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Prenumerera på/ge bort
som present/
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 till någon utflyttad
sockenbo!
Sätt in 100 kr på Bg 5049-6561, märk
talongen med  “Prenumeration + namn”.
Prata med/ring till Ethel Svensson, tel
50465 eller 0477 63016, och meddela
namn och adress eller skicka uppgifterna
till Träskoposten, 361 95 Långasjö.
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 Långasjö
Sockenråd är  5049-6561. Märk talongen
“Stöd till Träskoposten”.

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.

...Emmaboda kommun
 som bidrar med utskicket av Träskoposten.

... Printfabriken
i Karlskrona

som hjälper oss med tryckningen av  Träskoposten.

Ett stort tack till våra sponsorer !

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  Träskopostens brevlåda,
Kyrkvägen 26, Långasjö. Vi tar
tacksamt emot alla synpunkter, det
bidrar till att göra tidningern ännu
bättre.

Träskopostens upplaga
ökar !
Efterfrågan på Träskoposten har ökat
och därför ökar vi upplagan med 25 %.
Upplagan är nu 1000 ex. Ett speciellt tack
till våra sponsorer som gör det möjligt
att möta efterfrågan.

Långasjö skolas hemsida
finner du enkelt genom att klicka på
“Länkar” på Träskopostens hemsida
www.traskoposten.se .

Omslagsbild
Långasjö Västregård

Träskposten
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Utgivare
Långasjö Sockenråd

Redaktör
Jan-Erik Fransson
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Thomas Lindh – vår nye
komminister

Ja, då har vi äntligen fått en ny komminister till Långasjö
och självklart att vi på Träskoposten skulle ha en intervju
med honom.

Hej Thomas och välkommen till Långasjö.
- Tack!

Berätta lite om dig själv.
-  Jag är från Åland (Finland), men när jag pratar låter det som
om jag kommer från dalarna. Mina föräldrar bor kvar på Åland
och jag har en yngre syster som bor i Uppsala. Jag flyttade till
Helsingfors efter gymnasiet. Utbildade mig till journalist och
jobbade som det på svenskspråkiga dagstidningar och på den
finlandssvenska radion. 1989 kom jag till Sverige (Stockholm),
jag kände att jag ville pröva på något nytt. Spelade lite
amatörteater. Provade på olika jobb, inom hemtjänsten och
dagis, men även som servitör och journalist.

Man hör ofta att präster säger att de har känt ett kall att utbilda
sig till just präster, var det så för dig med?
- Min väg till att bli präst har varit ganska krokig. Under åren
i Stockholm funderade jag mycket på vem jag är, mycket på
mitt liv. Jag har alltid haft en gudstro och så fick jag en personlig
tro på Jesus efter en lång tids sökande. Därefter jobbade jag i
köket på S:t Davidsgården, en gård i Svenska kyrkan dit man
åker för att få vara i stillhet. Jag var där i 1,5 år. Hösten -96
började jag läsa teologi i Uppsala. Jag gjorde dock ett
studieuppehåll, men för 4 år sedan kände jag tydligt att jag vill
vara präst.

Hur kommer det sig att du valde att söka tjänsten i Långasjö?
- Under studietiden hade jag kontakt med mina vänner från
Växjö stift och jag kände att jag ville jobba i småland. Jag

prästvigdes för ett år sedan. Första året var jag pastorsadjunkt
i Ljungby församling, utanför Kalmar. Jag hade hört mycket
gott om Långasjö, om gemenskapen här. Det finns en stark
kyrklig tradition i Långasjö. Jag kan lära mig mycket som präst
här, det är en bra växtplats. Jag fick ett varmt välkomnande
här och så ligger Långasjö hyfsat nära havet. Sen hade jag också
hört mycket positivt om Annette Geyer.

Som ny präst i församlingen förstår jag att du har fullt upp, men
vad gör du på fritiden?
- Jag läser en del. Umgås med mina vänner, dem betyder mycket
för mig. Jag är en del vid havet och i skogen ibland.

Är det något särskilt som du tycker är viktigt som präst?
- Ordet delaktighet är viktigt; att alla har någonting som de
kan bidra med, både barn, vuxna och äldre. Viktigt att vi gör
Gudstjänsterna tillsammans i församlingen. Vi är ett lag av
både ”juniorer och oldboys”. Som präst är jag en i laget och
min uppgift är att vara en spelande tränare i laget. En annan
viktig sak är att gudstjänsten är en plats där vi får ta emot
läkedom och hälsa. Jesus är läkaren och gudstjänsten är Guds
vårdcentral i världen.

Har du något bibelcitat som du skulle vilja dela med dig till
Träskopostens läsare?
- Genom att Jesus gav sitt liv åt oss har vi lärt att känna kärleken.
1. Johannesbrevet, kapitel 3, vers 16.

Till sist Thomas måste jag ju bara fråga…Sverige-Finland i
ishockey, vilket lag håller du på?
- Hahaha, Finland när det gäller hockey, annars alltid på Sverige.

Och det här med mobiltelefoner, Nokia eller Ericsson?
- Min privata är en Nokia och på jobbet har jag en Ericsson.

Tack Thomas, vi på Träskoposten tycker det är trevligt att du
valde Långasjö och önskar dig all lycka till.

Nina Johansen.

Nationaldagen firas

vid Långasjösjön den 6 juni kl. 13.00 –
18.00

Vill du vara med och göra nationaldagen till en trevlig
och minnesvärd dag?
Sockenrådet inbjuder föreningar, företag och
privatpersoner till att delta i engagemanget.

Har du idéer, hör då av dig till Ethel i Vävstugan, tel.
0471-50465.
Firandet kommer att avslutas vid Lusthuset med Lindås
musikkår kl.17.00 – 18.00.

Håll utkik efter kallelse till ytterligare förberedande
möten under våren.

Långasjö Sockenråd
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Öppettider i Långasjö
Lanthandel

Måndagar - Torsdagar 9.00 - 18.00
Fredagar 9.00 - 19.00
Lördagar 9.00 -  14.00

Vi önskar Er varmt välkomna
Babis med personal

Hjälp oss
att hjälpa

Bli medlem i
Långasjö

Röda Korset

Hysteriskt värre!

Hur den här råttan (läs skogsmusen)
hade hamnat på vår diskbänk vet jag
inte riktigt, men en eftermiddag satt
hon där och tittade förskräckt på
mig.
Och jag kan förstå henne, för där stod
jag bankande på grytlock för att försöka
få det där odjuret under kontroll.
Samtidigt som jag bankade med
grytlocket, höll ett öga på ”råttan” och
ett på Albin, skulle jag också ringa ett
samtal.  Jag var ju tvungen att ringa efter
hjälp. Jonny var i Växjö, så det blev ett
krissamtal till Albins farföräldrar.
Stackars farmor fick det inte lätt,  “var
det jag som satt på diskbänken?” och
“vem var det egentligen som bankade på
grytlocken?”. Nåväl, hon lovade att
skicka farfar till undsättning. Ja ja, tänkte
jag, spelar ingen roll vem som kommer,
bara det sker fort. Det tog farfar en
timme, en HEL timme, att köra från
Emmaboda till Bredalycke (han satt och
åt när jag ringde och gjorde ingen
brådska, man ska ju äta i lugn och ro,
även om svärdottern ringer hysteriskt
skrikande). Under den här timmen hann

jag sjunga en hel repertoar med sånger,
ivrigt påhejad av Albin som nu också
hade hittat ett par grytlock och som
trodde att det här var en ny lek som
mamma hade kommit på!
Farfar, som är en sann djurvän, ville inte
se något blod förspillas i huset. Han
öppnade dörren till terrassen och
försökte få ut ”råttan” på det sättet. Jag
hade tagit skydd bakom köksbänken och
när jag såg att ”råttan” missade
terrassdörren, sprang jag in till
vardagsrummet och låste (!) dörren.  Där
stod jag, höll krampaktigt i dörrhandtaget
och kom på två saker. För det första,
finns det ju inga djur som kan öppna låsta
dörrar och för det andra, Albin var kvar
i köket!!
”Råttan” hittade ett gömsle i köket, satt
där hela eftermiddagen och kvällen. Hon
skämdes säkert för att hon hade utsatt
mig för en, näst intill, hjärtinfarkt. Senare
på kvällen, miste hon sitt liv i råttfällan
och då fällde jag faktiskt en tår (eller om
det berodde på hormonerna, Sanna låg
ju i min mage då).

Nina Johansen.

Långasjö bibliotek
informerar

Öppettiderna under våren är som
vanligt tisdagar kl 14.30 – 18.30.
Varmt välkomna att låna böcker och
tidskrifter, lånetiden är fyra veckor.
Udda veckor under vårterminen är
biblioteket även bemannat onsdagar
9 – 11.15 (ca) och torsdagar 9 – 13.30
(ca) då Korallen och skolklasserna
har inbokade biblioteksbesök
Under äldreveckan (v 17) får ni tips
om böcker som särskilt passar för
lässugna pensionärer.
Trevlig vår!

Lena på bibblan
Tel 0471 – 502 46 el 203 06
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Långasjö Röda Korskrets hade
årsmöte i Allégården den15 februari.
Efter sedvanliga mötesförhandlingar,
avtackades Gun-Britt Johansson och
Barbro Carlsson.

Britta Fransson, ordförande

Långasjö Rödakorskrets har haft  årsmöte

Från vänster, Britta Fransson, Margareta Hermansson, Gun-Britt Johansson,
Mona Eriksson, Barbro Carlsson, Barbro Krona och Birgitta Karlsson

Filmcafé och kaffe med dopp

Träffpunkten Allégården
Fredagen den 28 april kl. 14.30
Ingrid Åsman visar bilder och berättar
om sin vistelse i Tanzania.

