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periodiskt utgiven tidskrift utan vinst-
intresse och utgiven av ideell förening,
kommer inte moms att redovisas eller
faktureras. För hjälp med utformning av
enstaka annonser tillkommer 50 %.

Utdelning
Tidningen utdelas gratis i Långasjö socken

Prenumeration
4 nr för 100 kr (avser porto)

Bankgiro
Bg  5049-6561

Nästa nummer 2008
Manusstopp 15 februari
Utgivning  29 februari

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

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

Ge bort som Träskoposten
som present!
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”.

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.

Hembygsstugan sponsrar
Träskoposten!
Stort  tack till “kaffetanterna” som med
frivilligt arbete i Hembygdsstugan bidrar
till vår gratistidning i Långasjö socken.

Avtackning av
redaktionsmedlem
Redaktionen har avtackat Hanna Bard
för hennes medverkan i Träskoposten.
Hon lämnar sin plats på grund av studier
i Växjö. Hanna har bidragit med flera bra
reportage och ideér.

Omslagsbilden
6:orna arbete till
FN-dagen,
Långasjö skola
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Klasatorpare på resa i Carl
von Linnés hembygd
I år är det 300 år sedan blomsterkungen, läkaren och
folklivsforskaren Carl von Linné föddes. Han är
förmodligen världens mest berömde smålänning och har
uppmärksammats över hela världen. Alla aktiva på
Klasatorpet blev erbjudna att följa med på en resa till Carl
von Linnés hembygd den åttonde september.

En fullsatt buss lämnade Långasjö tidigt på lördagsmorgonen
och färden gick mot Växjö. Här hämtade vi upp vår välkände
guide Ulf  Nilsson. Första platsen vi besökte var
Karolinergymnasiet i Växjö från 1715, den enda byggnad med
anknytning till Carl von Linné som finns bevarad i den här
trakten
Färden gick vidare och i Huseby var det dags för fika. Några
ansvariga från Klasatorpskommitten hade varit uppe i ottan
och brett frallor och kokat kaffe som trollades fram ur bagaget.
Det smakade gott men lite regnstänk gjorde att vi fick bråttom
in i bussen och fortsatte vidare till Möckelsnäs.
Familjen Linneus umgicks med den dåvarande ägaren till
herrgården där. Enligt Carl von Linné själv väcktes hans intresse
för blommor första gången som han vid 4 års ålder hörde sin
pappa berätta om alla ängens blommor vid ett besök på
Möckelsnäs. Här besökte vi orangeriet som är uppfört efter
originalritningarna av Linnés orangeri i Uppsala, något
förminskat och moderniserat. Här inne förvaras frostkänsliga

växter under vintern. Lokala guider lotsade oss genom den
botaniska trädgården som har en stor samling av örter och
medicinalväxter.
Vi fortsatte resan till Råshult – Linnés födelseplats. Efter maten
följde vi med en lokal guide ut bland ängar och åkrar som
återställts till som det sett ut på 1700 talet. Vi gick omkring i
flera trädgårdar med olika teman. Här fanns lustgården,
örtagården, humlegården och kålgården.
Som avslutning på resan i Linnés hembygd besökte vi
Stenbrohults kyrka vid sjön Möckeln. Söder om kyrkan finns
resterna efter den gamla prästgården som Linné växte upp i.
I Växjö tackar vi vår guide som under dagen gett oss en inblick
i blomsterkungens liv. På Korrö fick vi kaffe med wienerbröd
innan vi återvände till Långasjö.

Berit Johansson

Guidning i Möckelsnäs. Foto Birgitta Aldén
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På Cancerfondens dag den 27okt På Cancerfondens dag den 27okt 
anordnades Tips- och Bingopromenad! anordnades Tips- och Bingopromenad! 

  
Vinnare på Tipspromenaden: Vinnare på Tipspromenaden: 

1:a  Jerker Johansson 12 rätt 1:a  Jerker Johansson 12 rätt 
2:a  Christina Johansson 11 rätt 2:a  Christina Johansson 11 rätt 

3:a  Mats Gunnarsson 10 rätt 3:a  Mats Gunnarsson 10 rätt 
  

Sidovinst gick till: Sidovinst gick till: 
Bernt Åstrand Bernt Åstrand 

  
Stort Grattis till er! Stort Grattis till er! 

  
Vinsterna finns att hämta Vinsterna finns att hämta 

i Långasjö Lanthandel! i Långasjö Lanthandel! 
  

Arrangör: Långasjö GOIF`s Supporterklubb Arrangör: Långasjö GOIF`s Supporterklubb 
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Lediga hus och
lägenheter i Långasjö

Lägenheter

Kyrkvägen 36
2:a 1:plan
 
Gejervägen 8E
2:a 70 kvm
 
Gejervägen 8D
1,5:a 52 kvm
Ledig 1-1-2008
 
Ängsvägen 6
3:a 77kvm
EBA 0471-249830
 
Ängsvägen 14D
2:a 62 kvm
Ledig 15-12-2007
Wicabo 070-6335024

Hus

Allgunås 214
2 rum och kök, ca 40kvm
Pris: 250 000:- eller högstbjudande
Mäkleri Öresund
Nils Olof  Häggqvist
0481-178 00

Långasjö
PRO

informerar
Julbord
December 2007 måndagen den 10.e
Sockenstugan Bergstrandssalen kl. 14.00.

Mötesdagar Våren 2008
Januari måndagen den 28.e
Sockenstugan Bergstrandssalen kl. 14.00.
Parentation medverkan av Långasjö präst
Thomas Lindh.
Februari måndagen den 25.e
Sockenstugan Bergstrandssalen kl. 14.00.
Årsmöte med medverkan från
distriktsstyrelsen.
Mars måndagen den 31.e
Program ej fastställt.
April måndagen den 21.e
Program ej fastställt.
Maj måndagen den 26.e
Program ej fastställt.
Läs rubrikannonserna lördag före
aktuellt datum.

ff  June Eriksson Olle Henriksson

Augusti
Vårt första möte för hösten hade vi på
Klasatorpet. Det rapporterades från
samorganisationens möte i Emmaboda.
Skrivelser från Riksorganisationen
behandlades och lades till handlingarna.
Inbjudan till kommunmästerskapen i
boccia på Vidavallen i Vissefjärda den 3.e
september. Påmindes om resan till norra
Kalmar län den 25.e september.

Efter kaffe och lotterier underhöll Lindås
PRO-sånggrupp. Ett mycket uppskattat
och trevligt program.
Eftersom mötet hölls på Klasatorpet
gjordes en mindre rundvandring när
mötet avslutats.
Septembermötet
Där rapporterades från förtroenderådet
på Allégården med representanter från
Långasjö och Vissefjärda service-
områden och från KPR-mötet i
Vissefjärda. Rapporterades även från
kommunmästerskapet i Boccia på
Vidavallen.
Till att åka på distriktets höstmöte i
Blomstermåla utsågs June Eriksson med
Olle Sjökvist som ersättare.
Gullan Sverkén från ABF presenterade
höstens studier. Möte beslöt att läsa
PROs rådslag. Hälsa och sjukvård och
Äldreomsorg och boende därefter om
södra Öland.
Elin Fransson bjöd på goda smörgåsar
och tårta. Tack Elin! Elin är en trogen
medlem och i många år varit i styrelsen
och ordförande.
Oktober
Orrefors PRO underhållningsensemble
framförde ett mycket trevligt och
uppskattat musikprogram vid Långasjö
PRO-förenings oktobermöte i
Bergstrandssalen.
Rapporterades från distriktets höstmöte
i Blomstermåla. På möte valdes Olle
Sjökvist, Gun-Britt Gunnarsson, Margit
Fransson, Kerstin Olsson och June
Eriksson att deltaga på distriktets
kommunkurs i Emmaboda den 21.e
november.
Mötesdagar för våren 2008 bestämdes.

Olle Henriksson
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ur Smålandspostens julläsning 1975

Långasjöjul när
seklet var ungt

Gamla tiders jular och jul-
förberedelser hade visserligen en hel
del gemensamt med våra dagars jul,
men det är också mycket som är olikt.
Seder har försvunnit, nya har ersatt
dem, precis som allt annat runt oss
förändras i en allt mer svindlande
hastighet.

Smålandspostens äldste ortsmeddelare,
Hugo Ingelsson i Långasjö, medarbetare
sedan mer än 50 år i spalterna, minns
sina barndomsjular i seklets början. Men
kan också dra sig till minnes vad hans
mormor berättade:
- Mormor var född på 1840-talet och
växte upp på Storön i sjön Törn. I
hennes hem var det inget överflöd på
denna världens goda, familjen var en av
de fattigaste fattiga. Första för-
beredelserna för  helgen gjordes tidigt
på hösten. Man samlade julgotterna. Det
var hasselnötter, som lagrades i torkad
vitmossa. Röda äpplen till julträdet var
det också viktigt att man fick tag på.
Julträdet, det var en svarvad träpelare
med instuckna runda pinnar. På
pinnarna spetsades äpplena. De fick
sedan barnen hela julen titta på och
känna hur det vattnades i munnen. Och
medan kylan knäppte i stugknutarna och
vargarna ylade ute på sjöns is, gjorde man
julaftonsfint. Man hängde ett vitt lakan
i taket med ett äpple i varje hörn och
man hackade granris och strödde det
prydligt i rutor på stuggolvet. Också i
början på 1900-talet var hasselnöts-
plockningen en viktig julförberedelse.
- Jag minns hur man som barn var med
och länsade hasselbuskarna, berättar
Hugo Ingelsson. De röda äpplen som
växte vid husknuten var det också viktigt
att man plockade försiktigt och
förvarade väl.
På senhösten skulle julosten ystas.
Bondhustrurna bytte mjölk med
grannarna för att få ihop så det räckte
till ett par ostar  och den som inga egna
kor hade, bjöd på ystmöte. Då kom
bondhustrurna i trakten med ystmjölk
och möteshållaren bjöd i gengäld på
kaffekalas. Ostarna skötte man som
spädbarn, bytte och vände på dem varje
dag.

