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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.

Redaktionen

Träskoposten
Nr 3  Hösten 2006

Ägare
Långasjö Sockenråd

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

Adress
Träskoposten
Kyrkvägen 26
361 95 Långasjö

Redaktion
Jan-Erik Fransson 0471-50075
Eva Garami 0471-l 50482
Nina Johansen 0471- 50063
Roland Klang 0477-63002
Ethel Svensson 0471-50465/0477-63016

Tidigare nummer av Träskoposten
Se www.traskoposten.se

Tryck
Printfabriken

Upplaga
1200, sommarupplaga 1800

Nättidning
www.traskoposten.se

Annonskostnad
1/8 sida 100 kr      1/2 sida 400 kr

 1/4 sida 200 kr      1/1 sida 800 kr
 privat radannons  20  kr
Eftersom tidningen är registrerad som
periodiskt utgiven tidskrift utan vinst-
intresse och utgiven av ideell förening,
kommer inte moms att redovisas eller
faktureras

Utdelning
Tidningen utdelas gratis i Långasjö socken

Prenumeration
4 nr för 100 kr (avser porto)

Bankgiro
Bg  5049-6561

Nästa nummer 4
Manusstopp 10 november
Utgivning  24 november

Utgivningsplan
Nummer vecka
Vår v.  9
Sommar v.  20
Höst v.  36
Vinter v.  47

Omsalgasbilden
Långasjö kyrka, är
tagen av Jan och Jutta
Nilsson från Tyskland
som blev 3:e pristagare
i fototävlingen

Utgivningsbevis
Ett utgivningsbevis har beviljats för
Träskoposten som periodisk tidskrift av
Patent- och Registreringsverket (PRV). I
korthet innebär det att även webbplatsen
har grundlagsskydd enligt Yttrande-
frihetsgrundlagen (YGL) och kan
likställas med mer traditionella
massmedier (t.ex. tryckta tidningar, tv
och radio). Detta betyder bland annat att
YGL är överordnad Personuppgiftslagen
(PUL) i de fall där PUL strider mot
yttrandefrihetsskyddet.
I praktiken betyder det att vi kan fritt
publicera personuppgifter som foto och
namn utan att fråga om lov. Däremot får
vi inte göra oss skyldiga till brott mot
andra lagar. Dit hör förtal, hets mot
folkgrupp eller brott mot upphovsrätten.
Det är den ansvarige utgivaren som har
det yttersta ansvaret att se till att vi följer
dessa lagar.

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”.

Annika Arvidsson lämnar
redaktionen
Vi tackar Annika för sin medverkan i
redaktionen sedan starten 2002.
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Kelsjuka katter och
herrelösa hundar

Jag är inte så glad i djur egentligen. Eller,
jo, jag tycker om dem, men det måste
vara minst 5 meter mellan oss, och allra
helst ska de befinna sig bakom staket
och stängsel. Och det här är väl
någonting som djuren känner på sig, då
blir de verkligen som magneter som
bara måste vara hos mig.
Har precis kommit hem från Kreta och
ni som varit där eller på andra liknande
öar, vet att hälsovårdsmyndigheten är
väl knappast något som de grekiska
katterna och hundarna kan stava till. De
här djuren spatserar omkring på
restaurangerna (även om personalen
försöker jaga iväg dem) med nosen i
vädret och försöker lukta sig fram till
de bästa maträtterna.
 Och sen upptäcker de mig!! ( inte för
att jag är någon maträtt precis.) De
närmar sig  med tysta, smygande steg
och försöker hypnotisera mig. De tar
sikte mot mina ben och tänker stryka
sig mot dem. Jag känner paniken stiga
inombords. Min blick sveper sig runt i

Redaktionen på
studiebesök hos
Printfabriken i Karlskrona

Den 30 maj var vi från träskopostens
redaktion på besök på Printfabriken i
Karlskrona.
Efter bilresan ner på morgonen blev vi
väl emottagna av printfabrikens
medarbetare. Vi blev överväldigade av
kontorets fina utsikt, som vätter ut över
havet, från printfabrikens övervåning.

Vi blev guidade runt, först på
kontoret, sedan i själva tryckeriet, för
att se hur vår tidning blir till. De
jobbar med den senaste tekniken och
kan få färdigt 10000 exemplar av en
skrift inom 2 dagar efter beställning.
Deras motto är att vara ”Sveriges
minst omoderna tryckeri”.

Vi fick en pratstund med Stefan Åkesson
som är VD för printfabriken. Han är
utbildad grafisk designer och har även
läst marknadsföring. Det var han som
startade projektet från noll år 2000, och
det har sedan dess formats och
utvecklats. De är idag 20 medarbetare
och omsätter ca 20 miljoner. Det är ett
bra team, som trivs ihop och det är bl.a.
det som gör dem framgångsrika. Det är
viktigt att ha bra folk omkring sig, säger
Stefan.
De har kunder från Stockholm till
Malmö, men inte många lokala. Det finns
inga begränsningar i vad de gör, det kan
vara allt från visitkort, barntidningar till
stora reklamkampanjer, som t.ex. till
Telenor. Exempel på det de gör är bl.a.
”Barnens bokklubbs” utskick, tidningen
”Kulturens värld”, tidningar åt förskolan
och EU-information till Stockholm,
andra kunder är IKEA, Kosta Boda m.fl.

Vi frågade hur det känns att vara sponsor
till träskoposten:
– Ja, det känns bra, vi hjälper ju en del,
varför inte hjälpa Långasjö, jag har ju

själv bott där i 3 år, på Kyrkvägen 7. Det
är mycket roligt att kunna bidra med
detta, säger Stefan Åkesson.

Vi på redaktionen, och självklart alla
läsare också, är mycket tacksamma för

Från v. Nina Johansen, Jan-Erik Fransson, Anna Åkesson (Printfabriken), Anna
Sjösten (Printfabriken), Eva Garami och Ethel Svensson

er hjälp på Printfabriken. Träskoposten
har ju blivit en helt annan produkt sen
den trycks här.
Ett STORT TACK för er hjälp och för
ett intressant och givande besök hos er!

Redaktionen/Eva Garami

lokalen, är det bara jag som är utsatt
för dessa katt- och hundattacker? Sen
börjar jag oroa mig för att dessa
herrelösa djur ska börja klättra uppför
mina ben. Varför kan jag aldrig lära mig
att ta på mig ett par långbyxor eller allra
helst en grodmansdräkt???!!!!
 Det har hänt att jag har suttit där med
benen uppdragna på stolen och försökt
mota bort de där odjuren med tysta
ilskna blickar och tankar. Telepatin
verkar dock inte fungera då jag tänker
på svenska och de på grekiska!? Det har
också hänt att jag har skrikit till ganska
högt och uppmärksamheten har varit
total! Det är bara att gratulera mitt
stackars ressällskap, som får stå ut med
mycket.
 Men tänk: alla dessa personer som har
befunnit sig på samma restaurang eller
alla vänner jag har hälsat på som har
hundar och katter, de har fått sina liv
förlängda pga alla de goda skratten jag
har bjudit på!!

Nina Johansen.
Min dotter kom till mig häromdagen
och förkunnade att hon minsann ska
bli veterinär för då får hon ha många
djur!!  Kul.

Stefan Åkesson, VD för Printfabriken
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Öppettider i Långasjö
Lanthandel

Vintertider
1 september - 31 maj

Måndag - Torsdag 9.00 - 18.00
Fredag    9.00 - 19.00
Lördag    9.00 - 14.00

Vi önskar Er varmt välkomna

Hjälp oss
att hjälpa

Bli medlem i
Långasjö

Röda Korset

Hembygdsstugan

Vår soliga sommarsäsong 2006 gick,
liksom föregående år, fort. Som vanligt
är allt bara positivt.
Det är lika roligt varje sommar, att så
många gäster har besökt oss, inte bara
en gång utan återkommer flera gånger.
Vi har i år lite bättre resultat än före-
gående år och det gläder oss
naturligtvis.
Vi har ännu inte haft vår sedvanliga
träff, där vi bestämmer hur vårt
överskott skall fördelas. Vi
återkommer om detta i nästa nummer.
Vi, som har arbetat i stugan, tackar för
ännu en trevlig säsong och önskar alla
välkomna tillbaka nästa år.

Hälsningar från “Tanterna i
Kaffestugan”.

Svenska Röda Korset
utnämnd till ”Årets
insamlare 2005”
“Genom ett snabbt och effektivt
insamlings-, informations- och
mediearbete i samband med
tsunamikatastrofen har Röda Korset
lyckats samla in mer pengar än vad vi
trodde var möjligt i Sverige. Röda Korset
har också varit med om att skapa ett
aldrig tidigare sett engagemang för
drabbade människor. Organisationen
var snabbt på fötter och fick stora delar
av svenska folket att ge ett bidrag. Röda
Korsets insamlingsarbete i samband
med tsunamin har även inneburit ett
genomslag för flera nya insamlings-
kanaler som kommit för att stanna.”

Frivilligorganisationernas insamlingsråd

Aktuellt från Röda Korset

Höstinsamlingen
kommer att äga rum på valdagen den
17 september. Vi kommer att finnas i
röstlokalen.

Filmcafé på Allégården
Fredagarna 27 oktober och 24
november, kl. 14.30. Kaffe serveras.
Välkomna!

Restgarner
Vi tar tacksamt emot restgarner som
behövs till våra “babypaket”.

Rekordförsäljning i Kupan
Under musikfestivalen i Emmaboda
hade Röda Korsets Kupan
rekordförsäljning. Enligt Zarah
Arvidsson blev lagret i stort sett länsat.
1100 plagg såldes och gav 11 000 kr till
välgörenhet. Många av ungdomarna
återkommer varje år. Trevliga ungdomar
som ibland betalar mer än den 10:a som
plaggen kostade.

En eloge också till de damer som
lämnade in hembakade bullar och
frallor, speciellt avsedda för
ungdomarna.
Kupan tar nu åter emot hela och rena
kläder för försäljning.

Långasjö Rödakorskrets
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Sedan har det bara fortsatt under alla de varma sommar-
veckorna.
Tänk så många timmar sjön med bryggan och den nya sanden
har varit till glädje för barn, ungdomar och vuxna.

Ett stort TACK till Långasjö Röda Kors och Lions Club
Emmaboda som har bidragit till bryggan.

Nu har årets badsäsong lugnat ner sig men bryggan är ju vacker
där den vilar på vattnet och ger hopp om nya somrar.

Långasjö Sockens Naturvårdsförening

Ny brygga i Långasjön

Precis som leverantören, Smålandsbryggan i Ryd, hade
lovat så fick vi vår nya brygga i månadsskiftet juni/juli
alldeles lagom till inledningen av årets fantastiska
badsommar.

Bryggan kom hit i delar, men tack vare traktorer och trogna
medhjälpare så kom den snabbt i vattnet.

Det var härligt att se ungarna hoppa och leka runt
nyförvärvet!

“Kraft i arm och mod att väta ner sig”

Foto Jan-Erik Fransson

Fixa jobb kan
sälja bostaden

Vi går ofta det extra steget när det
gäller att sälja hus. På Stomgatan
hade vi ett hus till försäljning och i
Långasjö, liksom i alla byar en bit
utanför centralorterna, är det inte så
lätt att få till en bra försäljning.

Vi visade huset för flera kunder, men
som ofta hittar de alltid något som inte
passar. Via vår tyska hemsida fick vi
kontakt med en ung familj från
Nordsjökusten som ville emigrera till

Sverige. De har små barn och tyckte att
Sverige kunde vara ett bra land att låta
barnen växa upp i. Problemet för deras
del var emellertid att de måste ha
åtminstone ett arbete för att kunna starta
ett liv här.
Mannen är utbildad chaufför och
lastbilsmekaniker och med närheten till
Emmaboda och Nybro med ett flertal
åkerier tyckte vi att det borde gå att lösa.
Vi började ringa runt och efter några
samtal hade vi ett par intressanta
möjligheter. Efter diverse skriftväxlingar
och besök tillsammans med den tyske
mannen hade vi löfte om fast arbete på
en lastbilsverkstad. Tyvärr så strulade det
med deras flytt till Sverige och de kom
alldeles för sent till Långasjö. Husköpet
gick alldeles utmärkt, men arbetstillfället
försvann eftersom arbetsgivaren
tvingades anställa en annan tills vidare.
Nu ska vi besöka ett par andra firmor
för att lösa problemet. Vi har redan löften
om arbete. Under tiden lär sig familjen
allt bättre svenska, vilket gör deras
möjligheter allt större.
Med dagens ”chatsidor” på Internet
sprider sig sådana nyheter snabbt och vi
har från Holland, Tyskland och Danmark

Gunnar Thulin, fastighetsmäklare

flera förfrågningar om kombinationen
arbete/bostad. Man önskar naturligtvis
att det funnes fler arbetstillfällen att
uppbringa, men dessa sökanden har i de
flesta fall egna idéer som vi ofta kan
hjälpa dem att förverkliga. De behöver
ofta hjälp att starta egna små företag och
att komma igång med det administrativa.
Arbetsförmedlingen har sällan
möjligheter eftersom de bl.a.. inte
behärskar det tyska språket. Det är
egentligen märkligt att Sverige med alla
sina 256 myndigheter och alla
kommunala tjänstemän inte har resurser.
Tur att vi småföretagare finns!