Långasjö Rödakorskrets

Lediga hus och

lägenheter i Långasjö

Hus

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

Lägenheter

EBA
0471-18401
Kyrkvägen 36, 3:e vån.
1 rum & kök, 48 kvm
2400:-/mån

Kyrkvägen 28
3 rum och kök, 119 kvm
Ledig 1/5 2006

Tel 0471- 125 50   fax 0471-330 50
e-post  mail@hotell-amigo.se

Vi är öppna veckans alla dagar med
fullständiga rättigheter.

Vi arrangerar även fest- och högtidsmåltider,
begravningar och andra samkväm enl.

Ring gärna för catering av våra goda
Smörgåstårtor, Bufféer eller andra mat-förslag

DU HEMMETS JORD

Du hemmets jord, där jag som liten lekte
din blotta åsyn gör min känsla varm
Här var det, moderskänslor ömt mig smekte,
där blev jag lyft uppå min faders arm.

Här är den fläcken, där jag först såg ljuset,
och där jag nötte mina barnaskor.
Än står det kvar, det gamla kära huset,
med många minnen ifrån mor och far.

Här fick jag se en bok för första gången
jag gått i skolan här och samlat rön.
Här övade, jag in den första sången
och här jag lärde mig min första bön.

Då mycket gott och skönt, jag här mig lärde
på skolans bänk och vid föräldrars bord.
Och därför sätter jag det högsta värde
på denna lilla fläck utav vår jord.

Dikt från 1930-talet/June
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Carle-Johan och Patrik vid växthusets nya panncentral

Långasjö Växthus AB

Det har pratats mycket om vem eller vilka som ska ta
över växthuset efter Ingvar och Lena Arvidsson och nu
är det klart att det blir Carle-Johan Sandberg och Patrik
Olsson.
-  Det här är ju någonting som jag tänkt på i många år och sen
pratade jag lite med Patrik och han hängde på, säger Carle-
Johan.

Carle-Johan är utbildad trädgårdsmästare och har de senaste
åren bedrivit Eko-grönt i Kallamåla. Patrik har en
skogsarbetarutbildning och har jobbat i skogen men också som
arbetsledare på Ödevata. Bägge killarna har redan prövat på
att jobba ihop, då som kyrkvaktmästare här i Långasjö.

Vad kommer ni att odla här? Och framför allt, kommer tomaterna
att finnas kvar?
- Till en början kommer vi nu att satsa på blommor, gurka och
självklart tomater, sen får vi väl se om vi ska  utöka med något
annat nytt.

När har ni tänkt att öppna för säsongen?
- I slutet av mars börjar vi med försäljningen av penséer. Sen
kommer vi att ha en större påskförsäljning i april och då hoppas
vi att de första tomaterna ska vara färdiga.

Ja, den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Vi,
Träskopostens reportrar, lämnade killarna och växthuset och
kunde med hjälp av mycket fantasi redan känna smaken av
nyskördade tomater!

Ethel Svensson och Nina Johansen

Vi har bussar ni söker oavsett
storlek och resmål

Alltid till bästa pris

Långasjö

Tel  0471-502 80

Fax 0471-505 95

Lessebo

0478-121 01

0478-121 85

Vissefjärda

 0471-201 77 

Reperation och Service
av

Entreprenadmaskiner, traktorer m.m.
Slang och pressning

Långasjö Maskin Service AB
Tfn/fax 0471-50 217, mobil 070-20 52 368

Långasjö Centerkvinnor har haft
årsmöte i Bygdegården

Till styrelse för 2006 valdes:
Britta Karlsson, ordf.
Ann-Carolin Karlsson, sekr. nyvald
Ulla Svensson, kassör nyvald
Berit Elofsson, studiesekr.
Elsie Fransson
Signe Johansson

Elvira Johansson och Siv Fransson valdes till revisorer.

Efter samkväm tillsammans med Centern som också hade
årsmöte, informerade Center kommunkrets ordförande
om Centerns handlingsprogram.

Ulf  Medin från Teknik och fritid informerade om enskilda
vägar och EBA. Börje Karlsson inbjöd till Bygdegårdens
årsmöte. Han berättade om kommande verksamhet i
Bygdegården.

June
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”Griseknoens”
anmoder?

Emil i Lönneberga, som allas vår
Astrid Lindgren så livfullt berättar
om, var förvisso en både finurlig och
förståndig gosse. Även om han, för
sina ”stollastycken,” ofta blev
utjagad till ”Snickarboa” så att han
där hann snida en lång rad av
träfigurer.
Emil hade ändå tid till att lära sin
lekkamrat Griseknoen så mycket konster
och färdigheter, att hela Lönneberga
socken storligen förvånade sig.
Av allt att döma blev den lilla grisen
nästan lika klok, påhittlig och
välförståndig som Emil själv.

Nåväl! Vad har denna, nu
världsbekanta gris från Lönneberga,
med Långasjö att göra?
Efter att ha hittat ett mål i Konga
härads dombok för hösttinget 1763,
kunde jag inte undgå att ställa mig
den frågan.
Huvudperson – fast inte personligen
närvarande – vid tinget i Ingelstad, det
sista målet för dagen den 6 november
1763, var nämligen ett annat, omvittnat
finurligt och företagsamt svinkreatur. I
motsats till Griseknoen, hade
Långasjögrisen dock inte avlagt något
nykterhetslöfte. Suggan från Långasjö
drunknade nämligen olyckligen i en
tunna till hälften fylls med drank.
Dödsfallet var alltså alkoholrelaterat, som
man i dag skulle kunna säga.

Ägare till suggan var bonden Johannes
Jonasson och hans hustru Larin
Johansdotter, från Långasjö Västergård.
De instämde sina närmaste grannar,
Måns Olofsson och Märta Nilsdotter på
samma gård, med misstanke om att ha

varit vållande till suggans död. I
genstämning yrkade Måns och Märta på
laga plikt av motparten, för obefogad
instämning. För övrigt var grannsämjan
mellan dessa båda familjer inte den bästa.
Vid samma ting förekommer ett mål om
överfallande och slagsmåla, där de båda
hustrurna fick plikta vardera en daler
silvermynt, för att under träta och
ordväxling ha skuffat och dragit sänder
huvudduk eller huva, mot varandra.

Den betrodde nämndemannen Per
Gabrielsson från Skallebo hade varit och
besiktigat kreaturet och olycksplatsen.
Han berättade, att uti svarandenas
förstuga hade stått ett litet ohöljt
drankekar och i detta kar hade suggan
nedstupat och drunknat. Karet var
endast 25 tum, eller 5 kvarter högt (bör
ha varit c:a 75 cm) och till hälften fylld
med drank. Suggan som hade varit
uttagen ur karet och låg bredvid, ansåg
han kunde vara värd 14 daler silvermynt
och kroppen var tjänlig att nyttja.

Två ojävade vittnen intygade att suggan
varit ett okynnigt kreatur, som brukade
lirka upp klinkor och reglar, gå in i hus
och bodar. Gjorde ofta skada med att
omkullvälta kar och taga bort bröd som
hängde högt upp, öppnade kistor och
skåp. Fem åbor i Långasjö vittnade att
suggan gick genom gärdsgårdar och
grindar, vart hon ville, hur goda gärdslena
än vore och gjorde mångfaldig skada, väl
till 30 á 40 dalers värde.
Om sådant mål stod inget i lagboken.
Man kan tänka sig att rätten var villrådig,
men då det ej kunde bevisas att någon
dränkt suggan fann rätten det troligt att
hon själv dränkt sig.

Det är väl kanske 10 mil mellan Långasjö
och Lönneberga, men under mer än 150
år och kanske mer än 50 grisgenerationer,
är detta ett kort avstånd.
Även om detta inte kan bevisas, talar
vittnesmålen om den osedvanliga
finurlighet som suggan från Långasjö var
i besittning av, starkt för att hon  var en
anmoder till Griseknoen!

Stig Karlsson

Stig Karlsson berättar vidare om  sin
egen teori, om hur det egentligen gick
till.

Nån kan ha lite funderingar om det här
“suggemålet”.
- Suggan värderades till 14 daler
silvermynt, vilket var mycket pengar på
den tiden. Det måste därför ha varit ett
stort och kraftigt djur, i sina bästa år. Hur
fick det plats i det ganska lilla karet?
- Man hade förstuga på Västregården
1763. Där bör ha funnits en bänk för
bonden att sitta på och titta ut över
Långasjösjön. Fanns det väggar eller var
det bara en öppen förstukvist? Karet
stod enligt domboken “uti förstukan”.
Är detta riktigt, så måste suggan ha
klättrat upp på någon bänk eller dyligt,
för att kunna dränka sig med huvudet
före.
Min teori är att det inte fanns några
väggar. Tunnan stod nere på marken, vid
stenfoten, intill förstukvisten. Suggan
travade upp för trappan. Kände den
förföriska doften från tunnan, knäböjde
med frambenen och hasade sig allt längre
ut. Plums! Hon stod med huvudet före
ner i tunnan.
Svinkreaturet var omvittnat, vara
synnerligen förslaget och klyftigt! Jag kan
inte frigöra mig från misstanken , att
bonden hört något misstänkt ljud från
sin förstukvist. Tassat ut. Fått se sin
oväns vanartga sugga ligga framstupa på
golvet. Inga åsyna vittnen. En välriktad
spark där bak och så var han av med den
okynniga suggan. Sin gårdbo till förfång,
men hela byn till stor glädje och
tillfredsställelse. Katten vet, om han inte
sedan rusade ner och höll ett stadigt tag
om karet. En vilt sprattlande gris i
dödsångerst, borde väl annars ha kunnat
välta karet, så att dranken sipprat ut och
kvävningsdöden kunnat undvikas.
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Optimistisk

demensförening i Emmaboda

Emmaboda Kommuns Demensanhörigförenings styrelse
kan se tillbaka att under år 2005 var ett alldeles
fantastiskt år.