I början på december var julgrisens dagar
räknade. Gårdens  kvinnor knådade
korvsmet och gjorde syltor och saltade
fläsk och skinka i långa banor.
I skolan kom första pårninnelsen om jul
när skolläraren visade proverna på
jultidningarna. Då gällde det att lägga
sina ord väl hemma så man fick tillåtelse
att köpa en eller helst flera sådana där
vackra publikationer.
Bröd skulle bakas och stora ugnen eldas
upp med björkved och sorgfälligt borstas
ren med en gåsavinge. Man gjorde också
ett särskilt bak med litet mindre
brödkakor. Dem gav man till de fattiga.
Det hörde till att dessa varje jul gick runt
i gårdarna och bad om “julakost”. I
Långasjö på 1910-talet brukade det
komma ett tiotal och be öm litet i sin
fattiga påse.
- Så snart det blivit dager på julafton
skulle man ut och hugga julgran. Det var
en stor dag när man äntligen blivit så
vuxen att man fick följa med. Bössan var
nästan lika viktig som yxan på den
utflykten. För hade man tur och Jösse
otur, kunde man få med en julhare hem.
- När man kom hem från skogen med
granen var det färdigpyntat och fint i
stugan och man kände att nu var det jul.
När julgranen satts på fot fick vi barn gå
till bagarns Lina och hämta julgubbarna
som beställts. Julgubbar, det var gubbar,
kärringar och hästar bakade av vetedeg
och dekorerade. Våra var litet extra fina,
för vi var liksom släkt med bagarns, och
våra “julahästar” hade stiliga tömmar.
Julgubbarna skulle stå på skänken och
se fina ut ända till Tjugondedag Knut,
när det var julgransplundring. Men då var
de så stenhårda, så man knappt kunde
äta dem, utan de blev ofta över.
- En annan sak, som såg god ut men som
inte smakade något vidare, var de gubbar

i någon sorts vit deg, dekorerade med
rött och brunt socker, som hängde i
julgranen.
- Julfirandet på riktigt började när det
blivit mörkt och djuren i ladugården fått
sin extra förplägnad. Julafton avslutades
alltid med att någon vuxen läste
julevangeliet och alla sjöng julpsalmen.
Julottan, det är det julminne som starkast
etsat sig in i mitt minne, säger Hugo
Ingelsson. Längs kyrkvägen brann det
ljus i varje fönster, hästskjutsarna kom i
långa rader med bjällerkransar i alla
tonarter, julgranen var tänd i prästgården,
ljusen lyste i kyrkfönstren och hästarnas
tramp ekade i kyrkstallarna - det är
intryck som försvunnit med motor-
fordonen. När “Var hälsad sköna
morgonstund” förklingat och prästen
trädde inför altaret i sitt långa vita skägg
och den gamla vackra mässkruden
frågade jag mor om det var julens ängel
eller Gud själv. Ar 1913 förändrades
familjens  julfirande något - Hugo
Ingelssons far blev kyrkvärd.
- För det första försvann han från
julgranshuggningen, berättar Hugo
Ingelsson. I stället gick han till kyrkan
för att sätta fram ljusen. På juldags-
morgonen måste han hemifrån före
klockan 5. Så dags fanns det inga ljus i
fönstren längs kyrkvägen, prästens
julgran var inte tänd, det fanns inga
bjällerkransade hästar på väg till kyrkan
och det lyste inte välkomnande i kyrkans
fönster. Bara i den spöklikt mörka
sakristian brann ett ensamt ljus och där
kändes det tryggast att få hålla far eller
mor i handen.
- En sådan julstämning som jag kände
som barn har jag aldrig återfunnit senare,
säger Hugo. Ingelsson. Beror den på vår
tids ändrade syn på julen?

Långasjö kyrka
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i Långasjö Bygdegård 
Söndagen den 13 januari kl.15 

 
Det blir underhållning, fika, 

dans kring granen och så  
kommer tomten på besök! 

 
Välkommen! 

 
 

Arrangör: Långasjö GOIF´s Supporterklubb 
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Tack för gott samarbete under
året!

God Helg
önskar

Långasjö Hembygdsförening

Nattvaktsträff  i Långasjö
Bygdegård

Vi hälsar alla som har kört eller åkt med Långasjös
nattvakt välkomna till en träff  i Bygdegården.

Det är nu ett år sedan starten och vi vill gärna ordna något
för alla dem som ställer upp för nattvakten. Vi träffas för
information och bjuder på lite mat som bekostas av
nattvakten. Vi hoppas att så många som möjligt av er som
deltagit kan komma denna kväll.

Samordningsgruppen för Nattvakten i Långasjö

OBS!  Anmälan senast den 17 jan till Anders H 50376 eller Mats

G 50457

Välkomna till
Bygdegården
den 25 januari
kl.18.30!

 
 

Lucia i Långasjö 
Torsdagen 13 december 

 
 

 
Övningstillfällen 
 
Onsdagen 14 november, kl. 17.00 
Onsdagen 28 november, kl. 17.00 
Onsdagen 5 december, kl. 17.00 
 
Plats: Sockenstugan 
 
Ledare: Britta Mård 
 
Arrangör: Långasjö Rödakorskrets 
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Välkomna alla
föreningar i
Långasjö till ett
gemensamt
möte !
Sockenrådet vill gärna bjuda in
ordförande el. annan av ordf.
utsedd person, i samtliga
Långasjös föreningar, till ett möte
där vi gemensamt kan diskutera
frågor inför fram-tiden, t.ex.:

- Nationaldagsfirandet
- Hemsida för Långasjö
- Inflyttning till Långasjö

När?  Söndagen den 3 feb kl. 18.30
Var?  Sockenstugan
Anmälan? Ja, senast den 27 januari

till:  Olle  –   tel.: 50425
eller: Ethel –  tel.: 50465 (dagtid)

Väl mött!
Långasjö Sockenråd

Hembygdsstugan
Så här glad blir man när man bakar
våfflor och kokar kaffe i Hembygds-
stugan i Långasjö.

Här är vi på väg till den traditionella
festen på Amigo där vi äter en god
middag och röstar fram vem som skall
få ta del av en del av vårt överskott.
I år beräknade vi att vi kunde dela ut
16 000:- kr., 4.000:- kr vardera fick:
Kamratföreningen Brandvärnet,

Nattvakterna, Träskoposten och
Allégården. En kommitté bestående av
Ruth Elofsson, Gun-Britt Gunnarsson,
Ingegerd Svensson, Aina Fransson och
Maj-Britt Jonasson skall se till att dessa
pengar kommer Allégårdens boende till
del.
Från och med nästa år kommer Ingegerd
Svensson, Gun-Britt Gunnarsson och
Anne-Marie Månsson att ansvara för
verksamheten i stugan. Siv och Barbro
finns med, men mera i bakgrunden.

Barbro Krona

Röda Korsets
insamlingar i
Långasjö

I Långasjö använder vi oss av ett
unikt tillvägagångssätt vid
insamlingar. Vi använder oss helt
enkelt av den gamla roteindelningen.

Förr i tiden var socknarna indelade i
rotar, som var en äldre militär
rekryteringsenhet vanligtvis 10 eller 20
man av vilka, en av dem antogs till
krigstjänst eller också ett antal gårdar som
skulle hålla en soldat. Under indelnings-
verket skulle två hela hemman hålla en
soldat. I formering på linje kallades förr
de soldater som stod bakom varandra för
rote. I flygvapnet bildar två plan en rote.
Rote kunde aven vara en social vanligen
avgränsad enhet inom vilken man hade
vissa kollektiva skyldigheter t.ex.
fattigrote eller att man hade en
administrativ uppgift, att genom
roteombud ansvara för folkbokföringen.
Långasjö socken är indelat i rotar. Röda
Korset i Långasjö använder sig av

Långasjö
rödakorskrets
informerar
TACK till alla generösa sockenbor
som skänkte pengar till Röda Korsets
höstinsamling.

Ett stort tack också till våra roteombud
och övriga medhjälpare, som under tre
timmar samlade in 12 225 kr. Detta går
till socialt arbete i Sverige.
Insamlingen till Världens barn blev 2005
kr tack vare kollekt från Jaktvesper och
bössa i Lanthandeln.

Britta Fransson

roteombud vid insamlingar. En eller två
personer från var je rote går med
insamlingsbössa i sin rote. Insamlingen
sker oftast på en söndag. En vecka innan
insamlingsdagen skickar Röda Korset ut
ett blad med posten till alla invånare i
vår församling om att vi kommer med
insamlingsbössor och anger där dag och
tid. Fördelarna är många med rote-
indelning. Insamlaren känner dem man
besöker och alla känner insamlaren.

Jag är insamlare och har så varit sedan
1973 och man vet att man alltid är väntad
och välkommen. Om det inte är någon
hemma i husen man ska besöka hänger
det ofta ett kuvert med pengar adresserat
till Röda Korset på handtaget. Resultatet
blir alltid bra, dels är Långasjöborna
givmilda, dels fungerar rotemetoden bra.
Inga snåla smålänningar här inte! Cirka
13-14 kr per person är ett strålande
resultat vid höstens insamling.
Möjligheten finns att roteombuden även
kan fungera som medlemsvärvare. Ett
gammalt system som fungerar bra även
idag.

Zarah Arvidsson

FEST PÅ GÅNG...
Hyllningssånger och tal skriver jag,
så har Du någon/något Du vill fira,
hör av Dig till mig på:
ewa-britt.nilson@swipnet.se
www.bontwo.com
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VISOR & DIKT VISOR & DIKT 

I JULETID I JULETID 

 
KOM, DELA EN STÄMNINGSFULL KVÄLL I 

JULENS TECKEN 

MED ETT GÄNG ARTISTER  

FRÅN OLIKA DELAR AV SMÅLAND 

Lördagen den 8 dec. kl. 17:00 

I Långasjö bygdegård 

Köp er biljett hos Odd och Diana, på Geijerv. 5  

 i Strängsmåla mellan 1-30 november 

Biljettkostnad 70kr/vuxen och 40 kr/barn under 12år 

För mer info. Ring: 070-279 97 08 

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!                                                     

 

 
Årsmöte Långasjö GoIF 

 
Torsdagen den 6 december kl. 19.00 i 

klubblokalen 
 

Välkomna  
Styrelsen 
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Vinterkalender

November
25/11 Tömkörningskurs, ridhuset
28/11, kl. 17.00 Lucia övar, Sockenstugan

December
5/12, kl. 17.00 Lucia övar, Sockenstugan
6/12, kl. 19.00 Långasjö GoIF, årsmöte i klubblokalen
8/12, kl. 17.00 Visor & dikt, Långasjö Bygdegård
10/12 Föreläsning, ridhuset
10/12, kl. 14.00 Långasjö PRO, julbord i Sockenstugan
13/12 Banken bjuder på “lusse-fika”
13/12, kl. 18.00 Lucia i kyrkan
16/12, 15.30 Luciashow i ridhuset
19-21/12 Banken bjuder på glögg o pepparkakor

Januari
5/1, kl. 19.00 Dans i Bygget
13/1, kl.15.00 Knutsfest, Långasjö Bygdegård
13/1, kl. 16.00 Luftgevärsskyttet börjar, Luftgevärshallen
23/1, kl. 18.30 Kurs i den kristna tron, Sockenstugan
25/1, kl. 18.30 Nattvaktsträff, Långasjö Bygdegård
28/1, kl.14.00 Långasjö PRO, Sockenstugan

Februari
3/2, kl. 18.30 Föreningar i Långasjö möts, Sockenstugan
14/2 Emmabodadagen
15/2 Manusstopp, Träskoposten
25/2, kl. 14.00 Långasjö PRO årsmöte i Sockenstugan

Vintern -07/08 Se Långasjö Församling informerar God Jul och Gott Nytt År
önskar

Långasjö Antikt och Loppis

Backegårdsvägen 47

Välkommen till vår lilla
charmiga Julmarknad

1:a dec – julafton

Öppet alla dagar 11.00 – 17.00

Adventsartiklar, julklappar, bakverk

Julgodis samt allt som hör Julen till

Alla helgdagar är Överraskningar!
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FÖRETAG I BYGDEN

Långasjö Bilservice
I detta nummer är vi nyfikna på verksamheten som
bedrivs i Arne Johnssons gamla anrika verkstadslokal på
Klintakrogsbacken i Strängsmåla.
Sedan Långasjö Båt och Fiske lämnade lokalerna för att
flytta till Ödevata har det hängt en ny skylt där med
erbjudande om bilvård och styling av bilar.

