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Eftersom tidningen är registrerad som
periodiskt utgiven tidskrift utan vinst-
intresse och utgiven av ideell förening,
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faktureras

Utdelning
Tidningen utdelas gratis i Långasjö socken
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4 nr för 100 kr (avser porto)
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Nästa nummer 1 2007
Manusstopp 16 februari
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Utgivningsplan
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Vår v.  9
Sommar v.  20
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Omsalgasbilden

Frostiga björkar utefter
Utvandrarleden nära
Koppekull, Långasjö.

Foto Stephan Karlsson

Ge bort som Träskoposten
som julklapp!
Träskoposten delas ut gratis till alla i
Långasjö Socken och så kommer det att
förbli.
Men för dig som bor någon annanstans,
erbjuder vi nu, att för 100 kr få fyra
följande nummer av tidningen hem i
brevlådan.
Och för dig som bor i Socknen, vilken
trevlig present/julklapp till någon
utflyttad sockenbo!
Sätt in 100 kr på Bg 5049-6561, märk
talongen med  “Prenumeration + namn”.
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”.

Träskoposten har fått två
nya medarbetare

Vi välkomnar Hanna Bard och Henrik
Kalling till redaktionen.

Hanna Bard

Henrik Kalling

När Henrik inte skriver och redigerar för
tidningen Datormagazin snickrar han på
torpet i Allgunnås eller sitter och
filosoferar på en stubbe i skogen. En
stark kontrast till hans tidigare karriär,
som inbegriper ett antal år på ett
internationellt företags IT-avdelning.

Redaktionen

Förnyelse av
prenumerationen
För dig som prenumeration på
Träskoposten snart går ut för, förnyar du
prenumerationen enkelt genom att betala
till Bg 5049-6561.
Märk talongen med ”Prenumeration +
namn”. Kostnaden (frakt) är 100: - kr för
4 nummer.

Hanna bor hemma med sina föräldrar
på Långasjö Västregård. Hon tycker om
att läsa, skriva samt går på aerobics och
ju-jutsu på fritiden. Hon läser ett extra
år på Vilhelm Mobergsgymnasiet.
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Allt mellan författarskap, TV, frågesport och tennis när ordens mästare besöker oss.
Kvällen bjuder även på luciatåg av klass 6, och fika. Lotterier

OBS! Biljetter säljs endast genom förköp på Långasjö lanthandel, Sparbanken i Långasjö
och Emmaboda bibliotek från den 20 nov.

Endast ett begränsat antal biljetter finns.

Entré 80:-

Bygdegårdsföreningen

Kom och lyssna till

Björn Hellberg
”I full frihet”

Långasjö Bygdegård
tisd 5 dec 18.30
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Hjälp oss
att hjälpa

Bli medlem i
Långasjö

Röda Korset

Aktuellt från Röda
Korset

– Filmcafé den 24 november, kl. 14.30 på Allégården

– Efter högmässan 1:a advent, bjuder Röda Korset
   på kyrkkaffe i Sockenstugan

– Luciafirande i Kyrkan den 13 december, kl. 18.00
Välkomna!

 Insamlingen till socialt arbete i Sverige som gjordes under
valdagen den 17 september, inbringade 6 279:- kr.
 Insamlingen till Världens Barn genomfördes under oktober.
Långasjö Rödakorskrets tillsammans med Långasjö
Församling kunde redovisa 14 800:- kr till detta ändamål.
 TACK till alla Er som har bidragit!

En God och Fröjdefull Jul och Ett Gott Nytt År önskar vi
från Långasjö Rödakorskrets.

Britta Fransson

KNUTSFEST
Söndag den 14 januari 2007  kl. 15.00

i  Långasjö Bygdegård

Dans  kring  granen
med  musik  av  Ingrid  Svensson

Kaffeservering   och   Underhållning

Paketauktion   och   Tomtebesök

Entré

Arr:  Långasjö  GOIF  Supporterklubb

“Långasjöslaget”
Den åttonde upplagan av “Långasjöslaget” i golf  gick i
år av stapeln den 16 september på vår fina Björketorps-
bana, en populär tävling som lockade ett 30-tal deltagare.
Tävlingen är öppen för alla golfare som bor, arbetar eller
har sommarhus i Långasjö socken. Efteråt samlades alla
i L. GoIF:s lokal för prisutdelning och en god buffé.

Vann gjorde nybörjaren Robert Elmgren med 42p. Tvåa var
Lena Arvidsson, 38p, och trea Christian Jörgenssen med
36p.

M.V.H. Orginasatörerna för Långasjö slaget.
Rolf  o Laila Johnheim

Ingvar o Lena Arvidsson
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Välkomna till invigningen
av vårt nya bibliotek i
Långasjö
Den officiella invigningen är tisdagen den 28 november
kl 14.30 – 18.30. Då bjuds det på het, doftande glögg och
hembakta adventskakor..

I månadsskiftet oktober- november genomfördes, den sedan
i våras planerade flytten av Långasjö bibliotek, till ett ledigt
klassrum i skolan.
Samma tisdag som böcker och hyllor flyttades höll hon trots
allt öppet och lånade ut böcker direkt från papperskassarna
som var inhandlade hos Babbis. Allt gick smidigt tack vare de
hjälpsamma och starka flyttkarlarna Sven Einarsson, Anders
Lidberg och Mikael Hagström. Den nymålade lokalen hade
städats och fräschats upp av Anna-Greta Fransson.
En vecka senare är i stort sett allt på plats i den nya, luftiga
och ljusa lokalen. Här är det barnen från dagisavdelningen
Bläckfisken som besöker biblioteket. Lusten att läsa finns och
är viktig att främja från tidig ålder.
I dryga 10 år har biblioteket legat i ”Mellangården” nere vid
sjön. Det var i februari 1996 som det flyttades dit efter att i
åtskilliga år ha varit inrymt i Sockenstugan. Då var det Eira
Jonsson som höll i trådarna. Sedan januari 1999 är det Lena
Peterson som ansvarar för och ser till att alla Långasjöbor har
möjlighet att besöka vårt bibliotek och låna såväl böcker som
tidskrifter.
Ingång till det nya biblioteket sker på framsidan av
skolbyggnaden, genom dörren vid rampen precis innan
burspråket. Ganska snart kommer en skylt upp som visar
vägen lite bättre.
Öppettiderna kommer att vara oförändrade i den nya lokalen,
tisdagar kl 14.30 – 18.30.
Udda veckor under läsåret är biblioteket även bemannat
onsdagar 9 – 11.15 (ca) och torsdagar 9 – 13.30 (ca) då Korallen
och skolklasserna har inbokade biblioteksbesök.
Det går bra att titta in då också, om tisdagstiden av någon

Lena Peterson och Alfred Classon

Lena Peterson mitt i det totala kaos som uppstår
vid en biblioteksflytt

Avtackning av Annika

Jan-Erik Fransson,  Josefin och mamma Annika Arvidsson
Foto Eva Garami

Träskopostens redaktion  med Jan-Erik Fransson, Eva Garami
och Nina Johansen tackade, genom ett hemmabesök, Annika
Arvidsson för hennes medverkan i redaktionen och
överlämnade en blomsterbukett.

Jan-Erik Fransson

anledning inte skulle passa. Kommer man mitt i
sagoläsningen, får man slå sig ner och lyssna.
Kring jul- och nyårshelgen är det lite annorlunda med
öppettiderna. Biblioteket är stängt under Annandag jul och
den 2 januari.
Vi på Träskopostens redaktion uppmanar till flitiga
biblioteksbesök så att vi får behålla denna fina service!

Jan-Erik Fransson
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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
0471-337 60

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

Gård

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

Lägenheter

Kyrkvägen 36 3:e vån
1 rum & kök
EBA 0471-184 01

Villa

hyresledig 2007-01-01
Hembygdsvägen 1
C:a 98 kvm, Källare & Garage
Fjärrvärme
Annika & Sölve Hjalmarsson
0708-47 27 68

Många rosor till tjejerna och
killarna som jobbar med
Träskoposten !

Det blir alltid ett fint resultat.
Ulla Karlsson

Ungdomens
kväll
Var je onsdagskväll är det
”Ungdomens kväll” i Emmaboda,
något som kommunen ganska
nyligen har dragit igång. Det började
med en undersökning av vad
ungdomarna i Emmaboda ville ha.

”Vi vill lyssna på önskemålen och försöka
skapa det utbudet, så gott det går”, säger
Martina Berglund, som tillsammans med
Kent Holgersson håller i ”Ungdomens
kväll”.
”Syftet är att samla alla aktiviteter som
finns under en kväll i Emmaboda.
Kommunen har köpt in bussar så att det
går bussar från alla ytterområden in till
Emmaboda på onsdagskvällarna”,
fortsätter hon.
Om man vill åka med någon av bussarna
måste man boka resan i förväg, före kl.
13.00 på tisdagarna. Man kan antingen
ringa till Dacke buss och boka resan eller
boka den på www.emmabodafritid.se. På
hemsidan kan man också se de olika
aktiviteterna för varje vecka.
Vad finns det då att göra på ”Ungdomens
kväll”? Martina och Kent räknar upp en
rad olika aktiviteter : biblioteket,
musikskolan, simhallen, fritidsgården,
teatergruppen, bio, skytteklubben och
skatehallen. Casablanca har öppet och
man kan få prova på Kung Fu och ju-
jutsu. Ju-jutsuklubben håller till i en av
lokalerna i Folkets hus källare och där är
man välkommen att prova på ju-jutsu,
som är en japansk kampsport där man
lär sig självförsvar.
”Biblioteket har haft något speciellt man
kan prova varje onsdag, som att starta
en blogg och att teckna manga. Hos
musikskolan kan man boka tid och få
hjälp att starta ett band, och man kan
spela instrument och sjunga”, säger
Martina.
”Musikskolans sex tider på onsdagar har
varit bokade hittills och vi har fyra
tjejband på gång”, säger Kent. ”Och bion
på Folkets hus börjar kl. 18.30 på
onsdagar istället för kl. 19.30”, säger
Kent.
Nästa vecka kommer de att börja med
streetdance, och så småningom kommer
det att bli en mediaverkstad i Folkets hus,
där man kan lära sig hur man gör film.

Det är inte bara ungdomar som kan delta
i aktiviteterna på onsdagskvällarna, utan
vem som helst oavsett ålder kan vara
med. Många av verksamheterna är för
alla, men en del är mer riktade till
ungdomar, som teatergruppen och
frititdsgården.
Terminsavslutingen kommer att vara den
13 december, och då ska de visa upp vad
de har gjort under terminen, till exempel
teater, musik och dans. I mitten av januari
börjar ”Ungdomens kväll” igen och
kommer att fortsätta till slutet av april.
Då kommer de att ha en utvärdering,
men både Martina och Kent hoppas att
”Ungdomens kväll” kommer att
fortsätta.
Det är som sagt ganska nytt och det kan
ta ett tag innan det blir etablerat i
samhället. Men Martina och Kent tror
på det här och är väldigt engagerade.
”Vi ligger lite i startgroparna och har
precis kommit igång”, säger Kent. ”Nu
gäller det bara att ungdomarna och alla
som tycker att det här är okej, ställer upp
på onsdagarna och är med.”

Hanna Bard

Irene, Klas-Emil och jag på ju-jutsuträningen

Kent Holgersson och Martina Berglund
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Denna soliga,
heta sommaren
2006 satte vi ett
nytt Sjökafé-
rekord
 Alla åtta kvällarna kunde hållas utomhus
nere vid Lusthuset. Trots hotande
regnmoln vid några tillfällen klarade vi
oss utan en enda droppe regn! Med ett
publiksnitt på 67 personer och med i snitt
50 personer som kafégäster tro jag att vi
även satte nytt publikrekord åtminstone
under de år vi har varit kafévärdar.
Kanske gjorde det sitt till att vi i år satsat
på både tårta, ostkaka och hembakad
äppelkaka till kaffet. Att vi marknadsfört
oss bättre på turistbyrån och på olika
hemsidor medverkade nog också till det
fina besöksantalet med ett inte så litet
antal ”utsocknes” gäster. Vi tycker att
detta visar på att kaféerna fyller en viktig
uppgift som träffpunkt under
sommarens torsdagskvällar.
Under de åtta sommarkvällarna har vi
bjudits på:
Underhållning av vår nye församlings-
präst Tomas Lind tillsammans med Britta
Mård och dragspelaren Arne Karlsson.
Malin tillsammans med syster och
systersöner Jenny, Hjalmar och Edvin
Ljungberg där vi särskilt kommer ihåg

Ellas trio med dragspel, gitarr och sång

Pingstkyrkan med sång, musik och tänkvärda
ord i augustikvällen

Septetten “Sixten” sjunger barbershopsånger och spexar

Edvins och Hjalmars version av Owe
Törnkvists Dagny.
Våra trogna underhållare Torgny
Berntsson och Kaj Johansson bjöd som
vanligt på fin underhållning och
intressanta iakttagelser från fåglarnas
värld.
Lotta Odlingsson och Yvonne Nilsson
gjorde ett bejublat framträdande med
mycket publik och högsommarvärme i
skuggan bakom lusthuset.
Ellas trio höjde stämningen rejält trots
hotande regnmoln. Många fina välkända
örhängen fick publiken att nynna med
till dragspel, gitarr och sång.
Allsångskvällen följde så med mycket
sång, knepiga frågor och medaljutdelning
till alla kluriga människor i publiken.
Pingstkyrkan bidrog med sång, musik
och tänkvärda ord i augustikvällen. Vi
klarade regnskuren med ett nödrop (vi
hann fika färdigt och alla instrument var
lastade).
Slutligen blev det en kväll barber-
shopsång och spex med septetten Sixten
(iklädda tidsenliga baddräkter) och
kvartetten DRG (Den Rediga Gruppen),
båda hämtade ur Dacke Drängar.
Nu i höstmörkret är det långt till
sommaren men tiden går fort … Har du
tankar och idéer om någon/några som
skulle kunna tänka dig vill medverka i
nästa års sjökaféer, ring och berätta! Tel.
till Malin 50505, Dan 50098.

Dan och Malin
Kvartetten “Den Rediga Gruppen”
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     Julbord
 Varje söndag med start den 1 advent
 Vi ordnar gärna din speciella julfest

    Ring och boka på tel 0477-164 48

 Välkommen till
Hantverksstugan
        Dångebo - Södra Sandsjö

Långasjö GoIF ungdoms-
verksamhet

 Under säsongen har Långasjö GoIF haft ett antal
”kombinationslag” främst med Lindås BK i seriespel, samt
några yngre lag i träning. Vi har idag ungefär 50 barn/
ungdomar i vår fotbollsverksamhet.
Vi har i seriespel haft flickor i ELL samarbetet F93/92, Lindås/
Långasjö P93/92 , ELL P94, Lindås/Långasjö F94/95,
Lindås/Långasjö P95/96 och Några tjejer F96 som har spelat
med EIS. Man kan konstatera att fotbollsintresset håller i sig.

Ett knattelag med flickor och pojkar födda 1999/2000 har
startats i vår. Se nästa sida.
Det har gått bra för många av lagen, och framförallt har de
haft kul.
För de flesta lag är det några inomhusturneringar, bla Jul Kul
Cup i Emmaboda som gäller nu under vintern. Vi ser redan
nu fram emot säsongen 2007, och det ser positivt ut för alla
våra lag.
Är du intresserad av att börja spela fotboll, eller kanske har
nyligen flyttat hit, kontakta någon av våra ungdomsledare,
telefonnummer hittar du på vår hemsida
www.langasjogoif.com. Förutom fotboll har vi bordtennis-
träning i Långasjö gymnastiksal nu under vinterhalvåret, där
20-25 barn/ungdomar träningar pingis. Är du intresserad av
att vara med så är det tisdagar som gäller.

Ann-Helen Alexandersson

F94/95 som spelar i en F94 serie, kom på 4e plats av 7 lag,
med 7 vinster och 4 förluster.
Övre raden från vänster.
Tilda Jonsson, Bea Zettergren, Stina Steen, Annie Linner,
Felicia Turesson, Sara Wolf, Jessica Pettersson
Nedre raden från vänster.
Ellen Hagström, Frida Klinthäll-Steen, Emelie Ljungqvist,
Johanna Torbjörnsson, Hanna Stefansson, Lina Victorsson,
Målvakt: Alice Rydström

Pojkar födda 93/92 deltog i Skadevi Cup i juli 2006.
Övre raden från vänster.
Simon Everhult, Viktor Fransson, Felix Henriksson, Mathias
Rundqvist, Alexander Sjögren.
Mellan raden från vänster.
Robin Rickardsson, Rickard Erlingsson, Fredrik Karlsson,
Dennis Bennsäter, Joacim Albertsson
Nedre raden från vänster.
Joakim Karlsson, Max Elmgren, Filip Olsson, Linus Henriksson,
Kristoffer Axelsson



Träskoposten Nr 4  2006 9

”Vi är här bara
för att det är
kul!”
Ja, så förklarade Jakob Arvidsson,
Långasjöspelare, för sin motspelare
i Lindås när denne försökte vara
kaxig för att Lindås hade tagit
ledningen över Långasjö.

Hela våren och hösten har pojkar och
flickor födda -99 och -00 tränat på
Långasjö idrottsplats under ledning av
Tobias Klaesson, Johan Sipiläinen och
Daniel Svensson. Uppslutningen på
träningarna har varit mycket god, nästan
alla har varit där varenda gång. Barnen
har hoppat och studsat av entusiasm och
glädjen har varit stor. ”Äntligen torsdag
så vi kan träna” som Sanna Klasson sade
en gång. Barnen har bl.a. tränat
passningar, mål och lagspel. De har också
fått lära sig vett och etikett på
fotbollsplan och så har de förstås fått
leka. ”Jägarboll” har varit ett mycket
uppskattat inslag.
Efter många, långa träningar så var det
då dags för den första riktiga
fotbollsmatchen. Långasjö skulle möta

Lindås på bortaplan. Över 100 (!)
personer; föräldrar, syskon, mor- och
farföräldrar, hade samlats på
Lindåsvallen. Stämningen var på topp
och entusiasmen var det inget fel på och
solen gjorde sina tappra försök att lysa
över spelarna. Lindås fick övertaget
ganska fort, och vann med tvåsiffrigt,
men våra duktiga spelare kämpade på och
gav aldrig upp.

Långasjö GoIFs PF 99/00 på Lindåsvallen

Vi föräldrar som skjutsat och hejat, på
träningarna och på matchen, vill tacka
de duktiga och tålmodiga tränarna/
ledarna för allt det arbete som de har lagt
ned på våra fotbollsentusiastiska barn.
Framför allt vill vi tacka dem för att de
just lärt barnen att; det ska vara kul att
spela fotboll.

Nina Johansen

Årsmöte Långasjö
GoIF

Onsdagen den 7 december kl. 19.00 i
klubblokalen

Välkomna
Styrelsen

Förutom det traditionella luciatåget kommer vi att visa olika
aktiviteter med häst och Brukshundklubben visar agility.

Cafeterian blev ju succé förra året och den kommer självklart att
vara öppen för Er som vill fika och värma Er lite.

Vi hoppas att ni hjälper oss att slå rekordet med 180 besökande
som vi hade förra året.
VÄLKOMNA/styrelsen Långasjö Hästsportklubb

Sussane

LUCIAFIRANDE
DEN 17 DECEMBER

KL 15.00 I VÅRT
RIDHUS
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Malin, överraskad
vinnare!

Anki Torgnyson (jurymedlemmen)  och 1:a pristagaren Malin
Gunnarsson, fotograferade av Träskopostens Jan-Erik Fransson

– Nej, men det här var väl alldeles för mycket, utbrast Malin
Gunnarsson, när Träskoposten knackade på dörren en kall
novemberkväll. Jag är helt överväldigad, fortsatte hon när
blommor och en specialkomponerad vinnartavla överlämnades
som 1:a pris i Träskopostens fototävling ”Mitt Smultronställe
i Långasjö Socken”.

– Hade du på känn att du skickat in vinnarbilden?
– O, nej inte trodde jag att en bild på Klasatorpet skulle
vinna, det finns ju redan många bra bilder på torpet, svarade
Malin.
– Men du hade ju en mycket stark motivering, ”platsen där
tiden har stannat…”
– Ja, jag har förstått det efteråt på folks reaktioner, att det är
precis så många känner när de kommer dit.
– Grattis!
– Tack! Ja, det här var verkligen roligt, sa Malin och bjöd på
årets första glögg och pepparkaka.

Anki

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

Nattvakt i Långasjö
är på gång…

informations- och
utbildningskväll i Långasjö

Bygdegård den 28 november
kl.18.30

Polisen Mikael Sjöström och Lars Utterström
kommer att vara där tillsammans med oss som

har valts till samordnare i detta projekt

Du som har anmält ditt intresse för att delta i
nattvakten i Långasjö, hälsas välkommen!

Vill du också ställa upp som nattvakt?
Vi är redan ett antal intresserade men givetvis vill vi bli
flera. Har du dessutom någon vän som vill delta så är de
också välkomna denna kväll. Listan att anteckna sitt
intresse på, finns hos Långasjö GoiF och Långasjö
Sockenråd. Den som skriver på listan ordnar själv en
medresenär eftersom vi ska vara två i varje bil. Om du
inte kan ordna någon så kan du meddela att du är
intresserad men att du saknar medresenär så hjälper vi
till.

                                

Samordnarna för Nattvakten i Långasjö
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Tack för gott samarbete under
året!

God Helg
önskar

Långasjö Hembygdsförening

Vinterkalender
November
24/11, kl. 14.30 Filmcafé, Allégården
28/11, kl. 14.30 Invigning av biblioteket
28/11, kl. 18.30 Nattvakterna informeras i Bygdegården

December
5/12, kl. 18.30 Björn Hellberg, Bygdegården
7/12, kl. 19.00 Årsmöte Långasjö GoIF
11/12, kl. 14.00 Julbord, Långasjö PRO
13/12, kl. 18.00 Luciafirande i kyrkan
13/12 Sparbanken bjuder på ”lusse-fika”
17/12, kl.15.00 Luciafirande i ridhuset
20-22/12 Sparbanken bjuder på glögg och

pepparkakor

Januari
6/1, kl. 19.00 Dans i Bygdegården, Monica Gullins
14/1, kl. 15.00 Knutsfest i Bygdegården
28/1 Familjedag i kyrkan
29/1 Långasjö PRO

Februari
19/2 Årsmöte, Långasjö PRO
Vintern 2006/07 Se också Församlingens gudstjänster

Kyrkallén
Kyrkallén har i år kompletterats med några träd och
den 4 oktober var det dags för beskärning.

Ett arbetslag bestående av Ivar Elofsson, Gösta
Gunnarsson, Stig Hermansson, Ivar Johansson, Sune
Johansson, Gunnar Nilsson och Ove Söderberg utförde
arbetet. De nyplanterade träden har i sommar vattnats av
Ivar Elofsson och Matti Alriksson och nu var det dags för
såväl nya som gamla träd att beskäras. Såväl ur estetisk som
ur trafiksäkerhets-synpunkt blev det ett lyft för genomfarten
genom Långasjö.

Stig Hermansson

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

Våra prenumeranter!
Sitter och tittar i min ”prickiga anteckningsbok” över alla
våra prenumeranter. Dom är spridda över hela Sverige och
vi har även några i utlandet. Inom Sverige hittar jag t.ex.
Urshult, Hyssna, Värnamo, Bromma, Falun, Önnestad,
Färentuna, Rydsgård, Stockholm, Jönköping, Örebro,
Lappträsk, Sollerön och samhällen runt Långasjö.
I utlandet, finns dom i Ungern, Tyskland och Singapore.

Ethel Svensson
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Snickeri från golv till tak, snabbt och smidigt! 
  

Humana priser 
Även målning tapetsering, allt av samma 

hantverkare 
 

 

 
Vill du bygga stort eller vill du bygga litet, ingenting är 

omöjligt, bara olika svårt 
 

Du behöver inte vänta på hjälp längre! 
 

RING IDAG! eller TIPSA EN VÄN 
Tfn: 073-835 04 82 eller 0471-504 82 (kvällstid) 

12

”.det är bara skit…”
… massor med människor, höstsolens värme fortfarande
känns riktigt behagligt.
Det är en fin dag (eftermiddag)! Det är en bra dag! Det
är idag Kulturdagen i Mundekulla.

Jag ska vara där och de nya byggnaderna, som vi har jobbat så
mycket på ska invigas.
” - Och jag ska vara med och hålla information om bygget.
- Men hur gör man sånt?!
- Hur informerar man om byggnader,… nybyggda byggnader?
- Vad ska man säga?
- Man sätter upp en bräda och sen en till, och en till, …., slår
in några spikar och så är det färdigt.
- Ja kanske inte riktigt, men ändå. Det är bara att följa Berndts
skisser och önskemål, och så blir det riktigt fint.
- Visst, det är hela tiden en utmaning, men till slut så blir allting
bra, och fint, och praktisk, och….”
”-  Men hur informerar man om sånt!?
- Usch,…det är bara skit…, jag klarar inte av det
- Jooo, det gör jag visst.
- Tänk här är tillfället då jag kan synas och presentera mig.
Här är jag, och jag kan bygga vad som helst åt folk.
- Ah, jag får väl improvisera. Det är bara att koncentrera sig
och säga, att det är en utmaning, och resten löser sig.
- Ojj, nu ska vi upp och så blir det äntligen överstökat. Sedan
tar jag en kopp kaffe och så är det lugnt.

Nu!
”- Peter ropar att vi ska upp på scenen. Han är bra på sånt.”
Vi blir presenterade och han ställer några frågor. Bl.a. undrar
han om hur det är att jobba i Mundekulla. Det är min kollega
Christian som svarar först och …..
 ”- NEJ!!!”
Han förklarar att det alltid är en utmaning. Han säger min
tilltänkta replik. När samma fråga ställs till mig, så förmår jag
inte att säga något annat än ”Det är bara skit.”

Publiken småskrattar lite och jag står där och skäms.

Jag menade det jag sa som ett skämt, men allting blev bara fel.
Det blev bara skit!
Jag älskar ju det jag gör, att snickra, och jag trivs väldigt mycket
med det. Och har någon något uppdrag åt en snickare så är
det bara att ringa mig. Det här i Mundekulla är väl snart färdigt!?

Stort tack till Berndt, Peter, Anne, och alla ni andra i
Mundekulla för allt det roliga under de gångna månaderna.
Hoppas för en fortsatt bra kontakt.

Andreas G.
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Långasjöprofilen

Långasjö-Ericsson –
motorsportens grand
old man

Han var en av efterkrigstidens rikskändisar inom
motocrossen, den legendariske föraren Eric Ericsson,
mest känd under namnet Långasjö-Ericsson. En lysande
stjärna som riktigt stod i zenit på 1940-och 1950-talet.
Svensk mästare i motorcross blev han vid tävlingar i
Stockholm 1951, året efter hade han ytterligare ett SM-
guld på kroken men tvingades, förargligt nog, i finalheatet
att bryta och släppa sin klara ledning eftersom bakaxeln
på hans maskin, en Triumph 500 cc, brast strax före
målsnöret. Segern och SM-guldet gick istället till
klubbkamraten och lokalkonkurrenten Ove Almqvist,
Nybro.

 Långasjö-Ericsson deltog som landslagsman och i många VM-
tävlingar på banor ute i det krigshärjade Europa, i länder som
England, Belgien, Danmark och Italien. Det var någonting
stort att få åka utomlands på den tiden. I  radiosändningar
och tidningsreferat var Långasjö-Ericsson det gängse namnet.
 Alltjämt är denne motorsportens grand old man i Långasjö
med sina 86 år på nacken i daglig verksamhet. Rak i ryggen
och spänstig i gången jobbar han, tillsammans med sonen Leif,
fortfarande inom familjeföretaget med försäljning och
reparationer av båtar och släpvagnar. Namnet på företaget gav
sig själv: Långasjö-Ericsson.
-Man mår bäst när man håller i gång i det vardagliga stampet,
säger motorveteranen. Tiden är bara dryg och långsam när
man är borta från jobbet.
 Eric Ericsson är en tvättäkta Långasjöbo som första gången
såg denna världens ljus i Orrestugan, ett torp på Skurebos
utmarker. Han kom med familjen till Hällasjömåla och därifrån
till Harebokvarn. 1934 köpte föräldrarna, Agnes och Gunnar
Nilsson, en gård i Skeppetånga och flyttade dit. Under sin
sexåriga skolundervisning gick han i Harebo skola med
småskollärarinnan Ebba Rydholm samt folkskollärarna Axel
Bredby och Bernhard Gunnvald i katedern.
 Eric Ericsson blev tidigt egen företagare. Som 18-åring var
han utbildad hovslagare efter genomgått Alnarps
hovslagarskola utanför Malmö, som 22-åring byggde han en
smidesverkstad och startade eget företag vid Klintabacken i
Strängsmåla. Där skodde han hästar, smidde och reparerade
böndernas redskap samt tillverkade gummihjulsvagnar för
lantbruket.
 År 1950 övertog Eric Ericsson en åkerirörelse som snabbt
utvecklades till ett storföretag på entreprenadsidan med
caterpillar, lastbilar och grävskopor. Det rådde en väldig rusch
inom byggnadsbranschen vid den tiden, rörelsen omfattade
som mest 65 olika maskinenheter och med omkring 100
anställda personer.
 Smeknamnet Långasjö-Ericsson hängde med i alla

sammanhang. Under krigsåren låg motorsport nere men 1945
kom äntligen freden, året därpå bildades Vissefjärda
Motorklubb och den unge entusiasten fick chansen att pröva
sitt första ekipage, en militärmotorcykel, på klubbens egen
hemmaarena i Rövaredalen. Sin första crosstävling körde
Ericsson på den så kallade Klintabacken i Moheda, sin första
seger kammade han hem vid nästa tävling, som hölls på
Hagbyfältet utanför Nybro. Det loppet ägde rum den 2
november 1947. Under crosstävlingar i Rövaredalen på 1950-
talet avlöste publikrekorden varandra när Långasjö-Ericsson
fightades med den tidens storheter inom svensk motorsport,
till exempel Helge Brinkeback, Norrköping, Bill Nilsson,
Uppland, Ove Almqvist, Nybro samt Kuno Johansson,
Karlskrona. Det var det fest och glädje varje tävlingsdag i
Rövaredalen.
 Eller som den så kallade motorprästen Sigurd Gustafsson,
komminister i Emmaboda och Vissefjärda, en gång uttryckte
saken:
 “Under sommaren ser vi fram mot två stora festdagar inom
Vissefjärda församling. Den ena är kyrkans gångedag på
midsommardagen och den andra är motorcrosstävlingen i
Rövaredalen med Långasjö-Ericsson på startlinjen”.
Supporterna i Långasjö visade också sin uppskattning av idolen
genom att mitt under karriären för insamlade pengar överbringa
en klocka, en pendyl, med inskriptionen ”För bästa
idrottsprestationen genom tiderna”. Gåvan överlämnades av
Siv (Karlsson) Sandberg.
 Långasjö sockens hembygdsförening dokumenterade för
några år sedan Långasjö-Ericssons liv och tävlingar på film.
Gösta Johansson stod för interjuven medan Berit Johansson
skötte filmning och redigering.

Bengt Johansson.

Långasjö-Ericsson, en efterkrigstidens rikskändis inom
motorcrossen
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Företag i Långasjö

En pigg 80-åring
Bröderna Steens snickerifabrik i Långasjö har nog de
flesta i socknen hört talas om. De 80 år som företaget
varit verksamt har satt sina spår, till exempel är Steens
sängar ett begrepp i bygden. Men allt är föränderligt,
numera tillverkar företaget helt andra produkter.

Svänger ni in på Steens väg i höjd med ridhuset passerar ni
genom en liten idyll med beteshagar innan ni når
snickerifabriken. Byggnaderna ser lite oansenliga ut och det är
bara skylten på fasaden samt spånhögarna som avslöjar vad
som döljs innanför väggarna.
En del kanske tänker sig en traditionell snickerifabrik med allt
vad det innebär av utrustning. Ni är inte fel ute, den
utrustningen finns givetvis på plats. Vad som däremot
överaskar är den toppmoderna produktionslinje där Södras
väggsystem tillverkas.
Det var när konkurrensen från låglöneländer blev för svår som
Roger och Pontus Steen beslutade sig för att sluta tillverka
möbler. De såg sig om efter någon annan produkt som skulle
kunna passa deras snickerifabrik. Under samma tid sökte Södra
Timber en samarbetspartner som kunde tillverka väggsystemet
SödraSmart. De båda fann varandra och ett samarbetsavtal

slöts. Bröderna Steens snickerifabrik tog över produktionen
som nu kunde ske med en ny produktionslinje i ändamålsenliga
lokaler. Resten skulle kunna sägas vara historia, men det är det
inte.
Under den tid som snickerifabriken tillverkat väggsystemet har
produktionen ständigt ökat. Dels har förbättringar av
produktionslinjen bidragit till ett ökat genomflöde, men även
medarbetarna har dragit mer än ett strå till stacken.
– De är underbara killar, säger Roger Steen den dagen vi
besöker fabriken. De har inte sagt något till mig, men jag förstår
att de bestämt sig för att sätta nytt rekord idag. Det ska bli
spännande att se om vi slår det gamla produktionsrekordet.
Men även om vi inte gör det är de väl värda en stor eloge.

Åländsk uppfinning
SödraSmart har tagits emot positivt av stora delar av
byggbranschen och efterfrågan ökar hela tiden. Fler och fler
upptäcker fördelarna med att bygga snabbt, enkelt och rakt
med ett av naturens förnyelsebara material. Snabbt montage
och smidigt arbetsflöde betyder god byggekonomi.
Tore Karlström, uppfinnaren till regeln som är basen i
väggsystemet, hade arbetat inom byggbranschen och hållit på
med stålreglar, väggar och gipsskivor i hela sitt yrkesverksamma
liv, när han fick idén om en rak regel i trä. Idén var att limma
och pressa samman bräder för att regeln skulle förbli rak och
stabil. Sonen Johan Karlström har sedan vidareutvecklat regelns
finesser, där kanske den viktigaste enligt byggarna är att regeln
är förberedd med urtagning för installation av rör och kablar.
I dag har far och son Karlström patent på regeln, medan Södra
Timber har ensamrätt på att sälja den på vissa länder.
Det är detta väggsystem som således produceras i Bröderna
Steens snickerifabrik i Långasjö.

Pontus Steen (i trucken) och Jerzy Klaja tar in ännu ett paket med
råmaterial

Det krävs en van hand när de sista virkespaketen ska på plats
på lastbilen, ofta är det centimeterpassning

Skrattet ligger nästan alltid i luften. Inte ens när kameran var framme
kunde Roger Steen hålla sig när han såg Sven Olof  Karlssons minspel
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Hantverket lever vidare
Det är fyra personer som arbetar heltid i snickerifabriken, men
det händer även att fler tas in vid arbetstoppar. Produktionen
av väggsystemet är till stora delar automatiserad och det har
frigjort resurser som kan ta sig an andra uppdrag. Ett
återkommande sådant är tillverkning av fundament till
konstglas för Orrefors Kosta Boda AB.
Nästa gång ni till exempel ser en glasbåt skapad av
konstnärsparet Ulrica Hydman-Vallien och Bertil Vallien kan
ni skänka en tanke åt fundamentet den vilar på. Plocka gärna
upp det och känn på den lena, svarta ytan.
– Att de valde oss som tillverkare berodde nog främst på vår
hantverksskicklighet och lyhördhet. Det krävdes många försök
med olika ytbehandlingar innan vi hittade en som gav den

Klaja är en av operatörerna som arbetar vid produktionslinjen

Här ska en glasbåt vila, men först väntar
kvalitetsgranskning av Roger följt av ytbehandling

Regeln som är basen i väggsystemet förevisas
av Pontus Steen

önskade finishen, säger Roger Steen, som är den som oftast
tillverkar fundamenten.

Självklar samverkan
Det ryms mer än Steens verksamhet i lokalerna. Även Karl
Johan Gunnarssons aktiebolag Flexwood huserar här. Företaget
handlar med virke och har en mindre förädlingsverksamhet.
Det senare sköts av en anställd tillsammans med en praktikant.
– När Karl Johan frågade var det självklart för oss att erbjuda
lokalyta. Dels tangerar våra verksamheter varandra något och
vi kan ha nytta av varandra, dels är det alltid roligt med mer
människor, säger Roger.
Mer människor har det också blivit. Senaste tillskottet är en
frilansjournalist som hyr ett kontorsrum. En något udda
verksamhet i en snickerifabrik.
– Förvisso tangerar det inte vår verksamhet. Men Henrik
behövde ett arbetsrum då han var trött på att arbeta hemifrån
och vi hade ett kontorsrum som vi inte använde. När han så
frågade mig och Pontus såg vi ingen anledning att säga nej.
Det är bara roligt att kunna hjälpa någon som är nyinflyttad
till socknen, avslutar Roger.
Kanske är det hjälpsamheten, i kombination med gediget
hantverkskunnande och vilja att utvecklas som har gjort att
företaget lever vidare och blomstrar.

Henrik Kalling
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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 

Klasatorpsresan
Efter sommarens många arbetspass på Klasatorpet

blev alla medarbetarna inbjudna till den sedvanliga
”Klasatorpsresan” som i år gick till Halland. Ulf  Nilsson
Växjö som guidat många turister till Klasatorpet under
sommaren blev vår guide under resan.

På Göstas konditori i Smålandsstenar fick vi frukostkaffe,
därefter gick färden till Åkrabergs trädgård i Väröbacka.
Förutom en välsorterad handelsträdgård finns här minibyn
Nasareth som visar Åkrabergs by förr i tiden. De små husen
och figurerna är vackert placerade mellan växter nedanför en
klippa. Med guidens hjälp får vi höra om många intressanta
människoöden.
Efter en god lunch på Väröbacka gästgiveri besöker vi

långvågsstationen Grimeton som nu tillhör världsarvet.
Anläggningen byggdes på 1920-talet och gjorde det möjligt
att bl.a hålla kontakt med svenskättlingar i Amerika. Då var
den en del i ett världsomspännande nät, idag den enda bevarade
i världen.
Tiden går fort i glada vänners sällskap. I Simlångsdalen gjorde
vi ett uppehåll för eftermiddagskaffe, därefter var det dags att
återvända hem till Långasjö.

Berit Johansson
Ingången till
minibyn Nasareth
Foto Ivar Johansson

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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Trädet
  I Långasjö skola har vi fem pyromaner. Dom heter André
Steen, Felix Elofsson, Jakob Karlsson, Emil Eklund och
Eskil Jeansson.

 Den 11 september kastade de här fem killarna in en smällare
i ett träd på kyrkans parkering. Efter några sekunder började
det att brinna. Två killar sprang ner till fritids och hämtade
vattenhinkar, när dom kom tillbaka sprang två killar ner till
sjön och hämtade vatten. Först vågade ingen hälla på vatten
på trädet eftersom att det var ett bålgetingsbo. Bålgetingar är
den största getingen i Sverige som kanske alla vet och det är
inte kul att bli stucken av en sån men till slut var det en som
sprang fram och hällde på vatten. Dom som bodde närmast
fick hämta stora hinkar. När det var släckt, cyklade alla hem.
En av pojkarnas pappa skulle hämta en cykel och då såg han
att det brann så då körde han hem och sa det till dom som var
med så att alla skulle släcka men det var svårt. Tillslut fick
brandkåren komma.

Text: André Steen

 Tack André för din berättelse om branden i trädet, det var
nog många förbi passerande som undrade vad som försiggick
på kyrkparkeringen den 11 september.
En nyfiken skolfotograf  från Svenska Klasskort fångade det
hela på bild.

Redaktionen

Det rykande trädet

Släckning pågår

De skyldiga håller sig undan

  Här granskas resultatet

Ett nytt hål sågas upp i
trädet

André Steen
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Långasjö PRO
informerar Långasjö PRO-förening hade sitt oktobermöte den 23:e. Mötet

började med underhållning av Emmaboda PRO:s sånggrupp
med ” Det gamla hantverket ” trevligt och uppskattat program.
Under mötet rapporterade ordförande Olle Henriksson från
PRO:s regionala konferens i Hässleholm. June Eriksson
rapporterade från kommunkursen i Emmaboda.
Två studiecirklar med 18 deltagare ”Ung på 50-talet” har
startats. Den 31.e oktober startar en
It – cirkel. Inbjudan från samorganisationen till trivselträff
bl.a. med PROs vetaretävling med tremannalag från
föreningarna. Mötet utsåg tre medlemmar att representera
föreningen. Mötesdagar för våren 2007 fåställdes. På nästa
möte medverkar socialchef  Eila Medin.

Mötesdagar våren 2007

Januari måndagen den 29.e
Februari måndagen den 19.e Årsmöte.
Mars måndagen den 26.e
April måndagen den 16.e
Maj måndagen den 21.e

Programmen för mötena är inte fastställda ännu. (06 11 01)
June Eriksson och Olle Henriksson

Långasjö PRO-förening hade sitt första möte för hösten den
28:e augusti i Bergstrandssalen.
Ordföranden rapporterade från samorganisationen om
veteranvetare-tävlingen, om kommande trivselträff  samt om
kontakt med biblioteket rörande ”Boken kommer – kom till
boken”.
Inbjudan till PRO:s datakurs PRO-SIT . Ordföranden har
anmält sig.
Till att deltaga i distriktets höstmöte utsågs June Eriksson med
Olle Sjökvist som ersättare. Två lag från Långasjö PRO
kommer att delta i PRO- kommunmästerskapen i boccia.
Tävlingen sker i Boda den 6/9. Efter kaffet berättade och
samtalade Stig Hermansson om Gertrud Liljas levnad och
författarskap. Margareta Hermansson läste Liljas novell ”Den
puckelryggige”.

Långasjö PRO-förening har haft sitt septembermöte i
Bergstrandssalen.
Gullan Sverken från ABF presenterade höstens studieprogram.
Rapporterades från kommunmästerskapen i boccia på Boda
idrottsplats och från den trevliga resan till Blekinge.
Till deltagare i Kommunkursen den 9:e oktober utsågs: Kerstin
Olsson, Gerd Lönngren, June Eriksson och Olle Henriksson.
Inbjudan från SPF till höstfest den 20:e oktober i bygdegården
tackar vi för.
Förslag till medverkande på novembermötet diskuterades.
Vi beslöt att läsa studiecirkeln ”50- talet” med start den 11/
10.
En frågetävling med tolv frågor, där 5 lyckades få tio rätt
avslutade mötet.

Resa till Blekinge
Tolv PRO-are från Långasjö deltog i Emmaboda PRO-
samorganisations resa till
Blekinge. Första stopp blev för morgonfika på Ebbamåla Bruk.
Bruket är ett unikt arbetslivsmuseum och industriminne. Det
är bevarat exteriört och interiörtmed alla gamla maskiner och
verktyg. Ägaren berättade brukets historia och guidade oss
genom gjuteri, smedja och fabrik.
Färden gick vidare till Kyrkhult, där vi besökte kyrkan med
dess vackra altartavla målad av Bengt Nordlund. Vi vandrade
också på kyrkogården där vi kunde se Carl Elds statyer.
Jämshögs museum och hembygdsgård blev nästa besöksmål.
Guiden berättade om Harry Martinssons och Sven Edvin Saljes
liv och författarskap. Hembygdsgården hade också minnesrum
och samlingar från författarnas samlingar och liv. En superb
lunch avåts på Jämshögs Gästgiveri. Eftermiddagskaffe drack
vi på Forneboda som är en kulturhistorisk byggnad i

fornnordisk stil ritad av Arthur Hazelius. Värdinnorna på
Forneboda berättade också dess historia.
En verkligt fin och lärorik resa för oss alla.

Hembygdsstugan
 
Nu har vi haft vår traditionella höstfest där vi, i demokratisk
anda, bestämmer vilka som skall få del av vårt överskott.
Det är glädjande att nästan alla, som bakat våfflor under
våra sju veckor, kunde vara med på festen.
Vi kunde dela ut 4.000:- till vardera Kamratföreningen
Brandvärnet, Nattvandrarna, Träskoposten och till skolans
simresor.
Vi önskar alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År tills vi
ses igen i stugan nästa år.

Hälsningar från alla “Kaffetanterna”
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Min mor  -
prästfru i
Långasjö under
31 år
Avsnitt 2
De kyrkliga syföreningarna var
viktiga. Det fanns tre stycken, en för
norra delen av socknen, en för den
södra och en för kyrkbyn. Far var med
vid alla symöten, mor i mån av tid i
den norra och södra och alltid i
kyrkbyn. En gång om året var alla
kretsarna samlade i prästgården.

Att syföreningarna var mycket viktiga,
kan man förstå när man studerar mors
och fars gästbok. De sista samlingarna
mor och far hade innan de flyttade från
Ljungbyholm, var syföreningarna där.
Det blev 50 st gäster!. Sedan kom flytten
till Långasjö i december och redan den
13 jan inbjöds missionssyföreningen. 35
damer kom! Två dagar senare kom “de
ungas syförening”. Det var elva unga
flickor eller kvinnor som träffades. Mor
tyckte mycket om sådana här samlingar,
men jag undrar när hon hade hunnit baka
så mycket bröd och kakor som dessa
samlingar krävde julen 1941-42!
Syföreningarnas stora dag på året var
missionsauktionen. Den hölls inte i
prästgården utan i skolan. Men mor
fanns förstås där och höll i trådarna. Hon
tog också hand om den ditreste talaren,
som höll missionspredikan i kyrkan
innan auktionen. Han behövde ju mat
och kanske också en säng över natten.
Varje år hölls “ostagille” i prästgården.
Det var en kvarleva, tradition, från tiden
då det ingick i prästens lön att få ett yste
av församlingen Det blev många ostar,
12- 15 st, de var en gåva till prästen. Så
småningom styrde mor över det till att
ostarna skulle säljas på missions-
auktionen
Varje år på 3:e böndagen, Missionsdagen,
en söndag i juli, firades “de gamlas dag”.
Jag vill  berätta litet utförligare om den
dagen, eftersom den belyser så tydligt vad
mor gjorde, som egentligen aldrig
märktes eller aldrig talades om.
Det var en stor och arbetsam helg för
henne, men ändå tyckte hon mycket om
den. Veckan innan städades huset
ordentligt, det var mycket folk som skulle
komma. På lördagen dukade mor, med

hjälp av oss barn, till - jag tror nästan
100 pers. Den stora konfirmandsalen
hade fyra stora bord och till dem hade
församlingen dukar och porslin. Men till
resten av nedervåningen användes
privata bord, stolar , dukar och porslin.
Så väl och nödvändigt det var, att det
fanns så många skåp att förvara porslin
i! Efter dukningen plockade  vi blommor
och löv och satte in på alla bord. Ett
utrymme som vi inte fick glömma var
utedasset, som fanns i den gamla
ladugården. Inför de gamlas dag blev det
skurat och prytt med löv.
Mor hade beställt alla varor från Geijers
affär, så  på söndagsmorgonen när
många syföreningsdamer kom, kunde
arbetet med smörgåsarna börja. Det var
smörgåsar med ägg och ansjovis på
mörkt bröd, skinka och persilja på
sirapslimpebröd och ost på franskbröd.
Jag kan fortfarande se dessa smörgåsar
framför mig. De har blivit urtypen för
smörgåsar för mig!
Flera av damerna kom också med tårtor
- hembakade, stora och pösiga!
Efter gudstjänsten kom folk vandrande
genom kyrkallén till prästgården. Mor
stod på trappan och välkomnade alla.
Hon hade förmågan att tala med alla, alla
kände sig välkomna. Särskilt de som var
ensamma, uppmärksammade hon.
Inne i prästgården satte herrarna sig i
konfirmandsalen och kvinnorna i de
övriga rummen. Far läste bordsbön och
sedan serverade damerna i syföreningen
alla de goda smörgåsarna och tårtorna.
Och så pratades det! Mor gick runt, satt
en stund vid varje bord och såg till att
ingen blev ensam.
Till “de gamlas dag” hörde att det sjöngs
önskepsalmer. Varje år sjöngs psalmen
265 “Ingen hinner fram till den eviga

ron”. Far tyckte inte särskilt om den
psalmen, så den användes inte ofta i
gudstjänsterna, men denna dagen sjöngs
den. Fortfarande varje gång jag sjunger
den, så tänker jag på de gamlas dag i
Långasjö.
Om det blev smörgåsar och tårta över -
och det blev det alltid - gjorde mor i
ordning en särskild korg, som skickades
till ålderdomshemmet  till dem som ej
orkat vara med. En omtanke så typisk
för mor!
Efteråt var det disk, vi barn var tränade
disktorkare. Porslinet sattes in i skåpen
igen och sedan bar vi stolar och bord
efter mors anvisningar. Övrig städning
av golv o dyl gjorde mor på måndagen.
Dammsuga och torka golv på en söndag
gjorde man absolut inte!
Senare i veckan  hade mor duktvätt. Det
var ett tungt arbete. Det fanns en
tvättstuga i källaren, kall och fuktig. De
stora dukarna var tunga,  och arbetet med
dragning och mangling tog också mycket
tid. Men det var mors syssla efter varje
stor samling i prästgården.

En annan stor samling var söndags-
skolans julfest. Den hölls i
konfirmandsalen en dag mellan nyår och
trettondagen. Mor styrde och ställde.
Hon hade tidigare i veckan ringt runt till
alla söndagsskolebarn, som hon antog
inte visste om festen. Hon gjorde i
ordning godispåsar, hon dukade och
kokade chokladmjölk, hon fixade julgran.
Och så stod hon förstås och välkomnade
alla som kom, hjälpte till med kläderna
och såg till att alla kom i gång med lekar.
 När festen närmade sig sitt slut, var det
ofta hon som klädde ut sig, inte till tomte
utan till en gammal gumma eller gubbe,
som knackade på dörren . Hon sa inte

De gamlas dag på prästgårdstrappan Foto 1967
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: “Finns här några snälla barn?“
utan
“Så roligt att här finns så många barn!“
Så delade hon ut godispåsarna.

Det var många människor som kom till
prästgården. De flesta sökte naturligtvis
far i expeditionsärenden, men många
kom till mor. De satt ute i köket eller i
matrummet med en kaffebricka framför
sig och pratade. Mor engagerade sig och
lyssnade, tog sig tid.
En av dem som ofta satt där var Anna-
Lisa i Brännamåla. Hon sålde ägg. Men
hon hade, som mor, en stor barnaskara,
5 st pojkar. Att få gå till en kvinna som
lyssnade, var för henne en hjälp.
En av mors beundrare var Gottfrid, en
stor och tjock farbror. Han kom ibland
med presenter till mor, ett paket kaffe
eller ett paket fikon till julen. Men han
satt gärna i köket och pratade med
“kyrkoherdinnan”. En gång när mor låg
väldigt sjuk, hjärtat var dåligt, och hon
låg i sin säng på övervåningen och
orkadeingenting,  kom Gottfrid. Han gav
sig inte förrän han fick gå upp till frun.
Där satte han sig på sängkanten, tog mors
hand och tröstade mor med att säga:
“Att frun är så sjuk! Det är precis samma
sjuka som min Hulda hade. Och hon dog
av att!”

Det kom långväga folk också. Någon
gång om året kom “Lille-Sven”. Han var
dvärg och han kom cyklande från mors
hemförsamling Oskar. Mor var alltid
mycket glad över hans besök. Det var
roligt för henne att höra om sin
barndoms trakter. Vi barn var mycket
fascinerade av honom - tänk när han satt
på en stol, så kunde han dingla med
benen, han räckte inte ner till golvet med
fötterna fastän han var vuxen,  och hans
cykel var speciell: Sadeln satt nästan nere
vid pedalerna!

På lördagsförmiddagarna bakade mor
bröd, bullar och kakor. Det måste alltid
finnas sådant, eftersom det när som helst
kunde dyka upp folk, som skulle ha kaffe.
Hon bakade då också en “lördagskaka”
till kvällsteet. Eftermiddagen ägnades åt
att få helgfint i huset Ett barn
kommenderades alltid att räfsa
trädgårdsgången, det skulle synas att det
blev helg..

Varje lördagskväll var det helgmålsbön i
kyrkan klockan sex. Till den skulle det
vara nya blommor på altaret. Vem skötte
det? Mor förstås! Hon plockade
blommor i trädgården eller på ängarna.
Fanns det inte där, så gick hon till
trädgårdsmästaren Elofsson. Ofta fick vi
barn fixa det där med plockningen, men
mor satte blommorna i altarvaserna.
Vissa tider på året var det bestämda
blommor - till julen stod det 8 st glas med
var sin planterad tulpanlök i på altaret.
Under fastan stod kala grenar, på
Palmsöndagen sälgkvistar och på
Påskdagen lysande påskliljor.
Efter helgmålsbönen hade vi familjekväll
framför brasan. Det var en stund som vi
inte ville missa. Då visste vi , att vi fick
rå om våra föräldrar, för far och mor
tackade alltid nej till inbjudningar på
lördagskvällen.

Naturligtvis gick vi i kyrkan på
söndagarna - mor varje söndag. Vi barn
blev aldrig tvingade, men det var naturligt
att ofta följa med. När vi gick hem fick
vi oftast sällskap av en, två eller flera
gudstjänstbesökare, som mor inbjudit till
kyrkkaffe. För det mesta var det ensamma
människor eller sådana som hade lång
väg att gå eller cykla. Där fanns ofta
Matilda från Trollamåla, en snäll gammal
tant, eller kyrkvärden Karl Jonasson, en
man som kunde psalmboken nästan
utantill.
Ofta kom långväga besökare till
gudstjänsterna. De kom till far i
själavårdsärenden. Efter kyrkkaffet satt
de i timmar inne hos far och pratade,
stannade över middagen för att sedan ev
fortsätta samtalet eller ta sig hemåt. Mor
var som alltid en perfekt värdinna för alla,
även om hon ibland suckade över att far
ständigt blev upptagen av andra.

Mor och far var ofta bortbjudna. Vid
varje begravning var det begravnings-
middag, antingen i den dödes hem eller
på Wendels konditori. Efter nästan varje
vigsel och vid de flesta jämna
födelsedagar var det kalas. Mor och far
hörde till de självklara hedersgästerna.
Det blev många eftermiddagar eller
kvällar som vi fick klara oss utan dem.
När vi var riktigt små, hade vi
hembiträde, som bodde hos oss. Det var
en stor trygghet. Men när vi blev litet
äldre klarade vi oss själva. Vi visste ju
för det mesta var mor och far var. Men

det kunde hända att vi inte kom ihåg var
de fanns. Då ringde vi upp
telefonstationen och pratade med den
snälla fröken Gustafsson. Hon visste var
kalasen hölls, och kunde leta reda på mor,
så att vi fick prata. Det var ju mor som
lugnade och tröstade.

På 60-talet förändrades mors arbets-
uppgifter i och med att sockenstugan
byggdes om från skola till församlingens
samlingsplats. De stora samlingarna hölls
där och andra tog över uppgifter, som
mor hade skött tidigare. Men att ställa
upp när det behövdes, att vara den
styrande, initiativtagerska, att finnas till
hands i kyrka, sockenstuga och
prästgård, det kunde ingen ta ifrån henne.
Det skulle hon inte klarat!
60-talet var den stora emigrant-
forskningens tid i Långasjö. Far blev
utsänd av hembygdsföreningen att i flera
månader leta i arkiv och intervjua gamla
Långasjöbor och deras ättlingar i
svenskbygden i Minnesota. Mor följde
med, Far kunde inte vara utan henne. Det
var förstås hon, som fotograferade och
skötte bandspelaren. Far förstod sig
aldrig på sådana tekniska detaljer! Likaså
skötte hon diabildsapparaten, när de efter
hemkomsten berättade om vad de fått
reda på om smålänningarna “over there”.

Mor var en outtröttlig brevskriverska.
Nästan varje söndagseftermiddag satt
hon vid sin sekretär och skrev brev.
Långa, utförliga, innehållsrika brev. Hon
höll kontakt med oehört många
människor. Oftast skrev hon till släkt och
vänner. När vi barn kom ut i världen, var
brev från mor en glädjestund. Hon
beskrev levande vad som hade hänt
hemma, hon uppmuntrade när hon visste
att vi hade svårigheter.
För inte så länge sedan träffade jag en
dam, som jag inte pratat med förut. Hon
berättade för mig att hennes mor hade
på 70-talet drabbats av cancer, och blivit
inlagd på Växjö lasarett. Det såg hopplöst
ut och hon var ledsen. Då kom ett brev
från Lisa Redin. Hon hade träffat henne
bara några gånger, men brevet innehöll
så mycket kärlek och omtanke att det
kom att betyda så mycket. Så mycket att
hennes dotter 30 år senare direkt kom
ihåg det, när hon träffade mig.
Hur var hon då som mor och förälder?
Det är svårt att besvara den frågan. Den
är alltför personlig. Hon var en mor som
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älskade oss barn otroligt mycket. Hon var
vår stora trygghet. Hon var den, som
under våra första år satt på sängkanten
på kvällen och lärde oss att be aftonbön.
(När vi kom upp i skolåldern samlade
far oss alla till aftonbön). Mor var den
som hjälpte till när någon slagit sig, när
något gått sönder. Mor var den man
ropade på när man kom hem från skolan
- man måste kolla att hon fanns och var
hon var, vad hon gjorde just då. Det var
för mor man berättade när man kände
sig orättvist behandlad i skolan eller av
kamrater eller syskon.
Om jag ska vara kritisk så var hon nog
litet av vad man nu kallar en
“curlingförälder”. Hon försökte sopa
undan svårigheter för oss, ta ansvaret från
oss för att vi skulle få det lättare. Det är
inte alltid bra. Jag har många år haft dåligt
självförtroende, inte vågat lita på mitt eget
omdöme. Kanske har det sitt ursprung i

en alltför snäll mor.
Men kan man ha det bättre som barn än
att veta, att mor och far alltid älskade en
precis som man var? Vi syskon har
mycket att vara tacksamma för.
Mor och far fick 18 barnbarn. Alle-
sammans höll hon reda på, ingen
födelsedag blev bortglömd, allesammans
kom med glädje till henne och älskade
henne. En av dem skrev uppsats på
gymnasiet över ämnet: “Den människa
som jag beundrar mest”. Det var hennes
mormor.
Mor dog den 23 augusti 1985, på kvällen.
Hon hade strax innan läst aftonbön
tillsammans med far och sjungit
psalmen188:4
Men om det stilla dödens bud
i denna natt jag hör,
det är min tröst att din, o Gud,

jag lever och jag dör.
Hon begravdes här utanför kyrkan
omgiven av alla vänner i Långasjö.

Åren i Långasjö prästgård står för mig
som en dröm, ett jordiskt paradis, - och
detta är mest min mors förtjänst! Hon
var i hela sitt liv Prästfru - med stort P- ,
alltid beredd att hjälpa till när det
behövdes, antingen det gällde något eller
någon i församlingen eller det gällde den
egna familjen.
Låt oss sluta med en av min mors
älsklingspsalmer: “Jag lyfter mina
händer....”, sv ps 238.  I andra versen ber
vi  Gud “välsigna ock mitt kall”. Mors
kall, hennes livsuppgift, var att vara
Prästfru, och den uppgiften blev
välsignad!

Christina Leandersson

Historien om ett
Herbarium
För några veckor sedan fick
Hembygdsföreningen ta emot ett
herbarium som hittats i ett hus på
Kyrkvägen 33. Det var insamlat och
prydligt uppsatt och daterat åren 1904
– 1907 av Oskar Johansson i Allgunås.
Denne Oskar hade påbörjat studier i
Växjö vid denna tid och förmodligen
är herbariet ett bevis på ett ambitiöst
elevarbete. Oskar Johansson fullföljde
inte studierna, utan utbildade sig senare
till bokbindare och blev i bygden känd
som detta. Han var också musikaliskt
begåvad och innehade en omfattande
notsamling.
Efter att av länsstyrelsens gröna enhet,
blivit rekommenderade att ta kontakt
med redaktionen för Smålands Flora,
har herbariet nu överlämnats till dem
och kommer att ingå i en databas som
snart innehåller 200 000 växter.

Stig Hermansson

Landsbygds-
konferensen
För åttonde året i rad var det den 24 –
25 oktober en Landsbygdskonferens i
Emmaboda. Årets tema var Turism -
en näring för framtiden och c:a 180
personer deltog. Syftet var att skapa en
mötesplats och arena för entreprenörer,
politiker och tjänstemän inom olika
förvaltningar. Som moderator
fungerade Karl-Erik Nilsson på ett
förtjänstfullt sätt. Detta i egenskap av
kommunalråd, men i första hand som
ordförande i den av regeringen tillsatta
landsbygds-utredningen.
Arrangörer är Emmaboda Kommun
samt Länsbygderådet - Region-
förbundet - och Länsstyrelsen i Kalmar
län. Berndt Elmberg fungerade liksom
flera år tidigare som projektledare och
aviserade en liknande konferens även
nästa år.
Första dagen hade Berndt komponerat
ett program med aktörer/entusiaster
från olika delar av Sverige som
redogjorde för sina verksamheter som
oftast vinklats mot turism. Måltid och
turism var en intressant föreläsning av
Urban Laurin f.d. Grythyttan.
Första dagen avslutades med
Cafésamtal kring tre olika scenarier.
Andra dagen var det en rullande
konferens i Glasriket där mycket av
uppmärksamheten riktades mot

Orrefors-Kosta-Boda (OKB) och
satsningarna som görs av NWG. Även
Målerås Glasbruk och Klavreströms
Vandrarhem besöktes - inte minst för
att fika och äta lunch. Ett relativt
nyetablerat företag – Belysnings-
företaget i Herråkra fanns mitt ute i
skogen. På hemvägen besöktes även
Grönåsens Älgpark. Dagen var mycket
givande och gav många prov på tankar,
visioner, satsningar, svårigheter men
inte minst på entreprenörsanda och
optimism.

Stig Hermansson

Ny körledare i
Långasjö
Kyrkokör hälsas
välkommen !

Vid kyrkokörens övningskväll hälsades
Britta Mård välkommen som körledare.
Körens festfixare hade ordnat
födelsedagstårta och en trevlig
gemenskap inledde kommande
övningar.
Körens ordförande, Veine Franzén,
överlämnade blommor.

Veine Franzén
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          BANKEN OCH JULEN 2006

         Under december 2006 kommer vi att ha följande aktiviteter:

             13 december            Luciadagen bjuder vi på ”lusse-fika”
            20-22 december      Vi bjuder på glögg och pepparkakor

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

       *  Utnyttja möjligheten till skatteavdrag genom att pensionsspara.

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

          Kontakta oss så hjälper vi dig gärna att räkna.

                     Så vill vi till slut önska alla våra fantastiska kunder

       GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

                                Långasjö Sockens Sparbank
                                                    -bygdens bank sedan 1880-
                                                       tel. 0471-24 49 90  fax. 0471-24 49 99
                                                       hemsida www.langasjosparbank.se
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Gudstjänster i vinter
   Alla onsdagar    08.00 Morgonbön i kyrkan. En onsdag i månaden är

det morgonmässa.
26.11 Domsöndagen Kristi återkomst    10.00 Högmässa, A Geyer
29.11 Onsdag 14.00 Dagledigträff i Sockenstugan
1.12 Fredag 08.00 Skolgudstjänst inför advent
2.12 Lördag 14.30 Andakt på Allégården
3.12 Första sön i advent Ett nådens år 10.00 Högmässa, kyrkokören. Röda korset ordnar

kyrkkaffe i Sockenstugan
7.12 Torsdag 16.00 Mässa på Allégården
10.12 Andra sön i advent Guds rike är nära 10.00 Familjegudstjänst
13.12 Onsdag 18.00 Luciagudstjänst, Luciatåg från skolan.

Samarrangemang med Röda korset. Kollekt
till ”Världens barn”

14.12 Torsdag 16.00 Andakt på Allégården
17.12 Tredje sön i advent Bana väg för Herren 16.00 Söndagsmässa, A Geyer
21.12 Torsdag 08.00 Skolans terminsavslutning
23.12 Lördag 11.00 Julbön på Allégården
24.12 Julafton 16.30 Julbön, sång av systrarna Lundin

Julnatten Den heliga natten 23.30 Julnattsmässa, kyrkokören sjunger
26.12 Annandag jul, Den helige Stefanos dag 16.00 Mässa, H Starck. Vi sjunger julens psalmer

Martyrerna
31.12 Sön e Jul, Nyårsafton Guds barn 10.00 Högmässa

14.00 Andakt på Allegården
1.1 Nyårsdagen I Jesu namn 18.30 Musikgudstjänst med Köriosa, H Starck
6.1 Trettondag jul Guds härlighet i Kristus 16.00 Ljusmässa
7.1 Första sön e Trettondagen Jesu dop 14.00 Familjegudstjänst, T Lindh o Å Cederholm,

julfest i Sockenstugan
11.1 Torsdag 16.00 Mässa på Allégården.
14.1 Andra sön e Trettondagen Livets källa 11.00 Sammanlyst högmässa i Emmaboda, H

Starck, A Geyer, T Lindh. H Starck
avskedspredikar. Körerna medverkar. Lunch i
Församlingshemmet

18.00 Aftongudstjänst i Taizéanda H Starck T Lindh
18.1 Torsdag 16.00 Andakt på Allégården
21.1 Tredje sön e Trettondagen Jesus skapar tro 10.00 Högmässa
25.1 Torsdag 16.00 Andakt på Allégården
28.1 Fjärde sön e Trettondagen Jesus är vårt hopp  tid, se annons

Familjedag. Enkel lunch, föredrag om
föräldraskap av Alf B Svensson. Barnpassning
under föredraget. Dagen avslutas med familje-
gudstjänst. Mera info i  predikoturerna i jan.

1.2 Torsdag 16.00 Mässa på Allégården.
4.2 Kyndelsmässodagen Uppenbarelsens ljus 16.00 Ljusmässa.
10.2 Lördag 14.30 Gemenskapsdag på Allégården.
11.2 Sexagesima Det levande ordet 10.00 Söndagsgudstjänst
15.2 Torsdag 16.00 Andakt på Allégården
18.2 Fastlagssöndagen Kärlekens väg 10.00 Högmässa
21.2 Askonsdag Bön och fasta Mässa
22.2 Torsdag 16.00 Andakt på Allégården
25.2 Första sön i fastan Prövningens stund 10.00 Högmässa, A Geyer

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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Långasjö församling

Kort och gott

 Körens sång under högmässan som inledde
gemenskapsdagen var uppskattad. Drygt 80
deltog i lunchen efteråt. Foto Gösta
Gunnarsson

Missionssyföreningen har
upphört
Missionssyföreningen har gjort ett
fantasiskt arbete för missionen under
många, många år. Men nu har
syföreningen upphört, eftersom
krafterna inte räckte till längre.
Missionsauktionen på höstarna var en
viktig händelse i församlingens liv. De
senaste åren har syföreningen bidragit
med mycket pengar till våra missionärer
Anne Sophie och Gunnar Norlén och
till stipendiaten Levi Sanga i Tanzania.
Vi tackar alla medlemmar för deras
trogna och uthålliga arbete i missionens
tjänst!

Barn, vaktmästare och
diakoni
Nästa års budget för Emmaboda och
Långasjö församlingar satsar på
Långasjö. Tjänsten inom barn-
verksamheten ökas från 20 till 25
procent. I budgeten ingår också 300 000
för att renovera vaktmästarnas
arbetsutrymmen. Församlingarna satsar
också på att projektanställa en
diakoniassistent på halvtid i ett år.
Diakoniassistenten kommer att ha sin
huvudsakliga tjänstgöring i Emmaboda,
där den sociala utslagningen är stor.

Nu ringer kyrkklockorna
som de ska
Elektroniken har spelat oss många spratt
i gudstjänsterna under året. Ibland har
klockorna inte slutat ringa när de kommit
i gång, ibland har de ringt vid fel tid och
ibland har de inte ringt alls. Det tog lång
innan leverantören lyckade lösa

problemet. Vi beklagar allt krångel som
varit, men nu fungerar allting som det
ska! Tror vi.

Halvvägs till hundra
Vår kantor Britta Mård har fyllt 50 år i
slutet på oktober! Grattis Britta!

        Foto Monika Söderberg
Britta hälsades också välkommen av
Långasjö kyrkokör. Se notis.

Pärleporten och Elvis
Lasse Trofast och hans band spelade
under Jaktvespern den 8 oktober. De
sjöng flera väckelsesånger och en och
annan Elvislåt. Det var mycket
uppskattat.

Kärt återseende
Det var ett kärt återseende för många
långasjöbor när Lars och Gunilla
Peterson hälsade på den 15 oktober. Lars
använde sitt berömda blädderblock i
predikan. Tack för tipset!

Glädjespridare
Miniorerna och juniorerna har spridit
mycket glädje i höstens familje-
gudstjänster. Miniorerna har spelat
drama och sjungit, medan juniorerna har
hjälpt till att bära kors, ljus, Bibel och
ikon i procession i familjegudstjänsterna.

Våga vara förälder
Familjedag, söndagen den 28 januari med
lunch, föreläsning och gudsjänst.
Barnpassning under föreläsningen.Vi
börjar kl 12 eller kl 13. Mera information
i predikoturerna i januari.
Välkommen till en spännande, intressant
och rolig föreläsning av Alf  B Svensson,
som är trebarnspappa, psykolog och
författare.

Du får praktiska råd och ny inspiration:
*Hur ska vi få tid för våra barn?
*Så ger man barn ett bra självförtroende
*Så hjälper du ditt barn att lyckas i skolan
*Sätta gränser – men hur?
*Hur håller man kärleken levande när
man fått barn?

Handla rättvist för en
bättre värld…

När du köper Rättvisemärkt bidrar du
till en bättre och friare tillvaro för både
barn och vuxna i de fattigare delarna av
världen. Du ser till att arbetare och
odlare får skäligt betalt för det arbete de
utför och du motverkar barnarbete. Du
gör helt enkelt världen lite bättre genom
att köpa rättvisemärkta produkter. . Läs
mer om detta på www.rattvisemarkt.se
eller ring 08 - 505 756 90.

…hos Babbis!
Babbis har köpt in Rättvisemärkt kaffe
av Classiskt märke. Bryggmalet.
Mellanrost. Köp och njut!

Nu drar vi vårt strå till
stacken
Vi kommer att börja dricka rättvisemärkt
kaffe i Långasjö församling. Var tredje
församling i Svenska kyrkan som dricker
Rättvisemärkt kaffe ligger i Växjö stift.
Av stiftets 222 församlingar dricker 130
rättvist kaffe. Vårt stift är en föregångare.
Och nu bidrar vi också till det!

Kyrkan får nytt spåntak
Långasjö kyrka får nytt spåntak nästa
sommar om allt går enligt planerna. Det
nuvarande taket i ekspån är i dåligt skick
och måste läggas om. Det nya taket
kommer att vara i furuspån. Furuspån
är ett fullgott alternativ till ekspån och
är mycket billigare. Det nya taket
beräknas kosta minst 1,3 miljoner kr.
Samtidigt som taket läggs om kommer
mindre renoveringsarbeten att göras på
tornet. Korset ska förgyllas och en
åskledare monteras upp.

 Rättvisemärkt är en
oberoende etisk och
social varumärkning
med fokus på
mänskliga rättigheter.
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De ledstänger på vår väg i sorgens
landskap som vi kallar själaringning och
tacksägelse har förnyats under hösten.
De sker nu på följande sätt:

Själaringning
Själaringning sker
första fredagen
efter ett dödsfall i
församlingen.
Själaringningen
påminner oss
om att någon i för-
samlingen har dött
och att de anhöriga
behöver vår om-
tanke och förbön. Själaringningen i
Långasjö sker genom klämtning i
kyrkklockorna. Klämtningen är lika för
kvinnor och män. Den sker halv tio på
fredagsförmiddagen.

Tacksägelse
Efter dödsfallet har vi
också tacksägelse i hög-
mässan. Den går till så
att vi nämner den
dödas namn, dödsdatum och ålder.
Därefter tänder vi ett ljus för den döda
och lyssnar till den stora kyrkklockan
som ringer. Vi ber för den människa som
genom döden har tagits ifrån oss och för
de anhöriga i deras saknad och sorg.
Genom ljuständningen påminner vi oss
om hoppet om uppståndelse och evigt
liv för den avlidna och för oss alla. Vi
firar tacksägelsen första söndagen eller
helgdagen efter själaringningen.

I mörkret syns
det svaga ljuset

På Alla själars dag på söndagen fick vi
stanna upp och minnas dem som har
betytt mycket i våra liv. Det kan många
gånger vara smärtsamt. I kyrkans
sammanhang har vi en möjlighet att
uttrycka smärtan istället för att dölja den.
Mötet med smärtan kan vara en slags
rening. Vi ska inte idealisera lidandet,
men genom att släppa fram det som gör
ont kan vi ta några steg vidare i livet.
Därför behöver vi traditioner som
hjälper oss när det är svårt –
tacksägelsen, begravningen,
minnesgudstjänsten och ljusen på
gravarna är som ett slags ledstänger som
vi kan stöda oss mot, när vi ska orientera
oss i en värld där de älskade saknas.
Det förunderliga är att när döden och
mörkret drabbar oss, är det trots allt inte
hopplöst. I mörkret ser vi tydligare
ljuset, även om det är svagt. Mörkrets
välsignelse är just att vi kan upptäcka
detta svaga ljus.

25

Under minnesgudstjänsten på Alla
själars dag tände vi ljus för alla dem
som har jordfästs eller gravlagts i för-
samlingen sedan Allhelgonahelgen
förra året. Foto Birgitta Aldén

Dagen är kommen, kärlek
triumferar

Jag blev glad när jag började bläddra i
psalmboken inför den här
julbetraktelsen. Melodierna vaknade till
liv i mitt inre och jag kunde inte låta bli
att börja gnola på dem. En av dem
handlar om att dagen är kommen, att
kärleken triumferar när Jesus föds in
världen.
Jag är förundrad över att kärleken segrar
genom ett barn som föds in i världen.
Vi skulle kunna tro att en triumf
handlar om segrande soldater. Men det
är inte Guds väg. Guds väg är den
självutgivande kärleken.

 ”Ty så älskade Gud världen att han gav den
sin ende son.”
(Joh 3:16).
Johannes säger också i sitt första brev
att ”Gud är ljus och inget mörker bor i
honom.” (1 Joh 1:5). Det betyder att Gud
är god. Gud har inga dolda avsikter. Gud
är trovärdig. Paulus skriver att Gud ”bor
i ett ljus som ingen kan nalkas” (1 Tim
6:16).
Vi kan inte nalkas ljuset, men ljuset nalkas
oss i Jesus. När Gud blir människa
kommer det gudomliga ljuset in i världen
och lyser över alla människor. Det är den
stora händelsen i mänsklighetens historia.
Guds ljus har blivit synligt bland oss i
människan Jesus Kristus.

I advent och jul och under det nya året
får vi möjligheten att ta emot honom.
När vi håller oss nära Jesus börjar hans
ljus och värme att leva i oss. Och
kärleken triumferar i våra liv.
Jag önskar er alla av hela mitt hjärta en
fin adventstid, en fridfull jul och ett
välsignat nytt år!

Thomas Lindh

”Dagen är kommen, kärlek triumferar.
Kom låt oss skynda till Betlehem. Hälsad
av änglar Krist är född till jorden. O kom
låt oss tillbedja, o kom låt oss tillbejda, o
kom låt oss tillbedja vår Herre och Gud.”
Psalm 122, vers 1.

Idérikt möte om
renoveringen
Ett samlingsrum med skjutbara väggar
i glas. Handikapptoalett. Ett kyrktorg
med pentry för kyrkkaffe. Det här var
några tankar om kyrkans renovering på
församlingsaftonen i oktober.
Det var en positiv stämning på
församlingsaftonen. Arkitekt Lennart
Arfwidsson presenterade skisser, som
knöt an till flera av de idéer och tankar
som fördes fram.Renoveringen av
Långasjö kyrka har planerats en längre
tid. Taket läggs om sommaren 2007.
Året därpå renoveras kyrkan inuti och
målas om på utsidan. Handikapp-
anpassningen av kyrkan är viktig. En
idé är att höja golvet i vapenhuset till
kyrkorummets nivå. Vi hoppas att
länsstyrelsen godkänner förändringen.
Handikapptoaletten är vi skyldiga att
installera.
Det finns behov att ett samlingsrum
under läktaren i kyrkan. Där ska
brudpar, dopfamiljer eller anhöriga
kunna vara innan gudstjänsten börjar.
Rummet ska också kunna fungera som
andaktsrum. En idé är att rummets
väggar skulle vara i glas för att hela
kyrkan ska bevara känslan av ljus och
öppenhet. När man behöver vara mera
avskiljd drar man för gardiner.
Det finns också ett behov av att göra
koret större för att kören och pianot
ska få en bra plats och för att altaret
ska kunna f lyttas fram närmare
församlingen.  Det finns inga beslut
tagna om den inre renoveringen ännu.
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Från skola och barnomsorg i Långasjö 
 
Hej!  
Här kommer lite nytt från skolan, förskolan och 
fritidshemmet i Långasjö. 
 
Skolan har under hösten arbetat mycket med sin 
miljöprofil och Grön flagg, där vi i år valt temat 
”livsstil och hälsa” . 
Våra mål inom detta område är: 
– Stärka gemenskapen på skolan 
– Öka elevers och personals fysiska aktivitet 
– Förbättra utemiljön på skolan  
– Ge barnen kunskap om kostcirkeln och bra 
matvanor  
– Lära barnen mer om ekologisk mat.  
Vi har bl.a. börja arbeta med ”friska timmen” som 
vi nu haft i två omgångar,(en vecka varje omgång 
och en stund varje dag) där barnen från f-klassen 
till årskurs 6 blivit indelade i tvärgrupper och fått 
besöka olika stationer. På de olika stationerna 
har vi talat och tränat på bra frukostvanor och 
mellanmåls-vanor, olika rörelselekar utomhus 
och inomhus och avslappning. 
I årskurs 4,5, och 6 har man varit utomhus en hel 
dag och då bl.a. lagat egen mat som varit 
ekologisk odlad. 
 
På förskolan Korallen har vi många barn 
inskrivna för tillfället (lite över 30) och det är vi 
glada för. Vi har också fått förstärkning i 
arbetslaget med Annika Karlsson. 
 
Vi håller på med ett stort arbete kring 
kvalitetsutvärdering i bildningsnämnden i 
Emmaboda kommun, i samband med detta har vi 
skapat en lokal utvecklingsgrupp från Långasjö 
och i den ingår Anne Mäkinen, Ann 
Waldemarsson och Maria Hammar. 
 
