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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.

Omslagsbild
Den medeltida storklockan i
Långasjö kyrka
Foto: Kalmar Läns Museum

Stort tack till
Z A Tobiasson för ditt stöd och gåva till
Träskoposten.

Nya hemsidor för
Långasjö Vandrarhem,
www.sovaistall.50310.se
Långasjö Bygdegård,
www.bygdegarden.langasjo.eu
Långasjö Rödakorskrets,
www.rodakorset.langasjo.eu
 Dessa finner du enkelt genom att klicka
på “Länkar” eller “Föreningar” på
Träskopostens sida www.traskoposten.se .
Även Långasjö Sockenråds hemsida är
“på gång”. Den kommer att öppnas
under länken “Långasjö Socken”.

Träskoposten
Nr 2  Sommaren 2006

Ägare
Långasjö Sockenråd

Redaktör och ansvarig utgivare
Jan-Erik Fransson
e-post: jan-erik@traskoposten.se

Adress
Träskoposten
Kyrkvägen 26
361 95 Långasjö
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Annika Arvidsson 0471-50494
Jan-Erik Fransson 0471-50075
Eva Garami 0471-l 50482
Nina Johansen 0471- 50063
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Den baddräktstid nu
kommer…

Ja, då har vi äntligen slängt av oss
alla vinterjackor, mössor och vantar.
Vinterkläderna åker längst in i
garderoben och fram plockas
sommarkläderna och bikinin.

Det är ett helt år sen bikinin var framme
så visst måste den provas. Det kan jag
dock inte göra när som helst eller hur
som helst. Nej, jag får vänta till mörkrets
inbrott. När stegen ute i trapphuset har
tystnat, när barnen har somnat och när
jag för hundrade gången har kollat att
ytterdörren verkligen är låst, då kan jag
utsättas för denna prövning som får en
att blekna!
 Blekna är just det rätta ordet. Jag kan ju
bara konstatera att vintersolens strålar
inte kan tränga igenom flera lager av
tröjor, jackor och halsdukar. Och hur gick
det med den hårda träningen jag lovade
att börja med efter jul- och
nyårshelgerna? Jo, inte behöver jag köpa
en badring från macken i sommar, den
har jag redan med mig. Suck!
 När den första chocken har lagt sig (har
ni förresten lagt märke till likheten mellan
”bikiniprovning framför spegeln” och
Edward Munchs tavla ”Skriet”?) då blir
jag ändå rätt lugn. Den svenska
sommaren är kort och undertecknad är
en av de största badkrukor som finns.

Trevlig sommar!
Nina Johansen

Långasjö har i år tänkt genomföra en
aktivitetsdag mellan kl.13-17 den 6 juni.
Då samlas alla krafter i socknen för att
ordna en trevlig dag för såväl sockenbor
som andra intresserade.
Det ordnas fotboll, ponnyridning,
tipspromenad, lotterier m.m.
Några musikinslag kommer det också att
finnas under eftermiddagen.
Det mesta av aktiviteterna kommer att
finnas runt sjön och på skolgården, men
även Klasatorpet, hembygdsstugan och
växthuset håller öppet.
Långasjö Goif  har förlagt fotbollens dag
till denna dag, vilket innebär att det
kommer att vara aktiviteter på
fotbollsplanen hela dagen i stort sett.
I hembydgsstugan kommer också
nyinflyttade familjer att hälsas välkomna
till Långasjö.
För att allt ska fungera har sockenrådet
åtagit sig samordningen och de har utsett
en kontaktperson till varje förening.
Dessa personer finner du i Träskoposten
(Långasjös egen lokala tidning) och de
kommer också att kontakta någon i er
förening eller i ert företag.

Vi hoppas på en trevlig dag som avslutas
på ett festligt sätt med musikkår och
nationaldagsfirande vid sjön. Det
sistnämnda inslaget står
Naturvårdsföreningen som arrangör för.
Vi i sockenrådet vill tacka alla som skänkt
gåvor till lotteri eller deltar på annat sätt
i arrangemanget. Det krävs alltid många
människors känsla och ansvar för att
genomföra ett arrangemang av detta slag
och eftersom vi har blivit utsedda att
samordna arrangemanget så har vi det
övergripande ansvaret.
TACK på förhand och vi hoppas på en
trevlig dag den 6 juni och vem vet
….kanske kan det bli en tradition.

Långasjö den 3/5 2006

Johanna A/Sjögren
(Sockenrådets

ordförande)

Långasjö Sockenråd samordnar
företag och föreningar i samhället
för ett nationaldagsfirande i
Långasjö den 6 juni.
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Långasjö Sockens Sparbank
-bygdens bank sedan 1880-

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

Långasjö Sockens Sparbank
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

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 

Vi har öppet veckans alla dagar med
fullständiga rättigheter.

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

önskemål
Ring gärna för catering av våra goda

Smörgåstårtor, Buffeer eller andra mat-förslag

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

 www.hotell-amigo.se
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till nationaldagsfirande i Långasjö den 6/6 2006
13.00-17.00.
ett samarrangemang mellan föreningar och företag i Långasjö
Socken.

Program:
• • • • • Fotbollens dag på idrottsplatsen – hela dagen
• • • • • 13-16 Tipspromenad och bingopromenad runt sjön
• • • • • Vinstdragning och musik på skolgården
• • • • • Skolan deltar
• • • • • Uppvisning
• • • • • Ponnyridning
• • • • • Nöjeshuset – sumobrottning
• • • • • Fiskdamm
• • • • • Röda Korset, Brandvärnet, Föräldrastyrelsen, Plaggebo byalag, D.

Bondessons grillvagn och Kyrkan finns på plats
• • • • • Div. Hantverkare m.m.

Öppet på Vandrarhemmet, Klasatorpet, Växthuset och
Hembygdsstugan.

17.00. AVSLUTNING med Lindås musikkår och
nationaldagsfirande vid sjön – Naturvårdsföreningen anordnar.

Önskar någon mera finnas representerad så hör av er till någon i Sockenrådet,
Johanna A/Sjögren 0471/10951
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Jo, eftersom gårdens ägare nu vill använda byggnaderna till
annat, ska hembygdföreningen flytta allt till Häljanäs för tillfällig
förvaring. Man ska använda en militär byggnad som inte
används längre, får jag veta av Stig Hermansson,
hembygdsföreningens ordförande. Man har två traktorer, bilar
och släpvagnar till hjälp. Det rensas och plockas, allt ska ut.
En del glada minnen dyker upp och man pratar om hur det
var förr, när man tex. hade fest här och dansade i ladugården.
Jag går in och träffar Britta och Jan-Erik Franson, gårdens
ägare sen 5 år tillbaka. Jag får veta att Britta har funderingar på

“Ja, det vet vi inte än, säger Britta, det är mycket att tänka på
och att ordna med, försäkringar och dylikt. Vi kommer ut med
annons när det är dags.

Text och bild Eva Garami

Gårdsmuséet flyttas
Det är en regnig och mulen måndagsmorgon och en del
av hembygdsföreningens ”starkare” medlemmar har
samlats för att tömma Garvaregårdens ladugård på de
historiska gårdsföremål som där bevarats.

Vad är då på gång?

att öppna ett galleri i den gamla ladugården, Galleri
Garvaregården, blir namnet. Från början, var det tänkt att
kombinera gårdsmuseet med galleriet, men det visade sig att
ladugårdens andra del var i så dåligt skick att man inte kunde
använda den utan större renovering. Så nu blev det till att
avveckla gårdsmuseet i stället.
“ Det är tänkt att kunna anordna två till tre utställningar per
år, med olika konstnärer det kan bli lite av varje, som målningar,
keramik eller skulpturer m.m. beroende på vad man hittar för
olika konstnärer, både lokala och externa. Jag ska också ha en
butikshörna med hantverk, som jag själv köper in, säger Britta.
Brittas mål är att kunna ha en utställning redan i sommar. Men
innan dess ska det sättas in fönster och belysning och sen ska
det målas, de gör allt jobbet själva, så det får ta lite tid.
Utseendemässigt ska det inte ändras, eller byggas om, man vill
bevara det gamla.
Hon har också planer på att bilda en lokal liten konstförening,
för det skulle underlätta samarbetet med konstnärerna. Så du
som är konstintresserad, tag kontakt med Britta!
När ska det då bli vernissage?

Bio i bygget!

           

Rapport från filmvisning i Bygdegården.

I början på året 2005 bestämde vi i Långasjö Bygdegårds-
förening att pröva visa film.
På sportlovet visade vi Kogänget och Pirates of  Caribbean.
Det kom 45 barn.
Det är inte så vanligt att man kan gå på bio och ligga på
madrasser. Det var nog uppskattat bland barnen. Men även
stolarna i ” bygget”  har godkänd komfort för att sitta och se
på film.
Så vi fortsatte påsklov, höstlov osv.
 Vi har visat två filmer, oftast en tecknad och en familj/
äventyrsfilm.

Det har varit mellan 20 – 45 barn och en del vuxna på
visningarna.
Även fritids har besökt oss.
På sportlovet visades senare på kvällen Så som i himmelen,
det kom 17 st. (Tyvärr krockade denna film med OS
sändningar)
Nu på påsklovet visades Kejsarens nya stil 2 och Fem barn
och ett sandtroll.
Vi har haft popcorn, godis och dricka till försäljning och entrén
har varit fri.
Eftersom det har varit uppskattat från stora och små så ämnar
vi fortsätta med film till hösten.
Vi har ett gott samarbete med Swedish film, där man kan få de
flesta filmerna, dock inte allt för nyutkomna.
Kom gärna med förslag på filmer ni vill se.

  Torbjörn Svensson
Annette Dahlskog

Långasjö Bygdegårds förening.
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Öppettider i Långasjö
Lanthandel
Sommartider

1 juni - 31 augusti

Måndag - Fredag  9.00 - 19.00
Lördag   9.00 - 14.00

Vi önskar Er varmt välkomna

Valborgsmässofirandet vid Långasjön

Långasjö Rödakorskrets arrangerade ett traditionellt firande
av vårens ankomst med brasa vid Långasjön. Det började i
kyrkan med gudstjänst som hölls av Thomas Lindh
tillsammans med kyrkokören. Kollekten gick till insamlingen
för Krigets offer och gav 956 kr.
En inte så liten skara, trotsade det ihållande regnet och
samlades vid lusthuset. De fick njuta av kyrkokörens vårsånger
under ledning av Emma Åhlander-Hansson. Undertecknad
höll ett kort vårtal och alla stämde in i ett leve för våren.
Brasan som normalt brinner alldeles för fort, fick på grund
av den våta väderleken en trög start och var nära att ge upp
vid ett flertal tillfällen. Tack vare några unga grabbars
uppmuntran så tog sig brasan riktigt bra och brann i sin fulla
kraft sent på kvällen. Tyvärr hade alla då hunnit gå hem.

Britta Fransson

Långasjö Rödakorskrets styrelse konstituerade sig enligt
följande:
Ordförande Britta Fransson 0471-50075
Kassör Lena Arvidsson 0471-50034
Sekreterare Margaretha Hermansson 0471-50171
V. sekr. Barbro Krona 0471-50004
Övriga styrelseledamöter:
Mona Eriksson 0471-50087
Birgitta Karlsson 0471-50256
Suppleanter:
Veine Franzén 0478-21063
Karin Gustavsson 0477-63048

Aktuellt från Långasjö Rödakorskrets

Till äldreveckan hade Långasjö Rödakorskrets anlitat Ingrid
Åsman för att visa bilder och berätta om sin vistelse i Tanzania.
Ingrid berättade med stort engagemang och stor inlevelse om
sin resa. Läs mer om detta i hennes egen artikel. Ingrid hade
också sytt dockor som lottades ut för att på så sätt kunna bidra
med hjälp till Tanzania.
Det blev en givande och trevlig eftermiddag som avslutades
med kaffe och dopp.

Hjälp oss
att hjälpa

Bli medlem i
Långasjö

Röda Korset
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Afrika i mitt hjärta
När jag var barn hade jag två framtidsdrömmar.
I den ena drömmen var jag barnhemsföreståndare i
Afrika.
I den andra drömmen bodde jag i Sverige och var gift
med en bonde och tillsammans hade vi tio barn.
Barnhemsföreståndare i Afrika blev jag inte. Någon
bonde som ville ha tio barn med mig, hittade jag aldrig
och det blev inte riktigt så många som tio barn. Jag är
mycket nöjd med hur livet blev, men intresset för
föräldralösa barn i andra länder kom att kvarstå, inte
minst för att fyra av våra barn är adopterade. Under
åren har jag förstått att barnhem inte är något bra
alternativ. Barn behöver föräldrar och ett eget hem att
växa upp i och de behöver föräldrastöd när de skall
slussas ut i vuxenlivet.

