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Redaktion
Jan-Erik Fransson 0471-500 75
Eva Garami 0471-504 82
Hanna Bard 0471-500 98
Nina Johansen 0471- 500 63
Roland Klang 0477-630 02
Ethel Svensson 0471-504 65/0477-630 16

Tidigare nummer av Träskoposten
Se www.traskoposten.se

Tryck
Printfabriken

Upplaga
1200, sommarupplaga 1800

Nättidning
www.traskoposten.se

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

 1/4 sida 200 kr      1/1 sida 800 kr
 privat radannons  20  kr
Eftersom tidningen är registrerad som
periodiskt utgiven tidskrift utan vinst-
intresse och utgiven av ideell förening,
kommer inte moms att redovisas eller
faktureras. 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 2007
Manusstopp 24 augusti
Utgivning  7 september

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

Omsalgasbilden
Badplatsen vid
Långasjön
Foto Jan-Erik Fransson

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.

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.

Avtackning av
redaktionsmedlem
Redaktionen har avtackat Henrik Kalling
för hans medverkan i Träskoposten.
Han lämnar sin plats i redaktionen på
grund av flytt till annan ort.
 Trots den korta tiden så har han bidragit
med flera bra reportage och idéer.

Redaktinen

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”.

Ny hemsida
“Upptäck Utvandrarleden”

Vandrarhemmen i Moshult, Ljuder,
Långasjö, Korrö och Sjöviksgården
erbjuder olika vandringspaket utefter
Utvandrarleden. Om detta och mer finns
att läsa på deras hemsida.
 www.utvandrarleden.info
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Dags för en timeout!

Då min dotter fyllde 7 år fick hon en Tamagotchi. Och för er
som inte vet vad en Tamagotchi är, så är det enkelt förklarat
ett elektroniskt husdjur som piper till när det är hungrigt, vill
ha medicin eller påpekar att pottan behöver tömmas. Man kan
t o m trycka på en knapp (eller var det på två knappar?) för att
se om det är lyckligt. Tamagotchin sover på nätterna, är vaken
på dagarna och kräver så klart lite pyssel och uppmärksamhet.
De första modellerna som kom för knappt 10 år sedan var
sämre. Glömde du att pyssla om den (mata och ge medicin) så
kunde den dö och då var det spelet över om man säger så. Det
är lite bättre med de här nyare, har du inte tid med den så
trycker du på pausknappen och skulle den dö på något sätt så
kan du starta om den med en knapp på baksidan. Tekniken
går framåt.
Det här är så klart en japansk uppfinning, vad annars?!
Nå väl, dottern har många gånger försökt få mig, världens
mest otekniska mamma, att förstå hur man kan mata den,
kurera den och pyssla om den enligt konstens alla regler för
att den ska må så bra som möjligt, men jag har inte tagit till
mig av den informationen, om man säger så och det kom att
straffa mig.
Dottern glömde att ta med sig sin Tamagotchi till skolan (det
här har vi kollat med läraren att det är ok) och själv skulle jag
till min skola i Emmaboda. Vad göra? Eftersom jag inte hade
hjärta att lämna Tamagotchin själv en hel dag så fick den följa

med mig. Förmiddagen gick bra, den sov ganska så länge och
jag kollade till den ofta. Sen vaknade den och jag klarade faktiskt
av att tömma pottan, men hur skulle man göra för att ge den
mat? Timmarna började gå och mitt svenska prov närmade
sig. Nu var jag ju tvungen att göra något.
Pausknappen!
Eftersom jag inte visste hur man skulle pausa så var jag tvungen
att ringa till klasskompisen Tina, som fick agera Tamagotchi-
akuten. Tinas son har också en Tamagotchi och jag visste och
hoppades att Tina kunskaper i elektroniska husdjur var större
än mina. Med gemensamma krafter lyckades vi via mobilen
komma fram till hur man kunde pausa den och jag kunde skriva
mitt svenska prov utan att behöva oroa mig för det elektroniska
djuret.
För ett par helger sedan så började dotterns Tamagotchi att
gråta! Jag lovar, den grät och grät. Jag försökte mata den med
hamburgare, gröt, godis och sockervadd men ingenting hjälpte.
Och eftersom dottern låg febersjuk så ville jag ju inte väcka
henne för en så´n liten sak som Tamagotchi-tårar. Lite senare
på eftermiddagen när dottern hade vaknat och jag berättat
vad som hade hänt så suckade hon bara och sa: ”Ja, men
mamma. Du hade ju ha kunnat trycka på timeout”.
Det finns tydligen en så´n knapp också.
När alla mina prov, hemtentor och andra inlämningsuppgifter
hopar sig då vill jag också ha en så´n knapp, då vill jag också ta
en TIMEOUT!!
Går det?

Nina Johansen

Att guida turister på
Klasatorpet på engelska
Hur är det?

Med tanke på att det är 16 år sedan jag bodde i Chicago
så flyter inte det utrikiska språket fullt så lätt längre.
Någonstans mellan tungan och gommen liksom tappar
orden fart och det blir inte alltid som jag tänkt mig. Nu
är dock inte turisterna där för att bedöma någons
grammatiska kunskaper utan uppdraget är oerhört
trevligt och tacksamt. Gästerna som kommer till
Klasatorpet är fascinerade över miljön, stillheten och alla
välbevarade saker som var i dagligt bruk för 150 år sedan.
Jag som ”guide” får förmånen att träffa människor från
hela världen för en pratstund när de är på genomresa i
vårt lilla samhälle, mitt i steniga Småland.

Den 22 april rullade en buss in på Klasatorpets parkering och
ut kliver 26 personer från Sydamerika, Afrika och Asien! Vad
många mil de avverkat innan de passerar stätthålet upp mot
undantagsstugan och Per Klases gamla torp.
De pågår en utbildning i Sverige under tre och en halv vecka
på Lunds universitet. Utbildningens syfte är att utveckla
boende och byggnader i utvecklingsländer. Varför de besöker
det orörda torpet i Långasjö är för att få ett exempel på att det
inte är länge sedan vi i Sverige hade det fattigt och bodde
trångt.

Utöver det fick de höra Klas spela dragspel och dricka kaffe
som Erna och Gun-Britt fixat med. Karin och Karl-Gunnar
öppnade kiosken och hjälpte till med kommersen. De kände
sig väl omhändertagna det är jag säker på. Vilken tillgång det
är med alla Långasjöbor som gladeligen ställer upp och ordnar
bara för att det är trevligt att hjälpa andra.
Guidningen då? Ja, lite historik kring torpet, något om varför
folk fortfarande väljer att besöka torpet, lite om Vilhelm
Mobergs bok som filmatiserades där. Det brukar bli lite frågor
också kring föremål och byggnader. Och även om inte vasstak,
vävstolsked och våffeljärn är engelska glosor som känns
självklara så är det faktiskt så att med vilja och teckenspråk
kommer man långt.

Malin Gunnarsson

Malin guidar utlandsbesök                                   Foto Britta Fransson
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Valborgsmässoafton
firades vid Långasjön
Det var först med andakt i kyrkan med Thomas Lindh och
kören. Kollekten till Krigens offer ”Rädda Mammorna”
inbringade 920 kr.
Elden värmde skönt denna lite kyliga kväll och de drygt 100
personer som närvarade kunde också njuta av körens vårsånger
och en vacker solnedgång. Lotterier, korvförsäljning och
hemlagat godis hade en strykande åtgång. Långasjö
Rödakorskrets och Församlingen arrangerade det hela.

Britta Fransson
Elden falnar ut i solnedgången                       Foto Jan-Erik Fransson

Valbogsmässoelden vid Långasjön

Röda Korsets Mötesplats
Kupan firar 5 år

Vi firar att vi drivit vår secondhand butik i 5 år i Nya
Modeaffärens lokaler den 4 maj.

Varför blev det en Kupan butik i Emmaboda?

1998 beslöt Röda Korset att en mötesplats/kupa skulle finnas
på centralorten i varje kommun. Beslutet mottogs inte med
någon större entusiasm av de som var med i samverkansrådets
styrelse. Anledningen var att vi var tvungna att hyra en lokal
som var lämplig för ändamålet och att kostnaderna inklusive
telefon och ström uppgick till drygt 50 000 kr per år. Som väl
var kunde de fem kretsar som är verksamma inom kommunen
gå ihop och dela på kostnaderna. För att få in lite extra pengar
skulle det även säljas barnkläder och prylar i lokalen. Den
försäljning vi hade, inbringade blygsamma summor. Lokalen
fick många besök så den fyllde i alla fall en social funktion.

I början av 2002 kom en man från distriktstyrelsen till
Emmaboda på ett möte och han och vår konsulent Elisabeth
sa ”Nu är det att vinna eller försvinna. Skaffa en större lokal
med bättre läge.” Sagt och gjort – den 4 maj 2002 flyttade vi in
i våra nuvarande lokaler och försäljningen ökade och vi kunde
betala våra omkostnader utan kretsarnas hjälp. Redan på hösten

2002 kunde vi skänka 10 000 kr till världens barn och mycket
stolt kan jag nu berätta att vi sedan dess skänkt 300 000 kr till
behövande i världen samt samlat in 225 000 kr till tsunami-
katastrofen.

Vi är ca 40 personer som arbetar ideellt. De flesta arbetar ca 5
timmar var 5:e vecka. En liten grupp arbetar en dag varje vecka.

Arbetet i Kupan fyller även en social funktion för oss som
arbetar. De flesta är pensionärer och då vi jobbar blir det även
tillfälle för oss att träffas och att träffa nya människor.

Zarah Arvidsson

Fågeltornet åter i bruk

Några duktiga snickare har renoverat fågeltornet som nu
kan användas igen. Ett arbetslag ställde upp en hel dag
utan kostnad och som trots en häftig hagelskur lyckades
färdigställa det hela.
Ett stort tack till alla som hjälpte till!

Naturvårdsföreningen
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Långasjö Rödakorskrets
bjuder Socknens pensionärer på bussutflykt
 till Karlskrona-Ronneby-Bräkne-Hoby den
 30 maj 2007

Anmälan till Margareta Hermansson
0471-50171
senast den 21 maj
Välkomna!

Avresa från Sockenstugan kl. 8.30

Förmiddagskaffe på Grevagården
Båttur uppför Nättrabyån

Lunch på Ronneby Brunn
Guidning och brunnsdrickning

Eftermiddagskaffe på Hoby Kulle

Åter i Långasjö c: a 18.3 0

5

 

   
 
Vill du ställa ut din gamla bil / motorcykel eller moped den 6 juni? 
Vid Långasjö sockens sparbanks parkering hoppas vi att några 
personer kommer att ställa ut gamla mopeder/motorcyklar eller bilar. 
Vi vill att du anmäler dig till Robert Elofsson tel. 0471/50390 om du 
vill delta. Ju fler det blir som ställer ut desto roligare.  
    
    Långasjö Sockenråd 
 
 
 
 

Biblioteket informerar:

Ännu en flytt!
Långasjö bibliotek flyttade på Valborgsmässoafton till ny
lokal inom skolan. Numera är biblioteket inhyst i vad som
ibland kallas gamla matsalen eller det som senast har varit
kombinerad musik- och textilslöjdsal. Som ni kanske minns
är det precis ett halvår sedan biblioteket flyttade förra
gången – då från lokalerna nere vid sjön upp till ett av
klassrummen i skolan. När det nu alltså var dags igen, var
det med anledning av att kommunen sagt upp ytterligare
lokaler. Förskolan Korallen kommer att flytta till nuvarande
fritidshemmet Leoparden och Leoparden kommer att flytta
in i skolbyggnaden – alltså något av en ”katten på råttan”
-effekt. Dock är vi alla som berörs förvissade om att det
kommer att fungera bra när alla verksamheter väl är på
plats.
Välkomna till ert nya bibliotek – ingång genom första
dörren. Hoppas ni har överseende med att det är lite stökigt
under en tid framöver innan alla böcker har kommit på
plats!
Vi vill också passa på att informera om vårt nya
telefonnummer i samband med att Emmaboda kommun
bytt växelsystem. Nu når ni oss på tfn 0471-24 92 15.

Lena
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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) 

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

Långasjö Lanthandel

     Sommartider 1 juni - 31 augusti

Måndagar - Torsdagar 9.00 - 19.00
Lördagar 9.00 -  14.00

Service:
Apoteksvaror och Frimärken
Tipsombud för Svenska spel
Harry boy

Vi önskar Er varmt välkomna
Babbis med personal
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Du hälsas välkommen till ännu ett
nationaldagsfirande i Långasjö den 6 juni!
Programmet ser för tillfället ut enligt nedan, men det kan komma till ytterligare programpunkter som
inte är klara vid denna tidnings manusstopp.

Firandet varar mellan 13.00 – 17.00

13.00 Nationaldagsfirandet startar
Musik på skolgården
Tipsrunda runt sjön – Supporterklubben
Skytte i skjutlokalen vid Allégården – Skytteföreningen
Brandvärnet deltar
Bokbord - kyrkan
Musik i kyrkan
Gratis fiske för den som är under 15 år – naturvårdsföreningen
Hoppborg - föräldrastyrelsen
Grillvagn – Bondesson
Klasatorpet öppet – hembygdsföreningen
Ponnyridning och Fiskedamm – Långasjö Ridklubb
Lotteri och godisförsäljning –Sockenrådet
Välkomnande av nyinflyttade – Sockenrådet
Visning av släpvagnar, båtar – Långasjö Eriksson
Visning av gamla bilar/motorcyklar och mopeder
Hantverkare med diverse försäljning
Växthuset och vandrarhemmet öppet

16.00 Musikkår och tal vid sjön – Naturvårdsföreningen

Detaljprogram kommer att finnas uppsatt vid vandrarhemmet, sockenstugan, affären och skolan.
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Företagare i Långasjö

Malin
Gunnarsson- ny
fårbonde på
Långasjö
Östregård

I januari i år köpte Malin sin svärfar
Karl-Gunnar Gunnarssons får-
besättning.
Förberedelserna har varit många och
kontakterna med de olika myndig-
heterna inleddes redan för ett och ett
halvt år sedan.

- Det var skönt att ha en lång in-
körningsperiod för det har varit mycket
pappersarbete, kurser att gå och böcker
att läsa, säger Malin till Träskoposten. Vi
har bott på gården i nio år och att ha
kunnat följa Karl-Gunnars arbete under
de åren har så klart varit den största
inspirationskällan

Malin bor på Östregård tillsammans med
sin make Karl Johan och deras tre barn
Joel, Tilda och Malte. De har alltid haft
djur men det är först nu som det har
passat att ha djur i lite större skala.
- Många undrar varför man har får och
det är bl a för att hålla marker och hagar
öppna och man har dem också för
köttproduktion, pälsskinn och för att
man får ull berättar Malin samtidigt som
hon plockar undan efter dagens lunch i
det trivsamma köket på Östregård.
- Man kan ha får på olika sätt. Det finns
vår-, sommar- och vinterlamms-
produktion. Själv har jag höstlamms-
produktion. Det innebär att lammen föds

på våren och väger då så där 4-5 kg, sen
slaktas de på hösten och väger då 45 kg.