Gunnar Thulin

Stomvägen, Långasjö
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Lediga hus och lägenheter i
Långasjö

Hus

Backegårdsvägen 37
Gedigen 60-tals villa c:a 98 kvm.
Pris: 350 000:- el. högstbjudande
Emmaboda Fastighetsförmedling
0471-33760

Backegårdsvägen 47
3 rom & kök, garage, stor tomt
Pris: Högstbjudande
Fastighetsinvest Kennert Byrskog
0471-13077

Villa 125 kvm, 6 rum & kök
Pris: 550 000:- el. högstbjudande
Tingsryds Fastighet & Juristbyrå
Ramsjö 117 Älmeboda

Gård

24 ha Bredalycke 102
Boyta c:a 115 kvm.
2 plans mangårdsbyggnad
pris: 1 800 000 :- el.högstbjudande
Fastighetsförmedling i Emmaboda
AB
Erling Karlsson  0471-12345

Lägenheter

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

Kyrkvägen 36 2:a vån.
2 rum& kök 69 kvm   Ledig: Omg.

Ängsvägen 1.
1 rum & kök 44 kvm

Kyrkvägen 28
3 rum & kök 119 kvm  Ledig: 1/10

Arne Jonssons hus, Strängsmåla
Ledigt: Omg.
Kontakta:  Södra ( Ann-Helen
Alexandersson)

Långasjö PRO-förening

Vinterns studier om Halland avslutades
den 23 maj med en bussresa till södra
delen av landskapet, tillsammans med
Vissefjärda PRO-förening . Första
stoppet blev Rydaholms Värdshus för
morgonfika med kaffe och frallor.
På krokiga men natursköna vägar
fortsatte färden till Chalanderska museet
i Jälluntofta. Vi guidades såväl genom den
gamla verkstaden med verktyg som rum
med vackra möbler tillverkade av
Chalander.
Vi fortsatte till Unnaryds bonadsmuseum
där vi kunde studera en mängd vackra
bonader. Ett resultat av en obruten
tvåhundraårig tradition av bonads-
målning.
Lunchen serverades på Alebo Pensionat
vackert beläget vid sjön Unnen.
Nästa mål på resan var Femsjös vackra
kyrka där guiden berättade kyrkans
historia och om församlingens präster
genom århundradena. Resan fortsatte
genom Simlångsdalen till Bredareds
lanthandelsmuseum. Affären stängdes
under kriget i början av 1940-talet men
varorna var kvar på hyllorna. En
nostalgitripp till vår barndoms
lanthandel.
Kvällsfika intogs på Selsbo Keramik  och
presentbutik.
Nu var det dags för hemfärd över
Ljungby – Växjö. Trötta men mycket
nöjda efter en fin resa anlände vi till
Långasjö på kvällen.

Olle Henriksson

LÅNGASJÖ PRO - FÖRENING

HÖSTENS  PROGRAM

Augusti    Måndagen den 28 vid
Lusthuset Långasjösjön kl. 14.00
Vid dåligt väder i Bergstrandssalen.
Stig Hermansson  “Samtal om Gertrud
Lilja”.
Medtag kaffekorg och som vanligt ett
gott humör!

September   Måndagen den 25:e i
Sockenstugan kl. 14.00
ABF presenterar studieprogrammet och
vi diskuterar.

Krysstävling, kaffe, lotterier och en
trevlig samvaro.

Oktober  Måndagen den 23:e i
Sockenstugan kl. 14.00
Emmaboda PRO:s sånggrupp
underhåller med “ Det gamla
Hantverket”. Kaffe , lotterier och en
trevlig samvaro.

November  Måndagen den 20:e i
Sockenstugan kl. 14.00
Tema: Hälsa, vård och omsorg.
Kommun/landsting.

Kaffe , lotterier och en trevlig samvaro.

December  Måndagen den 11:e i
Sockenstugan kl. 14.00
Julbord. Skolans luciatablå. Vi sjunger
julsånger.
 OBS!  anmälan till ordf, eller kassör.
Läs radannonser lördagen för aktuell
måndag!
Välkomna till vår sammankomster.

Styrelsen

Fortsättning på
berättelsen om Peter
Klase

På uppdrag av Stig Karlsson som
skrev om Peter klase i förra numret,
har jag hitta slutet på berättelsen.

Peter Klase fanns kvar på Ryttaretorpet
under 1801-1809. Sedan hittade jag
honom skriven på Långasjö Backegård
i en backstuga. Han blev inhyst hos
olika människor p.g.a. att han var
utfattig, först kom han till klockaren A.
Abrahamsson i Långasjö (1825-1830).
Efter detta kom han och frun till
Kallamåla skattegård och brukaren
Magnus Andersson. Där dör Peter
Klase 16/12 1831 av ålderdom. Och
hans fru Karin Malmsdotter 28/3
1832, även hon dog av ålderdom. Han
blev c:a 86 år och hon c:a 79 år.
En betydande ålder på den tiden.

Ethel Svensson
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Årets gymnastik-
avslutning
med promenad och kaffesamkväm
vid Långasjön

Damgymnastiken startade 1965 på
initiativ av Bertil Johansson, Skuntamåla.

Han var rektor för Älmeboda - Långasjö
yrkesskola. Ledare har varit Ros-Marie
Sandberg, Gunn-Britt Alm, Eivor
Alriksson och sedan 1973 Margaretha
Hermansson. Emmaboda-korpen har
tagit över och 1985 var det
medaljutdelning till ”20-åringarna”. 2006
var det 41 år från start och någon har
faktiskt haft förmånen att kunna deltaga
redan från starten. Nu kallas det

Gympa med
Korpen

Lättgympa för damer

Start 18/9 kl. 18.00

Långasjö gymnastiksal

Ledare: Margareta
Hermansson

”lättgympa” och det är mycket möjliga
och bra rörelser vi gör. Var och en gör
precis så mycket den orkar och kan och
allt är bara roligt.
”Vår Margareta” är glad, duktig och
inspirerande. Tack!
I september startar vi igen och ser fram
emot att möta våra gympakompisar efter
en härlig sommar.
Naturligtvis ser vi gärna att även Du vill
vara en av oss.

Gunla Johnsson

Långasjö Sockens
Hembygdsförening

meddelar att årets verksamhet har varit livlig och ungefär lika många
besökare som förra året har besökt Klasatorpet. Flera bussar med besökare
från när och fjärran väntas i slutet av säsongen och antalet blir troligen som
tidigare.

Vinnare av fölet
Liksom förra året har ett “hästsamarbete” bedrivits tillsammans med Roland
Fransson på Rungeboholm. ”Finess” och hennes föl ”Original” har betat i hagen
och förnöjt besökande hela sommaren. Lotterna på fölet hade en strykande åtgång
och den 4 augusti förrättades dragning i “Original”- lotteriet i Sparbankens lokaler.
Den lycklige vinnaren heter Annie Berg.

Kan du gissa vad redskapet har använts till?
När prästgården i Långasjö tömdes inför försäljningen hittades
en underlig pjäs i källaren. Gissningarna var många men ingen
kunde förklara vad den använts till förrän Berta Ingelsson, som
själv varit anställd i prästgården på 1930-talet kom med
förklaringen. Hon letade också fram en tidningsartikel som
hennes man Hugo Ingelsson skrivit 1973 och som handlade
om hur julförberedelserna gick till på självhushållets tid. Allt
finns nu till beskådande på Klasatorpet. Svaret på frågan hittar
du på sidan 31.

Stig Hermansson

Annie Berg med fölet “Original”
              Foto Jan-Erik Fransson

Foto Jan-Erik Fransson
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TJOGET i SKUREBO
DEN 1 OCH 2 JULI 2006

Vad är då Tjoget? Jo, en stafett i orientering med 20
deltagare i varje lag. Åldern varierar från 10 års ålder och
uppåt. Den äldste som sprang i år var 72 år. Tävlingen
arrangeras av Emmaboda-Verda OK tillsammans med
Lessebo OK och detta var den 31:a upplagan av Tjoget
och tredje gången som tävlingen gick i Skurebo. Första
gången var 1982 och andra 1994.

Förberedelserna för tävlingen tar minst två år i anspråk och
det som är viktigast är kartritning och banläggning. Detta
innebär bl a mycket kontakter med markägarna. Stormen
Gudrun gjorde att Skurebokartan fick justeras mer än vanligt.

Veckan före tävlingen råder febril aktivitet i det annars så lugna
och fridfulla Skurebo med sina nio hushåll för att kunna ta
emot närmare 2000 tävlande och deras anhöriga. Närmare  ett
70-tal funktionärer från arrangörsklubbarna samt andra
intresserade samlas för att förvandla ängarna vid Skurebo till
ett tävlingsområde med speakertorn, datacentral, mål- och
växlingsfållor, kartplank, marketenteri, sportförsäljning,
sjukvård, toaletter, parkering och allt annat som arrangemanget
för med sig. Campingplats ska iordningställas. I år kom 170
husvagnar, ca 220 vanliga tält och 20 militärtält.
På tävlingsdagens morgon skall alla kontroller och dataenheter
sättas ut i skogen(60 st.) och därefter görs en provlöpning för
att se så allt fungerar och finns på plats. Panik i klubben! Tre
kontrollenheter med skärmar var bortrivna vid provlöpningen
och hittades aldrig. Snabbt i väg till klubbstugan i Skäveryd
för att hämta nya. Kontrollanter fick sättas ut i skogen för att
hålla uppsikt så att det inte upprepades  och därmed förstöra
hela tävlingen.
Klockan 15.00 gick startskottet för första sträckan. Åttioåtta
lag rusade iväg på den 7,3 km långa banan i den krävande
Skureboterrängen och med solen gassande från en klarblå
himmel. Sju sträckor avverkades fram till ca 20.00, därefter
gjordes ett uppehåll till kl. 01.00 då startskottet gick för
nattsträckorna.
Tävlingen avgjordes tidigt på söndagsmorgonen då Orion (från
Blekinge) sprang i mål före Hakarpspojkarna (från Jönköping).

Att just Skurebo blivit tävlingscentrum tre gånger, har flera
förklaringar:
- Dels är de boende väldigt positiva till arrangemanget och
undrar redan när vi plockar ner efter tävlingen när vi kommer
tillbaka nästa gång.
-Dels är det ett orienteringstekniskt väldigt bra område med
mycket kuperad terräng och krävande orientering med stora
variationer i terrängen.
 Läs gärna mer om Tjoget och vår klubb på vår hemsida http:/
/www.evok.se

 Vid pennan Monica Påhlstorp

En bybo berättar vidare..

Så var det äntligen dags, det vi väntat på i nästan två år
att hela byn skulle invaderas av tält, husvagnar och
människor.
Några dagar innan tävlingsdagen byggdes allt upp som
toaletter, duschar, sjukvårdshusvagn, start och målfålla,
serveringstält, camping – parkeringsskyltar sattes upp och
även kontrollerna till tävlingen placerades ut.

Lördag den 1 juli kl. 11.00 sattes det första tältet upp och sedan
var det bara att se hur ängarna fortsatte att fyllas av tält,
husvagnar och människor. Vi kunde knappt fatta att det var
samma lilla lugna by som vi bor i som så snabbt förvandlades
till en camping med ca 2000 människor överallt.

Det var 19 lag med 20 deltagare i varje lag.  Självklart var de
flesta bybor på plats för att se hur det gick till och vi blev
också bjudna på mat och det kunde vi inte missa. Därefter var
det uppehåll i tävlingen till kl 01.00. Då satte högtalarna igång
och starten för de som skulle orientera i mörker började. Det
var några tappra Skurebo-bor som orkade vara uppe och titta
på starten för nattorienteringen.
På morgonen var vi bybor återigen samlade för att vara med
och se vilket lag som skulle vinna och det blev OK Orion från
Blekinge.

Detta var verkligen en upplevelse att se hur snabbt byn fylldes
av orienterare med familjer för att sedan på bara några timmar
avfolkas. På söndagseftermiddagen gick det knappast att se
några spår av alla människor förutom lite nya stigar på åkrarna
och i skogen.
Det var tredje gången TJOGET var i Skurebo och vi hoppas
att de kommer tillbaka om 12 år igen.

