ?
  June Eriksson beättar
- Mattis liv -  30 år av
  släktforskning!
- Mundekulla
  kulturkväll
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Prenumerera på/ge
bort som julklapp/
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 Bg 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. Distributionen kostar också en slant.
Därför är alla bidrag, små som stora,
välkomna! Bankgironumret till
Sockenrådet är  5049-6561. Märk
talongen “Stöd till Träskoposten”.

Annonsera i Träskoposten!

Emmaboda
kommun
sponsrar
Träskoposten
Emmaboda kommun bidrar med
utskicket av 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.

Långasjös
Hembygdsstuga
sponsrar
Träskoposten
Träskoposten har fått 4000 kr i
bidrag. Pengarna kommer från
årets överskott av
kaffeserveringen.

1/8 sida: 100 kr   1/2 sida: 400 kr
1/4 sida: 200 kr   1/1 sida: 800 kr
         - privat radannons: 20  kr

Tack till våra
sponsorer !

Fågel, fisk eller
mittemellan?

- Det står en dam här som behöver
din hjälp.
Jag började se mig om. Såg ingen dam
eller någon annan av det kvinnliga
könet inne i affären just då. Hade den
där damen gömt sig bakom
kunddisken? Lekte hon kurragömma
mitt på ljusan dan, tokiga människa?
Eller var det mig han menade?

 Visserligen hade jag bett om hjälp och
han skulle ringa efter sin kollega, men
att kalla mig för dam!? Nåväl just den
här dagen var jag utrustad med
handväska, men en handväska gör
ingen dam, såväl som en svala gör ingen
sommar! Den unge expediten log
väldigt rart och förklarade att Micke
eller Jocke eller vad hans kollega nu
hette skulle komma och hjälpa mig så
fort denne kunde. Jo tack, tänkte jag,
för att hjälpa ”damen”. Ni kan förstå
kollegans förvånade blick när han kom
inrusandes in i affären och förstod att
det var jag som var damen. Det stämde
inte riktigt med det han hade förväntat
sig.
När jag senare skulle betala i kassan så
påpekade jag för den där killen (som
förresten inte var många dagar över
20-strecket) att jag inte vill bli kallad
för dam, inte ens för ung dam. För dem
är jag bara en kund och ingenting annat,
och så drämde jag till med handväskan
så där som arga damer gör!
De flesta i min omgivning vet att jag
studerar på Komvux i Emmaboda. Vi
får dela lokaler med gymnasieeleverna
på Vilhelm Moberg, så man skulle
kunna säga att det är jag och
ungdomarna.
Det händer ibland att jag får syn på en
häftig plansch i uppehållsrummet där
det står nå´t om disco i Kalmar. Wow,
det var länge sen man var på disco.
Men sen ser man att åldersgränsen är
16/18. Snabbt tillbaka till verkligheten;
jag är ingen tonåring längre. Ack, vad
är ett disco i Kalmar egentligen? När
jag  kan luta mig tillbaka i soffan och
läsa veckans Allers – en riktig
damtidning!

Nina Johansen, typ 32 sådär.

2

Efterlysning
Vill komma i kontakt med personer som
har anknytning till Lida by.
Vi håller på med ett arbete om Lida med
att kartlägga personer som har bott och
levat i byn sedan 1700 talet och framåt
Kontakta
Ethel  0477-63016
Annika 0477-63023

GOD JUL OCH GOTT
NYTT ÅR

önskar
Släpvagnsspecialisten

LÅNGASJÖ – ERICSSON

Eric                Leif

Julbilder

Några av julbilderna i detta nummer har
vi lånat av Anita Fröjd som finns på
hennes hemsida”Anitas bilder”.
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God Jul & Gott Nytt År
önskar

DackeTrafik

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

Emmaboda

Tack!
Sockenrådet vill nu i årets sista nummer skicka ett varmt
tack till Magdalen Thiel och Dan Bard, som nu slutar i
tidningskommittén. Ni har båda lagt ner ett enormt arbete
med att starta Träskoposten och göra den till den fina
sockentidning den nu är. I fortsättningen får ni, som alla
vi andra, sitta och vänta på att nästa nummer ska komma
ut! Denna blomma får symbolisera en stor kram från alla
långasjöbor!

Lycka till och välkomna önskar vi de nya
medarbetarna i tidningskommittén:
Jan-Erik , Fransson, Nina Johansen och
Eva Garami.
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När sången lyfte
kyrkan

Körde man igenom Långasjö,
lördagseftermiddagen den 15-e
oktober, så syntes det på lång väg
att något stort var på gång. Det stod
bilar parkerade överallt och en
väldigt låååång kö ringlade sig fram
mot kyrkans ingång. Vad var det
som lockade så mycket folk till
kyrkan en helt vanlig lördag?   ~ Jo,
det var hela Sveriges ”lilla
sångfågel” Sanna Nielsen som
mellanlandat hos oss.

Långasjö Sockens Sparbank hade bjudit
in till denna konsert som började klockan
16.00, men redan en och en halv timme
innan, hade folk förväntansfullt börjat
samla sig utanför kyrkan. Efter att alla
kommit in och hittat en sittplats, hälsade
Stig Hermansson, Långasjös egna
kulturprofil, alla välkomna och efter det
hölls en kort betraktelse av komminister
Lennart Persson. Och sen… äntligen
äntrade Hon scenen, denna unga, vackra
sångerska med sin enorma utstrålning.
Hon inledde konserten med Kenneth och
Ted Gärdestads: ”Himlen är oskyldigt
blå”.
Sanna och hennes mycket duktiga pianist,
Staffan Stavert, bjöd oss på en underbar
resa genom musikens olika changerar. Vi
fick höra låtar som ”My heart will go
on” från filmen Titanic, Dolly Partons ”
Here you come again”, countrylåten
”Blue Moon of Kentucky” och en och
annan ny låt från hennes kommande
platta. Det var ett nöje att se samspelet
mellan  Sanna Nielsen och Staffan
Stavert, de improviserade och skojade
med varandra på ett mycket
underhållande sätt och det märktes att
de hade roligt och att de njöt lika mycket
som alla i publiken.
 Vi i Långasjö kyrkokör fick också äran
att medverka och sjunga ett par låtar
tillsammans med Sanna. Det tyckte vi
var mycket roligt, om än lite nervöst. Vi
sjöng bland annat ”Gabriellas sång” från
filmen ”Så som i himlen” och gospeln ”I
love the Lord” tillsammans.
Konserten blev mycket uppskattad,
applåderna ljöd i den fullsatta kyrkan och
Sanna bjöd på flera extranummer, bland

andra sången, som hon som elvaåring slog
igenom med, ”Till en fågel” och
”Amazing Grace”.

Efter konserten fick vi från Träskoposten
en liten pratstund med sångerskan. Hon
berättade att ca 70 % av det hon gör är
liknande konserter som denna i Långasjö.
Det är det hon gillar mest, att få framföra
sina favoritlåtar som betyder mycket för
henne, att få ”ge en bit av sig själv”. Sanna
trivs bäst när hon får bestämma själv och
göra sina egna arrangemang.
Under sommaren turnerade hon med
Diggiloo-gänget och gav dessutom egna
konserter, det var en mycket intensiv
period, hon  varbara ledig 3 dagar i juli
månad.
Sanna har nyligen flyttat till Stockholm,
vilket passar henne  utmärkt eftersom
hon älskar att shoppa.
På sina lediga dagar tar hon gärna
sovmorgon, går ut och går för att koppla
av, tar en fika med kompisar, shoppar
förstås och kanske bio på kvällen. Men
det går aldrig en dag utan att hon sjunger
och övar hemma på sin egen anläggning.
Vi frågade hur det var att bli artist i så
ung ålder. Hon tycker att det bara har
varit positivt, hon har hunnit lära sig
mycket och fått utvecklas sakta inom
sången. Hon kunde gå kvar i skolan
precis som vanligt, fick behålla alla
kompisar och kunde fortsätta vara barn
tack vare stödet från hennes föräldrar
och andra runt omkring. Hon firar

förresten 10-års jubileum som artist
den18/5 2006.
Sannas råd till alla unga artister är att -
ta det långsamt! -göra det de själva tycker
är roligt! -ha järnvilja! och –tro på sig
själva!
Sanna Nielsens senaste platta ”Mitt
Sanna Jag” blev färdig i oktober och
släpps, antingen vid jul, eller i början på
nästa år. På skivan har hon samlat såna
låtar som betyder mycket för henne och
som berör. På frågan om hon har skrivit
några egna låtar, säger hon att hon inte
har hunnit komma så långt än och att
hon har så bra låtskrivare runt sig. Men
i framtiden kanske vi går och nynnar på
en sång skriven av Sanna Nielsen eller
hör henne sjunga i någon musikal. Teater
finns också med bland hennes
framtidsdrömmar.

Vi kan nu till slut konstatera att allas vår
lilla sångfågel har vuxit till en stor artist
med enorm utstrålning och mäktig och
skön röst.  Hon är dessutom en mycket
trevlig och öppen person som bjuder på
sig själv till 100 %. Det sista vi fick höra
av henne var när hon backstage sjöng
”Amazing Grace” ytterligare en gång, för
ett par som missat konserten. Vi är
mycket tacksamma för att fått ha såna
underbara artister som Sanna och
Staffan i vår kyrka här i Långasjö.

                                   Eva och Nina
De sjungande reportrarna



Träskoposten Nr 4  2005 5

Många undrar nog vem som ska ta över
och driva vandrarhemmet nu när Sylvette
och Roland Axelsson tackar för sig. Jo,
nu har jag fått det glada beskedet och
tänkte ta tillfället i akt och berätta lite
om mig själv.
Som barn bodde jag i Sibbahult med mina
föräldrar och lillasyster tills det var dags
att ge sig av till ett annat land. Jag var 14
och full av nyfikenhet, när mina föräldrar
bestämde sig för att flytta till min pappas
barndomsby i Ungern. Hans hemlängtan
blev för stark efter 25 år i Sverige. Där
var allt annorlunda språket, mentaliteten,
sättet att leva på. Men allt går att lära
sig, jag anpassade mig lätt och blev väl
emottagen av alla. Många innehållsrika
ungdomsår flöt förbi, tills dagen jag
träffade Andreas. Vi gifte oss (det är nu
15 år sen) och kort efteråt bestämde vi
oss för att flytta till Sverige. Det bar
tillbaka till Långasjö och Sibbahult, där
vi nu bor (i Fiskestad), tillsammans med
våra två grabbar, Mattias 11 år och
Adam 7, samt hunden Simba.

Nu tror jag nog att alla har listat ut vem
jag är! JO JUST DET, det är jag, Eva,
som ni dagligen träffar på i Babbis butik.
Och JA, det är jag som målar
”djurstenar”.