Våren 2005 hade jag börjat tröttna på alla tjänsteindragningar
och omorganisationer i Kalmar läns landsting och eftersom
jag närmade mig pensionsåldern sa jag upp min tjänst som
distriktssköterska. Min yngsta dotter Hannah (ursprungligen
adopterad från Etiopien) avslutade våren 2005 en utbildning
och när hon hörde att jag skulle sluta min tjänst, föreslog hon
att vi skulle åka ut och arbeta som volontärer i något U-land
under hösten 2005.
Genom bekantas bekanta hittade vi ett svenskt missionärspar
(Marie-Louise och Morgan Andersson) som var på väg att
starta upp ett nytt projekt i Arusha Tanzania. Detta projekt
gick ut på att ta hand om föräldralösa barn och  att sedan på
plats försöka hitta nya föräldrar till dem. Det finns en stark
tradition i Tanzania att ta hand om släktens barn, men i dag
med HIV och aids räcker inte släkten till längre. Både Hannah
och jag tände på detta projekt och hoppades också att kunna
bidra med egna erfarenheter, jag som adoptivförälder och
Hannah som adopterad, dessutom ville vi arbeta praktiskt med
det vi kunde. Vi skrev därför varsitt brev och fick svar att vi
var välkomna.

Den nionde september 2005 startade vi vår resa till Tanzania,
och några veckor före jul var vi tillbaka i Sverige igen med
många nya erfarenheter och minnen.
Jag skall försöka återge några av mina minnen: Det första
minnet som träder fram är bilden av den torra stäppen avbruten
av sprakande rödoranga flame träd och blå akacieträd. Dessa
blommade före regnperioden. Därefter ser jag människomyllret
i Arusha och ute i byarna längs med vägarna.  Ur
människomyllret kommer de sedan, de människor som jag lärde
känna och älska. Under de första veckorna i Arusha var jag
sjuk och träffade då mest människorna på missionsstationen
där jag bodde. En till två gånger per vecka blev jag skjutsad till
ett katolskt center i närheten för att få massage. Syster Teresia
inledde varje behandling med att lägga sina händer mycket lätt
på min värkande nacke och rygg och då talade hon swahili,
trots att hon visste att jag inte förstod språket.  Det fanns
ingen mer än hon och jag i rummet, och jag förstod snart, att
hon inte pratade med mig utan att hon överlät sina händer i
tjänst till Gud. Jag upplevde inget omedelbart tillfrisknande,
men det var underbara timmar hos syster Teresia och jag kände
en mycket stark systragemenskap. Teresia, svart katolsk nunna,
och jag, vit pingstvän, vi var barn till samma Far.
 Andra människor som blev våra vänner, var pastor Julius med
familj. Han och hans fru var ursprungligen massajer, men hade
övergivit det traditionella sättet att leva. Julius skämtade ibland
om att släkten tyckte det var dåligt att han bara hade en fru
och fyra barn. Julius var en duktig lärare. Förutom att predika
undervisade han sitt folk hur man byggde vattentankar för att
samla regnvatten och hur man byggde flugfria dass, men han
undervisade också om boskapsskötsel och odlingsteknik. Julius
var pastor i samma by som han bodde men hjälpte också till
med undervisning i andra byar, då han fick skjuts av svenska
missionärer. Ibland gav han sig av på predikoresor till någon
avlägsen massajby. Då kunde fortskaffningsmedlet vara en
lånad kamel.
 Även Anna, en annan av våra nya vänner,  var en duktig lärare,
som också var utbildad i preventivmedelsrådgivning och hade
mycket kunskaper om olika medicinalväxter. På förra G8 mötet
representerade Anna Tanzanias kvinnor. Om Julius levde med
sin hustru i ett jämlikt och lyckligt äktenskap, var förhållandet
annorlunda för Anna. Hennes make var alkoholiserad och tog
hennes pengar så hon hade svårt att föda och klä deras barn.

Blommande Flame träd

Hannah och Ingrid Åsman med Marie-Louise hemma hos pastor
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Basse-Lisa som arbetade på missionsstationen hade haft det
på liknande sätt men lyckats bli fri från sin man. Hon levde nu
ensam med sina två pojkar Ruben och Robert, men fruktade
för att mannen skulle komma tillbaka och kräva vårdnad om
pojkarna. Jag minns också Jeremia som kämpade för sin stora
familj och nu höll på att bygga ett nytt hus till dem. Jeremia
arbetade också på missionsstationen och därför sågs vi ofta
flera gånger dagligen. Varje gång försökte han träna oss i
swahili. Tyvärr lyckades han inte något vidare, men det var
nog inte läraren det var fel på. En av de sista dagarna blev vi
också hembjudna till honom och fick träffa hans fru samt fem
döttrar och en liten son. Vi upplevde även dem som en lycklig
familj som kämpade tillsammans. Tyvärr är det annars mycket
vanligt i Tanzania att det är enbart kvinnorna som arbetar och
sliter, och männen gör inte så mycket mer än ”bestämmer”
och dricker sitt öl.
Vi följde ofta med Marie-Louise ut i byarna på hembesök för
att se vilka barn som behövde hjälp. Hon gjorde dessa
hembesök ofta i sällskap med pastorn eller pastorsfrun i byn,
eftersom de hade lokal kännedom och oftast visste var det var
störst behov. Vid ett av dessa tillfällen träffade vi Mbado och
Wilsson. Marie-Louise och pastorsfrun Elisabet hade varit där
tidigare och upplevt att både Mbado samt Wilsson och hans
syskon mådde mycket dåligt. Lilla Mbado , två år,  bodde hos
sin farmor efter att hennes mamma dött. Marie-Louise
upplevde lilla Mbado apatisk och ev. utvecklingsstörd vid första
besöket. Marie-Louise tvivlade på att farmodern klarade av att
sköta sitt barnbarn, men farmodern uttryckte tydligt att hon
ville behålla henne. Marie-Louise lämnade vid första tillfället
vällingpulver och goda råd.
Det var med spänning som vi åkte dit. Besöket blev en glad
överraskning. Vi mötte en pigg två-åring som höll på med att
lära sig gå, men också en mycket stolt och glad farmor.  Deras
kärlek till varandra gick inte att ta miste på. Det var nu självklart
att lilla Mbado skulle stanna hos farmor med stöd från
missionen, speciellt som hon hade en kusin med familj i
grannhyddan som lovat sin farmor att ta hand om Mbado om
det hände farmodern något.
Nästa hembesök var inte lika roligt. En ensam man hade fått
ta över sin systers barn efter det att systern dött. Mannens
hustru hade lämnat honom eftersom han misshandlade henne.
Vid första besöket upplevde Marie-Louise och Elisabet att
mannen gjorde stor åtskillnad mellan sina egna och systerns
barn. De egna barnen såg välmående ut, men systerns barn
var i dåligt skick. Den äldsta systerdottern var redan gift när
hennes mamma dog. Morbrodern gifte därefter bort
systerdotter nr två. Hon var endast femton år gammal men
tog med sin åttaåriga lillasyster till det nya hemmet. Kvar hos
morbrodern fanns nu endast Tomas 10 år och Wilsson   5 år.
Denna dag var bara minstingen Wilson hemma. Dörren till
huset var låst, men Wilsson visade oss, att han sov med sin
bror i det otäta boskapsskjulet på en smutsig skumplastdyna
med bara lite trasor att dra över sig på natten.. Det värkte i
hjärtat att behöva lämna denna fina lilla kille ensam på detta
sätt. Kanske skulle man kunna ta hand om lille Wilsson på det
nya centret för föräldralösa barn, men det var ännu inte helt
färdigt och dessutom var det i första hand tänkt för flickor
eftersom de for mest illa. Flickorna blev ofta även sexuellt
utnyttjade.

Efter hemkomsten till Sverige vaknade jag ofta på natten och
tänkte på lille Wilsson och hans syskon. Jag bad om
änglabeskydd i stallet. Det kändes som det enda jag kunde
göra just då.
Glädjen för Hannah och mej blev stor när vi ett stycke in på
det nya året fick mejl med kort från Tanzania. Wilsson och
hans yngsta syster hade nu anlänt till centret,. Brodern Tomas
hade fått flytta till sin äldsta syster och de får lite stöd från
missionen. Till Wilsson och den yngsta systern hoppas man
kunna hitta nya föräldrar. Wilsson är numera mitt fadderbarn
och på så sätt får jag följa honom. Troligen behöver även hans
nya föräldrar lite ekonomiskt bistånd.

Det har nu gått några månader sedan jag kom hem till Sverige
igen, men Wilsson, Mbado och alla de andra finns fortfarande
kvar i mitt hjärta och drömmen om att någon gång återvända
och se hur det går för dem, finns kvar. Till dess får jag nöja
mig med att följa dem genom mejl från Marie-Louise.

Ingrid Åsman

Mbado tillsammans med sin farmor

Wilson och hans syster anländer till centret
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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

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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Rapport från Naturvårdsföreningen
Nu när våren sakta men säkert värmer våra frusna kroppar
har också Naturvårdsföreningen börjat göra i ordning kring
vår fina Långasjö. Bänkar har satts ut och området har snyggats
upp. Lusthuset kommer att få sig en tvätt och eventuell målning
invändigt. För att motverka mögelangrepp har vi monterat
ventiler så förhoppningsvis skall vi slippa de fula svarta
fläckarna  i fortsättningen.
Badbryggan som legat i sjön i 20 år har nu gjort sitt och är i så
dåligt skick att vi måste investera i en ny brygga. En stor men
nödvändig utgift för föreningen (alla bidrag, stora som små är
välkomna!). Ett annat bekymmer är fågeltornet vars trappor
och bärande delar nu är så dåliga att tornet stängts av. Hur vi
skall kunna renovera och återställa tornet är ännu en olöst
fråga.
Golvvirket i klappbryggan är i dåligt skick och kommer att
bytas. Virke till detta har skänkts av Claes Arvidsson.
Ön som bildats bortom klappbryggan kommer att grävas bort.
Åtta sjökaféer kommer att anordnas under sommaren, se
annons på annan plats i tidningen. Som vanligt är det Malin
Gunnarsson och Dan Bard som står för dessa.
Styrelsen består i år av Katarina Jonasson, ordförande, Anders
Fransson, vice ordförande, Karin Gunnarsson, kassör, Dan
Bard, sekreterare samt ledamöterna Ivar Johansson, Per-Ola
Steen, Ove Söderberg och Jan-Erik Fransson.

Dan Bard, sekreterare

Sommarkalender
13/5-13/8 Klasatorpet har öppet
22/5, kl. 18.30 Hästsportklubben har extra
medlemsmöte
26/5, kl. 19.00 Långasjö GoIF seniorer, hemma
28/5, kl. 18.00 Långasjö GoIF ungdomslag, hemma
Juni

5/6, kl.19.00 Dans i Bygget, Still Crazy
9/6, kl. 19.00 Långasjö GoIF seniorer, hemma
6/6, kl. 13.00-17.00 Nationaldagsfirande i Långasjö, se
separat program
6/6 Fotbollens dag på idrottsplatsen
10-11/6 Mundekulla Dialogen
13/6, kl. 18.30 Långasjö GoIF ungdomslag, hemma
13/6, kl. 18.00 Långasjö GoIF ungdomslag, hemma
15/6, kl. 18.30 Sjökafé vid Långasjön
16/6, kl. 19.00 Långasjö GoIF seniorer, hemma
17/6, kl. 11.00 Långasjö Församlings Gångedag
22/6, kl. 18.30 Sjökafé vid Långasjön
23/6, kl. 14.00 Midsommarfirande på Klasatorpet
26/6-13/8 Hembygdsstugan har öppet
29/6, kl. 18.30 Sjökafé vid Långasjön
Juli

6/7, kl. 18.30 Sjökafé vid Långasjön
Augusti

3/8, kl. 18.30 Sjökafé vid Långasjön
6/8, kl. 14.00 Friluftsgudstjänst på Klasatorpet
9/8, kl. 18.30 Sjökafé vid Långasjön
11/8, kl. 19.00 Långasjö GoIF seniorer, hemma
11-20/8 Ulvsmåla Festivalen
17/8 Mundekullas sommakonsert med
Tommy Nilsson
17/8, kl. 18.30 Sjökafé vid Långasjön
20/8, kl. 18.30 Långasjö GoIF ungdomslag, hemma
23/8 Manusstopp, OBS!
24/8, kl. 18.30 Sjökafé vid Långasjön
27/8, kl. 18.00 Långasjö GoIF ungdomslag, hemma
September

3/9, kl. 18.00 Långasjö GoIF ungdomslag, hemma
5/9, kl. 18.00 Långasjö GoIF ungdomslag, hemma
8/9, kl. 18.00 Långasjö GoIF seniorer, hemma
12/9, kl. 18.00 Långasjö GoIF ungdomslag, hemma
16/9, kl. 11.00 Långasjö GoIF ungdomslag, hemma
17/9, kl. 17.00 Långasjö GoIF ungdomslag, hemma
15/10, kl. 14.00-22.00 Mundekulla Kulturkväll
Sommar -06 Se Långasjö Församling informerar

Välkommen till Mundekulla!