Det är med den föreställningen jag kliver in i lokalen och väntar
medan ägaren Jürn Herschmann tar hand om en tysk kund
som haft bilen på reparation. Samtalet är på snabb tyska och
jag försöker hänga med och minnas den tyska man en gång
fick lära sig. Kanske jag måste intervjua på tyska?
Inte alls, Jürn pratar förvånansvärt bra svenska och älskar för
övrigt Sverige och friheten här.
Han ser nöjd ut när han konstaterar att hans verksamhet nu
börjar rulla på och fler och fler kunder anlitar honom. Och
det är inte alls tal om någon bilstyling utan en vanlig hederlig
bilverkstad där man reparerar bilar, servar och lackerar (i mindre
omfattning).

Men låt oss ta det från början, eller i alla fall en bit in från
början.
För fyra år sedan var Jürn på semester i Sverige och passade
då på att hälsa på sin kompis Patrik som jobbade i Lessebo.
Längtan efter att själv bo i detta vackra land växte sig så stark
att han redan samma år tog sig till Småland och flyttade runt
och tog tillfälliga jobb. Han jobbade bl a på Nybro bilekipering
och sedan på Christer Franssons bilservice i Emmaboda i ett
år.
I januari 2006 köpte han verkstaden på Klintakrogsbacken men
hade samtidigt familj och en bilverkstad hemma i Berlin. Detta
löste Jürn genom att jobba växelvis två veckor i Tyskland och
två veckor i Sverige.

För att hålla verkstadslokalerna igång hyrde Jürns kompis Patrik
in sig och drev under en tid en verksamhet med bilvård och
bilstyling, vilket inte blev någon fullständig succé. Idag ligger
den verksamheten nere.

I januari 2007 flyttade hela familjen permanent till Sverige och
Jürn startade på allvar upp den bilverkstad han drömt att få
ägna sig åt; laga, reparera, lacka, städa och lite bilvård. Jag gör
allt, säger han lite oförskräckt. Lagar i alla fall alla slags bilar,
lägger han till. Han är utbildad bilmekaniker i Tyskland och
har senare lärt sig lackering genom praktik

Han visar mig lokalerna som är mycket större inuti än det ser
ut utanpå. Det är rent och snyggt och alla verktyg hänger på
sin plats..
 - Mycket tid och pengar har gått åt till att renovera lokalerna

som var gamla och slitna. Senast idag var en rörmokare här
och bytte ut alla element till nya. Så fort det kommer in pengar
investerar jag dem i lokalerna eller köper verktyg och maskiner,
berättar han.
Nästa år planerar han att köpa in en lackeringsbox för att
kunna ta större lackeringsjobb.
Jag får titta överallt. I pannrummet sprakar det i vedpannan
och personallokalerna är nymålade. I ett hörn är det en
tvätthall och i en annan hörna står kompisen Robin
Andersson och plockar med ett eget objekt. Han hyr in sig
för att ägna fritiden åt att få fason på sin bil.

Även kunderna har börjat hitta hit, det är mest äldre personer
men även företag som Dackebuss och Geijer. Jürn hoppas
naturligtvis att fler ska upptäcka Långasjö Bilservice, även de
mellan 30 och 50.
Han skulle vilja anställa en bilmekaniker för att själv kunna
ägna mer tid åt renovering av gamla bilar, det är flera sådana
jobb som väntar!

Förutom att laga bilar finns det andra intressen som han
försöker hinna med, t ex att fiska och vara i naturen. I
november flyttar hela familjen från Emmaboda till en villa i
Långasjö, så kvällar och helger har ägnats åt husrenovering.

När jag tackat för intervjun och står utanför märker jag hur
trevligt det är att det lyser inne i lokalerna, att det händer
något där, att någon tror på en framtid i en verkstad, i
Strängsmåla, i Långasjö i Sverige!

Text och foto Katarina Jonasson

Jürn Herschmann, ägare av Långasjö Bilservice
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Johnny Helmersson –
möte med en som bara
tänker på bilar!

Det är spännande att få träffa en riktig fanatiker, det är
inte så ofta det händer! Möjligtvis en sak till förutom bilar
upptar Johnnys tid och det är sonen Hampus, snart ett
år, som glatt tjutande kryper över golvet och försöker
komma undan när pappa ska ta på han strumporna.

Efter en stund är Hampus ordentligt påklädd och vi är på väg
ner till verkstaden som ligger i sluttningen under ladugården.
Här på gården i Trollamåla bor det tre generationer och det är
bilar som färgar deras liv och leverne, helg som vardag.
Johnny beskriver sin pappa Erik som motorn i det hela. Han
bor i det stora gula huset. Johnny bor med sin familj i det lilla
röda huset. Familjen består av Johnny, hans sambo Sofi, Sofis
son Oliver 9 år och deras gemensamma son Hampus 1 år.

I verkstaden finns Erik som dagtid ägnar sig åt sitt jobb som
truckreparatör och resten av tiden med bilar. Johnny är likadan,
jobbar på Berglunds motor i Moshult och sedan hem och ägnar
resten av dagen åt bilarna hemma.
Hängande runt Johnnys Buick super riviera från 1951, berättar
han i snabb takt om sitt motorintresse och alla dess inriktningar.
Från mars till oktober har han i år kört folkracetävlingar i
Team Bosses Boys Racing. Han nickar åt en rejält bucklig Opel
Ascona som tydligen är tävlingsfordonet. Det är Smålands
Bilsportförbund som anordnar tävlingarna och det verkar som
det är en kul grej!
Johnnys Buick är ett projekt som han pysslar med på lediga
stunder.
1982 startade Johnnys pappa firman ”Helmerssons
fordonsreparationer” i Trollamåla och idag är det både far
och son som reparerar bilar där. Mest amerikanare, men Johnny
fixar även ”svenssonbilar”, men jag ska sluta med det och helt
ägna mig åt amerikanare skyndar han sig att inflika.
”Svenssonbilar” är alla andra bilar utom amerikanare. Båda
två är utbildade fordonsmekaniker, Johnny är även utbildad
billackerare och bilplåtslagare.
Hampus sitter i sin vagn och tittar på oss. Snoret rinner och
Erik hämtar torkpapper från en stor rulle inne i verkstaden.
Johnny har en intensiv önskan att Hampus blir lika
bilintresserad som han, det skulle underlätta!

Vidare är Johnny ordförande i US Car Club som har sitt säte
i Emmaboda. Där samlas de som är särskilt intresserade av
amerikanare och den musikstil som hör till. Mest är det
gemenskap med likasinnade, men de arrangerar även en del
evenemang där bilar naturligtvis är inblandade.
Semestern ägnas delvis åt att besöka motorträffar runt om i
landet. En utav de största bilträffarna är Power Meet i Västerås
där bilar, musik och prylar från rockabilly-tiden exponeras.Det
kan tyckas som ett slöseri med tid att skicka ut en reporter

Tre generationer Helmersson framför verkstaden i Trollamåla.
Erik, Johnny och lille Hampus

som är fullständigt okunnig om bilar, men jag hade varnat
dem. Tack och lov förklarar båda tålmodigt vad alla biltermer
innebär och att ”custom” inte är ett bilmärke utan ett sätt att
styla bilar (tror jag).

Erik visar lite mer vad han sysslar med. I verkstaden lagar han
amerikanare och ”hot rods” (gammal bil med gammalt
utseende men med modern motor och drivlina).
Han importera även amerikanare, har själv varit ”over there”
ett par gånger och handlat bilarna. Hemma görs bilarna klara
för besiktning och sedan säljs de vidare genom
djungeltelegrafen. Det är bilentusiaster från hela landet som
hör av sig!
I ett garage har han ett annat objekt. Det är en veteranbil av
märket Ford modell A från 1931. Han tror att den kan säljas
för ca 130 000:-! Passande nog är Erik med i Emmaboda
motorveteraner, men i den föreningen är man mer vidsynt än
i US Car Club eftersom här platsar allt som har en motor, bara
den är 30 år eller äldre.

Vi går in för att fortsätta intervjun eller för min del bilskolan
och Johnny får frågan om hur allt detta började, detta intresse
som blivit en livsstil?
- Det har alltid varit bilar och motorer, det har alltid gått före
allt annat, kommer alltid att göra. Det första ord jag sa var
HD. Erik nickar instämmande.
Johnnys liv präglades tidigt av ett bilintresse. Som tvåring
demonterade han leksaksbilar och sprang ner till pappa Erik i
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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) 
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verkstaden och ville att han skulle laga dem. När han var sju år
körde han jeep på gärdena runt gården och att bygga lådbilar
hörde också till favoritsysselsättningen. Som fjortonåring fick
han sin första cross.
Sedan följde en tid med utbildning och jobb på annan ort,
men han flyttade tillbaka till släktgården 2004.

- Är hon fortfarande kvar! utbrister Oliver som kommer hem
från ett utvecklingssamtal på skolan och får syn på mig. Att
intervjua Johnny är tidskrävande, telefonen ringer nästan hela
tiden och det pratas bilar och bilarrangemang osv. Hampus
har aktiva timmen och kryper runt överallt där han inte får
vara.

Johnny Helmerssons stolthet –Buick Super Riviera från 1951

Mitt i allt dyker en kompis till Johnny upp, 50-talsfrillan och
övrig klädsel avslöjar att även han är fast i bilarnas värld. Är
man såld på amerikanare ingår det även ett intresse för
rockabilly-musiken och den tidens kläder och frisyrer.

Johnny och hans kompis berättar om ”Old style weekend”
som arrangeras av klubben A-bombers i Uddevalla sedan ett
par år tillbaka. Här får bara bilar och motorcyklar upp till
årsmodell 1956 ställas ut och sådana här arrangemang är något
som växer enormt intygar de. Varför just bilar som är tillverkade
innan 1956 är intressanta beror på att efter det årtalet ändrades
bildesignen radikalt och bilarna smyckades efter detta magiska
årtal med vingar och annat bjäfs som entusiasterna inte värderar
så högt.

På denna träff  och utställning anordnas back-race för bilarna
och deras ägare. Man kör upp för en backe två gånger och den
som kommer närmst sin egna första-tid vinner. Inte så enkelt,
men roligt!

Det kanske vore något att arrangera i Långasjö, skaka fram
några bilar och mc tillverkade innan 1956 och köra uppför
Geijerbacken, så har vi någon glädje av den också!

Katarina Jonasson
Text och foto
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            BANKEN OCH JULEN 2007

          Under december 2007 kommer vi att ha följande aktiviteter:

             13 december            Luciadagen bjuder vi på ”lusse-fika”
            19-21 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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Samarbete
Ett nytt samarbete har inletts inom seniorfotbollen,
mellan Lindås och Långasjö. Styrelserna och fotbolls-
sektionerna i de båda föreningarna har under hösten
arbetat med projektet och första söndagen i november
beslutades om ett samarbete mellan de båda
föreningarna.

Detta är en naturlig fortsättning på det samarbete som pågått
under flera år på ungdomssidan och ett resultat av den
spelarbrist vi har kämpat med under de senaste åren. Lindås
har några tuffa år bakom sig då man ramlat från div. 4 elit,
sedan ner i div. 4 och nu i år ramlade man ner i 5an. Officiellt
träder samarbetet igång den 1 januari 2008, men redan nu
genomförs gemensamma träningar. Ett 25 tal spelare har
föreningarna tillsammans och räknar med att ha ett A och ett
B-lag. Lindås/Långasjö A-lag kommer att ta Lindås plats i
division 5. Tränare är i skrivande stund inte klart, men
förhoppningsvis när detta nummer trycks. Det blir alltså
seniorfotboll i Långasjö även nästa år – nu i rödsvarta tröjor.