Här är några punkter som man kan läsa i deras
verksamhetsberättelse.
En medlemsökning med hela 115 personer. Nu har klubben
270 medlemmar ( 300 är målet för år 2006). På Träskopostens
fråga, varför denna medlemsökning är så viktig, vill jag svara
att många medlemmar är ett måste för att ge det tryck som
behövs mot kommun och landsting. Samhällets respekt för
Demenssjuka har försvunnit i många av landets kommuner.
Djurskyddet är många gånger bättre än skyddet av
demenssjuka. Ändå är demens landets största sjukdom när
man blir äldre.
Man ska ha i minnet, att dessa människor har varit med att
bygga upp Sverige. Ändå får de så lite tillbaka. Men det finns
undantag. Emmabodas sociala förvaltning är ett föredöme i
landet. Men det är inte helt bra här hällre, gruppboenden är
igång att monteras ner. Gruppbonde är ett trygg boendeform
för dementa.
Men nu strider vi för att Tallbacken ska uppstå med
nyrenoverade rum som är lämpliga för gruppboende. För det
är just i centralorten som behovet är störst, det är stor brist på

särskilt boende. Som tur är har ju Långasjö ett mycket fint och
nyrenoverat äldreboende i Allégården .
Nå vad har vi mer gjort under året?
Vi har haft två föreläsningar för personal och allmänhet, med
mycket gott resultat, ca 450 besökande och det tycker vi är
väldigt bra.
Vi har haft två “kafferep” det vill sägas trivselträffar med
underhållning för de dementas anhöriga och personal, en gång
i Vissefjärda och en gång i Algutsboda.
Vi började en studiecirkel i höstas i socialkunskap under ledning
av vår socialchef  Carina Leijon. Allt för att lära oss för att
kunna hjälpa.
Vi har firat Alzheimersdagen i Emmaboda kyrka.
Sen har vi förmånen att sitta med i KPR, det kommunala
pensionärsrådet, där vi kan ge synpunkter på vår förvaltning.
Det tycker vi är mycket bra.
Vi har också representanter i förtroenderådet. Det innebär att
alla servicehem redovisa sitt arbete och vi blir en av många
som kan ge synpunkter.
Ja listan kan bli lång, men glöm inte Äldreveckan vecka 17. Då
är det öppet hus i alla servicehem med olika aktiviteter. Gör
gärna ett besök för att få information hur verksamheten
fungerar, FÖR VI ÄR JU ALLA SNART DÄR.
Vår styrelserepresentant i Långasjö är Roland Klang i
Runnamåla.

Göthe Johansson, ordföranden

Årets Golferbjudande

30-års jubilerande
Emmaboda GK

erbjuder

ALLA NYA SENIORMEDLEMMAR
2006

MEDLEMSLÅN 0:- SEK
DU BETALAR ENDAST ÅRSAVGIFT

VÄLKOMMEN TILL
EMMABODA GOLFKLUBB

För mer information kontakta kansliet 0471-205 05

Roland Klang

“Öppna grinden

och gå ut,

sök kunskap,

gemenskap och värme”
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Stinsans Ateljé
Birgit Lindholm

  Tfn 0477-140 80

Vackra Boutique-jackor i ylle och
mohair.Jag syr alla plagg olika med

dito hattar i egen design.

Välkommen att ringa för besök!
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Kalender

10/3 Disco i Ridhusets cafféteria
11/3 Öppet hus hos Vandrarhemmet
12/3, kl. 15.00 Årsmote, Långasjö Sockens

Hembygdsförening och Emmaboda
Naturskyddsförening i Sockenstugan

14/3, kl. 14.00 SPF Elva i Emmaboda
Församlingshem

16/3, kl. 14.30 Träffpunkt Allégården
19/3, kl. 16.00 Sockenrådet har årsmöte i

Sockenstuganoch börjar med
musikgudstjänst i kyrkan.

20/3, kl. 14.30 PRO-möte på Allégården
8/4 Akademisk Ridkonst och

Trickträning i Ridhuset
11/4, kl. 14.00 SPF Elva i Långasjö Bygdegård
24/4, kl. 14.00 PRO-möte i Sockenstugan
28/4, kl. 14.30 Filmcafé och kaffe med dopp.

Allégården
5/5 Manusstopp för Träskoposten nr 2
9/5, kl. 14.00 SPF Elva i Vissefjärda

Församlingshem, Vårsupé
22/5 PRO har friluftsmöte vid

Långasjösjön
Maj PRO-resa till södra Halland
6/6, kl. 13.00 Nationaldagen firas vid Långasjösjön
Våren -06 se Långasjö Församling informerar

Långasjö PRO-förening

Långasjö PRO-förening har haft årets första möte.
Parentation hölls av Kyrkoherde Annette Geyer
för en under året avliden medlem. Ingrid
Svensson svarade för sång och musik.

Rapporter från KPR:s extramöte,
samorganisationens möte och om kommande
resor.

Information från riksorganisationen och från
distriktet, bland annat om ett nytt studiematerial
“Säkerhet i vardagen”.

Nästa möte är årsmötet den 20/2 då Bengt
Kronblad från distriktsstyrelsen medverkar. Vi
firar också vårt 35 årsjubileum.

Styrelse Långasjö PRO-förening  2006

Ordförande Olle Henriksson tel. 0471-50425/
  e - post: ollle.h@telia.com 070-6213055
Vice ordförande Elin Fransson tel. 0471- 50399
Sekreterare June Eriksson tel. 0471- 50187
Kassör Olle Sjökvist tel. 0471- 50213
Övriga Maria Elofsson tel. 0471- 50160
Greta Konradsson tel. 0471- 50119
Karin Lundin tel. 0471- 50116
Kerstin Olsson tel. 0471- 48791

Olle Henriksson

PRO-aktuellt

Måndag  20.2 Sockenstugan kl 14.00 årsmöte.
Bengt Kronblad
distriktsstyrelsen medverkar.

Måndag 20.3 Allégården kl 14.30 “ Vi Tre”
underhåller och PRO bjuder
boende på kaffe och tårta.

Måndag 24.4 Sockenstugan kl. 14.00 Aktuellt
ämne.

Måndag 22.5 Friluftsmöte vid Långasjösjön

Maj Vi avslutar vinterns studiecirkel
med en resa till södra Halland
tillsammans med Vissefjärda
PRO.

Läs annons lördag före aktuell måndag
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BRANDEN PÅ KLINTAKROGEN
Lördagsmorgonen den 17/12 kl. 04.30 fick
räddningstjänsten larm om brand på Klintakrogen. Vi kom
snabbt till platsen. Men då var byggnaden redan övertänd,
med lågor ut genom fönstren. Branden var kraftigast från
köksregionen.
Vi i räddningstjänsten fick inrikta oss på att skydda
intilliggande byggnader.
Branden väckte oro och vemod i hela bygden.

Sven Einarsson

”Det gamla hantverket”
Sång och musikunderhållning

Medverkande
Emmaboda PRO:s sånggrupp

och Ingrid Svensson
Torsdag 16 Mars, kl 14.30

Pris:30 kr fika ingår
Träffpunkten Allegården

Välkomna!
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Heta kablar och kalla
telefoner!

Det var med en blandning av skräck och totalt lugn som
jag hörde ljudet. Först ljudet som fräste och sedan doften
av bränd elektronik.

Jag börjar vänja mig vid denna lukt. Första gången var 1997,
då två utomhusledningar fallit ihop på Kreabs ledningsgata
och gav elfel i vårt hus. Vi vaknade av en smäll och
rökutvecklingen när parabolmottagaren brann! Den gången
förstördes all finelektronik vi hade i huset, men vi var lyckliga
att vi vaknat. Det var första gången det var nära att huset brann
upp.
Idag tackar jag åter min lyckliga stjärna att jag inte hade hunnit
iväg till Emmaboda. Det är inte helt säkert att huset hade stått
kvar då.
Jag stod i köket och skulle börja ta på mig ytterkläderna när
det hände. Vår brytare till elmätaren gav helt enkelt upp. Snabbt
som blixten slog jag från huvudströmbrytaren och började
sniffa om det luktade bränt från något mer ställe. När jag
förvissat mig om att läget var någorlunda under kontroll, ringde
jag elbolaget.
Nu börjar också alla pusselbitar falla på plats och jag börjar
förstå varför det gått sönder så många glödlampor och
säkringar den sista tiden, varför lamporna blinkat och att datorn
oförklarligt stängt av sig ett par gånger.. Det har varit fel i
mätaren och gett ojämn belastning i strömförsörjning. Nu
pallade inte mätaren med att torktumlaren gick samtidigt som
elementet i vardagsrummet.
Tänk om det hänt igår. När jag mot bättre vetande gick och
lade mig med torktumlaren på? Hjälp! Detta vågar jag bara
inte tänka på.
Nu gick ju allt bra. Det slutade faktiskt med att min gode vän
elektrikern fick komma och fixa felet. Det låg nämligen utanför
Kreabs ansvarsområde. Och det är inte svårt att bestämma
vad min retroaktiva lön som jag fick igår, ska användas till.
– Efter att ha väntat i över ett halvår, ser jag tusenlapparna
flyga iväg till en ny elmätare.

Och hur var det då med den kalla telefonen. Jo, jag har helt
omedvetet gjort en högst ovetenskaplig undersökning om det
går att frysa mobiltelefoner! Babbis kan intyga att detta är sant.
Min telefon låg och ringde i frysdisken på Ica i fredags kväll.
Själv tog jag det för ovanlighetens skull ganska lugnt för jag
var övertygad om att mobilen låg kvar i bilen. Paniken inföll
sig inte förrän på lördag eftermiddag, då vi skulle iväg på kalas
och telefonen inte låg i bilen! Hjälp! Detta brukar verkligen
inte hända mig. Jag tillhör inte den del av befolkningen som
har världens bästa ordning, det kan nog alla mina vänner intyga,
men om det är något jag brukar hålla reda på så är det mina
barn, nycklarna, plånboken och mobiltelefonen. Det var en
lång väntan till måndag morgon. Jag ringde Babbis på Ica och
mycket riktigt fanns telefonen där. Babbis hade hittat den på
lördagen, när han skulle fylla på varor i grönsaksfrysen. Mobilen

har inte uppvisat några som helst men efter frostnatten. Den
uppför sig som vanligt när jag knappar in pinkoden och
batteriet är hur piggt som helst.
– Så, för er som inte visste det redan. Gamla Nokia-mobiler
lämpar sig alldeles utmärkt väl för djupfrysning, i alla fall min!