10-11 juni Mundekulla Dialogen-Vägar till
stillhet

17 aug Sommarkonsert med Tommy Nilsson

15 okt Mundekulla Kulturkväll 14.00-22.00

www.mundekulla.se
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Ny snickare i
bygden
1991 flyttade han från Ungern till
Sibbahult, där han bor med sin fru och
deras två söner. Han har jobbat som
plåtslagare, byggnadsisolerare,
vaktmästare, sågverksarbetare och
produktionstekniker. Han är ett välkänt
ansikte vid vandrarhemmet (Evas man)
och nu startar han eget.

- Hej Andreas! Jag har hört att du ska
bli egen företagare?

- Jo, det stämmer. Nu är äntligen alla
papperen klara och jag har fått klartecken,
så det är bara att köra igång.
- Vad är det du kan erbjuda dina
kunder?

- Allt från golv till tak, och allt där
emellan. Jag åtar mig målning,
tapetsering, snickeri, ny- och tillbyggnad
samt renoveringsuppdrag i alla storlekar.
Vanligtvis när man behöver byta någon
dörr eller fönster så ringer dom mig. Min
affärsidé är att åta mig helheten. Göra
allt färdigt så kunden slipper vänta på
nästa hantverkare.

- Är det här någonting som du har
tänkt på länge?

- Ja, tanken har ju funnits länge men sen
är det ju mycket som ska stämma med
familjen, arbetet och allt runtomkring.
Men i höstas kändes det att nu är det
dags.
- Har du funderat på vad ditt företag
ska heta?

- Det kommer troligen att heta Fiskestads
Bygghjälp.
Har ni något som ska byggas färdigt eller
funderar ni på att börja renovera, så är
det bara att kontakta Andreas Garami.
Mobiltelefon 0708-94 03 69 eller Hem
0471-504 82 (kvällstid).

Nina Johansen

Fotbollens dag 6 Juni
Ungdomsmatcher på idrottsplatsen från 11.00-
17.00

11.00 PF97/98 spelar mot Nybro IF

12.30 P95 spelar mot Söderåkra AIK

14.00 P94 spelar mot Väckelsångs IK

16.00 P92 spelar mot Älmeboda/Linneryd/
Konga

Kiosken är öppen med försäljning av korv, fika
och godis.

Supporterklubben anordnar tipspromenad.

Välkomna till Långasjö idrottsplats!

  Långasjö GoIF

Långasjö bibliotek
informerar

Långasjö bibliotek är öppet
tisdagar kl 14.30-18.30

Semesterstängt  v 30 – 33
(25/7-15/8)

Åter öppet tisdag 22/8

Välkomna!
Lena på bibblan

Tel 0471 – 502 46 el 203 06

I hantverksbutiken , Långasjö
Vandrarhem, hittar du fina föremål,
gjorda av hantverkare i bygden.
Unika presenter till både gammal och
ung.
Öppet vard 16-18
Annan tid öppnar jag, tfn 0471-50310

Sommar i Växthuset !

Köp växter och tomater

Öppettider:

Vardagar 10.00 - 18.00

Lördag, Söndag och helger
10.00 - 15.00

                      Tfn 0471-50460

Långasjö Växthus AB

        Andreas Garami
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6 juni finns vi med på Långasjödagen
med ponnyridning och fiskdamm.
Vi har ansökt om att få anordna två
stycken tävlingar hos Svenska
Ridsportförbundet i år och vi blev
tilldelade 1 st dressyrtävling i augusti
och 1 st hopptävling i september. Vi
jobbar mycket med detta nu och vi
kommer att behöva mycket hjälp vid
dessa tillfällen.
Byggnationen går framåt tack vare våra
duktiga och trogna arbetare som vi är
så glada för. Vi vill också framföra vår
tacksamhet till alla snälla ”baktanter”
som vi kallar dem (oavsett ålder). Era
kakor och bullar är väldigt uppskattade
och alla som fikar i vår cafeteria tycker
vi har jättegott fika. Numera när det
kommer besökare till våra aktiviteter
hoppas de att vår cafeteria skall vara
öppen med fikaförsäljning. Det är väl
bra reklam! Självklart är vi glada för att
vi har så gott fika att sälja och det ger
klubben extra inkomst som vi så väl
behöver.

Långasjö Hästsportklubb genom Susanne

Berit och Magdalena avtackas!
Vid Långasjö Sockenråds möte den 28 mars 2006 avtackades avgående ordförande Berit Elofsson och avgående sekreterare
Magdalena Thiel efter mycket förtjänstfullt arbete. Berit och Magdalena uppvaktades med blommor som överlämnades av
Johanna Arvidsson Sjögren och Roland Klang. Vid mötet bjöds på hembakat och stämningen var som brukligt trevlig och
gemytlig.
Den nya styrelsen består av:
Ordf: Johanna Arvidsson Sjögren, v. ordf: Krister Jonsson, sekr: Olle Henriksson, V.sekr: Staffan Jonasson, kassör: Conny Fransson, ledamöter:
Robert Elofsson, Ingvar Gustavsson, Ethel Svensson, Roland Klang, Elisabeth Klaesson och Tina Elmersson.

Extra medlemsmöte den
22 maj kl 18.30
Alla medlemmar kommer att få en
inbjudan där vi kommer att informera
om vad som är på gång på området för
ni har säkert sett att det börjat hända
saker igen. Tyvärr var det inte så många
av klubbens 160 medlemmar som dök
upp på vårt årsmöte där vi hade tänkt
informera om förändringarna på
området. Vi vill att alla skall få samma
information så därför hoppas vi på
bättre uppslutning nu. Vi bjuder på fika.
Aktiviteter i ridhuset framöver är:
Löshoppning datum är ännu ej
bestämt eftersom många ville vara med
men inte kunde då vi planerat.
15 maj träningstävling i hoppning kl
17.30 anmälan till Jeanette 0471-50307.
20 maj är det åter dags för akademisk
ridkonst och trickträning igen där
deltagarna i huvudsak kommer utifrån.

Kommunalfullmäktige har
haft möte i Långasjö

Per Sigvardsson i ”Heta stolen”

Den 3: e april var det
kommunalfullmäktigemöte i Långasjö
Bygdegård. Mötet inleddes med att
våra lokala företag och föreningar fick
presentera sig och berätta om sin
verksamhet. Vi fick bl. a. höra Carina
Legander från Långasjö Hästsportklubb
och Johan Blix från Södra Timber.

Därefter skulle tekniska nämnden sätta
sig i den ”heta stolen”. Det blev dock
en lugn kväll för nämndens ordförande
Per Sigvardsson, Erling Karlsson,
teknisk chef i kommunen och Jan
Hagström, fritidschef. Frågor som
vinterväghållningen, skolbyggnaden i
Boda och ”30-skyltar” i Lindås var
några av de frågor som nämnden fick
svara på.

Efter kaffet fortsatte det ”riktiga”
mötet, men då hade jag lämnat bygget
med min sovande dotter.

Nina Johansen och Sanna 6 år
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Insändare 2006-03-13

08 : or i Långasjö
Jag heter Alf  Nordström. Jag och min
hustru Lydia har besökt Långasjö sådär
20-25 gånger sedan första besöket 1991.
Vi är alltså ohjälpligt fast! Som mycket
Mobergintresserade ville vi en gång göra
en tur i den store författarens fotspår.
Vi ringde några vandrarhem i Glasriket
och av en slump blev det Långasjö vi
fastnade för. Det har vi aldrig ångrat!
Sedan vi blev pensionärer far vi ner tre
till fyra gånger om året.
En bidragande orsak är nog att jag
faktiskt har mina rötter “i närheten”. Min
pappa var från Lessebo och mamma från
Älmeboda. Själv levde jag mina
(lyckligaste) första tretton år i byn
Grönteboda där pappa var
folkskollärare. Byn ligger vid sjön Miens
strand i Urshults socken. Där växte jag
upp med mina bröder med jakt och fiske
som det stora intresset. I den knappt
kilometerlånga bäcken mellan Lunksjön
och Mien fiskade vi massor av kräftor
varje augusti. Vi fick följa med pappa
och skjuta tjäder på spel (Preskriberat!!!!)
och vi hade ett eget salongsgevär med

vilket vi nedlade en del småvilt. (också
preskriberat!)
Nåja - nog med nostalgi! (åkrar och ängar
i Grönteboda är idag mörk granskog
liksom skolgården där vi spelade
brännboll....) Efter tonåren blev det
studier i Stockholm och Lund och jag
har verkat som lärare i nästan 40 år men
är alltså pensionär nu. Min hustru Lydia
är av estlandssvenskt ursprung och kom
som sjuåring som flykting till Sverige.
Hon växte upp i Solna där hon blev
uppspårad av mig och så småningom
min hustru. Vi firade guldbröllop förra
året! Hon är liksom jag mycket
Mobergintresserad och liksom jag älskar
hon Småland och Långasjö.
Så fort vi kommer hem från Småland
börjar vi längta och planera för nästa resa.
I våra tankar ser vi ständigt den lilla låga
gråa guldgrävarstugan... alla minnen. .de
trevliga samtalen med det underbara
värdparet Sylvette och
Roland...promenaderna runt sjön...
fikastunderna i “Lusthuset”...Duvemåla
hage ...Rundqvistagården...
trollskogen...Bjurbäcken där Ville tog sin
gäddor...Modala.... Klasatorpet osv osv
osv.

Nu har ju Sylvette och Rolle slutat men
vi har redan träffat efterträdarna Eva och
Andreas som verkar mysiga och trevliga!
Vi har efter besök i Bergstrandsalen med
alla Elisabeths tavlor kommit att
intressera oss för hennes liv och verk. Vi
har läst några av hennes böcker och på
så sätt kommit att bli nyfikna på det gamla
Långasjö som hon skildrar så livfullt i bl.a.
boken “Hök får jag låna dina vingar”. Vi
undrar om det finns någon
hembygdsintresserad Långasjöbo kan
berätta  litet om byns äldre historia (ja,
alltså 1900-tal). Ring i så fall nedanstående
telefonnummer så kunde vi kanske träffas
för en liten guidad lektion vid vårt nästa
besök! Vi vore mycket tacksamma för det!
Förhoppningsvis kommer vi att hinna
med många fler besök i det fagra
Långasjö i allra ljusaste Småland!!!
Just nu sitter vi hemma i Västerhaninge
och tittar på halvmeterdjup snö och kallt
är det! Just nu är det svårt att tänka sig
grönskan kring lilla Långasjön, men
DEN KOMMER!
Vi ses!

Varma hälsningar från de smålandsfrälsta
08:orna Lydia och Alf, 08/50027821

 Nu är våren insjungen och vi vill påminna om att

     Klasatorpet i år är öppet 13 maj – 13 aug

         Det är öppet alla dagar 9.30 – 18.00

 Vi är ett fint gäng som hjälps åt på torpet men vi

 Behöver fler. Om du kan tänka dig att hjälpa till,

 Hör av dig till Gösta tfn 50192 eller Allan tfn 50115

Midsommarafton den 23 juni firas på Klasatorpet kl. 14.00
Fri entré

Klasatorpet

                   Välkommen

Långasjö Sockens Hembygdsförening

14
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Långasjö Skytteförening informerar
Magnus Johansson har efter 11 år som ordförande i föreningen
lämnat över klubban till Roy Petersson som nu är ny
ordförande. Torbjörn Eklund är ny kassör efter Håkan
Alexandersson.
Luftgevärshallen i källaren på Allégården har byggts om och
renoverats under säsongen och det finns nu 8 banor med
elektriska transportörer. Intresset för luftgevärsskytte har ökat
så luftgevärshallen har varit välbesökt på söndagskvällarna.
Den 19 mars anordnades ett kommunmästerskap med
deltagare från Emmaboda, Vissefjärda och Långasjös
skytteföreningar.
Nu är det skjutning utomhus som börjar på skjutbanan och
älgbanan i Allgunås, luftgevärsskyttet börjar igen i mitten på
september.
Det finns nu även möjlighet att hyra hela luftgevärshallen, ring
Agneta Ottosson 0471-50094 eller Håkan Alexandersson 0471-
12911 om ni är intresserade.