Ett par seriesegrar
Ungdomslagen i seriespel resulterade i två seriesegrar nämligen

13

ELL (Emmaboda/Lindås /Långasjö) F94 och Emmaboda/
Långasjö F96.
Bland pojklagen lyckades Robban och Rogers ELL P95/96
bäst genom att placera sig på en tredjeplats. Laget är ett
samarbete inom ELL, och detta lag har till största delen bestått
av Lindås/Långasjögrabbar. P92/93, P94 och P97 hamnade i
sina tabeller i mitten eller nedre halvan.
Långasjö PF99/00 har tränat och spelat flera träningsmatcher
mot olika lag som Emmaboda, Lindås och Skruv.

Jubileumsskrift
Två av våra medlemmar, Anna Gunnarsson och Annie Berg,
har som ett examensarbete på gymnasiet gjort en
jubileumsskrift från Långasjö GoIFs jubileumsår 2007. Skriften
kommer att stå klar i december, så håll utkik efter denna.
Printfabriken i Karlskrona, som trycker Träskoposten åt oss
Långasjöbor, ligger bakom tryckningen av jubileumsboken och
vi vill härmed framföra till dem vårt varma tack!
Ett stort tack även till Anna och Annie för allt jobb ni har lagt
ner för att dokumentera föreningens historia.

Långasjö GoIF genom Ann-Helen Alexandersson

Seriesegrare i F96

ELL (Emmaboda Lindås Långasjö)
F94 blev seriesegrare i F94 SÖ.
Laget består av längst bak ledare: Lasse
Nyström, Jan-Erik Widstrand, Conny
Viktorsson, Tino Karastogiannis, Sven-Olof
Pettersson och Misko Popov.
Spelare övre raden: Elin Bertilsson, Moa
Berglund, Nina Johansson, Tove Pettersson,
Sara Wolf, Jessica Pettersson, Emma
Hillerbratt, Anna Franzen, Beata Axelsson,
Bea Zettergren, Stina Steen, Julia Sjölund.
Nedre raden från vänster: Mia Cipra, Maja
Larsson, Elin Nyström, Elma Licina, Frida
Klinthäll-Steen, Annelie Birane, Nektaria
Karastogianni, Emelie Ljungqvist, Ellen
Hagström, Lina Viktorsson.
Målvakter: Melinda Popov, Makda Embaie
Saknas på bilden: Sanna Johansson, Tilda
Jonsson och Klara Johansson

Årsmöte Långasjö GoIF
Torsdagen den 6 december kl.
19.00 i klubblokalen
Välkomna
Styrelsen
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Vi har öppet veckans alla dagar med
fullständiga rättigheter.

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

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

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

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
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100-årsjubilerade Lindås Musikkår spelar          Foto Jan-Erik Fransson

Hästsportklubben
informerar

När höstmörkret lägger sig allt tidigare på kvällarna så
ökar aktiviteten i ridhuset. Det är en förmån att ha
tillgång till ett så fint ridhus när ruskvädret viner runt
knuten.

Ridhuset används nu flitigt för träning i dressyr och hoppning,
hundar tränas i agility och lydnad, hästar tränas i agility.

Närmast förestående kurser denna höst är Akademisk
ridkonst för tränare Christofer Dahlgren. Detta är den 4: de
och sista Akademiska träningen för i år. Nya kurser planeras
till våren.

Helgen, 16 – 18/11 är det en helgkurs för Rebecca Tell.
Rebecca Tell är Young Rider i fälttävlan på elitnivå.
Under tre dagar delar hon med sig av sina erfarenheter att
träna och tävla fälttävlanshästar.

25/11, är det en tömkörningskurs för den flerfaldige
världsmästaren Marie Kahrle.

10/12, är det föreläsning i Mental träning, Bäst till häst, med
Susanne Egemar.
Medlemmar i LHSK bjuds på föreläsningen.

16/12, är det traditionsenligt Luciafirande i ridhuset med
hästshow och lotterier. Kl. 15.30 börjar föreställningen.

 Välkomna!

Mer information om ovanstående aktiviteter finns att läsa på
hemsidan, www.lhsk.se.
Klubbens hemsida har förnyats och ska fungera nu efter en
period av dålig tillgänglighet.

Ta för vana att alltid kolla vad som är på gång i klubben.
Birgitta Davidsson
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Torparsonen
från Hvilan

John på Hvilan, minns ni honom?
Torparsonen, som ville studera, som
blev folkskollärare i Långasjö och
hembygdsvän av stora mått. Några
kanske t o m känner honom som
inspiratör till den omtalade Långasjö-
andan. I själva verket hade han i sin
tur fått inspirationen av Adel i
Pellamåla som myntade begreppet:
Det ska gau!

Jag har i egenskap av hans dotter blivit
ombedd att skriva en artikel om honom
och hans liv och gärning. Det kan bli en
hel följetong!

John föddes 1910 som första barnet till
torparparet Oskar och Augusta
Johansson på Hvilan. John brukade själv
berätta om sitt dramatiska intåg i denna
världen. Ja, han kunde ju inte minnas så
mycket förstås, men genom ett upphittat
brev hade han fått veta att ”Augusta och
Oskar på Hvilan har fått en son, men
han är mycket klen och ingen vet om han
får leva”.
Nå, barnmorskan fixade till det hela
genom att doppa honom i ömsom kallt
och varmt vatten och krabaten kvicknade
till! Han skulle komma att klara sig i 93
år!

John fick två syskon: Martin och Rut.
Uppväxten på Hvilan blev en god
blandning av allvar och lek. Systern Rut,
som nu är 94 år och bor i Växjö, har
mycket roligt att berätta från
torparbarnens uppväxt. Torpet Hvilan
var och är fortfarande en ljusglimt i den
mörka Häljanäsaskogen. Här blommade
alunrot och löjtnantshjärtan, här
mognade äpplen på de välansade träden,
här dukades köksbordet under
astrakanen i trädgården på sommaren.
Mor Augusta trollade fram de godaste
rätter på enkla råvaror, släkten från
Karlskrona och andra orter kom gärna
och åt upp sig på det lilla torpet i skogen.
Men självklart var vardagen också fylld
av hårt arbete. Far Oskar brukade torpet
och var dessutom skomakare. Han
kunde sy ett par nya läderstövlar på ett
dygn, men då gällde det att ligga i!
Åkertegarna var små och steniga och

stenbrytning för hand var ofta
förekommande. ”Kom pojkar, så går vi
ut och bryter sten, medan vi vilar
middag”, påstås Oskar ofta ha sagt till
sina söner. Johns håg stod inte direkt till
stenbrytning. Han ville hellre sno åt sig
en stund med en god bok och då kunde
dasset vara en lämplig tillflykt. Martins
håg stod åt snickerihållet. Men han lärde
också upp sig till skomakare. Rut påstår
att hon satt och gungade hela dagarna,
eftersom hon inte fick hänga med
pojkarna. Hon framställer gärna sig själv
som en liten busunge, och hur det var
med den saken är det numera bara hon
som vet. I alla fall var det hon som sköt
på Mandusas oxe med pil och båge, så
att pilen fastnade i djurets kropp och
kusin Ingegerd skrek att nu skulle
Mandusas oxe dö och vad skulle de då ta
sig till? Oxen rände till skogs, men
återkom nästa dag utan pil, hel och
välbehållen.

Torparfamiljen på Hvilan:
John, Oskar, Rut, Martin och Augusta

Torparbarnen gick i skolan i Allgunås.
Vandringen dit var inte helt problemfri,
eftersom det fanns ett spökställe på vägen
dit- ett riskast, där det var bäst att offra
en pinne och sedan kuta därifrån så fort
benen bar. John var noga med detta, men
blev ganska snopen, när han senare fick
veta, att han sprungit på fel ställe! Faster
Hanna i ryggåsstugan på Hvilan var den
som underhöll barnen med spökhistorier
och annat spännande, som mor Augusta
bestämt tog avstånd från.

Efter skolgången i Allgunås, stenbrytning
och andra nyttigheter hemma på torpet
var det dags att ge sig ut och tjäna några
ören till hushållet. John fick pröva att
tjäna dräng, bryta torv och annat
hederligt arbete, och samtidigt tog han
Hermodskurser för att stilla sin
vetgirighet. Oskars bror Sven såg pojkens
studielust och kom så småningom att
hjälpa honom, så att han kunde studera
på folkskoleseminariet i Växjö. Lektor
Eric Elgqvist var också engagerad i Johns

utbildning och kom att bli en uppskattad
förebild för John i hans hembygds-
intresse. Under seminarietiden gjorde
John sitt första stora arbete om Långasjö
socken under lektor Elgqvists
överinseende. ”Långasjö – försök till en
sockenbeskrivning” blev uppsatsens
namn. Den blev det första exemplet på
hans skrivarådra. Den skulle följas av
många redogörelser och skrifter om
hembygden och dess historia.

John blev klar med sin lärarexamen och
fick, efter ett kort vikariat i Långasjö, sin
första tjänst i Kiruna!!!! Vilket kliv ut i
världen för en torparson, som helst ville
vistas i närheten av sitt älskade
föräldrahem! Nog hade han hellre sett
att han fått tjänst vid skolan i Allgunås,
men nu var tiderna såna, att det var
mycket ont om lärarjobb. Så det var inte
annat att göra, än att packa väskan och
ge sig iväg till denna avlägsna landsända.
En termin varade hans anställning i
Kiruna, där han fick ansvar för en klass
med ”vanartiga” gossar. De lärde honom
åka skidor, och han lärde dem väl också
nånting – säkert gav han dem om inte
annat en bättre självkänsla!
Efter en termin i Kiruna kom ett
glädjebud från hembygden: det fanns en
tjänst till honom i Allgunås skola! Och
en som tog sitt pick och pack och åkte
hem, det var allt John det!

Hemma i Långasjö socken väntade inte
bara arbetet vid skolan i Allgunås, John
hade också en fästmö, som väntade på
honom med ring på fingret. Hon hette
Adina och var enda dottern till ett
lantbrukarpar i Råamåla. De hade
träffats i Logen Höstrosen.

Adina och John
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1936 vigdes de i Långasjö kyrka. Den
efterföljande festen hölls i en byggnad i
kyrkbyn.
Paret bosatte sig i lärarbostaden i
Allgunås. Adina framstår som en kraftfull
och vacker kvinna med ett varmt leende.
Hon hade fått utbildning vid en
hushållsskola.
Efter ett år föddes lille Bernt och efter
ytterligare några år lille Sven. Men vid
tredje barnets födelse går allt fel. Adina
förs akut till lasarettet i Växjö, men
varken barnets eller hennes liv går att
rädda. Att detta är en förlamande
katastrof  kan var och en förstå. Systern
Rut träder in som en räddare. Hon har
följt familjen på nära håll och rycker nu
in som en reservmamma för pojkarna,
samtidigt som hon sköter hus och hem
och djur på Hvilan. Det finns ett litet
”krigsbarn” i familjen också, en finsk
pojke. Han blir omplacerad och får ett
nytt fosterhem.

Alla som mist någon närstående så
abrupt vet att det blir ett djupt sår i själen
för resten av livet. När små barn är
inblandade blir det ännu värre.

Vid tiden för Adinas död, 1943, har en
ny prästfamilj tagit plats i Långasjö
Prästgård. John söker sig till Jan Redin i
sin nöd och finner i Jan ett gott stöd och
en vän för livet.