Vi som bor i Skurebo genom Susanne

Orientringstävling i den krävande terrängen i Skurebo
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Hetare
fotbollssommar
än på länge….

Vilken fotbollssommar vi har haft i år!
Det har varit lika varmt som när fotbolls
VM spelades 1994. Jag satt och funderade
en stund på om det var Frankrike eller
Italien som vann turneringen. Det enda
jag kommer ihåg var Zidanes ribba in i
början av matchen och hans skalle ut i
slutet av matchen.

Något mer stillsamt gick det till när vi
anordnade fotbollens dag den 6 juni. Det
kommer alltid mycket folk och tittar när
våra ungdomar spelar. Vädret var också
mycket bra vilket gjorde dagen till ett

trevligt minne för både spelare och
publik. Tack vare fint arbete från våra
ungdomsledare har vi många bra
ungdomslag som ser lovande ut inför
framtiden.

Seniorfotbollen bjuder som alltid på bra
underhållning. Jag var och tittade på
Långasjö mot Bosnien Hercegovinia.
Närmare en landskamp kan man inte
komma i Långasjö. Det var en underbar
försommarkväll med korvkiosken öppen
och lite mygg. Det stod 1-1- med kvarten
kvar när Bosnien lyckades kontra in ett
avgörande mål.

Välkomna ner till idrottsplatsen och heja
fram vårt lag de resterande matcherna
som är kvar.

Nyligen var jag och tittade på Öster mot
IFK  Göteborg. Matchen slutade 1-1.
Öster spelade som ett topplag i 70
minuter och som ett bottenlag de sista
20 minuterna. Det ska bli spännande att
se vad de kan åstadkomma mot Kalmar.

 Ni har väl inte missat och anmäla er
till vår fotbollsresa och titta på
allsvensk fotboll. Kalmar mot Öster
den 18 september.
Det finns fortfarande några platser kvar.
Hör av dig till Gun Medin och anmäl
dig

Sven-Erik Karlsson
Ordförande Långasjö GoiF

Långasjö Sockens Sparbank
-bygdens bank sedan 1880-

tel. 0471-24 49 90  fax. 0471-24 49 99

Långasjö Sockens Sparbank

Hur blir din framtida pension?

Ta vara på tillfället att få

kostnadsfri genomgång av Din

ekonomi.

SPAX eller MAX?

Bankkonto eller Balkanfond?

Hur ska jag spara för framtiden?

Kontakta oss för rådgivning.

Långasjö Sockens Sparbank

Kulturevenemang i Allaktivitets-
huset Långasjö (Allégården)

”Visdiktare genom tiderna” med
Michael Fredriksson som ledare (Arr:
NBV och KLN)
Vi träffas och lär oss om olika
visdiktare och sjunger tillsammans en
del av deras melodier ex. Wresjvik,
Taube m.fl.
Fredagar, jämn vecka, kl.14.00
22 September,             6 och 20 Oktober
3 och 17 November ,    1 December
Pris: 25 kr, kaffe med dopp ingår.
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Vi upprepar fjolårets succé. Dags igen för 

 
 

Bilrebus ! 
 

Kom till ”Bygget”  
Tisdag den 24 oktober 

kl 19.00. 
Ta med några vänner i en bil  

 
så kör vi ! 

 
 

Kostnad 50:- / bil.  
Servering av korv och kaffe. 

 

 

Arr: Bygdegårdsföreningen & Långasjö Sockens Sparbank 
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SLÄPVAGNSSPECIALISTEN

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

Båtar Plast - Aluminium Kanoter
Båtmotorer även El

Reparationer - 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

Hur en arbetsdag tedde sig för mig som
14-åring.
-Hör du pojk. Du får lov att köra till Alms i Sibbahult med två
packar plywood, lås och beslag. Men du får skynda dig, för du
måste ned till Emmaboda i  eftermiddag med ett lass möbler,
som ska till järnvägen.
Och det var ju inte någon motbjudande syssla, för köra
”Koppekullahästen” Pelle som var god till att springa, var ju
roligt. Det var bara till att sela upp hästen. ( hur jag klarade det
minns jag inte, för hästen var hög  och jag var liten 13-14 år )
Sedan var det till att lasta upp och ge sig i väg. Man fick hålla
tömmarna rätt i hand och tungan rätt i mun, eftersom
plawoodpackarna var breda och grindhålen smala.
På hemvägen körde jag åt Brännamåla och lastade på möbler
som Elis Olsson eller Karl Pettersson hade tillverkat.
När man kom hem var det till att lasta av en del av möblerna
som jag hämtat, och lasta på andra som skulle iväg.
Fraktsedlarna och adresslapparna hade pappa redan skrivit,
så det var bara att ge sig  iväg till Emmaboda. Lassen var höga
och vagnen smal, men det gick bra.
En del varor från järnvägen skulle med hem. Och jag skulle
även uträtta ärenden, fast en del glömde jag, så det blev lite
bannor när jag kom hem, men det var inte så allvarligt. Något
jag däremot inte glömde var att gå över till Fredrikssons
Konditori och köpa några biskvier att mumsa på när jag körde
hem. ( priset  på dessa var 15 öre/ st.)

Sune Johansson Harebo
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Höstkalender
September

8/9, kl. 18.00 Långasjö GoIF seniorer, hemma
10/9, kl. 17.00 Luftgevärsskytte på Allégården
12/9, kl. 18.00 Långasjö GoIF ungdomslag, hemma
13/9 Ungdomens kväll invigs i Emmaboda
16/9, kl. 11.00 Långasjö GoIF ungdomslag, hemma
17/9, kl. 17.00 Långasjö GoIF ungdomslag, hemma
17/9 Röda Korsets höstinsamling
17/9 Hopptävling
17/9, kl. 10.00 Tips- och Bingopromenad
18/9 Anmälan till fotbollsresan
18/9, kl. 18.00 Gympa med Korpen
22/9, kl. 14.00 Kulturevenemang i Allégården
25/9, kl. 14.00 Långasjö PRO i Sockenstugan
27/9, kl. 19.00 Moberg-kväll i Bygdegården

Oktober

6/10, kl. 14.00 Kulturevenemang i Allégården
7/10 Akademisk ridning
8/10, kl. 18.30 Jaktvesper i Långasjö kyrka
15/10, kl. 14.00-22.00 Mundekulla Kulturkväll
15/10, kl. 10.00 Lars Peterson medverkar i kyrkan
20/10, kl. 14.00 Kulturevenemang i Allégården
23/10, kl. 14.00 Långasjö PRO i Sockenstugan
24/10, kl. 19.00 Bilrebus
27/10, kl. 14.30 Filmcafé på Allégården

November

3/11, kl. 14.00 Kulturevenemang i Allégården
10/11 Manusstopp för Träskoposten
17/11, kl. 14.00 Kulturevenemang i Allégården
20/11, kl. 14.00 Långasjö PRO i Sockenstugan
24/11, kl. 14.30 Filmcafé på Allégården

December

1/12, kl. 14.00 Kulturevenemang i Allégården
5/12 Björn Hallberg på Bygdegården
11/11, kl. 14.00 Långasjö PRO i Sockenstugan

Hösten -06 Se också Långasjö Församling
informerar

Mundekulla Kulturkväll

Söndagen den 15 okt, kl 14.00-22.00

”Av bygdens folk för bygdens folk”’

Hantverk, konstutställningar, musik, cafe,
naturvandring

www.mundekulla.se

Ännu ett arrangemang kommer
under hösten!

Boka redan nu den 5 dec.

Då kommer Björn Hellberg på besök till
Bygdegården!

Långasjö Bygdegård

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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1:a plats

KLASATORPET

“Platsen där tiden har stannat. Man väntar
sig nästan att någon ska kliva ur torpet
med ett vattenok över axlarna, skyndande
till nästa syssla”.

Foto med motivering av Malin Gunnarsson

- Mitt smultronställe i Långasjö socken!
”Fototävlingen” är nu avgjord

Nu är tävlingen avgjord. Vi fick in 18 bilder från 8
tävlanden varav ett kom från Tyskland. En enig jury
bestående av representanter från Långasjö Hembygds-
förening, Sockenrådet samt Träskoposten har utsett det
vinnande bidraget. Vi har även utsett 2:a respektive 3:e
placering.

Medlemmarna i juryn var Stig Hermansson, Olle Henriksson
och  Anki Torgnysson.

Det kom in många fina bidrag och dessa har bedömts utifrån
följande kriterier:
Smultronställe i Långasjö socken, tydlig koppling till Långasjö
socken, bildmässigt tryckbar kvalitet, bildens komposition samt
en överensstämmelse mellan en kort och kärnfull motivering
och den känsla/stämning som bilden förmedlar.
1:a pristagaren kommer att belönas med en förstoring samt
ev. vykort av sin bild. Det är vår förhoppning att, inför nästa
års turistsäsong, trycka upp bilden till vykort. 2:a till 3:e pris
belönas med äran.

Anki
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3:e plats

VANDRING RUNT KYRKSJÖN

“Hej! Vi är två tyskarna och bor i Bas
Oldesloe. Vi har varit tre gånger i
Källerström, mellan Emmaboda och
Rävemåla. Varje gång besökte vi också
Långasjö, bland annat tycker vi om den små
hembygdstugan med de goda våfflorna och de
vänliga damer. En av dem gav oss
träskoposten och så läste vi om fototävling
När vi är i Långasjö vandrar vi alltid runt
sjön”.

Foto med motivering av Jan och Jutta Nilsson

2:a plats

HÄLJANÄS BADPLATS

“Denna heta sommar har kvällsdoppet i sjön
Flakens vatten varit dagens höjdpunkt!
Alldeles oavsett om dagens timmar tillbringats
i en het postbil, på höskullen eller med ett eller
annat syssel i hus och trädgård, har jag flera
kvällar i veckan kört till Häljanäs för ett
dopp. Jag föredrar att simma de sena
kvällstimmarna då den värsta rusningen lagt
sig och sjön ligger blank och stilla. Att då
simma några vändor runt flotten, ut mot den
nedåtgående solen är terapi för både kropp och
själ! Lugn och svalka ger nattsömnen hjälp på
traven”.

Foto med motivering av Berit Elofsson
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Långasjö-ättlingar i
Danmark
För 136 år sedan (1870) emigrerade Anna Lovisa
Petersdotter från Granholmen i Skallebo Södergård till
Danmark. Hon var född 1852 i Allgunås Södergård och
dotter till mjölnaren Peter Johan Niklasson och Johanna
Jonasdotter. De fick totalt åtta barn men bara tre nådde
vuxen ålder. Förutom Anna Lovisa var det Johan August
Petersson född 1849 som blev bokbindare i Karlskrona
och Elias Petersson född 1863 som var målare. Han bodde
i Stockholm, Karlskrona och från 1894 i Göteborg.

Peter Johan Niklasson var son till Niklas Petersson född i
Långasjö Östergård och Christina Håkansdotter från
Studsmåla. Han bodde sina första levnadsår i Sibbahult
Norregård men kom som 3-4-åring till Hamburg, Bredalycke,
och sedan till olika torp i Bredalycke.

Anna Lovisa tog plats på en stor gård på Själland, Förslövsgård,
i närheten av Naestved. Där träffade hon sin blivande make
Jens Peter Hansen och 1873 gifte de sig. Åren 1873-1891 fick
de tio barn. Den yngste sonen drunknade vid två års ålder.
1892 blev Anna Lovisa änka och vid jultiden 1901 avled hon
i tbc endast 49 år gammal.

Dagen efter Anna Lovisas död gifte sig dottern Johanne
Kirstine Serafia (1879-1938) med Lars Christian Hansen. Vid
tiden för deras tredje dotters födelse 1910 bodde familjen på
Jylland och Christian (som han kallades) var skogsarbetare på
en skogsplantage. När dottern var bara ett par månader
inträffade en tragedi för familjen.

”Brännvinsmordet” på Jylland
Sent på onsdagskvällen före skärtorsdag i mars 1910 fick
familjen Hansen besök av en av arbetarna på Skovriddergården.
Han hade, som en vänlig gest, två flaskor brännvin med sig.
Christian var känd som en som inte drack sprit till vardags,
men lät sig nu lockas och under kvällens och nattens lopp
tömde de båda männen brännvinsflaskorna. Eftersom Johanne
inte hade något bröd att bjuda på, och heller inte till dagen
efter, erbjöd sig grannen att de kunde få låna av honom om
Christian följde med honom hem och hämtade det. Christian
gick med. På vägen sa mannen till Christian: ”Jag har en
föraning att du snart dör, men bekymra dig inte om det, jag
ska ta hand om din hustru och sörja gott för dina barn”.
Christian var alldeles för berusad för att förstå vad han menade.
Mannen såg till att Christian gick framför honom på vägen
och så slog han strax därpå ner honom bakifrån. Därefter gick
han till Skovriddergården för att hämta brödet, och så tillbaka
till den intet ont anande Johanne och sa: ”Bara han inte hängt
sig” och ”Om han inte kommer tillbaka kan du komma till
mig”. Han sa också att han sett Christian ramla omkull och
falla i sömn. Johanne var mycket rädd, men hon tordes inte
visa det, och då mannen gick iväg, gick hon in till barnen.