 Anki Torgnyson, Strängsmåla

Det är mycket roligt att få börja jobba som egenföretagare,
men mycket att sätta sig in i och mycket att hålla reda på.
Jag börjar komma in lite i rutinerna, men det tar väl ett tag
innan man blir varm i kläderna. Det är roligt att se, att det
även så här års, kommer lite gäster till oss i Långasjö. Som
tur är, kommer det in fler och fler bokningar också ju
närmare säsongen det lider.
Jag har varit på ett antal möten om att utveckla turismen,
vilket var inspirerande och roligt.
 Jag håller nu på för fullt att fräscha upp och fixa och dona
här. En liten butik håller på att ta form och jag passar nu
på att efterlysa hantverk och dylikt från er här i bygden,
som jag kan ta in på kommission till försäljning. Håller du
på att pyssla lite hemma så hör gärna av dig!

Jag planerar att ha ett öppet hus, när butiken öppnar
lördagen den 11 mars. Ni är då alla hjärtligt välkomna hit
och se hur det ser ut här på vandrarhemmet.
 Jag bjuder på kaffe.

Eva Garami
 tel.: 50482, eller 50310.

Aktuellt från Vandrarhemmet!

Full av förväntan och med lite pirr i magen, tog jag
emot nycklarna till vandrarhemmet den 2:a januari
2006.
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Släktförhållanden i
Långasjö socken under
1600- och 1700-talet

Jag registrerar familjer bosatta i Långasjö
socken från maj 1698 till 1799 och deras
släktförhållanden. Även en del uppgifter
från 1600-talet finns inlagda.
Ursprungligen var det ett försök att få
grepp om den stora pestens härjning i
socknen 1711-12. Efterhand har
undersökningen utvidgats allt mer. I
familjetabellerna ges en sammanfattning
över kända data om familjen samt
hänvisning till tabeller för såväl föräldrar
som barn. Den som har en anfader eller
anmoder född i Långasjö under 1700-
talet kan därför lätt få sin antavla
kompletterad. Under den angivna
perioden finns 3 336 barn registrerade
som födda i socknen. Med ett fåtal
undantag är dessa inordnade i
familjetabeller.
1 175 familjer är registrerade. Några av
dessa är från andra socknar än Långasjö,
när flera släktskapsband förekommer
med Långasjöbor. Totalt uppskattas
antalet omnämnda personer till över 5

000, varav kanske 2 000 har anknytning
till andra socknar genom ingiften eller in-
och utflyttningar. Jag har också
färdigställt liknande familjetabeller för
annexförsamlingen Ljuder. Dessa
grundar på barn födda 1672-1799 och
omfattar i stort sett lika många personer
som för Långasjö. Dessutom har jag en
del material från andra angränsande
socknar, till exempel Algutsboda,
Älmeboda, Linneryd och Vissefjärda.

S.K.

Stig Karlsson som har skrivit den här
artikelen  och  ”Grisaknoens anmoder?”
Han har adressen Kronetorpsgatan 54
C,  212 26 Malmö, och hans e-postadress
är stig_karlsson@swipnet.se

Redaktionen

SLÄPVAGNSSPECIALISTEN

Nya släpvagnar i olika storlekar och utrutningar.
EU släpar 80 km obromsade. Båtvagnar EU.

Båtar Plast - Aluminium Kanoter
Båtmotorer även El

Reperationer - Reservdelar
till Båtmotorer – Släpvagnar
Hästtransporter – Husvagnar

Bromsar, fastrostade axlar mm.

Säljer – Byter – Köper
Släpvagnar – Hästtransporter

Gynna ditt lokala företag där du
får Service – Reservdelar

LÅNGASJÖ-ERICSSON
   0471-50180

För seniorer i tiden

Program Våren 2006
Tid: Kl. 14.00
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.

Karin Hansson

11

SPF Elva Emmaboda

Jan F:s
Hydraulgrävning AB

Bredalycke 411   361 95 Långasjö

Tel. 0471-50172

Vi utför alla sorters grävningsarbeten

Säljer matjord, fyllnadsmassor, krossade massor.

Vi tar även emot asfalt och överskottsmassor för
krossning på Östra Industriområdet i Lindås.

Mobiltel:

Jan 010-268 08 26  Kim 010-248 77 53

Tom 070-647 9178
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Min egen Bullerby finns i
Långasjö

Vilken förmån det är att vara född i
Allgunås by i Långasjö socken i
slutet på 1950-talet.  Det var att få
växa upp i en riktig bullerbyidyll
med närhet till djur och natur och
med lekkamrater i närheten även om
somliga besök krävde en cykeltur på
några kilometer.  Leken tog mest
plats men vi fick naturliga
arbetsuppgifter på gården. Jag blev
ganska duktig på att fösa hem korna
från hagen på kvällen, köra in ved
på vintern och att räfsa hö på
sommaren. Klippa gräs, luckra land
och plocka bär kunde också bli av
efter visst tjat.

På den tiden visste årstiderna på sin plats.
Vintrarna var antingen kalla eller snörika
eller både ock.  Vi åkte skidor och
skridskor jämt. I Långasjö skola fanns
det skidor för utlåning, så på rasterna
tog man några varv i uppgjort spår. Vi
hade skidutflykter och skidtävlingar mot
Rävemåla skola. Vårarna var blommiga
och somrarna var soliga. Dock minns
jag starkt att den sommaren jag skulle
lära mig simma tränade vi bentag på
standen i simskolan på Häljanäs badplats
i ständigt småregn. Höststormarna
föranledde ofta stömavbrott. Mysigt med
tända ljus tyckte jag, men mina föräldrar
var inte lika förtjusta över att kanske
tvingas handmjölka.
Det finns ett afrikanskt ordspråk som
säger, att det går åt en hel by för att
uppfostra ett barn.  Så var det verkligen.
Mina fantastiska föräldrar gav mig
naturligtvis huvuddosen av kärlek,
uppmuntran och fostran.  Men det fanns
också ett kollektivt ansvar hos alla vuxna
där de ville att det skulle gå bra för oss
barn. Jag tillbringade många timmar i
tonåren i Berits kök. Hon blev ytterligare
en viktig vuxen i mitt liv.
Som barn tyckte man förstås att
födelsedagar och julafton var
höjdpunkter under året. Och det var en
hel evighet mellan födelsedag och
födelsedag.  Tiden tycks ha accelererat
sedan dess. Men det fanns en händelse
till på året som jag verkligen längtade
efter och som var fest. Det var
sparbanksveckan. Min pappa hade ett
sparbankskontor inrymt i hemmet. Det
var öppet två kvällar i veckan, men folk

kom ibland på andra tidpunkter också.
En vecka i oktober var det särskilda
aktiviteter med utlottning av priser på
alla insättningar varje dag. Alla som kom
fick små presenter av olika slag. Mamma
ordnade kaffeservering med köpekakor
från konditori. Vårt hus fylldes av
människor varje kväll som kom för att
göra insättningar och dricka kaffe.  Åh
vad det var härligt. Allt från de goda
köpekakorna och de små presenterna till
spänningen i vem som skulle vinna
spargrisen i porslin.
Det var enkelt att gå från barndom till
vuxenliv på den tiden. Man fick vara med
och dela vuxenliv tidigt. Jag fick mitt
första sommarjobb vid 13-14 års ålder
och hann med att sommarjobba i
Karsamåla djur- och blomsterpark, på
Klintakrogen och på vårdhemmet i
Långasjö innan jag sökte jobb på annan
ort. Att göra nytta och få egen inkomst
var lycka i sig, men gav också en naturlig
delaktighet i samhällsliv och arbetsliv. Vi
funderade aldrig över om vi skulle få
jobb när vi vuxna; det var en absolut
självklarhet. Idag finns det ungdomar
som efter en högskoleutbildning inte får
ett jobb. Trösklarna in på
arbetsmarknaden har höjts rejält och det
skapar ett utanförskap  som är djupt
olyckligt.
I skolbuss har jag tillbringat mycket tid.
Varje dag under nio skolår, först till
Långasjö och sedan till Emmaboda
under högstadietiden. Jag har nästan hela
tiden trivts bra i skolan, kanske var det
en anledning till att jag blev lärare.  På
högstadiet började jag engagera mig i
elevrådet, upptäckte att man faktiskt kan
påverka och förändra och fann en lust
till det. Det är samma drivkraft som jag
funnit i politiken. Jan-Åke Gareke var
rektor och brukade kalla in mig för en
pratstund då och då. Som elevrådets

ordförande fick jag framföra synpunkter
som togs tillvara. Att trots att jag var ung,
mötas av en sådan respekt var stort och
lärorikt. Jag hoppas det har präglat mitt
sätt att bemöta människor i alla lägen.
Ömsesidig respekt är grunden för bra
samtal och konstruktiva beslut.
Gymnasiestudier i Nybro krävde flytt
från Allgunås och Långasjö. I början var
man ju hemma så gott som varje helg,
åkte till Eringsboda brunn och dansade,
träffade kompisar och hade kul. Men
även om flyttlasset har gått några gånger
till sedan dess, har jag hela tiden levt med
Långasjö i mitt hjärta av många skäl. Dels
för att min positiva uppväxt präglat
mycket av mina värderingar.  Hur mycket,
förstår man mer desto äldre man blir. Jag
har ju haft möjligheten att ständigt
återvända, till familj, släkt och vänner.
När mina föräldrar för några år sedan
flyttade från gården flyttade min syster
med familj in. Väldigt roligt tycker jag.
Att vara ständig återbesökare förenklar
att hålla minnesbanken uppdaterad. Och
på våren måste jag bara gå i bokskogen
och uppleva solljuset som letar sig ned
genom  det ljusgröna bladverket.
Motsvarande finns inte. Ytterligare en
orsak till att jag är väl uppdaterad på vad
som händer i min hembygd är att pappa
Harry, genom alla år försett mig med
tidningsklipp från Barometern. Det kan
handla om gemensamma bekanta,
intressanta nyheter, men på senare år
också politiska nyheter från bygden.
Politik är för mig både plikt och lust. Plikt
för att jag tycker att alla måste göra något
som är till nytta för andra. Det kan vara
att vara tränare för knattelag i fotboll,
vara medlem i Amnesty, vara med i
hembygdsföreningen eller att arbeta
politiskt. Att bry sig om andra sätter
människan i rätt sammanhang. Ingen
lever för sig själv. Pappa Harrys politiska
engagemang har fått mig att se
solidariteten i samhällsengagemang.
Politik är också lust,  kan det finnas något
mer meningsfullt än att få påverka
framtiden. Däremot är jag alltför
handlingsinriktad för att trivas i
oppositionsrollen. Äntligen är det valår
så den saken kan förändras.