Sen går allting väldigt fort, för fort, tycker
nog många. Men John rådgör med Jan
och får hans välsignelse inför nästa
avgörande livssteg. John har mött en ny
kvinna, folkskollärarinnan Ingrid, som
flyttat till Långasjö tillsammans med sin
mor Anna.

Det blir vigsel igen, denna gång i
Prästgården. Ingrid flyttar in i
lärarbostaden i Allgunås. Pojkarna får en
ny mamma. Ingrid kunde aldrig tåla att
en styvmor alltid beskrivs som elak i alla
sagor. En styvmor var ju just vad hon
blev, men det ordet användes aldrig!

Ingrids lärartjänst var vid kyrkskolan i
Långasjö och det stod inte länge på
förrän även John fick sin anställning där.
Lagom till dottern Annikas födelse (det
är jag!!), stod det egna hemmet Eklyckan
klart. Byggt av bror Martin förstås. Mitt
under brinnande världskrig, och
trotsande alla svårigheter. – ”Det ska
gau”!

Eklyckan

”Bakom varje framgångsrik man finns en
kvinna” och Ingrid var just en sådan.
Hon vann många sockenbors hjärtan
med sin vackra sång, sin goda smak, sina
glittrande bruna ögon och sitt smittande
skratt. Hon satt med familjen om
kvällarna över stickning eller skolböcker,
medan John odlade sina många intressen
och sitt engagemang på möten och
sammanträden.
Fast bullbak och andra husligheter
lämnade hon gärna till hembiträdet.

John kom att bo på Eklyckan fram till
sin död 2003. Vid grinden stod en
jättestor ek, som gett den gamla
prästalyckan dess namn. Den föll i
stormen Gudrun 2005. Jag var faktiskt
och knyckte en flisa som jag har slipat
till och har som minne.
Eklyckan blev en trevlig tummelplats för
oss barn. Familjen utökades med en
lillebror, Anders. Närheten till andra
barnfamiljer som prästens och
arrendatorns och Bertil Peterssons gjorde
att vi sällan var utan kamrater. Eklyckans
trädgård arbetades upp och blev till en
vacker park.

Eklycketrädgården

John kunde nu dela sin tid mellan skola,
familj och sitt stora intresse för
hembygden. Han blev tidigt (1935) vald
till hembygdsföreningens ordförande
och kom att sitta på den posten i
50 år.
Han fick också tidigt förtroendeuppdrag
i socknen som t ex i kristidsnämnden,
familjenämnden, Röda korset,
skolstyrelsen och kyrkorådet. Han var
också kyrkovärd under flera år.

Men framför allt var han de nya
initiativens mästare. Som lärare kunde
han få infall som säkert fick dåtidens
inspektörer att blekna, men som idag är
helt ”up to date”. Jag var själv hans elev
under ett par år och fick känna på hans
kreativitet. Klassrummet var en
nödlösning, nej, ut i socknen skulle vi,
helst på cykel. Ut i skogen skulle vi och
leka Nils Dacke. Intervjua gamla gubbar
och gummor skulle vi, helst med en
Tandbergspelare bredvid. Ge ut tidningar
skulle vi. Ha sammanträden skulle vi. Åka
till huvudstaden skulle vi. Och detta är
bara några exempel.

Klass 5, 1955

Ingrid och John

Men det är väl framför allt som idéspruta
i hembygdsföreningen som socken-
borna minns honom. Hembygds-stugan
mitt i byn kom på plats på Eric Elqvists
initiativ och med det var marken bruten
för idel nya projekt. John svingade
klubban i hembygdsföreningen och
kunde för det mesta entusiasmera hela
styrelsen för det ena projektet efter det
andra. Emigrationen till Amerika var ett
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ämne som berörde många i bygden.
Emigrantcirkeln bildades och många
timmars forskning av många engagerade
personer resulterade i den omfångsrika
boken: ”En smålandssocken emigrerar.”
Emigrantmonumentet vid kyrkan
invigdes under pompa och ståt. Professor
Amandus Johnson hälsades välkommen
och fick plantera en lind. Kulmen blev
en amerikaresa sommaren 1962. Den
skulle följas av flera.

En övergiven torpstuga på Bastön i sjön
Törn väcker Johns intresse och
medömkan. Snart är den hans och med
hjälp av familjen och broder Martin
renoveras den pietetsfullt och blir
beboelig igen. Där kan familjen koppla
av med bad och fiske och goda vänner,
skolklasser och hembygdsvänner kan
inbjudas till studiebesök.

Stugan på Bastön

Kyrkstallarna stod ivägen för den nya
genomfarten. Dags för uppfinnings-
rikedom! Vi flyttar dem en bit och
renoverar upp dem till vandrarhem.

Kyrkallén stod också ivägen. Den kunde
man inte flytta, men ”so what” – hugg
ner dom, så planterar vi nya.

Troell söker efter ett lämpligt torp till
Utvandrarfilmerna. Traktens hembygds-
föreningar söker med ljus ochlykta och
erbjuder det ena torpet efter det andra.
Men Troell är kräsen och ser ut att vilja
söka vidare i en annan landsända. Men:
”Det ska gau!” och plötsligt kommer man
på att jamenvisst, Klasatorpet! Och Troell
blir förälskad vid första ögonkastet. Fast
husen måste fixas till, de ser för fina ut.
Inga problem – ”det ska gau”.

En sjö har försvunnit!!! Min barndoms
badsjö bara krymper och krymper.
Sothönsen får knappt plats. Frågan väcks
i hembygdsföreningen. Men nu får det

väl ändå vara nog! Flytta stallar och andra
små hus går väl an, plantera en ny allé är
väl trots allt möjligt, men återuppväcka
en död sjö – där går väl ändå gränsen!
Men hur var det nu han sa, Adel i
Pellamåla? (”Det ska….”). Det går inte
lätt som en plätt – men trägen vinner.
Nu ligger sjön där som ett blått öga och
glimmar mitt i byn. Men se upp, jag tycker
den håller på att krympa igen!

Jag kan inte åta mig att räkna upp alla
möjliga och omöjliga projekt som John
varit med och petat i. Det skulle vara
ridhuset i så fall –men tro det eller ej –
han köpte allt en andel eller två.
Precis som i ICA-butiken.   Han var väl
inte precis den som höll mest i hacka och
spade. Han såg kanske att andra var
bättre på det än han. Men idéer hade han,
och visioner. Dessutom hade han ett visst
mått av övertalningsförmåga. Men han
fick också mothugg ibland, även om han
inte precis var den som gav upp för det.

Mitt under hans mest dynamiska period
kom emellertid ännu ett hårt slag att
drabba honom och hans familj. Ingrid,
som varit hans hustru sedan 1943, och
en härlig och färgstark mor till oss fyra
barn, drabbades av cancer. Hon var också
älskad av många Långasjöbor, skolbarn
och goda vänner. Många kom på besök
under hennes sista tid och tog farväl.
Hon slutade sina dagar hemma på
Eklyckan 1 jan 1965. Vår gode granne
och vän Jan Redin vakade med oss den
sista natten.

För John var detta ett andra hårt slag.
Tre av oss barn var ”utflugna”, Anders
var fortfarande en liten pojke. Det blev
en svår tid.

John fullföljde sin lärargärning i Långasjö
skola och gick i pension. I samband med
pensioneringen studerade han etnologi
vid universitetet i Uppsala.

Som ett tidsfördriv författade han ett
bygdespel med titeln ”Gråt inte mor, i
Amerika får du dricka bönekaffe”. Det
uppfördes i Granet, en liten glänta nära
nuvarande Filadelfiakyrkan, där det en
gång legat ett torp, där handlingen
utspelar sig. Folk från bygden gestaltade
de olika rollerna.

Som en vidareutveckling av sjöreno-
veringen, anlades den rullstolsvänliga
promenadvägen runt sjön, en mysig
sjöveranda och ett himmelshögt
fågeltorn. Och så bildades den
Naturvårdsförening som idag sköter hela
anläggningen på ett så fantastiskt sätt!

John följde allt detta med glädje och
entusiasm. Alltid hade han något på gång.
T ex skrev han ett kapitel till Långasjö-
krönikan, en föreläsning eller en artikel i
något ämne. Ständigt något på skriv-
bordet som fångade hans intresse.

Tredje kvinnan i hans liv hette Inga.
Många av er minns henne. Hon var
hushållslärare i Uppsala och var ofta i
Långasjö hos John och bodde periodvis
på Eklyckan. Inga slutade sina dagar på
Allégården i Långasjö.

John och Inga

Och på Eklyckan åldrades John. Rak i
ryggen så länge det gick, sedan böjd över
sin rollator.
Som ett sista prov på sin initiativkraft lät
han asfaltera gången upp till huset, för
att kunna promenera på den utan att köra
fast. Sommaren lång satt han i sin
hammock. Hemtjänsten skötte det
dagliga, grannarna i prästgården och
goda vänner höll kontakt. Rut Elofsson
blev en trygg person i hans närhet. Vi
barn försökte stötta. Som den trogne
kyrkobesökare han var, försummade han
aldrig en söndagsgudstjänst. De sista åren
tog han sig till kyrkan med goda vänners
hjälp.
Trots att han hade svårt att förlika sig
med sin roll som gammal och skröplig,
brukade han ofta citera en vers från sin
barndom:
 ”Jag är förnöjd med lotten min, och
tackar Gud för nåden sin.”
Han fick sluta sina dagar i sitt hem.
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Så här vill John att vi ska minnas honom.

Porträtt av John i 70 årsåldern

Om du vill läsa mera om Johns ungdom
och om hans verksamma liv i hem-
bygdens tjänst tillsammans med goda
medarbetare, kan du försöka få tag i
Långasjökrönikan från 1985 och läsa
artikeln ”Här är mitt liv”
I boken ”Långasjö igår och idag”,

Att jaga kanin
Det finns många sätt att jaga djur.
Killar och män brukar jaga med
bössa, men vi tjejer kan jaga med
spade och badlakan.
Ni läste rätt. En morgon jagade vi
tjejer djur på detta sätt.

Min kamrat hade varit ute på kvällen och
grävt fram 15 stora feta daggmaskar, som
dottern skulle ha till fisketuren dagen
efter. Hon hade lagt dem i en burk och
satt på lite plast så de inte skulle
försvinna.
Morgonen där på, så var det bara att
hämta burken och åka till skolan, trodde
hon. När de kom ut i ladan var burken
nästan tom så när på en liten vilsen
stackare. Alla andra var spårlöst
försvunna. Vad gör man då? Jo man tar
barnen och en spade och in i bilen, och
ut i skogen för att leta rätt på nya maskar.
Den morgonen hade hon tur, för det
fanns många. Nu var tiden knapp för att
komma i tid till skolan.
Jag själv fick ett samtal från Thomas
07.25. Han berättade att Brunis hade
smitit ut under natten. Detta är en av våra

bruna kaniner, som är mycket envis.
Under samtalet fick jag syn på henne, och
sprang ut. Döm av min förvåning, när
jag upptäcker att det inte är Brunis utan
Mamsen. Jag tittade på burarna och såg
att även den andra buren var öppen. Jag
började jaga henne, men hon han precis
hoppa iväg när jag skulle fånga henne.
Så höll vi på en stund. Hon tog två varv
runt vårt stenparti, men tyckte att det var
jobbigt att vara på rymmen, så hon
hoppade själv in i sin bur. Vilken tur. Jag
fram och stängde, så hon inte kunde
smita igen.
Men var kunde Brunis vara? Hon hade
tydligen varit ute hela natten, men
Mamsen hade smitit efter att Thomas
hade flyttat burarna på morgonen.
Var kan man hitta en kanin som har ca
12 timmars försprång, med räv och
grävling i grannskapet.
Hittade vitt hår i gräset, och jag suckade
och tänkte att Brunis får vi aldrig tillbaka.
Hörde en gren som knäcktes, och där satt
hon bakom mig. Jag skrek av lycka. Nu
hade även Emma kommit ut. Jag tittade
på klockan, och såg att den var ganska
mycket. Men jag kunde ju inte lämna den
stackars blöta och förvirrade kaninen där.

sammanställd av Arne Gustavsson, kan
du läsa bygdespelet ”Gråt inte mor”, som
John författat. Spelet finns även på video.
Rätta mig om jag har fel!

Andra böcker och skrifter som John
medverkat i är bl a det stora verket ”En
smålandssocken emigrerar”, ”Gård och
by i Långasjö socken”, ”Banken och
bygden”, ”Törn, en sjö i Småland”,
många Långasjökrönikor, och av egen
hand i samband med universitets-
studierna uppsatserna ”En bonnatid i
Långasjö” från 1971 och ”Bråne – en
studie i sentida svedjebruk” från 1977
samt den tidiga seminarieuppsatsen:
”Långasjö -försök till en socken-
beskrivning” från 1934.

För att inte tala om alla fina bygdefilmer,
som dokumenterat livet på landet ända
sedan slutet av 40-talet: Långasjö i helg
och söcken, (där min brorsa Sven halkar
i dammen), Den heliga våren , Skomakare
vid din läst , Bränna bråne m fl.

Annika Hjalmarsson
PS. Glöm inte att: ”det ska gau!”. Låt det
bli Långasjös valspråk!   DS

Nu arbetade min hjärna, vad skulle jag
fånga henne med. In i huset och letade
rätt på det stora badlakanet, samma som
räddade min katt för några år sedan, ut
igen och började jaga henne. Man brukar
ha en chans att fånga ett djur på detta
sätt. Jag följde efter henne och rätt som
det var stannade hon och jag kastade mig
över. Jag överrumplade henne ordentligt,
för hon satt snällt kvar i mitt grepp. Fick
en stor blick och suck. Hon tyckte säkert
att det var skönt att krypa in i ett varmt
badlakan. Hon var genom blöt och
darrade i hela kroppen. Stackars liten.
Klockan var mycket. Det var bara att
stoppa in henne i sin bur och låsa. Nu
var det bara att försöka komma till skolan
så fort som möjligt. Denna morgon gick
det fort, men allt gick ju bra.
Som det kan bli, en helt vanlig morgon.

Ethel

Luftgevärsskyttet börjar igen efter
juluppehållet den 13 januari 16.00-
18.00 i Luftgevärshallen.

Agneta Ottosson

Långasjö
Skytteförening
tävlade i
Järnsidaträffen

Albin, Mikaela, Evelina och Didrik

Det har varit tävling i luftgevär i
Torsås, Järnsidaträffen 2007. Flera
skyttar från  Långasjö Skytteförening
deltog med bra resultat.
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lyssnandets svåra konst. ”Stanna upp, gör det ofta, gör det till
en vana” är pärlans budskap. Låt det ta tid att lära känna dig
själv, Gud och den verklighet vi kallar Livet.
Öva dig i ”INTE”. Inte känna, inte tänka, inte tala, inte oroa
sig. Bara vara, bara vila. Låt tiden strömma förbi som en
solglittrande stillsam flod. Andas lugnt. Sitt i tanken på bänken
vid Nådens hav. Var inte rädd även om tystnaden först skulle
kännas skrämmande. Tystnaden vill dig väl, den kan ge
utrymme för det som behöver bearbetas – för livets skull. Andas
in helig närvaro, andas ut allt som splittrar och oroar. Andas
in godhet, andas ut ondska. Andas in livsmod, andas ut
uppgivenhet. Andas in förväntan, andas ut trötthet. Andas in
lust. Andas tålamod.

Håll den avlånga tystnadspärlan mellan tummen och pekfingret
om du har en Frälsarkrans, eller tänk i fantasin att du håller
den mellan dina fingrar. Känn tystnaden i dina öron, i hela din
kropp. Säg:

I Guds tystnad får jag vara
ordlös, stilla, utan krav.
Klara rymder, öppna dagar:
här en strand vid nådens hav.

”Om du vill kan du i känslan simma ut i havet. Känn hur
vattnet bär. Känn så varmt det är. Känn den friska doften. Se
hur blå himlen är. Du är en del av livshavet. Du sjunker inte.
Du har rätt att finnas till. Du behöver inte anklaga dig själv.
Kraven har du lämnat på stranden. Du är förstådd utan ord. I
Guds tystnad får du vara.”
Be Fader vår tyst för dig själv.

Öva dig i livsmod
med Frälsarkransen

Tystnadspärlan. Akvarell Eva Norén.

”Ge dig ledigt en stund. Sätt eller lägg dig i ro. Stillheten
är din träningsrunda. Nu börjar ditt andra träningspass.
Det består i att du vilar dig från ljud, negativa känslor,
krav, oro och brådska. Vilken vilsam träning! Så fylld av
vila och frid!”
Bilden och texten är från biskop Martin Lönnebos bok Själen
som vi följer när vi övar oss i livsmod med Frälsarkransen.
Tänd gärna ett ljus. Gå i din fantasi in i bilden. Barnet på
bilden är din själ. Bli som barnet. Sök att höra ́ Guds tystnad´,
den som säger det orden inte kan…” Tystnadspärlan bjuder
in dig att träna ett ödmjukt förhållningssätt, att träna

Vår Gud i halmen
”Och detta är tecknet för er: Ni skall finna ett nyfött barn som är
lindat och ligger i en krubba.” (Luk 2:12)

Det är inget särskilt änglalikt eller himmelskt över barnet som
ligger i krubban. Nej, det är ett människobarn, precis ett sådant
barn som miljoner gånger gett sina föräldrar glädje och stört
deras nattsömn. Ett barn som sover med händerna på var
sida om huvudet och gör sugrörelser med munnen. Men det
finns något som skiljer det från andra barn, så att vi kan känna
igen att det är Gud som ligger där och sover, nämligen krubban.
Gud gör sig känd för oss genom att välja vår fattigdom.
Julnattens under är att Gud väljer att dela vårt liv som är fyllt
av glädje och drömmar, men också av ensamhet och mörker,
en fattigdom som blir synlig när vi tar av oss de masker av
lycka vi visar för varandra.
Gud ser den utsatthet vi lever i. Tecknet att vi ska finna ett
barn som ligger i en krubba, är därför så vikigt. Gud viker inte
undan för den verklighet som vi lever i. Det finns inte längre
någon förbannelse i att vara människa, för Gud har valt att
leva tillsammans med oss och förena sig med våra villkor. Bara
Gud kan vara så mänsklig.

Nu vill Jesus Kristus också födas i ditt hjärta. Du behöver inte
ha något praktfullt att erbjuda honom. Han finner sig bäst till
rätta i det enkla och anspråkslösa, om bara dörren öppnas för
honom. Låt ditt hjärta bli en krubba för honom!

Thomas Lindh

En fridfull jul
och ett välsignat nytt år!
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Minneslund och
askgravlund – vad är
skillnaden?
Det finns olika slags gravplatser på en kyrkogård.
Kistgrav, urngrav, minneslund eller askgravlund. På
Emmaboda och Långasjö kyrkogårdar finns kistgrav,
urngrav och minneslund, medan askgravlund saknas.

Det är kyrkonämnden, den gemensamma styrelsen för
Emmaboda och Långasjö, som ansvarar för kyrkogården och
fastigheterna. Vänd er därför till pastorsexpeditionen med
synpunkter och frågor, tel 0471-101 95. Här följer information
om vad som gäller för de olika gravplatserna.

Kistgrav
En kistgrav är en individuell gravplats. Den upplåts oftast med
två platser, så att makar kan vila tillsammans. Till kistgraven
hör en gravrätt för de efterlevande. Gravrätten ger
gravrättsinnehavaren rättighet att sätta upp en gravsten och
utsmycka graven och att bestämma vem som får ligga i den.
Gravrättsinnehavaren är skyldig att sköta graven. Gravrätten
för nya gravar är 25 år. Om någon gravläggs i graven under
den tiden förlängs gravrättstiden med 25 år räknat från den
nya gravläggningen. När denna tid har gått ut, har
gravrättsinnehavaren rätt att förnya gravrätten med ytterligare
15 år. Gravrättsinnehavaren kan be kyrkorådet sköta graven
mot en viss kostnad.

Urngrav
En urngrav är också en individuell gravplats. Den upplåts med
plats för flera urnor. Om man i släkten har en kistgravplats
sedan tidigare, så kan en eller flera urnor också gravsättas i
den. Reglerna för gravrätt och gravskötsel är desamma som
för en kistgrav. Ibland är urngravarna samlade på en plats och
kallas urnlund.

Minneslund
Minneslunden är ett gemensamt område för nedgrävning eller
utströende av askor. Det är ett anonymt gravskick utan
gravrätt. Där får inte finnas några namnplattor. Anhöriga får
sätta blommor och ljus på en gemensam smyckningsplats. Det
är kyrkvaktmästarna på kyrkogården som sköter
nedsättningen. De anhöriga får inte vara med. Kyrkonämnden
svarar för skötseln och för all plantering

Efter önskemål i församlingen invigdes minneslunden på Långasjö
kyrkogård för två år sedan. Önskan var att den skulle vara enkel. Den
är godkänd av länsstyrelsen. Minneslunden har väckt positiva känslor
för att den ligger vackert med utsikt över sjön, men den har också
väckt besvikelse för att den har få utsmyckningar.

Askgravlund
Askgravlund är ett nytt gravskick som ibland kallas asklund.
Anonymiteten i en minneslund har för många efterlevande
blivit svår. Därför har församlingar börjat anlägga
askgravlundar. Askgravlunden är ett gemensamt område för
nedgrävning av askor utan gravrätt. Det finns en gemensam
plats för namnplattor och smyckning. Anhöriga kan vara med
vid gravsättningen. Makar ligger inte tillsammans.
Kyrkonämnden svarar för skötseln och för all plantering. De
anhöriga betalar för minnesplattan.

Ordningen med kistgrav, urngrav och minneslund är reglerad
i begravningslagen, men inte ordningen med askgravlund.
Därför finns det många lokala avvikelser av hur olika
församlingar har löst den frågan.Vid den stora boken vid bårhuset är  alla gravarna urngravar, en

urnlund.

På Långasjö kyrkogård är de allra flesta gravarna kistgravar

Enligt begravningslagen får vi
inte anlägga någon fast
utsmyckning som en
springbrunn eller buskar inne
på själva jordningsområdet,
som är ingärdat av en
stenkant. Lösa krukor med
växter kan placeras på
stenkanten. Namnplattor får vi
inte ha, eftersom det är en
minneslund.
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KORT OCH GOTT
Mattias prövar nytt jobb
Kyrkvaktmästare Mattias Geyer är tjänstledig ett halvt år för
att pröva på ett jobb som naturvårdare i ett naturskyddsområde
i Skåne. Mattias tjänstledighet börjar i december.
Vi säger Lycka till! och Välkommen tillbaka om du inte stannar
i Skåne!

Odd Hagel vikarierar
Odd Hagel kommer att vikariera som kyrkvaktmästare under
Mattias tjänstledighet. Odd är kanske mest känd som musiker.
Han och hans fru Diana spelar och sjunger tillsammans. Odd
ser fram mot att få arbeta på kyrkogården.

- Jag har arbetat på
industri i 25 år. Och har
längtat efter att få vara
ute. Det ska bli hur roligt
som helst!

Vi säger Välkommen
Odd! Hoppas du ska
trivas!

Ät gott, umgås, och
samtala om kristen tro!
Alpha är en praktisk introduktionskurs i den kristna tron.
Kursen är särskilt tänkt för de som inte är så kyrkvana,
men som är nyfikna på den kristna tron. Men den som är
mera kyrkvan kan också få vara med.

Kursen kommer att hållas elva onsdagskvällar med början den
23 januari. Vi är i Sockenstugan och tiden är kl 18.30-21 varje
gång.

En kväll ser ut så här. Vi börjar med att äta tillsammans.
Därefter sjunger vi allsång, en blandad repertoar , visor och
psalmer om vartannat. Sedan lyssnar vi till kvällens föredrag.
Och efter en kopp kaffe samtalar vi om det vi har hört. Kvällen
avslutas med en bön.
Det blir en kostnad för maten och helgen, medan själva kursen
och materialet är gratis. Tanken är i alla fall att ingen ska behöva
avstå från att vara med på grund av ekonomin.

Anmäl er till Thomas Lindh , 0471-254 56

Varmt välkomna!

Stöd arbetet mot hiv och
aids!
Svenska kyrkans julkampanj lyfter fram arbetet mot hiv
och aids. Många hivsmittade blir utstötta. Deras sjukdom
betraktas som skamlig och farlig.

Många församlingar över hela jorden är den enda plats där
hiv-smittade får erfara omsorg och kärlek. Julinsamlingen
handlar om närvaro, hopp och uthållighet i det svåra. Det finns
ca 40 miljoner hiv-smittade i världen. Hämta en sparbössa i
kyrkan från och med första advent eller skicka sms med ordet
HIV till 72 900. Insamlingen pågår till Trettondag jul. Må Gud
välsigna dig och din gåva!

Telefonnummer
Pastorsexpeditionen 0471-101 95
Thomas Lindh, präst, jobb 0471-254 56
eller hem 0471-487 09
Annette Geyer, kyrkoherde 0471-254 51
Britta Mård, kantor 0471-254 62
Anne Liljehorn, kyrkvaktmästare 0471-254 63
Odd Hagel, vik kyrkvaktmästare 0471-254 66
Veronika Andersson, församlingsass. 0471-500 01
 (föräldraledig till jan 08)
Terttu Birane, diakoniassistent 0471-254 67
Ingrid Åsman, ledare i Kyrkis 0471-500 54
Karin Gustafsson, kyrkorådets ordf. 0477-630 48
Sven Gustavsson, kyrkonämndens ordf. 0471-336 36

Ta chansen och gå en Alphakurs i vår!
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Gudstjänster i vinter 2007-2008 
 Alla onsdagar 08.00 Morgonbön i kyrkan. En onsdag i 

månaden är det morgonmässa. 
 Alla torsdagar  

 
16.00 Andakt på Allégården. Första torsdagen i 

månaden är det mässa. 
25.11 Domsöndagen Kristi återkomst 16.00 Mässa.  
28.11 Onsdag 14.00 Dagledigträff i Sockenstugan. 
30.11 Fredag  08.00 Skolgudstjänst inför advent. 
1.12 Lördag 14.30 Andakt på Allégården tillsammans 

Centerns Kvinnoförbund CKF. 
2.12 Första sön i advent Ett nådens år 10.00 Högmässa, kyrkokören. Röda korset 

ordnar kyrkkaffe i Sockenstugan. 
6.12 Torsdag  16.00 Mässa på Allégården, A Geyer. 
8.12 Lördag 15.00 Adventskonsert med Långasjö och 

Emmaboda kyrkokörer. 
9.12 Andra sön i advent Guds rike är nära 10.00 Högmässa, A Geyer. 
13.12 Torsdag 18.00 Luciagudstjänst, Samarrangemang med 

Röda korset. Kollekt till ”Världens barn”. 
16.12 Tredje sön i advent Bana väg för Herren 16.00 Mässa med dop. 
20.12 Torsdag  08.00 Skolans terminsavslutning. 
23.12 Fjärde sön i advent Herrens moder 10.00 Högmässa. 
  14.00 Julbön på Allégården. 
24.12 Julafton 16.30 Julbön. 
 Julnatten Den heliga natten 23.00 Julnattsmässa, kyrkokören sjunger 
26.12 Annandag jul, Den helige Stefanos dag 

Martyrerna 

10.00 Högmässa.  

30.12 Sön e Jul Guds barn 16.00 Mässa, A Geyer. 
31.12 Nyårsafton  16.30 Andakt på Allégården. 
  18.00 Nyårsbön. 
1.1 Nyårsdagen I Jesu namn 16.00 Mässa, A Geyer. 
3.1  Torsdag 16.00 Mässa på Allégården. 
6.1 Trettondag jul Guds härlighet i Kristus 14.00 Gudstjänst med små och stora. 

Kyrkokören och Lilla kören. Julfest i 
Sockenstugan. 

12.1 Lördag 18.00 Musik i helgsmål med Köriosa 
13.1 Första sön e Trettondagen Jesu dop 10.00 Högmässa. 
    
20.1 Septuagesima Nåd och tjänst 10.00 Högmässa, A Geyer. 
23.1 Onsdag 08.00 Morgonmässa. 
27.1 Kyndelsmässodagen Uppenbarelsens ljus 14.00 Dopets dag. Gudstjänst med små och 

stora. 
3.2 Fastlagssöndagen Kärlekens väg 10.00 Högmässa. 
6.2 Askonsdag Bön och fasta 18.30 Mässa. Fastan inleds. 
7.2 Torsdag 16.00 Mässa på Allégården. 
10.2 Första sön i fastan Prövningens stund 16.00 Mässa. 
17.2 Andra sön i fastan Den kämpande tron 10.00 Högmässa. 
21.2 Onsdag 08.00 Morgonmässa. 
25.2 Tredje sön i fastan Kampen mot ondskan 10.00 Högmässa, A Geyer. 
27.2 Onsdag 14.00 Dagledigträff i Sockenstugan 

 
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. 



  

 
 
 

 
Från skola och barnomsorg i Långasjö 
 
 Hej,  
 
Hoppas att ni myser och mår bra i 
höstrusket, om det blir för ruskigt så 
kan man ju till exempel ”kura skymning” 
d.v.s. man har det lite mysigt och läser 
en god bok. ”Kura skymning” infaller 
under Barnboksveckan som är i vecka 46 
och om du kommer till Långasjö bibliotek 
och lånar tio bilderböcker så får du en 
som gåva. Vilket erbjudande! 
 
Jag vill också passa på att tacka 
föräldraföreningarna i Yttre bildnings-
området och alla sponsorerna för en 
härlig och skrattig föreställning av Cirkus 
Skratt och framförallt uppskattade jag 
paradnumret (vilket det är får ni själva 
gissa) 
 
Vi har också hunnit besöka Skolforum i 
Stockholm med skolpersonalen från yttre 
bildningsområde. Skolforum är en årlig 
stor mässa där man kan hitta allt som 
rör skolan och dess verksamhet och 
framförallt bjuds man på många bra 
föreläsningar.    
 
Påminner också om att det är 
kompetensutvecklingsdagar för skolan den 
3-4/12 och att sista skoldagen 
 

 
 
innan jullovet är den 20/12. Vårterminen 
börjar den 8/1 med en vanlig skoldag. 
 
Vi kommer också att få besök på skolan 
av tre lärare från Trelleborg som 
arbetar med ”service learning”, en slags 
prao där eleverna får lära sig att ta 
ansvar genom regelbunden praktik på 
olika ställen. Föräldrastyrelsen i Långasjö 
har visat intresse för detta och vi vill 
gärna få mer information kring ”sevice 
learning”. 
 
Önskar  er alla en trevlig höst och vinter. 
Ingrid Bruze       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Från Föräldrastyrelsen 
 
Vi har nu ca en månad kvar till Jul och vi i 
föräldrastyrelsen har haft en spännande höst med 
nya frågor och arrangemang.  
 
Som ni kan läsa i ett annat stycke så var det en hel 
del jobb med cirkusen och där har vi för-
hoppningar att vi i styrelsen kan få igång något 
återkommande projekt. Eftersom de varje år byter 
ut artisterna så blir det hela tiden nya nummer.  
 
Vi är som jag tidigare nämnt i start groparna med 
ett projekt som kallas Service Learning, vilket är 
en typ av prao verksamhet för yngre barn. Mer 
information blir det när projektet har kommit 
igång.  
 
Vi har sponsrat med pengar till ett akvarium som 
miljörådet på skolan fått i uppgift att inhandla med 
Mona Elmdén som ansvarig. Det är tänkt att detta 
akvarium ska stå i korridoren på skolan.  
 
Vi står inför ett nytt val till nästa års styrelse. Alla 
föräldrar har fått hem nya valblanketter som vi 
hoppas att ni tar på största allvar och fyller i med 
namn på de personer ni tycker passar i styrelsen. 
Dessa blir sedan uppringda för att vi ska veta om 
de kan tänka sig att vara valbara, vilket är helt 
frivilligt. Sedan sker ett nytt val med de personer 
som är kvar, där de som får flest röster blir invalda 
i styrelsen för 2008/2009. Allt ska vara klart innan 
årsskiftet.  
 
Med detta så önskar jag alla en god fortsättning på 
terminen och en God Jul och ett Gott Nytt År.  
 
Bilar på skolgården! 
  
Mellan kl. 07.00 - 17.30 är ingen biltrafik 
tillåten upp till skolan. Under denna tid är det 
enbart bussar som får släppa av och hämta 
barnen.  
  
Vi ber alla föräldrar att respektera detta! 
 
 
Kent Johansson/ 
Ordf i Föräldrastyrelsen.  
 
 
 

 
HOPPET ! 
 
Det handlar om två pojkar som heter Azad och 
Tigris. Azad är 12 år och Tigris är 14 år. En dag så 
hände det någon fruktansvärt i Irak. Dom bombade 
ner nästan hela Irak. Dom flydde från Irak.  
 
Sen blev dom lurade dom hade inte biljetter till 
Frankfurt så dom fick stanna i Stockholm.  
 
Azad gillade höjdhopp som Kajsa bergkvist. Sen 
kom han med ett gäng men höjdhoppare. Och det 
tyckte han var jätte kul. 
 
Vi tyckte den var bra därför att den handlade om 
hur det kan vara i andra länder. 

Av: Emelie K och Mickaela B           

 

Cirkus-skratt! 

Den 5 oktober var cirkus skratt i Långasjö. 
Cirkusen är Sveriges största. Cirkusen var på 
Långasjö idrottsplats. Det var en rad många 
uppträden allt ifrån luftakrobater till jonglörer. Av 
alla 1400 platser var 1200 fyllda. 
 
Det blev en rolig kväll och många skratt, för både 
barn och vuxna. Man kunde också köpa popcorn, 
sockervadd och läsk.  
 
Vi vill tacka alla sponsorer och föräldrarstyrelsen 
för att ni gjorde det möjligt för oss elever med 
familjer i Långasjö skola att få en rolig 
cirkuskväll. 
 
  

 
 



 
Astrid Lindgrens sagor 

I 3-4 har vi jobbat mycket med Astrid 
Lindgren. Vi har läst om hennes liv och hennes 
böcker. Vi fick välja saga och tillsammans göra 
en bild till sagan.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ronja Rövardotter 
 
Hon var ingen vanlig flicka. Hon var kompis 
med en pojke som heter Birk. Dom brukar 
leka ofta. Hon har en pappa som heter Mattis. 
I hennes skog finns det rumpnissar och 
vildvittror. 
Av Albin A, Alfred och Axel 

 

 

Här har Emil hissat upp Ida i flaggstången.  
Alla står och tittar på henne och Emil hamnar 
förstås i snickeboa. 
Av Adam och Zebastian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Här ser ni Körsbärsdalen.  
Som ni förstår så tillhör den sagan om bröderna 
Lejonhjärta. Skorpan kom dit för att han varit 
mycket sjuk. Han hade så svår smärta att han dog. 
Så när man dör kommer man till Nangijala. 
Av Olivia och Joel 

Byllerbybarnen Lasse, Lisa, Anna och Britta 
är på väg till kvarnen och lilla katten Totte 
springer efter vagnen. 
Av Emma, Hanna och Emelie 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bröderna Lejonhjärta 
 
Det var två Katladrakar. De startade kriget. 
Jonatan och Skorpan såg när draken dödade 
många människor.  

 Av Albin K och Oliwer 
 
 
 
 
 
 
 

Karlsson! 
Karlson på taket är en man i sina bästa år. 
Han bor på ett hustak i et litet hus. Han 
brukar hälsa på hos Lillebror. Han har en 
propeller på ryggen och en knapp på magen 
så att han kan börja flyga. 
Av Mathilda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bröderna Lejonhjärta 
 
I Nangijala fanns också Törnrosdalen 
som inte längre var en fri dal. Här 
härskade den grymme Tengil och hans 
ännu grymmare drake Katla. Men där 
fanns också en snäll gammal farfar, 
Mattias. Hos honom gömde sig Jonatan 
och Skorpan innan de måste ge sig iväg 
till Tengils land 

Här bor Emil i Lönneberga. Han gör 
ofta en massa hyss och blir inlåst i 
snickeboa. Där brukar han tälja 
trägubbar. 
Av Villiam 

Av Hanna D och Linus 



  
  

Här är sexornas arbete till FN- dagen. Vi har pratat om att alla människor är lika 
mycket värda var vi än bor på jorden

 
  

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
   
   
 

  
 

  
 

  
 

SKOLJOGGEN!  
 

Onsdagen den 26 september deltog 
vår skola i Skoljoggen. I år fyller 
Skoljoggen 25 år. Vi brukar delta 
varje år. Om man vill kan man bidra 
med en springslant. I år gick den till 
Barncancerfonden. 

skogen. Vi följde röda band. Därefter  
kom vi fram till idrottsplatsen. Vi 
sprang igenom grusplanen och ner 
i skogen. Malet var att springa tre 
varv. Man fick springa fler varv om 
man ville. Efter man hade sprungit 
klart fick man lite saft. Vi började med att värma upp i 

gympasalen. Ingela Moberg höll i 
uppvärmningen. Vi började springa. 
Rundan började över en kulle, in i  

 
Av JULIA JOHANSSON & ANNA 
ERIKSDOTTER! 



Träskoposten Nr 4  2007 29

När cirkusen kom till byn
Det började en måndagsförmiddag när Christer Kratz
ringde mig och undrade om jag ville hänga med på en
”CRAZY” idé, och lite nyfiken är man ju, så jag ville
gärna höra vad denna idé gick ut på.

Han berättade då att han blivit uppringd av cirkusdirektören
på Cirkus Skratt, som undrade om Emmaboda kommun kunde
ordna med en föreställning redan på fredagskvällen samma
vecka till ett mycket reducerat pris. Kommunen hade svårt att
ordna till något så snabbt. Vi behövde både ordna med lämplig
plats och så skulle vi ju också få in en ansenlig summa med
pengar för att betala hela ”spektaklet”.
Lämplig plats var grusplanen vid idrottsplatsen och LGoIF
var vänliga att låta oss vara där. Redan på måndagskvällen
hade vi fått ihop så pass mycket pengar att jag ringde till
Christer Kratz och sa att vi kör på.
Sedan var det full rulle varje dag med flera sponsorsamtal.
Redan från början bestämde vi att alla barnen i ytterområdena
skulle bli bjudna på cirkusen så vi involverade även
föräldraföreningarna i Lindås, Johansfors och Vissefjärda.
Rektor Ingrid Bruze åkte själv på onsdagen ner till Karlskrona
och hämtade 1400 biljetter som hon sedan ombesörjde så att
samtliga barn fick med sig hem. Det ordnades med affischer
som sattes upp på olika ställen i samhällena. Vi hade satt 500
besökare som mål för att känna att det var ett positivt gensvar.
Vi insåg att vi skulle få problem med alla bilar. Karl-Johan
Gunnarsson upplät en åker (bakom fotbollsplanen) till
parkeringsplats, så där löstes det problemet.

På torsdagskvällen började då kolonnen med lastbilar och
cirkusvag- nar och redan på fredagsmorgonen stod allt uppe.
Då som först förstod man hur stort detta egentligen var……
Kvällen kom och människorna började komma. Allt flöt på
bra trots att Babbis parkering vid affären fylldes igen av
besökare (vi ber om ursäkt för detta) och även kyrkans, skolans
och andra ställen fylldes snabbt av bilar. Succén var ett
faktum…….. Cirkusdirektören var helt i extas. Han kunde inte
fatta att vi på så kort tid och i ett sådant litet samhälle kunde få
ihop så mkt folk. Han uppskattade besöksantalet till 1250-
1300 personer!!
Efteråt har folk kommit och tackat för ett gott engagemang
och det har känts kul att man har fått vara med om att ordna
något sådant till våra barn (men jag tror att många av de vuxna
också tyckte om det). Dessutom så fick jag ju även prova på
livet som cirkusartist, vilket tydligen var uppskattat bland
barnen. Men det bjuder jag gärna på.
Jag har i dagarna varit i kontakt med Cirkusen igen för att
försöka få hit dom nästa år igen med en helt ny uppsättning
artister. Vi håller på att förhandla ang pris och vilken dag det
ska bli och lyckas vi få ihop det så ser jag fram att få hälsa alla
välkomna på cirkus även nästa år.
Till sist så vill jag tacka samtliga sponsorer som gjorde detta
möjligt att genomföra. Jag har från många barn personligen
fått höra hur roligt de hade och fått frågan: ”var det verkligen
du som var Elvis på cirkusen?”

Kent Johansson
Ordf  i Föräldrastyrelsen Långasjö Skola

Erika Schönström och Jenny Fransson, bakom masken. Jessica Jonsson kom inte med på bilden men finns längst till vänster.
Foto Jan-Erik Fransson

Halloween firades på hästryggen i Långasjö
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Ovanstående rubrik anspelar på Sven
Edvin Saljes roman “Genom lindens
krona”.
Det är en historisk roman som
skildrar vad som hände när laga skifte
skulle genomföras 1827 och bönderna
tvingades ändra på sina
levnadsförhållanden.
Nedärvd trygghet försvann. Många
kände sig förfördelade och tvingades
flytta.

Genom Ekens krona

Samtliga huvudmän i Långasjö Sockens Sparbank som den 15 oktober 2007 fattade det historiska beslutet att tillsammans med fem andra
sparbanker bilda Sparbanken Eken AB.  Foto Jan-Erik Fransson

Men ur myndigheternas obarmhärtiga
krav spirade enskilda människors tro på
framtiden. Det fanns de som satsade på
något nytt och med stor möda lyckades
bättre än de som ville vara kvar i den
gamla ordningen.
  Nu som då var det mycket tal om
ekonomi och myndighetsutövning och
nya avtal.
Förtroende mellan likasinnade gjorde att
man klarade av förändringarna och nya

brukningsenheter bildades. Beslut
fattades på sockenstämman.
Nu har huvudmännen i Långasjö
Sockens Sparbank på en extrastämma
(den enda i bankens historia) enhälligt
fattat ett beslut om samgående och
bildandet av Sparbanken Eken AB.
Samtidigt bildas Långasjö Sockens
Sparbanksstiftelse som blir delägare av
den nya banken.
Därmed kan det kapital som upparbetats
verka i den egna bygden.

Vi får leva vidare under Ekens krona
Stig Hermansson
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Rätta svaret på förra
numrets korsord

Vinnare blev Ulla Nilsson, Långasjö.
Grattis säger vi och som pris skickar vi
en två bordstabletter som har skänkts av
Galleri Garvaregården.

Redaktionen
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Manusstopp Utgivning
Nr 1 15 februari 29 februari
Nr 2 2 maj 16 maj
Nr 3 22 augusti 5 september
Nr 4 7 november 21 november

Emmabodadagen 2008

Kvällen den 14 februari kl 19.00 går Emmabodadagen av
stapeln för sjunde året i rad. Som vanligt så äger
festligheterna rum i Folkets Hus i Emmaboda.

Tanken bakom Emmabodadagen är att vi alla som bor i vår
kommun skall sätta oss ner och fundera över vilka
kommuninvånare bland oss som har gjort något bra för
kommunen, samhället, byn eller person, under året som gått.
Dessa skall lyftas fram och äras för god insats. När man har
funderat ut vilka personer/grupper och kategorier man vill
lämna förslag på så skickar man detta till Emmaboda kommun.
Juryn som består av representanter från kommun, köpmän,
näringsliv- och föreningsliv har som uppgift att från alla förslag
som kommit in, plocka ut 3 nomineringar i varje kategori,
och av dessa så skall en koras som vinnare.
För sjätte året hälsar vi Årets baby välkommen till världen,
den baby som föds närmast före den 14 februari.
Årets Baby får Ett års gratis barnomsorg från Emmaboda
kommun, som gäller inom kommunen och används inom 5
år, samt gåvor som är sponsrade av våra företag.
På Emmabodadagen så uppmärksammar vi också alla nya
företagare som etablerat sig under året.

De kategorier du kan lämna in förslag på är:
• Årets Kristina (en kvinna över 17 år)
• Årets Karl-Oskar (en man över 17 år)
• Årets ungdom (barn/ungdom 7-17 år)
• Årets bragd
• Årets förening
• Årets handlare
Lämna in ditt förslag med motivering till:
Emmaboda kommun
Weronica Stålered
Box 54
361 21  Emmaboda
eller maila: weronica.stalered@emmaboda.se
eller fyll i blanketten på hemsidan.
Ditt förslag skall vara oss till handa senast den 14 januari 2008.
Glöm inte att skriva i kontaktperson med adress och telefon
om du föreslår en grupp eller förening.

Du kan läsa mer om föregående ”Emmabodadagar” på vår
hemsida www.emmaboda.se
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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 3-07

Lös krysset och skicka det till eller lägg
lösningen i Träskopostens brevlåda,
Kyrkvägen 26, 361 95 Långasjö, senast
den 15 januari 2008.
Bland de rätt lösta kryssen lottar vi ut ett
pris bestående av två biobiljetter till
Emmaboda Bio.
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För att du inte skall behöva riva sönder
tidningen, finns korsordet också som
lösblad i Lanthandelns entré.
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