Mannen tog repet från deras brunn och delade det i två delar.
Han gick så till en skogsglänta med granar där han kastade det
ena repet upp över en gren. Sedan gick han tillbaka till Christian
som ännu låg medvetslös på skogsstigen, släpade iväg honom
till granen, lade repet om halsen på honom och hängde honom.

Johanne satt uppe hela natten, för hon vågade inte låta barnen
vara ensamma hemma. Hon var rädd, att mannen skulle komma
tillbaka. Först kl. 5 på morgonen vågade hon lämna barnen
för att gå ut och leta efter sin man. Hon fann honom hängande
i granen och bröt ihop. Hon hade en sax i handen och kunde
klippa ned honom, så sprang hon till skogsfogdens hus och
anmälde mannen för mord.

Han erkände inte på flera dagar, men då polisen till sist
beslutade att förhöra honom i ladan där liket låg, bröt han
samman vid åsynen av den döde och erkände alltihop. Under
förhöret kom det fram att det andra repet var tänkt för Johanne
om hon inte ville gifta sig med honom. Han erkände också att
han hade hotat henne till livet på mordkvällen, då han kom
tillbaka med brödet. Han dömdes till 16 års fängelse men blev
benådad efter 12 år. Han blev sedan känd som våldsverkare
och fortsatte sitt kriminella liv efter frisläppandet.

Den lilla dottern döptes vid sin fars kista och blev uppkallad
efter honom – Jensine Christiane. Johanne flyttade tillbaka till
Själland med sina barn och senare till Fyn där barnen växte
upp i Ringe. Johanne försörjde familjen under 10 år som
ensamstående med arbete som bl.a. mjölkerska på olika större
gårdar på Fyn. 1920 gifte hon om sig. Efter bara några år fick
hon en hjärnblödning som hon dock repade sig från. Efter
den andra hjärnblödningen 1934 blev hon förlamad och vid
den tredje 1938 avled hon, 58 år gammal. Döttrarna gick det
bra för och de bosatte sig på Fyn.Johanne och Cristian Hansen, 1901
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Resumé
Allt detta har jag nyligen fått veta om mina avlägsna danska
släktingar. Tack vare internet har ju släktforskningen
underlättats mycket på senare år. Sveriges Släktforskarförbund
har en webbsida öppen för alla att ställa frågor på om
släktforskning i allmänhet eller efterlysa förfäder man kört fast
på. Forskare från hela världen besöker dagligen denna
webbplats.
Där råkade jag läsa en fråga under rubriken Långasjö. En,
som det visade sig, vara ung danska, efterlyste sin farmors
förfäder i Långasjö och svaret hon fått, av en annan forskare,
var vår gemensamma förfader Peter Sunesson (1754-1821) i
Harebo som var min mormors morfars morfar och hennes
farmors mormors farfars far. Peter Sunesson var far till Maria
Petersdotter född 1789 (min ana) och Niklas Petersson född
1794 (se ovan).
Hon heter Vibeke, är 19 år och bor på Fyn. Hennes farmor
var Jensine Christiane Hansen som döptes vid sin fars kista
1910. Christiane (som hon kallades) kände väl till sitt svenska
ursprung. Hennes mormor var ju Anna Lovisa som utvandrade
1870. Hon berättade för sina barn vad hon visste och en faster
till Vibeke har sammanställt en liten släktbok.
Lars Christians dramatiska död publicerades på förstasidan i
Danmarks största tidning Politiken. I Landsarkivet för norra
Jylland har Vibeke läst polisrapporten och folk i trakten talar
ännu om ”Brännvinsmordet”. Den nuvarande skogsfogden
på Plantagen, där det hela utspelade sig, hade otaliga gånger
berättat historien för besökande, när Vibeke och hennes familj

Tabell över våra gemensamma anor

Makarna i Harebo
Peter Sunesson 1754-1821
och
Kirstin Månsdotter 1751-1829

Deras ättlingar:

- syskon

Maria Niklas
Petersdotter Petersson
1789-1869 1794-1867

-  kusiner

Johan Peter Peter Johan
Magnusson Niklasson
1824-1871 1823-1902

- sysslingar

Johanna Anna Lovisa
Johansdotter Petersdotter
1851-1931 1852-1901

- fyrmänningar

Annette Johanne
Svensson Hansen
1893-1984 1879-1938

- femmänningar

Karin Christiane
Carlsson Hansen
1922-1964 1910-1988

kom dit för några år sedan. Han blev mäkta överraskad att
ättlingarna till den mördade kom på besök. De fick se resterna
av huset där Johanne och Christian hade bott. Granen han
blev hängd i hade blåst ner i en orkan 1999. Skogsfogden
hänvisade till ett lokalt arkiv för att läsa tidningsartiklar. De
innehöll mer detaljer om mordet än Vibeke och hennes familj
kände till genom den muntliga traditionen.
Nu, efter över 130 år har kontakterna återknutits med Sverige,
och ett besök i Långasjö socken står högt upp på Vibekes
önskelista över utflyktsmål. Det finns många byar att besöka
där förfäderna bott. Inom en inte alltför avlägsen framtid styrs
kosan från Danmark med slutmål Långasjö.

Lena Nilsson
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Så firades Nationaldagen
i Långasjö

Vad förenar Långasjö? Den frågan har jag ställt till mig
själv många gånger. Jag har kommit fram till att det är
det stora engagemanget i samhället och en envishet att
utveckla och göra något bra av ganska små medel.

Det senare lyckades ganska bra på nationaldagen enligt oss i
Sockenrådet. Många föreningar och företag ställde upp och
hjälpte till att göra dagen till den trevliga och gemytliga dag
som det blev.
På morgonen startade Fotbollens dag på Långasjö idrottsplats.
Flera matcher spelades under dagen och ett stort antal
föräldrar, ledare och framför allt fotbollsspelare var djupt
engagerade under dagen.
Uppe vid skolan och kyrkans parkering började aktiviteten
för de inblandade vid 10.00 medan övriga kom kl.13.00. Här
fanns det hantverkare, grillvagnar, lotterier och lite annan
försäljning. De som ville prova på rökdykning hade tillfälle till
detta och det var många som provade. De flesta var yngre,
men en och annan vuxen vågade också prova på. Åktur med
bandvagn var också ett populärt inslag.
Skolgården förvandlades med Alf  Medins hjälp till en scen
där traktens yngre förmågor fick visa upp sina talanger. Kanske
får vi tillfälle att möta dem vid andra sammanhang också i
framtiden, vem vet.

De som nu inte ville lyssna till den sortens musik så fanns det
även lite varierande musik framförd av Calle. Han var den
som fick axla manteln eftersom Peter Elmberg hade fått
förhinder. Detta gjorde han med den äran.
Vår nye präst Thomas Lind fanns också på plats och sålde lite
böcker och vykort och de som ville kunde höra kantorn spela
musik i kyrkan.
Ute i samhället var det öppet i Växthuset och på Klasatorpet
kunde de som ville förflytta sig tillbaka i tiden för en liten
stund .
Nyinflyttade Långasjöbor under 2005 och fram till maj 2006
hade möjlighet att få lite kaffe och våfflor i hembygdsstugan.
Där fanns någon från sockenrådet som överlämnade en liten
tavla. Fyra vana damer från hembygdsföreningen arbetade i
det lilla köket inne i stugan och ofta var det fullt både inne i
stugan och utanför.

För barnen fanns det hoppborg, ponnyridning, sumobrottning
samt fiskdamm.
Visst är det härligt att se alla dessa glada barn som finner lyckan
i att få rida på en liten ponny eller att få hoppa så länge man
önskar i en hoppborg.
Nere vid Kyrksjön provade några av de äldre barnen sin
fiskelycka.
Avslutningen på dagen skedde med pompa och ståt då
musikkåren spelade och ett tal, med anledning av det
mångkulturella året, lästes upp av Malin Gunnarsson och Dan
Bard. Tankarna i talet kom från vår duktige Icahandlares dotter
och det var många tänkvärda saker som hon hade att berätta.
När man själv tänker på vad som är svenskt eller inte är det
inte så givet. Jag kommer automatiskt in på emmigrationen
från Långasjö, men det får vi ta en annan gång. Kvällen
avslutades i alla fall med kaffe och tilltugg och en lång dags
förberedelser var nu över och vi hoppas att det var till allas
belåtenhet.
Vill bara säga TACK till er alla som var med och gjorde dagen
så lyckad. Tack till er som skänkte vinster, föreningar med
olika arrangemang, Långasjö Lanthandel, Långasjö sockens
sparbank som sponsrar vykort och Folkets Hus som skänkte
biobiljetter och till er alla som kom till samhället för att fira
nationaldagen tillsammans.
Men innan dess behöver vi utvärdera och se om det finns
förbättringar som vi kan göra. Därför har vi skickat ut en enkät
till föreningar och företag som deltog i arrangemanget. Har
din förening av någon anledning inte fått en sådan blankett så
får ni höra av er till någon ur styrelsen så får ni en ny. Alla tips
och idéer är välkomna!

      Johanna A/Sjögren

Elin Bard, Albertina Sjögren, Maria Åkesson och Amanda
Carlsson sjunger och spelar

Switchblade of  passion består av Wilhelm Petersson, Alexander
Sjögren, Linus Sunesson och Filip Elmersson

Ponnyridning



Träskoposten Nr 3  2006 17

Följande personer vann på Sockenrådets Listlotteri:

Litografi av Tommy Carlsson: Ulla Svensson
Grävskopa av R. Axelsson: Viktor Belsak
Halmslöjd av M Eriksson: Bo Klaesson
Trasmatta av U. Svensson: Peter Helmersson
Hemvävd duk av B Karlsson: Maj Ottoson
Hardangerbroderi av B Johansson: Johan Haggren
Hardangerbroderi av B Johansson: Berit Elofsson
Hardangerbroderi av B Johansson: M-L Hilmersson
Blått hörnskåp Hembygdsföreningen Felix Elofsson
Presentkort Amigo: Jerker Johansson
Presentkort  Nöjeshuset: Bertil J , Berit J , Karin Ask
Skärbräda av Dahlskog: Ingrid Fransen
Verktygslåda från Industripartner: Christer Johnsson
Broderad duk av B Johansson: Torgny Bengtsson
Presentkort Strands: Ulla Karlsson
Presentkort -gåva: Thomas  Klaesson
Bok - gåva: Olle Henriksson
Bok- gåva: Roland Klang

Vinnare i Sagotävlingen:

1. Beatrice Zettergren klass 5
2. Linus Ohlsson klass 5
3. Linus Eklund klass 2

Vykorten som ska tryckas
kommer ut senare i höst och
sagorna kommer att finnas
med i träskoposten.

Beatrice Zettergren var
vinnare i sagotävlingen

Thomas Lind och Ann Fransson

Vinnare i Tecknings-
tävlingen:

1. Anna Eriksdotter klass 3
2. Filip Ohlsson klass 6
3. Mik Fransson klass 3

Hedersomnämnande:
Albin Klasson klass 1 och
Hanna Johansson
förskolan

Vi håller som bäst på med förberedelser
inför vår hopptävling den 17 september.
Vi hoppas det blir många anmälda från
ridklubbar runtomkring. Cafeterian
kommer även att vara öppen den 17
september med fikaförsäljning. Ni är
givetvis välkomna att titta på tävlingen
och ta en fika i cafeterian.
Vi skulle ha haft en dressyrtävling den 6
augusti som vi tyvärr fick ställa in
eftersom det var för få anmälda. Kan
vara möjligt att vi senarelägger tävlingen
men inget är bestämt ännu. Varje
ridklubb som har tävlande för klubben
måste arrangera tävlingar åt

Ridsportförbundet för att de tävlande
skall få representera klubben.
Som ni säkert sett har vi gjort en
utomhusridbana som det även skall bli
staket runtomkring. Vi skall också göra
fint på området utanför ridhuset och
utomhusridbanan.
Måndagen den 4 september är det
löshoppning mellan kl 18.00-21.00. Vill
du vara med och löshoppa din häst så
kan du ringa Johanna Hansson tel 0471-
20224 eller Susanne Gustafsson tel.
0477-63092 för att få mer information.
Lördagen den 7 oktober är det återigen
dags för Akademisk Ridning.
Vi kommer att ha luciafirande även i år.
Det har blivit tradition för oss men vi
har inte bestämt datum ännu.