När jag fick höra att Sylvette tänker sluta
som vandrarhemsvärd, tänkte jag direkt
att detta var något jag verkligen skulle
vilja satsa på. – Jag har länge funderat
på att starta något eget –. Det var ingen
tid att förlora så i all hast skrev jag
ansökningen och efter en lång och
hoppfull väntan fick jag då det positiva
beskedet, DET BLEV JAG!! Vid
årsskiftet tar jag över
vandrarhemsrörelsen. Men vi kommer

nog även i fortsättningen att träffas i
affären, i alla fall under vinterhalvåret.
Det är nu en barndomsdröm som går i
uppfyllelse att få jobba med turism.
Det ska bli mycket spännande att få
representera vårt fina vandrarhem, det
är ju ett kulturminne i sig. Jag vill driva
rörelsen i samma goda anda som Sylvette
och Roland. Men också försöka förnya
och utveckla lite. – Kanske med att
kunna erbjuda gästerna frukost och
kanske sälja lite souvenirer från Långasjö
– .
Andreas kommer också att vara delaktig
och hjälpa till med allehanda praktiska
göromål.

Jag ser fram emot ett gott samarbete
med Hembygdsföreningen och även
med andra föreningar/företag/
privatpersoner här i Långasjö. Kom gärna
med förslag på evenemang o dyl. som vi
tillsammans kan anordna.

Eva Garami

Långasjö Vandrarhem i ny regi

Jag vill tacka

Hembygdsföreningen

 för dessa år som jag har varit
hyresvärd för Långasjö Vandrarhem.
Det har varit kul, varierande och
inspirerande. Jag vill också passa på
att önska Eva och Andreas välkomna
och Lycka till.

Sylvette

Lediga hus och

lägenheter i Långasjö

Hus

Fastighetsinvest Kennert
Byrskog
0471-13077
Backegårdsvägen 47
3 rum & kök,garage.stor tomt

Mäklargruppen Gunnar Thulin
AB
0480-26060
Stomvägen 9 155 m2
7 rum & kök
635 000:-

Lägenheter

EBA
0471-18401
Kyrkvägen 36
2 rum & kök andra våningen
69 m2

Leif Eriksson
0471-50180,50106
Marklägenhet
3 rum & kök
84 m2 & carport
Liten trädgård, Ledig omg.
Hyresfritt 1 & 12 månaden
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Skratten var många och go´a och stämningen var på topp.
Under hösten har 18 ungdomar och ca 70 vuxna träffats på söndagar och fått
nyckeln till buggens underbara snurriga värld. Och snurrigt är det. ”Bak-och-
fram-och-snurr-och-bak”, eller kanske en ”hit-och-dit-snurr”. Och så
gummibandseffekten och Eksjöturen. Mycket att hålla reda på!
De kursdeltagare som jag pratade med tyckte att kursen hade varit bra, dock
mycket att hålla reda på och om det blir en fortsättning så ställer de upp. Peter
och Jennie är positiva till en fortsättning, så vi får väl se. Sista dansen blir den
27/11 och då har det även utlovats en överraskning.
Ni som inte anmälde er i höstas, passa på nästa gång!
Själv hoppar jag över den här kursen och låter pennan snurra på pappret
istället, det gör mig lagom yr!

Nina Johansen
P.S. Alla buggare, hyr bygget (en perfekt festlokal) och ställ till med en riktig
danskväll för era nära och kära! Såja, det var bara lite reklam för bygget också
;-)   D.S.

Jennie Arvidsson och Peter Svensson

Buggkurs – en social kurs!

Jag åkte till bygget en söndagskväll och träffade höstens buggkursdeltagare. Där fanns tjejer och
killar i alla åldrar, många Långasjöbor men även danssugna från Tingsryd, Väckelsång, Lindås och
Emmaboda. Under ledning av de mycket duktiga ledarna; Peter Svensson och Jennie Arvidsson från
dansklubben Swing i Växjö, snurrades det åt alla håll.

OBS! Laila Karlsson hälsar att det mycket troligt blir en kurs till våren!

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

Välkommen till
Hantverksstugan
Dångebo - Södra Sandsjöwww.hantverksstugan.se
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Långasjökrysset nr 2-05

Det är trevligt att ännu en gång
kunna presentera ett korsord
specialgjort för Träskoposten!
Det är Dan Bard, Långasjö, som
denna gång har bidragit till
korsordet .

Redaktionen framför härmed ett
stort och varmt tack för bidraget!

Lös krysset och lägg lösningen i
Vävstugans brevlåda, Kyrkvägen 18,
361 95 Långasjö, senast den 31
december.
Bland de rätt lösta kryssen lottar vi
ut ett pris bestående av “Stenkatten”,
målad av Eva Garami.
För att du inte skall behöva riva
sönder tidningen finns korsordet
också som lösblad i Lanthandelns
entre.

Gör
kverulant Inte

Ej inblandad
Ett

sinne

Go-
sat

TräHus
aktiebol.

Roligt
i

väst

Hursa?
Skaldjur

Malt-
drycken

Stollig
Djur

Inreder
i

TV

Puh-
vän

Ute
i

UK

Ädel-
stenar

Träff
i

UK

Dryck

Bör man
veta

Utan duk

Om-
tyckt

Är ir-
ländarna

Slö

Kärleks-
liv i

skogen

Kastas

Gör
man en
Dry M

Träskopostens
höstkryss

Kan man
under

månen
Att göra
ett lång..

Fack

Byrå Tom
På kopp

Äpple

Betyg

Kvist

Ren-
hållare

Slank

Margarin

Blandad

Ävja För-
stått

Mans-
grepp

Kylig
period

Där finns
värmen

så kallad
Huvud-
sak vid

jul

Läns-
tid-

ningen

Har arg
hund

Be med
efter-
tryck

Statlig
utbildare

I spis

Dan
Bard
-2005 i och med

Signal

Långasjö
Kyrkokör
önskar alla en

riktigt

God Jul och ett
Gott Nytt

År!
Vi har plats för

flera glada sångare!

Jag vill tacka för en mycket rolig
och givande tid med
Träskoposten.
Det har varit en ära att få vara med
från starten av tidningen och man
har fått så många positiva
reaktioner under åren lopp.
Jag önskar redaktionen lycka till i
framtiden.

Magdalen

Tack för en mycket givande tid
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Hjälp oss
att hjälpa

Bli medlem i
Långasjö

Rödakorskrets

Röda Korset

Höstinsamlingen
TACK för det storslagna resultatet av
Röda Korsets höstinsamling som går
till vårt sociala arbete inom Sverige.
Konserten med Sanna Nielsen gav
15 000 kr och bössinsamlingen den 23
oktober gav 13 155 kr.
Ett speciellt TACK till våra Roteombud
som gick med bössorna.

HEMBYGDSSTUGAN

Nu har vi haft vår traditionella höstfest
där vi demokratiskt röstade om vilka
som skulle få del av det överskott vi fått
i sommar.
Vi bestämde att fördela 20.000:- till fem
mottagare som då får 4.000:- kr vardera.
Dessa blev:
Träskoposten, Kamratföreningen
Brandvärnet, Naturvårds föreningen,
PRO och Fritids.
Vi hoppas att alla kan göra något lite extra
för pengarna.

Hälsningar från alla “Kaffetanterna”.

Luciafirandet i
Långasjö
 har alltid varit mycket uppskattat
och har fyllt Långasjö kyrka med
både skön sång och många åhörare.

 Lotta Odlingson har under flera år lagt
ner ett stort  arbete på att öva och leda
luciatåget. När hon i år ville göra en
paus har vi lyckats engagera Rose-Marie
Gullbing, vår förre kantor, som har
lovat att hjälpa till med övning och
framträdandet i kyrkan. För att
ytterligare bidra till en fin upplevelse
kommer Hästsportklubben att
annordna ett fackeltåg genom byn strax
före luciatåget i kyrkan.
Välkomna till kyrkan den 13 december
kl 18.00, alla som vill uppleva vårt fina
luciatåg. Fackeltåget avgår från
Lanthandeln 17.30.

Aktuellt med Röda korset
27 nov.  Efter högmässan bjuder
Röda Korset på adventskaffe i
Sockenstugan
2 dec. kl. 15.00 Filmcafé med kaffe i
Allégården
13 dec. kl. 18.00 Luciatåg i kyrkan
Fackeltåget avgår kl. 17.30 från
Lanthadeln.

Styrelsen
Långasjö Rödakorskrets
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Invigningstalet av
Gullvi Dahllöv,

Allégårdens nya kök

Jag heter Gullvi Dahllöv är ledamot i
socialnämnden och kontaktperson för
Allégårdens serviceområde. Det känns
särskilt roligt att bli inbjuden till denna
dag inte bara för att jag är Långasjöflicka
från börden, utan även började min
långa trogna tjänst i kommunen på
Allégården som kokerska i februari 1968.
Då som nu var allt nytt och fint.
Men tiden förändras inom alla områden
tack och lov, i och med denna utbyggnad
har allt kommit i samma plan. Borta är
allt spring med potatis från renseriet i
källaren och alla varor upp och ner i den
branta källartrappan som jag rullat ner
för ett antal gånger.
Nu när snart alla gränser är utsuddade
inom socialnämnden har även barnen
och ungdomarna funnit sin plats på
Allégården. Skolbarnen vandrar hit och
äter sin skollunch, dom har tillgång till
datorer m.m. Allt detta ses också som
något positivt i vår utveckling. Vi brukar
säga att vi i socialnämnden finns med
från vaggan till graven.
Jag har många fina minnen från
Allégården, Per som hjälpte till att bära
in 50 liters spannar med mjölk och bära
ut
”slubbespannen”, satt vi lite för länge vid
fikat kom Per och harklade sig att nu
vad det dags att börja diska och han
torkade. Tant Ida som satt och virkade
stora fina sängöverkast medan hon
väntade på att få torka disk. Gullan
pysslade om alla våra blommor. Oskar
som knöt ryamattor bjöd gärna in min
man på en hutt med förevändningen du
måste se min nya rya. Det strävsamma
paret Karl och Hildur som flyttade in i
en dubblett, möblerade med dubbelsäng
och i det andra rummet ett stort
kaffebord där det bjöds på kaffe med
dopp. Tant Alma som hade bekymmer
om mej när jag som knappt 19 åring gifte
mej, du skall väll inte ha barn redan sa
hon och skaffa inte så många barn det
är så arbetsamt. Vi lyssnade på henne
det blev bara två barn.
Vi blev med katt men den tog Astrid till
sin egen och pysslade om. Astrid var även
en hustomte som plockade bär, rensade

strömming, och skötte matdistributionen
till pensionärerna utanför Allégården.
Vid varje lucia, gick all personal runt och
lussade och bjöd på kaffe i ottan. Elsie
som lucia, Hulda med gitarr på magen
och vi andra som tärnor. Efterhand som
våra barn växte upp fick även dom vara
med i vårat luciatåg.
Det var mycket glädje men även sorg.
Mitt första möte med döden var Jenny
där hon låg som en ängel med sitt långa
vita hår med famnen full av tulpaner
som hennes barnbarn skickat dagen
innan.
Som ni säkert har förstått har våra barn
fått sina namn från alla dessa underbara
människor, man vet inte var framtiden
har med sig, kanske Hasse och jag
kommer hit som Karl och Hildur och
vill ha våran dubbelsäng med oss.