       /Styrelsen

Ett besök i luftgevärshallen en söndagskväll i april ....

 Kvällens skjutledare var Nils Adolfsson

Håkan Alexandersson (fd kassör), Michael Muul (fd vice sekr),
Roy Petersson (ny ordförande), Magnus Johansson (fd ordförande),
Mattias Arvidsson och Birger Sjögren.

Simon Jonsson

Sören Johansson och  Anette Jonsson (ledare)

Mikaela Alexandersson Julia Jonsson och Evelina Johansson
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Kom och njut av vår fina sjö, kaffe med tillbehör
och fin underhållning.

Torsdagar kl 18.30

6 juni Långasjö Gille 13.00 - 18.00. Vi firar Sveriges Nationaldag med bland
annat  Lindås musikkår kl 17.00. Banken bjuder på fika.
Se också separat annons på annan plats i tidningen.

15 juni Tomas Lindh och Långasjö Församling underhåller i försommartid.

22 juni Systrarna Jenny Ljungberg och Malin Gunnarsson - visor och annan
örongodis!

29 juni Torgny Berntsson och Kaj Johansson berättar om fågelivet i Långasjö
samt underhåller på dragspel och gitarr.

6 juli Lotta Odlingsson och Yvonne Nilsson - skönsång i högsommartid

3 aug Ellas trio - dragspelsmusik med många välbekanta örhängen

9 aug Allsångskväll - var med och sjung, kanske blir det en och annan klurig
fråga också

17 aug Pingstkyrkan i Emmaboda -Långasjö underhåller med sång och musik

24 aug Två grupper ur Dacke Drängar - septetten Sixten och kvartetten DRG

underhåller och showar

Varmt välkomna!
Långasjö Naturvårdsförening

Malin & Dan

Vid regn är vi i
Sockenstugan

Pris för kaffe med tillbehör: 15 kr
I år kan det bli kaffebröd, paj,

 ostkaka eller tårta!

Sjökafé vid Långasjön
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Britta Fransson
- Naturen över huvud taget, man kan ju
gå var som helst, det är så fint överallt.
Allan Hultén:
- Klasatorpet förstås, jag offrar hela min
pensionärstid på det.
Ivar Elofsson
- Klasatorpet och Långasjön
Birger Gustavsson
- Badplatsen i Häljanäs
- Stenrösen vid västergården i Allgunås
- Kungagravarna ute i Ramsjö
Börje Karlsson
- Det finns väldigt många smultronställen
i Långasjö. Tex.:
- Sjön vid kyrkan
- Stenmurarna i Runnamåla, är mycket
imponerande
- Och så utsikten i Råamåla från backen
Gösta Johansson
- Vi har nog södra Sveriges finaste
bygdegård
- Vi har ju också älgskyttebanan i
Allgunås
- Vandrarhemmet och Klasatorpet
Stig Hermansson
- Hembygdsstugan, en fin träffpunkt på
sommaren.
- Klasatorpet
- Att gå runt sjön vid kyrkan och uppleva
årstidernas växlingar, vi brukar åka
skridskor där på vintern
- Som avkoppling går jag själv ut i skogen
Evert Andersson
- Mina kantarellställen i skogen runt
Kallamåla
Britt-Marie Svensson
- Inget speciellt det är fint på många
ställen
Elsa Karlsson
- Kvällarna nere vid sjön. Sjöcafét.
Berit Elofsson
- Ekeboryd, det är så fint nu på våren
med alla blommor, blåsipporna.
Doris Elmgren

- Vilket är ditt smultronställe i Långasjö?

Vår reporter Eva frågade några Långasjöbor om deras favoritställen.

- Träffpunkt på idrottsplatsen
- Ridhuset
- Det är ju fint vid sjön
Anna- Lena Öberg
- Många ställen finns, sjön är ju ett
smultronställe.
- Småvägarna runt Långasjö genom
byarna
- Törsbo, där mina förfäder kommer
ifrån
- Och sen Klasatorpet

Jag själv tycker det är fantastiskt fint i
bokskogen, vid Grimsgöl, om våren när
det börjar grönska och när alla vitsippor
blommar. Det är också härligt att ro ut
till någon ö på Törn och fiska ur båten,
en sommarkväll, när det är helt vindstilla.

Eva Garami

Gösta Johansson och Stig Hermansson

Anna-Lena Öberg

Birger Gustavsson och Ivar Elofsson

Kantareller runt Kallamåla

Långasjön, foto Berit Johansson
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Styrelse Långasjö PRO-förening  2006
Ordförande Olle Henriksson, tfn 0471-504 25, 070-621 30 55
E- post: ollle.h@telia.com
Vice ordförande Elin Fransson tfn 0471-503 99
Sekreterare June Eriksson tfn 0471-501 87
V. Sekreterare Kerstin Olsson tfn 0471-487 91
Kassör Olle Sjökvist tfn 0471-502 13
Studieorg. Gerd Lönngren tfn 0471-502 71
Övriga Maria Elofsson tfn 0471-501 60

Greta Konradsson tfn 0471-501 19
Karin Lundin tfn 0471-501 16

Reseledare Gunn-Britt Gunnarsson tfn 0471-500 40
Margit Fransson tfn 0471-501 30

Ledamot KPR Olle Henriksson (fr. 2007-01-01)
Suppl. KPR June Eriksson
PRO-samorg Olle Henriksson
Emmaboda June Eriksson
Ansvarig hemsidan Olle Henriksson

Långasjö PRO-förening
informerar
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 lämnades från KPR: s
extramöte, samorganisationens möte
och om kommande resor.
Information gavs angående
riksorganisationen och distriktet, bland
annat om ett nytt studiematerial
“Säkerhet i vardagen”.
Långasjö PRO hade sitt årsmöte och 35
årsjubileum den 20: e mars.
Bengt Kronblad distriktskassör
gratulerade 35 åringen. June Eriksson
föredrog historiken.
Bengt informerade om försäkringar,
bidrag, boende samt distriktets ekonomi.
Under ledning av Bengt hölls sedvanliga
årsmötesförhandlingar.

Styrelse och funktionärer, se under
särskild rubrik.
Efter förhandlingarna hölls samkväm
med smörgåstårta, kaffe och kaka som
Långasjö Sockens Sparbank bjöd på,
med anledning av 35-årsjubileumet.
Långasjö PRO-förening hade sitt
marsmöte på Allégården måndagen den
20: e.
Föreningen bjöd de boende, personal
och sina medlemmar på kaffe, kakor och
tårta.
För en mycket uppskattad underhållning
med sång och musik svarade Klaus
Johnsson.
Långasjö PRO har haft sitt aprilmöte i
Bergstrandssalen.
Olle Henriksson rapporterade från
samorganisationen där han är nyvald
ordförande samt om en trivselträff  i
Bromboda.
June Eriksson rapporterade från PRO-
distriktets årsmöte i Hultsfred.

Olle Henriksson har varit på
hemsidekurs i Gysinge och presenterade
bilder på förslag till hemsida för Långasjö
PRO-förening. Mötet beslöt att vi skall
ha en hemsida.
Vissefjärda PRO firar 40 år. Att
representera valdes Olle Henriksson och
June Eriksson med Olle Sjökvist som
ersättare, Påminnelse om bion den 25
april. Ordf. e-postar listorna med
underskrifter om att vi vill ha lättöppnade
förpackningar. Höstens program
presenterades och godkändes. Maria
Elofsson informerade om studieresan till
Halland de 23 april.
När förhandlingarna var avslutade kom
vår hemlige gäst.
Det var vår nya präst Kommunister
Tomas Lind. Han berättade om Åland
och sig själv. Det gavs tillfälle till frågor
och vi berättade om oss själva. Han
tackades med applåder och en träsko med
blommor.

Olle Henriksson

Vuxenutbildning
Studier till hösten?

För information kontakta:
Sindra, syv. 0471-183 18.

sindra.samuelsson@emmaboda.se
Thomas, rektor 0471-183 16
thomas.claesson@emmaboda.se

Musikafton
Den 5 maj var det musikafton i skolans gymnastiksal.
Gymnastiksalen var välfylld av föräldrar och andra åhörare
som hade samlats för att lyssna.
 Det var musikskolan tillsammans med eleverna som bjöd
på ett mycket trevligt och underhållande program. Vi fick
höra många mycket duktiga elever spela på sina instrument
eller sjunga.
Efter programmet sålde klass 5 fika.

Eva Garami
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                  Ännu en ny butik!

   Fyndbutik i den lilla röda boden vid Långasjö Vävstuga
                      Öppet: Måndag – Fredag 10-15
       Är ni osäkra på när det är öppet, ring: 0471-50465
                             Skynda och fynda

                                Välkomna
                         Långasjö Vävstuga

En hel bil?

– Har du någon bra, prisvärd bil till en tvåårig gosse? frågade
jag bok- och leksakshandlaren i Emmaboda.
– Ska du ha en hel bil? undrade han och skrattade.
– Ja, det är väl klart att jag ska ha en hel bil, det är ju inte så bra
med smådelar. Pojken är ju bara två år, svarade jag.
– Nja, jag bara tänkte att du föredrar bilar i delar, sa han roat.
- Vad, menar du egentligen, undrade jag och började bli lite
småirriterad.
Han flinade och pekade ut på min trasiga bil.
Då trillade polletten ner. Ja, det är väl lika bra att berätta vad
som hänt med den vita ”skorpan” jag brukar köra omkring
med. Om bokhandlaren uppe i Emmaboda funderat på detta
sedan i januari så är det nog många fler som undrar.
Det var en helt vanlig morgon i januari klockan 6.30. Det var
mörkt och snövallarna höga och uppfarten smalt skottad. Det
ovanliga var att jag var vaken och just denna morgon skulle
med tåget till Jönköping. Sambon var på kurs i Ystad så farmor
Inger och hennes svåger Bengan hade kommit till Långasjö
för att se till att barnen kom iväg
till dagis och skolan. Allt gick som smort ända tills jag körde
fast i snövallen. Efter lite skottande och påputtande på de rätta
ställena kom jag loss och började backa ut. Jag märke att jag
kom lite snett och var på väg mot svackan där det också är lätt
att köra fast. Jag gasade i för fullt för att komma över svackan
och det gick superbra ända tills PANG! Smällen var

fruktansvärd. Utan en tanke hade jag hade backat rakt in i
Bengans bil. Jag for ut ur bilen och det låg plastdelar överallt.
– In i bilen och kör, skrek farmor. Du får inte missa tåget.
– Ja, men… sa jag lamt. Men jag löd farmor och körde iväg.
Jag ringde upp farmor på mobilen och fick reda på hur det
hade gått. Det visade sig att det var värst med min bil. Vänster
bakspoiler som gick ihop med vänster bakskärm var ett minne
blott och barnen hade plockat upp alla plastbitar från byvägen.
Bengans lilla Toyota Corolla hade kommit undan med ett
sprucket blinkersglas.
Ja, så kan det gå till när en stor Ford Scorpio får spö av en liten
Toyota Corolla.

Anki
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Ryttare Klase
som gav
Klasatorpet dess
namn

Efter filmatiseringen av Vilhelm
Mobergs “Urvandrarna” har
Klasatorpet blivit ett känt turistmål.

Peter Klase hette den ryttare, som
1798, var bosatt på Långasjö
ryttartorp. Ryttartorpet var beläget
på Västergårdens ägor. Han torde ha
avmönstrats och blivit ersatt av ny,
yngre ryttare för rusthållet i
Långasjö, tidigt under 1800-talets
första år. Klase, med sin 2:a hustru
Karin och dotter, kan då ha blivit
nybyggare och de första brukarna på
det som sedermera blev Klasatorpet.

 Klase var troligen en stilig man, med
kvinnotycke, inblandad i åtskilliga
kärleksaffärer. Sannolikt berättades
historier om honom och hans
“bravader”, långt efter det att han
var både död och begraven.

Ryttare  i Ugglehult 1769 - 1775
Peter anges född 1745, okänt var. Av en
attest, utfärdad i Moheda 25/8 1778 av
kyrkoherde Bernt Gunaelius i Aneboda
socken, framgår att Peter varit
”sventjänare” för rusthåll nr 124,
Ugglehult under Växjö kompani,
Smålands kavalleri. Peter skulle ha brukat
sina salighetsmedel med vördnad och fört
en stilla och anständig vandel i Moheda.

Ryttare på Långasjö ryttartorp 1775 –
omkr. 1800
Detta goda betyg levde han dock inte upp
till sedan han kommit till Långasjö,
troligen 1775, och då efterträdde ryttaren
Jakob Lång. Peter var då gift med Kristina
Lundgren, född 1731, som från tidigare
gifte - eller som oäkta - hade dottern
Maria Elisabet Holmström, född 1767.

Peter Klase anklagad för  otrohet med gifta
kvinnfolket Edla Olofsdotter
I augusti 1776 födde gifta kvinnfolket
Edla Olofsdotter ett flickebarn i Harebo
där hon hade tjänat piga. Vid
sommartinget 1777 var såväl Edla som
Peter instämda till tinget. Av
rannsakningen framgår att Edla bott en
tid hos Klase på ryttartorpet och en tid i
sockenstugan. Edla hade bekänt att
Klase skulle vara far till hennes barn.
Men vid tinget återtog hon detta, och
påstod i stället att hon i mörker om
natten på landsvägen i Fridlevstad,
Blekinge, blivit hävdad av en man som
hon ej kände igen. Härför skulle målet
instämmas till Medelsta häradsrätt.
I maj 1778 blev också Elin rannsakad i
Ronneby, vid Medelsta häradsrätt. Hon
hade dock där på nytt erkänt att Klase
var rätte barnafadern, Målet blev därför
på nytt upptaget till behandling vid
Konga härads höstting i Ingelstad
samma år. Här gjordes en mycket
omfattande rannsakning under två olika
tingsdagar. Klases hustru blev inkallad
och angav att hon inte hade anledning
att misstänka sin man för otrohet, utan
menade att Edla for med osanning. Med
hänsyn härtill och emot Peters nekande,
kunde rätten ej annat än att frikänna
honom och döma flickebarnet född
faderlös.

Oenigheten på Långasjö ryttartorp
Trots att Kristina vittnat till förmån för
Peter och förmodligen friade honom
från straff, steg oenighet och osämja
alltmer, mellan makarna på ryttartorpet.
1781 vid sommartinget var Peter och
Kristina instämda för osämja i sitt
äktenskap. Kyrkoherde Aspelin i
Långasjö hade skrivit ett betyg som
uppvisades vid domstolen. I detta betyg
angavs att Peters och hans hustrus
sammanlevnad, allt sedan de kom till
församlingen, beklagligen varit uppfylld
av oenighet, vilket förorsakat
kyrkoherden mycken oro. Skulden till
osämjan fanns på ömse sidor, ty han
hade oförnekligen sina, och hon sina fel.
Alla föreställningar som blivit gjorda,
mot en så syndig och förarglig vandel,
såväl i offentliga predikningar, som
enskilt, hade icke hittills gjort intryck i
deras hjärtan.
På alla de år de varit i församlingen, hade
de endast en gång tillsammans begått den

heliga nattvarden. Kunde de på något sätt
bli åtskiljda, antingen till säng och säte,
eller om skäl gives, ständigt, vore det
önskligt. Med mera.
Vid tinget anförde Kristina att hennes
lidande i synnerhet bestod uti, att mannen
nekade henne sitt nödtorftiga uppehälle,
vilket hon var nödsakad att förskaffa sig
i bygden, samt att han ofta hade överfallit
henne med hugg och slag. Anhöll om att
f å bli skiljd från honom.
Ryttare Klase bestred helt och hållet, att
han skulle ha nekat sin hustru det hon
åstundat av kläder och föda, men påstod
på lika sätt, att bli skiljd från henne,
åtminstone för någon tid. “Särskilt som
hon var ganska elak och ond till sinnes,
samt dessutom var behäftad med
smittosam venerisk sjukdom”.
Flera vittnen avhördes om oenigheten på
Långasjö ryttartorp. Bland dessa pigan
Stina Månsdotter, som varit tjänstepiga
hos Klase, och som på det högsta
förnekade att ryttaren skulle ha inbjudit
henne till någon otukt, vilket - tydligen
icke utan grund - påstods.
Häradsrättens utslag blev inte någon
åtskillnad mellan makarna, utan i stället
dömdes Peter och hans hustru Kristina
att vardera plikta 8 riksdaler 16 skilling,
för det hat och den bitterhet de visat i
sitt äktenskap.
Detta var en avsevärd summa och
kronolänsman Schröder fann vid gjord
undersökning 1782, att ryttare Klase och
hans hustru, icke ägde medel att gälda
dessa böter med. Häradsrätten fann att
de därför i stället vardera skulle straffas
med tolv dagars fängelse, vid vatten och
bröd.
Huruvida Peter och Kristina verkligen
avtjänade något fängelsestraff  är osäkert.
I annat sammanhang anges att auktion
hade hållits hos Klase 1782. Kanske hade
de ändå lyckats betala sina böter?

Peter Klase erkänner enkelt hor med  pigan
Stina Månsdotter som föder ett gossebarn
Vid sommartinget 1782 var ryttare Klase
åter instämd av kronolänsman Johan
Erland Schröder. Denna gång
tillsammans med pigan Stina Månsdotter,
anklagade för begånget enkelt hor. Klase
var personligen närvarande och erkände
sig skyldig till brottet. Stina - som för fem
veckor sedan fött ett gossebarn - vidgick
skriftligen, att hon på Långasjö ryttartorp
blivit rådd med barn av Klase. Klase

Teckning av E Schön
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Peter dömdes att plikta 33 riksdaler 16
skilling och Stina till 16 riksdaler 32
skilling. Intygades att ingendera av de
anklagade hade medel att betala sina
böter med. Klases straff  förvandlades
därför till 28 dagars, och Stinas till 16
dagars fängelse.

Skilsmässa med Kristina
Klases hustru, Kristina Lundgren, som
var närvarande vid tinget, förklarade att
hon icke ville förlåta sin man detta brott.
Häradsrätten fann nu skäligt att döma till
skillnad i deras äktenskap, sedan de båda
intygat att de icke legat med varandra,
sedan hustru Lundgren fått kännedom
om händelsen. Makarna hänvisades att
söka skiljebrev vid domkapitlet i Växjö.
Hustrun Kristina och hennes dotter
torde redan 1781 ha lämnat Klase och
ryttartorpet, 1784-85 är Kristina ensam
antecknad som hustru på Slätthult
södergård, Ljuder. Äktenskapet torde då
ännu icke ha blivit upplöst.

Fler oäkta barn och sedan giftemål
Peter fick 27/8 1785 ett oäkta barn med
Märta Karlsdotter. Han är dock nu inte
längre gift.
Med sin piga sedan 1786, Karin
Månsdotter, född 1753, från Runnemåla
södergårds soldattorp fick Peter den2/6
1792, ytterligare ett oäkta barn. Detta
barn blev dock ansett som äkta, sedan
Peter erkänt faderskapet och gift sig med
dess moder..
Efter Kungl Majts nådiga tillåtelse 28/3
1792, blev Peter Klase 15/7 1792 vigd
med Karin Månsdotter i Långasjö.

Kommentarer:
Ursprunget till denna berättelse om
ryttare Klase skrev jag innan jag kände
till att det redan fanns en publicerad
forskning om honom.
Genom Träskopostens redaktörens
försorg har jag fått ta del av skriften
“Klasatorpet” som den kände
hembygdsforskaren, folkskollärare Johan
Johansson skrivit om Klasatorpet.
Genom hans artikel fick min teori om
ryttare Klase som namngivare till torpet
sin bekräftelse.
Jag vill rekommendera läsning av nämnda
artikel om Klasatorpet, som innehåller
det mesta om torpets och torpares
historia.

Trots dessa två beskrivningar, saknar vår
berättelse om Klase både början och
ordentligt slut.
Många frågor står ändå obesvarade. Var
föddes Peter? Var bodde, och vad gjorde
han, innan han (1769) blev ryttare för
Ugglehult? Varför begärde han avsked
1775 för att sedan ändå fortsätta som
ryttare för Långasjö? Bodde han på
Klasatorpet redan från 1804? När och
var dog han och hans hustru?
Att Klase behövde Kungl Majts tillåtelse,
för att få gifta sig andra gången, är
gåtfullt. Vid ”förbjudna led” - t ex
kusingifte - eller då en eller båda
kontrahenterna var underåriga, fordrades
kungens tillstånd. I detta fall måste skälet
ha varit något annat.

S.K.

Hon födde ännu ett flickebarn vid namn
Kristina 1794.
Peter fick alltså fem barn - tre oäkta
barn (ett ej erkänt) samt två barn med
sin andra hustru - ett barn före - och
slutligen ett inom äktenskapet.
I tur och ordning:
- Edla som föddes 1776 och dog 1782
- Magnus föddes 1782, blev 1799 soldat
med namnet Trogen
- Peter föddes 1785
- Märta föddes 1792 och dog samma år
- Kristina föddes 1794

Familjen Klase på Klasatorpet omkr. 1800
Vid övergången till det nya århundradet
var Peter Klase 55 år gammal och kunde
inte gärna ha många tjänsteår kvar som
ryttare. Några år in på 1800-talet torde
han därför ha fått avsked. En ny ryttare
flyttade säkerligen in på ryttartorpet
under Långasjö västergård.
Min egen forskning tar slut tillsammans
med 1700-talet, men Johan Johansson
anger i sin skrift om Klasatorpet att
byggnaden där blev uppförd år 1804 och
att Peter och Karin 1819 bodde på
Klasatorpet. Om de blev det första
torparparet här - och fram till 1804
byggde upp torpstugan - är okänt.
I vilket fall som helst var Peter Klase
säkert en man som länge blev
ihågkommen och som väl kunde vara
värd att få ett torpställe uppkallat efter
sig.

Stig Karlsson

Foto Berit JohanssonKlasatorpet, känt från inspelningen av filmen “Utvandrarna”
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Intresset växer för
äldreveckan!

För andra året i rad har det ordnats äldrevecka i hela
Kalmar län. Intresset för veckan växer år från år allt
efter att allmänheten blir med uppmärksammad på olika
frågor på äldreområdet.

– Äldreveckan är ett bra sätt att lyfta äldrefrågorna, säger
Anneli Djerf  omsorgshandledare. I dagens samhälle blir det
lätt vattentäta skott mellan generationerna. Våra arrangemang
visar på vikten av samverkan och möten mellan olika åldrar
på ett naturligt sätt. Speciellt lyckat blir det då vi ha barn som
medverkar på olika sätt. Då får vi med flera generationer, då
kommer, mamma, pappa, farföräldrar och ofta även
farföräldrarnas föräldrar, fortsätter Anneli.
På Allaktivitetshuset i Långasjö har det under äldreveckan
bland annat ordnats utställning med temabilder gjorda av
skolbarnen vid Långasjö skola samt 30-talsteckningar ritade
av Arnold Johansson, som är hyresgäst på Kyrkvägen 38.
Röda Korset anordnade ett föredrag med med bildvisning av

Ingrid Åsman som du kan läsa om på annan plats i tidningen.
Hela Långasjö skola kom och besökte Allaktivitetshuset med
den populära ”Hela skolan sjunger” och förutom den
sedvanliga allsången bjöd eleverna och musiklärare Lotta
Odlingsson på en mycket uppskattad underhållning.

– Äldreveckan är ett återkommande arrangemang och fler
föreningar och andra aktörer är välkomna att höra av sig om
de vill vara med och delta med något program nästa år, avslutar
Anneli.

Anki Torgnyson

Lediga hus och lägenheter i
Långasjö

Hus.

Emmaboda fastighetsförmedling
0471-337 60
Skurebo
Avstyckad gård- hästställe
Mangårdsbyggnad högt läge
Uppförd 1911, Boyta 160 kvm
Renoverad mitten av 1960-talet
Totalt 20 000 kvm tomt & betesmark.
Begärt pris 750 000: -

Fastighetsinvest Kennert Byrskog
0471-130 77
Backegårdsvägen 47
3 rum & kök, garage, stor tomt

Lägenheter.

EBA, 0471-184 01
Kyrkvägen 36 3:e vån.
1 rum & kök 48 kvm, 2400:-/mån.
Kyrkvägen 36 2:a vån.
2 rum & kök 69 kvm, Ledig 1/6
Kyrkvägen 28
3 rum & kök 119 kvm, Ledig omg.

22
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IT-café - Här kan du kolla dina mail!
IT-Caféet på Allaktivitetshuset i Långasjö (Allégården) har
datorer med bredbandsuppkoppling. Här kan du som IT-
caféets gäst kostnadsfritt surfa på nätet och kolla dina mail i
sommar. Du har minst 30 minuter till ditt förfogande men är
det ingen kö får du självfallet sitta längre vid datorn.

Fika!
På Caféet finns enklare fika och ibland även hembakat till
försäljning. Det finns en kaffemaskin och en servering med
kak-kyl mm. Det går bra att köpa fika även på tider då
serveringen är låst. Säg bara till kökspersonalen. Efter kl.16.00
säger du till någon av den övriga personalen när de finns i
närheten så hjälper de till.
IT-caféet vid Allaktivitetshuset i Långasjö är en träffpunkt för
alla åldrar. Lokalerna är handikappvänliga och förutom
datorerna finns det sällskapsspel och möjlighet att umgås
mellan olika generationer. Varför inte ta tillfället att sitta ned
en stund och prata med någon av pensionärerna och få höra
lite Långasjöhistorier från förr. Varje månad ges det ut ett
månadsblad där många av kommunens olika aktiviteter finns
med och så även menyn från Restaurangen. Det finns att hämta
på Allaktivitetshuset.

IT-cafét håller öppet alla dagar kl. 9.00 - 19.00.

Restaurang - Här kan du få en bit mat!
Bygdens restaurang har ju brunnit ned till grunden. Tack vara
Allaktivitetshuset i Långasjö (Allégården) står vi trots denna
tragedi inte utan möjlighet att ”äta ute”. Redan idag utnyttjar
skolan möjligheten att äta här och även en del företag har hittat
hit.
– Vi vill inte konkurrera med lokala företag, men nu när
Klintakrogen inte finns kvar är det ju bra att Långasjöborna
och våra sommarbesökare vet att denna möjlighet finns, säger
kostchef  Isabell Elvung-Nilsson. Vi har även ett litet samarbete
med lokala företag som tar mat genom oss och kan erbjuda
middag till sällskap i egna lokaler.
Allaktivitetshuset har ett fräscht, nyrenoverat kök och stora
restaurangen erbjuder dagligen två rätter och stort salladsbord.
Maten är hemlagad, oftast från grunden. Som alternativ finns
även lättare lunchalternativ som t ex paj. I regel är det inga
problem att bara dyka upp och komma och äta, men vill du
vara säker på att få en viss rätt så ringa gärna innan. Tfn: 0471
- 500 45.
Priset för dagens är 48 kr för pensionärer, 35 kr för barnportion
och 55 kr för övriga.
När restaurangen är stängd finner du månadens meny på
vandrarhemmet.

Restaurangen har öppet alla dagar mellan 12.30 och 13.30 – tfn:
0471 -500 45.

TV- och filmvisning!
I denna lokal har Röda korset en tv och filmvisningsutrustning
med filmduk. Här finns möjlighet att ordna samkväm med allt
från filmvisning till olika tv-evenemang som t ex fotbolls VM
eller varför inte Allsång från skansen. Lokalen nyttjas
regelbundet för filmcafé med visning av hembygdsfilmer,
föreläsningar samt för studiecirklar i Vuxenskolans regi.
Lokalen med filmanläggningen kan hyras på kvällstid.

Hör av dig på tfn: 0471 – 182 04 eller 070-24 72 950.

Aktiviteter!
Mer information om aktiviteter annonseras ut på
anslagstavlorna i lokalerna, vid Långasjö Lanthandel,
vandrarhemmet samt på kommunens hemsida under fliken
evenemangstips. www.emmaboda.se/evenemangstips

Anki Torgyson

På allaktivitetshuset i Långasjö äter du gott, fikar,
surfar och kollar dina mail.

Caolin Karlsson i IT-caféet

Hembygdsstugan i Långasjö

Som vanligt öppnar vi vår stuga måndagen efter
midsommar, alltså den 26:e juni.
Vi håller öppet 7 veckor och stänger den 13:e augusti. Vi
tänker ha samma öppettider som tidigare, mellan kl 15.00
och 20.00. Vi hälsar gamla och nya gäster välkomna och vi
hoppas naturligtvis, att alla som bakat våfflor och kokat
kaffe tidigare år tycker det skall bli lika roligt denna sommar.
Om någon, som inte varit med tidigare, känner för att hjälpa
till, blir vi väldigt glada.

Öppet alla dagar!
Kontakta då någon av oss

Siv 0477-630 52
Inez 0477-630 38

Signe 0477-630 29
eller Barbro 0471-500 04
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Bortamatcher
fre 5 maj 1900 Kosta IF Långasjö Goif
fre 2 juni 1900 Norra Tångs BK Långasjö GoIF
mån 19 juni 1900 Bodabruk GoIF Långasjö GoIF
fre 18 aug 1900 Flerohopps GoIF Långasjö GoIF
fre 25 aug 1830 Skrufs IF Långasjö GoIF
lör 2 sep 1500 Örsjö IF Långasjö GoIF
fre 15 sep 1745 Bosnien/Herc.IF Långasjö GoIF
lör 23 sep 1500 S:t Sigfrid Långasjö GoIF

Långasjö  GoIF seniorlag, div 6
Hemmamatcher
fre 28 april 1900 Långasjö GoIF Bodabruk IF
fre 12 maj 1900 Långasjö GoIF Flerohopps GoIF
fre 19 maj 1900 Långasjö GoIF Skrufs IF
fre 26 maj 1900 Långasjö GoIF Örsjö IF
fre 9 juni 1900 Långasjö GoIF Bosnien/Herc.IF
fre 16 juni 1900 Långasjö GoIF S:t Sigfrid
fre 11 aug 1900 Långasjö GoIF Kosta IF
fre 8 sep 1800 Långasjö GoIF Norra Tångs BK

Långasjö GoIF hemmamatcher ungdomslag 2006 på Långasjö IP
Lag Datum Tid Motståndarlag
P92 2006-05-01 1600 Hovshaga AIF
P92 2006-05-28 1800 Vederslöv/Dänningelanda9m
PF97/98 2006-06-06 1100 Nybro IF 1
P95 2006-06-06 1230 Söderåkra AIK
P94(P93) 2006-06-06 1400 Väckelsångs IK
P92 2006-06-06 1600 Älm/Linn/Konga
F94 2006-06-13 1830 Smedby BoIK
F94 2006-08-13 1800 Emmaboda IS
P94(P93) 2006-08-20 1830 Hovmantorps GoIF
P95 2006-08-27 1800 Ljungbyholms GoIF
P92 2006-09-03 1800 Rotttne IF
F16 (EIS) 2006-09-05 1800 Tingsryd
F94 2006-09-12 1800 Bergkvara AIF
P16 (EIS) 2006-09-16 1100 Tingsryd
F16 (EIS) 2006-09-17 1700 Ljungby
PF97/98 2006-09-24 1600 OIF/FGIF
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Välkomna till en ny säsong
med Långasjö GoIF

Välkomna till den 74:e säsongen med
Långasjö GoIF. Efter en lång vinter är
det äntligen dags för fotbollssäsongen att
dra igång.
Vårt seniorlag spelar i år i division 6. Ny
tränare för i år är en av Långasjös mest
tongivande spelare de senaste åren,
nämligen Tomas Schönström. Denne
vältränade man går under många epitet.
Bara att se Thomas fotbollskunnande är
värt hela entrébiljetten. För alla er som
vill se många täta derbymatcher kommer
ert lystmäte att infrias. Eller vad sägs om
att se Kosta, Skufs IF, Boda Bruk och
Örsjö. Men vi har även gästande lag från
mer exotiska orter som Flerohopp, Norra
Tång och S:t Sigfrid. Riktigt långväga
gäster har vi på besök vid Långasjö
Idrottsplats fredagen den 9 juni när vi
möter Bosnien/Hercegovinia. Någon
har berättat för mig att de åker i egna
bilar och någon lär cykla till matchen.
Vilka killar! Vår självklara målsättning är
att även i år hänga kvar i serien. Jag tror
med det spelarmaterial och den
träningsintensitet som laget visat under
försäsongen så kommer vi att tillhöra
topplagen i serien.
Glöm inte att titta på våra
ungdomsmatcher. För er som inte nöjer
med att följa vårt A-lag finns många fler
matcher att titta på. Titta in på vår trevliga
hemsida: langasjogoif.com för mer
information.

Som gamla Kronobergare tycker vi om
att Öster gick upp i allsvenskan. Vi
planerar därför att göra en medlemsresa
till någon match under säsongen. Håll
utkik efter mer information.
Allsvenskan i all ära men det är ju på
hemmaplan man vill vara. Det är på
Långasjö IP alltid det oväntade händer.
Vem kan spegla dramatiken bättre än
Bengt Cidden Andersson i hans
oförglömliga diktsamling ”Hela bollen
ska ligga still”.

Bästa sockenbor, nu drar vi upp ridån
till vår 74:e säsong

Mycket nöje!

Sven-Erik Karlsson
Ordförande Långasjö GoIF
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Regler:
Välj ut ditt eget smultronställe i Långasjö socken.
Fotografera detta och skicka in bilden till oss med en
motivering på några rader.
Vinster:
Den främsta vinsten är äran. Den vinnande bilden kommer
att tryckas som vykort och motiveringen kommer att finnas
med på baksidan samt namn på den som tagit bilden.
Vinnarna belönas även med en kollektion av de nya
vykorten samt en förstoring av sitt tävlingsbidrag.
Jury:
Vinnarna utses av en jury bestående av representanter från
SjöKaféet, Långasjö hembygdsförening, Sockenrådet samt
Träskoposten.

– Mitt Smultronställe i Långasjö socken!
  “Fototävling”
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Exempel: Mitt smultronställe är den falnande Valborgsbrasan
vid Långasjön.
Det är något rofyllt över solnedgången, sjöfåglarnas sista rop
och knastret från den falnande  brasan! Foto: Anki Torgnyson

Skicka ditt bidrag med bild och motivering till:
Träskoposten
“Fototävling”
Kyrkvägen 26
361 95 Långasjö

Senaste inlämningsdag:
31 juli.
– Glöm inte att skicka med namn och adress.

Redaktionen
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Aktuellt i Långasjö
församling

Vaktmästarna
Vår vaktmästare Ann-Caroline ”Anne” Karlsson jobbar
heltid i församlingen sedan 1 maj. Anne är i huvudsak
ansvarig för kyrkan och Sockenstugan. Göran Ernstsson
har gått över till att arbeta halvtid på kyrkogården i Långasjö
och halvtid på kyrkogården i Emmaboda. Tillsammans med
Emmaboda församling har vi infört ett rullande schema för
alla vaktmästare som tjänstgör i gudstjänsterna. De betyder
att vi ibland får träffa Emmabodas vaktmästare Conny
Arvidsson och Karl-Gustav Holmevi i kyrkan.

Semester
Under min semester 17/6 – 23/7 tjänstgör kyrkoherde
Annette Geyer och komminister Lennart Persson.
Studerande Magdalena Geyer är semestervikarie på
kyrkogården.

Ny ”expeditionstid”
Tiden på torsdagarna när jag finns i Sockenstugan är
förkortad, eftersom behovet inte har varit så stort. Den nya
tiden är torsdagar 8.30-9.30. Under min semester är det
ingen expeditionstid alls. Bästa sättet att få tag på mig är
annars att ringa.

Morgonbönen på onsdagarna fortsätter
Att få stanna upp en stund tillsammans med Gud och med
varandra är en källa till liv. I bönen får vi vila i Guds kärlek.
Vi får tacka för livet, andas ut oro och andas in frid. Vi får
fundera över Guds ord en stund i tystnad och vi får be för
vår bygd, för vår värld och för alla som lever och vistas här
i Långasjö församling. Morgonbönen kl 08.00 på onsdagarna
fortsätter hela sommaren.

Telefonnummer för Långasjö och Emmaboda församlingar
Växel 0471-101 95
Komminister Thomas Lindh, arbete 0471-254 56
eller hem 0471-487 09
Kyrkoherde Annette Geyer 0471-254 51
Pastorsadjunkt Hanna Starck 0471-245 57
Kyrkomusiker Britta Mård 0471-254 62
Kyrkvaktmästare Anne Karlsson 0471-254 64
Kyrkvaktmästare Göran Ernstsson 0471-254 63
Sockenstugan 0471-254 61

Kontaktpersoner inom Sockenrådet
(inför nationaldagen)

Långasjö Hästsportklubb Johanna A/Sjögren 0471/10951
Långasjö Goif  Robert Elofsson 0471/50390
Långasjö Hembygdsförening Conny Fransson 0471/50039
Långasjö Naturvårdsförening Staffan Jonasson 0471/50596
Röda Korset Roland Klang 0477/63002
Långasjö skola Elisabeth Klaesson 0471/50346
Kyrkan Conny Fransson 0471/50039
Hantverkarna Ethel Svensson 0471/50465
Brandförsvaret Tina Elmersson 0471/33770
Plaggebo byalag Robert Elofsson 0471/50390
“Nöjeshuset “ Robert Elofsson 0471/50390
Dan Bondesson Tina Elmersson 0471/33770
Supporterklubben Johanna A/Sjögren 0471/10951
Långasjö sockens sparbank Ingvar Gustafsson 0471/244990
Långasjö lanthandel Johanna A/Sjögren och Tina Elmersson

Önskar någon mera delta så kontakta någon i sockenrådet.
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LANGASJÖ FÖRSAMLINGS

GÅNGEDAG

DEN 17 JUNI, HELIGA
TREFALDIGHETSDAG

Gudstjänst kl. 11:00, kyrkoherde Johan Thelin
Kyrkokören medverkar
Kaffeservering

Gästtalare: Christina Leandersson, född Redin,
som tatar över ämnet “Min mor - prästfru i
Långasjö i 30 år

VÄLKOMNA

Kyrkorådet



Träskoposten Nr 2  2006

GUDSTJÄNSTER I SOMMAR

Varje Onsdag 08.00 Morgonbön i kyrkan

28.5 Söndagen före pingst  Hjälparen kommer 10.00 Familjegudstjänst

13.30 Träff för daglediga i Sockenstugan
1.6 Torsdag 16.00 Mässa på Allégården

3.6 Pingstafton 15.00 Konfirmation.

4.6 Pingstdagen  Den heliga Anden 10.00 Högmässa. Kyrkokören

8.6 Torsdag 16.00 Andakt på Allégården

9.6 Fredag 10.00 Skolavslutning

11.6 Heliga Trefaldighets dag  Gud – Fader, Son och Ande
11.00 Gångedagsgudstjänst. J Thelin. Kyrkokören. Talare på Gånge-dagen är Christina Leandersson

15.6 Torsdag 16.00 Andakt på Allégården

17.6 Lördag 18.00 Helgsmålsbön med musik, Hanna och
Julia Starck.

18.6 Första sön e Trefaldighet  Vårt dop 18.00 Söndagsmässa, H Starck.

22.6 Torsdag 16.00 Andakt på Allégården.

24.6 Midsommardagen  Skapelsen 18.00 Sammanlyst till Emmaboda kyrka.
Kvällsgudstjänst i midsommartid, A Geyer.

25.6 Den helige Johannes Döparens dag Den Högstes profet
10.00 Söndagsmässa, A Geyer.

30.6 Torsdag 16.00 Andakt på Allégården

1.7 Lördag 18.00 Helgsmålsbön med musik, Anna-
Karin och Britta Mård.

2.7 Tredje sön e Tref  Förlorad och återfunnen 10.00 Söndagsmässa, A Geyer

6.7 Torsdag 16.00 Mässa på Allégården

9.7 Fjärde sön e Tref  Att inte döma 18.00 Söndagsgudstjänst, L Persson

13.7 Torsdag 16.00 Andakt på Allégården

15.7 Lördag OBS!20.00 Helgsmålsbön med musik,
”Skimrande toner i sommarkvällen” Margaretha Meltz och Christer Svensson.

16.7 Apostladagen  Sänd mig 10.00 Högmässa, L Persson

20.7 Torsdag 16.00 Andakt på Allégården

23.7 Sjätte sön e Tref  Efterföljelse 18.00 Söndagsmässa, L Persson

27.7 Torsdag 16.00 Andakt på Allégården

29.7 Lördag 18.00 Helgsmålsbön med musik. Torgny
Berntsson och Kaj Johansson.
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30.7 Kristi förklaringsdag  Jesus förhärligad 10.00 Högmässa

3.8 Torsdag 16.00 Mässa på Allégården

6.8 Åttonde sön e Tref  Andlig klarsyn 14.00 Friluftsgudstjänst på Klasatorpet

10.8 Torsdag 16.00 Andakt på Allégården

12.8 Lördag 18.00 Helgsmålsbön med musik, Kerstin
Karlsson, Lajos Garlati och Emma
Åhlander-Hansson.

13.8 Nionde sön e Tref Goda förvaltare 10.00 Högmässa

17.8 Torsdag 16.00 Andakt på Allégården

20.8 Tionde sön e Tref  Nådens gåvor 10.00 Högmässa

24.8 Torsdag 16.00 Andakt på Allégården

27.8 Elfte sön e Tref  Tro och liv 10.00 Högmässa

31.8 Torsdag 16.00 Andakt på Allégården

3.9 Tolfte sön e Tref  Friheten i Kristus 16.00 Gospelmässa. OBS! Sammanlyst till
Algutsboda kyrka för församlingarna från Hälleberga i norr till Torsås i söder (det som kallas Södra
Möre kontrakt)  .

7.9 Torsdag 16.00 Mässa på Allégården

Gudstjänstschemat gäller med reservation för ändringar. Då prästens namn inte nämns, tjänstgör
vanligtvis Thomas Lindh. Titta gärna i predikoturerna och på affischerna för att få den senaste
informationen om t.ex. extra musik i gudstjänsterna och eller någonting annat som har tillkommit.

Varje söndag har sitt eget tema för att fira Jesu uppståndelse och närvaro hos oss. Det står markerat i
kursiv stil. Under sommaren och hösten handlar ämnena om växandet i tro för den enskilda kristna
människan och den kristna gemenskapen.

Om Du är för svag för att komma till gudstjänsten kan Du få ta emot nattvarden i hemmet. Det kallas
för sockenbud. Ring gärna Thomas Lindh 0471-254 56 eller den präst som är i tjänst under semestern.

Du som saknar egen bil och som behöver hjälp med att komma till kyrkan kan anlita kyrkskjuts
kostnadsfritt. Du beställer själv hos Taxi – Emma, tel. 0471-101 00

Söndagen den 6 augusti är det

friluftsgudstjänst på Klasatorpet kl 14.00.

Tag med Kaffekorg!
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Ulvsmålafestivalens grundare, Thomas
”Blomman” Broström sjöng och spelade
tillsammans med sin fru Caroline och son
Emmanuel i Sockenstugan i slutet av april. Thomas
har hållit på med dansbandsmusik i hela sitt liv.
För några år sedan blev han och hans fru kristna.
Sedan dess har familjen sett det som sin uppgift att
sjunga och berätta om Jesus med hjälp av
dansbandsmusiken.

Familjen bor själv i Ulvsmåla i Blekinge och
arrangerade den första festivalen 2003.

- Vi ville ordna en festival med en stor bredd i
utbudet av artister och musik. På festivalen
uppträder därför både artister som är uttalat kristna
och artister som inte är lika tydliga med sin tro,
säger Thomas.

Under åren har Tore Skogman, Cyndee Peters,
Lasse Lönnblad, Mats Rådberg och Rankarna och
gruppen Jerusalem och många, många flera
medverkat. Thomas Broström skriver själv både
egna låtar och sätter nya kristna texter till kända
dansbandslåtar.

Nästan 50 personer samlades i Sockenstugan under
kvällen. En tredjedel hade varit på festivalen någon
gång.

Ulvsmålafestivalen är den 11-20 augusti. Ulvsmåla
ligger på vägen mellan Pellamåla Eringsboda.
Bland årets artister märks den amerikanske
gospelsångaren Jessie Dixon, onsdagen 16/8.

Text och foto Thomas Lindh

En kväll med
Ulvsmålafestivalen i
Sockenstugan

Thomas ”Blomman” Broström

Våra missionärer Anne
Sophie och Gunnar
brinner för sitt arbete
Våra missionärer Anne Sophie och Gunnar Norlén har varit
tio år i Tanzania. De brinner för sitt arbete inom Svenska
kyrkans mission.
- Om vi bara kunde ge en liten gnista av all den glädje vi har
fått uppleva, skriver Gunnar i ett mejl till oss.
Anne Sophie utbildar sjukgymnaster på ett sjukhus vid
Kilimanjaro, Afrikas högsta berg.Gunnar utbildar präster vid
det universitet som Tanzanias lutherska kyrka driver.
- Missionen har en stor betydelse för människornas liv,
eftersom de kristna kyrkorna driver fler än hälften av alla
sjukhus, kliniker och gymnasieskolor i Tanzania, skriver
Gunnar.
Han tillägger att Långasjö församling har varit ett stort stöd
i Kilimanjarosjukhusets rehabilitering av människor med
fysiska handikapp. Långasjö har skickat många rullstolar till
sjukhuset.

- Nu har sjukhuset lyckats starta en egen tillverkning av
rullstolar, varför behovet av rullstolar från Sverige inte är så
stort längre. Men behovet av utbildning ökar hela tiden,
skriver han.
Universitet där Gunnar är lärare utbildar ca trettio präster
per år. Långasjö församling har stöttat två av dem. Levi Sanga
gick ut som bästa student förra året och Alex Mkumbo
doktorerar inom två år. Universitet har också kunnat börja
utbilda språklärare och musiklärare. Gunnar berättar att den
kristna kyrkan växer starkt i Tanzania och det finns ett stort
behov av präster och lärare i de skolor som kyrkorna driver.
- Vi skulle behöva hundratals nya präster  varje år, men istället
har vi fått höra att vi måste skära ner, säger han.
- Jag vädjar till alla mina vänner i Växjö stift. Hjälp oss att
öka intresset för vårt internationella arbete i Svenska kyrkan.
Vi behöver visa vägen, våga gå före, våga satsa. Be för detta,
och be för oss. Vi behöver ert stöd. Att stödja Svenska
kyrkans mission är att stödja våra kristna vänner ute i världen
både i deras tro och i deras arbete.

Många varma hälsningar från Anne Sophie och Gunnar Norlén i
Kilimanjaro!



  
 

– från skola och barnomsorg i Långasjö 
 

 
Aktuellt från Lokala 
föräldrastyrelsen! 
 
Efter en lång och kall vinter är 
det skönt att våren äntligen är 
här. Föräldrastyrelsen har 
ansökt hos kommunen om 
isspolningsbidrag, och det har 
vi fått. Fritidsgård i Långasjö är 
under diskussion. Vi i styrelsen 
är eniga om att det är 
viktigt med en fungerande 
fritidsgård för våra barn.  
Vecka 17 var det äldreveckan i 
kommunen. Långasjö skola 
var och sjöng på Allégården. 
Barnen har också ritat och målat 
fina bilder som finns att 
beskåda på Allégården.  
Biblioteket kommer att flyttas 
till skolan under hösten. Vart i 
skolan det kommer att vara är 
ännu inte bestämt.  
  
Har ni frågor eller funderingar 
som ni tycker att vi i styrelsen 
bör ta upp så tag gärna kontakt 
med oss. 

 Annika Elmgren 
 

Rektorn har ordet! 
Hej  
Här kommer lite vår nyheter 
från skola och barnomsorg i 
Långasjö. 
Att våren är på väg ser man av 
alla aktiviteter som kommit igång 

på skolgården, det spelas mycket 
fotboll och dessutom har vi 
precis packat upp 
rastaktivitetssakerna som 
eleverna önskade för sina 
elevfullmäktigepengar. Så nu har 
vi många olika slags spel och 
bollar att prova på innan 
sommarlovet börjar. 
 
Dessutom kommer vi alla ( och 
när det här skrivs så har vi redan 
genomfört detta) att flytta 
tillbaka till medeltiden för en 
dag. Eleverna från 3,4,5 och 6 
har blivit inbjudna till ett 
gästabud  av biskop Hemming 
Larsson i Växjö, för att de ska 
bli välvilligt inställda till unionen. 
Samtidigt äger Erik av Pommerns 
kröning rum i Kalmar. Alla 
kommer att bära 
medeltidskläder och vi kommer 
bl.a. att träna smide och 
bågskytte och lära oss om örter 
och medicin. Matsedeln är inte fy 
skam den heller, här kommer att 
serveras en huvudrätt som 
består av rotfruktsgryta med 
nötkött och flatbröd med 
skörost. Dryck till denna goda 
mat är lingondricka och till 
efterrätt blir det 
saffranspannkaka. All denna goda 
mat ska vi själva laga till vid 
öppen eld.  
 
Vi har också arbetat med vår 
”grön flagg” genom att 

genomföra en ”plocka skräpdag” 
och några barn hittade t.o.m. LP-
skivor i skogen ( det går tydligen 
vilt till i skogarna i Långasjö) och 
nu har vi rent och fint i skogen 
tills sommaren kommer. 
 
På förra föräldrastyrelsemötet 
framkom det att vid vissa 
skolskjutsturer fanns ej 
sittplatser till alla. Detta kan till 
viss del bero på att man ändrar 
tiden för hemresan med bussen, 
kanske en del barn stannar på 
fritis eller dyl. Om ni ändrar 
tiden för ert barns skolskjuts är 
det bra om ni informerar 
Dackebuss om detta. 
 
Det var en mycket trevlig 
musikkväll som musikskolan och 
eleverna på Långasjö skola bjöd 
på den 2/5! Tack! 
 
Avslutar med att ge er tiderna 
för skolavslutningen fredagen 
den 9/6. 
8.00-8.30: samlas eleverna i 
resp. klassrum med sina 
klasslärare. 
8.45-9.45: har vi ett program på 
skolgården och bjuder på fika. 
9.45 –ca 10.45: kyrkan. 
 
Välkomna önskar Ingrid Bruze 

 
                                     

 

 

 

 



FRÅN KORALLEN  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fågelholkar 
Onsdagen den 8 mars kom Sören Johansson hit till Korallen för att hjälpa barnen att göra fågelholkar. Han 
hade med sej färdiga bitar till barnen att spika ihop. Det blev ett jätteroligt jobb. - Tack Sören för att du 
tar dej tid att komma till oss! 
 
 
PÅ BESÖK HOS TILDA  25 APRIL 2006 
 
Vi har varit på besök hos Tilda för att titta på alla 
lammen. De hade fått 175 st lamm så det var 
många att kela och klappa. Vi fick veta en hel del 
saker om lamm och får t.ex. hur mycket de väger 
när de är nyfödda, vad de äter, vad de sover om 
nätterna o.s.v. Lika roligt var det att titta på Karl-
Gunnar när han lastade av veden och att snickra i 
snickarboden. 

- Tack Malin och Tilda för ett jätteroligt besök,  
vi hoppas att vi får komma tillbaka fler gånger.  
 

 
Resa till Kalmar konstmuseum 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vi har varit på studiebesök på konstmuseet i Kalmar. Där fick barnen pröva på att måla på olika sätt, de 
gjorde en tavla som de fick ta med sej hem, vi tittade på olika konstverk. På väg till Mc Donalds gick vi 
en runda i slottsparken och var inne på slottsgården där kände vi på kanonerna. Vi tog tåget hem klockan 
13.00 efter en lyckad utflykt.



   
             

Den 16/3 2006 
 
Sandro Olof Larsson!! 
 
Vi tittade på en teater som hette Sandro Olof 
Larsson. Den handlade om en mamma som alltid 
var bortrest. Hennes son gillade inte det så värst 
mycket. Dom flyttade väldigt ofta. En gång när 
dom flyttade så träffa han en tjej. Men i skolan 
var det en dum kille som heter Edvin. Sandro 
skriver ibland lappar om vad han tänker tex ” 
Var finns alla vuxna i världen?” Edvin tog ner 
dom från klotterplanket och visade dom för 
fröken. Sandro och tjejen som heter Martina blev 
ihop. På sommarlovet drog dom till Tyskland.  
                             
                     Den tyckte vi var ganska bra, men 
den kunde varit bättre!! 
 
 
               Av Johanna och Rasmus 
 
 
 
 

 
         Filmen handlade om en liten pojke 

som hette Kalle. Han bodde med sin 
familj i ett ruckel. Willy Wonka äger 
en chokladfabrik. Efter femton år 
tänker Willy Wonka öppna sina 
dörrar för fem barn. En av dem är 
Kalle. Under rundturen försvinner 
alla utom Kalle, då får han 
chokladfabriken av Willy Wonka. Men 
han tackar nej. För i så fall måste han 
stanna i chokladfabriken utan sin 
familj. Men Kalle vill inte skiljas ifrån 
sin familj.                         
             Vi tycker att filmen får 8 av 10 
stjärnor! 
  Av: Evelina & Lukas 

 
 
Elevrådets temadag! 

  
29/3-06 hade vi en temadag. Vi hade 
luftgevärsskytte, tårtbakning, hinderbana, 
katapult, täljning, film, tipsrunda och samarbete. 
Sören Johansson höll i luftgevärsskyttet. 
Tårtbakningen hölls av Frida och Stina Steen. 
Robert Dahlskog och Mona höll i hinderbanan. 
Katapulten hölls av Ronja Petersson. Charlotte 
(Lotty) höll i täljningen. Maria hade film den 
handlade om älgen. Evelina Johansson höll i 
tipsrundan. Jan höll i samarbetet. Vi tyckte att 
tårtbakningen var roligast. 
Vi fick korv med bröd, en dricka, ett äpple och 
två pepparkakor. 
        
Katapulten var också rolig.  Man drog i ett rep 
som satt fast i en planka. På plankan satt det en 
glassburk och där i låg en ärtpåsen i en plastpåse. 
Man skulle träffa vid poängerna 5, 10 eller15. 
Man drog i repet för att ärtpåsen skulle flyga 
iväg till poängerna. 
 
       I slutet av dagen så hade vi prisutdelning. 
Alla lag fick ett pris och det priset var 
godisnappar. Lagen hade djurnamn. Klockan 
13:20 slutade vi för dagen. 
 
      Av: André Steen och Julia 
Johansson 
 
Miljörådets temadag 
Hela skolan hade en temadag. Vi gjorde 
en massa roliga saker.  
     I gymnastiksalen hade vi en 
hinderbana. Robert ledde aktiviteten. Han 
hade hittat på banan. Vi klättrade i 
ribbstolarna, genom ringar, kastade en 
basketboll och hoppade ner i 
tjockmattan. 
        I källaren  sköt vi luftgevär. Vi sköt 
två skott var. Sören tog hand om skyttet.  
 
Vi åt tårta och hade prisutdelning. Det 
var en trevlig dag. 
 
                  Eric och Felix   
 



Ett stort TACK till Långasjö Skytteförening för 
att ni skänkte skott och måltavlor till vår 
temadag. 

Miljörådet på skolan  
 

 TACK Sören Johansson för att du hjälpte oss 
med luftgevärsskyttet på temadagen! 

 
Miljörådet på skolan 

 

 Teckning av Emelie Månsson, klass 1 
 
 
Fakta om skräp 
Vet du att… 

• tre av tio svenskar slänger skräp på 
marken 

• mest skräpkastar 15-29-åringar 
• fler män än kvinnor slänger skräp 
• 8800 ton skräp slängs årligen på marken i 

Sverige 
• det kostar skattebetalarna 320 miljoner 

kronor om året 
• det är olagligt att skräpa ner  
• straffet är böter eller fängelse 
• i Frankrike finns ett lagförslag på att 

införa pant på fimpar 
• det tar 4850 år för en petflaska att brytas 

ned av naturen, tre år för en 
aluminiumburk och över en miljon år för 
glas 

• det finns ett samband mellan skräpiga 
miljöer otrygghet och kriminalitet  

           
 
 

Teckning av Mathilda Wårhag klass, klass 1 
 

 
Den 26 april städade vi Långasjö samhälle. 
Vi fyllde många säckar med skräp. Vi 
hittade glasspapper, cigarettpaket, 
metallburkar, snusburkar, LP-skivor, skor, 
vodkaflaskor och bildelar m.m.  
DU skräpar väl inte ner? 

Vi på Långasjö skola 



Barometern
Vi har varit på studiebesök på Barometern i 
Kalmar. Allra först fick vi ta en bild på hela 
klassen. Den sätter dom upp i ett stort fönster. Vi 
såg en massa andra klasser som också varit där 
på studiebesök. 
Sedan fick vi varsin tidning och en penna. Efter 
det fick vi leta upp några saker ur tidningen. Sen 
fick vi saft och bullar. Bullarna var jättegoda.  
Därefter gjorde vi framsidor till en tidning. Först 
förklarade Yvonne, som jobbade på tidningen, 
hur en framsida var upplagd. Man skulle ha en 
stor bild, en stor rubrik och lite ”puffar”. Vi 
jobbade två och två eller tre och tre. När vi var 
färdiga fick vi göra en uppgift på datorn. Man 
skulle lyssna på tre personer som varit med om 
ett rån. Man fick välja bland en massa vittnen 
och polisen. När man var klar, skulle man skriva 
en bra rubrik om det som hänt och sätta dit en 
passande bild. 
Vi tyckte att studiebesöket var jätteroligt. 
 
Av Ronja, klass 6 

Aktion Julklappen 
 
I november bestämde vi i Långasjö skola att vi 
skulle skicka julklappar till barn som inte får 
några julklappar. Vi köpte bl.a. tandborstar, 
färgpennor och ritblock. Vi slog in det i paket 
och la dom i bananlådor och skickade iväg dom 
till barnhem i världen t.ex. till Rumänien, 
Moldavien, Baltikum, Ukraina och Georgien. 
 
I en broschyr som vi fick till skolan tackade dom 
oss för julklapparna. Två personer som var 
utklädda till Fader Frost och fröken Snöflinga 
delade ut paketen till alla barnen vid ett barnhem 
i Moldavien. Dom sjöng sånger, dansade och 
flera av barnen läste upp dikter som dom lärt sig 
utantill. 
– Tillsammans med lärarna har vi valt ut de allra 
fattigaste barnen för att julklapparna inte räcker 
till alla, säger Elena som håller i julklapps-
utdelningen. Detta är en stor händelse för dom 
får inga julklappar annars. Men nu får dom riktig 
julglädje i alla fall. 
 
Vi känner oss glada över att kunna glädja dom 
fattiga barnen. 
 

Av Annie och Kristoffer, klass 6 
 

Cykelhjälmen, en tecknad serie av Annie och Ronja, klass 6: 



Träskoposten Nr 2  2006

Rätta svaret på förra numrets
korsord

35

Det var jätteroligt att det kom så många till min öppna dag på vandrarhemmet. Tack alla ni som kom! Vi hade ca 70 besökare.
Det var 45 personer som gick tipsrundan. Det visade sig vara svåra frågor, ingen hade alla rätt. Men en vinnare fick vi, med
9 rätta svar och 45 km i skiljefrågan, det var inte dåligt för att bara vara 1 år. Vi antar att han fick lite hjälp av pappa Johan.
Vinnare blev: Emil Alexandersson, Lindås och han vann 2 övernattningar på valfritt STF-vandrarhem i Sverige.
Nu är det ju så att man sover gratis på vandrarhem under 2-års ålder så vi kan väl gissa att han bjuder mamma
och pappa på en minisemester någonstans. GRATTIS!
Bland barnen som utan hjälp svarade på frågorna kom Louise Franzén på första plats med 7 rätt och 50 km på skiljefrågan.
På andra plats kom Edvin Karlsson också 7 rätt och 12 km på skiljefrågan. GRATTIS!

Eva Garami

1. Hur många grader åt varje håll kan en uggla vrida huvudet?
   -270 grader åt varje håll.
2. Var ligger den beryktade Bermudatriangeln?
   -I Atlanten
3. Hur mycket billigare är bäddpriset per natt om man är
medlem i STF?
   -45 kr billigare
4. Varifrån har Röda havet fått sitt namn?
   -Vattnet speglar kustens röda färg.
5. Vilken metall är Argentina uppkallat efter?
   -Silver
6. När bildades STF (Svenska turistföreningen)?
   -1885
7. Hur många STF-vandrarhem finns det i Sverige?
   -Ca 300st

Här kommer de rätta svaren från tipsrundan på vandrarhemmets öppna dag den 11 mars 2006:

8. En vuxen människa har 206 ben i kroppen. Hur många
ben har man när man föds?
   -350st
9. Ser vi alltid samma sida av månen?
Ja, månen vänder alltid samma sida mot oss.
10. Vem var det som på 1800-talet skrev Alice i underlandet?
   -Lewis Carrol
11. Hur många personer utvandrade till Amerika från
Långasjö mellan 1853?
   -1400 personer
12. Vilket år invigdes Långasjö Vandrarhem?
   -1969
13. Skiljefråga: Hur lång är världens längsta tunnel?
   -54 km (Finns i Japan)

Vinnare blev Carina Nilsson, Långasjö som får en Näverslöjd
av Stig Svensson.

Carina Nilsson

Emil med pappa Johan
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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!

Långasjökrysset nr 2-06
Lös krysset och skicka till eller lägg
lösningen i Träskopostens brevlåda,
Kyrkvägen 26, 361 95 Långasjö, senast
den 31 juli.
Bland de rätt lösta kryssen lottar vi ut ett
pris bestående av ett presentkort med två
biobiljetter.

För att du inte skall behöva riva sönder
tidningen finns korsordet också som
lösblad i Lanthandelns entré.
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