LHSK/Susane

Luftgevärsskyttet startar
söndagen den 10

september kl. 17-19.
Plats: Skyttehallen på

Allégården.

Visste ni att ..
Rallytävlingen Karlskrona-pokalen hade
en delsträcka utanför Långasjö den 3 juni
med start i Enkoneryd för fortsatt färd
genom Allgunås, Lida, Skurebo och
avslut i Häljanäs?

Teckningstävlingen vanns
av Anna Erikdotter. Här
tillsammans med Johanna
A/Sjögren

Tack till Folkets Hus Emmaboda för
sponsringen av biobiljetter till
vinnarna i tecknings- och sago-
tävlingen.

Vinnare i Sago- och teckningstävlingen
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27 september kl.19.00 i Långasjö Bygdegård

Regionteatern Kronoberg ger

”En otäck historia”

en nydramatisering från boken
”Berättelser ur min levnad”
av Vilhelm Moberg

Tanja Ojaniemi och Donald Hummel
framför sånger ur ”Kristina från Duvemåla”

Kaffeservering Entré 80:-

Långasjö Bygdegård

Ytterligare några glimtar från
sommaren..

BehöBehöBehöBehöBehövvvvver duer duer duer duer du
snicsnicsnicsnicsnickkkkkerihjälp?erihjälp?erihjälp?erihjälp?erihjälp?

Andreas Garami
Tel.: 0471-504 82

Mobil: 0738-35 04 82

När du ska bygga
stort och

När du ska bygga
litet!

Allt inom snickeri,
från golv till tak

Redaktionen i hängmattan

Sjökafé vid Långasjön

Midsommarfirande på Klasatorpet

Kaj Johansson och Torgny Berntsson
         Foto Dan Bard

Foto Jan-Erik Fransson

Ett större reportege om
sommarens Sjökafé vid
Långasjön kommer i
nästa nummer av
Träskoposten.

Dan Bard

Foto Rosemaie Nilsson

Lotta Odlingsson och Yvonne Nilsson
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Minnen från sommaren
på Vandrarhemmet

Då lider min första högsäsong på vandrarhemmet mot
sitt slut. Jag måste erkänna att jag är ganska trött efter
många frukostserveringar, städning och pusslande med
rum och bäddar. Det har inte varit många lediga dagar
men jag ångrar inte att jag satsade på det här. Det är ett
mycket roligt och givande jobb att ta emot alla turister
och förhoppningsvis kunna göra deras besök här i
Långasjö till ett fint minne.

Jag har fått träffa många intressanta människor och fått många
trevliga pratstunder.
- Det är inte alltid lätt att veta hurdan personen ifråga är när
han/hon bokar per telefon, ibland blir det inte alls som man
tänkt sig. I våras var det mest yrkesresande och bekanta till
Långasjöbor som gästade vandrarhemmet. Så till den 5 maj
fick jag en bokningsförfrågan från en man via Internet, efter
ett par telefonsamtal angående frukost och senare ankomst
föreställde jag mig en yrkesresande affärsman i 50-60 årsåldern.
Av någon anledning var jag och min son Mattias kvar sent den
kvällen, då en skinande, fin, röd sportbil, ”nercabbat”, rullar
in till vandrarhemmet. Ut stiger en kille i 25-årsåldern, han var
av asiatiskt ursprung och hade långt, svart hår och mörka
solglasögon. Han kommer fram till mej, sträcker fram handen
och presenterar sig;
  ”…, jag hade bokat.”
  ”Ja, välkommen!” svarar jag förvånat. (Jaha, det var han, som
hade bokat genom internet).
Han slänger sitt långa, svarta hår åt sidan och säger:
  ”man känner sig lite degig, när man har suttit 4 timmar i
bilen!”
Jag kunde knappt hålla mej för skratt, så fel man kan ha, han
var inte alls någon äldre affärsman, utan skulle till ”En dag på
strippen” och tävla.
- I början av sommaren bodde två arbetare i någon vecka på
vandrarhemmet. Till min stora fasa fyllde dom hela kylskåpet
med ölburkar, vilket dom förtärde glatt om kvällarna. (Andra
gäster fick knappt plats med sin mat). En kväll visade dom en
tidningsartikel. ”17 öl om dagen är bra hjälp mot
prostatacancer” –Vi är på god väg, sa dom.
En som blev glad var i alla fall min son, Adam, som tjänade en
hel del på att panta ölburkar.
- En gäst kom ända från Frankrike på cykel, han skulle vidare
till Stockholm, därifrån med buss till Norrland och på cykel
genom Finland och vidare hem mot Frankrike. Han räknade
med att vara på resande fot i 5 månader. Ingen dålig bedrift.
- Ett annat tillfälle jag kommer ihåg, var när en äldre dam
säger till mej:
  ”Jag var här för ca 20 år sen och glömde min kudde här, men
den finns väl inte kvar längre!?”
Snacka om bra minne!

- Eller när hela vandrarhemmet var belägrat av glada skånsk-

tyskar. Ingen kunde nog missa att se det stora partytält med
diverse tillbehör, som skymde nästan hela vandrarhemmet.
Det var folk från Malmö och Tyskland som bokat hela
vandrarhemmet för att ha släktträff  här, i en hel vecka. 38
stycken var dom.
När jag första morgonen kom dit för att duka fram
frukostbuffén, fick jag nästan en chock. Det låg grejer och
mat överallt, t.o.m. hatthyllan var full med bröd, juice, kaffe
och chipspåsar. Men efter lite omorganisering fick jag plats
med frukostbordet och alla var mycket nöjda med allt här i
Långasjö, dom trivdes utmärkt.
Det har alltså varit en brokig skara som hittat hit till Långasjö.
Allt från avkopplande storstadsbor, glasriket-besökare,
marknadsknallar, vandrande holländare, cyklande tyskar,
semestrande barnfamiljer till ett stort gäng festivalfolk (till
Mundekulla musikfestival).
Och det är alltid lika spännande, när det checkar in nya
människor.
Trevlig höst!

Eva Garami

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 

Fiske i Långasjön
Foto Fam. Henriksson
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Min mor  -
prästfru i
Långasjö under
31 år

Elisabeth Redin , Foto 1984

Att vara prästfru är inget speciellt -
nu för tiden.  Jag vet det - två av mina
döttrar och min sonhustru är gifta
med präster! Prästfrun nu för tiden
bor i en lägenhet eller villa, har ett
yrke och familj och lever som alla
andra.
Så var det inte förr. Då var en prästfru
något alldeles speciellt.

I min fars bok  “Kring Långasjö kyrka
i 700 år”  berättas om prästfruarna i
Långasjö under 16- och 1700 talen. Då
kan man säga att prästämbetet  -prästens
eller prästfruns -  gick i arv i samma släkt
från 1651- 1795, alltså i 144 år. Det var
nästan som i de flesta andra gårdar i
Långasjö, som ärvdes från far till son
eller dotter. Då en präst dog,
“konserverades” änkan, dvs den nya
prästen fick gifta sig med änkan för att
få tjänsten, Om änkan var för gammal,
kunde prästen gifta sig med en av
döttrarna. Men livet i prästgården
fortsatte som förut.
Detta gjorde att prästfrun var viktig.
Prästen var ny, men prästfrun kände
man. I prästgårdsköket kunde man sitta
och prata om både sådant som hörde till
kroppen och sådant som hörde till själen.
Husmodern bestämde över huset och
vad som fanns däri, hon såg till att allt
fungerade och skötte om barnen.

Under 18- och 1900-talen bröts detta
mönster. Prästgårdarna blev ett slags
kulturcentrum i socknen. Prästerna fick
bättre utbildning än tidigare, det var
lättare att få tag på böcker, man sjöng
och musicerade. Många av våra stora
författare, konstnärer, musiker var
prästsöner eller -döttrar. Väldigt ofta var
prästen gift med en prästdotter. Det var
kanske inte så konstigt, för när en präst
var nyprästvigd, sändes han till en äldre
och erfaren kollega för att få lära sig vad
som krävdes av en präst rent praktiskt.
Den nye adjunkten var en så kallad
hjälppräst. Han fick bo i prästgården och
träffade så döttrarna i familjen.
I Långasjö var både kyrkoherde Elgkvist
och prosten Haglund gifta med
prästdöttrar. Prästdöttrarna visste ju
också hur en prästgård skulle skötas. De
fick lära sig att prata med olika
människor, de fick skolutbildning, de fick
lära sig att spela piano, väva, brodera,
baka kakor och litet finare matlagning.
Allt sådant blev naturligt för dem. Så var
det också för min mor.

Tyra Hedvig Elisabeth, kallad Lisa,
föddes den 27 juni 1907, mitt i
sommaren, när året är som vackrast.
Hennes far, Carl Areskog, var präst i den
lilla församlingen Oskar utanför Nybro,
och var mångsysslare, mycket
konstnärligt begåvad och en mycket
duktig botanist. Han tillhörde vad man
kallar “de linnéanska” prästerna, som
betonade Guds storhet i naturen. Han
var speciellt intresserad av Ölands
blommor och skrev i slutet av sitt liv en
bok om dem. Tidigt fick hans barn följa
med på långa vandringar tvärs över
Ölands alvar, ibland alldeles för långa för
så korta ben. Men glädjen och intresset
över Ölands blommor behöll de hela
livet.
Min mormor, Hilma Areskog, var
utbildad lärare. Hon tjänstgjorde som
sådan bl.a. i Nyköping innan hon gifte
sig, men sedan hade hon självklart ingen
sådan tjänst. Då var hon ju prästfru! Men
under många år tog hon och hennes man
som inackorderingar hand om
“besvärliga pojkar”, ofta söner till rika
föräldrar.  Dessa fick bo hos familjen
Areskog och mormor undervisade dem
i hemmet, ibland tillsammans med de
egna barnen. Det var nog inte alltid så
lätt för henne eller så roligt för de egna
barnen, men det blev ju ett tillskott till

den låga prästlönen.
Min mor föddes som nummer tre i
syskonskaran. Hon hade två äldre bröder,
Nils och Carl Åke, och en lillebror, Stig.
De fyra syskonen växte alltså upp i
Oskars prästgård. Morfar, som var
uppvuxen i Kalmar och alltså stadsbo,
arrenderade efter ett par år bort gården,
som hörde till prästgården, han varken
kunde eller ville  sköta den. Men häst
behövde han för de många resorna i
socknen. Jag och mina syskon fick ofta
höra om den fina lilla hästen Dockan,
som det inte gick att hålla instängd i en
hage, om hon inte själv ville. Hon kom
alltid på, hur hon skulle öppna grinden.
Arrenderade bort gården gjorde däremot
inte komministern i grannförsamlingen
Madesjö. Han var av bondesläkt och
skötte sitt jordbruk samtidigt som han
var präst. Han hette August Redin och
hade tillsammans med sin fru  Karolina
nio barn, yngst av dem Jan Helge, också
han född 1907.
Familjen Areskog for ibland och hälsade
på i Riddaretorp, komministergården i
Madesjö. Mor berättade att hon som
barn inte tyckte att det var särskilt roligt.
Pojkarna Redin var så stora och
retsamma - och så hade de en ko som
hette Lisa!

Mor började småskolan i Alsjöholm.
Men det blev inte så många år där. I stället
fick hon sin undervisning hemma för sin
mor tillsammans med inackorderings-
pojkarna. Jag kan tänka mig att det inte
var särskilt roligt. Pojkarna var ju där för
att de hade problem med sin skolgång
och behövde uppfostras. De var
bortskämda av sin föräldrar och vana att
få som de ville. Men de trivdes hos
familjen Areskog, och det blev en fast
punkt i deras tillvaro.
I tolvårsåldern började mor i flickskolan
i Kalmar. Där fanns Carls enda nära
släkting, hans syster Tyra. Hon bodde
tillsammans med två gamla tanter och
försörjde sig som pianolärarinna. Hos
henne fick mor bo. Faster Tyra var
mycket snäll, men hon förstod sig inte
på barn. Det kan jag och mina syskon
intyga, för hon var en ofta sedd gäst hos
oss i Långasjö. Alla jular och andra
högtider tillbringade hon hos oss.
Att inte få vara hos mor och far när man
är barn är svårt. Hemlängtan är en svår
sjuka. Det var långt mellan loven, då mor

20
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fick åka hem. Hon var inte stark, hon
var ett sk. “klent barn”. För den skull
“slapp” hon vissa ämnen  som ansågs
mindre viktiga, t.ex gymnastik, slöjd och
teckning. En underlig pedagogik tycker
vi! Och mor som hela sitt liv älskade att
rita och måla! Hon prydde sina brev med
blomsterteckningar, hon målade figurer
på födelsedagspaket, hon broderade fritt
utsökta blommor på dukar och kuddar.
Mor berättade inte mycket om sin tid i
skolan i Kalmar, det var nog ganska
enahanda.
I 17-18 årsåldern var hon klar och skulle
börja yrkesutbildning. Hennes mor och
alla hennes systrar var utbildade
lärarinnor från Rostads folkskol-
lärarinneseminarium i Kalmar. Så klart
att Lisa skulle bli lärarinna, det tyckte
både hennes far och mor!
Innan prövningen till seminariet var det
vanligt att man  under sommaren gick
en så kallad preparandkurs. Så gjorde
också mor. Under den bestämde hon sig:
Hon ville inte bli lärarinna! Tillsammans
med en likasinnad kamrat beslöt hon att
göra sitt sämsta vid tentamen, och gjorde
så. Hon kom heller inte in vid Rostads
seminarium!! Jag har många gånger
undrat hur hennes mor reagerade, när
hon fick höra detta.