Lammkött – ett bra
alternativ
- Det finns en ökad efterfrågan av
lammkött. Många vill äta rätt och riktigt
och då är lammkött ett bra alternativ.
Fåren går ute och betar och äter bara
naturlig mat, utan några tillsatser. Allt fler
vill också veta var maten kommer ifrån,
säger Malin och nämner några idéer om
hur man kan förmedla försäljningen av

kött, men det är än så länge under
utveckling.
Då Malin bestämde sig för att bli
fårbonde så skulle det vara på ”riktigt”
och inte bara en hobbyverksamhet. Fåren
är hennes levebröd och en del av hennes
försörjning. Sitt arbete som lärare på
Nybros Montessoriskola, som är en
friskola, tänker hon dock fortsätta med.
Jag skulle inte kunna tänka mig att vara
utan lärarjobbet. Det är det alldeles för
roligt för. Däremot är det suveränt att
kunna kombinera det med något helt
annat. Jag gillar verkligen kontrasterna i
mina yrken.

Malin tycker det är roligt att fårets rykte
inom bondekretsar har höjts och att allt
fler tjejer vågar ta sig för att bli fårbönder.
Innan jag lämnar Malin och hennes
fårbesättning vill Malin slå hål på myten
om att får äter allt. Det är nämligen inte
så. Får är oerhört kräsna med vad de äter
och gillar allra bäst tunna strån, finhackad
ensilage och de vill absolut inte äta gräs
som är nedtrampat.

Nina Johansen

Malte och Malin hos fåren                                                                             Foto Eva Garami
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En vårdag i
april

Vad ser man från sitt fönster
En vårdag i april
Man kan upptäcka mycket
Om bara man vill

En liten snödriva som förgäves
Trotsar vår sol
Över vägen springer vissna löv
Från i fjol

Var dom kommer ifrån är det
Ingen som vet
Plötsligt hindras deras framfart
av grannens staket

Långasjö
Naturvårdsförening
20 år
1987 invigdes den då nyrenoverade
Långasjön med pompa och ståt.

Samma år bildades Långasjö
Naturvårdsförening med uppgift att
vårda och sköta vår fina, nya sjö och
dess omgivningar. Många har genom
åren hjälpt till med detta. Vi har också
en skara trogna sponsorer som hjälpt
till med de kostnader som uppstår
trots att allt arbete är ideellt. I år fyller
vi alltså 20 år och det tänker vi fira
tillsammans med alla våra ”arbetare”
och sponsorer i pingsthelgen. Det
tycker vi att de är väl värda!
Tack alla ni som på ett eller annat sätt
hjälper oss att bevara och utveckla
Långasjön till gagn för alla både här i
vår socken, och för alla besökare!

Styrelsen för Långasjö
Naturvårdsförening

Konstgalleri
öppnar i
Långasjö
Arbetet pågår för fullt med att
iordningställa ett galleri i
Garvaregårdens ladugård. Den 9 juni
kl. 13.00 öppnas dörrarna till Galleri
Garvaregården.

Britta Fransson berättar att Tex Berg blir
den första konstnärn som kommer att
ställa ut med sina oljemålningar. Vidare
kommer Anneli Berglund som är konst-
konsulent för Kalmar Län att invignings-
tala kl. 15.00 tillsammans med Tex Berg.
Senare i sommar blir det också en
samutställning med Agneta B Lind, textil
och Lore Nynnell, skulptör. Den
utställningen pågår till början av augusti
då en keramikutställning är planerad.
Britta berättar också att det kommer att
finnas konsthantverk av olika slag till
försäljning.
Galleriet kommer att vara sommaröppet
tors – sön, 13.00 – 18.00 under tiden 9
juni – 10 september.

Jan-Erik Fransson

Men med nästa vindpust drar dom
Vidare igen
Och ingen vet vart dom
Hamnar sen.

Små gula tussilago förgyller
Vägens kant
På en stenmur spatserar
En katt så galant

Långt borta man skymtar
En blå-gul flagga
Med vindens hjälp den ses
Som en våg på havet vagga

Med våren vaknar hela
Jorden till liv
Då sommaren närmar sig
Med väldiga kliv

 Diana I-Hagel

Målningar av Tex Berg

Tex Berg har ateljé i
Sidlandsmåla utanför
Vissefjärda och i Råneå

Tex Berg
“Jag tillhör de målare, som måste ha
förankring i verkligheten. Jag kan inte stå
och konstruera en värld. Därför arbetar
jag alltid med en upplevelse i grunden.
Att jag sedan bearbetar och omarbetar

till en kanske helt oigenkännlig bild är
en annan sak. Men verkligheten måste
finnas i botten. Jag använder motivet för
att överföra en känsla. Därför letar jag
upp något i t.ex. ett landskap som har
gemenskap med det stämningsläge som
jag befinner mig i. Det verkar vara
likadant för andra konstnärer. Vi kan sitta
intill varandra och jobba, men vi utnyttjar
motivet på olika sätt beroende på vars
och ens känsloläge. Vi ser olika saker att
ta vara på i våra bilder.”
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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

MARKISER&MARKISER&MARKISER&MARKISER&MARKISER&
PERSIENNERPERSIENNERPERSIENNERPERSIENNERPERSIENNER

LG Fäste

Vissefjärda Persienner o Markiser

Tel. 0471-204 03, 070-646 34 03

Mångårig  erfarenhet

Vi öppnar nytt i Långasjö
måndagen den 21 maj!

Långasjö Antikt & Loppis

Dessutom kan du köpa
- godis och diabetikergodis
- hemlagad sylt och marmelad, m.m.
- nybakade kakor varje fredag

Öppettider måndag, onsdag och fredag
kl. 11.00 – 17.00

Välkomna!!

Sabine Heinrich
Backegårdsvägen 47

Tfn/fax 0471-23008
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Lediga hus och
lägenheter i
Långasjö

Hus
Långasjö Västergård 205
Boyta 120 kvm
1 familjs friliggande
5 rum varav 3-4 sovrum
Pris: 398 000:- utgångspris
Fastighetsbyrån Nybro
Jan Andersson 0481-18400

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
Skogsvägen 1 G
1:a med kök 49 kvm
Ledig omg
EBA 0471-249830

Ängsvägen 14
2:a
Ledig:1/8 2007
Wikabo 0480-473080

Böcker till salu!

”En Smålandssocken emigrerar”

”Gård och by i Långasjö socken”

Säljes till högstbjudande!
Ring 070-257 48 72 eller 0471-500 79

Långasjö
PRO-
förening

Till att leda årsmötesförhandlingarna
valdes Bo Ström från distriktet och som
sekreterare June Eriksson.
Av verksamhetsberättelsen framgick att
föreningen haft en bra verksamhet
Med såväl god underhållning som
lärorika föredrag på mötena.
Två studiecirklar om Halland. Boccia på
idrottsplatsen under sommaren. Vi har
också deltaget i samorganisationens
resor.
Den ekonomiska berättelsen och
revisorernas berättelse godkändes och
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det
gångna året.
Till styrelse omvaldes:
Ordf. Olle Henriksson, sekreterare June
Eriksson, kassör Olle Sjökvist, Studieorg.
Gerd Lönngren.
Styrelseledamöter: Maria Elofsson, Greta
Konradsson, Karin Lundin, Kerstin
Olsson samt nyvaldes Gun Britt
Gunnarsson.
Bo Ström informerade om framtidens
pensionärer. Vad har de för krav och
behov och hur kan PRO bemöta detta ?
Efter mötesförhandlingarna tackades
kaffekommiten med blomstercheckar.
Elin Fransson lämnade styrelsen efter
många års arbete. Eftersom Elin inte
kunde närvara uppvaktade Olle June och
Bosse henne hemma efter mötet med
blommor.
Tack Elin för gott samarbete under
många år!

Marsmöte i Sockenstugan 26/3
På mötet underhöll Claes Jonson med
sång och musik ett trevligt och uppskattat
program.
Det rapporterades från PRO-
samorganisationens årsmöte, om bud-
kavleöverlämning från Blekinge till
Kalmar län och KPR-konferensen under
äldreveckan.

Vårens möte
21 Maj. Underhållning med Christer
Peters.
Höstens möten
 27/8,  24/9,  22/10,  19/11 och 10/12

Kommunalrådet Anne Marie
Fagerström gästade Långasjö PRO-
förening på aprilmötet

Hon berättade om sig själv, och om sina
12 år i riksdagen. Hur arbetet fungerade
i de olika utskotten, och hur en
arbetsvecka kunde se ut. Hon talade
också om hur hon arbetar i dag som
kommunalråd och hur kommunens
verksamhet, ekonomi och planerade
investeringar ser ut i dagsläget.
På mötet rapporterades från
samorganisationens möte med
kommunalråd och socialnämndens
ordförande samt från KPR-au-mötet om
hur ”Maria Larsson pengarna” skall
användas.
Styrelsen tar tacksamt emot
programförslag till höstens möten.
Det hurrades och sjöngs för Stina
Pettersson som fyllt 90 år.
Stina bjöd oss alla på tårta till kaffet.

Efterlysning

Jag söker efter gamla kort över
Långasjö, samt dödsannonser på
Långasjöfolk.
Min forskning över Lida har bara sagt
pang! Den är inte så liten längre.
Släkten har spridit sig i hela socknen,
samt andra delar av Sverige och andra
länder.

Är det någon som vill har hjälp att finna
sina gamla anor. Då kan jag hjälpa till
att finna dessa till humana priser. Mitt
material sträcker sig från slutet på 1700-
talet fram till nutid, med vissa luckor.
Det finns över Långasjö, Vissefjärda,
Algutsboda, Ljuder samt Älmeboda.
Så hör av er, så diskuterar vi priset.

Ethel Svensson
0471-504 65 eller 0477-630 16

har haft årsmöte
i Bergstrands-
salen
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Renovering av
klappbryggan
Klappbryggan har fått nytt trävirke i golv och räckverk.
Impregnerat, sågat och spikat har Axel, Karl-Erik, Ivar, Ove,
Folke, Sven och Stephan gjort. Virket till den ursprungliga
bryggan skänktes en gång i tiden av ESS-ENN AB och nu
hade Claes Arvidsson därifrån ordnat fram även reparations-
virke åt oss utan kostnad. Solen gassade varm, sjön låg
spegelblank hela dan och arbetet gick lätt som en dans.
Förutom förstås då att Axels kofot trillade i vattnet och flöt
iväg ut på djupt vatten innan vi lyckades få fatt på den!

Första arbetsträffen runt
Långasjön
Återigen har is och snö töat undan och vårsolen värma gott.
Så var det dags för årets första arbetsträff  den 24 april. Ett
30-tal villiga krafter, däribland glädjande nog flera nya ansikten,
mötte upp med släpkärror, krattor, räfsor och friskt humör
för att ge sig i kast med att placera ut bänkar och snygga upp
i området efter vinterns härjningar. Efter avslutade övningar
var det som vanligt Elsie och Birgitta som såg till att det bjöds
på kaffe och mackor som intogs under livligt samspråk om
allehanda världsliga och andliga ting i det underbart vackra
försommarvädret!

Stephan Karlsson

Signe, Ruth och Axel vårstädar runt Långasjön

Tack till Södra Timber för årets
inplantering av fisk i Långasjön

Naturvårdsföreningen

Skepens
fiskevårdsförening har
haft den tradisonella
vårstädning vid Skepens
badplats

Denna badplats sköts helt idielt av föreningens delägare utan
några bidrag från kommunen.
Under sommaren är den mycket välbesökt av sommargäster
och turister. Där finns gungställning,omklädningsrum samt
grillplats.

Man kan även fiska i sjön. Fiskekort finns att köpa hos familjen
Bennsäter i Piggsmåla.
Priserna är följande:
Årskort:             200 kr.
Säsongskort:     100 kr
Veckokort:         50 kr
Dygnskort:         25 kr

Ordf. Thomas Fredriksson

Gert Karlsson i Lida spikar utedasset vid Skepens badplats

Thomas Fredriksson och Siv Bennsäter i städtagen
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Långasjö Vandrarhem STF 
 

 
 

Stallgatan, Långasjö 

0471-503 10 
www.sovaistall.50310.se 

 
 

Från den 15 maj har jag öppet alla dagar: 9-10 och 17-19 
  

 Hantverksbutik med unika föremål av hantverkare från 
bygden! 

 Försäljning av fiskekort 
 Emigrant museum, 
 Cykeluthyrning 

 
Vandrarhemmet har 14 rum med 2, 3 och 4 bäddar 

Frukost mot förbeställning 
 

Bad och fiske 100m, Klasatorpet 1,5 km, vandringsleder, 
Golfbana 1 mil, nära till Glasbruken. 
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Sommarkalender
Maj
19/5 Klasatorpet öppnar
21/5 Långasjö PRO har möte
21/5 Långasjö Antikt & Loppis öppnar nytt
25/5, kl. 19.00 Långasjö GoIF seniorer, hemma
26/5, kl. 12.00 Långasjö Sockens Naturvårdsförening 20 år
26 – 27/5 Dressyrtävlingar i ridhuset
27/5, kl. 16.00 Gudstjänst för små och stora
27/5, kl. 18.00 Långasjö GoIF ungdomslag, hemma
30/5, kl. 8.30 Utflykt med Långasjö pensionärer

Juni
3/6, kl. 11.00 Långasjö församlings gångedag i kyrkan
5/6, kl. 19.00 Dans i Bygget, Pejes orkester
6/6, kl. 13.00 Nationaldagsfirande i Långasjö
6/6, kl. 17.00 Långasjö GoIF ungdomslag, hemma
8/6, kl. 19.00 Långasjö GoIF seniorer, hemma
9/6, kl. 13.00 Konstutställning  i Galleri Garvaregården
9/6 Akademisk Ridkonst i ridhuset
12/6, kl. 18.30 Långasjö GoIF ungdomslag, hemma
14/6, kl. 18.30 Sjökafé vid Långasjön
14/6, kl. 18.30 Långasjö GoIF ungdomslag, hemma
17/6, kl. 18.00 Långasjö GoIF ungdomslag, hemma
17/6 Klubbtävling i hoppning i ridhuset
21/6, kl. 18.30 Sjökafé vid Långasjön, Togny och Kaj underhåller
22/6, kl. 14.00 Midsommarfirande på Klasatorpet
25/6 Hembygdsstugan öppnar sin kaffeservering
28/6, kl. 18.30 Sjökafé vid Långasjön. Långasjö församling
29/6, kl. 19.00 Långasjö GoIF seniorer, hemma

Juli
2 – 8/7 Dagridläger i Totamåla
5/7, kl. 18.30 Sjökafé vid Långasjön
12/7, kl. 18.30 Sjökafé vid Långasjön, Medicine Story

Augusti
8/8, kl. 18.30 Sjökafé vid Långasjön, Ellas trio
14/8, kl. 18.30 Långasjö GoIF ungdomslag, hemma
16/8, kl. 18.30 Sjökafé vid Långasjön, Elin, Amanda och Albertina
18/8, kl. 15.00 Långasjö GoIF ungdomslag, hemma
23/8, kl. 18.30 Sjökafé vid Långasjön, Pingstkyrkan underhåller
24/8 Manusstopp för Träskoposten
25/8 Långasjö GoIF 75-årsjubileum
25/8, kl.10.00 Långasjö GoIF ungdomslag, hemma
25/8, kl.11.30 Långasjö GoIF seniorer, hemma
25/8, kl.19.00 Långasjö GoIF seniorer, hemma
27/8 Långasjö PRO har möte

September
2/9, kl. 17.00 Långasjö GoIF seniorer, hemma
7/9, kl. 19.00 Långasjö GoIF seniorer, hemma
9/9, kl. 16.00 Luftgevärsskyttet börjar
23/9, kl. 19.00 Långasjö GoIF seniorer, hemma
24/9 Långasjö PRO har möte

Sommar -07 Se Långasjö Församling informerar
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 Nu är våren insjungen och vi vill påminna om att
     Klasatorpet i år är öppet 19 maj – 19 aug

         Det är öppet alla dagar 9.30 – 18.00

Bokningar tfn 0471-503 10, Eva
Kaffebeställningar 0471-501 92, Erna

Midsommarafton den 22 juni firas på Klasatorpet kl. 14.00
Fri entré

Klasatorpet

 Välkommen
Långasjö Sockens Hembygdsförening

14

Hembygdsstugan i Långasjö

Våren kom plötsligt i år och sommaren närmar sig
med stormsteg. När nu gräset börjar växa och dagarna
blir längre är det dags att börja tänka på kaffe och
våfflor igen.
Måndagen efter midsommar, den 25 juni, öppnar vi
och håller som vanligt öppet till den 12 augusti.
Vi har öppet mellan kl 15.00 och 20.00.

Vi hoppas naturligtvis på mycket vackert väder också.

Mycket välkomna i sommar önskar

“Tanterna” i hembygdsstugan
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Sommar i Växthuset !

Köp växter och tomater

Öppettider:

Vardagar 10.00 - 18.00

Lördag, Söndag och
helger 10.00 - 13.00
10 maj - 10 juli

Tfn 0471-50460

Långasjö Växthus AB

Grönåsens Älgpark i
Kosta
Vad är en älg, det vet vi ju alla. Men att komma älgen
nära, kanske få klappa eller få en puss av en nyfiken
älgkalv…… det glömmer man aldrig.
 
Grönåsens Älgpark startades för 13 år sedan, med älgparet
Karl-Gustav och Silvia. Utvecklingen har gått vidare, i dag
finns 15 älgar fördelade på 3 hägn.
Försommaren närmar sig, vad händer då? Månadsskiftet maj/
juni föds nya älgkalvar, som för alla besökare är något alldeles
extra att se.
En liten kalv med sina 15 – 16 kg och långa ben, som inte
fungerar till 100 % det första dygnet, gör intryck på besökarna.
Kan detta bli skogen konung eller drottning?
Älgparken är uppbyggd så att en rundvandring på ca 1500 m
ger en 100 % garanti att du får se älgar.
Information ges om älgens fyra största faror i vår natur som
är trafiken, jägaren, björnen och vargen.
Shoppa en älgsouvenier, grilla en älgkorv/älgburgare över
öppen eld i grillhyddan. Allt handlar om älgen i Grönåsens
älgpark.

Varmt välkomna på besök.
Inger och Kenneth

Kväll med bibblan i
Långasjö Växthus
Onsdagen den 2 maj inbjöd biblioteken i Yttre bildnings-
området (bl.a. Lindås, Långasjö och Vissefjärda) till en
inspirerande och trivsam kväll i Långasjö Växthus. 45
personer från olika håll i vår kommun plus arrangörerna
mötte upp för att få råd och tips om såväl odling som
böcker.

Carl Johan Sandberg och Patrik Olsson guidade deltagarna
bland spirande sommarblommor och redan mer än manshöga
tomatplantor. Christel Gross, Siv Simonsson och Lena
Peterson lotsade genom verkliga och påhittade trädgårdar i
litteraturens värld under tiden som åhörarna kunde förse sig
av den hemlagade och trädgårdsinspirerade maten. Elisabet
Åkesson från Emmaboda Bok- och Pappershandel på plats
med ett för kvällen utplockat specialsortiment.
Detta var det andra evenemanget där biblioteken i ytterområdet
har valt att samarbeta med näringslivet för att pröva nya nischer
och locka nya och gamla låntagare med något lite annorlunda.
Arrangemangen har fallit väl ut och vi hoppas kunna fortsätta
med dem. Tanken är att erbjuda ett välplanerat och
sammanhållet koncept med hög kvalitet på såväl boklig som
lekamlig spis. Och att med olika kulturella teman, försöka knyta
samman de yttre delarna av vår kommun till opretentiösa men
lustfyllda sammankomster på det här viset.

Vi hoppas kunna återkomma med nya begivenheter i samma
anda till hösten.

Välkomna åter!
Lena

Lena Peterson och Christel Gross tipsar om trädgårdsböcker

Carl-Johan Sandberg
guidar  bland spirande
plantor i Långasjö
Växthus
Foto Jan-Erik Fransson
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Kom och njut
av vår fina sjö,

kaffe med tillbehör och fin
underhållning
Alltid kl 18.30

Sveriges Nationaldag
Börjar 13.00 Hantverkare mm.

Lindås musikkår kl 15.30.
 Vi bjuder på tårta och kaffe!

Onsdag 6 juni

Varmt välkomna!
Långasjö Naturvårdsförening

Malin & Dan

Togny och Kaj
berättar om fågelivet i Långasjö samt underhåller på
dragspel och gitarr.

Långasjö församling
med Tomas Lindh underhåller i
försommartid.

Ännu ej klart
med det blir kanonbra, vi lovar!

I sammarbete med Mundekulla Kurs & Retreatgård:

Medicine Story
Han är historieberättare, författare och bevarar en
omfattande visdom som ledare i sin stam. Medicine
Story har rest över hela Usa och intervjuat många
Äldremän i olika Indiansamhällen (reservat) sedan 70-
talet och har skrivit flera böcker. Han berättar lite om
sin kultur, delar med sig av några Indianhistorier, svarar
på ev. frågor iklädd sin traditionella klädesdräkt. Han
är fortfarande en vital och engagerande man trots sina
79 år.

Torsdag 14 juni

Torsdag 21 juni

Torsdag 28 juni

Torsdag 5 juli

Torsdag 12 juli

Ellas trio
Direkt från Igelösa med omnejd - dragspelsmusik med
många välbekanta örhängen.

Onsdag 8 augusti

Elin,  Amanda och Albertina
underhåller med skön sång i högsommartid.

Torsdag 16 augusti

Pingstkyrkan
i Emmaboda -Långasjö underhåller med sång och
musik.

Torsdag 23 augusti

Ännu ej klart
men vi har något jättebra på gång!

Pris för kaffe med tillbehör: 15 kr

Vid regn är vi i Sockenstugan

Sjökafé vid Långasjön
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Dans i Bygget 5 juni 
 

Vi börjar kl. 19.00 med en sommarbuffé, därefter spelar  

Pejes orkester 
Kaffe och kaka i pausen. 

 
Ta med några vänner och kom! 

 
Entré 200:- 

Anmäl till Berit 0471-504 00, eller Laila 0471-500 06 
Senast den 27 maj 

 Välkomna!    Långasjö bygdegårdsförening 
 

Opera i Bygget

Den 24/4 skrevs historia i Byggets
lokaler då den första operan hade
föreställning. På scenen utspelades en
teaterfest i det lilla formatet.

Regionteatern från Växjö kom med
”Figaros bröllop –på 45 minuter”, som
är en nerkortad version av Mozarts
originalopera. Besökarna fick se och höra
Åsa Sundstedts, Yvonne Tuvesson-
Rosenqvists och Bengt Dahlbergs roliga
tolkning av ”Figaros bröllop” med en
bevarad känsla av originalet men med en
touch av modern känsla och humor. All
musik spelades av Åsa på dragspel!
Undrar vad Mozart skulle ha sagt om det?

Kan tre personer förmedla en opera,
tänkte jag när jag gick till Bygget den
vackra och varma vårdagen. Scenen var
riggad och stolar var framställda och jag
satte mig ner bland övriga i publiken och
när lamporna släcktes pirrade det i
magen. Med otroliga röster, musik,
humor och några oväntade hjälpmedel,
som uppblåsbara dockor och mobiler,
lyckades aktörerna skapa en magisk
stämning och jag gick därifrån med ett
leende på läpparna.

Berit Elofsson tackade och överlämnade
en påse Långasjötomater som tack för
en underbar föreställning och efteråt
kunde alla prata om föreställningen över
en kopp kaffe och bullar.

Amelie Nilsson

Erling fick
utmärkelse
Den 22 april belönades Erling
Karlsson med Bygdegårdarnas
silvernål.

Utmärkelsen, som delades ut av distrikts-
ordförande Kenneth Pettersson, fick han
för sitt mångåriga arbete i Långasjö
bygdegårdsförening. Främst för att ha lett
det stora arbetet med återuppbyggnaden
efter branden. I sitt tacktal betonade
Erling att han ingalunda gjort jobbet själv.
Utan alla andras ideella arbete hade det
inte blivit någon ny lokal i Långasjö.

Berit Elofsson
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Hästsportklubben
informerar

Vi kommer att ha våra första dressyrtävlingar med lokalstatus
den 26 och 27 maj.
Ponnyer tävlar på lördagen och stor häst på söndagen.
Vi hoppas på många starter, kom gärna ner, ta en fika och
titta på de duktiga ryttarna.

Den 6 juni finns vi självklart representerade för att fira
Nationaldagen. Vi ordnar ponnyridning och fiskdamm.

Vi kan också berätta att i skrivande stund pågår allsvenskan
Div. I i hoppning där vi även i år har med ett lag. Det är
roligt att vi, trots en så liten förening, har ett lag med. Tjejerna
som är med är: Moa Alriksson, Karolina Diesner, Linnéa
Legander, Julia Johansson och Ulrika Svensson.

Den 9 juni är det återigen dags för kursen, Akademisk
Ridkonst.

Den 17 juni anordnar vi en klubbtävling i hoppning, anmälan
till Carina Legander 0477-630 49 eller Jeanette Petersson
0471-503 07.

Dagridläger i Totamåla för barn i åldern 6 – 10 år, v.27.

Vi planerar att ha ytterligare en medlemsträff  inom kort.

För mer information om vad som är på gång, titta in på
hemsidan: www.lhsk.se.

Inom föreningen arbetar vi i ett antal kommittéer, dessa är
Bygg-, Sponsor/Bidrags-, Kafé- och Aktivitetskommittén
(Dressyr/Hoppning/Övrigt).
Vi skulle bli mycket glada om Ni vill vara med och arbeta i
någon av kommittéerna, hör gärna av er om ni vill vara
med eller om ni har synpunkter och önskemål. Det går bra
att skicka mail till mig, Carina, på adress:
carina.legander@telia.com .

Ha en härlig sommar – Styrelsen LHSK/Carina

Manne på äventyr
Jag heter Manne och är en fin liten lurvig hund, som bor
i Kalmar. För ett tag sedan var min matte och jag på visit
i Långasjö, för att titta på tyg.. Matte och hennes kompisar
tittade och tittade, men jag skulle bara ligga fint vid deras
fötter.

Mats hette han som var där. När de började bli färdiga, så tog
han några väskor och bar ut till bilen. Han öppnade dörren,
in kom  nya dofter..
Jag reste mig försiktigt så att matte inte märkte något, smög
mig fram till dörren.
Den var öppen och jag sprang ut på gräsmattan. Nu fick jag
ännu mer dofter i min nos, och det var “FLICKOR” i närheten.
Jag började springa i alla trädgårdar, för att hitta någon. Men
matte hade upptäckt att jag hade smitit ut, så hon var mig
hack i häl hela tiden. Hon ropade och ropade, men jag sprang
vidare.
Det var många fina trädgårdar men inga “flickor”. Det kom
människor från olika håll för att hjälpa min stackars matte
som sprang efter mig. Det var både falukorv och hundgodis
för att locka mig med. Men det hjälpte inte. Jag fortsatte min
framfart. Till slut hittade jag en fin svartvit “flicka” som var
så vacker, men jag började känna att jag var svettig efter allt
springandet. Tittade mig om och upptäckte en fin damm
bakom Garveriet. Jag måste ta mig ett dopp för att kunna
möta denna fina “flicka”. Sagt och gjort, jag hoppade i. Jag
var van vid att det skulle vara långgrunt, men här gick det upp

till halsen på mig. Jag blev så chockad, tappade andan i några
sekunder. Det räckte för att min stackars matte kunde haffa
mig i halsbandet. Det var inte nådigt att heta Manne då. Hon
drog upp mig från dammen, blöt och lessen för jag fick inte
träffa den fina tiken. Med mattes hårda tag om mitt halsband,
började vi gå tillbaka till Vävstugan där de andra väntade. Matte
satte mig i bilen, för jag var ju ganska blöt. Där fick jag sitta
och tänka över mina galna påhitt. Jag hoppas att inget kom till
skada i trädgårdarna.
Men den svartvita fina tiken kan jag inte glömma.

Manne
P:S Matte tackar alla som hjälpte till.
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Sockenrådet
planerar ännu
ett
nationaldags-
firande i
Långasjö

Du som är privatperson, förening
eller företag i Långasjö och vill
delta ber vi ta kontakt med någon
av oss så att vi kan hjälpa till. Det
är vi i sockenrådet som har sam-
ordningsansvaret och därför vill vi
gärna att du hör av dig till någon
av oss.

Du kan komma i kontakt med oss på
följande telefonnummer:

Johanna A/Sjögren 0471/10951
Niklas Andersson 0471/50001
Olle Henriksson 0471/50425
Therese Karlsson 0471/50199
Conny Fransson 0471/50039
Ethel Svensson 0477/63016
Robert Elofsson 0471/50390
Krister Jonsson 0477/63045
Tina Elmersson 0471/33770
Lennart Bergh 0471/50175
Ingvar Gustavsson 0471/13838
Roland Klang 0477/63002

Vi hoppas på en god uppslutning från
alla i Långasjö och det är inte minst
viktigt att du kommer till samhället den
6 juni för att göra tillställningen till ett
trevligt arrangemang.

Det är viktigt att landsbygden lever och
detta är ett sätt att skapa en levande
landsbygd. Har du vänner och bekanta
hemma så ta gärna med dem till detta
enkla men trivsamma arrangemang i
bygden.

Långasjö Sockenråd

Odd&Diana
presenterar sig

När vi blev ombedda att skriva lite om
oss och vad vi gjorde, så tänkte jag,
vad är intressant?

Vintern - 05/06 bestämde vi oss för att
flytta till Strängsmåla efter att ha blivit
förtjusta i platsen. Vi flyttade in i maj -
06 och sålde vårt hus i Alstermo i juli.
Det blev ingen semester den sommaren
men det ska vi ta igen i år.

På sensommaren tog vi upp musiken
igen, jag hade inte rört en gitarr på över
två år men det var riktigt roligt igen. I
oktober sa vi upp och slutade våra fasta
anställningar och nu vi satsar på arbets-
uthyrning + musikevenemang. Hittills
har det funkat bra.

Inom arbetsuthyrningen har vi varit
mycket på Spegelsliperiet i Alstermo och
arbetat.

På musiksidan växer det hela tiden och
vi har olika arrangemang bl.a. jag (Odd)
och min musik(rock) och Diana som
sjunger i kyrkor, på olika möten och på
visaftnar där olika artister möts, mm.
Man kan även komma med förslag på
ett arrangemang så fixar vi det.
Har du Internet, kan du läsa mer på vår
hemsida www.lescongoentertainment.se

”Les Congo Priset”

Nu har vi instiftat ett pris för Emmaboda
kommuns ungdomar som vi kallar ”Les
Congo Priset”.
Priset är en akustisk gitarr av märket:
Tanglewood TW15NS-EB, gitarrställ,
stämapparat, axelrem, fodral, finare block
och penna. Gitarren finns att beskåda på
”Helges Håla” i Växjö.

För att delta, måste du vara mellan 13
och 18 år, bosatt och skriven i Emma-
boda kommun, gilla att spela och skriva
musik. Ansökningen ska vara inlämnad
mellan 1 augusti och 1 oktober, så du
har hela sommaren på sig att fundera ut
något bra. Adressen kommer att lämnas
ut när det närmar sig. Det finns en jury
på fem personer som kommer att arbeta
för att hitta en lämplig vinnare. Detta är
ingen bedömning i tekniskt kunnande
utan snarare om viljan att utrycka sig! Läs
mer på hemsidan.

Mvh Odd o Diana

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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Långasjöprofilen

Fårbonde och
mångsysslare med
djupa Långasjörötter

        Karl-Gunnar Gunnarsson

– Jag är Långasjöbo av födsel och ohejdad vana, börjar
Karl-Gunnar Gunnarsson sin berättelse om sig själv. Jag
är den åttonde generationen på denna gård, fortsätter han
och menar då förstås Långasjö Östregård. Gården har
funnits i släktens ägor sedan år 1700.

Lantbrukare och fårskötare
Med undantag på några år i ungdomen då han gick på
folkhögskola, lantbruksskola och militärutbildning, har han
bott på gården i hela sitt liv. Vid nitton års ålder 1957 köpte
han gården av sina föräldrar och började med fårskötsel.
– Det har funnits får på denna gård, i alla fall, i hundra år, men
bara för husbehov, säger Karl-Gunnar.
1959 började han med renrasiga får i större skala. Han sålde
av korna efterhand och slutade med mjölkproduktionen och
har sedan dess ägnat sitt liv åt fårskötseln.
– När jag började med får så skrattade folk, det skulle ju vara
mjölkkor och sånt på den tiden. Men jag förstod att man måste
specialisera sig, säger han.
Han avlade fram bra djur med fin kvalitet just när många andra
skulle börja med får, så han kunde sälja allt han fick fram. Det
blev en lyckad start på gården.
Han blev alltså gårdsägare i tidig ålder och gifte sig också tidigt,
21 år gammal. Karin och han fick tre barn och har idag åtta
barnbarn.

Vallhundsexpert
Karl-Gunnar har varit intresserad av olika saker i perioder i
sitt liv.

I och med fårskötseln började han intressera sig för vallhundar
och började träna vallning. En av hans hundar blev mycket
duktig och vann championpris.
K-G blev så småningom vallhundsinstruktör och senare
domare vid vallhundsprov och han satt också med i svenska
vallhundsklubbens styrelse.
– Det var många år med stort engagemang och mycket resor
till sammanträden, instruktörsutbildningar, tävlingar och sånt,
förklarar Karl-Gunnar.

Föreningsmänniska
Här i Långasjö har Karl-Gunnar Gunnarsson varit aktiv
medlem i hembygdsföreningen, han har suttit med i styrelsen
i över tretti år och varit ordförande i ett tiotal år. Han engagerade
sig speciellt i restaureringen av Långasjön.
– Det jobbade jag mycket med, det bildades en kommitté, säger
han, det var John Johansson, Staffan och jag, som höll i det
hela. Det var mycket arbete under många år. Och det har ju
blivit populärt och ett bra resultat. Sjön är ju till glädje för hela
byn, tillägger K-G.
Karl-Gunnar har alltid varit politiskt obunden, han har aldrig
varit medlem i något parti, utan ville vara oberoende. Däremot
har han varit engagerad i ekonomiska föreningsrörelser i t.ex.
KLS, LRF, och i Södra skogsägarna som förtroendevald m.m.

Jägare, musiker och körsångare
Vad har du haft för hobby då?
– Jakt har ju varit en hobby som jag har tyckt mycket om och
håller på med fortfarande. Jag brukar vilja gå ut och jaga om
söndagarna.
Karl-Gunnar har även haft musiken som hobby. Han är en
duktig musiker, kan vi intyga, vi som har hört honom spela. I
ungdomen spelade han trumpet i ett band, dom uppträdde på
kalas och möten m.m. Han spelar även piano och dragspel.
– Och jag har varit körsångare, säger han. Jag sjöng i Köriosa
i 20 år, och har fått medalj för det, vi sjöng och spelade även
revyer. Det är mycket roligt att sjunga i kör, intygar K-G.

Från Taxichaufför …
Karl-Gunnar har även jobbat som taxichaufför i ett 10-tal år
på senare tid. Han tyckte han ville göra något där han fick mer
kontakt med människor.

… till pensionär
Han sålde gården redan för 10 år sedan till sonen Karl-Johan
och hans fru Malin. Karl-Johan är mycket intresserad av skogen,
de kom själva och ville köpa. Men Karl-Gunnar och Karin
fortsatte att ha hand om djuren och jordbruket, tills nu vid
årsskiftet då Malin tog över.
Nu är K-G pensionär på heltid, men är assistent på gården
och hjälper till när det behövs.
– Vi är jätteglada för att de ville ta över, och driva det vidare.
Det är ju jätteroligt att det är en levande gård med barn och
allt.
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Man ser många gårdar där fönstren bommas igen och barnen
bara har det som sommarställe, det är ju sorgligt.
– Här bor vi tillsammans två generationer och det går bra,
säger Karl-Gunnar, ”bara man inte rör i varandras grytor”. Vi
hjälper till med barnpassning och sånt.
– Och nu är vi på gång och bygger pensionärsbostad, säger
han. Sysslolös är han inte ”mångsysslaren” Karl-Gunnar
Gunnarsson Det finns alltid något att ta tag i.
Det sista projektet är det gamla kokhuset som byggs om till en
fullt modern bostad. När det blir färdigt ska Karin och han
flytta in där.

Nytt generationsboende på Långasjö Östregård

Långasjöandan
Jag frågar vad Långasjöandan är för något!
– Ja det är väl det att långasjöborna är lite konservativa, de är
inte rädda för att göra lite arbete åt andra. Det var nog John
Johansson som stod för ”Långasjöandan” han fick igång det
ideella arbetet här. Han hade sinne för att sätta igång folket
här, säger Karl-Gunnar.
Ja, Långasjöborna har åstadkommit väldigt mycket på ideell
basis: sjön, Klasatorpet, Vandrarhemmet m.m. Det är väldigt
många som ställer upp och lägger många timmar på ideellt
arbete. Vi är överens om att man här i Långasjö har kunnat
åstadkomma en fin och trivsam miljö för såväl invånarna som
besökarna, tack vare mångas engagemang och samarbete.
Karin och Karl-Gunnar ställer också gärna upp och guidar
och jobbar på t.ex. Klasatorpet.

Till sist vill jag påpeka att något som vi alla bör tänka på och
vara tacksamma för, är de betande fåren på ängarna runt
Långasjö. Om det inte varit för Gunnarssons får så hade vi
inte haft en så fin och öppen natur.

Eva Garami

Fåren på bete bakom kokhuset som nu byggs om till bostad
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Långasjö Sockens Sparbank
-bygdens bank sedan 1880-

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

Långasjö Sockens Sparbank

Hur blir din framtida pension?

Ta vara på tillfället att få

kostnadsfri genomgång av Din

ekonomi.

SPAX eller MAX?

Bankkonto eller Balkanfond?

Hur ska jag spara för framtiden?

Kontakta oss för rådgivning.

Långasjö Sockens Sparbank

Landsbygdsprogrammet

Arbetet med det nya landsbygdsprogrammet är i full gång
och befinner sig just nu i Bryssel för beslut. Det nya
programmet omfattar perioden 2007-2013 och har som
övergripande mål att stödja en hållbar ekonomisk,
ekologisk och social utveckling av landsbygden i Sverige.

Programmet finansieras både från EU och nationellt och
omfattar totalt 35 miljarder kronor,. Programmet är uppdelat
på fyra områden, sk. axlar vars mål och inriktningar är
gemensamma för EU-länderna. Axel 1 handlar om jord- och
skogsbrukets konkurrenskraft, Axel 2 om förvaltning av
landsbygdens naturresurser. Målet för Axel 3 är att stödja en
god utveckling av landsbygden i helhet, samt Axel 4, Leader -
som är en särskild arbetsmetod för landsbygdsutveckling.
Emmaboda kommun har tillsammans med Nybro, Lessebo,
Uppvidinge, Torsås och Tingsryd lämnat in en ansökan om
att få bli ett nytt Leader område.
Tillsammans skall vi jobba för att utveckla vår landsbygd och
region i positiv riktning. Just nu görs en inventering i
kommunerna om vad som har gjorts hittills och vad som
behöver göras. När det är klart skall en ny strategi tas fram
som blir ett verktyg i vårt arbete. Den vill och skall vi ta fram
tillsammans med er kommuninvånare. Vi kommer inom kort
att gå ut med inbjudan till diskussionskvällar om hur vi
tillsammans kan utveckla vår bygd åt rätt riktning.

Mer information om programmet hittar du på www.sjv.se eller
www.lst.se
För att lyckas med all utveckling så krävs det ett gemensamt
engagemang och envist arbete. Vi behöver alla jobba mot
samma mål och stötta varandra i vått och torrt.
Hoppas vi ses

Weronica Stålered
Emmaboda kommun
Tel. 0471-24 90 13

weronica.stalered@emmaboda. se

Det är Rickard Erlingsson som enligt tradition
tar sitt första dopp på valborgsmässoafton

Årets första dopp i Långasjön!
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Släktfoto tur och retur

Detta foto togs i Manson, Canada omkr. 1910 och visar Johan August
Börjesson-Leander-Linner och hans familj. Linnéa heter dottern, som
är nummer fem från vänster och hennes barnbarn Martie var i
Långasjö hösten 2006.

Fotot har gjort tre resor fram till 2006
– först kom det till Ernst Johansson som varit i Canada och
arbetat som förman vid den canadensiska järnvägen 1910 –
1919 och köpt föräldragården Hultalyckan i Strängsmåla 1920.
Ernst var systerson till Johan August
– sedan till Elsa Karlsson Kyrkvägen Långasjö. Elsa är dotter
till Ernst
– till slut överlämnades det till Martie Workman vid hennes
besök hos Elsa hösten 2006. Martie är dotter-dotter-dotter
till Johan August Leander-Linner

Fotot som togs för c:a 100 år sedan har
följande emigrantöde

Vi kan börja med ett äktenskap som ingicks mellan Johan
August Börjesson f  1854 och Maria Christina Svensdotter
den 18 maj 1877 i Långasjö. Johans far hette Börje Gustavsson
och var från Parismåla. Eftersom Börjes bror övertog gården
(se Långasjökrönikan 1990 s136 och beskrivningen av deras
far 1961, s 45) fick Börje söka annan försörjning. Han blev
blev korpral 1849 och heter nu Börje Örn. Han flyttar till
Strängsmåla och köper en fastighet (där bilverkstaden nu
ligger) och startar en affär omkr. 1860. Soldaten Börje Örn
och hans hustru Maria Johannesdotter från Ingemundebo har
två barn. Förutom sonen Johan August Börjesson (Örn), som
senare tar namnet Leander och i Canada kallar sig Linner, är
det dottern Emma Christina Börjesdotter (Örn) f  1856 Emma
gifter sig 1878 med Johannes Johansson från Parismåla och
de får då överta Strängsmåla 1:44 och 1902 köper de
Hultalyckan i stället. Det är den gården som deras son Ernst
köper 1920. Johan August som nu kallar sig Leander får vid
giftermålet med Maria Christina från Harebo ett starta-eget-
bidrag från sin fader/lanthandlaren Börje Örn. Det bestod
av en del av hans handelslager. Det nyetablerade paret flyttade
till Almelund i Allgunås, där man försökte försörja sig på den
lilla lanthandeln med hjälp av bl.a. hustruns hembageri. Även
Johan August försökte skaffa extrainkomster och var bygdens

alltingmakare. Familjen växte och barnen kom i tät följd:
Amandus 1878, Ester 1879, Hulda 1881, Edla 1883, Martina
Linnéa 1885, Gunnar August 1889. Det var svårt att försörja
familjen och dessutom blev hustrun sjuk och dog 1891.
Johan August gifter om sig men börjar tydligen också fundera
på att emigrera. 1893 tar han ut attest och reser till Canada där
han arbetar vid järnvägen och i skogen. Efter tre år återvänder
han för att åter resa tillbaka med äldste sonen Amandus som
nu är 18 år och ha hunnit arbeta som smedlärling i Allgunås.
Denna gång slutar resan i Manson, Manitoba där Johan August
”tar friland” - 160 acres för 10 dollar.
Far och son arbetar med farmen och bearbetar brevledes övriga
familjen att komma efter. I två omgångar, juni resp. augusti
1898 reser först fyra barn och sedan andra hustrun Johanna
Matilda Olausdotter från Allgunås med Edla och gemensamma
dottern Sigrid. Till reseledare i den första truppen utsågs Ester
som var äldst (19 år) och varit ute och tjänat piga och dessutom
varit i Stockholm ett par år.
Nu är hela familjen samlad på farmen i Manson, Manitoba
och ytterligare tre döttrar föds där nämligen Elsie, Alice och
Tillie. Johan August Linner, som han nu kallas, brukar själv
farmen till 1914 och sedan arrenderar han ut den till Albin
Johansson från Allgunås och efter fyra år köper Albin den.
På äldre dagar och till han blev 85 år var han poststations-
föreståndare i Manson, en syssla som hans yngsta dotter Tillie
tog över efter honom. Johan August dog 1944 och levde alltså
i 90 år
Dottern Martina Linneá gifte sig med Samuel Finch och de
var först farmare i Saskatchewan, flyttade sedan till västkusten
och slutligen bodde Linnéa i Calgary, Alberta. Hon dog 1970
och blev 95 år.
Linnéa hade en dotter som hette Lilly och det är hennes dotter
som heter Martie och bor i Edmonton, Alberta som varit på
besök i Långasjö för att få se platsen och helst huset som
hennes släkt emigrerat från. När de gjorde sina förfrågningar
här hänvisade Gösta Johansson dem till Allégården där han
tyckte de kunde äta lunch och under tiden skulle han skaffa
vidare information. Margareta och jag hade just kommit hem
från Skåne, när Gösta ringde och meddelade att det satt ett
par från Canada och väntade på mig på Allégården. Det blev
några timmars intensiv släktforskning bl.a. med hjälp av boken
”En Smålandssocken emigrerar”. Under detta arbeta kom vi
fram till att Martie hade en avlägsen släkting i Långasjö
nämligen Elsa Karlsson. Vi bestämde ny träff  nästa dag och
då blev det förmiddagskaffe hos Elsa och därefter en guidad
tur i Strängsmåla och Pellamåla. I Allgunås hade de varit själva
dagen innan och sett platsen där den lilla lanthandeln en gång
legat.
 Jag visade bilden på familjen Leander i vår emigrantbok. Då
säger Martie att hon faktiskt har sett den när hon släktforskade
i Utah.
”Jaha ”, säger Elsa och tar fram ett identiskt foto i original,
”och detta har min far Ernst fått från sina släktingar i Canada
och sedan har jag ärvt det av honom och nu får du det av
mig”. Sedan kunde Elsa också ge Martie adresser till några
gemensamma, men för henne okända släktingar i just Alberta,
Canada.

Noterat av Stig Hermansson
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Invandraren,
nybyggaren och
återvändaren -
min pappa

Min pappa Lajos Majoros, föddes år
1936 i Imola, en liten by i Ungern. Det
var fattigt på den tiden, hans föräldrar
ägde inte mycket, lite jord, som dom
brukade, lite höns, någon gris och ett
litet, litet hus med ett rum och kök.
Men han minns barndomen som
mycket lycklig, han minns hur han
blev buren på ryggen av sin mor och
hur hon hela tiden sjöng för honom.

Han var med överallt när dom arbetade
ute på åkrarna och i skogen. Han gick
sedan i den lilla skolan i byn och på
fritiden gjorde han många hyss
tillsammans med sina kompisar. Han
växte upp och gick ut en verkstadsskola
i staden Miskolc.

 Det var år 1956 han var 20 år gammal,
landet var invaderat av ryssarna och dom
hörde att gränserna mot väst hade
öppnats. Många var förföljda och flydde
ut ur landet. Min pappa var inte politiskt
aktiv, inte heller hans två bästa kompisar,
men dom bestämde sig ändå för att
tillsammans ge sig iväg. Dom ville se
världen, ville ut på äventyr.
Den 22 december 1956 gav dom sig iväg
mot den Österrikiska gränsen. Ryska
soldater patrullerade vid gränsen. Dom
började skjuta mot pappa och
kompisarna, som fick springa och
gömma sig på ett majsfält där de torra
majsstjälkarna fortfarande fanns kvar.
Kulorna ven överallt, och det var ovisst
om dom skulle klara sig med livet i behåll.
Den gången gick det bra, jag tror att

pappa har en skyddsängel som vakar över
honom, han har flera gånger råkat i knipa
men alltid klarat sig bra, han har liksom
alltid känt på sig när en fara har varit nära.
Jag vet egentligen inte så mycket mer om
den där flykten över gränsen, pappa har
aldrig velat berätta så detaljerat om det,
han vill väl inte minnas antar jag.
Men i alla fall, efter att ha mutat de
ungerska gränsvakterna och gett dom allt
värdefullt dom hade på sig, tog dom sig
över till Österrike.
Dom hamnade på ett flyktingläger vid
Schweiziska gränsen, Landeck. Hans två
kompisar ville vidare till Canada, men
pappa ville till Sverige, han hade hört att
tjejerna var väldigt snygga här. Hans
kompisar och han skildes åt och han var
tvungen att vänta i 4 månader på lägret
innan han fick resa vidare till Sverige. Det
var en jobbig tid med konserverad fisk
varje dag, sedan dess äter pappa aldrig
fisk på burk.

Den 10 april 1957, nådde min pappa
äntligen Sverige. Han hade färdats med
tåg och sedan med färja över Öresund,
han minns hur fantastiskt det var att se
havet för första gången. När han kom
till Sverige tyckte han det var konstigt
med så mycket skog och så glest mellan
husen och mellan samhällena. Det var
mycket annorlunda mot Ungern och det
han hittills sett av världen. I Malmö fick
han stanna på en flyktingförläggning, där
fick han ett ombyte kläder och en lärobok
i svenska.
Efter någon vecka fick han jobb som
svarvare på en fabrik i Rosenfors, en liten
by mellan Målilla och Mörlunda. Han fick
en tågbiljett till Falsterbo och fick låna
127 kr av staten, att leva på, till första
lönen.
På tågstationen väntade en tjej på honom
med bil, en stor amerikanare, hon visade
honom var han skulle jobba, var han
skulle bo och var han kunde äta. Sen var
det bara att klara sig själv.

Lajos på cykel

Han köpte en begagnad cykel för 15 kr,
så han kunde ta sig till jobbet. Lönen var
då 1,80 kr i timmen. Pappa har alltid haft
lätt att bekanta sig med andra människor,
han kom lätt in i gemenskapen och lärde
sig språket ganska snabbt.
När han efter ett års arbete blev arbetslös
cyklade han till arbetsförmedlingen i
Mörlunda och fick jobb på Kährs i
Nybro. Han kunde nu flytande svenska
och fick många vänner. Han tyckte inte
att det var svårt att komma in i det
svenska samhället.

1960 tog han körkort och blev nu
vännernas festchaufför, eftersom han
hellre körde deras bilar än drack alkohol
(pappa hade ingen egen bil då). Allra
första gången han var i Långasjö, var på
dans i Skytteparken. Då som alla andra
helger körde han kompisarna till dansen.
Han kommer ihåg att det bara var han
som kunde njuta av dansen, de andra var
berusade innan de kom fram.

Så småningom f lyttade pappa till
Emmaboda, då han fick jobb på
Glasverket. Vintern 1961-62, var han på
dans i Emmaboda folkets hus. Där
träffade han en trevlig och söt Långasjö-
flicka vid namn Siv Olofsson, min
mamma. Dom förlovade sig på
Ronnebybrunn alla helgons dag 1964 och
gifte sig året därpå. Under de första åren,
och då jag föddes bodde dom i en
lägenhet i Emmaboda.

       Min pappa och jag

Efter tre år på Glasverket, började pappa
jobba på Flygt (då John Stenbergs). Där
utvecklades han, läste och klättrade på
karriärstegen. Han blev anställd på
verkstaden 1964, 1966 var han förman
och 1968 beredningsman. Efter att ha
tagit sin ingenjörsexamen på Hermods
folkhögskola 1973, började han på
konstruktionsavdelningen som
konstruktionsingenjör.
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Under tiden vi bodde i Emmaboda
besökte vi (Långasjö) Sibbahult, där min
mamma kommer ifrån, flera dagar i
veckan. Dom köpte sedan en tomt i
Sibbahult och började bygga hus. 1973
flyttade vi dit och 1974 föddes min
lillasyster Anna.
Pappa har alltid haft många
fritidsintressen och det har varierat
mycket under åren. Han lärde sig spela
klarinett av arbetskompisen Bo Jansson,
musiker i Nordströms orkester. Pappa
spelade sedan ett antal år i
Lindåsmusikkår. Han har varit
hobbyfotograf, hade ett mörkrum i
lägenheten i Emmaboda, där han
framkallade bilderna.
Han har också alltid varit naturintresserad
och varit ute och fiskat mycket. Han
älskar blommor och växter, allra mest
vilda och har alltid arbetat mycket i
trädgården. Han grävde damm och
planterade in fiskar. Av jorden blev det
en pulkabacke till oss barn.
Pappa är också konstnärlig han lärde sig
måla oljemålningar. Jag har flera tavlor
målade av honom.

Lajos och hans målningar

Jag beundrar honom mycket för hans
egenskap att kunna lära sig allt på egen
hand. Han har lärt sig otroligt mycket
genom böcker. Han innehar kunskaper
om allt från teknik, jorden och universum
till människokroppens funktioner och
sjukdomar. I och med datorn och
Internet, kan han nu enkelt få tag i fakta
på nätet. Nu senast har han lärt sig
mycket om att skriva musik.

Lite negativt måste jag också skriva om
honom, han har aldrig varit mycket för
hushållsarbete, det fick mamma sköta
och det var hon som tog hand om oss
barn under vår uppväxt, det är också hon
som har hållit i hushållets ekonomi, det
är inte pappas starka sida. Han kan vara
ganska slarvig. Det har alltid varit
mamma som hållit reda på honom, hon
har alltid stått vid hans sida.

Mamma är den som vi barn har gått till
med våra problem, hon har varit den
bästa mamman som alltid väntat oss med
god mat och hembakade bullar, som
tröstat och suttit vid sängen när vi varit
sjuka. Pappa har också funnits där
förstås, och stöttat och lekt med oss. Jag
har alltid känt mej 100 % trygg när han
var med, då kunde inget hända oss.
Efter 20 år i Sverige fick min pappa mer
och mer hemlängtan. 1980 började mina
föräldrar planera en flytt tillbaka till
Ungern, och 19 juni, 1981 flyttade
familjen. Alla tyckte det var helt tokigt
att flytta till ett socialistiskt land, som det
ju fortfarande var. Men pappa har aldrig
varit rädd för förändringar, han ville hem
till sin lilla hemby Imola, till naturen och
skogen, där han lekt som barn. Vi hade
många gånger varit på besök där under
min barndom, så det var inte helt
främmande, mamma ville också flytta till
denna vackra, lilla by med många, trevliga
människor.
Det blev ett kärt återseende för släktingar
och vänner. Det blev stor uppståndelse i
Imola, när vi kom till den lilla byn med
en stor långtradare som flyttbil. Alla kom
och ville hjälpa till. Vi mottogs med
öppna armar alla ville bekanta sig med
oss. Men det var nog inte helt lätt i början,
i alla fall inte för mamma, som inte kunde
språket så bra. Inte fanns det mycket
bekvämligheter heller, vatten fick man
hämta från brunnen och det fanns bara
utedass då. Men man vänjer sej och vi
kom snabbt in i livet där. Mina föräldrar
har absolut inte ångrat att dom flyttade
tillbaka, dom trivs mycket bra.
Pappa fick jobb nästan direkt inom sitt
yrke som konstruktör. Så småningom
byggde familjen ett nytt hus i mitten av
byn. Och så föddes min yngsta lillasyster
Silvia.

Fam. Majoros hus

När muren föll 1989 var Ungern snabb
med demokratiseringen, landet
förändrades snabbt. Då skulle man välja

borgmästare i byn och pappa blev vald
på fyra år, han blev sen omvald på fyra
år till. Jobbet som borgmästare tog
mycket tid och ork, han var den som
skulle ta tag i alla byns ärenden. Folk kom
till honom i tid och otid med sina
problem, som t.ex. osämja med grannen
eller ett brev som skulle författas till
någon myndighet. Det var roligt att
kunna hjälpa till och utveckla byn, men
jobbigt också.
Min pappa är nu pensionär, men absolut
inte sysslolös. Han arbetar i trädgården,
slår gräs till sina gräskarpar, som han har
i den egna lilla sjön på tomten. Går ut
med Ede, deras Berner Sennenhund.
Han har så mycket kvar han vill lära sig
och så mycket han vill göra. Han har sista
tiden läst och studerat bibeln, studerat
forskning på nätet och han säger att han
har kommit fram till sina egna slutsatser
och planerar att skriva en bok om detta.
Pappa har alltid varit troende men håller
inte alltid med prästernas tolkningar. Han
är aktiv i församlingen, där dom bor och
har varit kyrkvärd ett antal år på 1990-
talet.

Han började skriva poesi för några år
sedan och nu skriver han också musik.
När vi var på besök i påskas, visade han
och spelade upp sina psalmer, som han
har skrivit både text och musik till.

Min pappa är en envis optimist och en
stor förebild för mig. Jag skulle vilja ha
lite mer av hans viljestyrka och
uthållighet, jag beundrar hans förmåga
att knyta nya kontakter med folk och att
få alla att tycka om honom. Var han än
hamnat i livet har han haft lätt att komma
in i gemenskapen, men han har alltid varit
sig själv, gjort allt på sitt sätt och stått för
sina åsikter. När jag var liten var pappa
inte som mina kompisars pappor, han var
annorlunda. Det skämdes jag för då, men
nu är jag mycket stolt över min pappa.

Eva Garami

Lajos och barnbarnen
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Långasjö GoIF ungdomslag 2007 
Hemmamatcher på Långasjö IP 

 
 

Lag Datum Tid Motståndarlag 
PF99/00 2007-05-06 1500 Skruvs IF 
P97 2007-05-06 1700 Orrefors/Flygsfors 
P95 2007-05-10 1830 LSK 
PF99/00 2007-05-13 1500 Emmaboda IS -99 
P94 2007-05-27 1800 Nybro IF 
P92:1 2007-06-06 1700 Timmernabbens IF 
P95 2007-06-12 1830 Tingsryd 
P97 2007-06-14 1830 Pukebergs BK 
P92:1 2007-06-17 1800 Nybro IF 
P95 2007-08-14 1830 Älmeboda/Linneryd 
PF99/00 2007-08-19 1500 Lindås BK 
P97 2007-08-25 1000 Orrefors/Flygsfors 
P95 2007-08-25 1130 Ryd 
PF99/00 2007-09-02 1700 Emmaboda IS 
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Långasjö GoIF 75 år

En söndag 1932 vid Grimsgöls badplats fattades beslutet
av tre ungdomar att bilda Långasjö GoIF. De som satt
där i badbyxorna och fattade detta beslut var; Östen
Bengtsson som var affärsbiträde hos Fredrik Karlsson;
Gustav Ohdner en duktig fotbollsspelare från Lida samt
föreningens första ordförande Herbert Geijer.

Den första tiden präglas av svårigheter att hitta någonstans att
spela. Man spelade sina matcher på Harebosjöns torrlagda
sjöbotten men det dammade så förskräckligt att man var
tvungen att söka andra alternativ. En kommitté bildades av
Herbert Geijer, Henry Söderberg, Sven Svensson som besökte
godsägare Helge Jakobsson i Grimsgöl för att om möjligt få
arrendera någon lämplig åker. Ett hyresavtal skrevs och den
första hemma arenan var ett faktum.

Det fanns en dröm i föreningen att skapa en egen idrottsplats
i Långasjö. Ett stort steg framåt var 1948 när man av
kommunen fick ett bidrag på 10 000 kr för att möjliggöra
föreningens dröm. 1953 var idrottsplatsen så pass färdig att
man kunde spela fotboll på den och 1955 skedde den offentliga
invigningen.

Idrottsplatsen har sedan dess flitigt använts av föreningen men
också av Långasjö skola som utövat idrott och andra aktiviteter
vid vår idrottsplats.

Fotbollen har alltid varit en röd tråd i föreningen och
medlemsantalet har förblivit starkt både i med- och motgångar.

När jag sitter och bläddrar i föreningens jubileumsskrift från
1982 upptäcker man att det är samma frågor som väcks nu
som då. Det är många människor som under åren har hjälpt
till att förvalta denna förening. Vår förening är helt uppbyggd
på de frivilliga arbetsinsatser som alla vi tillsammans utför. Jag
vill inte framhålla någon speciell utan jag hoppas att ni alla
känner vilket fint arbete ni gör för klubben. Alla insatser är
värdefulla för vår förening, från den som tvättar matchtröjor
till den som löser entrébiljett och köper en Bullens i pausen.
Utan er har vi ingen förening.

I år känns speciellt roligt och få hälsa välkommen till årets
75:e verksamhetsår. Vi kommer under året att ge ut en liten
jubileumstidskrift som Annie Bergh och Anna Gunnarsson
jobbat med. Boka redan nu den 25 augusti. Då kommer vi att
ha en stor jubileumsfest som jag hoppas att ingen i Långasjö
kommer att missa.

Den gamla kiosken har skadats av mögel och vi har nu till
säsongspremiären gjort slag i saken och byggt om den gamla
klubblokalen till kiosk och cafeteria. Vi hälsar er välkomna att
dricka en kopp kaffe, eller varför inte en bullens korv, samtidigt
som ni hejar på vårt A-lag som leds av tränare Thomas
Schönström och lagledare Gert Ohlsson.

Hjärtligt välkomna allesammans till den 75:e säsongen med
Långasjö GoIF

Sven-Erik Karlsson, Ordförande

Preliminärt program för jubileumsdagen
25 augusti.
 (mer detaljerat program anslås senare)

10.00-11.00 P97 seriematch mot Orrefors/Flygsfors
11.00-11.45 PF99-00 match (motståndare ej bestämt)
11.45-13.00 P95 seriematch mot Ryd
13.00-14.00 ”Gubbamatch” (motståndare ej bestämt)
15.00 A - lags match mot Alsjöholms IF

Firandet fortsätter på kvällen....
Besök gärna vår hemsida www.langasjogoif.com . Där kan ni
bl.a. läsa de senaste matchreferaten och där finns länkar till
ungdomslagens serietabeller.

Långasjö GoIFs hemmapublik
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Luftgevärsskytte

Luftgevärssäsongen avslutades med
gemensam avslutning med
prisutdelning söndagen den 15 april
på skjutbanan i Allgunås.

Det har skjutits många skott i
luftgevärshallen i Allégården under
säsongen.
Totalt är det idag cirka 20 barn/
ungdomar som skjuter, flera av dem
skjuter flera gånger i veckan.
Det har skjutits egna tävlingar och flera
tävlingar inom förbundet med bra
resultat. Matilda och Olivia med Evelina i bakgrunden

En av eftermiddagens aktiviteter var skjutning
på vattenballonger. På bilden är det Erik
Daxberg som skjuter

Årets duktiga pristagare

Paulina Alexandersson

Långasjö  GoIF seniorlag, div 6 
 

Hemmamatcher
  

  
    

 

Bortamatcher
  Datum Tid Lag Motståndarlag Datum Tid Motståndarlag

 
Lag

Fre 4 maj 19.00 Långasjö GoIF Kosta IF Fre 27 apr 19.00 Bodabruk GoIF Långasjö GoIF
Fre 11 maj 19.00 Långasjö GoIF Nöbbele BK Fre 18 maj 19.00 Alsjöholms IF Långasjö GoIF 
Fre 25 maj 19.00 Långasjö GoIF Konga SK  Fre 1 juni 19.00 Örsjö IF Långasjö GoIF 
Fre 8 juni 19.00 Långasjö GoIF Skruvs IF Fre 15 juni 19.00 Lenhovda IF Långasjö GoIF 
Tis 19 juni 19.00 Långasjö GoIF Flerohopps GoIF Fre 10 aug 19.00 Kosta IF Långasjö GoIF 
Fre 29 juni 19.00 Långasjö GoIF Bodabruk GoIF Fre 17 aug 19.00 Nöbbele BK Långasjö GoIF 
Lör 25 aug 15.00 Långasjö GoIF Alsjöholms IF Fre 31 aug 18.15 Konga SK Långasjö GoIF 
Fre 7 sep 18.00 Långasjö GoIF Örsjö IF Fre 14 sep 17.45 Skruvs IF Långasjö GoIF 
Sön 23 sep 15.00 Långasjö GoIF Lenhovda IF Lör 29 sep 15.00 Flerohopps GoIF Långasjö GoIF 
 

Bakre raden från vänster: Daniel Johansson, Peter Nordström, Thomas Schönström, Bujar Bekteshi, Jonas Bremer,
Feriz Gusinac, Niklas Johansson
Främre raden från vänster: Christian Svensson, Samjim “Nino” Musevic, Mujo Avdic, Johan Weidner, Azmir Safic,
Jonas Holmqvist, Robin Algotsson, Oskar Berg.

Långasjö GoIFs seniorlag har två vinster efter två omgångar spelade i Div 6
Emmaboda. 1-3 borta mot Bodabruk GoIF och 4-1 hemma mot Kosta IF.

AnnHelen Alexandersson
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Vad händer på Mundekulla  
Kurs & Retreatgård? 
Vid pennan Anne Nilsdotter Elmberg 
 
Vad gör ni på Mundekulla nu? Ni kan väl berätta lite 
vad som sker därute, jag tror att folk i Långasjö kan 
vara nyfikna på vad som händer. Det var Ethel som 
ringde och bad oss skriva några rader. 
 
 

Vad är en retreat? 

Vi kallar oss ju numera Mundekulla Kurs & 
Retreatgård. Ordet Retreat är dock inte så välkänt 
för alla så därmed vill jag berätta att retreat 
kommer från ordet reträtt som handlar om att dra 
sig tillbaka. I det hektiska liv som många lever 
idag behövs lugna platser för återhämtning där 
man bara kan vara, vila och njuta av naturen. För 
många av er som läser det här är det en 
självklarhet att ha Smålands vackra natur precis 
utanför fönstret och den symfoni av fågelkvitter 
som man kan vakna till varje morgon. Men en hel 
del av våra gäster kommer från storstaden och 
för dem är det rena paradiset att komma ut och 
uppleva det som vi upplever varje dag.  
– Åh vad lugnt det är här, utbrister de ofta när de 
kommer hit.  
 

Vad gör man mer på en retreat då? Kanske någon 
undrar. Jag leder oftast avslappning och 
meditation för gästerna. Under avslappningen får 
man ligga ned på en madrass i vårt fina rum - 
Naturum med stora fönster ut mot naturen. Sen 
sätter jag på lite lugn och vacker musik och 
deltagarna få slappna av och vila. Det händer ofta 
att det blir lite snarkningar efter en stund och att 
någon har slumrat till.  
Meditationen är mer en möjlighet att stilla sinnet 
och de tusen tankar som ofta rusar runt i vårt 
huvud. Då får man sitta på en kudde eller de som 
vill i en mer bekväm meditationsstol. Många 
upplever det väldigt skönt och fridfullt när 
tankarna sedan lugnar ned sig och det blir mer 
stilla inombords. 
 
Personligen tycker jag att alla skulle behöva unna 
sig en retreat då och då där man bara kan vila, 
vara, läsa, ligga i hängmattan och njuta av 
naturen. Semestern är ju en slags retreat för 
många då den inte blir fylld av allt för mycket 
som ska göras. En fördel med att resa bort på en 
retreat är att det finns inget man måste göra… till 
och med maten får man serverad och det är alltid 
fräsch och god vegetarisk mat i Mundekulla som 
är mycket uppskattad.  

 
Vilka är det som kommer till oss då?  
Ja det är verkligen alla slags människor. Det kan 
vara kvinnor som behöver ge tid till att ta hand 
om sig själva, egna företagare som känner att de 
behöver varva ned, chefer som vill ge sig själva 
lite kvalitetstid, ungdomar som vill hitta sin plats i 
livet m.m. Även grupper kommer hit. Den 
senaste gruppen kom från Ikea och de ville helt 
enkelt ta del av avslappning och meditation och 
sova över och njuta av den här vackra platsen. Jag 
brukar även resa ut till grupper och företag och 
dela med mig och har bl.a. varit på Flygt här i 
Emmaboda samt på Ericsson i Karlskrona. 
Behovet av avslappning, lugn och vila är stort 
och kommer troligen att öka de närmaste åren. 
 
Kurser i kreativitet & utveckling 

Vi har ju även en mängd kurser inom kreativitet 
och personlig utveckling. Genom dem vill vi 
uppmuntra människor till att ta fram sina kreativa 
förmågor, att sjunga, måla, dansa m.m.  
Som utbildad Alla Kan Sjunga lärare upptäckte 
jag under mitt arbete med sånggrupper i 
Stockholm att alla faktiskt kan sjunga.  
Målarkurser har jag haft de senaste 10 åren och 
musik och dans är en naturlig del av Mundekullas 
verksamhet vilket ofta Peter står för bl.a genom 
sina egna cirkeldanser (Mundekulladanser). 
 

Samtalscirkel & Indianen Medicine Story 

Samtalscirklar är även en viktig och självklar del 
av vår verksamhet. Indianen Medicine Story har 
varit en stor inspirationskälla här. Att samtala i en 
cirkel där alla får utrymme att tala och lyssnas till 
är en naturlig del av Indianernas levnadssätt. Det 
är så de kommer fram till beslut som alla kan 
acceptera och som leder till det bästa för 
helheten. 
De senaste åren har vi haft förmånen att ha ett 
underbart sommarläger för barn och vuxna med 
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Indianen Medicine Story (USA) och hans fru 
Ellika som kommer från Öland. De reser runt i 
på olika platser världen och delar med sig av 
indianernas levnadssätt och livsvisdom.  
På lägret får man även prova på att leva i en 
gemenskap där vi hjälps åt med matlagning och 
praktiska bestyr. Vi samtalar om hur vi kan leva 
mer i samverkan med varandra och i harmoni 
med naturen. Det blir mycket skratt, gemenskap, 
musik och dans. Barnen är en naturlig del av 
lägret och de badar i sjön, klappar Rolands 
ponnyhästar och inbjuder oss vuxna till lek. 
 
I år har vi glädjen att låta även er i Långasjö få ta 
del av Medicine Story & Ellika vid Långasjön den 
12 juli där han kommer att berätta om 
Indianernas levnadssätt samt dela med sig 
historier på ett levande sätt. (översättning till 
svenska) se speciell notis i tidningen. 
 
10 år av livet!  
Vid pennan, Peter Elmberg 
 
10 år kan ju ibland kännas som en evighet, 
åtminstone när man tänker tio år framåt. Man när 
man däremot tittar i backspegeln är 10 år 
ingenting, Kära nån, för 10 år sedan (1997) vann 
ju Sverige VM Guld i ishockey och Prinsessan 
Diana dog tragiskt. Eller som i mitt fall då jag 
flyttade till fädernas hembygd och en liten stuga i 
Skallebo efter mina avslutade studier på Växjö 
Universitet. Jag ville inte jäkta vidare styrd av 
karriärstänkande utan snarare stanna upp för att 
hinna tänka mina tankar fullt ut, komma närmare 
naturen och leva ett enklare liv. Ett liv där jag 
tydligare kunde se resultatet av mina handlingar, 
tydligare än om jag bara följde med i någon slags 
jakt efter något mer en jakt utan slut… 
Tanken var nog att jag skulle ta några månader 
och stanna upp och vara för mig själv och känna 
efter vad jag ville med mitt liv. Det är ju ganska 
spännande idag att man faktiskt kan välja ganska 

mycket både vad gäller arbete och fritid på ett sätt 
som tidigare generationer inte kunnat göra lika 
enkelt. Dessa val kan ju också innebära 
utmaningar, inte minst märker jag det när jag är 
ute och föreläser bland ungdomar i landet. Man 
önskar ibland att någon annan ska staka ut ens 
väg och göra jobbet åt en, men det är ju ganska 
spännande när vi själva sätter oss vid rodret och 
bestämmer riktning... 
 
Utveckling… 

När jag nu ser tillbaka på hur vi köpte öde huset i 
Mundekulla 1998, började restaurera det och 
skapa evenemang av olika slag. Vi byggde 
efterhand lite till och skapade mer evenemang för 
att successivt se att jag och Anne inte var 
ensamma om att vilja ändra riktning, flytta från 
stan och uppleva lite mer av naturen och 
stillheten. Att idag få ta emot gäster från hela 
landet, ja tom norra Europa och både skapa egna 
evenemang samt hyra ut kursgården till olika 
grupper är en stor glädje. I mitten av maj kommer 
exempelvis en organisation (CISV) att arrangera 
ett internationellt ungdomsläger här. 
 

Vi bygger ut! 

Visst har vi funderat en del innan vi tog beslutet 
att bygga nytt och utveckla vår verksamhet i 
vintras, men jag har mer och mer landat i tanken 
att det är rätt och att helt enkelt våga, eller som 
Torsten Jansson sade på ett frukost möte i 
Emmaboda ”Det är rätt tid att satsa nu”.  
Vi har genom åren blivit allt mer trångbodda då 
vi både bor, har kontor samt restaurang och café i 
samma hus. Vårt stundande bygge innefattas 
därmed av kontor, några rum till samt en liten 
relaxavdelning. Vi känner att det är viktigt att 
fortsätta bygga så att det passar in i miljön. Så det 
pågående byggprojektet kommer att se ut som en 
ladugård (med lite god vilja) utifrån sett med 90 
graders taklutning. Därmed är jag också på jakt 
efter gammalt taktegel så det smälter in på bästa 
vis. Så om någon är på gång att slänga sitt gamla 
taktegel, kontakta mig i så fall gärna på  
0471-504 50, peter@mundekulla.se   
 
 
Om någon vill  
ha hela vår fina 
broschyr med årets 
program så skickar 
vi gärna ut den. 
Tel 0471-504 50 
www.mundekulla.se  
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Gudstjänst för små och stora 
 

 

söndagen den 27 maj kl 16.00 

Juniorerna, Miniorerna och Barnkören 

medverkar 

Vi firar också ett dop i gudstjänsten 

 

 

Efter gudstjänsten avslutning med fika och lekar. Vid fint 

väder är vi  

vid sjön. Ta med filt eller något annat att sitta på.  

Vid regn är vi i Sockenstugan. 

 

 

 
 

Malin Gunnarson: ”Det bekräftade
mycket av det jag trodde, och det var bra
att han gav mycket uppmuntran, och det
kändes tröstrikt att han sa att man får
visa sin ilska.”

30

Halvbra föräldrar
får jättebra barn!

Söndagen den 18 mars var det
familjedag i Långasjö kyrka. Efteråt
föreläste psykologen och författaren
Alf  B Svensson i Sockenstugan under
rubriken ”Våga vara förälder”. Många
föräldrar och barn var närvarande.

Alf  B Svensson inledde med ett citat.
”Halvbra föräldrar ger jättebra barn.”
Han pratade i 15 minuter åt gången och
sedan fick föräldrarna diskutera i grupper
det han hade talat om. Frågor han tog
upp var bl a: Hur ska man göra som
förälder? Hur blir barn som blir servade
hemma och alltid får sin vilja igenom?
Vad är viktigast i barnuppfostran?¨
Hur ska man då göra som förälder, finns
det någon mall för hur man ska vara?
Alf  B Svensson gav rådet att lita på sig
själv och tillåta sig att göra fel ibland. Man
måste inte hela tiden vara en perfekt
förälder.
Att få tid att umgås med sina barn är
viktigt. Prata med dina barn en kvart om
dagen! Lyssna, lek och låt även barnen
hjälpa till lite hemma ibland. Barn får
hjälpa till för lite hemma, sa Alf B
Svensson. Det är viktigt att ställa upp för
varandra.
Hur går det då för barn som blir servade
hemma och alltid får sin vilja igenom?
Ofta blir de själviska, ska alltid bestämma
och får inte så många kompisar, enligt
Alf  B Svensson.
Vad är viktigast i barnuppfostran? Det
är, enligt Alf  B Svensson, att visa sina
barn hur mycket man älskar dem. Man
måste inte nödvändigtvis säga det rakt
ut till dem, man kan också visa det med
kroppskontakt. Kramar till exempel!
Däremot ska man inte krama sina barn
om barnen inte själva vill det. Men barn
som får mycket kroppskontakt blir lite
öppnare, socialare och friskare, sa han
också.
Han talade också om konsten att bli arg.
Hur blir man arg på rätt sätt? Genom att
gå omkring och bära på ilskan
inombords? Nej, istället ska man visa
ilskan genast och använda kroppsspråket.
Tala om hur arg du är, med korta och
bestämda tillsägelser.
Några saker bör man undvika när man

är arg. Frågor som ”Varför gör du alltid
så här?” ”Varför kan du aldrig lära dig
att...?” till exempel, ska man inte ställa.
Det kan upplevas som kränkande av
barnet. För visst är det så att barnet inte
alltid gör på ett visst sätt eller aldrig kan
lära sig en viss sak. Det är bara det att
föräldern just i ilskans ögonblick känner
på det viset. Men dessa frågor ska man
alltså undvika.
Att hota barnet är inte heller så bra,
eftersom hoten sällan genomförs.
Ofta handlar det om hot som inte
genomförs eftersom att de är orimliga
eller för att föräldern senare känner med-
lidande med barnet. Ultimatum däremot,
är bättre, och bör alltid genomföras.
Sist tog Alf  B Svensson upp frågan hur
man håller kärleken levande i ett
förhållande. Många förhållanden tar slut
när barnen är små. Varför tar kärleken
slut? Det kan bero på att man har för lite
tid för varandra eller pga. ekonomi.
Råd som han gav var att avvakta när man
märker att kärleken sviktar och jämförde
med aktier; de går upp och ner.

Alf  B Svensson

Böckerna Våga vara förälder och Håll
kärleken levande av Alf  B Svensson finns
på bokbordet i kyrkan.

Mamman: “Men hör
nu vad jag säger.”
Sonen: “Du
bestämmer inte över
mig!”

“Hur hinner folk
vara otrogna? Jag
hinner nästan inte
vara trogen”

Så här tyckte två föräldrar om föredraget:

Cattis Magnusson: ”Jag kände igen
mycket av det, och förslagen om hur man
ska prata med barnen var bra.”

Hanna Bard
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Kort och gott
Sommartider hej hej!
I sommar ligger semestrarna under följande tider: Mattias 25
juni – 22 juli, Anne 16 juli – 12 augusti, Britta 16 juli – 15
augusti och Thomas 14 juli – 19 augusti. Veronika är ledig en
stor del av sommaren. Annette Geyer vikarierar för Thomas
och Kerstin Karlsson för Britta. Magdalena Geyer är
sommarvikarie för Anne och Mattias.

Gravar skyddas under renoveringen
Firman Kyrktak har börjat renoveringen av kyrktaket. I den
första etappen byts takspånet på den södra sidan ut. Medan
arbetet pågår kommer gravarna närmast den södra långväggen
att täckas med skyddsduk. Gravskötseln är starkt begränsad
under den tiden. När arbetet fortsätter på den norra sidan
skyddas gravarna där på samma sätt.

Konfirmation
Söndagen den 29 april var det konfirmationsgudstjänst
i Långasjö. Processionen skedde till låten ”Alive”.

Konfirmanderna sjöng psalm 703, och spelade upp ett
drama som handlade om den förlorade sonen. De framförde
också musik, Filip Elmersson och Linus Sunesson spelade
gitarr, Alexander Sjögren trummor, Louise Franzén flöjt
och Stina Odlingson piano.
Jag tycker att det var en trevlig gudstjänst eftersom den inte
var så strikt. Konfirmanderna var väldigt duktiga allihop
och verkade inte alls nervösa.
Thomas Lindh säger att konfirmanderna är en fin grupp
som han verkligen har uppskattat och är glad över att ha
haft dem hela året.
”Jag tror att den kristna tron handlar om både kunskap och
erfarenhet, och det har jag velat förmedla”, säger han. ”Det
är viktigt att få lära sig om tron, men också att man får
uppleva någonting.” Att många kan vara delaktiga i
gudstjänsten tycker han också är viktigt.

Hanna Bard

Möt hotet med förundran

De senaste dagarna har jag sett hur bokskogen vid Grimslöv
gått från skir grönska till limegrönt. Jag har längtat efter att få
lägga mig ner på mattan av torra löv och titta upp mot himlen
genom trädkronorna. Låta jorden bära mig, och bara vara. Jag
är förundrad över hur vacker skogen är.

Men jag har bara kört förbi, fram och tillbaks, och hört på
radion om en rapport från FN:s klimatpanel. Koldioxid-
utsläppen måste minskas med minst 60 procent till 2050. Det
är allvar. Jag måste börja cykla mer.

De går inte att glömma de globala hot som vi står inför, fastän
vi bor i trygghet i Långasjö (fast även här krossas ju gatlyktor
och busskurer). Det går inte, ja vi får inte. Vi delar villkoren
med alla människor och särskilt med barnen i världen.

Vad ska vi då göra? Det kristna svaret handlar om Förundran.
Evangeliet, det glada budskapet, är inte vad vi måste göra, till
exempel att minska vårt bilåkande. Det glada budskapet är
alltid det som Gud har gjort och som vi får ta emot och
förundras över.

Förundras över grönskan i träden, talgoxens sång utanför
fönstret, grannens godhet och kreativitet. Förundras över Guds
förlåtelse som alltid ger oss en ny chans att bryta vår destruktiva
livsstil. Förundras över Jesus uppståndelse som gjort att döden
har fråntagits all sin makt.

Martin Lönnebo skriver i boken Själen. ”Öva dig i att känna
förundran. Att universum, livet och du finns är ett mirakel.
Förundran gör att ditt slutna jag börjar öppna sig. Förundran
gör dig till mera människa. Besluta dig för att förlåta. Öppna
din knutna hand och gör någon gott – om det så bara skulle
vara till en blomma eller en blåmes. Förakta inte den enkla
handlingen. Om du fortsätter blir det lätt en vana.”

Be gärna Gudspärlans bön ur Frälsarkransen. Det är en bön i
förundran.
Du är gränslös. Du är nära. Du är ljus. Och jag är din.

Thomas Lindh
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Långasjö församlings gångedag 

 

söndagen 3 juni 
 

Heliga Trefaldighetsdag 
 
 

Gudstjänst kl 11.00, T Lindh.  

Kyrkokören medverkar.  

Kaffeservering i Sockenstugan. 

 
Katarina Kirchoff, född Alm, är gångedagens festtalare. 

Hon talar över ämnet ”Vägen hit – glädjen att se tillbaka” 

 
Varmt välkomna! 

 
Kyrkorådet 

 

 

32

Res till dig själv!

Bli dig själv! Bli den sanna människa som Gud har skapat
dig till! Kristen tro och kristet liv handlar om att bli mera
mänsklig, inte om att bli mera andlig!

På resan till dig själv finns det många systrar och bröder som
gärna delar erfarenheterna av att vara på väg. Många av dem
bor här i församlingen, andra möter du genom böcker de skrivit
och som du kan köpa på bokbordet i kyrkan.

På bokbordet finns böcker av de främsta andliga vägledarna i
svensk kristenhet i dag. De flesta böckerna är i pocket för att
priset ska bli så lågt som möjligt.

Tre boktips

Tomas Sjödin, När träden avlövas ser vi längre från vårt kök.
Boken är den första av flera som handlar om smärtan och
frågorna kring varför två av de tre pojkarna i familjen har en
oförklarlig och obotlig sjukdom. Böckerna förmedlar mycket
livsglädje och hopp mitt i det svåra.

Patricia Tudor-Sandahl, En given väg. ”Vad är min uppgift i livet?”
Boken handlar om betydelsen av att hitta sin väg och att våga
möta de rädslor som finns inom oss och som förkrymper våra
liv. Tudor-Sandahl berättar också personligt om hur hon i vuxen
ålder finner en väg tillbaka till en kristen tro.

Martin Modeus Tro och tradition.
En bok som hjälper oss vuxna att göra våra traditioner levande
för våra barn hemma och i skolan.

Om en bok är slut på bokbordet, så går det bra att ringa 0471-
254 56 eller maila Thomas.Lindh@svenskakyrkan.se, så
beställer jag hem flera.

Den guldfärgade pärlan är Gudspärlan.
De avlånga är tystnadens pärlor.
Den lilla vita och den stora vita pärlan
är jagpärlan och doppärlan.
Den bruna är ökenpärlan,
den blå bekymmerslöshetens pärla.
De båda röda pärlorna är kärlekens pärlor.
De tre små är hemlighetspärlor.
Den svarta är nattens och dödens pärla.
Och den vita är uppståndelsens pärla.

Frälsarkransen
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Öva dig i livsmod
med Frälsarkransen

”Ge dig ledigt en stund. Sätt eller lägg dig i ro. Stillheten
är din träningsrunda. Gå i din fantasi in i bilden. Lägg
dig som barnet på stranden och lyssna efter melodin för
din känsla.

Barnet på bilden är din själ.
Själens skönhet är Skatten.
Skatten kan du finna
genom att bli med i den Stora Samhörigheten:
stjärnornas-jordens-livets-Guds.
Den sjunger i en mörk värld
godhetens visa,
ljusare är den
än solens sken.”

Bilden och texten är från biskop Martin Lönnebos bok Själen.
Boken är ett stöd för att använda Frälsarkransen. Med hjälp
av Frälsarkransen kan vi träna oss i godhet och i att se på oss
själva som en gåva. Vi får också öva oss i bön och meditation.
Frälsarkransen är uppbyggd som ett radband, där varje pärla
visar vägen till Skatten genom att berätta en hemlighet om
Gud och om oss. Frälsarkransen är till för både barn och vuxna.
Eftersom vi vuxna bär barnet inom oss, så är det gemensamma
det djupt barnsliga.
Vi behöver alla öva oss i livsmod och kärlek. Frälsarkransen
är ett träningsredskap för oss som någon gång förundrats över
hur skönt och underbart det är att leva, men också för oss
som någon gång har upplevt att livet är svårt.
Frälsarkransen och boken Själen finns att köpa på bokbordet
i kyrkan. I de kommande numren av Träskoposten kommer
vi att gå igenom de olika pärlorna närmare.

Thomas Lindh

”Varje pärla hjälper mig
ett litet stycke på livets
väg”

Jag har i många år älskat berättelserna om Narnia som
författaren C.S. Lewis skrivit. Barnen kan läsa de
böckerna som spännande sagor, medan vi vuxna också
kan läsa böckerna som en berättelse om livet och den
kristna tron och alla svårigheter och glädjeämnen som vi
möter. Jag upplever Frälsarkransen lite som en Narnia-
berättelse i miniatyr och jag tror att det var delvis därför
som den berörde mig så starkt. För varje pärla vandrar
jag ett litet stycke på livets väg.

Biskop Martin Lönnebo vill locka fram barnet och fantasin
inom oss. Vi vuxna mår bra av att vårda barnet inom oss och
låta det få utrymme och frihet. Andakterna runt pärlorna
beskriver han som en sorts lekmeditation. Med fantasins hjälp
får vi smaka på kärleksfrukt, dricka levande vatten och bada i
Nådens hav. Enligt Martin Lönnebo finns det inga skarpa
gränser mellan andligt och profant utan det gäller att hitta en
sund balans. Vi behöver båda delarna.
Allt detta har tilltalat mig och gjort att vi i Kyrkis använder
Frälsarkransen i våra andakter.

Ingrid Åsman
Ledare i Kyrkis
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Ingrid har låtit sina hemsydda dockor vandra
på livets väg med Frälsarkransen. På bilden
sitter Josefin Arvidsson tillsammans med
dockan Matilda som bär bekymmersfrihetens
blå kappa över sin vita dopdräkt.

Akvarell Eva Norén
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LÅNGASJÖ FÖRSAMLING 
Gudstjänster och program i sommar  
 
 Alla onsdagar 08.00 Morgonbön. En morgon i månaden är det mässa, se nedan. 
 Alla torsdagar  

 
16.00 Andakt på Allégården. Första torsdagen i månaden är det mässa. 

20.5 Sön före pingst Hjälparen 
kommer 

10.00 Högmässa, A Geyer. Sångar-bröderna medverkar. Enkelt kyrkkaffe. 

23.5 Onsdag 08.00 Morgonmässa. 
27.5 Pingstdagen Den heliga 

Anden 
16.00 Gudstjänst för små och stora kl. 16, avslutning för Miniorerna, 

Juniorerna, barnkören och Kyrkis. Vid fint väder – fika och lek vid 
sjön, annars i Sockenstugan. 

28.5  Annandag pingst Andens vind 
över världen 

18.30 
 

Gudstjänst med konfirmandinskrivning. Lotta Odlingson spelar och 
sjunger. 

3.6 Heliga Trefaldighets dag  
Gud – Fader, Son och Ande 

11.00  Gångedagsgudstjänst. Kyrkokören, kaffeservering i Sockenstugan. 
Gästtalare är Katarina Kirchhoff, född Alm. Se separat annons! 

6.6 Nationaldagen   Se predikoturerna! 
10.6 Första sön e Trefaldighet 

Vårt dop 
18.00 Mässa. Enkelt kyrkkaffe. 

14.6 Torsdag 10.00 Skolavslutning. 
16.6 Lördag  18.00 Musik i helgsmål. Sångkören Vi tar ton från Kalmar medverkar. 
17.6 Andra sön e Trefaldighet  

Kallelsen till Guds rike 
10.00 Högmässa. Enkelt kyrkkaffe. 

23.6 Midsommardagen 
Skapelsen 

18.00 Gudstjänst i midsommartid. 

24.6 Tredje sön e Trefaldighet  
Förlorad och återfunnen 

18.00 Mässa. 

28.6 Torsdag 18.30 Medverkan i Sjöcaféet.  
30.6 Lördag 18.00 Musik i helgsmål. Maria Lindahl-Arnesson, sång, Leif Hobring, 

trumpet, och Denny Dovert, trombon och keyboard. 
1.7 Fjärde sön e Trefaldighet 

Att inte döma 
10.00 Högmässa. 

8.7 Apostladagen Sänd mig 18.00 Mässa. 
14.7 Lördag 18.00 Musik i helgsmål. Anna-Carin Mård och Jon Svedin sjunger. 
15.7 Sjätte sön e Trefaldighet 

Efterföljelse 
10.00 Gudstjänst, som leds av Carina Cummings, som studerar till präst. 

22.7 Kristi förklaringsdag Jesus 
förhärligad 

18.00 Mässa, A Geyer. 

28.7 Lördag 18.00 Musik i helgsmål, A Geyer. Sång och musik av Torgny Berntsson 
och Kaj Johansson. 

29.7 Åttonde sön e 
Trefaldighet Andlig klarsyn 

10.00 Högmässa, A Geyer. 

5.8 Nionde sön e Trefaldighet 
Goda förvaltare 

14.00 Friluftsgudstjänst på Klasatorpet, A Geyer. Ta med kaffekorg! 

12.8 Tionde sön e Trefaldighet 
Nådens gåvor 

10.00 Högmässa, A Geyer. 

18.8 Lördag 18.00 Musik i helgsmål, A Geyer. Donald Hummel sjunger. 
19.8 Elfte sön e Trefaldighet 

Tro och liv 
18.00 Mässa, A Geyer. 

26.8 Tolfte sön e Trefaldighet 
Friheten i Kristus 

18.00 Mässa. 

2.9 Trettonde sön e 
Trefaldighet Medmänniskan 

14.00 Gudstjänst för små och stora. Upptakt för barngrupperna. 

 
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 eller kyrkoherde Annette Geyer, som tjänstgör under Thomas semester, 0471-254 
51. 
 
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  
 
Här kommer lite nytt från skola, förskola 
och fritidshem i Långasjö. 
I skrivandets stund lyser solen utanför 
fönstret och man börjar så smått att tro 
på att det ändå blir sommar igen. Om jag 
vänder blicken och tittar inåt skolan så är 
den för tillfället lite mer komplicerad, ja 
näst intill lite kaotisk, vi håller som 
bekant på med vår lokalflytt och har 
duktiga hantverkare här som bygger 
väggar, tar bort väggar drar ledningar åt 
alla håll och kanter och målar, det är full 
fart och händer saker hela tiden. Det är 
spännande att se hur resultatet blir och 
det är inga sura miner över stöket.  
 
I början på v 18 flyttar biblioteket in i 
sina nya lokaler bredvid gymnastiksalen i 
skolan, och nu hoppas vi att biblioteket 
får vara på detta ställe framöver och att 
vi inte behöver flytta på längeeeeee. Den 
28-29/5 flyttar fritidshemmet in i sina 
nya lokaler i skolan och den 25-26/6 är 
det tänkt att förskolan ska flytta in i 
Leopardens lokaler. 
 
På skolan har man uppmärksammat att det 
är 100 år sedan Carl von Linne föddes och 
arbetar med detta på olika sätt. Vi har  
 

 
 
också haft en skräpplockardag för hela 
skolan där eleverna med stor energi 
plockade skräp.  
 
De yngre barnen på skolan har haft en 
heldag uppe i Lidahult hos Eriksmåla 
ridklubb, man hade med sig matsäck från 
Allégården och fick prova att rida (även 
att smaka av hästens foder). Dessutom 
har eleverna varit och hälsat på lammen, 
en trevligt återkommande besök hos 
familjen Gunnarsson. 
 
På förskolan Korallen är det full fart med 
många barn och även förberedelser inför 
flytten till skolan, det är tömning av 
källarutrymmen och sortering och 
packning. 
Elevernas sista skoldag är den 14/6 och 
avslutningen blir som vanligt i Långasjö 
kyrka. Höstterminen börjar 20/8.     
                                              

 
  
Hälsningar Ingrid Bruze                    
 



Leopardnytt. 
                                                      

 
                                                                
Vi flyttar till nya lokaler i skolan den 28 
och 29 maj. Just nu lägger vi ner mycket 
tid på att rensa och packa, vi hoppas och 
tror att det kommer att bli bra när det 
blir färdigt och att vi alla ska trivas i de 
nya lokalerna. 
 
Vi önskar alla en trevlig sommar 
 
Agneta, Ann, Anders. 
 
 
 
 
 
 
Fåglarna som dog 
Det var en vanlig måndag i april som det 
hände. Jag var i träslöjden. När det var 
rast så hittade några barn fåglarna. De 
låg på den svarta asfalten. Barnen blev så 
nyfikna. De sa till fröken att de hade 
hittat två döda fåglar, en hanne och en 
hona. De såg inte det blanka fönstret så 
dom råkade flyga in i rutan och dog. Det 
var sorgligt. 
 
Av Alfred Sjögren 
 
 
 

Olyckan 
En vanlig måndag så hände det en 
olyckhändelse. Två fåglar flög tillsammans 
och de flög in i träslöjdsfönstret och dog. 
De var bofinkar och det var barnen som 
hittade dom och det var sorligt. 
 
Av Hanna Johannson år 3 
 
 
 
Ett stort tack 
Till er alla som hjälpte till att glädja 
tusentals barn i östra Europa vid jultiden. 
Paketen delades ut i skolor, familjer och 
på olika barnhem och center. Alla barnen 
hälsar och tackar för julklappen! 
 
Läkarmissionen 
 
 
 
Bidrag till Skolnytt? 
 
Har Ni något som Ni vill ha med i 
Skolnytt? Sänd mail till j-a-c@telia.com 
eller posta till Claes Arvidsson, Gertrud 
Liljas väg, 361 95 Långasjö. 
 
 
Från föräldrarstyrelsen. 
 
Långasjö är den enda skolan i kommunen 
med föräldrastyrelse, vilket vi ska vara 
stolta för. Som styrelse har vi betydligt 
större möjligheter att påverka och inte 
minst vara informerade om vad som 
händer i vår skola och vad som är på gång.  
Man blir invald på 1 eller 2 år, vilket gör 
att det är en begränsad tid man väljs in 
på. Vi hoppas kunna fortsätta med denna 
verksamhet och att många föräldrar 
ställer upp som vanligt. 
 

mailto:j-a-c@telia.com


På förra mötet diskuterades en form av 
”prao” för barnen i Långasjö. Detta är 
något som man redan har på gång i Torsås, 
vilket vi ska lyssna på mer vid nästa möte. 
Vi har bjudit in Jan-Erik Assarsson, 
skolchef i Torsås, som ska prata mer om 
”service learning” eller som han kallar det 
livskunskap. Detta är fortfarande på ide 
stadiet, men eventuellt något som 
föräldrastyrelsen kommer att jobba med i 
framtiden. 
 
Det har länge varit diskussioner kring en 
fritidsgård och var den skulle kunna vara 
placerad. På förra mötet beslutades att vi 
försöker dra igång en fritidsgård nere i 
skolan källare ”uppehållsrummet”. Det är 
ingen riktigt bra lösning, lokalerna kunde 
ha varit bättre i ordning och där finns I-
dagsläget ingen handikappsanpassning. 
Men vi har sett det som viktigt att komma 
igång. Man kommer omgående att städa 
upp utrymmen och flytta över möbler och 
utrustning från nuvarande lokaler, vi 
räknar med att komma igång med 
verksamhet under hösten. 
 
Ni är välkomna med idéer och frågor till 
föräldrar styrelsen, kontakta gärna vår 
ordförande Kent Johansson. 
 
Red. 
 

RAPPORT FRÅN KORALLEN ! 
 
Nu när våren har kommit så har Korallens 
barn varit ute på lite äventyr. Barnen som 
är 4-5 år åkte på utflykt till Emmaboda, 
där var vi på lekplatsen vid ER- sjön och 
avslutade med ett besök på Arken, där 
fanns det många fina djur att titta på. Vi 
köpte några fina fiskar till vårt akvarium. 
Vi fick också fiskar av Matilda (tack för 
det) så nu har vi många att titta på.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lilla gruppen och mellangruppen har varit 
på besök hos familjen Gunnarsson och 
hälsat på lammen, det är alltid lika roligt. 
Stora gruppen ville också titta på lamm så 
Vi gick till vår nya kompis Lisa, hon har tre 
stycken ”nappalamm”. De var väldigt 
kärvänliga och det blev många blöta 
pussar. Vi tog också en titt på hönsen och 
katterna. 
 
Tack för roliga besök.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vi har under mars-april jobbat mycket 
med tema: våren. Vi har som vanligt varit 
mycket ute i  
Skog och mark och letat efter vårtecken.         
För övrigt ser vi fram emot den 
kommande flytten. Det ska bli roligt, 
jobbigt och spännande. 
                                                         
                                        
 
 
BLANDADE ORMAR!!        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI HAR TRÄNAT MATEMATIK UTE I 
NATUREN 
DET FÅR PLATS 8 BARN MELLAN 
VINGARNA PÅ EN TRANA. 
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Vinnare blev Fredric Hultbrant från
Nybro. Grattis till Fredric säger vi och
skickar en “Första hjälpenkudde” som
har skänkts av Långasjö Rödakorskrets.

Snöööö…….
Ja så kom snön tillslut, med mycket
glädje, förtret och bekymmer. Glädje
för alla barn och vuxna som ville vara
ute i snön, och förtret för oss som har
bilar.

Den första gången var en dag när det
var blixthalka genom Långasjö. Jag kom
körande i snigelfart, för jag visste att det
var halt. Skulle svänga höger och hade
ca 25-30 km. Gjorde som man ska göra,
men det ville inte bilen. Han tog
kommando själv och gjorde precis som
den själv ville, han brydde sig inte om
mig, att jag skulle svänga höger. Nej den
gick rakt fram in i vit mjuk snövall. Där
satt jag. Den gången var det bara att lägga
i backen och komma ut från drivan.
Sedan kunde jag svänga dit jag skulle.
Andra gången hade vi varit borta hela
dagen, alla tre var trötta och hungriga.
Det luktade gott från våra nybakade
pizzor som var i bilen. Thomas körde
före mig. När vi kom till vårt vägskäl

Skurebo- Lida hände det. Thomas hade
kört lite fortare så han mötte inte bilen
som kom från Häljanäs. Jag saktade in
och körde lite närmare kanten. Kände
att jag hade kommit utanför, men det
hade drivit så man visste inte var man
var. Samtidigt som jag höll koll på den
mötande, så bromsade jag lite, tyckte att
bilen stod snett. Den andra bilen körde
förbi och försvann. Där stod jag. Motorn
stannade och jag startade upp igen, lade
i backen och gasade. Då hörde jag Emma
skrika från baksätet, mamma, mamma du
sprutar snö från framhjulet. Jo, mycket
riktigt. Det stod som en kvast om mitt
framhjul. Jag satt fast, och det ordentligt.
Försökte backa en gång till, men det blev
nästan värre. Det var bara att ringa
Thomas, och säga att vi hade hamnat i
diket. När han svarade hörde jag bara ett
stort neeej. Jag kommer suckade han.
Han kom, men vi hade inget att dra upp
mig med. Det enda var att gå till Kent
och höra om han kunde dra upp mig från
mitt dilemma. Jodå, han kom med sin
traktor och snökedjor och drog upp bilen
från diket. Fort gick det. Tack än en gång

Kent att du kunde hjälpa oss. Tusen tack.
Jag hade kört ned i ca 30cm djupt dike
och det var halt.
Sedan tuffade vi hemåt, trötta och
hungriga. Det luktade inte lika mycket om
våra så kallade nybakade pizzor, men det
smakade gott ändå.

Ethel

Kramgoa läten
Bostad finns nu när våren är här
och jag en flugsnappehane
önskar att bli kär
bor med mitt värdfolk
och myggstim vid en å
snälla lyssna till mitt frieri
innan fjädrarna blir gråa
jag sänder mitt ljudspel
över maskrosfält och hagar
för jag vägrar att bli ungkarl
i alla mina dagar

Ginger Kallenberg 2002
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Det är trevligt att ännu en gång kunna
presentera ett korsord specialgjort för
Träskoposten!

Det är Dan Bard, Långasjö, som även
denna gång har bidragit till korsordet .
Redaktionen framför härmed ett stort
och varmt tack för bidraget!

Långasjökrysset nr 2-07
Lös krysset och skicka det till eller lägg
lösningen i Träskopostens brevlåda,
Kyrkvägen 26, 361 95 Långasjö, senast
den 30 juli 2007.
Bland de rätt lösta kryssen lottar vi ut en
exotisk kokbok, som har skänkts av
Långasjö Sparbank.

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

Den gör
en

likadan
Rätta,
reglera

Klöst Krydda
Vassbåt

Julitjej
Tvivel

Hund Kräldjur
Stycke

Sista
klassen Iran

Artif.
Intellig.

Höga
blommor

Idr.klubb

Muske-
tör

Anställ-
nings-

lag
Följd

Ren-
tjur

Fyrkant
Indisk
delstat
Naken

Testa
Att lad-
da med

Vimsig
kvinna
Gripa Do

kto
r

Ramsa
Hejdar
på vin-
terhav

Äldre
kvinna
Glädja

För att
hitta i
bok

Union

Gris
Pronom.
Har bok i

GT

Mynnar
bak

Svordom
Vilt-
rätt

Uppman-
ming

vid mål
Flört

Klaga
Ej inne-
kläder
Växt-

platser

Dosa

Dacke
Drängar

Eng:
kung

Bromsar

Rune
Dahl

Tyskflod
I Norrb.-

stad
Klättrar

upp

Förädla

Kn
ep Över-

lämnar

Insekt

Sätts i
jord

Inne-
havare

Är
sommar-

farled

Dan
Bard
-07

Träsko-
posten
2-07

Svart
guld

Natrium
Bolag

Minska Tit
ta

Bröd

365
på
1år Ka

pp
an Vår-

kryss

Kälke
Bli

större

Rep-
slingor

Sago-
väsen

Rese-
bolag

Centrum
Ej upp

På
tavlan:
Låt ...!

Öppna
armar

Same-
djuren

Tråg
Turku Dryck Kaluf-

sen

Okokt

Os
t

Bakverk

Ej vår

Har öga

Älskad

Såvida

Hus-
ägare
Fågel

Vä
rld

s-
de

l


	skolnytt 2 vt 2007.pdf
	skolnytt 2 vt 2007.pdf
	RAPPORT FRÅN KORALLEN !
	Nu när våren har kommit så har Korallens barn varit ute på l
	Lilla gruppen och mellangruppen har varit på besök hos famil
	VI HAR TRÄNAT MATEMATIK UTE I NATUREN