Maria Larsson
vice partiordförande Kristdemokraterna
mobil 070-3439584.
Jämställdhet är viktigt. Titta gärna in på
www.kvinnobloggen.se.
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En cykeltur i
sensommarkväll

När jag startar i kvällningen från den
lilla byn där jag bor har jag solen rätt
i ansiktet, alltså kör jag första
etappen mot väster. Bara några
meter från mitt hem passerar jag
länsgränsen, och kommer in i
Kronobergs län, Lessebo kommun.

För ett antal år sedan var vi också
kronobergare, och hade länsbokstaven G
på bilen. Men nu, sedan länge, bor vi i
Kalmar län i Emmaboda kommun.
Första byn på min tur är Idemo, en by
som är omnämnd i Vilhelm Mobergs
roman Utvandrarna. ”Kloka gumman i
Idemo”, sades kunna bota ”skärvan”.
Byn har bara två gårdar, båda bebodda
av nitiska lantbrukare, som har betande
djur, vilka håller landskapet öppet.
Tanken kommer – hur länge till kommer
man att kunna se nötkreatur beta i våra
trakter? Mindre gårdar säljs nu som
”hästställen”, det har blivit populärt
bland ungdomar att äga en eller flera
hästar. För 60 år sedan, innan traktorerna
var vanliga, var det en nödvändighet att
ha en arbetshäst på gården. Tiderna
förändras, och vi med dem.
Vid Gummekulla svänger jag höger, och
kommer ut på asfalterad väg. Cykeln
rullar lätt. Min cykel, ja den förtjänar ett
extra omnämnande. Den är av märket
Örnen och jag fick den på min tioårsdag
1943. Den har rullat i alla år, och varit
med om en del äventyr. Utlånad till mina
studerande barn har den stått vid
järnvägsstationerna i både Nybro och
Växjö. I Växjö blev den för övrigt stulen
en gång, men jag hittade den i polisens
lager av upphittade cyklar, och fick lösa
ut den med 30 kronor, vilket jag gärna
gjorde. En trogen gammal vän, jag har

aldrig ägt någon annan cykel, och varför
skulle jag köpa en ny modern växelcykel
när denna går lättare än alla andra. Men
jag måste medge att den börjar se lite
skamfilad ut i lackeringen. Man kan tala
om kvalité, god sådan.
På sidorna av vägen håller det fallna
timret efter stormen Gudrun på att bli
omhändertaget. Höga timmer- och
massavedsvältor kantar vägen, och det
luktar skog. Jag möter ett par fullastade
timmerbilar med släp på väg till något
sågverk. Innan Kråksjö är det att par
härliga nerförsbackar där farten blir hög.
Jag njuter av att bara susa fram och se
det gröna landskapet passera. Kråksjö är
en ganska stor by, men i början av den
är det dags för nästa högersväng. Det står
Långasjö – Mundekulla på vägvisaren. Så
småningom övergår asfalten till grusväg,
men den är också rätt lättcyklad så här
års. Nu sjunker solen bortom skogen,
och det blir lite kyligare. I en del
uppförsbackar måste jag stiga av Örnen
och gå. Vid skylten som talar om att jag
kommit in i Kalmar län igen, stannar jag
och pustar ut.
Nickalycke heter nästa by. Här står det:
”Lekande barn – kör sakta!” på en skylt.

En barnfamilj har ganska nyligen bosatt
sig här. Det är glädjande och man önskar
att de ska trivas. Här finns också gårdar
som besöks bara på helgerna. Det vilar
något övergivet över dem, trots ansad
gräsmatta och plastblommor i fönstren.
Men fortfarande finns det några som
försöker driva jordbruk, åtminstone på
deltid. De är beundransvärda, för det är
svårt att leva på vad en gård ger. Men
det finns värden som inte bara räknas i
pengar. Att bo på en gård är ett sätt att
leva. Ja, många tankar kommer när man
cyklar fram i sakta mak. Jag ser att
mjölkörten (rallarrosen) blommat färdigt
för i år. Nu är det ljungen som breder ut
sitt lila täcke på skogsbackarna.
Bredalycke är en by som ligger högt, och
jag måste åter kliva av cykeln, och gå i
den långa backen som är inledningen på
byn. Här går det något så ovanligt som
mjölkkor och betar av det saftiga gräset.
Efter byn blir det högersväng igen, och
min cykeltur på ungefär en mil slutar i
min egen lilla by, Anemåla.

Gun Eriksson

Långasjö Sockens
Hembygdsförening

och
Emmaboda Naturskyddsförening

kallar till årsmöte i
Sockenstugan i Långasjö

söndagen den 12 mars kl 15.00

Kerstin Ahlberg
  talar om  “Våtmarker”

Vi bjuder på kaffe med bröd
Välkomna Styrelsen
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Tre skönsjungande tjejer från bygden Emma, Hanna och Mathilda
som ackompanjeras av Lotta Odlingson

Långasjö Sockens Sparbank
-bygdens bank sedan 1880-

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

Långasjö Sockens Sparbank
Hur blir din framtida pension?

Ta vara på tillfället att få
kostnadsfri genomgång av Din

ekonomi.
Boka tid på telefon 0471 244990

SPAX eller MAX?
Bankkonto eller Balkanfond?

Hur ska jag spara för
framtiden?

Kontakta oss för rådgivning.
Långasjö Sockens Sparbank

0471 244990

Ethel Svensson

Adventskonsert med John Martin
Bengtsson

Café Allgunås bjöd in till den
traditionella Luciafesten

Klass 6 från Långasjö skola hade ett mycket uppskattat
framträdande under ledning av Lotta Odlingson, där man fick
njuta av såväl de traditionella luciasångerna som deklamationer
från Lucialegenden.

Bengtsson från Växjö den 6/12 och han bjöd oss på en trivsam
kväll med många gamla sånger. Han underhöll med allt från
julsånger till musikaler och fantastiska Elvis Presley-imitationer.
Det enda som han och hans ackompanjatör Hans-Inge inte
klarade av, var väl ”AC/DC” hårdrock!! (”AC/DC” önskades
av den unga delen av publiken. Reds anm.) Klass 6 medverkade
med ett luciatåg.

Nina Johansen och Eva Garami

Bygdegården hade besök av John Martin

14
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Fackeltåget, ett trevligt inslag i luciafirandet

Lucian Mimmi Elmgren och hennes tärnor i Långasjö Kyrka

Visserligen är julen bakom oss och
alla längtar väl efter våren och solen,
men vi tar en liten tillbakablick på
december 2005 i Långasjö.

Julfirandet 2005

Nytt År och Nya Krafter

Efter lite välbehövlig julledighet har våra
glada pensionärer och Bengt Blomkvist
återigen börjat vara i vårt ridhus och
arbeta, vilket vi är mycket glada för.
Många var på vårt Lucia-firande och såg
då även då vår cafeteria. Vi hade 180
besökare plus alla vi som hjälpte till.
Hoppas detta blir en tradition för Er att
komma och fira Lucia med oss. Vi har
nu även ett fungerande kök i cafeterian
så det är lite lättare för oss att ordna
aktiviteter där nu. Det går även att hyra
cafeterian, ring Tuija Strand 0471-50220
om ni är intresserade.
Brukshundsklubben hyrde hela ridhuset
för sin lydnadstävling den 12 februari
och vi sålde fika och mat till dem. De
hade långväga tävlande från bl a
Halmstad och Oskarshamn.

Islandshästträning är det den16 februari.
Fredag, lördag och söndag den 17 – 19
februari har ca 15 distansryttare från
södra Sverige hyrt ridhuset för att ha
träning. Arrangören för detta kommer
från Lenhovda. De har varit på
Akademisk Ridning tidigare i vårt ridhus
och blivit väldigt förtjusta i Långasjö.
Denna helg samarbetar vi med Långasjö
Vandrarhem och Västregården som hyr
ut säng och stallplatser till deltagarna.
Lördag och söndagen den 25 och 26
februari är ridhuset också bokat av
Monika Hillman som har hundaktivitet
där hela helgen. Även här har
vandrarhemmet fått ca 15 nattgäster.
Studieförbundet Vuxenskolan kommer
även under våren att ha Lydnadskurs för
hund och Teori i Eftersökskursen förlagd
hos oss.
Och nu till våra egna aktiviteter:
Träningstävling i Hoppning 20
februari kl 17:30 Cafeterian är öppen
under kvällen.
Teknik och Fritidsnämnden är
inbjudna för att se vårt ridhus den 22
februari.

Långasjö Ridhus Ekonomiska
Förening årsmöte på banken den 23
februari kl 19.00
Årsmöte Måndagen den 27 februari kl
19.00 i ridhusets cafeteria.
Fredagen den 10 Mars anordnas det
disco i cafeterian. 17.00 – 18.30 för
dagisbarn och skolbarn (F-6) kl 18.30
– 21.30. Inträde 20 kr.
Akademisk Ridkonst och
Trickträning lördagen den 8 april.
Cafeterian är öppen på eftermiddagen
så kom gärna och ta en fika.
Vi har som vanligt hoppträning för Pia
Skanhed och dressyrträning för Ingrid
Ericsson vill du vara med på detta är
det bara att kontakta Jeanette Petersson
0471-50307.
Vi planerar även att ordna
löshoppning och teori i april.
Vi samarbetar också med Peter
Fransson genom att ordna
hoppträning för Conny Dyrssen. Vill
du vara med på detta kontakta Carina
Legander 0477-63049.

Hälsningar Styrelsen/Susanne

Den 13 december var det då dags för
Röda Korsets och Församlingens
traditionella luciafirande i kyrkan. Ett
mycket vackert och välsjungande luciatåg
under ledning av Rose-Marie Gullbing
framfördes. Innan luciafirandet i kyrkan,
hade Långasjö Hästportklubb ordnat
med ett fackeltåg från lanthandeln till
kyrkan.

Nina Johansen och Eva Garami
Elin Bard

Mimmi
Elmgren
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Vårbilder från Långasjö
foto Jan-Erik Fransson

16

Utvandrarleden vid Koppekull

 Torpet på Långasjö Västregård

Vårbilder från Långasjö
foto Jan-Erik Fransson
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Andfamilj i dammen hos Garvaregården

Kanadagäss i Långasjösjön
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Mjölkrunda
med
förhinder

Det här hände en sommar någon
gång i slutet av 60-talet. Vi var i
Småland på semester och hade åkt
ut och hälsat på min syster och
svågern George. George körde in
mjölken till mejeriet i Vissefjärda åt
bönderna däromkring och när vi
anlände hade han just kommit hem
från dagens mjölkrunda. Han hade
lovat en bonde på vägen att köra in
en del gamla möbler frampå
eftermiddagen till Kalmar för
renovering och han frågade mig om
jag ville hjälpa honom med det. Det
skulle inte ta mer än några timmar.

Sagt och gjort. Vi äntrade Georges gamla
Scaniafyra och skumpade iväg. Framme
vid bondgården fick vi snart flaket fullt
med ett helt möblemang, bord, stolar
och skåp och annat, ett gammalt
arvegods som stått uppställt på vinden i
många år. 
  När allt var lastat och surrat bar det i
väg. Den första halvmilen gick på mycket
krokig och gropig väg och George körde
sakta och försiktigt. Sen kom vi ut på
bättre väg och kunde sätta upp farten, ja
åtminstone till 60-70 km i timmen. Det
bullrade och dånade väldigt i hytten - den
som kört en gammal Scaniafyra vet.
  Efter en stunds körning lutade sig
George åt mitt håll och sa något om att
jag skulle titta till att allt låg fast på flaket.
Jag öppnade hyttdörren och steg ut på
fotsteget för att kunna se ordentligt. Allt
såg bra ut och jag skulle just ta mig in i
hytten igen när bilen började skumpa och
kränga värre. Till min fasa hör jag
George från andra sidan hytten ropa allt
vad han förmådde: ”Hur faen styr du!”.
Jag kom lagom tillbaka in i hytten när
bilen krängde till så den höll på att välta
och sen gick rakt in i skogen. George
hade också hunnit in och vi flög som
vantar mellan golv och tak inne i hytten,
allt medan bilen med fruktansvärt brak
och gnissel plöjde sig allt längre in i
skogsgrönskan.

  När bilen efter en som det tycktes
evighet äntligen stannade mot en stor
sten blev allt plötsligt tyst och lugnt. Det
enda som hördes var ett stilla sus från
granskogen som stod tätt omkring oss
och något pys från kylaren som väl
spruckit. Ordentlig rådbråkade var vi
bägge två men några allvarligare blessyrer
hade som väl var inte någon av oss fått.
När jag frågade George hur i herrans
namn han kunnat lämna styrningen åt
sitt öde på det viset såg han länge på mig
med sina ärliga blå ögon och svarade sen
lugnt ”men jag sa ju till dig att du skulle hålla
i ratten medan jag tittade till lasset”. Och så
mycket mer blev det inte sagt om det!
  I stillheten kunde vi uppe ifrån vägen
höra ett upprört samtal mellan en kvinna
och en man. Kvinna upprepade gång på
gång ”att jag såg väl med mina egna ögon
att det var en lastbil som körde ner i
skogen” och mannen svarade lika
ihärdigt ”du måste ha sett tokigt, inte
finns det någon lastbil där”.
  Nu var det ju så att vi kommit en bra
bit in i skogen med bilen så den var
nästan helt dold från vägen av träd och
buskage. När vi kravlade oss upp på
vägen, hälsat på paret - de hade förresten
en liten lanthandel på andra sidan vägen
- och förklarat vad som hänt, gjorde
bägge stora ögon. Kvinnan fann sig
emellertid snabbt och gav gubben en
avhyvling ”där fick du allt för du sa att
jag sett tokigt. Var det inte jag som hade
rätt va?”.
  Med det gamla arvegodset på flaket var
det inte längre mycket bevänt. Det som
från början tagit upp hela flaket var nu
förvandlat till en hög trassligt virke i
framkanten på flaket hoptryckt mot
förarhytten. På bilen hade framaxeln en
besynnerlig lutning efter kontakten med
stenbumlingen som slutligen stoppat vår
framfart. Ett av motorfästena var brustet
så motorn hängde på trekvart och
bromsoljan droppade ur ett losslitet
bromsrör innanför ena framhjulet.
Vattnet pyste sakta ur kylaren.
  Vi hade plöjt igenom en stor
rullstenshög och stenarna hade vält upp

bakom och under bilen så det verkade
stört omöjligt att få upp den på vägen
igen. Och George som skulle köra
mjölkrunda klockan sex morgonen
därpå! I lanthandeln fanns emellertid en
telefon och George som är en klurig
person ringde runt till bönderna utefter
mjölkrundan och förklarade hur läget var.
Blev det ingen bärgning, blev det heller
ingen mjölk till mejeriet. Det tog skruv
och efter någon timme hade vi den första
traktorn på plats. Men hur vi drog och
slet stod bilen orubbligt kvari
rullstenshögen och inte förrän den tredje
traktorn kopplats till började allt ge med
sig så att bilen kom upp på vägen.
 Motorn hängde vi nödtorftigt upp i en
björnkätting Broms fixade vi genom att
klämma ihop det brustna bromsröret och
hälla vatten i stället för olja i systemet.
En strålkastare fick vi att lysa, det fick
räcka. Och möbelhögen, den låg där den
låg!
  Så började en sorglig hemfärd.
Kylvatten fyllde vi på allteftersom
motorn visade tendens att koka. Att
bromsa var ett äventyr, ratten höll på att
slitas ur händerna på George varje gång
han försökte. Det värsta var att den sneda
framaxeln begränsade styrutslaget åt ena
hållet, och det så kraftigt att i den värsta
vägkröken fick vi vända bilen och istället backa
oss igenom. Men hem kom vi, om än inte
förrän klockan tre på morgonen, och
nerskällda blev vi för att vi inte kommit
hem i tid till middagen.
  Efter en vila som tycktes kort som en
sekund var det dags för mjölkrundan och
självklart skulle jag med och hjälpa till.
Bilen hade vi ställt i nerförsbacke för
något kvar i batteriet att starta på fanns
det inte. Iväg kom vi och rundan körde
vi med många långa och förundrade
blickar efter oss när vi backade oss
genom de snävaste kurvorna på vägen.
Men mjölken den kom i alla fall fram till
mejeriet som den skulle och
skummjölken körde vi ut på hemvägen.
Allt som det skulle vara.
  Vad bonden med möblemanget sa när
han fick höra hur hans arvegods blivit
behandlat - det är en helt annan historia.
 

Stephan Karlsson
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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

På grund av ett tekniskt missöde, föll en
del av skolnytt bort i förra numret. Här
kommer nu hela artikeln om Carolina
Klüft. Förra skolnytt trycktes som ett
särtryck.

Redaktionen

Strands MaskinerStrands MaskinerStrands MaskinerStrands MaskinerStrands Maskiner
LångasjöLångasjöLångasjöLångasjöLångasjö

Tel. 070-671 24 54, 0471-502 20



Träskoposten Nr 1  2006

När jag skriver detta, känns våren och sommaren
mycket avlägsen. Ibland kan man undra om det
någonsin ska bli grönt igen. Men tiden vi lever i,
speglar påskens under.

Lärjungarna sviker Jesus och förlorar allt
när han blir fängslad och korsfäst.
Framtiden tas ifrån dem.
Deras hopp är ute.
Allt förlorar sin mening.
Tomheten är det enda som finns.
Livet stavas d-ö-d.

Då bryter ljuset in.
Kvinnorna som kommer för att ge Jesus en sista hälsning
vid graven möts av änglarnas fråga:
”Varför söker ni den levande här bland de döda?”
Han är inte här, han har uppstått.”

Efter den första påskdagen är ingenting längre sig likt. Allt
är annorlunda efter att Jesus har uppstått från de döda.
Hans uppståndelse visar att kärlekens makt är starkare än
meningslöshet och död.

Ännu en dag av snö och grå himmel,
allt är tyst och träden är kala...

En vän sa att det är i brytningen mellan hopp och
hopplöshet som påskens budskap lyser in och att det är
fantastiskt att få fira påsk när naturen följer samma mönster
som Jesus själv. Genom döden till livet. Också i mitt liv kan
Gud förvandla mörker till ljus, tomhet och meningslöshet
till liv. Vi kan få uppleva det många gånger, kanske varje
dag i vårt liv. Vi har Guds kärlek att tacka för allt. Där finns
vårt ursprung och vårt mål - hela planen med vårt liv, ja
med hela tillvaron.

Thomas Lindh
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Välkommen
Psalmsöndagen

den 19 mars

Musikgudstjänst
i Långasjö kyrka

kl 16.00
efter

musikgudstjänsten
ca kl 17.00

Sockenrådets årsmöte i Bergstrandssalen
Sockenrådet bjuder på kyrkkaffe

Välkommen! Långasjö Sockenråds styrelse
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Fastan och Påsktiden

Långasjö församling informerar

5.3 1 söndagen i fastan 10.00 Högmässa, H Starck

9.3 Torsdag 16.00 Andakt Allégården

12.3 2 söndagen i fastan 10.00 Högmässa, T Lindh. Peter Frostman, violin.
Brödförsäljning och kyrkkaffe i Sockenstugan till förmån
för Lutherhjälpen

15.3 Onsdag 08.00 Morgonbön i kyrkan

16.3 Torsdag 16.00 Andakt Allégården

19.3 3 söndagen i fastan 16.00 Musikgudstjänst, T Lindh, Kyrkokören

23.3 Torsdag 16.00 Andakt Allégården

26.3 Jungfru Marie 11.00 Högmässa i Emmaboda kyrka, A Geyer, H Starck, T Lindh.

bebådelsedag Emmaboda kyrkokör. Kyrksöndag för alla förtroendevalda
18.00 Taizébön,  T Lindh

29.3 Onsdag 08.00 Morgonbön i kyrkan

13.30 Träff för daglediga i Sockenstugan

30.3 Torsdag 16.00 Andakt Allégården

2.4 5 söndagen i fastan 10.00 Högmässa, H Starck

5.4 Onsdag 08.00 Morgonmässa, T Lindh

6.4 Torsdag 16.00 Mässa Allégården, T Lindh

9.4 Palmsöndagen 10.00 Familjegudstjänst, T Lindh

10.4 Måndag 18.30 Passionsandakt, T Lindh

11.4 Tisdag 18.30 Passionsandakt, T Lindh. Kyrkokören

12.4 Dymmelonsdag 08.00 Morgonbön i kyrkan

18.30 Passionsandakt T Lindh

13.4 Skärtorsdagen 16.00 Mässa Allégården, T Lindh

19.00 Skärtorsdagsmässa, T Lindh

14.4 Långfredagen 10.00 Långfredagsgudstjänst, T Lindh, Kyrkokören.

16.4 Påskdagen 10.00 Högmässa ”Kristus är uppstånden”, T Lindh, Kyrkokören

17.4 Annandag påsk 16.00 Emmausmässa, A Geyer, H Starck, T Lindh

19.4 Onsdag 08.00 Morgonmässa, T Lindh

21
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20.4 Torsdag 16.00 Andakt Allégården

23. 4 2 söndagen i påsktiden 10.00 Högmässa, H Starck

26.4 Onsdag 13.30 Träff för daglediga i Sockenstugan

27.4 Torsdag 16.00 Andakt Allégården

30.4 3 söndagen i påsktiden 10.00 Högmässa T Lindh

19.30 Musik i Valborgsmässotid. Kyrkokören, andakt T Lindh

4.5 Torsdag 16.00 Mässa Allégården, T Lindh

7.5 4 söndagen i påsktiden 16.00 Högmässa, H Starck

11.5 Torsdag 16.00 Andakt Allegården

14.5 5 söndagen i påsktiden 11.00 Familjegudstjänst i Duvemåla hage tillsammans med
Emmaboda och Algutsboda församlingar. A Geyer, H
Starck, S Ljungdahl m.fl. Barngruppernas avslutning.
Barnkörerna medverkar. Ta med stol, filt och kaffekorg!

17.5 Onsdag 08.00 Morgonmässa, T Lindh

18.5 Torsdag 16.00 Andakt Allegården

21.5 Bönsöndagen 10.00 Högmässa, L Persson

25.5 Kristi himmelsfärdsdag 08.00 Gökotta vid Klasatorpet, T Lindh

11.00 Andakt Allégården

28.5 Söndagen före pingst 10.00 Familjegudstjänst T Lindh

31.5 Onsdag 13.30 Träff för daglediga i Sockenstugan

1.6 Torsdag 16.00 Mässa Allégården T Lindh

3.6 Pingstafton 15.00 Konfirmation, T Lindh

4.6 Pingstdagen 10.00 Högmässa. T Lindh, Kyrkokören

Gudstjänstschemat gäller med reservation för ändringar. Titta gärna i predikoturerna och på affischerna
för att få mera informationen om extra musik i gudstjänsterna och eller någonting annat som har
tillkommit.

Telefonlista för Långasjö och Emmaboda församlingar
Växel 0471-10195
Komminister Thomas Lindh, arbete 0471-254 56
eller hem 0471-487 09
Kyrkoherde Annette Geyer 0471-254 51
Pastorsadjunkt Hanna Starck 0471-254 57
Kyrkomusiker Britta Mård 0471-254 62
Kyrkvaktmästare Göran Ernstsson 0471-254 63
Kyrkvaktmästare Anne Karlsson 0471-254 64
Församlingsass. Nina Johansen, torsd. 0471-25461
Sockenstugan 0471-254 61

Tider för barnverksamheten på torsdagarna:
Kyrkis, en föräldra-barngrupp 9.30-10.30
Kyrkans barntimmar för lite äldre barn upp till fem år 10.30-
11.30
Miniorerna 12.40-14.00
Juniorerna 14.10-15.40
Thomas finns i Sockenstugan på torsdagar under våren.
Thomas träffas i Sockenstugan på torsdagar 9-12, med
reservation för de dagar det blir begravning.
Ni hittar mig i Liljarummet eller tillsammans med Nina och
barnen i barnverksamheten.
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Aktuellt från 
Lokala 
föräldrastyrelsen: 
 
. 
Föräldrastyrelsen arbetar 
på uppdrag av 
bildningsnämnden i 
Emmaboda kommun. 
Styrelsen består av 
föräldrarepresentanter, 
rektor och representanter 
från skola/förskolans 
personal. Syftet med den 
lokala föräldrastyrelsen är 
att ge föräldrar möjlighet 
att i ökad utsträckning ta 
ett direkt och konkret 
ansvar för den 
verksamhet där deras 
barn/elever finns. Vi som 
i år blev valda tackar för 
förtroendet 
 
 Vi som nu sitter i 
styrelsen i är: Annika 
Elmgren, Eva Steen, Eva 
Garami, Sofia 
Henningsson, Claes 
Arvidsson, Lena Steen, 
Elisabeth Elofsson, 
Carina Svensson samt 
rektor Ingrid 
Bruze/Christer Kratz, 
representant från korallen 
växlar, Mona 
Elmdén/Ingela Moberg 
från skolan och Anders 
Johansson från fritids. Vi 
har möten en gång i 
månaden och om ni har 
frågor eller funderingar 

som ni tycker att vi ska 
diskutera så tag kontakt 
med någon av oss. Denna 
vinter har vi haft tur att 
kunna ha en isbana. Ett 
STORT TACK till er alla 
som har skött om detta. 
   Vid pennan: ordf.: 
Annika Elmgren tfn: 
0471/50315. mail: 
annika.elmgren@skola.e
mmaboda.se
  
 
 Rektorn har ordet!   
 
Hej  
Här kommer en liten 
hälsning från sjuksängen, 
även rektorn kan råka ut 
för influensan. 
Sedan skolstarten i 
januari så har vi på skolan 
bl.a. arbetat med våra 
förslag till 
elevfullmäktige, som är 
den 3/3. 
Det är Kristoffer 
Axelsson och Annie 
Steen från årskurs 6 och 
Sofie Lundin från årskurs 
5 som ska representera 
Långasjö skola och lägga 
fram vårt förslag. (som 
ska ligga på ca 8.500kr ett 
billigare och ett dyrare 
förslag) 
Förslagen som eleverna 
på skolan har röstat fram 
är följande : 
ett billigare förslag :på 
olika saker att använda på 
rasterna ex. 

airhockeyspel, hopprep, 
bollar, boxningssäck . 
och ett dyrare förslag: 
som var en resa till Boda 
borg i Karlskrona för hela 
skolan. 
Det är bildningsnämnden 
i Emmaboda kommun 
som på detta sätt vill lära 
eleverna de demokratiska 
processerna som finns i 
en kommun.  
Vi har också tråkigt nog 
haft skadegörelse på 
skolan, någon eller några 
har haft sönder flera 
lyktor på baksidan av 
skolan ner mot 
Leopardens fritidshem. 
Om ni sett något får ni 
gärna lämna tips Vi har 
en fin skola i Långasjö 
och så vill vi att den ska 
fortsätta att vara. 
Eleverna har också haft 
en härlig utflyktsdag i 
skridskohallen i Nybro, 
och dessutom har vi en 
härlig isbana utanför 
skolan. Det får vi tacka 
vår lokala föräldrastyrelse 
för och alla de föräldrar 
som ställer upp och spolar 
isen. Har förstått att den 
använda flitigt även under 
kvällstid. 
Har ni märkt att det blivit 
ljusare både på kvällen 
och på morgonen så nu 
kan vi börja ana att våren 
är på väg. Härligt! 
Hälsningar Ingrid Bruze 
Långasjö skola 
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ps. skickar en liten 
påminnelse om 
terminstiderna under 
vt06: 
Lov: v8-sportlov och v 15 
- påsklov, den 26/5  och 
den 5/6 är det också ledigt 
för eleverna. 
      
 
Berättelser från 
barnen:                          

14 december.  Vi 
bowlade och tittade 
på Madagaskar. 

 
BOWLING 
 

.

 
 
 

 

j

 

Vi bowlade i 
Emmaboda. Det 
var Rasmus, Felix, 
Eric och jag. Jag 
förlorade första 
matchen. Kom 2a i 
andra matchen. 
Jag fik 35 poäng 
Men innan var vi 
på Bio det var 
Madagaskar  Jag 
har sett den 
innan. 
Men det var roligt 
ändå. 
 
                                                 
Lukas Carlsson 
 

Den fria 
dagen 

 

Filmen handlade 
om ett lejon som 
hette Alex, en 
zebra som hette 
Maty och en 
flodhäst som hette 
Gloria och en giraff 
som hette Velman  
Den var 5-stjärnig. 
Jag bowlade med 
Lukas Eric, 
Rasmus Bowlingen 
kom jag  i fösta 
matchen  3a och 
andra matchen kom 
jag 4a.    
Bowlingen var kul. 
 
        Felix 
Elofsson  
 

Emmaboda
resan!  
När vi skulle till 
Emmaboda åkte vi 
buss till Folketshus. 
Där kollade vi på 
Madagaskar. De är
en film som 

handlade om en 
zebra ,le on 
,flodhäst och en 
giraff ( + fyra 
pingviner ). När vi 
kollade på bion så 
fick vi popcorn och 
en mer. Den var 
rolig och bra. 
 Efter de så skulle 
vi till bowlinghallen 
och bowla. Tjejerna 
började bowla när 
killarna åt mat. 
Maten kom från 
Allégården och det 
var yogurt, fralla 
,dricka och äpple. 
Tjejerna bowlade i 
en timme och 
killarna lika så. Vi 
var tvungna att ha 
särskilda skor på 
oss. Vi spelade 
discobowling☺. Vi 
åkte dit för att 
Carolina Klüft inte 
ville ha betalt för 
resan till Långasjö
skola. Det var 
jätteskoj och 
spännande. Allt 
detta hände den 
2005-12-14 i 
Emmaboda. 

Av 
André och Rasmus! 
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Utflykten!! 
 
Vi åkte till Folkets 
hus i Emmaboda. 
Där tittade vi på 
Madagaskar. Det 
handlade om en 
zebra som hette 
Marty, en giraff 
som hette Velman, 
och en flodhäst och 
ett lejon dom hette 
Gloria och Alex.  
Den filmen var 
både rolig och bra. 
Vi fick popcorn och 
dricka. Efter bion 
gick vi till
Bowlinghallen. 
Tjejerna började 
spela en timme. 
Julia, Johanna & 
Evelina spelade mot 
varandra. Efter 
ungefär en kvart så 
blev det 
discobowling! Sedan 
var det killarnas 
tur. Medan killarna 
spelade så åt vi 
matsäcken som vi 
fick av Alegården. 
Den innehöll en 
macka, ett äpple, 
en dricka och en 
Yogi. Det blev lång 
tråkigt efter en 
stund . Så vi

frågade Jan om en
kortlek. Det blev 
genast roligare☺! 
  

 

 

 
 

AV: Johanna & 
Evelina! 
                          

Sikelej 

       

Måndagen den 13 
februari 06 kollade vi 

på Sikelej. Det 
handlade om en flicka 
som hette Lisa. Hon 
hade brevvänner över 

hela världen. Hon 
fick brev från bla 

Nigeria, Peru, 
Senegal. Av dom så 
gjorde vi olika lekar. 
Det var roligt. Det 
var lekar man har 
aldrig gjort innan. 

Dom som hittade på 
Sikelej heter 

Susanne Lind & Sadie 
Haidara 

 

           Av: 
Evelina&
Rasmus!!

 

Rapport från 
Korallen 
                             
NYTT FRÅN 
KORALLEN 
 
Den 31/1 var de stora 
barnen i Lindås på 
teater. Kickan, Kocken 
och köksorkestern, 
var namnet på den 
mycket uppskattade 
teatern.  
 
Den 13/2 hade vi 
maskeradfest, den var 
lyckad. Vi hade disco 
och smaskade på 
popcorn och bål.  
 
 VÄLKOMNA! 
På Bläckfisken: Axel 
och Jonna. 
Ny personal: Jeanette 
Melkersson kommer 
att arbeta som 
pedagogisk 
resursperson. 
 
Vi vill hälsa föräldrar 
och barn välkomna 
tillbaka till Öppna 
Förskolan Öppettider 
tisdagar mellan kl: 9-
11.  
 
Många vintriga 
hälsningar från  
Korallen 



Thomas Halling
Thomas Halling kom vid tolv på förmiddagen. Han var här
till kvart över ett. Han berättade om sina böcker och läste ur
några högt för oss.
Vi tyckte att han var duktig och han kunde sina böcker utantill
och han berättade mycket om sig själv. Vi fick hans autograf
också.

Tim och Anton

   Fakta om Thomas Halling
Bor: I Stockholm sedan 1984.
Barn: Pappa sedan 1995+1986.
Jobb: Innan jobbade han i på en skola i Stockholm men nu är
han författare.
Född: I Helsingborg 1962 .
När han blev författare: Thomas blev författare 1995.
Första bok: Hans första bok heter
”tass…tass…tass…smyg…smyg…smyg”

Frida, Stina

Thomas berättade om vad en författare
behöver ha för att skriva en bok.
Man behöver ha lust, ide och fantasi. Sen kan man skriva en
bok. Han gav också oss lust att skriva! Han sa att vi gärna
skulle försöka göra en bok och sen skicka in den till ett
bokförlag.

Tilda

Thomas Hallings böcker är:
- Hjalmar och julklapparna gjord     2001,
- Det vad tur/Det vad synd gjord 2005
- Vi i sexan gjord 2001
- Bli ihop gjord 2003
- Var ihop gjord 2003
- Hålla ihop gjord 2004
- Sommar ihop gjord 2005
- Resa ihop gjord 2004
- I Stockholm-med öppna ögon gjord 2004
- Johanssons garage gjord 2004
- Tass, tass, tass, Smyg, smyg, smyg… Gjord 1995
- Pytte på kattjakt gjord 1996
- Sagan om den lilla, lilla katten gjord 1997
- Sagan om den stora, stora gubben gjord 1998
- Sagan om det allra, allra största gjord 1999..

Jakob, Linus

På gång
Han har föreslagit SVT att göra en tv serie av Bli ihop-serien.
Han skriver två böcker, en heter ABC-boken och en bok som
han inte har döpt ännu. Den handlar om en kille på
mellanstadiet.

Av Emil och Eskil

Tass…tass…tass…smyg…smyg…smyg. Barnen tyckte den var
jättebra. När han hade berättat den för sina barn skrev han
ner den slarvigt på ett papper och la den i en byrålåda som
minne.
Långt senare när han var i skolan med sin klass ville klassen
skriva en pjäs. Den blev en succé. En av föräldrarna gick fram
till Thomas och sa att den var jättebra. Hon undrade om han
hade skrivit en bok för han hade så bra och livlig fantasi (hon
jobbade på ett förlag). Thomas sa att det hade han. Men han
ville inte visa det. Han sa att den inte var bra. Men till slut
lyckades hon övertala honom.
När kvinnans pojke hade utvecklingssamtal fick hon läsa den.
Thomas var jättenervös! Men kvinnan sa att den var bra och
att han borde skicka in den till ett bokförlag. Det gjorde
Thomas. Veckorna gick och efter 7 månader hade han glömt
det. Men en dag fick han ett brev. Där stod det… nej vi är inte
intresserade. Thomas blev besviken. Men han försökte med
ett annat förlag. Det svarade ja och så började det. Han ringde
och sa till förlaget att han visste en som han ville skulle måla
bilderna till boken,  Mimmi tollerup – Grkovic. Så blev det, då
blev han författare.

Bea, Ellen

Ihop-serien
Böckerna handlar om en kille som heter Kalle och en tjej som
heter Ellen. Det börjar med att det ska börja en ny tjej i klassen,
hon heter Ellen. Kalle som går i klassen
tycker att Ellen är så söt. Han försöker göra allt för henne.
Han tänker tävla mot Leo på disco genom att dricka läsk. Han
dricker och dricker, Kalle vinner men han känner att det börjar
bubbla i magen. Till slut blir det tryckare och Ellen bjuder upp
honom och han kan inte säga nej. Efter han har dansat en
stund så känner han att han måste spy. Sen så ser han sin
kompis dansa med Ellen. Läs boken själva om ni vill veta slutet.

Sofie, Linnéa

Långasjö skolas hemsida

Så här hittar du Långasjö skolas hemsida:

Gå in på www.emmaboda.se

Klicka på utbildning (till vänster i bilden)

Klicka på grundskola (till vänster i bilden)

Klicka på Långasjö skola

Den första boken
När Thomas barn var små läste
han en bok som hette ”Den
enorma krokodilen” Den
handlar om en krokodil som
ska gå till staden och äta upp
barn. Men när barnen (och
Thomas) tröttnat på den boken
kom Thomas på en egen bok.
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Rätta svaren på tidigare införda korsord

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

Vinnare blev Lena Alexandersson, Långasjö som får en
“Stenkatt”, målad av Eva Garami.

Grattis till de båda vinnarna önskar vi på redaktionen

Nr 1 -05

Nr 2 -05

27
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Långasjökrysset nr 1-06
Det är trevligt att ännu en gång kunna
presentera ett korsord specialgjort för
Träskoposten!
Det är Dan Bard, Långasjö, som även
denna gång har bidragit till korsordet .
Redaktionen framför härmed ett stort

och varmt tack för bidraget!
Lös krysset och skicka till eller lägg
lösningen i Träskopostens brevlåda,
Kyrkvägen 26, 361 95 Långasjö, senast
den 30 april.
Bland de rätt lösta kryssen lottar vi ut ett

pris bestående av en Näverslöjd av Stig
Svensson.
För att du inte skall behöva riva sönder
tidningen finns korsordet också som
lösblad i Lanthandelns entré.
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