Mor ville bli sjuksköterska i stället. Men
det ansågs vara för tungt arbete för
henne. Hennes äldste bror, Nils, var
tandläkare. Han sa till henne att utbilda
sig till tandsköterska i stället, och sedan
arbeta tillsammans med honom. Hon
följde hans råd och for till Stockholm på
utbildning och sedan ner till Nils‘ praktik
i Ronneby. Men så blev hon sjuk Efter
en svår halsfluss med följdsjukdomen
ledgångsreumatism skickades hon till
Saltsjöbaden för behandling. Från den
tiden finns en fin gobelängvävstol, som
mor fick av sin far för att träna fingrarna.
Hon blev bättre så småningom, men i
hela sitt liv hade hon värk i lederna,
särskilt i kyla och fuktigt väder. Varma
sommardagar och, senare i livet, resor till
Sydeuropa var det enda som lindrade.

Så återgick hon till tandläkarpraktiken.
Men så värst länge fick hon dock inte
jobba där. Bud kom från hennes far, som
nu var kyrkoherde i Glömminge på
Öland:
“Kom hem, din mor är sjuk!”

Prästgården kunde inte vara utan en
husmor och det var självklart att enda
dottern skulle ersätta sin mor.
Så det självständiga livet i Ronneby
ersattes med präsfrujobb, som att hålla
prästgården i ordning, bjuda alla gäster
som kom på mat, engagera sig i
församlingslivet. Hennes mor var sjuk
och dog efter en tid. Att åka tillbaka till
Ronneby var otänkbart.

Så en dag, när hon följde med sin far på
en prästsamling, stötte hon ihop - rent
bokstavligt - med sin gamla barndoms-
vän Jan Redin, som då var pastorsadjunkt
i Nybro. Efter den dagen fick han
plötsligt många anledningar att fara till
Öland och många var de vandringar som
de två gjorde tillsammans. Ett par
kilometer utanför Glömminge står det en
gammal ek. När jag en gång cyklade med
far där, pekade han på den och sa:
”Där står kärleken!”
Mor och far skrev också brev. Jag har en
hel låda av dem därhemma. Jag har aldrig
läst dem , men jag näns inte slänga dem.

Foto från förlovningen 1933
När far hade fått komministertjänsten i
Ljungbyholm utanför Kalmar gifte de sig.
Det var den 17 oktober 1934, och vigseln
förrättades av brudens far i Glömminge
kyrka. På kvällen åkte de till den fina
komministergården Kölbygärde i
Ljungbyholm. Det var  en lagom stor,
nyrenoverad prästgård, där det var lätt
att bo. Där föddes i rask fart fyra barn.
Det äldsta var 4½ år, när det fjärde
föddes!

Som komminister är man underordnad
sin kyrkoherde och far var hela sitt liv en
mycket självständig människa. Han sökte
och fick kyrkoherdetjänsten i Långasjö.

Om sina upplevelser som präst här, har
han berättat och skrivit mycket. Men nu
är det om mor det handlar. Hur hade hon
det under de 31 år, som de kom att bo
här?
Tiden i Långasjö började mycket jobbigt.
Prästgården var stor och kall. De flyttade
in i december, den kallaste av alla vintrar,
vintern 1941-1942. Prästgården skulle
renoveras, men man hade velat invänta
den nye prästen. Huset gick knappt att
värma upp, vi låg alla i mors och fars
sängar för att hålla värmen tillsammans.
Mor väntade det femte barnet, vi andra
var små, den äldsta hade fyllt sex år i
november. Den 6 maj föddes nummer
fem, Helena. Det blev en svår förlossning
hemma i prästgården. Mor höll på att
förblöda. Hon överlevde, kanske tack
vare sin starka vilja att ta hand om sina
barn och fars ständiga bedjande för
henne, men hon var mycket svag.

När en ny kyrkoherde tillträder en tjänst,
ska han installeras av biskopen. Detta är
numera en angelägenhet för
församlingen, både akten i kyrkan och
den följande stora samlingen efteråt. Men
1942 var allt, utom gudstjänsten,
koncentrerat till prästgården. Biskopen
hade bestämt att installationen skulle
hållas på pingstdagen 24 maj. Far reste
in till Växjö och vädjade till biskopen att
få flytta fram installationen på grund av
mors svaghet. Biskopen svarade:
“Jag kan inte ta hänsyn till era privata
problem!”
Så biskopen, den beryktade Yngve
Brilioth, kom tillsammans med sin
notarie, en vecka innan pingst. Han
bodde i prästgården och krävde
bokstavligen service i allt. Böckerna i
arkivet gicks igenom och förda
räkenskaper granskades.
För mor var det mycket. Biskopen hade
föga förståelse för att det fanns en
nyfödd baby och fyra små barn i huset.
Han krävde sin mat på bestämda tider
och arbetsro. Det var kristid och mängder
av matvaror var ransonerade. Hur mor
fick ihop mat till den stora middagen,
som hölls som avslutning på veckan är
en fullständig gåta. Till den inbjöds
socknens kyrkoråd och andra
styrelsemän med fruar, kontraktets
präster och den närmaste släkten. Att
dessutom Helena döptes på lördagen var
ytterligare en händelse som mor hade att
tänka på. Allt detta endast 17 dagar efter
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Hus att hyra i Strängsmåla 
 

200 m2 omfattande 7 rum och kök. 

Kallhyra 2500 kr/månad 

Hyresgästen står för vatten, el, soptömning, pellets för uppvärmning samt 

sotning. Hyresgästen ansvarar för skötsel av trädgård. 

 

Ledigt omgående 

 

Anmäl ditt intresse till Ann-Helen Alexandersson  0471 50913. 

Om du har frågor eller vill titta på huset kontakta Jonas Axelsson 0471 50956 

eller Ann-Helen Alexandersson 0471 50913. 

 

Södra Timber Långasjö 
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förlossningen! Att hon höll!
Under sommaren helrenoverades präst-
gården. Det betydde att allt skulle röjas
ut. Familjen blev erbjuden husrum av den
snälla  Elisabet Elgqvist, som bodde i ett
hus i byn. Tant Lisbet hade själv varit
prästbarn i Långasjö och hon kände
mycket varmt för den nya familjen.

Vid renoveringen av prästgården
formades rummen så, att på botten-
våningen låg en stor konfirmandsal. Den
motsvarade församlingshem. Där hölls
församlingens stora samlingar som “de
gamlas dag”, söndagsskolefester,
konfirmandundervisning m.m.
På den tiden var de enda anställda i
församlingen prästen, kantorn och
kyrkväktaren. Allt annat arbete var
oavlönat, frivilligt arbete, och det mesta
sköttes av prästfrun. Hon var i princip
oavlönad diakonissa, församlings-
assistent, församlingsvärdinna och
lokalvårdare. Under min barndom på
1940- och 50talen var det prästgården
som var samlingsplats.

På 1960-talet byggdes sockenstugan om
från skola till församlingshem och mycket
av vad mor gjorde ändrades. Men det jag
vill berätta handlar om hur det var när
prästgården var församlingens hem. Det
blir naturligtvis mycket präglat av mina
barndomsminnen, som jag uppfattade
och kommer ihåg. Mina syskon skulle
antagligen berätta helt annorlunda.

På 40-och 50-talen hölls de allra flesta
vigslar och barndop i prästgården.
Brudparet och deras vittnen eller barnet
med föräldrar och faddrar togs emot och
välkomnades av mor. Sedan gick de in
till far och dörren stängdes. Efter en
stund kom de ut igen och bjöds in i
matsalen till dukat kaffebord. Mor
gratulerade och intresserade sig för
brudklänningen eller annan utsmyckning
eller bad att få hålla barnet en stund.

Många sammanträden hölls i
prästgården. Far var självskriven
ordförande i kyrkoråd, kyrkofullmäktige
och skolstyrelse. Mor var ledamot och
tidvis ordförande i Röda korset  (hon fick
senare Röda Korsets medalj, för stort
nedlagt arbete i RK). Hon var också
ledamot  i hemhjälpsnämnden. Det var

en kommunal styrelse med uppgift att
fördela “hemsysterns” arbete. Om en
husmor blev sjuk kunde hemsystern
komma och hjälpligt göra hennes sysslor.
En hemsyster kunde också vara i ett hem,
medan hemmets fru fick åka på
husmoderssemester. Detta var ofta den
enda semestern som en lantbrukarhustru
kunde få. Jag tror att endast den som varit
bondhustru på den tiden, kan förstå hur
otroligt mycket det var som sköttes och
var beroende av att husmor orkade.
Hemhjälpsnämnden var av utom-
ordentligt stort värde..
 Till alla dessa sammanträden hörde kaffe
och kakor. Vem fixade det? Mor förstås!
När den stora granen  utanför kyrkan var
uppsatt dagen före julafton, samlades alla
som hjälpt till i prästgården. Ett stort
kaffebord med smörgåsar och julkakor
stod färdigt i matsalen.
Konfirmandundervisningen bedrevs i
den stora konfirmandsalen. Mor skötte
städningen och såg till att ingenting
fattades där. Sista läsdagen för
konfirmanderna bjöds alla på kaffe, saft
och kakor.

Christina Leandersson
En fortsättning med avsnitt 2 kommer i nästa
nummer av Träskoposten.

Älgjakten

Älgjägare Karlsson han sitter på sitt pass
för säkerhet skull
vid ett ute dass
När det inifrån skogsdungen
hörs ett mysko brak
så kan det ju fresta
den lugnaste bak
Men det visar sig vara
en hare på språng
då var faran över för denna gång
Det viktigaste är inte
att knäppa största tjuren
utan glädjen att få vistas
i den sköna naturen
Uti drömmarna fixa du
en tolvtaggare lätt
men sådant händer enbart
i ett påslakan set
Men det blir nog en story även i år
trots att älgarna är pigga
och på benen stadigt står.

Ginger Kallenberg
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Bisonfestival

En lördag i juni satte vi fem
långasjöbor oss i bilen och åkte till
Trädet, en liten ort mellan
Ulricehamn och Falköping i
Västergötland. Där skulle landets
första bisonfestival äga rum, och det
lät spännande!

Det är de före detta plaggebo-borna
Jonny och Jeanette Svensson som köpt
bisonoxar och startat ”Bison camp”.
När mjölkkorna gav mer arbete än
inkomst, bestämde de sig för att satsa
på en ny nisch. De tar emot grupper och
ordnar visning av sina djur. Man kan
även övernatta i deras nyuppsatta tipi
(indiantält).
Bisonoxarna köptes förra året från
Danmark, men de är ”äkta”
nordamerikanska bison. Familjen
Svensson har nu en tjur, som heter
”Sitting Bull”, och fem kvigor. Till nästa
vår hoppas de att några av dem blivit
dräktiga, så det även finns kalvar att titta
på.
Än så länge är djuren inte så stora, men
som fullvuxen kan en tjur bli över 2
meter i mankhöjd! Flocken håller ihop
tätt och vänder blixtsnabbt om de blir
skrämda. De kan faktiskt komma upp i
hela 60 km/tim, i full galopp, berättar
Jonny!
När vi tittat på den nya grillstugan, som
byggts i en backe mellan boningshuset
och buffelhägnet, börjar gästerna
strömma till. Drygt hundra besökare
kommer, och vi får se duktiga
westernryttare i aktion. Lasson som
viner i luften, hästar som rivstartar och
tvärnitar, cowboys som rusar fram och
binder den infångade ”kalven” är
spännande för både stora och små.