På skolan har vi också ”äntligen” tycker eleverna 
tagit fram air-hockey spelet som eleverna 
önskade sig för elevfullmäktigepengarna. Vi 
börjar använda det efter höstlovet. 
 
 
 

Eftersom det går mot jultider har vi nu också 
börjat engagera oss i ”auktion Julklappen” som 
vi har genomfört i många år på skolan. Eleverna 
på skolan skickar en julklapp till ett barn i ett 
annat land. Paketet består av enkla saker som är 
självklara för oss i Sverige men långt ifrån 
självklara för alla barn på jorden. Detta är 
naturligtvis frivilligt men alla barn och föräldrar 
ställer upp. 
Med detta önskar jag er alla en god fortsättning 
på hösten. 
PS. Jullovet börjar den 22/12. 
  
Hälsningar Ingrid Bruze 
 
Och kom ihåg att: alla morgondagens blommor 
gömmer sig i de frön som sås idag. 
 
Fritidsgård? 
Vi i föräldrastyrelsen har diskuterat frågan om att få igång 
en fritidsgård här i Långasjö igen. Det skulle kanske vara 
bra om barnen kunde träffas och umgås någon kväll i 
veckan.  
– Vad tycker ni alla föräldrar? 
– Finns det behov av en fritidsgård? 
– Vad tycker barnen? 
 Vi vill gärna få in synpunkter på detta! 
Det stora problemet är lokal. Den gamla lokalen vid 
biblioteket går inte att använda. 
– Kom gärna med förslag på lokal som skulle passa! 
– Finns det föräldrar som vill engagera sig i frågan? Hör 
av er!
  
Föräldrastyrelsen är nu igång med valen till nästa styrelse. 
För att det hela tiden ska komma in nya friska idéer och att 
fler föräldrar ska få vara delaktiga, sitter ledamöterna två 
år som längst. 

Föräldrastyrelsen/Eva Garami 
Tel.: 50482 
E-post: eva@traskoposten.se
 
Föräldrastyrelsens ordförande: 
Annika Elmgren, tel. 50315 
E-post: annika.elmgren@skola.emmaboda.se
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SKOLJOGGEN! 
 

DEN 27 SEP HADE VI SKOLJOGGEN. VI VAR 
INDELADE I FEM GRUPPER. SLINGORNA DÄR VI 
SPRANG VAR IGENOM FÅRHAGEN, FÖRBI 
AFFÄREN 2 GÅNGER, TILL SKOLAN OCH TILL 
LEKPARKEN VID HAGVÄGEN.  DET VAR EN 
STAFETT. 

 
EFTER VI SPRUNGIT KLART SÅ FICK VI GLASS. 
SEN HADE VI NÅGON LEKTION. VI SLUTADE 
KL.13.20, DÅ KOM BUSSARNA OCKSÅ. VI HADE EN 
INSAMLING FÖR JUNIS OCH BRIS. VI FICK IN 
1066:-. 
AV: JULIA JOHANSSON!    
 

 
Filmer! 
 
Den 6 oktober var 5-6 på film i Vissefjärda. Den hette Corpse Bride. Viktor är en lycklig person. Han 
ska gifta sig med en tjej. Tjejen är mycket rik. Hennes föräldrar är väldigt snobbiga. Victor övar att 
fria till tjejen i kyrkogården. Där sätter han en ring på ett träd som växer på en grav. Liket i graven 
börjar leva. Hon säger ja till att gifta sig. Victor hinner inte blinka förrän han är i dödsriket. Där är det 
fest varje dag när en ”nykomling” kommer. Men han längtar hem till sin kära tjej. Men tjejens 
föräldrar hittar en ny make. Tjejen vill inte gifta sig med honom. /Edvin 
 
3-4 var och såg Bäst i Sverige. Det handlar om en liten grabb som heter Marchello. Han bor i 
Göteborg. Det kommer en ny tjej till skolan. Hon heter Fatima. Marchello är mobbad av tre killar. 
Tills Fatima kom. Fatima lovar att spela fotboll med killarna om Marchello flyger sin hangglider. 
Hans pappa säger att han jobbar på tak, men egentligen är han en städare. /Rasmus 
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Ibland har hela Långasjö skola friska timmen. På 
friska timmen gör vi friska saker t.ex. äta frukost 
eller mellanmål och lek både inne och ute. På 
mellanmålet får man äta nyttiga grejer, man får 
äta grönsaker med dipp och frukter och dricka 
vatten med grönsaker eller frukter i. Sen får man 
lära sig hur många sockerbitar det är i godis och 
läsk. Det är också jätteroligt och gott. 
 
Av Anna och Emelie i klass 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekomatsdagen! 
 
Torsdagen den 19 oktober hade vi i 4-6 en ute 
dag då vi skulle laga och äta ekologisk mat. Vi 
blev indelade i 4: a grupper. 3 grupper gjorde 
wok och en liten grupp gjorde pasta på öppen 
eld. Han som höll i ekomatsdagen heter Thomas 
Stjernquist. Vi lagade maten vid Långasjö sjön 
på stranden. Vi fick diska våra bestick själva när 
vi hade ätit klart. Sen fick vi varsitt nyckelband 
som det stod Ambassadör för Ekomat. Vi höll på 
med den här dagen från 9.00 till 13.00. Det var 
en superkul dag. Så vi hade en stund kvar i 
skolan tills vi slutade.     
 
AV: Johanna Torbjörnsson och Sophie 
Albertsson.   
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Leopardnytt! 

 
 

 
 

Den 24 oktober var det FN-dagen. Det 

var jätteroligt. 

Anna & Emelie i klass 4 började med att 

sjunga Lilla Sofie. Dom sjöng jättebra.  

Efter deras sång läste alla i klass 6 om 

barnkonventionen. Sedan var det allsång- 

Jag hade en gång en båt.  Efter det blev 

det blues, det var Edvin & Zackarias i 

klass 4 som körde igång med Carlos 

blues. Villiam i klass 3 läste en fin dikt.  

 

 

Sedan blev det allsång igen men den här 

gången var det I natt jag drömde.  

Prästen Tomas berättade en berättelse. 

Klass 5 sjöng Blowing in the wind. Dom 

var också jättebra. Det blev en dikt igen 

som lästes av Linus i klass 6. Sedan 

spelade Andre i klass 5 Arctic circle. Han 

fick många applåder! Till sist sjöng klass 

6 låten We are the world.     

                              

   Av: Evelina & Maja!          

 
Strandängen 
 
Jag ser 
blått hav 
grå stenar 
grönt gräs 
en sticksig en 
blommor 
måmga fåglar 
svartvita kor 
dy och gyttja. 
 

 
Jag hör 
vinden vina 
vassen prassla 
vattnet skvalpa 
vågorna klucka 
en ko råma 
fåglarna drilla, 
kvittra, skrika, 
skria, pipa, 
sjunga, kvacka 
och skratta. 

 
Jag känner  
lukt av blommor, 
dy och tång,  
koskit,  
vass och salt. 

 
Jag känner 
vinden mot min 
kropp 
vatten runt 
fötterna  
gyttja mellan 
tårna 
gräset kittla 
enbarr som sticks 
morgonens dagg 
och solens strålar 
värma. 
/Dikt av klass 4-5 
 

 
 
Nu har snart halva 
terminen gått och vi 
jobbar på som vanligt 

med vår verksamhet. Vi lägger extra betoning på 
hälsa och livsstil, (vilket skolan också haft som 
tema). Vi går till gympasalen, erbjuder barnen 
massage och fortsätter vårt arbete med nyttigare 
mellanmål och frukost. Vi tycker det  
är viktigt med en lugn och trevlig 
miljö där det finns mycket utrymme 
för lek och kreativitet. Våra fritidsbarn 
är verkligen duktiga på att leka. Vi är 

också väldigt glada för vår fina utemiljö med 
bl.a. skog och cykelbana. 
Vi vill passa på att efterlysa cykelhjälmar och 
mindre cyklar, om någon har att skänka tar vi 
tacksamt emot. 
Med vänliga hälsningar: Agneta, Ann, Anders 
och Regina 
På Leoparden. 



Träskoposten Nr 4  200630

 

Från korallen : 
Nya barn på Sjöhästen: Bendix, Olivia och 
Lisa. På Bläckfisken: Noa, Malte, Benita, 
Heidi och Alva. 
Vi hälsar alla barnen och deras familjer 
välkomna till Korallen och Långasjö 
 
Vi har inte bara fått nya barn på Korallen 
utan också ny personal. Vi hälsar Christina 
Bergqvist och Annika Karlsson välkomna till 
oss. 
 
Under hösten jobbar vi åldersindelat på 
Korallen, vi har ”Lilla Gruppen” 1-2 år, 
Christina och Annika, ”mellangruppen” Pia 
och Anne ”stora gruppen” Inger och Diana. 
Vi har också Jeanette Melkersson som 
jobbar som ped.resurs en dag /vecka. 
 
Sjöhästen och 
”stora 
gruppen” har 
haft tema 
färger och 
håller nu på 
med frukter. 
”mellangruppen”  har tema hösten och 
skogsdjur. 
 
 

TEATER!!! 
Barnen mellan 2-3 år har varit på teater i 
Lindås, det var en uppskattad föreställning 
som hette Gosedjuren rymmer. 
TEATER IGEN !!! 
Den 1/11 ska alla 4-5åringar åka på teater 
till Emmaboda det är regionteatern som 
visar Herr Cornelius Fröken Ros och 
Pingvinen. Det ser vi fram emot. 
 
BION KOMMER ett mycket uppskattat och 
numer stående inslag på alla förskolor, bion 
var på Korallen mån. den 23/10 vi tittade 
bl.a. på  Girafferna på 
tivoli och Brandbilen. 
JÄTTEROLIGT! 
 
Maskerad och höstfest. 
Tisdagen den 31/10 är det maskerad på 
Sjöhästen med mellangruppen och stora 
gruppen. Vi firar de barn som har fyllt år 
under oktober månad och kalasar på något 
gott.  
 
Tisdagen den 14/11 bjuder vi in alla 
Korallens föräldrar till föräldramöte!  Tema, 
språket. Vi får besök av Annmarie 
Waldermar-Lindahl från resolut och Lena 
Pettersson från biblioteket. 

VÄLKOMNA 
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Kom och fynda julklappar 
och julpynt 

I Långasjö Vandrarhems 
hantverksbutik 

 

  Här hittar du fina föremål gjorda för 
hand av hantverkare i bygden. 

Unika presenter till både gammal och ung! 
 

Öppet fredagar 16.00 -18.00 
 och söndagar 9.00-11.00  

Annan tid, ring, så öppnar jag! 
 

Långasjö Vandrarhem STF 
Stallgatan, Långasjö 

0471-503 10 

 

  

 
 

Rätta svaret på förra
numrets korsord
Vinnare blev Alf Nordström,
Västerhaninge. Grattis säger vi och
skickar ett förkläde modell “Träskon”
som pris.

Redaktionen

Manusstopp för Träskoposten 2007

Manusstopp Utgivning
Nr 1 16 februari 2 mars
Nr 2 2 maj (Obs!) 18 maj
Nr 3 17 augusti 7 september
Nr 4 9 november 23 november
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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 4-06
Lös krysset och skicka det till eller lägg
lösningen i Träskopostens brevlåda,
Kyrkvägen 26, 361 95 Långasjö, senast
den 15 januari 2007.
Bland de rätt lösta kryssen lottar vi ut ett
pris bestående av en väggklocka i näver,
som har skänkts av Långasjö Sockens
Hembygdsförening.

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

Namn och adress:
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