Tack för ordet

     Tisdagen 27 december
      (da’n efter annanda’n)
        är det dock stängt.
  Välkomna åter på det nya året
        den 3 januari 2006

   Jul- och nyårshälsningar och
 varmt tack för det gångna året!

Lena på bibblan

      Långasjö bibliotek

    har öppet för allmänheten
     tisdagar kl. 14.30-18.30
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Långasjö
Hästsportklubb LHSK

Vi är ganska nöjda med vad vi
(styrelsen + alla andra) som varit flitiga
med att arbeta i vårt ridhus har lyckats
med. Vi har äntligen lyckats med att få
cafeterian så pass färdig att vi kan
använda den. Vi har haft rörmokare,
elektriker och golvläggare på plats och

äntligen har vi en fungerande toalett
och värme i lokalen.
Några stycken av oss fick lite extra
energi efter det att vi hade akademisk
ridning i ridhuset med besökare från
Karlskrona, Kalmar, Växjö, Lenhovda,
Holmsjö, Nybro och även från
kommunens orter då vi fick väldigt
mycket beröm för vårt fina ridhus. Vi
tyckte väl inte att berömmet var riktigt
befogat eftersom det inte var färdigt
men det gav oss extra energi och vi
lyckades få med oss flera som väl var
och det gav ju resultat. De som besökte
oss var så nöjda  att de kommer tillbaka
den 19 november. Då vi också planerar
att ha cafeterian öppen för allmänheten
mellan kl 14.00 – 17.00. Men när ni läser
detta har förhoppningsvis många av er
redan varit och sett hur långt vi kommit.
Om inte är ni välkomna den 11 december
då vi har luciafirande klockan 15.00
Western Ryttarna i Glasriket kommer och
visar upp sin show med bl a riddare.

Brukshundsklubben med agility,
Islandshästar, Stafetthoppning, Kadrilj
och Lucia tåg med klubbens ryttare och
medlemmar.
Lördagen den 7 januari 2006 kommer
det att ordnas ett disco i cafeterian för
ungdomar. Mer information om detta
kommer senare.
På jullovet den 28 december anordnas
det även en träningstävling i hoppning
och alla som vill vara med samlas 17.30
och bygger en bana. Varje deltagare
väljer själv hur högt de vill hoppa och
alla som har felfri runda får en rosett. Vill
du vara med så är det bara att ringa
Jeanette på 0471-50307 senast 20
december. Vi kommer även att ha
cafeterian öppen under kvällen och då
är du välkommen.

Långasjö Hästsportklubb genom Susanne
Gustafsson, sekr.
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En konstnär
ställer ut och
presenterar sig

Under november och fram till den
23 december ställer jag ut mina
akvareller på Allégården.

Jag heter Hugo Grönlund och har ett
boende i Lindås.
Julklappsboken ”Att måla akvarell”
Väckte mitt intresse för akvareller och
då var året 1989 så man kan konstatera
att det gått en tid sen dess.

Jag avbildar och återger med förkärlek
de naturliga elementen i mina målningar,
men inte sällan får de inslag av fantasi
och symboler. Ett motiv kan också vara
det öppna landskapet för mig, dess mystik
som speglar det nutida livet i det ganska
tysta landskapet, som passerar förbi mig.
Man kan säga att betraktaren som tittar
på mina tavlor möter en människa som
vill förmedla värme, känsla och även lite
mystik.

Till sist vill jag skriva att det känns
hedrande för mig att få ställa ut på
Allégården.

Lindås 6/11 2005
Konstnär Hugo Grönlund

“Klippan”  akvarell av Hugo Grönlund

Långasjö
Naturvårdsförening
 sköter på ideell basis om vår
vackra sjömiljö.
Gångvägen runt sjön är indelad i 24
brostycken. Nu har vi ett av dessa
brostycken ledigt för den eller de som
är intresserade av att hjälpa till att
hålla området snyggt och trevligt. Sex
gånger under sommarhalvåret
samlas vi till en halvdags
gemensamma aktiviteter och då
bjuds det alltid på kaffe med dopp
och trevligt samvaro.
Ni är hjärtligt välkomna att höra av er

till Gittan eller Stephan på 502 56.

Årsmöte
Långasjö GoIF

Onsdagen den 7 december
klockan 19,00 i klubblokalen.

Efter förhandlingarna bjuder vi
som vanligt på något att äta.

Väl mött / Styrelsen
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Välkomna till möte om Långasjö Gille 2006!

Föreningar och andra intresserade är välkomna till
Bergstrandsalen den 12 januari kl. 18.30.

Vi träffas för att tillsammans göra ett bra Gille på Nationaldagen
den 6 juni 2006.

Ta med idéer om vad ni kan och vill bidra med.

Ring: Magdalen  0471-503 67 eller
         Berit  0471-504 00 och säg hur många ni blir.

Långasjö PRO-förening har haft sitt
oktobermöte i Sockenstugan. Ordf  Olle
Henriksson kunde hälsa ett tjugofemtal
medlemmar, samt kommunalrådet Karl-
Erik Nilsson välkomna.
Olle Henriksson rapporterade också från
ett möte med just Karl-Erik och
socialnämndens ordf. Stig-Ove
Andersson samt från KPR-s möte med
socialnämnden. Det noterades att
medlemsavgiften nästa år kommer att
betalas in direkt till PRO-förbundet
centralt. Januari och februari månads
mötestider fastställdes också.
Efter kaffet, som Långasjö Sockens
Sparbank bjöd på, var det Karl-Erik
Nilssons tur att berätta om sitt arbete
som ordförande för
Landsbygdskommittén, men även om
det kommunala arbetet med nästa års
budget bland annat, där investeringarna
liksom socialnämnd och skolorna tar en
stor del. Han tackades med ett fång röda
rosor.
Decembermötet blir i Sockenstugan den
12 december då det blir julbord, skolans
Luciatablå samt musik och allsång med
Ingrid Svensson.

Elin Fransson

Långasjö PRO-
förening

PRO-aktuellt

Måndag 23.1 14.00 Parentation i
Sockenstugan
Måndag 23.2 14.00 Årsmöte i
Sockenstugan. Årsmötesförhandlingar
och medverkan från distriktsstyrelsen.

Styrelsen
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Rapport från
Byggets Bilrebus
2005
Så var det dags för en ny bilrebus i
Långasjö. Detta stolleprov som är
importerat från Öland, där man får en
rebus, löser den, kör ut till platsen och
hittar en bokstav, kör vidare och landar
till slut åter i bygdegården där man får
en sluttid. Kommittén bestämde sig för
att onsdag den 3 november var en lagom
grå och tråkig dag att pigga upp och så
fick det bli. Vi väntade tålmodigt i
bygdegården, och redan tidigt började
de första bilarna komma. Vid nitton var
starttiden satt, och då vällde det in bybor.
Vår farhåga att det inte skulle komma
så många detta år kom på skam. Det är

ju alltid svårt att upprepa en succé men
med 23 startande bilekipage bevisade
vi motsatsen.
Förra året så tyckte vissa deltagare att
våra rebusar var för lätta. Detta år hade
vi gnuggat geniknölarna lite för hårt, och
nu var många uppgifter i stället för
svåra visade det sig. Ack ja, ordet lagom
är inte lätt. Till slut var dock alla
återsamlade för en kopp kaffe och en
korv. Vi hörde många diskussioner vid
borden om genvägar och omvägar.
Kommittén rättade rebusar och
serverade korv för glatta livet. Vi hittade
EN rätt lösning med rätt lösenord som
dessutom lämnat in sitt papper innan
stopptiden vid 21.00. Det var ”Råamåla
Racers” bestående av Ann-Helene
Alexandersson med maken Jan
Hagström samt barnen Ellen och Axel.
Ann-Helenes mamma Lena fick också
plats i vinnarbilen. Pris för bästa namn
gick till ”Stockakörarna” som bestod av
Eira och Folke Jonsson samt Karl-Erik
Lennartsson. Rune Alm hade kvällen till
ära skänkt ett mycket fint vandringspris
i form av en snidad träbil med Långasjö
sockens form, som vinnarna nu får
förvalta väl till nästa rebus. För det blir
fler rebusar och vi lovar att den blir
lättare nästa år. Hösten 2006 kör vi igen
så välkomna åter !

Hälsningar/Byggets rebuskommitté
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        BANKEN OCH JULEN 2005

         Under december 2005 kommer vi att ha följande aktiviteter:

             13 december            Luciadagen bjuder vi på ”lusse-fika”
            19-23 december      Vi bjuder på glögg och pepparkakor

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

 *  Utnyttja möjligheten till skatteavdrag genom att pensionsspara.

 *  Varför inte ge bort en SPAX i julklapp – Kapitalgaranterad
      placering med chans till riktigt bra avkastning.

     Kontakta oss så hjälper vi dig gärna att räkna.

                      Så vill vi till slut önska alla våra fantastiska kunder

       GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

                                Långasjö Sockens Sparbank
                                                    -bygdens bank sedan 1880-
                                                       tel. 0471-24 49 90  fax. 0471-24 49 99
                                                       hemsida www.langasjosparbank.se
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Rapport från Klasatorpet den 16
september 2005

Det har varit dragning på det lotteri som
hembygdsföreningen anordnat
tillsammans med Roland Fransson,
Rungeboholm. ”Lotteri-fölet” har med
sin mamma varit en av attraktionerna
på Klasatorpet i sommar och har
dessutom hållit beteshagen i hävd. Stoets
namn är Chiquita och fölet heter Nicol.
Nu är verksamheten i stort sett avslutad
och dessutom gräset avbetat. Roland
Fransson samt hembygdsföreningens
ordf. Stig Hermansson överlämnade
fölet, som är en rödskimmel, till den
lycklige vinnaren Karl-Erik Lennartsson.
Karl-Erik är en av medarbetarna på
Klasatorpet så fölet var redan bekant
med sin nye husbonde

Hembygdsföreningen rapporterar...

Rapport från Höstfesten den 11
november 2005

Klasatorpskommittén hade i år planerat
för en avslutning på hemmaplan och när
så
småningom hösten infann sig blev det
höstfest i en alldeles lagom fylld
Bygdegård.
Förutom Klasatorpsmedarbetarna var
också många andra som samarbetat med
Hembygdsföreningen under det gångna
året inbjudna. Gösta Johansson hälsade
alla välkomna och bjöd till bords. Under
gemytlig stämning intogs det ena goda
efter det andra och efter maten underhöll
trubaduren Sven Nilsson med bl a flera
Dan Andersson-tolkningar.

Efter ytterligare samvaro och
sångunderhållning framförde Gösta
Johansson ett speciellt tack till Klas
Fredriksson för hans ovärderliga insatser
när framför allt turistbussarna anländer.
Då är det många researrangörer som
frågar ”Är han här”?  – Vilken han??  –
”Han som spelar!!”  Klas har hittills spelat
vid mer än 1900 tillfällen på Klasatorpet.
För flera års ”hästsamarbete” tackades
även Roland och Ann-Christine Fransson
med en blomsterkorg.
Ordf. i Hembygdsföreningen, Stig

Hermansson, tackade festkommittén i
Klasatorpskommittén och därmed alla
medarbetarna för deras insatser för att
öka attraktionskraften i Långasjö och
även göra det möjligt att träffas vid en
så trevlig avslutningsfest. Som
representant för ”moderbolaget” i
hembygdsverksamheten uttryckte han
sin uppskattning för alla ”dotterföretag”
och avknoppningar som bidrar till att
skapa trivsamhet i bygden. Han vände
sig bl a till Kaffestugans omtänksamma
grupp som skapat en mötesplats för såväl
fastboende som turister. För turisternas
bästa har vandrarhemmet fungerat under
Sylvette och Roland Axelssons ledning
under olika former i 10 år. Värdparet
avtackades nu för sina förtjänstfulla
insatser av Elsie Fransson från
vandrarhemskommittén. Samtidigt
passade Stig Hermansson och Elsie
Fransson på att välkomna det nya
värdparet som tillträder den 1 jan 2006
-  Eva och Andreas Garami – och
önskade dem lycka till.
Hembygdsföreningen har av tradition
varit inriktad på liv och verksamhet i hus
och gårdar, men det finns naturligtvis
också en museal avdelning. Den har de
senaste åren fört en tynande tillvaro men
föremålen har haft en fortsatt förvaring
hos Britta och Jan-Erik Fransson på
Garvaregården. Ordf. framförde

föreningens tack och överlämnade en
blomstergrupp
Under det efterföljande kaffet uppstod
spontana hyllningar av såväl
födelsedagsbarn som bröllopspar och
därefter kunde alla gå hem och känna
sig nöjda med att sammanhållning ger
styrka och glädje.

Stig Hermansson

 Vandrarhemmets värdpar Roland och
   Sylvette  Axelsson avtackdes

            AEROBICS

          Långasjö gymnastiksal

               Söndagar 17.30
   20 kr

Ledare är Anna Olsson
 och Silvia Sculac

”Det är inte för sent att börja
NU”

Långasjö GoIF
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Mattis liv – 30 års
släktforskning

Mattis Larsson född i Trollamåla,
Långasjö, död i Kroksjö, Mortorp

Min mormors förfäder kommer till
största delen från Långasjö socken. De
flesta anorna har inte varit så svåra att
hitta, men den ena körde jag fast på
och det har dröjt 30 år innan jag nu har
hittat vart han flyttade när han ströks
ur kyrkoboken i Harebo 1786.

Efter många års undran hittade jag vart
min mormors morfars farmors far
Mattis Larsson, född 1738 i Trollamåla,
tagit vägen. Vid första giftet 1761
flyttade han till Harebo och fick två
döttrar. Hustrun dog redan 1769 och
Mattis gifte om sig 1770 med Ingrid
Pehrsdotter från Lassamåla,
Vissefjärda. Paret fick två söner, Per
1775 och Jonas 1776 och brukade
Harebo till 1786. Då ströks hela
familjen i husförhörslängden utan
anteckningar om vart de tog vägen.
Döttrarna övertog gården som ju var
deras mödernearv.
 Familjen hade flyttat till hustruns
hemby Lassamåla, men eftersom
husförhörslängd saknas före 1801 i
Vissefjärda kunde jag inte hitta dem.
Hösten 2004 hittade jag Ingrid
Pehrsdotters bouppteckning från okt
1790 men ingen efter Mattis.
Kyrkböckerna är mycket bristfälliga i
Vissefjärda så något hopp att hitta
honom igen hade jag inte.
 Nu har han av en händelse dykt upp
död i Kroksjö, Mortorp 1823! Åldern i
dödboken stämmer inte med
födelseboken och den husförhörslängd
han finns i gör honom ännu äldre men
Lassamåla och Kroksjö ligger nära
varandra så det är troligt att det är han.
Och namnet Mattis Larsson är inget
vanligt namn i dessa trakter.
 I A1:4 (1810-1814 Mortorp) s 46 finns
i Kroksjö en Mattis Larsson f 1729, H
Stina f 1748, Dt Ingrid Lena f 1787
och S Jonas f 1775. Enligt vigselboken
vigdes Torparen Mattis Larsson i
Kroksjö den 25 april 1791 med änkan
Stina Månsdotter. ”Min” Mattis Larsson

hade ju en son Jonas född 1776 i
Långasjö, det kan vara han som står som
f 1775 i Kroksjö.
 Tredje hustrun var änka efter
båtsmannen Olof  Wågehals på W Alsjö
ägor, Mortorp, död 29 dec 1789, 35 år.
De hade gift sig 23 nov 1777 i Mortorp
och fick 17 maj, 1778 sonen Jaen som
strax avled och den 3 mars 1787
tvillingarna Andreas och Ingrid Lena.
Andreas avled redan 30 mars 1787 men
Ingrid Lena finns med modern i Kroksjö.
 Jag har kollat mantalslängderna för tiden
1786-1820 som finns på SVAR:s
internetsida. 1786-1790 fanns i
Lassamåla torparen Mattis Larsson med
”utgammal” hustru (även om hon bara
var 50 år vid sin död). Vid
mantalsskrivningen 1791 var han ensam
(hustrun hade ju dött i okt. 1790). 1792
fanns han inte i Lassamåla.
 1792 fanns däremot en Mattis Larsson
inhyses i Kroksjö, Mortorp. Från 1793
betalar han skatt även för hustrun. De
kallas utfattiga, bräckliga och utgamla.
Sista gången de nämns i mantalslängden
är 1810, efter det behövde de inte betala
skatt längre. 1809 är pigan Ingrid 16
antecknad. Kan det vara hustruns dotter
Ingrid Lena f 1787?
 1811 betalar Jonas Mattisson skatt för
torpet och pigan Ingrid är 18 år. Därefter
finns inget om familjen i mantalslängden
i Kroksjö.
 Mattis har jag nu hittat när jag letade på
ett helt annat sidospår. Den första
släktforskarkurs jag deltog i Växjö sade
kursledaren att man ska ha tid, tur och
tålamod när man forskar vilket väl detta
fall är ett bevis på. Det har tagit 30 år
att hitta och det var rena turen att jag
fann min Mattis Larsson.

Mattis liv i sammanfattning:

Född 21 jan 1738 i Trollamåla, son till
Lars Gummesson och Botil Nilsdotter.
Död 29 nov 1823 i Kroksjö, Mortorp.

Gift I , 29 maj 1761 med Elin
Pehrsdotter i Harebo (1745-69)
Gift II, 11 nov 1770 med Ingrid
Pehrsdotter från Lassamåla (1740-90)
Gift III, 25 apr 1791 med änkan Stina
Månsdotter

Barn:
- Ingrid, född 21 aug 1765 i Harebo
(första giftet)
- Elisabeth, född 12 feb 1768 i Harebo
(första giftet)
- Per, född 3 jan 1775 i Harebo (andra
giftet)
- Jonas, född 24 feb 1776 i Harebo
(andra giftet)

Mattis Larsson bodde 1761-86 i Harebo
som hemmansbrukare, 1786-91 var han
torpare i Lassamåla, 1791-1823 inhyses,
bräcklig och utfattig i Kroksjö. Första
äktenskapet varade i 8 år, andra i 20 år
och det tredje i 32 år innan han vid 85
års ålder avled.

Lena Nilsson, Smedby

God Jul o Gott Nytt År

önskar Långasjö

Skytteförening   
Vi kommer att starta vårterminen den
22 januari kl 17.00 - 19.00.
O.B.S  Nya ingången till skyttehallen
är på framsidan vänstra källartrappan
vid stora entren.
Efter lite ombyggnation blir det ett nytt
sekreteriat och samlingsrum med
lite uppfräschade möbler.
Detta kommer att bli ett lyft för oss
alla, bättre skyttemiljö, fler moderna
banor, nära till toalett o vatten mm.

Alla Hjärtligt Välkomna Styrelsen
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”Från Advent till Fastan”

Långasjö församling informerar
26.11 Lördag 14.00 Andakt Allégården, Lennart Persson, Brita Mård

Centerns kvinnoförbund bjuder på kaffe.
27.11 1:a Advent 10.00 Högmässa, Lennart PerssonKyrkkaffe genom Röda korset.
1.12 Torsdag 16.00 Nattvardsgudstjänst Allégården, Annette Geyer
4.12 2:a Advent 10.00 Söndagsmässa, Annette Geyer
7.12 Onsdag 14.00 Träff för  daglediga i Sockenstugan, Lennart Persson

”Den folkkäre poeten” om Bo Setterlind.
Kaffe serveras.

8.12 Torsdag 16.00 Andakt Allégården, Annette Geyer
11.12 3:e Advent 10.00 Söndagsgudstjänst, Annette Geyer
13.12 Tisdag 18.00 Luciagudstjänst i kyrkan, Annette Geyer

Luciatåg från skolan. Arrangör Röda korset, kollekt till
”Världens barn”

15.12 Torsdag 16.00 Andakt Allégården, Lennart Persson
18.12 4:e Advent 9.30 Söndagsmässa, Lennart Persson
21.12 Onsdag 8.00 Skolavslutning
22.12 Torsdag 16.00 Andakt Allégården Sångarbröderna, Annette Geyer
24.12 Julafton 16.30 Julbön vid krubban, Lennart Persson

Sång Annacarin Mård, Åsa Cederholm
23.30 Midnattsmässa, Lennart Persson

Kyrkokören.
25.12 Julotta 06.00 Emmaboda kyrka, Annette Geyer
26.12 Annandag jul 16.00 Musikgudstjänst i Emmaboda kyrka. (Gemensam), A. Geyer

Emmaboda kyrkokör.
31.12 Nyårsafton 16.30 Andakt  Allégården, Lennart Persson

18.00 Nyårsbön, Lennart Persson
1.1 Nyårsdagen 18.00 Mässa med tankar inför det nya året, Lennart Persson

Sång: Köriosa.
6.1 Trettondag jul 16.00 Musikgudstjänst, Annette Geyer

Kyrkokören.
8.1 Söndagen e 14.00 Familjegudstjänst, Annette Geyer

Trettondagen Julfest för Sockenstugan.
15.1 2:a söndagen e 10.00 Söndagsmässa, Lennart Persson

Trettondagen
22.1 3:e söndagen e  10.00 Högmässa gemensam med Emmaboda församling i Långasjö

Trettondagen kyrka, Thomas Lindh
Mottagande av vår nya komminister Thomas Lindh, A.  Geyer
Kyrkokören
Kyrkkaffe i sockenstugan.

29.1 4:e söndagen e 11.00 Högmässa i Emmaboda kyrka, Hanna Stark, Annette Geyer
Trettondagen och Thomas Lindh

Mottagande av pastorsadjunkt Hanna Starck.
Sångarbröderna.
Kyrkkaffe.

16
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I januari får Långasjö och Emmaboda församlingar glädjen att ta emot två nya präster.
Thomas Lindh som blir komminister med ansvar för Långasjö församling.
Han får berätta mer om sig själv i nästa nummer av Träskoposten.
Samt Hanna Starck som ska vara hos oss ett år. Hon är  pastorsadjunkt vilket man är  det första året efter
prästvigningen.

Det ska bli mycket roligt att få ta emot dessa två nya medarbetare.
Välkomna med söndagen den 22.1 i Långasjö samt söndagen den 29.1 i Emmaboda.
………………………………………………………………………………………………….

Långasjö församling önskar er alla en fridfull jul och ett välsignat nytt år!

Genom Annette Geyer er kyrkoherde

5.2 Kyndels- 16.00 Ljusmässa, Thomas Lindh
mässodagen Långasjö kyrkokör.

12.2 Septuagesima 9.30 Söndagsmässa, Annette Geyer
19.2 Sexagesima 9.30 Söndagsmässa, Thomas Lindh
26.2 Fastlagssöndagen 10.00 Familjegudstjänst, Dopets dag, Thomas Lindh

Välkomna till
Generations- och kulturöverbryggande

IT-café
 Träffpunkten Allégården

Kyrkväg.38 Långasjö
Öppet 9-19

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************
Träffpunkten Allégården

är en Generations- och kulturöverbryggande mötesplats
Vill ni boka lokaler för möten, träffar, föreläsningar eller

filmkvällar?
Hör av er till Anneli Djerf

070-24 72 950
Vill ni bara komma och ta en fika i café, läsa
tidningen eller för att umgås så är ni alltid

välkomna
Detta händer på Träffpunkten Allégården

Filmcafé
Fredag 2 December

kl.14.30

Långasjö röda korskrets bjuder på fika
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Vår nya präst söker
boende i Långasjö

Hej,
Jag heter Thomas Lindh och är den
nya prästen i Långasjö. Jag börjar min
tjänst i januari och jag tycker att det
ska bli väldigt roligt. Prästgården är
fantastisk, men alldeles för stor, så jag
skulle vilja hyra eller köpa ett mindre
hus, gärna i äldre stil.
Ring tfn 070-686 04 53 (hem) eller
070-203 833 (jobb).

Varma hälsningar Thomas Lindh
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Ljuset är på väg emot oss……………………

Tiden går fort. Snart är det jul igen. Många av oss tänker kanske att det inte var länge sedan vi satte in julsakerna i
förrådet, nu ska de åter fram igen…….
Novembermörka fönster ska putsas och adventsljusstakarna ska fram, snart klär vi Lucior och tärnor i ljuskronor
och vita kläder, allt berättar om ljuset som kommer mot oss mitt i mörkret.

Din kyrka och din församling här i Långasjö vill vara en plats där ljuset lyser. En plats för eftertanke, gemenskap och
värme. Vi har ett uppdrag från ljusets Gud att vara ljushållare i mörkret. Ett ljus som lyser för dig i livets alla skeden.

Vi tänder ett dopljus vid livets början. Ett ljus som ska påminna alla små liv att de är burna i en famn som är större
än allt annat, en trygg skön famn.

Vi tänder ljus vid våra gudstjänster, dit du får komma för att hitta lite vila i vardagens jäkt, och för att hitta tonen
inom dig, och höra rösten som viskar” Jag är med dig alla dagar”.

Vi tänder ljus i ljusbäraren i kyrkan, för någon eller något vi tänker på,  en handling i all enkelhet men som värmer för
stunden.

Vi tänder ljus i dödens närhet, för att påminna om Gud som säger ” Jag är livets ljus” , och ber om att det ljuset också
ska lysa för oss genom tunneln mellan liv och död och fram till liv igen!

Det är gott att det kommer att lysa så många ljus nu i våra hem, i vår kyrka,  överallt runt omkring oss.
Vi behöver det. Det ligger mycket i orden: ”Förbanna inte mörkret, tänd ett ljus istället”.

Så när jag nu av hela mitt hjärta vill önska er en fin Adventstid, en fridfull jul och ett välsignat nytt år, så gör jag det
i kraft av Livets Gud, ljusets Herre. Det är om honom vi ska sjunga, berätta, mysa och glädjas nu i juletid, den Gud
som valde att komma till oss som ett litet hjälplöst barn, som hade sådant förtroende för oss att han lät sig utlämnas
i våra händer!

Så låt våra ljus få lysa också framöver i vår kyrka, i våra hem och i våra hjärtan!

”Barn och stjärnor föds i mörkret utan skydd av våld och vapen,
Mitt i mörkret bjuder livet oss att växa som en låga.
Ljuset bär oss.  Gud är nära i ett litet barn som ser oss.
Ljuset bär oss.  Gud är nära i ett litet barn som ser oss.

Bär vi barnet i vårt hjärta blir vi bot för världens plåga.
Gud är hos oss, ljus i natten, för att hjälpa oss att våga.
Ljuset bär oss. Gud är nära i ett litet barn som ser oss.
Ljuset bär oss Gud är nära i ett litet barn som ser oss.”

Sv Ps 744 Text: Ylva Eggehorn
Musik: H. Nyberg.

Annette Geyer
kyrkoherde
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Summering av
Mundekulla
Kulturkväll
Häromdagen ringde Ethel Svensson och
frågade om jag ville skriva något om
Mundekulla Kulturkväll som ägde rum
den 25 september. Därmed kommer här
en liten summering av evenemanget.

Vi upplevde att eftermiddagen och
kvällen gick över våra
förväntningar med drygt 20
konstnärer, hantverkare och
underhållare som på olika sätt
förgyllde stämningen för de ca 200
besökarna.

 Nämnas bör att det nog aldrig svängt
så mycket i Mundekullas Cafe som när
Torgny Berndtsson, Arnold i Lida och
Siv Fransson drog av några gamla
slagdängor.

 Det var trängsel nästan ut på
Ladugårdsplan. När de sjungit så taket
nästan lyftes var det ungdomarnas tur.
Peter Nordström och skönsjungande

Linda Svensson samt Skogshuggar- Calle
sjöng på Höloftet och lyckades skapa en
intim stämning och framåt småtimmarna
erbjöds värme filtar till åhörarna.
Beträffande konst så kunde detta
avnjutas i praktiskt taget varje utrymme
på gården för att nämna några så fanns
ungdomarna Anna Franksson, Thomas
Klaesson och Christer Cytreus på Logen
tillsammans med ålderkvinnorna Ingrid
Franzen och Saga Elovson. Inte minst
bör nämnas att Anna Frankssons
”historiska” och omtalade bil rönte stort
intresse på Lagårdsplanen. I Ladan
stoltserade Eva Garami och Ethel
Svensson med sitt hantverk och på
Höloftet strålade Tommy ”TC”
Karlssons oemotståndliga konst. Inte att
förglömma byns egna förmågor med
Akvereller av Peter Frederiksen, Väveri
med Siv Fransson samt Oljemålningar
av Anne Nilsdotter Elmberg och
huspigan Camilla Claesson.
Den som ville unna sig lite hälsosam
behandling (förutom Carle Johans
morötter som tog slut långt innan
mörkrets inbrott) kunde avnjuta massage
av både Sias Massagebod och Anne
Waldemarsons ansiktmassage.
När solen sken som vackrast var det
hästhoppning på Ängen (se bild) till
folkets förtjusning och dessförinnan även
en historisk vandring och pekade ut vad
som kan ha varit gamla gravrösen samt
andra unika platser i omnejden. Det är
facinerande vad mycket historia det finns
i våra bygder. Därefter började K-G sin
unika konstart, d.v.s Motorsågskonst av
högsta klass Under dagen växte det fram
ett porträtt av byns sista bonde Fritz
Karlsson blickandes ut över ängarna med
grepen nerborrad i jorden. En fin symbol
för all bönder som kämpat på under

årens lopp och fortfarande finns
representerade i vår bygd…

Nytt evenemang nästa år
Redan dagen efter evenemanget kom jag
till tals med Anna Franksson som dragit
ett stort lass vid skapandet av årets
kulturkväll och vi konstaterade att det
här kanske vi skulle kunna göra till en
årlig tradition framåt hösten när mörkret
faller på. Låt oss återkomma mer om
detta framöver, men nu är det ju snart
vinter…

Välkommen till Mundekullas Pulkabacke
i vinter
Snart blir det förhoppningsvis skid- och
pulka väder och jag tror att jag talar för
hela byn när jag säger att en av vinterns
höjdpunkter är när Mundekullabacken
fylls av barnaröster och skratt och
förhoppningsvis blir det så även denna
vinter. Under hösten har vi satt upp en
Hölada på kullen som tidigare stått i
skogen utanför Skallebo. Vi har även
gjort en liten eldstad och några
´sittkubbar´, så inte minst föräldrarna
känner sig välkomna att ta med sig
barnen dessa vinterdagar. Välkomna!

Vid pennan / Peter Elmberg

KLINTAKROGEN
ÄVEN I ÅR DUKAR VI UPP TRADITIONELL  JULBUFFÉ UNDER FÖLJANDE HELGDAGAR

Lördagen och söndagen:
19 - 20 november
 26 - 27 november
 3 - 4 december
10 - 11 december
17 - 18 december
För vidare information, ring 504 11

Öppettider:
Måndag 09.00 – 14.30
Tis – Fre 09.00 – 16.00
Lör – Sön 12.00 – 18.00

Varmt välkomna!

God Jul

och

Gott Nytt År
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SPF Elva Emmaboda

För seniorer i tiden

Upplysningar om vår verksamhet lämnas av styrelsen

Ordförande Karin Hansson    0471-102 84
V Ordf. Allan Fransson 104 04
Sekreterare Ann-Margret Brodin 333 72
Kassör Roy Hammar 107 72
Medlemssekr.Bruno Svensson 104 86
Reseansv. Sven Vidstrand 107 56
Reseansv. Eine Svensson 102 89
Studieansv. Siw Weiber 100 35

Program 2005-2006
Tid: Kl. 14.00

13 december Vissefjärda Församlingshem
Obs!  Luciatablå.
Kl. 12.00 Julbord.

Sånggruppen medverkar.

10 januari Algutsboda Församlingshem
Kyrkoherde Sven Ljungdahl, parentation.

Anders Weijk berättar om beredskapstiden
1939-1945.
Sånggruppen medverkar.

14 februari Lindås Folkets Hus
Årsmöte. SPF:s lokala förmågor underhåller.

14 mars Emmaboda Församlingshem
”Gubbarna” från Metodistkyrkan sjunger och spelar.

Kyrkoherde Annette Geyer medverkar.

11 april Långasjö Bygdegård
Spelorrarna från Rödeby underhåller.

9 maj Vissefjärda Församlingshem
Vårsupé.

Sånggruppen medverkar.

Välkommen även du som medlem!

Mötesverksamhet
Vid våra träffar förekommer utöver aktuella
programinslag
även föreningsinformation, kaffeservering och lotterier.
Den sista lördagen i varje månad kan Du läsa om våra
aktiviteter i SPF:s gemensamma annons.
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Adventskonsert
med John Martin Bengtsson

Sjunger allt från Frank Sinatra till svensk visa och julklassiker, men
framförallt sånger från de 10 musikaler han framfört i Växjö.

Långasjös sexor framför sitt luciatåg.
Kaffeservering

Entré 120:-
                                   Långasjö Bygdegårdsförening

Långasjö
Bygdegård

Tisdag den 6

dec. kl.18.00
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Äkta
Långasjöbo?

Jag fick brev från Emmaboda
kommun, som innehöll en enkät,
där man skulle besvara några frågor
anonymt. De första frågorna, som
handlade om när man var född och
om man var man eller kvinna, var
ju lätta.
Med nästa fråga blev det värre. Där
skulle man kryssa i var man var född.
Alternativen var: Sverige, Europa eller
Annat land. Jag är inte född i Sverige,
inte heller i Europa, utan i ett annat land.
Jag som alltid känt mig som och tänkt
på mig själv som en gammal och genuin
Långasjöbo, inte som någon från ett
annat land, började fundera på vad detta
betydde.

I mitt gamla pass står det att jag är född
i U.S.A., vilket innebär att jag var
amerikansk medborgare. Båda mina
föräldrar var emellertid svenskar. Pappa
var från Vissefjärda och mamma kom
från Lister Mjällby i Blekinge. De
träffades i St. Paul i Minnesota, dit de
flyttat från ett ganska fattigt Sverige, var
och en från sitt håll. Där gifte de sig och
fick
Två barn, varav jag är det ena. Det blev
dåliga tider även i Amerika och mina
föräldrar bestämde sig för att flytta
tillbaka till hemlandet. De packade så
mycket de fick plats med av sina
ägodelar i tre koffertar, resten såldes eller
gavs bort. Resan hem till Sverige var
1932. Jag var då tre och ett halvt år
gammal och min lillebror var två år. Det
var ovanligt att det kom hem en familj
från Amerika. De flesta som återvände
var ungkarlar.

Första tiden bodde vi hos farmor och
farfar i Frostensmåla, därefter en tid i
Bläsemåla, innan mina föräldrar 1933
köpte torpet Sjöholmen i Piggsmåla.
Med i flytten till Piggsmåla, var en liten
nyfödd bror och efter några år fick vi
en lillasyster. Hon var den enda av oss
fyra syskon som är född i Långasjö
socken dvs. den enda som är en ”äkta”
Långasjöbo.  Jag har inte några minnen
från landet där jag är född eller resan
därifrån. Däremot pratade mina

föräldrar mycket om ”landet över där”
och jag gjorde mig många bilder om hur
det hade varit. Inte heller hemkomsten
till Sverige och mötet med mina
farföräldrar har satt några minnesspår.
Mina första minnen är från min brors
födelse I Bläsemåla och flytten till
Pigssmåla i Långasjö socken. Man kan
säga att under hela den del av mitt liv
som jag kommer ihåg har jag varit
Långasjöbo. I Piggsmåla hade jag inga
lekkamrater, eftersom vi bodde ganska
långt från byn. Jag lekte med mina yngre
syskon och det fanns många stenrösen
där man kunde hitta spännande glasbiter
och burkar att leka med. Några år senare
föddes det barn i granngården och mina
syskon fick lekkamrater.

1935 började jag skolan. Det var långt
dit och eftersom jag var liten till växten
skulle jag inte klara av att gå hela vägen.
Jag fick bo hos mina farföräldrar.
Därifrån var det inte så långt att gå till
Pellamåla skola. Farfar hade såg.
Bönderna kom och fick sina stockar
sågade och hade virke med sig hem.
Eftersom han var mjölnare också gick
det bra att få lite säd mald på samma
gång. Sågen och kvarnen drevs av ett
vattenhjul. Hos farmor och farfar var
det liv och rörelse. Här kunde jag också
leka med en grannpojke som var ett år
yngre än jag. När farmor skulle till
affären fick jag följa med. Varken
farmor eller farfar ägde någon cykel så
det var bara till att få den dryga
halvmilen. Min första cykel fick jag när
jag skulle gå i konfirmationen i
Eringsboda det året jag fyllde 13 år. Fram
till dess gick jag till skolan, i början ensam
genom skogen den ganska långa vägen.
Det måste ha varit jobbigt för mina
farföräldrar att ha en livlig unge hos sig
i veckorna. Min förståndige farfar insåg
att den lilla klena ungen behövde
motioneras och farmor skickade med
stora smörgåsar till skolan för att jag
skulle växa.

Min klass var inte så stor. Den bestod
av tre förstaklassare och fyra
andraklassare. Undervisningen hade inte
alltid så hög nivå. Fröken godkände inte
mina tvåor. Jag skrev sådana tvåor som
farmor visat mig och kunde inte förstå
vad som var fel. När jag besökte min
faster berättade jag mina bekymmer och
hon visade mig på ett annat sätt att skriva

tvåor. Dessa tvåor godkände fröken och
sen var det aldrig något problem med
mina siffror mer. Klasskamraten som
satt bakom mig kunde inte skriva treor,
hon vände på dem. En dag när fröken
gick ut tog jag hennes bok och skrev
treor åt henne. Fröken upptäckte vad vi
gjort och vi fick gå fram till katedern
för att smaka på rottingen.
Klasskamraten blev så rädd att hon
kissade i byxorna, vilket resulterade i
ännu mer stryk. Nästa termin hade jag
vuxit mig större och starkare och orkade
gå till skolan i Gäddegöl, vilket var den
närmaste skolan. Jag hade det mycket
bra hos mina farföräldrar, men hur det
än är, så är hemma bäst.  Detta var några
minnen från mina första sju år.

Efter det att jag fick den här enkäten
har jag tänkt mycket på vem jag är, jag
som har bott och arbetat i Långasjö
socken i över 70 år, men som är född i
en stad i ett annat land och kom till ett
torp långt in i skogen.

Invandrare 75+

Skriven av June Eriksson till
författartävlingen för Långasjö Gille
2004.
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Framgångar i fotboll för våra ungdomslag 
Under säsongen har Långasjö GoIF, Lindås BK och Emmaboda IS för första gången samarbete med fotbollslag inom 7 mannafotbollen. 
(Upp till 12 år). Samarbetet på 11 manna har pågått under flera år under namnet ELL. I en del lag är det barn från Lindås och Långasjö och i 
en del lag är det alla tre föreningarna som är med. Framgångarna har inte låtit vänta på sig. Det har blivit några seriesegrar och några andra 
och tredjeplatser. Lagen inom 7 manna heter ELL komb (kombination), och lagen på 11 mannasidan heter ELL. 
 

 
Martin Nilsson (EIS), Mårten Olsson (LBK) Oscar Victorsson (LBK), Emil Eklund 
(LGoIF) Marcus Kukec (EIS) Emin Dugic (LBK), Emil Isaksson (EIS) Rasmus 
Elmgren (LGoIF) Anton Ernlothsson (LBK) Isak Jonsson (LBK) Simon Einarsson 
(EIS) Anton Alriksson (LGoIF) Kristoffer Andersson (EIS) Linus Ikonen (LBK) Kim 
Karlsson (EIS) Jakob Karlsson (LGoIF) Edvin Karlsson (LGoIF), Claes Johansson 
(EIS) Målvakt Linus Olsson (LGoIF) och Jonas Fors   

 
Tjejer födda 92,93 från Emmaboda Lindås och Långasjö 

 
Från väster uppe 
Andre Steen, Fredrik Nylander, Adam Berdth, Erik Stål, Rasmus Elmgren , Mårten 
Olsson, Oskar Viktorsson,  
Gunnar Jonasson , Edvin Karlsson, Didde Andersson, Erik Färnström, Albin 
Gustavsson, Dennis Andersson, Anton Alriksson 
 

 
ELL P94 blev seriesegrare i P11 SÖ blå 
TABELL S V O F +/- P 

 

1.  ELL komb röd 16 13 1 2 123 - 57 40 

2.  Kronofors IF 16 13 0 3 84 - 36 39 

3.  Pukebergs BK 16 12 0 4 99 - 56 36 

4.  Trekantens IF 16 11 1 4 91 - 50 34 

5.  IFK Påryd 16 7 1 8 94 - 66 22 

6.  Madesjö IF 16 6 0 10 73 - 95 18 

7.  
Timmernabbens 
IF 

16 4 0 12 58 - 119 12 

8.  Smedby BoIK 16 2 1 13 49 - 124 7 

9.  Rockneby IK 16 1 2 13 57 - 125 5 

 
F13 S 1 
TABELL S V O F +/- P 

 
1.  E.L.L. 2 9-m 18 15 2 1 62 - 12 47 

2.  
Hovmantorps 
GoIF 

18 15 1 2 65 - 8 46 

3.  Tingsryds FF 18 14 1 3 113 - 27 43 

4.  Madesjö IF 2 18 10 2 6 62 - 27 32 

5.  Växjö FF 2 18 8 3 7 58 - 48 27 

6.  Alvesta GIF 18 7 1 10 35 - 47 22 

7.  Hovshaga AIF 18 4 2 12 24 - 73 14 

8.  LSK Lessebo 18 3 2 13 17 - 66 11 

9.  Norrhults BK 18 3 2 13 28 - 91 11 

10.  LSK 18 3 0 15 23 - 88 9 

 
P10 blev i år en kombination Lindås/Långasjö, en 
mycket lyckad kombination skulle det visa sig. Det 
blev serieseger efter att de endast förlorat en match 
under seriespelet. 
Det som gläder oss ledare är att pojkarna verkligen 
haft viljan att spela fotboll. Det ska bli spännande 
att se utvecklingen under nästa år. 
 
TABELL S V O F +/- P 

 
1.  ELL komb (LBK/Lå.) 12 11 0 1 54 - 22 33 

2.  Emmaboda IS 12 10 0 2 54 - 10 30 

3.  Nybro IF 12 7 1 4 61 - 30 22 

4.  Pukebergs BK 12 6 0 6 42 - 33 18 

5.  Johansfors/Vissefjär 12 5 1 6 41 - 28 16 

6.  Torsås GOIF 11 1 0 10 25 - 83 3 

7.  GIF/GSK 11 0 0 11 8 - 79 0 

 



 

 

 
Långasjö GoIf/Lindås BK P13 
Övre raden från vänster. Viktor Karlsson (LBK), Joacim Albertsson (LGoIF), 
Simon Everhult (LBK), Matthias Rundqvist (LBK), Felix Henriksson (LBK), Filip 
Steen (LGoIF), Pontus Cederholm (LBK), Filip Elmersson (LGoIF), Alexander 
Sjögren (LGoIF) Undre raden från vänster. Ted Hammarling (LGoIF), Rickard 
Erlingsson (LGoIF), Robin Rickardsson (LBK),  David Nylander (LBK),  Linus 
Henrikssin (LBK),  Kristoffer Axelsson (LGoIF), Joakim Karlsson (LGoIF) 
 

 
Långasjö GoIf/Lindås BK P12 
Övre raden från vänster. 
Hampus Algotsson (LGoIF), Villman Jonasson (LGoIF), Kristoffer Axelsson 
(LGoIF), Fredrik Karlsson (LBK), Dennis Bennsäter (LGoIF), Linus Henriksson 
(LBK), Max Elmgren (LGoIF), Robert Dalhskog (LGoIF) Undre raden från 
vänster. Rickard Fransson (LGoIF),  David Torbjörnsson (LGoIF),  Filip Olsson 
(LGoIF),  Emin Dugic (LBK), Jesper Karlsson (LBK) 

 

P13 S3 
TABELL S V O F +/- P 

 
1.  Hovmantorps GOIF 16 12 0 4 79 - 31 36  
2.  E.L.L. 2 (LBK/Lå.) 16 9 3 4 66 - 38 30  
3.  Konga/Älmeboda/Linne 16 9 1 6 50 - 46 28  
4.  Väckelsångs IK 16 9 0 7 66 - 52 27  
5.  Ingelstads IK 16 8 0 8 48 - 42 24  
6.  Emmaboda IS (P93) 16 7 0 9 48 - 70 21  
7.  Urshults IF 16 6 1 9 44 - 64 19  
8.  Tingsryds FF 16 5 2 9 51 - 59 17  
9.  LSK 16 2 3 11 29 - 79 9  
 
 
 
 
 
 
P12 Sö gul 
TABELL S V O F +/- P 

 

1.  IFK Berga 18 15 0 3 135 - 47 45 

2.  Lindsdals IF 18 14 1 3 124 - 41 43 

3.  ELL komb (LBK/Lå.) 18 13 0 5 104 - 61 39 

4.  Tvärskogs IF 18 13 0 5 93 - 68 39 

5.  Söderåkra AIK 18 6 2 10 64 - 82 20 

6.  Pukebergs BK 18 6 2 10 68 - 92 20 

7.  Norra Tång/Bergkvara 18 6 2 10 62 - 95 20 

8.  Torsås GoIF 18 6 0 12 74 - 90 18 

9.  Johansfors/Vissefjär 18 4 1 13 63 - 121 13 

10.  GSK/GIF 18 3 0 15 51 - 141 9 

 
 
 
 
 
Knattelaget som är födda 99-96 har med hjälp 
av två 97 or från Lindås spelat i en 
träningsserie. Där räknas inga poäng och i de 
flesta lagen är det väldigt varierande åldrar. 
Totalt spelades 10 matcher mot Halltorp, 
Madesjö, Berghvara/Norra Tång, 
Gullabo/Gullaboås och Vissefjärda. I denna 
ålder är det kanske inte så viktigt med 
resultaten, men dessa duktiga grabbar och 
tjejer tog hem segern i 9 matcher av 10.  
På bilden syns, Alfred Sjögren (LGoIF) 
Dennis Andersson (LBK), Villiam Gustavsson 
(LGoIF), Axel Hagström (LGoIF), Edvin 
Karlsson (LGoIF) Henrik Wolf (LBK), Linus 
Eklund (LGoIF), Adam Garami (LGoIF) 
Danica Svensson (LGoIF), Filip 
Kronmar(LGoIF), Albin Klaesson (LGoIF), 
Joel Gunnarsson (LGoIF) och Mik Fransson 
(LGoIF) 



SKOLNYTT –från skola och barnomsorg i Långasjö 
Nr 6 ht 2005 

     
Aktuellt från 
Lokala 
föräldrastyrelsen: 
 
 
Valet till nästa års styrelse är i 
full gång, och inom någon 
vecka kommer alla föräldrar få 
en röstsedel hem med barnen.  
 
I övrigt går året mot sitt slut 
och några större projekt är inte 
på gång. 
 
 

Rapport från 
rektorn 
Hej  
Här kommer lite information 
från skola, förskola och 
fritidshem i Långasjö. 
Som ni väl vet så har vi haft 
besök av Karolina Klûft och 
jag kan lova att det var 
uppskattat av eleverna. Det 
var stor koncentration bland 
barnen och Karolina fick 
många skiftande frågor 
exempelvis:  
Har du något husdjur? Hon 
hade en liten fågel som hette 
Snövit. 
Dricker du kaffe?  Det gjorde 
hon inte 
Hur stort team hjälper dig 
när du är på en tävling? Hon 
hade fyra personer som 
hjälpte henne på olika sätt. 
 
Ingela Moberg som är 
dataansvarig på skolan hade 
digitalkameran framme och 
jag hoppas att hon har hunnit 

skicka vidare några bilder till 
Träskoposten, så att ni kan få 
se barnen och Karolina.  
 
Efteråt fick barnen stå i en 
lång kö för att få autografer 
och en så lugn och lång kö var 
det längesedan vi hade i 
skolan. Det var ett högt betyg 
till Karolina. 
Tidigare på dagen hade vi 
också fått en svängig konsert 
i skolan av musiklärarna. 
 
Vi har också haft en pillardag 
på skolan där alla barn var 
uppdelade i grupper och fick 
pilla och se hur en dator (och 
även andra tekniska saker) 
ser ut inuti och hur det 
fungerar. Pillardag är något 
som alla skolor i kommunen 
kan ha och det var Oskar från 
”Ung företagsamhet” i Kalmar 
som var med och lärde oss vad 
ett relä är o.s.v. 
Vi har ett stort bord i 
korridoren med saker som 
blev konstruerade den dagen. 
Om någon är intresserad så 
får ni gärna komma och titta 
på dem. Pillardagen satte 
både vår vaktmästare Sven 
och vår lokalvårdare Anna 
Greta i arbete. Sven fick köra 
två lass med trasiga och 
sönderpillade datorer till 
miljöstationen och när det 
gäller Anna Greta får vi vara 
glada att hon tar det mesta 
med ett glatt humör när man 
såg hur det såg ut efteråt i 
skolan. Vi hoppas att 
Pillardagen har gett eleverna 

en försmak på teknik och att 
undersöka och konstruera 
saker. 
 
På fritidshemmet Leoparden 
har man haft Hallowenfest 
under höstlovet och ätit kakor 
med godispumpor på, och det 
kan ju var och en förstå att 
det var uppskattat. 
 
På förskolan Korallen har 
personalen genomfört en 
framtidsverkstad för att 
kunna ta fram de områden 
som man helst vill utveckla på 
förskolan, detta är något som 
alla förskolor i Emmaboda har 
genomfört som ett led i vårt 
esf-projekt (KUF). Spännande 
att se var det landar.  
Ha en fortsatt bra höst  
Önskar  
Ingrid Bruze 
 

 
 
”Så här fin blev min bil” 
Filip i F-klassen. 
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Älgparken 
Det var roligt. Vi såg på älgarna och köpte saker. Älgarna hade 
roliga namn t.ex. August, Zacke. Han som guidade hette 
Kenneth. Vi åt lunch där. Vi tog genvägar och var uppe i tornen. 
Det fanns ett hus om älgens farligaste fiender.  
/Av Maja och Felix klass 3 och 4. 
 

 
Skolutflykt 
Först så var vi i Johansfors glasbruk. Sedan så åkte vi till en 
lekplats. När vi hade åkt från lekplatsen så åkte vi till en älgpark 
i Kosta. Sen åkte vi till en varggrop innan vi åkte till skolan och 
jobbade. 
/André och Zakarias 
 

 
 
Utflykten den 2/11 v. 44-05 
Vi åkte till Johansfors glasbruk och där fick vi en guidad tur i 
glasbruket. Sen stannade vi till vid lekparken i Eriksmåla. Och så 
åkte vi till älgparken och där gick vi på älgsafari. Det fanns 
också getter, grisar, duvor och hönor och älgar såklart. Sen så 
åkte vi till en varggrop vid Eriksmåla. Sen så åkte vi tillbaka till 
Långasjö. 
/Edvin och Mik 

Utflykten 
Vi åkte bil med Lotty, Agnetha, Jan och Diana till Johansfors 
glasbruk. Där fick vi se hur man gjorde glas och skålar. Vi 
guidades av Sven-Ove Fransson. Efter det fick vi blåsa glas 
själva. Lotty, Agnetha, Jan och Diana fick göra blompinnar av 
glas. Vi fick en blompinne av Sven-Ove till 3-4: an. Sedan åkte 
vi till Lekbacken och lekte. Sedan åkte vi till Kosta där åkte vi 
till Grönåsens älgpark. Och där träffade vi älgarna Prins Bertil, 
Mamma Silvia och pappa Karl-Gustaf. Vi träffade också andra 
älgar. Vi såg en älgkollision. Sedan åt vi. Vi fick en fralla, dricka 
och en yoghurt. Sedan åkte vi till en varggrop. Sedan åkte vi 
hem. 
/Sophie åk 3, Evelina åk 4. 
 

 
Skolutflykt 
Vi åkte till Johansfors glasbruk. Först tittade vi hur dom gjorde 
glas. Sen blåste vi själva glas. Sen åkte vi till en lekpark. Sen 
kom vi fram till älgparken. Först välkomnade han oss och ställde 
lite frågor innan vi fick gå en runda och kolla på älgar. Sen köpte 
vi lite saker. Till sist åkte vi till en varggrop innan vi åkte hem. 
Slut/Gunnar, Lukas. 
 
Utflykten onsdagen den 2 nov 2005 
Först åkte vi tjejer med Agnetha. Då åkte vi till Johansfors 
glasbruk. Där fick vi en guidad tur av Sven-Ove Fransson, 
Reginas pappa. Han visade vad glas består av. Sen visade han 
hur man gör glas. Vi fick också blåsa glas. Lärarna fick göra en 
blompinne av glas. Sedan åkte vi till lekbacken och var där en 
stund. Sedan åkte vi till älgparken i Kosta. Där fick vi en guidad 
tur. Dom första älgarna hett Silvia o Bertil o KarlGustav. Vi fick 
ge dom morötter. Vägen vi fick gå och titta på älgarna var 1300 
meter. Vi fick gå in på ett museum som inte var riktigt färdigt. 
Men där såg man älgens fiender. Emelie såg 4 älgar, Anna såg 7 
älgar. Sedan gick vi och kollade på älgolyckan. Det händer 
nästan 12-13 älgolyckor/dygn. Vi gick och åt. Efter det gick vi in 
i en älgshop. Det fanns en katt, Whiskey. Det fanns grisar, höns, 
tuppar, getter, kaniner o fåglar. Sedan åkte vi till det hemliga 
stället i Eriksmåla, där var det en varggrop. Sedan åkte vi hem 
med Lotty.   Av Anna och Emelie 

 
 
Skolutflykten den 2/11-05 
Vi började med att åka bil till Johansfors glasbruk. I glasbruket 
så blev vi guidade av Sven-Ove Fransson. Först visade Sven-
Ove oss hur man gör dricksglas. Sen fick vi blåsa glas. Det var 
kul! Lärarna fick snurra glas som skulle bli blompinnar som dom 
fick ta hem. Sven-Ove gjorde en blompinne som vi har i 3-4 
klassrum. Sen åkte vi till en lekplats där var vi ungefär i en 
kvart. Sen åkte vi vidare till Kosta älgpark och kallade på älgar. 
Johanna Torbjörnsson pussade en älg som hette Prins-Bertil. 
Prins-Bertils mamma heter Silvia o pappa heter Carl-Gustaf. När 
vi hade kollat på den älgfamiljen så gick vi och kollade på andra 
älgar. Vi såg en älg till och Julia Johansson tyckte att han skulle 
heta Bert! Han gick med oss ända tills det kom en bäck och där 
stannade ”Bert”! Vi såg tre älgar till alltså sju älgar sammanlagt. 
Det var egentligen fjorton älgar som ”bodde” där. Efter vi hade 
gått rundan så gick vi in i den lilla älgaffären! Det fanns andra 
djur där med tex. Duvor, Kaniner, Grisar m.m. Det fanns också 
en katt i affären som hette Wiskey! Han var en orange katt. Sen 
åt vi mat. Allégården bjöd oss på en matsäck som innehöll en 
macka, en yoggy, ett äpple och en Dricka. Sen åkte vi till ett 
”hemligt” ställe. Det var en varggrop. Sen åkte vi till skolan. När 
vi kom hem till skolan så slutade 3:an. 4:an fick rast då. Sen 
jobbade vi i 40 min till. Sen slutade vi för dagen.  
/Av Johanna Torbjörnsson och Julia Johansson 
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CAROLINA KLÜFT PÅ BESÖK I 
SKOLAN 
 
Den 4 oktober var Carolina Klüft på besök i 
Långasjö skola. Detta var ett resultat av årets 
”elevfullmäktigepengar”. 
Varje år träffas två representanter från varje 
skola i kommunen till ett elevfullmäktige. En 
summa per elev fastställs, och varje skola får 
önska något man vill göra eller köpa för dessa 
pengar. Vid fullmäktigemötet, som hålls av 
kommunalrådet Karl Erik Nilsson, får varje 
skola redogöra och argumentera för sina 
önskemål. I demokratisk ordning beslutar detta 
elevfullmäktige hur pengarna ska fördelas. Det 
räcker kanske inte till allt eleverna önskat och 
de kan få ge och ta lite mellan skolorna. 
I år önskade man ett besök av Carolina Klüft 
till Långasjö skola. Rektor Ingrid Bruze har 
under våren lagt ner mycket energi på att få 
Carolina att komma. 
Carolina tog inte ens betalt för sitt besök, så 
därför jobbar man just nu i elevrådet med olika 
alternativ att göra för pengarna. 
 

 
Carolina Klüft 
Klockan var lite över två när Carolina dök upp. 
Samtidigt som Bungy jump spelade Främling. 
Carola var Carolinas största idol, hon gillar 
musik med bra budskap fast hennes pojkvän 
Patrik gillar mest hårdrock. Hon har en svart 
Toyota som man bara trycker på en knapp så 
öppnas bilen. Hon sa att träna ska var roligt 
och att man ska kämpa så bra man kan och lära 
sig något nytt varje gång. Hon tränar 11 gånger 
i veckan för att bli starkare och bättre. Carolina 
hade inte räknat sina medaljer för om man har 
minne av det så behöver man inte medaljer sa 
hon. Carolina har en vit undulat för hon kan 
inte ha någon hund för hon är inte hemma så 
mycket men när hon slutar ska hon ha en hund. 
Carolina har varit ihop med Patrik i 4 ½ år. 
Dom träffades vid ett träningsläger i 

Lanzarote. Carolina har tre tränare. Dom heter 
Agne, Tobias och Håkan. Systrarna Kallur har 
också dom tränarna. Hon äter potatis, ris och 
pasta före en tävling för att man ska få energi 
snabbt och före en träning äter hon lite mer för 
att energin ska vara längre. Hon är mycket 
utomlands och hon har nytta av att kunna 
engelska. Carolina har många kompisar från 
andra länder. Även om inte matte eller 
engelska är roligt så har man mycket nytta av 
det. Tillslut så fick vi ställa oss i kö till 
autografer. Vi fick autografen på en bild 
med Carolina på, och sen skulle vi åka hem. 
Jag tyckte den här dan var jätterolig. 

Rickard Fransson klass 6 
 
Carros besök 
Vi satt i gympa salen och väntade på att hon 
skulle komma. En stund senare kom hon. Hon 
ställde sig längst bak i gympasalen medan 
musiklärarnas orkester spelade Främling. När 
den var slut gick Karolina Klüft fram och sa: 

- Hej, det är kul att vara här. 
Sen började vi ställa frågor. Carolina har en 
svart Toyota till bil. Men hon hade sin pojkvän 
Patriks bil., det är en Toyota med. Carro har 
varit ihop med Patrik i 4 ½ år. Carola är hennes 
idol. Hon har ett motto och det är att man ska 
ha roligt när man tränar, man ska kämpa och 
man ska lära sig något. Tränar gör hon väldigt 
ofta, 11 gånger i veckan. Hon har många 
medaljer men hon har aldrig räknat dom. Det 
värsta minnet hon har är när hon tog medalj 
men inte Patrik. Han blev jätteledsen när han 
inte fick nån medalj. Hon har 3 tränare. Agne, 
Håkan och Tobias. Carolina har väldigt många 
kompisar från andra länder. Hon är också 
kompis med systrarna Kallur. Hon äter mycket 
pasta och potatis för hon ska orka mer. Efter 
alla frågor fick vi ställa oss i en lång kö för att 
få hennes autograf. 

Robert Dahlskog klass 6 
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Pillardagen 
Tisdagen den första november var det pillardag på Långasjö 

skola. Eleverna i årskurs 3-6 var med. Vi hade hjälp av en kille 
som heter Oskar Lind han kommer från ung företagsamhet. Det 
var verkligen spännande att få pilla sönder och se hur saker såg 
ut inuti. Sedan fick vi bygga ihop egna uppfinningar av delarna. 
Det var en mycket rolig dag och alla eleverna var väldigt flitiga 

ochpåhittiga

 
Rickard och Tim pillar sönder saker som de haft med sig. Geijers 
kom också med lite grejer. Eric och André var med i samma 
grupp. 
 

 
Anton ringer miljöstationen. 
När dagen var slut hade vi mycket skräp som Sven fick köra till 
miljöstationen. Det blev två stora lass med släpet. 
 

 
Mopeden 

Mopeden uppfanns 1896. 
Den uppfanns av bröderna Werner. De bodde i Frankrike. 
Bröderna satte en liten motor på en cykel. En läderrem drev 
hjulet med hjälp av en motor.  
Dom visade den första mopeden på en utställning i Paris 1897. 
Sen tillverkade man tusentals mopeder.  
Mopeden kostade då 1000 franc.  
Ungefär 716 kronor i Svenska pengar. 
 Nu för tiden finns det olika klasser för mopeden. Det finns 
mopeder som är byggda för att köra 25km i timmen, 30km och 
45. 
För att få köra i 45 måste man ha förarbevis. 
I Sverige får man köra moped om man fyllt 15år och bär hjälm.  
Nu för tiden kostar en moped runt 20 000 kronor.          
Av: Tilda Jonsson 
 

 
Brödrosten 
Brödrosten uppfanns av en mekaniker i Stillwater i 
svenskbygden Minnesota. 
Den uppfanns år 1927. Den rostar Brödet på båda sidorna och 
stöter ut det när det är färdigt. Det rörde sig om oisolerade el-
trådar virade runt glimmerremsor. I hans första ”touster” bröt en 
klockmekanism strömmen och frigjorde en fjäder när brödet 
hoppade upp. 1930 förbättrades systemet genom tillsats 
av en termostat som bryter strömmen när brödet nått en viss 
temperatur. Den första brödrosten hölls fast av två 
fjäderbelastade klämmor. Dom första brödrostarna såldes av 
”General Electric Company” i staten New York år 1909 
Av Bea och Ellen 

 
DAMMSUGAREN!!! 

Dammsugaren uppfanns 1900. 
Den uppfanns av Hubert Booth. Han bodde i Frankrike. 
Innan tog man på sig ett par skor när man skulle städa. 
Under skorna satt det blåsbälgar. När man gick omkring sög ett 
munstycke in luft och damm. Den dammsugaren var byggd på 
en vagn. Den första dammsugaren vägde 40 kg. 
Linnéa åk 5 

 
GLÖDLAMPAN! 
Innan Edison utvecklade glödlampan fanns det elektriska 
båglampor som framkallade en elektrisk gnista mellan två 
pennformade kolstavar. Edison studerade hemma en gång och 
han band ihop två katter och hoppades få se gnistor när han strök 
dom över pälsen. I mitten av glödlampan finns det en liten spiral 
av volfram, kallas glödtråd. Glödtråden värms upp så mycket att 
det kommer ljus.    
Linus, Anton och Tim år 5  
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Träskoposten Nr 4  2005

En riktigt God Helg
önskar vi i Sockenrådet

och i
Träskopostens redaktion

Manusstopp för Träskoposten 2006

Manusstopp Utgivning

Nr 1 17 februari 2 mars

Nr 2 5 maj 19 maj

Nr 3 25 augusti 8 september

Nr 4 10 november 24 november

Rätta svaret på förra numrets korsord ....

Vinnare blev Barbro Karlsson, Nybro som får ett fiskekort
i Långasjösjön av Naturvårdsföreningen.

Gratulerar