Svenssons framför grillstugan

 Kalven är dock en attrapp som dras av
en fyrhjuling!  Därför kallas denna gren,
i tävlingssammanhang, ”Dummy-
roping”. De som vill få efteråt prova
lassokastning själva. Det är minsann inte
så lätt!
När skymningen börjar falla får vi också
se indianer dansa! De tre cree-indianerna,
som härstammar från Canada, har en
sällsam uppvisning för oss nordbor.
Trummornas ljud ekar i sommarkvällen.
Indianerna sjunger och dansar för att
hedra Moder jord och bisonoxen, som
en gång var deras levebröd. Deras målade
ansikten är lite skrämmande, men mest
spännande. De vackra, handsydda
dräkterna vajar och skramlar i dansen.
På resan hem till Långasjö, följde det
taktfasta trummandet oss genom natten.

Berit Elofsson

Buffeldans

Kalven är fångad

Andreas, Mattias, Berit, Ulla och Adam

Jaktvesper
med

Lasse Trofast

i Långasjö kyrka

söndagen 8 oktober kl 18.30

Andakt T Lindh

Arr: Emmaboda Jaktvårdskrets

Långasjö-Älmeboda älgjaktlag

Långasjö församling
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Avtackning av
Emma

Vår tidigare körledare Emma
Åhlander Hansson avtackades och
hyllades i Kyrkan efter Gudstjänsten
på Pingstdagen.

I slutet av juni, en skön försommarkväll
bjud kören ut Emma till hemlig ort.

Denna ort var Fiskesjö.    Stövlar för
fiske?!
Nej….. hos Hedsveds fick vi, under
trevliga förhållande och med god mat,
tacka Emma för tre glada och trevliga
år med  kören.

Långasjö Kyrkokör/Veine Franzén

”Jag trivs bra”, säger
Mattias, vår nye
kyrkvaktmästare

Mattias Geyer har nu arbetat som
kyrkvaktmästare i en månad. Han
trivs bra med jobbet eftersom han får
vara ute mycket och har omväxlande
arbetsuppgifter.

- Det är ett väldigt fritt jobb. Det är
omväxlande arbetsuppgifter, dels
trädgårdsdelen med att sköta gräsmattor
och rabatter, dels att jobba inne i kyrkan.
Han tycker också att det känns fint att
jobba för kyrkan, eftersom han själv är
troende och tycker att kyrkan gör ett bra
jobb.
Innan han blev kyrkvaktmästare har han
arbetat lite i skogen och på ett sågverk i
Tvärskog.
- Innan dess pluggade jag några år på
högskola men tyckte inte riktigt att det
var min grej.
Eftersom han hellre ville jobba mer
praktiskt läste han en ettårig skogs-
utbildning på vuxenutbildningen.
Han berättar att han inte har någon egen
familj och att han hyr sina föräldrars
gäststuga. Både Emmaboda och
Långasjö är hans arbetsplatser. Hans
mamma, Annette Geyer, är kyrkoherde i
Emmaboda.
Hur är det att arbeta på samma ställe som
sin mamma? Mattias säger att det känns
kul än så länge och tror att det kommer
att fungera bra.
- Det är lättare för oss båda att prata med
varandra. Om det är något hon inte
förstår av det vi vaktmästare håller på
med, så kanske jag kan förklara det på
ett annat sätt, och tvärtom.
Vad är då bäst och sämst med jobbet som
kyrkvaktmästare? Mattias svarar att det

bästa är att det är omväxlande och att
man får jobba utomhus.
- Det trivs jag väldigt bra med. Ibland
kan det kanske vara lite tungt, det kanske
sliter på kroppen.
Naturen och landskapsvård är två av
hans största intressen. Att vårda gamla
jordbrukslandskap tycker han också om
och tar Klasatorpet som exempel.
- Jag tycker om att återställa sådana
miljöer, säger han.
Trädgårdsarbete, fiske och friluftsliv är
andra av hans intressen.
Hur känns det att arbeta som kyrk-
vaktmästare i ett sådant litet samhälle
som Långasjö?
- Det känns jättebra. Jag har blivit väldigt
varmt välkomnad och alla är väldigt
vänliga. Jag har träffat mer människor
här än i Emmaboda. Det är lättare att
lära känna människor när det inte är så
många, och den här lite lantliga miljön
trivs jag jättebra i. Det är väldigt vacker
utsikt ner mot sjön. Det är jättefint.

Hanna Bard

Från v. Ines Fransson, Emma Åhlander Hansson, Veine Franzén och IngaMay
Waldermarsson vid avtackningen hos Hedsveds i Fiskesjö. Foto Monica Söderberg

Uthyrning av
Sockenstugan i Långasjö

Sockenstugan hyrs i första hand ut till
föreningar och privatpersoner i
Långasjö.

Följande regler gäller vid uthyrning:
* Alla beställningar eller disponeringar
skall göras hos vaktmästarna.
* Kvittera ut nycklarna hos vaktmästarna
och återlämna dem dagen efter mötet/
evenemanget.
* Ställ i ordning lokalerna efter
användningen
* Se till att allting är i ordning i köket
och att alla apparater är avstängda, om
ni har hyrt det.
* Lås alla dörrar.
* När det är gudstjänst i kyrkan får inga
aktiviteter förekomma i Sockenstugan.
Lämna Sockenstugan i det skick du vill
finna den! Tel till vaktmästarna är 0471-
254 63 eller 254 64.
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Konfirmationsläsningen
har börjat

Nio konfirmander började sin konfirmationsläsning
med ett läger i Timmernabben veckan innan skolan
började. De medverkade också i högmässan i Långasjö
kyrka den 20 augusti med tre sånger.
På bilden övar de inför gudstjänten.

Fr v Linus Sunesson, Alexander Sjögren, Saiza Nilsson, Richard
Erlingsson, Louise Franzén, Joakim Karlsson, Stina Odlingsson, Filip
Elmersson och Joacim Albertsson

Foto Hanna Bard

Barngruppernas
avslutning

Barngrupperna slutade sin termin den 28
maj med familjegudstjänst, då Nina
Johansen avtackades, samt med
bokutdelning och fika i  Sockenstugan.

Minns ni hur fruktträden blommade i våras och under
försommaren? Hur gick det? Har ni fått mycket frukt
eller blev det bara blommor? Är ni besvikna eller glatt
överraskade?

 Jag fick ett plommonträd i början av sommaren. Opal.
Blåröda när de mognar. Jag grävde en rejäl grop, planterade
och vattnade. Men en trädgårdsexpert påstod att den
plommonsorten inte skulle ge frukt på flera år. Men han fick
fel. Trädet har faktiskt gett lite frukt redan i år.
Vi kan inte riktigt styra över hur mycket frukt våra trädgårdar
ger. Fastän blomningen är riklig blev skörden inte så stor,
medan det träd eller den buske jag inte trodde på ger mera
frukt än jag kunde förvänta. Allt hänger så att säga inte på
oss. Detta kan vara en bild för våra liv. Vi väntar oss att vissa
saker ska ge god frukt, vi är kanske duktiga på ett område, vi
kämpar på, men det gav inte så mycket som vi trodde och
hoppades. Andra områden i vårt liv är vi kanske inte så stolta
över, tycker att vi misslyckas, men så visar det sig plötsligt att
det ger mycket mera frukt än vi kunde ana.
Jesus säger på ett ställe: Jag är vinstocken, ni är grenarna.
Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt.
Bliv kvar i min kärlek. (Johannesevangeliet 15:5,9). Vi kan
inte riktigt styra över hur våra liv blir, men Jesus ger oss ett
löfte om att vi kommer att bära god frukt när vi håller oss till
honom. När vi tar emot den kärlek han har till oss. Han är
stammen som ger oss grenar livskraft och förmåga att bära
frukt. Den frukt som heter kärlek, glädje, frid, tålamod,
vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning.
(Galaterbrevet 5:22-23) Frukt som inte ruttnar utan som är
färsk och smakar gott och som är till för andra att äta av.
Bön: Jesus Kristus, tack för att vi får bära frukt när vi håller
oss nära dig och tar emot din kärlek. Amen.

Längst fram; Malte Gunnarsson
I raden bakom;  Joel och Tilda Gunnarsson, Sebastian Bondesson-
Torgnysson och Adam Garami
Längst bak; Emma Fredriksson, Hanna Johansson, Nina Johansen
och Matilda Bondesson-Torgnysson
Foto Thomas Fredriksson
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Långasjö församling

Kort och gott
Tvåbarnsfamilj flyttar in i
prästgården
PRÄSTGÅRDEN ÄR SÅLD till familjen
Andersson från Karlskrona. Nio anbud
kom in och efter budgivningen stod det
klart att tvåbarnsfamiljen Andersson
drog det längsta strået. Familjen flyttar
in i slutet av oktober. Varmt välkomna!
Pengarna från försäljningen skall
användas till renoveringen av Långasjö
kyrka som kommer att ske de närmaste
åren.

Britta är kantor
BRITTA MÅRD är vår nya fast anställda
kantor. Britta har vikarierat på tjänsten i
många år. Hon slutförde sin
kantorsutbildning vid Oskarshamns
folkhögskola i juni och är nu fast anställd
från och med 1 juli. Kyrkonämnden har
utökat tjänsten från 50 till 70 procent.
Det är mycket positivt! Välkommen
Britta! I kommande nummer av
Träskoposten får du lära känna henne
närmare.

Och Mattias vaktmästare
MATTIAS GEYER är vår nya vaktmästare
på kyrkogårdarna i Långasjö och
Emmaboda. Med sin kunskap om
maskiner, skogs- och trädgårdsskötsel
och med intresse för människor och

kyrkans inre liv var han den som var bäst
kvalificerad för jobbet. Av de ca 30
sökande var ingen från Långasjö. Vi
säger: Välkommen! till Mattias också. Läs
gärna mer om honom på sidan 24.

Barnen träffas på
tisdagarna
MINIORERNA TRÄFFAS 12.40-14.10 och
juniorerna 14.10-15-40 på tisdagarna.
Åsa Cederholm leder barnverksamheten
igen den här höstterminen. Start 5
september. Vi ses!

KYRKANS BARNTIMMAR är nedlagda
tillsvidare, eftersom alltför få barn har
varit med. Vi satsar istället på att bjuda
in dagisgrupperna till samlingar i kyrkan.
Församlingspedagog Ingrid Kulander i
Emmaboda är ansvarig.
KYRKIS TRÄFFAS i Emmaboda under
hösten. Tisdagar och fredagar 9.30-11.30.
Den främsta orsaken till förändringen är
att vi har prioriterat kantorstjänsten och
att det inte finns så många föräldrar med
småbarn i Långasjö just nu.

”Expeditionstid” på
torsdagar
MIN ”EXPEDITIONSTID” är på torsdagar
8.30-9.30. Under den tiden är jag
tillgänglig i Liljarummet i Sockenstugan.
Tiden gäller med reservation för de
torsdagar jag har begravning i Långasjö
eller Emmaboda.

Är du 6-9 år och tycker om att
sjunga? Nu har du chansen! Vår
kantor Britta vill gärna starta en

barnkör. Kom med! Britta
berättar mera när hon besöker er

på skolan.

Barnkören övar i Sockenstugan

Torsdagar efter skolan

Långasjö kyrkokör är en kör med
klang! Det är roligt att få sjunga
tillsammans och vi ser gärna att

nya sångare kommer med!

Vi övar i Sockenstugan

Tisdagar 18.30 – 20.00

Start 5 september

Vill du hjälpa till med
kaffebryggaren?

Kyrkkaffe varje söndag?! En dröm?
Nej, inte om du är med!

Det är trevligt att få dela en kopp kaffe
tillsammans efter gudstjänsten. Att få
prata en stund med goda vänner eller
med någon man inte sett på ett tag.
Kanske växla några ord med en ny
bekantskap.
Vårt enkla kyrkkaffe under läktaren har
varit en succé! Kyrkbacken flyttar in i
kyrkan! Nu strävar vi efter att ha kyrk-
kaffe var je söndag. Konfirmand-
föräldrarna och några andra hjälper
redan till. Det är vi glada för!
Nu är det bara sex söndagar som saknar
kyrkkaffe under höstterminen. Ring
Ruth Elofsson 0471-502 34 eller
Thomas Lindh 0471-254 56 om du
skulle känna

Lars Peterson hälsar på

LARS PETERSON med familj kommer på
besök den 15 oktober. Lars predikar och
leder nattvardsfirandet i högmässan.
Efteråt blir det kyrkkaffe i Sockenstugan.
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Gudstjänster i höst

Alla onsdagar 08.00 Morgonbön i kyrkan. En onsdag i månaden är
det morgonmässa.

10.9 Trettonde sön e Tref Medmänniskan 16.00 Söndagsgudstjänst, H Starck
14.9 Torsdag 16.00 Andakt på Allégården
17.9 Fjortonde sön e Tref Enheten i Kristus 10.00 Högmässa, bibelställen för en månads

bibelläsning delas ut
21.9 Torsdag 16.00 Andakt på Allégården
24.9 Femtonde sön e Tref Ett är nödvändigt 16.00 Söndagsmässa, A Geyer
27.9 Onsdag 08.00 Morgonmässa,

14.00 Dagledigträff i Sockenstugan
28.9 Torsdag 16.00 Andakt på Allégården
1.10 Den helige Mikaels dag Änglarna 11.00 Högmässa, Kyrkokören. Gemenskapsdag med

kyrklunch för 65+ med respektive.
5.10 Torsdag 16.00 Mässa på Allégården,
8.10 Tacksägelsedagen Lovsång 10.00 Familjegudstjänst, T Lindh, Å Cederholm

18.30 Jaktvesper, se separat annons
12.10 Torsdag 16.00 Andakt på Allégården
14.10 Lördag 18.00 Taizébön i helgsmål
15.10 Artonde sön e Tref Lyssna i tro 10.00 Högmässa, T Lindh, Lars Peterson
19.10 Torsdag 16.00 Andakt på Allégården
20.10 Fredag, den ekumeniska helgen inleds 19.00 Gudstjänst i Metodistkyrkan
21.10 Lördag 18.00 Bönemöte i pingstkyrkan
22.10 Nittonde sön e Tref Trons kraft 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Emmaboda kyrka, A

Geyer, W Karlsson, M Lundström.
Kompgrupp och lovsång. Obs! Sammanlyst

25.10 Onsdag 08.00 Morgonmässa,
14.00 Dagledigträff i Sockenstugan

26.10 Torsdag 16.00 Andakt på Allégården
29.10 Tjugonde sön e Tref Att leva tillsammans 10.00 Högmässa,
2.11 Torsdag 16.00 Mässa på Allégården,
4.11 Alla helgons dag Helgonen 10.00 Högmässa,
5.11 Alla själars dag Vårt evighetshopp 16.00 Minnesgudstjänst med ljuständning,

Kyrkokören
9.11 Torsdag 16.00 Andakt på Allégården
12.11 Tjugoandra sön e Tref Frälsningen 10.00 Högmässa
16.11 Torsdag 16.00 Andakt på Allégården
18.11 Lördag 18.00 Musik i helgsmål, Mozarts 250årsjubiluem.

Yvonne Tuvesson-Rosenqvist sjunger.
19.11 Sön före domsöndagen Vaksamhet o väntan 16.00 Familjegudstjänst
22.11 Onsdag 08.00 Morgonmässa
26.11 Domsöndagen Kristi återkomst 10.00 Högmässa, A Geyer
29.11 Onsdag 14.00 Dagledigträff i Sockenstugan
2.12 Lördag 14.30 Andakt 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 extra musik eller någonting annat som har tillkommit i gudstjänsterna.

Om Du inte kan komma till gudstjänsten kan Du få ta emot nattvarden i hemmet. Det kallas för
sockenbud. Ring gärna Thomas Lindh 0471-254 56.

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
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– från skola och barnomsorg i Långasjö 
 
Efter en otroligt solig och varm sommar börjar ett nytt läsår, ett spännande, 

lärorikt och roligt läsår, hoppas vi. 

I Långasjö skola är vi det här läsåret 67 elever plus personal. 

Vi hälsar speciellt våra nya elever, Hanna och Erik Daxberg välkomna till oss. 

Eventuellt kommer det fler elever under höstterminen, vilket vi tycker är  

roligt.  

Välkommen säger vi också till Sara Gustafsson som är klasslärare i ettan. 

 Det känns skönt att det ordnade sig med speciallärartjänsten. Tillbaka är 

Lars-Åke Ohlsson som har jobbat på skolan förut. 

Det här läsåret har vi följande klassindelning: F-1, 2-3, 4-5, och 6.  

Tyvärr är vår rektor Ingrid Bruze sjukskriven, men vi hoppas på att snart ha 

henne tillbaka hos oss. Till dess ber vi er kontakta Krister Kratz vid behov. 

 

Hälsningar, 

Personalen på skolan 

 

 
Leopardnytt. 
 
Efter ett härligt sommarlov vill vi hälsa alla nya och gamla barn välkomna till 

Leoparden. 

Vi hoppas på en fin och rolig höst tillsammans. 

 

Agneta, Ann, Anders. 

 

Tuva Magnusson, klass 1
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Hanna Johansson, klass 3 Tuva Magnusson, klass 1

Långasjö skola, illustration av Ann Fransson

Årets konfirmander

Frän v. Thomas Lindh (prästen), Robin Algotsson, Filip Klinthäll Steen, Ludwig Adolfsson, Jessica Jonsson
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Siv Fransson sjunger till Torgny Berndtsons komp, lyckas vi skapa
samma stämning i år månne?

Mundekulla Kulturkväll

15 okt, kl. 14.00-22.00
Jag sitter här på kvällskvisten efter en
nyligen avslutad Musikfestival i
Mundekulla och planerar inför vårt
nästkommande evenemang, nämligen
Mundekulla Kulturkväll, den 15 okt då
lokala konstnärer och hantverkare ställer
ut och medverkar. Det blev ju så lyckat
förra året då taket höll på att lyfta när
Torgny Berndtsson tog tag i dragspelet
och vår kära granne Siv Fransson sjöng
för full hals. Hoppas vi får uppleva
samma stämning i caféet i år….
Vill du vara med?
I skrivande stund har jag ena handens
fingrar på datorns tangent bord och
telefonen i andra handen för att stämma
av vem som vill vara med i år. Jag
avslutade just ett samtal med Anna
Frankson från Bredalycke som bl.a.
visade upp sin härligt målade bil förra
året. Hon svarade i sin mobil på sitt nya
jobb på Geijers med ett kort och gott
”JA” angående hennes medverkan.
Tillsammans kommer vi liksom förra året
att jobba med årets ”startfält” under de
kommande veckorna, så hör gärna av dig
till någon av oss om du önskar medverka.
Mer information om årets evenemang
och dess medverkande sprids via
affischer på byn, i affären samt via
hemsidan www.mundekulla.se, så håll
utkik, håll till godo och välkomna till
andra upplagan av Mundekulla
Kulturkväll ”av bygdens folk –för
bygdens folk” den 15 okt kl 14.00-22.00.
Här nedan följer några av årets
medverkande
Lokala gäster
Nästa samtal blev till Dan Bondesson.
Ja ni vet ’smeden’ i Strängsmåla vars egna
företag nu även innefattar fönster-
renovering. Det ser ut som att han tar
med både ässja, fönsterhantverkeriprylar
och lite smått och gott att ställa ut och
demonstrera. Visste ni förresten att Anne
Waldemarsson flyttat tillbaka till byn
och erbjuder massage i sitt nya hem i
Kallmåla, via sitt nystartade företag.
Under Kulturkvällen tar hon sitt pick och
pack till Mundekulla och erbjuder
massage för den som vill i ett av våra
nya fina rum. Nina Johansen läser sina
egna dikter och även sagor för barn.
Motorsågsskulptören K-G Holmevi
återkommer och fortsätter arbeta på
’statyn’ av gårdens förre ägare Fritz samt
slutför sitt nya projekt – En Totem påle

i Mundekullastil, vars symbolik han
berättar mer om på plats. I den långa
stammen har han bl.a. sågat ut en orm,
ett koansikte, en örn och stocken ger ett
spännande intryck där den står…
Hästens framtid i våra bygder?
En annan intressant lokal profil som
medverkar är allas vår Roland Fransson
från Rungeboholm. Vi har ju glädjen att
ha några av hans hästar i Mundekulla
varje sommar och som vi alla vet så är
han bygdens största hästägare, ja inte
bara vår bygds störste utan hela Svea rikes
(!!). Roland kommer att berätta om sitt
liv, varför han valde att arbeta med hästar,
med och motgångar utmed vägen och
även sia lite om hästens framtid i våra
bygder. Även en representant från
Långasjö hästsportklubb informerar om
klubbens framgångar, kommande
tävlingar och framtidsvisioner.
Måleri, glas och storbilds TV på
höloftet!
Ett nytt inslag bland årets konstnärer är
bygdens lokal reporter från tidningen
Barometern Peter Lejon som ställer ut
sina vackra tavlor. Peter har sina rötter i
Långasjö men bor numera utanför
Broakulla. Anna Linda Gabriel från
Gissamåla (ursprungligen från Norge)
går i sin makes föräldrars fotspår (Bertil
och Ulrika Hydman Vallien) och ställer
ut glas m.m. En annan profil från bygden
är Carl Cunningham Cole som tog över
det gamla ålderdomshemmet i
Algutsboda och gjorde om det till
krukmakeri för åtskilliga år sedan. I
samband med julen 2004 visades en film
om hans liv på SVT som sedermera fått
mycket uppmärksamhet och är en
fascinerande kortfilm om hans liv och
konst. Han har även blivit omskriven i
lokalpressen med tanke på hans känsla
för djuren då han räddat åtskilliga rådjur
som farit illa i trafiken han tagit han om

i sitt hem och som sedan återlämnats till
naturen. Filmen om Carl Cunningham
Cole visas på Storbildsskärm på Höloftet
där vi även kommer att ha ett rullande
bildspel från årets Musikfestival i
Mundekulla som en man från Växjö satt
ihop.
Rundvandring med en Landskaps-
arkitekt
Emma Paulsson studerar sista året på
Alnarps Lantbruksuniversitet med
inriktning på natur och hälsa. Under
2006/2007 kommer hon att göra sitt
exjobb i Mundekulla och göra en
övergripande plan över hur våra ängar
och hagar kan användas för
hälsofrämjande syfte. I samband med
Kulturkvällen erbjuder hon en
naturvandring och avslöjar lite av sina
funderingar…
Sång, dragspelsmusik och café
Lite sång och musik vågar vi också utlova
och lite mysig stämning i 1800-tals caféet.
Inte att förglömma så medverkar Anne
N. Elmberg med sina vackra målningar
samt lite avslappningsövningar för den
som vill. Annes utställning känns lite
extra kul då hon efter några arbetsamma
år med kursgården i Mundekulla kommer
att ägna lite mer tid åt sitt måleri…
Invigning av nya lokaler
Byggivern har fortsatt i Mundekulla då
det känns som att intresset för vår
verksamhet alltjämt ökat med åren. I
samband med årets evenemang inviger
vi våra nya lokaler/rum samt nyinredda
höloft med tillhörande ”utsiktsplats”.
Visst är det härligt när ens visioner bli
verklighet… och visioner finns det
många kvar av och nu närmast väntar
som sagt Mundekulla Kulturkväll den 15
okt, kl 14.00-22.00  VÄLKOMMNA!.

 Peter Elmberg, Mundekulla 23 aug 2006
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Rätta svaret på förra
numrets korsord

Rätta svaret på Hembygds-
föreningens gissningsfråga är:

“Redskap för korvstoppning”

Vinnare blev Tom Johansson,
Väckelsång. Grattis säger vi och skickar
2 st. biobiljetter.

Redaktionen

Välkomna till

Långasjö bibliotek
öppet som vanligt igen efter
sommaren
tisdagar kl 14.30 – 18.30
 
Frågor och önskemål – kontakta mig
gärna andra tider på telefon 0471 –
502 46 eller 203 06 eller e-post
lena.petersson@emmaboda.se
 
Vi förbereder flytt från nuvarande
lokaler till Långasjö skola under
hösten.
Mer exakt information kring detta ges
på biblioteket.

Lena P

Tips- och Bingopromenad 

valdagen sön. 17 september 
 

Start kl. 10.00 – 12.00 från  

Långasjö vandrarhem 
 

 
 

Vi bjuder på fika ! 
 

 
 

Arr. Långasjö GOIF Supporterklubb  

Håll ögonen öppna !

I höst startar
“Ungdomens kväll” ett samlat utbud.

Emmaboda bjuder till lite extra en kväll
i veckan för ungdomar från 12 år och
uppåt. Invigningen är den 13/9.
Gratis bussar kommer att gå från
uppsamlingsplatser ute i kommunen
till Emmaboda.En buss går från
Långasjö tätort, och vem som helst
får åka med bussen, bara man bokar i
förväg.
Läs mer på www.emmabodafritid.se
eller kontakta Emmaboda Kommun
för vidare information.
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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 3-06
Lös krysset och skicka det till eller lägg
lösningen i Träskopostens brevlåda,
Kyrkvägen 26, 361 95 Långasjö, senast
den 15 oktober.
Bland de rätt lösta kryssen lottar vi ut ett
pris bestående av ett förkläde, modell
“Träskon”, som har skänkts av Ethel
Svensson.

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

Namn och adress:


