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...Emmaboda kommun
 som bidrar med utskicket av Träskoposten.

... Printfabriken
i Karlskrona

som hjälper oss med tryckningen av  Träskoposten.

Ett stort tack till våra sponsorer !

Omsalgasbilden

Allgunnens Ponnystuteri,
Allgunås, Långasjö.

Foto Katarina Jonasson
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Jan-Erik Fransson 0471-500 75
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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 9 november
Utgivning  23 november

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

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

Ge bort som Träskoposten
som present!
Träskoposten delas ut gratis till alla i
Långasjö Socken och så kommer det att
förbli.
Men för dig som bor någon annanstans,
erbjuder vi nu, att för 100 kr få fyra
följande nummer av tidningen hem i
brevlådan.
Och för dig som bor i Socknen, vilken
trevlig present till någon utflyttad
sockenbo!
Sätt in 100 kr på Bg 5049-6561, märk
talongen med  “Prenumeration + namn”.
Prata med/ring till Ethel Svensson, tel
50465 eller 0477 63016, och meddela
namn och adress eller skicka uppgifterna
till Träskoposten, 361 95 Långasjö.
För att fortsättningsvis kunna ge ut
Träskoposten behöver vi allt stöd vi kan
få. Distributionen kostar också en slant.
Därför är alla bidrag, små som stora,
välkomna! Bankgironumret till Långasjö
Sockenråd är  5049-6561. Märk talongen
“Stöd till Träskoposten”.

Ny medarbetare i
Träskoposten
Alldeles ny i Träskoposten, det är trevligt
att jag får vara med!
Jag är bosatt i Karsamåla med familj, djur
och trevliga grannar och är intresserad
av friluftsliv, odling och soliga dagar +
mycket till om jag bara hade tid!
Min dagliga gärning utförs på
Möjligheternas hus (fd Miljöstationen) i
Emmaboda och jag har även ett förflutet
som miljöinspektör i främmande städer.
På meritlistan finns att jag varit
medhjälpare i Långasjökrönikan, jobbat
på Allégården och något mer otippat
cyklat från Umeå till Karlskrona.
På återhörande
Hälsar
Katarina Jonasson !!

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.

Katarina Jonasson



Träskoposten Nr 3  2007

 
Vi upprepar fjolårets succé. Dags igen för 

 
 

Bilrebus ! 
 

Kom till ”Bygget”  
Tisdag den 23 oktober 

kl 19.00. 
Ta med några vänner i en bil  

 
så kör vi ! 

 
 

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

 
 

Arrangörer Långasjö Bygdegårdsförening och Långasjö Sockens Sparbank 
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Morsan, Ravelli
och en 75-åring
Sommaren 1994
Det var då vi lärde oss Brolin-
piruetten, Ravellis Riverdance och att
skjuta skarpt som Andersson.
Killarna Glennmark, Eriksson och
Strömstedt lärde oss att gräva guld i
USA.

Försommaren 2007
Alfred Geijer och guldgrävarstugan i all
ära men nu skulle det grävas guld i
Långasjö. Pojkarna och flickorna (födda
-99/-00) trodde det var en helt vanlig
träning innan sommarlovet. Vi mammor
trodde att vi skulle få sitta och titta på
barnen samtidigt som vi skulle prata om
våra semesterplaner.
Men inte! Här skulle det spelas fotboll.
Barnen mot mammorna. Barnen iklädda
fotbollsriktiga skor och kläder och vi
mammor (ovetande om detta) kom i våra
vanliga kläder, typ snäva jeanskjolar och
flip-floptofflor och andra olämpliga
fotbollsskor. Vi tappra mammor
samlades i en klunga och pratade snabbt
ihop oss om hur vi skulle lägga upp vårt
försvar och anfall o.s.v.
Sen kom ju frågan om vem som skulle

stå i mål…
Blickar utväxlades, ingen sade någonting,
ingen utom jag: ”Jo, men jag kan göra
det.”
Åååh, jag suckade inombords. Varför
kunde jag inte tappa målföret just då???
För att dölja min osäkerhet, nervositet
och framförallt min bollrädsla (ingen bra
egenskap för en målvakt) så frågade jag
en av ledarna: ”finns det typ några
målvaktshandskar?”. Jag hade lika gärna
kunnat fråga efter en ishockeyutrustning
med dubbla hjälmar och visirer.
Men skam den som ger sig. Jag rätade på
mig och tänkte att kan Ravelli så kan jag.
Jag närmade mig fotbollsmålet och kände
det enorma nätet omkring mig. Jag var
som en hjälplös fluga i spindelns kraftiga
nät, redo att bli uppäten.
Så länge spelet höll sig på den andra
halvan, var det riktigt roligt. Jag skrek och
gapade från min plats och tänkte för mig
själv ”Du och jag Ravelli”, ni vet så där
som Emil i Lönneberga säger om
drängen Alfred.
Sen blev det riktigt allvarligt. Bollen kom
allt närmare och närmare mig och målet.
Jag insåg att jag var ingen Ravelli, snarare
en ravioli. Jag kände mig blek och dallrig
som en pastakudde där köttfärssåsen åkte
berg och dalbana i min kropp.

Tomatsåsen..förlåt, jag menar svett-
pärlorna trängdes på min panna. Bollen
var riktigt nära nu. Jag hoppade och skrek
att backen framför mig skulle ta bollen.
Men strax innan bollen skulle nudda
henne, hoppade hon åt sidan och nu var
bollen verkligen öga mot öga med mig.
I det här läget skulle Ravelli ha hoppat
upp i luften, fångat bollen, fallit ned på
marken, känt jordsmaken i munnen, fått
gräsfläckar på byxorna och han hade
räddat bollen. Folket skulle ha jublat och
applåderat.
Men vad gjorde jag? Jo, jag glömde bort
att vara målvakt och trodde att backen
framför mig lekte följa-John, så jag, med
händerna för ansiktet, hoppade också åt
sidan och bollen gled snyggt in i mål.
Då insåg jag att allt inte är guld som
glimmar. Det är säkert jättetråkigt att vara
målvakt som Ravelli. Trist och tråkigt och
jobbigt och…och alldeles underbart.

Det är inte bara guldtior, guldklockor och
gulgrävarstugan som förgyller vår vardag,
det gör även Långasjö GoIF. En förening
som är guld värd för hela orten. 75 år i
år och still going strong. Grattis!

Nina Johansen
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Lediga hus och
lägenheter i Långasjö

Lägenheter

Kyrkvägen 36
2:a 1:plan

Gejervägen 8 E
2:a 70 kvm

EBA  0471-249830

Hus

Brunamåla  133
6 rum och kök c:a 145 kvm
675 000:- el. högstbjudande
Emmaboda fastighetsförmedling
0471-33760

Luftgevärsskyttet startar
söndagen den 9 september

kl. 16-18

Plats: Luftgevärshallen i
Allégården

Paulina Alexandersson

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

Långasjö
PRO

Mötesdagar hösten 2007

September, måndagen den 24.e
Sockenstugan Bergstrandssalen kl 14.00
ABF medverkar
Fika, lotteri och en givande samvaro.

Oktober, måndagen den 22.e
Sockenstugan Bergstrandssalen kl. 14.00
Program ej fastställt
Fika och lotteri.

November, måndagen den 19.e
Sockenstugan Bergstrandssalen kl. 14.00
Program ej fastställt
Fika och lotteri.

December, måndagen den10.e
Julbord
Läs gärna rubrikannonsen lördag före
aktuell måndag !

Olle Henriksson

informerar
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Sommaren på Långasjö
Vandrarhem

Trots regn och dåligt väder i sommar, har vi haft många
turister här i Långasjö. En del kom till fots andra på cykel,
en del på mc, men de flesta åkte bil, en del körde racerbil.

Vi har också haft besök av en del kända personer och flertalet
musiker. En av dem var Leif  ”Loket” Olsson, som gästade
vandrarhemmet i två nätter.
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Hästsportklubben
informerar

Efter en något lugnare sommar startar höstens aktiviteter med
kontinuerliga träningar i dressyr och hoppning.
Styrelsen arbetar även för att försöka ordna körkurs,
löshoppning och kurs i TTEAM, inga datum är i skrivande
stund bestämda. Intresserade uppmanas att hålla sig
informerade via hemsidan; www.lhsk.se.

Helgen den 25-26 augusti var det kurs i Akademisk ridkonst
och Trickträning i ridhuset. Intresset för kurserna växer och
denna gång var Christofer Dahlgren och Rebecca Östh bokade
två dagar. Ett stort tack till Nathalie och Elisabet Andersson
som planerar och administrerar dessa kurser.

Den helgen uppvaktade LHSK också Långasjö GoIF på 75-
årsdagen genom att bjuda på gratis ponnyridning.

Till hösten kommer vi att bjuda in till ytterligare några
medlemsträffar. En av dessa träffar blir ett arbetsmöte för att

färdigställa klubbrummet så att det kan finnas att tillgängligt
för alla innehavare av ridhuskort. Klubbrummet är det sista
större arbete vi har kvar för att kunna säga att ridhuset är färdigt.
Det är fantastiskt med allt frivilligt arbete som har lagts ner på
ridhuset. Alla ni som har deltagit i detta ska veta, att vi är mycket
tacksamma och att alla besökare, tävlingsryttare, kursdeltagare
och publik är mycket imponerade, och vi får ofta beröm för
det fina ridhuset. Men det räcker inte med ett fint ridhus,
tävlingar och kurser måste vara väl genomförda för att få nöjda
besökare och även det har vi lyckats med, en eloge till all duktiga
funktionärer.

Den närmaste tiden kommer det att ordnas flera klubbtävlingar
i hoppning. Vid dessa tillfällen är kafeterian öppen och alla är
välkomna.

30/8 kl. 18.00 Programridning dressyr med Karin Palmer
som domare
  9/9 Klubbhoppning
30/9 Klubbhoppning
28/10 Klubbhoppning
10/11 Kurs i Akademisk ridning och Trickträning
16/12 Luciashow i ridhuset

Vid pennan, Birgitta Davidsson, sekreterare

Utvandrarleden var välbesökt under maj och juni månad.
Många provade på vårt upplevelsepaket med vandring,
paddling och cykling i fem dygn. Alla var mycket nöjda trots
värmeböljan i början av juni och senare det regniga vädret.

Eva Garami
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Hjälp oss
att hjälpa

Bli medlem i
Långasjö

Röda Korset

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 Sockens
Hembygdsförening
Gösta Johansson, föreningens kassör och tillika en av
”driftsledarna” på Klasatorpet, avled den 22 maj.

Tack vare att så många ställde upp, täcktes den svåra förlusten.
Hilkka Alexandersson ställer upp som kassör. Till upptakts-
mötet inför årets säsong, inbjöds ett 60-tal medhjälpare och
så många som 55 kom! Eva Garami lovade att ta emot
bokningar på tel 50310 (samma som Vandrarhemmet).
 Devisen: ”alla hjälps åt och man gör så gott man kan” kom
väl till pass.
Tack vare Ruth och Ivar Elofssons kunskaper om torpet och
dess verksamhet samt deras personkännedom, har även
nytillkomna snabbt kommit in i sysslorna. Vi har också haft
god hjälp av våra praktikanter Carolina, Elin och Matilda. Det
som inneburit extra arbete i år har varit till- och ombyggnaden
av ladugården. Birger Gustafsson och Ivar Elofsson har där
hållit ett arbetslag igång med tillbygget. Bo Sunesson och
Robert Elofsson har just påbörjat golvläggningen. Ruth har
bl a ordnat slåttergille flera gånger och särskilt fint var det till
midsommar och när det var en vigsel på Klasatorpet.
Nu är det höstat och djuren har fått flytta hem. Det lilla
ponnyfölet -Pegasos- har lottats ut och skall när det har åldern
inne (5 mån), flytta till May Kratz i Anderssvedja norr om
Norrtälje.

Stig Hermansson

Sommar på Klasatorpet
Vi är tre som har sommarjobbat på Klasatorpet i sommar
och Stig Hermansson har varit vår handledare. Vi har varit
där nio veckor sammanlagt, tre veckor var.

Våra arbetsuppgifter bestod bland annat av: utfodra djuren,
vattna blommorna, städa stugorna, ta inträde och texta skyltar
och dylikt med glödpenna.
Juni var en regnig period och det påverkade antalet besökare,
så det kom tyvärr inte så många besökare. Juli var högsäsong
och det kom ibland upp till ca 80 besökare på en dag. I augusti
kom det en del bussar, men besökarna avtog med tiden
eftersom semestern började ta slut för de flesta. Majoriteten
av utländska besökare var danskar, tyskar och några amerikaner.
Dagarna förflöt med regelbundna arbetsuppgifter i den
stillsamma idyllen, men det hände några avvikelser. I juni när
ytterligare en gris tillkommit uppstod viss osämja mellan de
båda grisarna, vilket resulterade i stort bråk. Men efter en tid
lärde de sig respektera varandra och leva i harmoni. En morgon
i juli gjordes den dramatiska upptäckten av dagens arbetare att
ett inbrott hade ägt rum i entréstugan. Det mesta på
brottsplatsen var dock orört och en del stöldgods återfanns i
skogen. Men det var ändå en nedslagen stämning bland de
arbetande i Hembygdsföreningen. Den tråkiga stämningen
lättades ändå upp av ett överraskande bröllop som ägde rum
på Klasatorpet en solig augustieftermiddag och det blev ett
lyckat avslut på säsongen.

Av: Carolina Steen, Elin Bard & Matilda Karlsson Ståhl.
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Lida - en idyll i
Småland
Vi, 3 kvinnor i mogen ålder, hade
förmånen att få bo i Lida en vecka i
maj månad. Vår uppgift var att sköte
katterna, hönsen och kaninerna, samt
roa oss efter bästa förmåga under
tiden som husfolket var bortresta till
Amerika (se sid 20).
Vi gjorde genast en arbetsfördelning
utifrån intresse och fallenhet. En av oss
var bra på att sköta höns och kaniner, en
annan på att hämta post och tidning varje
dag, och jag själv skötte katterna.
Tillsammans lagade vi mat, spelade kort
och åkte på shoppingrundor. Naturligtvis
var vi också på besök i Klasatorpet.
Vi tycker att det var fantastiskt härligt att
få vistas i Lida en hel vecka. Vädret var
på vår sida, och vi kunde vara ute och
fika i trädgården, samt plocka
vårblommor i grannskapet.
När vi åkte hem från Lida var vi överens
om att den gångna veckan hade gett oss
mycket nöje, nya krafter och ett
“smultronställe” att längta tillbaka till.

Vid pennan Christina C

Bröllop på Klastorpet

Angelica Sahlström och Imad Selman med tärnan Wilma Ekegren på väg uppför grusgången
för att gifta sig                                                                                            Foto Barometern

UlvsmålaFestivalens
5-årsjubileum
blev succé!
 
Premiärkvällen 8 aug. började med 20
min försening på grund av bilköer till
UlvsmålaFestivalen.

Loket började med att tala om att allt blir
ca: 20 min försenat för det kommer så
mycket folk.
LasseStefanz var kvällens gäster och fick
spela för 1100 personer. Tältet rymmer
650 pers så 450 fick uteplats.
Ca.5000 besökare på Festivalen, som
varade i 5 dagar. De kom för att få lyssna
och se sina favoriter som t ex
FlamingoKvintetten, Leif  Bloms, Målle
Lindberg, Fernandoz, Ted Sandstedt,
Matz Blads, Donald Bergagård och
många fler.
Vilket tillfälle att träffa gamla och nya
vänner i en gemenskap med både kristna
och profana inslag.

UlvsmålaFestivalen är en gemenskap
utan gränser skulle man kunna säga.
Årets programledare Leif  Loket Olsson
såg till att allting funkade till punkt och
pricka. Hans rutin från Bingolotto höjde
kvalitén. Owe Lindeskär tidigare pastor
i Filadelfiaförsamlingen Stockholm, bjöd
på fantastiska appeller liksom festivalens
skogspräst Helene Sturefelt med sina
härliga överraskningar i Jesus tecken.

Allting filmades och nu väntar vi på
dokumentärfilmen som får bli höst och
vinterns minneströst i väntan på nästa
festival 2008. Thomas o Caroline som är
initiativtagare till UlvsmålaFestivalen är
mycket nöjda över årets festival. Vår
vision är snart till fullo förverkligad.
Nästa år kommer ytterligare positiva
överraskningar till publiken.

Thomas Broström

Leif  Loket Olsson vår kom-fram-och-sägare

Platsen valdes just för att den är från Utvandrarna. Det är också en vacker
gammal svensk miljö som är en idyllisk plats att gifta sig på.

Angelica Sahlström och Imad Selman kommer båda från Kalmar. Efter den svensk-
kurdiska vigseln hölls den stora bröllopsfesten i Långasjö Bygdegård.

Har du......

äldre fotografier eller annan
information på Prästgården daterat
innan 1960?
Vi är intresserade av så väl utvändiga
som invändiga bilder, på hus och
trädgård.
Din information kommer hjälpa oss i
vårt kommande renoveringsarbete.

Ring eller kom förbi!
Veronika & Niclas
tel: 0471-50001
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FÖRETAG I BYGDEN

Allgunnens
Ponnystuteri
Det känns väldigt småländskt med
rödmålade hus, krokiga grusvägar,
stenmurar och ett småbrutet
odlingslandskap när jag når
Allgunnås by i södra delen av
Långasjö socken. Allgunnens
Ponnystuteri står det på en skylt som
hänger på ett staket och på
gårdsplanen står ägaren Christer
Johansson och hälsar välkommen.

Han har bott i byn i hela sitt liv och är
född i granngården. Under uppväxten
drev Christers pappa Göte sågverket i
Allgunnås tillsammans med sina bröder.
Det sågverk som Christers farfar en gång
startade.
I mitten på 80-talet flyttade Christer in
på nuvarande gården tillsammans med
sin fru Kerstin och det är hästuppfödning
som gäller!

Det är inte svårt att få Christer att berätta
om sina hästar och verksamheten. Det
märks att det är något som engagerar och
intresserar honom från djupet av hjärtat.
Inkomsterna från stuteriet går inte att
leva på, men det är ett intresse, säger
Christer som till vardags jobbar halvtid
på Södra Timber i Långasjö.

Allgunnens Ponnystuteri startade han i
slutet av 70-talet, men hästintresset var
påtagligt redan innan dess. Sin första häst
köpte Christer i början av sjuttiotalet, 13
år gammal. Som läromästare pekar han
ut ”Roland på Holmen”, dvs. Roland
Fransson på Rungeboholms gård. Där
bedrevs hästuppfödning och Christer
spenderade sin fritid på gården och gick
i den bästa skolan. Den var hård och tuff,
men den var bra som han säger idag.

På stuteriet finns ungefär 70 hästar
fördelade på ca 40 % russ, 40 %
shetlandsponny och 20 % stora travare
och avelsarbetet är sedan ca 10 år tillbaka
inriktat på ponnytravare.
Men det är inte bara att ta två hästar som
man tar föl efter och sedan kalla sig
uppfödare.
Hästarna måste vara stambokförda.
Hingstarna tas till hingstbedömning när
de är minst 2 ½ år och där kan de bli
godkända som avelshingstar. Christer
försöker skicka någon varje år
Just nu har han 4 russhingstar och 2
shetlandshingstar till avel och normalt
sett används de i max 4 år.
När shettis- och russtona är 3 år anmäls
de till premiering. Där gäller det att få
minst 40 poäng i fem delmoment, i så
fall får stoet ett avelsdiplom. Efter det
kan man anmäla stoet till stambokföring.
Nu dyker dottern Hanna upp, ett yrväder
på 10 år och med ett hästintresse som är

medfött, kan man förmoda.
Hon berättar att hon äger sju hästar själv
och tre av dem är diplomerade. Hanna
följer vant med i resonemangen kring
premiering och diplomering som annars
verkar smått krångligt för en oinvigd som
jag. Hon har gått i ponnytravskola, men
slutade innan kursen var färdig. Just nu
är hästintresset lite sådär, berättar hon
ärligt, men det kommer nog tillbaka! För
mig vekar hon brinna lika mycket för
hästarna som sin pappa.
Är det du som ska ta över stuteriet en
dag, frågar jag. Hon ler glatt, det är nog
inte omöjligt!

Med så mycket hästar omkring sig verkar
det svårt att ta semester och både Christer
och Kerstin skrattar åt frågan. Någon
liten tur kan det väl bli och då har de
god hjälp av Christers mamma Berit som
bor i granngården och Christers syster
Eva med familj som bor i ett annat
grannhus.

Hur hittar man då bete till alla hästarna?
I närområdet finns det ju flera som föder
upp hästar. Det visar sig att stuteriets
hästar är utspridda lite överallt. 20 stycken
är utlånade för träning på ponnytrav runt
om i landet, unghingstarna går på bete
hos en glaskonstnär utanför Lammhult,
shettisstona med föl går i en hage i
grannbyn Ramsjö, några travare går i en
hage precis vid huset osv.
På vintern går russen, shettisarna och en
del travare på lösdrift, en för hingstarna
och en för stona, medan alla årsfölen står
inne i stallet.

Vi åker upp till Ramsjö för att hälsa på
den häst som jämte det 30-åriga russstoet
Haja och minishettisen Ringo har gett
honom väldigt mycket, nämligen
Allgunnens Micko.
Hästhagen i Ramsjö ligger högt och
vackert och augustisolen flödar över
landskapet. Här går shettisstona med sina
föl samt Allgunnens Micko. Den
vackraste hästen som finns! utropar
Hanna spontant. Micko är född och
uppvuxen på gården, blev såld uppåt
landet och berömd men kom åter till
Allgunnås i våras när den förra ägaren
avled. 1995 blev han vald av rasklubben
till årets ponny och vann Elitloppet för
shetlandsponny.

Allgunnens Micko flankerad av Christer och Hanna
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Det är en vacker och stolt hingst som
står där i hagen med den långa manen
fladdrande i vinden Nästa vår ska han
bli pappa till alla shettisfölen på gården

Hur lyckas man då med sina hästar, frågar
jag Christer.
- Att göra sig ett namn är viktigt och det
måste man säga att han gjort i år.
År 2007 har blivit något av ett
genombrottsår för Allgunnens
ponnystuteri. Denna säsong har det i
genomsnitt varit en seger per helg på
ponnytravet (en helg sammanlagt 6
segrar) och hans hästar efterfrågas oftare
än förut.
Sedan måste man ha en idé om hur
hästen ska vara, både exteriört och
prestationsmässigt. Christers idé är att
hästarna ska vara vackra att se på, vara
välbyggda och göra bra ifrån sig. Och den
idén om hur en vacker häst ser ut, den
linjen vill han hålla sig till i avelsarbetet
genom att pröva sig fram och inte låsa
sig vid att två kanonbra individer
tillsammans får ett superduper föl. Så
enkelt är det inte.
Man måste våga pröva nya vägar hela
tiden.

När man sedan har fått fram en bra
individ då måste man ut och visa den och
göra den känd på utställningar och
diplomeringar etc.
Vidare måste hästarna tränas och åter
tränas.
Ponnytravet ger inga stora pengar, men
framgångarna sporrar honom att

fortsätta!
Den dagen jag säger att jag är fullärd, då
ska jag sluta! Då ser man inga nya
möjligheter! säger Christer och de orden
passar utmärkt som några avslutande
visdomsord.

Katarina Jonasson

Några av Christers hästar på bete i Ramsjö
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SLÄPVAGNSSPECIALISTEN

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

Båtar Plast - Aluminium Kanoter
Båtmotorer även El

Reparationer - Reservdelar
till Båtmotorer – Släpvagnar
Hästtransporter – Husvagnar

Bromsar, fastrostade axlar mm.

Säljer – Byter – Köper
Släpvagnar – Hästtransporter

Gynna ditt lokala företag där du
får Service – Reservdelar

LÅNGASJÖ-ERICSSON
   0471-50180

Höstkalender

September
7/9, kl. 19.00 Långasjö GoIF seniorer, hemma
7-9/9, kl. 13.00 Konstutställning, Galleri Garvaregården
9/9, kl. 16.00 Luftgevärsskyttet startar
9/9 Hästsportklubben, Klubbhoppning
11/9, kl. 14.00 SPF Elva Emmaboda, Lindås Folkets Hus
17/9, kl. 18.00 Gympa med korpen, Långasjö gympasal
18/9, kl. 14.00 SPF Elva Emmaboda, Bjurbäcksgården
20/9, kl. 9.00 Kyrkis startar, Sockenstugan
23/9, kl. 19.00 Långasjö GoIF seniorer, hemma
24/9, kl. 10.00 SPF Elva Emmaboda, Körsång
24/9, kl. 14.00 Långasjö PRO, Sockenstugan
25/9, kl. 15.00 Öppet hus i Långasjö skola
29/9, kl. 18.00 Musikkonsert i helgsmål, Långasjö kyrka
30/9 Hästsportklubben, Klubbhoppning

Oktober
1/10, kl. 16.00 SPF Elva Emmaboda, Herrgymnastik
7/10, kl. 10.00 Takläggningsfest, Långasjö kyrka
7/10, kl. 18.00 Jaktvesper, Långasjö kyrka
9/10, kl. 14.00 SPF Elva Emmaboda, E-boda Förs-hem
21/10, kl. 11.00 Gemenskapsdag, Långasjö kyrka
22/10, kl. 14.00 Långasjö PRO, Sockenstugan
23/10, kl. 19.00 Bilrebus, Bygdegården
11/10, kl. 19.00 ”Motorcykel genom Kina”, Bygdegården
28/10 Hästsportklubben, Klubbhoppning
31/10 Höstlovsbio, Bygdegården

November
9/11 Manusstopp, Träskoposten
10/11 Akademisk ridning och Trickträning
13/11, kl. 14.00 SPF Elva E-boda, Långasjö Bygdegård
19/11, kl. 14.00 Långasjö PRO, Sockenstugan

December
10/12 Långasjö PRO, julbord
11/12, kl. 12.00 SPF Elva Emmaboda, Vissefj-a Förs-hem
16/12 Luciashow i ridhuset

Hösten -07 Se Långasjö Församling informerar

Gympa med
Korpen

Lättgympa för damer

Start 17/9 kl. 18.00

Långasjö gymnastiksal

Ledare: Margareta
Hermansson



Träskoposten Nr 3  2007 11

Långasjö GoIF firade 75-
årsjubileum

Jubileumsmatcher
Jubileumsdagen den 25 augusti 2007, fylldes av fotbollsmatcher.
P97 spelade mot Orrefors/Flygsfors, PF99-00 spelade mot
Emmaboda IS och P95 spelade mot Ryd.
Vid middagstid bjöds den för arenan stora publiken, på en
efterlängtad och omtalad match mellan Långasjö GoIF och
Lindås BK veteranlag. I början av matchen hade Lindås
övertaget, men Långasjögubbarna spelade ihop sig och
matchen slutade 3-4 till LBK. Långasjös seniorlag spelade mot
serietvåan Alsjöholm, och efter en jämn inledning tappade
hemmalaget i andra halvlek och matchen slutade 2-5.

Ponnyridning
Under dagen var supporterklubben fullt sysselsatta i den
nyrenoverade kafeterian, barnen hoppade i hoppborgen och
red ponnyridning arrangerad av Långasjö Hästsportklubb.
Vädret var förhållandevis bra, med lite lätt duggregn och lite
vind som höll myggen borta.

Jubileumsfest
Kvällens jubileumsfest lockade mellan 175-200 personer till
idrottsplatsen. Den uppdukade buffén avnjöts varefter det
följde uppvaktningar. Långasjö GoIFs supporterklubb skänkte
75000 kr till föreningen, vilken är en anmärkningsvärd summa
med tanke på att supporterklubben så sent som för 5 år sedan,
vid föreningens 70 års jubileum, skänkte lika mycket.
Uppvaktning skedde också från Långasjö Bygdegårdsförening,
Emmaboda kommuns teknik och fritidsnämnd, Långasjö
församling samt Södra Timber Långasjö. Under dagen hade
även uppvaktning skett från olika föreningar i Långasjö med
omnejd.

Magikern Mr Jacoby, kvällens höjdpunkt, överraskade publiken
med en spektakulär show. Långasjö Sockens Sparbank hade
sponsrat föreställningen som lockade till sig många skratt av
både stora och små. Några personer ur publiken drogs upp på
scenen för att assistera i showen. Den modigaste, Albin
Andersson, utsattes för ett av magikerns trick i en hemma-
snickrad giljotin.

Kvällen fortsatte med dans till bandet ”Ni och Vi” och för
barnen och ungdomarna var det discodans i klubblokalen.

I skrivande stund förbereds för Långasjö församlings frilufts-
gudstjänst som äger rum i det stora tält som föreningens
jubileumsfest ägt rum i. Man kan konstatera att vår nya präst
har ett intresse för fotboll och att vara där människor är.

Långasjö GoIF genom Ann-Helen Alexandersson

Långasjö GoIFs “gubbalag” spelade 3-4 mot Lindås BK

Albin Andersson blir utsatt för ett av magikern Mr Jacobys trick
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Långasjö Lanthandel

        Öppettider:
Måndagar - Torsdagar 9.00 - 18.00

Fredagar 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

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) 

Måndagen den 2 juli avtackade vi Nina Johansen och
Roland Klang, som varit med i Träskopostens redaktion.
Avtackningen ägde rum vid Hembygdsstugan med fika
och därefter fick de båda varsin blomma.

Nina Johansen har, förutom skrivit artiklar i Träskoposten,
bidragit med sina roliga kåserier, som jag hoppas få se fler av,
även om hon nu har slutat i redaktionen.
Roland Klang har bidragit med goda idéer och distribution av
tidningen. Han har genom sitt medlemskap i Sockenrådet haft
kontakt med journalister och näringsliv, och därigenom tillfört
mycket till Träskoposten.
Båda två har nu flyttat från Långasjö. Ett stort tack till Nina
och Roland som har bidragit med mycket till Träskoposten.

Redaktionen
genom Hanna Bard

Avtackning av redaktionsmedlemmar Hembygdsstugan
 
Nu är sommarens sju veckor i Hembygdsstugan till ända.
Vi kan glädja oss åt många glada och trevliga gäster både
från vårt eget Långasjö och från andra socknar.
Trots regnet har vi haft lika mycket besök som tidigare år.
Vi måste också tala om att en celeber besökare, Leif
“Loket” Olsson har avnjutit både våfflor och hembakat i
stugan.
Att gästerna kommer tillbaka flera gånger under sommaren
gläder oss mycket.
Vi tackar alla våra gäster och medarbetare för en mycket
härlig sommar och ser fram emot 2008 med tillförsikt.

Hälsningar från
“Tanterna” i Hembygdsstugan
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Sjökafé eller
Stugkafé – det är
frågan?
Den varma och ljuvliga sommaren
2006 hade vi verkligen sjökafé hela
sommaren – alla åtta gångerna kunde
vi vare nere vid sjön. I år har fem av
åtta kaféer fått hållas i Sockenstugan
på grund av regn.

Trots detta har vår trogna publik, blandat
med ett antal nya ansikten varje gång, inte
svikit utan kommit på våra
torsdagskvällar. Ett publikgenomsnitt på
66 personer är vi mycket nöjda med!
Kanske har det att göra med att vi har
haft ett varierat program med både gamla
bekanta artister och några helt nya.
Nya bekantskaper har varit Gullabo-
Elvis, nyinflyttad Vissefjärdabo som
rockade loss i härlig 50-talspop, en fin
men något blåsig kväll i mitten av juli.
Caroline och Tomas Broström från
Ulvsmåla fick upp stämningen i
Sockenstugan med sitt goda humör och
medryckande låtar.

Medicine Story med svensk fru

En spännande bekantskap var indianen
Medicine Story som med stor livsvisdom
berättade om sina visioner om en bättre
värld.
Sist av nykomlingarna var en
nykomponerad grupp, huvudsakligen
från Långasjö, som bestod av
ungdomarna Amanda, Elin, Albertina,
Ida, August, Filip och Maria. Dessa
framförde ett mycket uppskattat och
varierat program där även vi i publiken
fick komma loss i gamla härliga ”34:an”.
Kära återseenden fick vi av Långasjö
Församling, som dock hade engagerat
ännu en ”nykomling” nämligen Lisa

Karlsson från Vissefjärda. Torgny och
Kaj, alltid lika uppskattade med sin
blandning av fågelkännedom, tvåradigt
dragspel och viskonst, ställer troget upp
varje år. Ellas trio, som liksom kollegorna
Trio med Bumba, består av fyra personer
lät dragspelstonerna ljuda en av få fina
kvällar vid sjön. Pingstkyrkan brukar
runda av sjöcafékvällarna. Så även denna
sommar och vi fick lyssna till ord, sånger
och även själva sjunga med i programmet.
Avslutningsvis vill vi tacka alla artister
som gör sjöcafékvällarna möjliga. Hade
vi inte haft så många ideellt musicerande
gäster som ställer upp så hade det inte
varit möjligt att ha något café. Tack också
till vår församling som låter oss husera i
Sockenstugan.

Malin & Dan
Långasjö Naturvårdsförening

Amanda och Maria

Elin, Ida, Albertina, Maria

SPF ELVA

Emmaboda

Hösten 2007

Mötesverksamhet
14 augusti, kl. 14.00
Rävkullens Bygdegård

Tipspromenad. Musik av Arnold
Engström och Klas Fredriksson.

11 september, kl. 14.00
Lindås Folkets Hus

Flygtfilm och Eva Yttermalm,
Swebank informerar.

9 oktober, kl. 14.00,
Emmaboda Församlingshem

Skördeaktion. Kommunalrådet Ann-
Mari Fagerström informerar.

13 november, kl. 14.00,
Långasjö Bygdegård

Underhållning av Diana Idensjö och
Odd Hagel. Johan Isaksson, Handels-
banken.

11 december, kl. 12.00
Vissefjärda Församlingshem

Julbord, Lucia. Sångkören medverkar.

Höstens aktiviteter!
6 september, kl. 13.30

Motionsdansen börjar i Lindås FH.
18 september, kl. 14.00

Öppet hus i Bjurbäcksgården.
24 september, kl. 10.00

Körsången med ”Alex” i Emmaboda
Församlingshem.
1 oktober, kl. 16.00

Herrgymnastik i Emmaboda Sporthall,
B-hallen.
Damgymnastik, ej ännu klart.

Välkomna såväl tidigare som nya
medlemmar till våra möten och aktiviteter!

            Karin Hansson, ordförande
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20-års jubileum i
Långasjö sockens
naturvårdsförening

År 1987 invigdes den nyrestaurerade Långasjön med
pompa och ståt i hällande regn.
20 år senare är det en klassiskt vacker försommardag med
sol och moln, ljusgrönt bladverk och en fantastiskt
glittrande sjö som en fond till jubileumsfirandet.

Från när och fjärran strömmar folket in i Sockenstugan där
Hotel Amigo har dukat fram en inbjudande jubileumslunch.

Festligheterna är ett stort tack till alla de som ställt upp med
ideellt arbete och som sponsrat Naturvårdsföreningen i alla
dessa år. Det kan inte nog poängteras att utan deras hjälp hade
det aldrig gått.

Det bjuds på högtidstal och K-G Gunnarsson ger en intressant
tillbakablick på hur restaureringsarbetet av sjön gick till.
Erik Ståhl, som med sina maskiner var en ovärderlig hjälp i
utgrävningsarbetet av sjön, berättar minnen från detta. Det
blir många glada skratt.
Kommunen finns representerad och överlämnar en gåva.
Lokaltidningen är på plats.

Innan gästerna släpps ut till fika, fotoutställning och
tipspromenad vid sjön, visas filmen från invigningen 1987.
Vilken folkuppslutning! Det går inte att ta miste på, Långasjön
betyder oerhört mycket för oss som bor här, både för 20 år
sedan och idag!

Text Katarina Jonasson
Foto Jan-Erik Fransson

K-G Gunnarsson och Erik Ståhl berättar minnen

Katarina Jonasson tar emot kommunens gåva av Bo Eddie Rossbol

Allan och Karin Hultén tillsammans med Ivar Elofsson tittar på
fotoutställningen

Badplatsen i Långasjö
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Nationaldagsfirande i
Långasjö
Efter en intensiv maj månad med mycket varmt och soligt
väder så var det dags för årets nationaldagsfirande i vårt
lilla samhälle. Nationaldagsfirandet är nu inne på sitt
andra år och för att det ska bli något av det, krävs att i
stort sett alla är engagerade på något sätt. Antingen är
man som sockenbo med i någon av alla förenings-,
företagsaktiviteter eller så går man runt bland det som
finns att göra denna dag.

En liten tjuvstart gjorde Bygdegårdsföreningen redan kvällen
innan då vi värmde upp till Pejes orkester. För mig var Peje
och hans kollega en ny erfarenhet, men det var många som
hade sett och hört dem förut. Man brukar säga att ett gott
skratt förlänger livet och i så fall får vi som var där ett mycket
långt liv. Speciellt kommer jag ihåg låten av Lasse Berghagen
vars refräng lyder: “Han tog av sig sin kavaj, sparkar av sig
båda skorna och sen spottar han ut snuset, sa - Min sköna får
jag lov?”

Men nu tillbaka till nationaldagsfirandet
den 6 juni...

För att vara ett samhälle med knappt 1000 invånare finns det
en hel del att göra i Långasjö just denna dag. I år var det bl.a.
tips och bingopromenad, fiske i Långasjön för de yngre, kaffe
och våffelservering, luftgevärsskytte, hoppborg, biluppvisning,
ponnyridning m.m. Om du gjorde dig tillräckligt liten så kunde
du också testa dina brandkunskaper och kanske fick du plats
att krypa igenom det lilla rökfyllda huset för att efter avklarad
uppgift få en brandhjälm på huvudet. Ville du köpa lotter så
fanns det både reseklubbens och sockenrådets lotteri med
många fina vinster som skänkts av olika företag och
privatpersoner i Långasjö och Emmaboda.
Många kom till vandrarhemmet för att fika. Det var Långasjö
GoIFs supporterklubb som sålde kaffe och våfflor. De hade
fullt upp hela dagen. Det gick även att köpa hantverk från
bygden, honung och hembakade ost- och råmjölkspannkakor
på vandrarhemmet.
Några av företagen i Långasjö fanns också representerade bl.a.
Långasjö Eriksson, Ann Waldemarssons massage och
Mundekulla kursgård.
Musiken har en central plats i firandet. På skolgården fanns
en lastbil uppställd och där spelade Scarlet Fever, en
ungdomsgrupp från Emmaboda och Långasjö, bestående av
Filip, Lukas och Jesper. De fick även förstärkning av Amanda
som sjöng till den sista låten i deras repertoar. Mot slutet av
eftermiddagen var det en betydligt äldre musikkår som spelade.
De firar för övrigt 100 års jubileum just detta år. Musikkåren
höjer alltid stämningen på ett arrangemang och så gjorde den
även i Långasjö.
Långasjös firande av 6 juni är det enda nationaldagsfirandet
av större slag inom kommunen. Därför gjorde kommunen en
förfrågan till sockenrådet om vi även kunde ha Emmaboda
kommuns välkomstceremoni för de personer som har fått
svenskt medborgarskap under året och en flagg- och

fanutdelning till föreningar som ansökt om detta. Det tyckte
vi i föreningen passade bra så givetvis ville vi tillsammans med
naturvårdsföreningen lösa detta på bästa sätt.
Kvällen avslutades därför med tal av Bo-Eddie Rossbol och
Veronika Stålered nere vid sjön. De talade om nationaldags-
firandet och den frihet som finns i vårt land. Vi har många
smultronställen i vår närhet och kanske blir vi ibland lite
hemmablinda för vi uppskattar inte den förmånen som vi har
i Sverige. Att få tycka, tänka och säga vad vi vill är inte alla
förunnat och en familj som vet vad det vill säga att flytta från
kriget till freden fanns på plats för att mottaga standar och
bevis på att de nu är svenska medborgare.
När vi satt i backen för att lyssna på musiken och talen frågade
mamman mig vad de sa och när jag berättade ett kort
sammandrag sa hon att människor i Sverige inte vet hur bra vi
har det. Kanske är det så att vi ibland gnäller lite i onödan.
Själv var hon mycket lycklig att äntligen ha kunnat besöka sitt
hemland för några månader sedan. Då var det 26 år sedan
hon såg sin mamma senast. När jag sitter och skriver det, ryser
jag i hela kroppen för vem kan tänka sig att vara utan sin familj
så länge och jag önskar dem verkligen en bra framtid i Sverige
och hos oss i Emmaboda kommun.
Som avslutning på firandet bjöds det på tårta nere vid lusthuset
och vem kunde tänka sig en vackrare miljö än denna. Den är
ett av våra smultronställen i bygden som man ibland glömmer
bort att ta tillvara på.

Johanna A/Sjögren

Ett stort tack!

Till alla föreningar, privatpersoner och företag

som hjälpte till att göra den 6 juni till den fina och trevliga dag
som det ska vara.
Låt oss hoppas att vi tillsammans kan fortsätta med detta så
att det blir en tradition.
Ett extra stort tack från Sockenrådet går till Långasjö
Lanthandel, Långasjö Sockens sparbank och Folkets Hus
Emmaboda som har hjälpt till lite extra med sponsringen.

Långasjö Sockenråd

100-årsjubilerade Lindås Musikkår spelar          Foto Jan-Erik Fransson
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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

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
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Insändare

Kan en
församling gå i
konkurs??
Med dom orden inledde biskopen
Sven Thidevall sitt tal till några av oss
ifrån kyrkorådet som rest till Nybro
för att tillsammans med flera andra
kyrkoråd höra biskopens tankar om:
Hur ska vår församling se ut i
framtiden?

Detta gav mig en del tankar när jag kom
hem. Hur vill jag? Hur vill vi i Långasjö
församling att vår verksamhet ska se ut?
Tänk er om 30 år… Hur ser det ut då?
Snart (om 2 år) är det dags för ett nytt
kyrkoval, då ska det bestämmas vilka som
ska sitta i Långasjö församlings kyrkoråd.
I dag har vi ett aktivt kyrkoråd och ett
aktivt kyrkliv men om vi inte får nya
kyrkorådsmedlemmar kommer vi inte att
ha ett aktivt kyrkliv.
Själv sitter jag med i kyrkorådet sedan 6
år. Men vissa har ju suttit i nästan 15 år.
Medelåldern är hög. Och flera av de äldre
funderar på att sluta.

Ja, hur var det nu han sa biskopen.
Förr döptes man, konfirmerades och
man gifte sig i kyrkan. Sen kom man
tillbaka och döpte sina barn och till sist
begravdes man i Guds namn i kyrkan.
Idag är det inte så. 35 % av de barn som
föds döps aldrig, ännu fler är det som
inte konfirmeras. Gifta sig kan man göra
borgerligt och man börjar till och med
be om att få bli begravd någon
annanstans. Man begär utträde ur
Svenska kyrkan. Men biskopen ansåg inte
att det är det största bekymret. Det
största bekymret är att det är så få barn
som döps, de kommer aldrig in i den
kyrkliga verksamheten, in i den kristna
tron.

Är man inte döpt, är det större risk att
man inte kommer att konfirmera sig.
Kanske kommer man att gifta sig
borgerligt osv. Man försvinner från det
aktiva församlingslivet. Det betyder att
det blir mindre besökare i kyrkan, ingen
som engagerar sig frivilligt för
församlingsarbetet. Körverksamheten

och barn- och ungdomsverksamheten
ebbar ut. Alltså, kyrklivet dör ut.
Det är nu mina tankar kommer in. Dessa
år som jag suttit med i kyrkorådet har
varit mycket berikande, man har fått lära
sig och tänka till lite om, jaa nästan allting.
Jag har varit med om allt från mindre
beslut till större beslut. Om kyrklivet över
huvudtaget, ja jag har ju helt klart fått
friska upp mina egna
konfirmandkunskaper. Vi har jobbat
med en vård- och underhållsplan som
handlar om hur vi vill att vår kyrka och
sockenstuga ska se ut i framtiden. Vi har
tagit fram en församlingsinstruktion som
handlar om hur vi vill att
församlingsarbetet ska se ut. Vi är nu
igång med renoveringen av kyrkan. Taket
är snart klart och framöver är det tänkt
att den inre delen av kyrkan ska
renoveras, bland annat eftersom kyrkan
måste vara handikappanpassad. Det
kommer att bli en stor förändring.

Men tänk då om allt detta arbete vi idag
lägger ner blir förgäves. Om vi inte finner
några som vill engagera sig i ett aktivt
kyrkligt liv. Jag vill tro att det är barn och
ungdomar som är framtiden, men även
vi föräldrar är det. Långasjö har tappat
en eller kanske två generationer
kyrkobesökare. Men än är det inte för
sent. Vi har en engagerad präst som
brinner för sitt yrke. Kanske behöver
man fundera lite på sin egna kristna tro.
Jag tror inte man måste vara djupt
troende för att delta i den kyrkliga
verksamheten. För med lite tro, mycket
hopp och massor med kärlek så klarar
man sig bra.

För att nu så slutligen ”knyta ihop
säcken”. Vad var det nu jag ville komma
fram till. Biskopen inledde med att fråga
om en församling skulle kunna gå i
konkurs? JA, det kan den. Nu tror inte
jag att just vår församling har det
ekonomiska hotet över sig. Men om vi
inte får ihop tillräckligt många personer
till ett aktivt kyrkoråd i nästa val, så
kommer vi att försvinna som egen
församling och blir automatiskt
hopslagna med Emmaboda. Reglerna är
sådana. Inget kyrkoråd - ingen
församling. Det blir mindre gudstjänster,
mindre aktivt kyrkliv, kanske blir kyrkan
en museikyrka med öppettider endast på
sommarn.
Ni har två år på er att bestämma er om

ni skulle vilja engagera er kyrkligt, men
ni är hjärtligt välkomma redan på söndag!
Jag avslutar med några strofer från psalm
288 som alla på mötet med biskopen
valde ut som en ”ledstjärnepsalm” för
församlingar som kämpar för att
överleva.
Gud gör oss djärva
Gud gör oss fria
Gud gör oss kloka
Gud gör oss glada
Uti en värld där stora risker väntar.

Annette Dahlskog

Vår hembygd

I Långasjö socken vi bygger och bo
och där må ni tro
att vi lever i ro
blott tänker på dagen som är
I skolan ni går
och för varje år
vi lite mer oss lär
Att bygden är vacker, det kan du väl
se
mot kyrkan där ståtar en väldig allé
dess åldriga stammar nog vittne bär
att många människor vandrat där
Om du nu går genom Långasjö en
sommardag,
och tittar åt sidan ett tag
var villa nymålad bland träden skin
och blomsterrabatten ses rensad och
fin.

Skriven av Brita Svensson 1937

SÖKER DU SUPER 10
ELLER

ANDRA PRODUKTER
FRÅN

GNLD International
Ring: 0477-63016 el.0471-

50465
E & T MARKETING HB

(LÅNGASJÖ VÄVSTUGA)
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Kanske var ovan nämnda samtal på måndag förmiddag den
20 aug. (dagen efter årets musikfestival) den bästa uppmuntran
jag kunde få. Ibland känns det som att man tar saker för givet
och bara kör på, dvs. att festivalen ska fortsätta år ut och år in.
Samtidigt behöver man uppmuntran på vägen och en dunk i
ryggen som uppmanar en att hålla igång och fortsätta. Nästa
år är det ju 10-årsjubileum och även om det är mycket arbete
med en festival av vårt slag så känns det som att det blir en
fortsättning… Jag tror vi är Sveriges enda drogfria musik-
festival. Den började som en mycket liten dagsfestival med ett
40-tal besökare och som sedan utvecklats lite för varje år.
Festivalen är fortfarande liten, men erbjuder publiken ett
närmare möte med artisten än på många andra scener. Kanske
är det just det som gör att både artister och besökare tycks
trivas så bra.  Ärligt talat, tror jag att vi kan erbjuda en av de
bästa scenerna i Sverige, där artisten kommer nära en aktivt
lyssnande publik. Det var just det som Janne Schaffer
uppskattade så mycket på årets festival.

Plats för alla
När jag nu ser tillbaka på festivalen är det inte bara de stora
artisterna som jag minns utan även de där spontana inslagen,
såsom tjejen som gick upp och sjöng på öppna scenen vid
lunchen och började med orden ”Jag har aldrig stått på en
scen förr och det pirrar jättemycket i magen” eller Anja 14 år
som hade viss scenvana och fick möjlighet att sjunga några av
sina låtar på stora scenen. Torgny Berndtsson på dragspel
gjorde succé i Caféet första kvällen och Lisa Karlsson (13 år )
från Vissefjärda fick taket att lyfta på Höloftet av skönsång
och jubelrop. Det kunde man nog konstatera även i grannbyn.
Marie Bergmans konsert gjorde starkt avtryck på många, för
hon utstrålar verkligen både kraft och kvalitet med stöd av
hennes make Lasse Englund, som en del hävdar är Sveriges
bästa gitarrist. Vi visade även filmen ”En obekväm sanning”
som drog fulla hus vid två tillfällen samt ”Hästmannen” som

tydligen påminner lite om husets förre ägare Fritz Karlson
livsöde. Egentligen påminner den ju oss alla om hur livet här
på landet en gång i tiden tog sig uttryck. En annan höjdpunkt
var Annes Kvinno/Gudinne show som handlar om hur
kvinnorna respekterades mer och lyssnades till i tidigare
samhällen och andra perioder då patriarkatet tog över så fick
kvinnorna mycket lägre värde. Det är verkligen en intressant
och ofta glömd historia som Anne med vänner återspeglar
med kraft och inlevelseförmåga. En annan uppskattad artist
var André de Lang från Sydafrika som bl.a. berättade om sitt
ursprung och utmaningen att vara svart i Syd Afrika samt även
i Sverige, där han numera bor. Dessa möten mellan amatörer
och professionella, olika musikstilar, gammal och ung (i år hade
vi besökare från 4 mån till 92 år) mellan stadsbor och
landsbygdsbor, olika kulturer mellan svenskar och besökare
från utlandet är vad vi haft som mål att skapa med festivalen.

En regnig sommar med mycket
aktiviteter
I övrigt kan inte sägas annat än att sommaren varit bra. Trots
regn och rusk har folk hittat ut till oss i storskogen och tagit
del i allt från kreativitetsvecka, yoga, sånghelg, midsommar-
firande. Vi hade även vårt årliga sommarläger med Indianen
Medicine Story, som vill uppmuntra människor att integrera
ett naturligt levnadssätt i vårt nuvarande stressade samhälle.
Jag visade honom runt i bygden under hans vistelse här, och
han blev djupt inspirerad av allt ideellt arbete i bygden som
restaureringen av sjön, Klasatorpet, Ridhuset, vår aktieägda
Lanthandel och vår ”lilla” skola där alla barnen blir sedda.
Det ideala samhälle som han förespråkar är lite av vår vardag
i Långasjö, fast vi tänker kanske inte alltid på det. Jag skulle
vilja att fler fick veta hur vi har det här och att fler tog steget
och flyttade till vår bygd, för visst vore det roligt om vår bygd
kan fortsätta vara en levande bygd med bred mångfald där vi
stödjer varandra och bygdens utveckling.

Hösten och framtidsdrömmar
Vi fortsätter erbjuda kurser och konferenser under hösten och
vintern samt börjar planera inför kommande säsong.
Det känns som om framtidens möjligheter är större än
gårdagens.
Under sommaren har jag fått tag på taktegel till vårt nybygge
(betongtegel vid namn Buemålategel a’ 39 x 23,5 cm) från tre
olika ställen i bygden, bl a från Ingvar Karlsson på Näset (Stort
tack!!).  Samtidigt behövs lite mer så om du har tegel liggandes
nånstans eller är på gång att byta tak, ring eller maila, 0471-
504 50,  peter@mundekulla.se
Vi har genom åren fått mycket uppskattning från besökare
både på kurser och på festivaler men det värmde lite extra när
det idag kom ett brev med posten från en kvinna i bygden.,
Stort tack till avsändaren… ”Hej och grattis, har både läst och hört
att ni haft en lyckad festival. Roligt att det händer sådana här saker i
Långasjö. Lycka till i fortsättningen…”

Tack så länge och låt oss fortsätta skapa en livgivande bygd
tillsammans/                                 / Peter Elmberg, 24 aug-07

 Telefonen ringer…
– Hej det är Peter Elmberg,
Mundekulla
– Janne Schaffer här, tack för en
fin festival. Jag kommer gärna
tillbaka nästa år.
– Underbart klart du ska komma
igen…
– Jo, nuförtiden kan jag välja
vilken typ av spelningar och
sammanhang jag vill vara med i och
jag gillade verkligen Mundekulla.

Senaste nytt från
Mundekulla Kurs &
Retreatgård

Vad tror du om ett Ted Gärdestad program nästa år? Jag har en
bekant som imiterar honom perfekt.
– Javisst, Ted Gärdestad tror jag skulle passa utmärkt nästa år! Låt
oss hålla kontakten och talas vid igen efter nyår.
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Thorbjörn firar sin födelsedag i Långasjö

Thorbjörn Eriksson från Ringarum som besökte Mundekullas
musikfestival, ville fira sin födelsedag i ett mindre sällskap.

Han införskaffade då en tårta och åkte till Klasatorpet där han
inbjöd värdarna till tårtkalas. Det blev naturligtvis uppskattat
av bl a Barbro Krona, som föreslog att han också kunde spisa
det kulturella genom att besöka Galleri Garvaregården. Det
blev en minnesvärd födelsdag tyckte Torbjörn.

Thorbjörn Eriksson betraktar Melsene Laux`s oljemålningar

Positivt och spännande…
  tycker Britta Fransson, när hon på söndag avslutar sin
första säsong som gallerist. Under sommaren har Galleri
Garvaregården haft tre utställningar.
 – Jag vill gärna variera utställningarna så att jag kan visa
olika konstarter. I år har det varit måleri, textil och
skulptur.
Planeringen har redan påbörjats för nästa år.
– Jag hoppas att även kunna visa keramik och smide under
nästa säsong, fortsätter Britta.

De tre utställningarna har uppskattats i den lokala pressen.
Här följer en kort sammanfattning.

Norrbotten i Småland
Tex Berg försöker förmedla energi i bilderna och just
övergången mellan de olika årstiderna. Han försöker få fram
brytningarna i naturen och dramat i de växlingarna som sker.
Det är framför allt den norrländska naturen, med älvarna,
forsarnas ohämmade kraft och islossningen på vårarna som
skildras i hans målningar.

Textil konst och skulpturer
Lore Nynnell, skulptris med särskild förkärlek för granit och
täljsten, och Agneta B Lind, textilkonstnärinna, fann varandra
över materialgränserna. De har inte samma uttryck och arbetar
med olika material, men deras tillvägagångssätt överensstämer
och de kompletterar varandra.

Hilkka Alexandersson, Zarah Arvidsson och Gunla Johnsson
framför Tex Bergs porträtt av Lars Redin på vernissagedagen

Galleriet från invigningen den 9 juni

Färg och fantasi om fjärilar och barndom
Melsene Laux och Gunhild Pfeiffers utställning på Galleri
Garvaregården håller på fram till och med den 9 september.
De gör en samutställning under namnen Fjärilsdalen och Min
barndom. Melsene förknippar fjärilen med den övergång det
var att bo i Danmark och flytta till Sverige. Nu flyttar hon till
Långasjö. Gunhilds utställning Min barndom har hon fått
inspiration till från några barnteckningar.

Konst Runt
I helgen, 8-9 september, är det Konst Runt. Det är en helg då
yrkesverksamma konstnärer öppnar sina ateljéer för allmän-
heten.
Mer information finns i galleriet eller på www.konstrunt.nu.

Jan-Erik Fransson

Lore Nynnell, Agneta B Lind och Gunla Johnsson
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Amerikaresan
Så var det vår tur att packa resväskorna för att dra väster
ut. Vi började vår resa i Lida, sedan vidare till tåget i
Emmaboda. Vår privatchaufför hette Carl-Johan. Men om
man tänker på dom som utvandrade till USA och Canada
på 1800-talet så var det annorlunda. De hade helt andra
förutsättningar med sin resa, än vad vi hade.

Vi tog plats på tåget och det förde oss direkt till Kastrup
flygplats, väl framme där skulle vi igenom säkerhetskontrollen.
Den är mycket mer noggrann än före 11: e september. Där
hade vi vårt första lilla tillbud, Thomas var tvungen att plocka
av livremmen så han höll på att tappa byxorna i kontrollen,
men vi kom igenom utan några problem annars. När vi kom
in i den stora vänthallen träffade vi Ethels syster Annika och
hennes särbo Roar som kommit från olika håll. Vi var alltså 5
personer i vårt ressällskap.

New York
Väl framme på flygplatsen i New York var det en stor gul och
blå byggnad vi såg, det var IKEA. Nu var vi i USA. Vi tog in
på ett fint hotell som hette Roosevelt efter en president. Där
fann vi våra vänner, Han hette Nils Andersson och hans sambo
Hjördis Konradsson, när vi började prata med varandra så
hade dom anknytning till Långasjö båda två. Hjördis hade
varit gift med Sandy Konradsson från Strängsmåla och Nils
hade varit sambo med en kvinna i Långasjö. Världen är allt
bra liten, att man skall behöva åka till New York för att träffa
dessa människor.
Våra 2 dagar i NY gick fort och var mycket intressant. Vi tog
båten ut till Frihetsgudinnan, det var sevärt. Denna lilla dam
var en jätte, hennes överarm var hela 3,5 meter i omkrets.
Vidare tog vi båten till Ellias Island, där dom flesta svenskar
steg iland när dom kom fram. Vi gick igenom den stora
byggnaden som var mycket proper och elegant. Man undrar
vad invandrarna tänkte när dom steg iland och skulle in och
registrera sig. Många öden slutar här och blev hemskickade,
vilket öde det måste ha varit (jag Ethel har en släkting som
fick ta nästa båt tillbaka till Sverige). Nu var denna byggnad
ett stort museum om allt som hände när emigranterna kom.
Vi var också vid World Trade Center där flygplanen störtade,
där fanns en stor kopparplåt med namnen på alla som omkom
vid olyckan, dom diskuterar fortfarande vad det skall bli av
platsen.
På kvällen gick vi till Empire State Building, hissarna gick
väldigt fort, för man var uppe innan man hann blinka. Vilken
utsikt det var, men denna kväll var det lite disigt men man
kunde se större delen av Manhattan ändå.

Washington DC
Nästa dag tog vi våran fina buss och åkte till Washington DC.
Vi checkade in på hotell Hilton, samma hotell som president
Reagan blev skjuten på. Washington har mycket att bjuda på
t.ex. Jeffeson- och Lincon monumenten, Vita huset,

Capitolium och Watergate. Kan också nämna att till skillnad
från New York, finns det inga skyskrapor i Washington för
ingen byggnad får vara högre än Capitolium.
Vi var också på Arligton, kyrkogården med bröderna
Kennedys gravar.
Där fanns också tusentals vita gravstenar efter dom som har
omkommigt i krig, alla dessa stod på rad åt vilket håll man än
tittade. Detta var en mycket fin kyrkogård med många kullar.

Gettysburg
Vi fortsätter vår underbara resa till Gettysburg. Här utspelades
ett stort inbördeskrig 1-3 juli 1863. Det var ett av dom
blodigaste slag som utkämpats i Nord Amerika, vilket innebar
vändpunkten på kriget och ett avgörande nederlag för general
Lee.
Där fanns över 1000 kanoner, monument och gravvårdar som
påminner om kriget. Platsen är inte stor, men den räckte till
för att kriga.
Vi stiger på bussen igen och far vidare. Resan var intensiv,
jobbig men mycket intressant. Vår reseledare Kristina
Thelander var ett enda stort lexikon, hon kunde allt. Hon
berättade fritt ur minnet och rätt var det var skrek hon till
”titta, titta, titta” när hon såg något intressant och var man
inte vaken så vaknade man garanterat. Kristina var en helt
otrolig reseledare som verkligen bjöd på sig själv.

Corning
Mot kvällen kom vi fram till Corning, det var en stor kontrast
mot New York. Här kunde man höra fåglarna och njuta av
stillheten nere vid flodbädden där vi också fikade. Vi satt där
länge och bara njöt.
Dagen därpå bar det iväg mot Niagarafallen i Kanada (fallen
finns både i USA och i Kanada men dom finast från den
Kanadensiska sidan). Men innan dess tyckte Kristina att vi
skulle ta en morgonpromenad längs en vidunderlig utformning
av allt vatten som hade gjort gångar genom berget som bestod
av skiffer, helt otroligt vackert.

Thomas, Ethel och Emma framför huset i filmen “Sista brevet
hem” som finns i Ki-Chi-Saga
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Niagarafallen
Väl framme så steg vi på en båt som tog oss ut till fallen, vi
fick regnkappor för det var väldigt blött, det kom vatten
uppifrån, från sidorna och nerifrån, så man blev ganska blöt
men det var helt otroligt att se detta. Det ena fallet
Brudslöjefallet ligger i USA men det största Hästskofallet ligger
i Canada, detta var 700 meter brett. Och på kvällen åt vi supé
på en restaurang som roterade sakta medan man åt och kunde
se fallen på kvällen när ljusspelet var igång inne i fallen.

Chicago
Det är en gammal svensk stad, men de gamla husen finns inte
kvar för det hade varit en våldsam brand 1871 som hade ödelagt
mycket av staden, vattentornet var en av de få byggnaderna
som fanns kvar. Tunnelbanan i Chicago är inte som andra
tunnelbanor, den gick ovan jord istället för under, det dånade
väldigt så man hörde inte något annat när den kom, den var
byggd på trästomme. Det var säkert folk från våra trakter som
hade varit med och byggt denna tunnelbana eftersom många
härifrån hamnade i Chicago.

Minnesota och svenskbygderna
Här slutade den första veckan av vår resa, andra veckan skulle
vi besöka Minnesota och svenskbygderna.
Vi lämnade Chicago och reste mot Bishop Hill (Jansarnas by)
Den har blivit symbolen för den andra vågen av emigranter.
Erik Jonsson, som såg sig som en profet emigrerade från
Sverige 1846 med alla sina anhängare. Under storhetstiden
bodde där c:a 1000 personer. Dom hade byggt flera fina hus
och givetvis en ståtlig kyrka mitt i byn där män och kvinnor
inte fick sitta på samma sida så kyrkan hade ett räcke i mitten,
vänster för kvinnor, höger för män. Även hotellet var indelat
efter män och kvinnor. På männens rum fanns det stolar och
bord, kvinnornas var ett uterum med stampat jordgolv och
fasta bänkar.
I en gammal lokal fick Ethel sitt lystmäte, en utställning med
lappteknik av olika modeller den äldsta var från 1870.
Efter detta gick resan vidare till Molin och Mississippifloden.
Väl framme där fick Thomas sitt lystmäte mättat, det fanns
nämligen ett stort John Deer museum med alla slag av stora
och små maskiner.
På kvällen klädde vi upp oss för att äta middag på en hjulångare,
men det var inte hjulen som drev båten längre. Men maten var
god och vi fick en härlig kväll på floden med en otroligt fin
solnedgång. Tänk er att sitta på en båt på Mississippi floden
och se solen går ner, vilken kväll.

Nästa dag följde vi Mobergleden i den s.k. Karl Oskar bygden,
i Lindsrom står Karl Oskar och Kristina staty, även Vilhelm
Moberg med sin cykel. Här träffar vi gamla invandrare som
kunde tala svenska. Även invandrare med anknytning till
Långasjö. Artur Holmgren vars farbror Ossian Holmgren hade
varit lärare i Långasjö, vi träffade också John Mårtensson fru,
som var släkt med Gun Medin. Världen är allt bra liten.
Denna dag var den mest intressanta, när man kom till dessa

platser som våra svenskar tog i anspråk. Vi var också vid huset
som var inspelningsplatsen för sista brevet till Sverige. Den
hade flyttats några hundra meter, men annars var der identiskt.
Nu var det ett museum för oss turister och vårdas av gamla
svenskar.
Vi fick följa med till en farm vid namn Carl Carlsson och fick
se hans gård. Det var inte stor skillnad mot Sverige, korna var
ute på bete och maskinerna stod framme på gården. Vi fortsatte
till Taylor Falls där svenskarna steg iland med hjulångarna och
Stillwater som många stannade i. Här träffade vi Thomas
släkting Arland, som hade varit i Lida och Långasjö för två år
sedan, stackaren, han hade fått vänta på oss ganska länge för
vi var något försenade. Han skulle ta oss till sitt hem i Red
Wing på mat och samkväm, väl framme efter en timmes bilfärd
så fick vi träffa de andra släktingarna till Thomas, som hade
mött upp. Vi fick en god middag med stora tårtbitar till efterrätt.
Vi var där några timmar och pratade om vår släkt bl.a. Och
sedan körde Arland oss till hotellet i Minneapolis. Den natten
sov vi gott efter allt vi hade varit med om.
Nästa dag skulle vi göra en rundtur innan vi fick flyga vidare
till Chicago. Vi var bland annat på Swedish American Institute
som är ett kombinerat museum och aktivt Svenskcentrum, Där
träffade vi en herre vid namn Karl Boberg. Han hade guidat
på Klasatorpet för några år sedan för hans ressällskap kunde
bara engelska.

Hemresan
Sedan var det nödvändigt att åka till flygplatsen. Det hade
kommit in ett oväder över Minneapolis, så vår reseledare
lyckades boka om oss till ett tidigare flyg. Det blev lite strul
men vi kom med till slut allihopa. Pga. ovädret blev flygresan
lite hoppig men kom till Chicago efter en timmes flygning.
Nattflyget hem till Köpenhamn blev ganska jobbig för det är
inte lätt att sova i en trång flygstol, det var bara Emma som
sov hela resan hem. Vilken natt ….
Tåget som skulle ta oss till Emmaboda var vagnarna felmärkta,
så det blev lite strul innan vi kom på rätt vagn.
I Emmaboda stod en taxi som skulle ta oss hem till Lida. Denna
resa har varit helt perfekt och den kan man rekommendera till
andra. Vi kommer säkerligen att åka till USA flera gånger.

Thomas, Ethel och Emma

Thomas med Moberg på cykel i staden Lindstrom
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Långasjö hästsportklubb
för 50 år sen….??

”En tocken en häst kunde man få en hel
ko för…..skandalöst…… !!!!!!!!        ”

Nu ska jag berätta om två flickor och en häst. Alldeles
vanliga tjejer i Långasjö. Ja, tjej sa man inte på den tiden…
så länge sen var det - man sa flicka helt enkelt. De var
bästa kompisar och allting gjorde de tillsammans.

I fantasin
Eftersom de gillade hästar men inte hade någon, fick fantasin
ersätta pållen. Cykeln dög bra att sporra och rida på. Intill
Långasjö - Erixon fanns en rallybana där cykelhästarna i vild
galopp forcerade hinder och oförfärat kastade sig utför
bråddjupa stup. I böckernas värld fanns det många lyckliga
tjejer med häst, mest var det engelska flickor med egen ponny.
Där borta i det främmande landet tycktes det drälla av små
charmiga hästraser som t ex New Forest, Welsh pony,
Connemara, Exmoor…. En oåtkomlig värld…

Arbetshästar
I Långasjö fanns på den tiden bara stora arbetsamma hästar
som gjorde skäl för havren. De stod där så lugnt i hagen och
tuggade och tittade vänligt på en, när man kliade dem mellan
öronen och smusslade till dem en och annan brödbit. Man
mötte allt som oftast hästskjutsar på vägen. Där kom Eriksson
i Karsamåla på kuskbocken på hemväg från affärstur till
Emmaboda. Där kom Ingelsson i Kallamåla med ett lass
sågspån från Arvid Karlssons sågverk, där kom farbror
Elofsson med Stjärnte och Stjärna, alla modell halvardenner
eller nordsvensk.
Att köpa häst var otänkbart. Så det fick bli i drömmen och
fantasin. Mammorna och papporna ställde sig inte negativa,
men nej, det var helt omöjligt.

Cirkus i byn
Det finns en gård som tillhör Långasjö socken lite grann (köket
ligger i Långasjö, resten i Älmeboda): Rungeboholm. Där finns
hästar (och gjorde även på den tiden!) Stora helardennrar med
lockig man som räckte ner på halva frambenen, men där fanns
också shetlandsponnies! Lycka.
En liten spinkig gosse bodde där. Han var inte särskilt
intresserad av hästar. Nej, han tycktes inte ens våga rida på de
minsta hästarna! På Rungeboholm var det nästan som i
hästböckerna från England. Våra flickor fick gärna rida och
sköta de små shettisarna. De fick t o m låna hem Netta och
Rosita, urgamla cirkushästar som kunde hoppa hinder och göra
andra konster. 25 år gamla Cirkus-Rosita travade snällt och
fogligt runt i manegen som iordningställdes hemma i trädgårn.
Det kom publik från byn. Det blev cirkusfest med både hästar
och clowner och glass!

Älsklingshästen
En hetlevrad hingst vid namn Patrons Benton blev våra flickors
stora kärlek. Han var renrasig shetlandshingst med stamtavla.
Han fick flytta hem till Långasjö några veckor. De två flickorna
fick också låna sadel och sele och vagn. Oh, vad lyckliga de
var! En häst, nästan egen häst! De sydde hästtäcke, schabrak
och broderade Benton på täcket.
Men lyckan tog ett abrupt slut. Benton, flickornas älskade
vildhingst blev såld till Skåne! Det sas inga vackra ord om
Sture på Holmen! Aldrig, aldrig skulle de glömma
älsklingshästen!
Lisa, Göta, Stina, Dockan och Dick….
En artikel i Barometern kom flickhästsinnena att slå kullerbytta:
I Stolpabäck fanns en bonde vid namn Ture Karlsson. Han
drev sin steniga gård med gotlandsruss och islandshästar.
Det var bara såna små kräk som kunde kryssa mellan stenarna
på åkrarna med plogen efter sig, menade Ture Karlsson med
belåten min. Varken ardennerhäst eller traktor var möjligt. Hela
stallet fullt med underbara gotlandsruss: ja foton i tidningen
talade sanning: Lisa, Göta, Stina, Dick och Dockan.
 Var låg Stolpabäck? Flickorna studerade kartan och fann att
paradiset låg i Vissefjärda.
I största hemlighet gav de sig av en söndagseftermiddag på
cykel för att finna lyckan. Föräldrarna var vid det här laget
trötta på tjat om hästar så det var nog bäst att utforska
möjligheter i den vägen på egen hand.
Det tog en faslig tid att hitta Stolpabäck. Men efter en hel del
irrande i skogarna nådde våra flickor målet.
Det var precis som det stått i tidningen! En lagård full med
små raggiga hästar! Och Ture Karlsson själv verkade belåten
av den mediala uppmärksamheten och tog vänligt emot de
oväntade gästerna...
Det blev flera besök, t.o.m. övernattningar i Stolpabäck.
Flickorna fick så småningom förtroendet att köra fyrspann
med hästarna, ja t.o.m. visa upp sina färdigheter på Regementets
dag i Karlskrona!
Nu är det dags att avslöja flickornas namn. Annika och Helena
hette de.  Kanske en och annan minns dessa parhästar som så
småningom blev tre….för…. i Stolpabäck fanns en 2-årig
valack , oinriden och oanvänd i gårdsarbetet. Han vann våra

Hästen Olle -världens bäste hoppare!
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hjärtan. Olle hette han. Honom ville vi ha! Är man 12 och 14
år och vill något av hela hjärtat. Ja, då kan man!
Till sist utbrast föräldrarna: KÖP HÄSTEN!

Drömmen som blev verklighet
Vi fick ledigt från skolan den dagen. På grund av hästköp. En
blöt vårvinter kom Olle, bunden bakefter hästskjutsen. Mellan
skacklarna gick Göta och Lisa, på kuskbocken satt Ture
Karlsson. I nästan 2 mil hade ekipaget trotsat väder och vind.
Och nu var Olle vår, vår egna häst!
Allting ordnade sig så bra. Annika hade en farbror som var
byggmästare. Han snickrade en spilta i prästgårdslagårn. Oskar
på Hvilan, skomakare och Annikas farfar, sydde sele och töm.
Vi köpte en fjädervagn och en gammal släde. Vi snickrade
själva till en höhäck till fjädervagnen och hämtade hö och gräs
från täpporna i byn.
Vi red in Olle efter vårt sunda förnuft. I Långasjö fanns inte
på den tiden någon ridskola. Då fanns bara 2 medlemmar i
Långasjö Ridklubb och det var vi: Annika och Helena. Så
småningom blev vi 3 för Peter Geijer inspirerades och köpte
en fjording som fick det välklingande namnet Vik. Vik var rätt
seg, tyckte vi i jämförelse med Olle (- för Olle var ju VÅR
häst!)
Läste i Träskoposten att dagens hästsportklubb har 160
medlemmar! Det är skillnad!

Parismåla
Härliga och spännande ridvägar fanns överallt. Det var inte
alltid så lätt att veta vart de ledde. När man ridit förbi Grimsgöl,
kunde man hamna antingen i Törsbokvarn eller i Parismåla,
eller också möjligen i Hällasjömåla…. När vi frågade en tant
var vi var, blev svaret med ett skratt:
”Tja, det kan ni ju fråga hästen om!” Olle visste. När han bröt
sig ur sin hage hände det, att han stack hemifrån - alltid till
Parismåla! Där stod han förnöjd och tuggade havre i stallet,
väl omhändertagen när vi kom och hämtade honom.

Semester i fjädervagn
Härliga tider! Olle räddade oss från många tonårsproblem -
hur skulle tiden räcka till för allt spännande man alltid kunde
hitta på. Tolka efter häst på vintern (Farfar Oskar sydde tolksele)
åka släde med facklor till julottan, packa fjädervagnen med
havre, tält och sovsäckar och ge sig ut på semestertripp.
”Glöm inte att ringa hem när ni kommer fram!” förmanade
föräldrarna.
Vi glömde. En polisbil passerade och en konstapel hoppade
ur: ”Hälsningar från oroliga föräldrar! Kan vi hälsa mamma
och pappa att ni mår prima?”
Jodå, vi mådde prima! Särskilt kul att Smålansposten kom och
gjorde en intervju med oss mitt på landsvägen.

”Unik semestertripp genom Urshult.”
“Att bland nutidens bilsemestrare finna något nytt hör inte till
det vardagliga. När vi därför i går förmiddag mötte ett par
unga flickor som färdades medelst häst och fjädervagn, därtill
lastade med en rejäl amerikakoffert spetsade vi både ögon och
öron.
De semestrande flickorna hette Annika Johansson och Helena
Redin, båda med Långasjö som mantalsskrivningsort.
”Motorn” hette Olle och var av typ Gotlandsruss, årsmodell
1955.
Man startade från Långasjö och dagsetapperna blir ungefär 3
a 4 mil. Hastigheten är ca 1 mil per timme, en fart som gör att
man verkligen hinner njuta av trakterna man färdas genom,
säger flickorna. Till hästen har man havre med sig. Drivmedel
i övrigt finns längs vägarna.
Under natten mellan lördag och söndag övernattade man i
Urshults samhälle. Färden på söndagen gick över Vemboö och
Sirkön med etappmålet i Jät.”

Efter hästperioden i flickors liv kommer killen, säjs det. Det är
så sant som det är sagt. Båda flickorna stod snart brud i
Långasjö kyrka och så småningom kom alla söta ungar. Men
det är en annan historia……

Helena Thelin

Ett tungt lass på en mycket liten häst.3 oskiljaktiga vänner

Semestertripp i fjädervagn lastad med tält, spett och havresäck



Träskoposten Nr 3  200724

Öva dig i livsmod
med Frälsarkransen

Den guldfärgade pärlan är Gudspärlan. Akvarell Eva Norén

Barnet med den gyllene pärlan är du
”Ge dig ledigt en stund. Sätt eller lägg dig i ro. Stillheten är din
träningsrunda. Gå i din fantasi in i bilden. Barnet på bilden är
din själ. Öva dig i att känna förundran. Att universum, livet
och du finns är ett mirakel. Att något finns är själva Urundret.
Förundran gör att ditt slutna jag börjar öppna sig för det
Öppna. Förundran gör dig till mer människa.”

Bilden och texten är från biskop Martin Lönnebos bok Själen
som vi följer när vi övar oss i modet att leva med
Frälsarkransen. Tänd gärna ett ljus. Lägg dig i tanken på
stranden. Känn hur solen värmer dig utan att bränna, hör hur
vågorna slår mot stranden och vinden rasslar i grenarna över
ditt huvud. Håll den gyllene pärlan mellan dina fingrar om du
har en Frälsarkrans, eller tänk i din fantasi att du håller
Gudspärlan i din hand. Efter en stunds tystnad, säger du som
hyllning till Gud.
Du är gränslös
Du är nära
Du är ljus
och jag är din.
De här fyra påståendena innehåller någonting av det viktigaste
vi kan säga om Gud, säger Martin Lönnebo i sin bok Ängeln:

Du är gränslös, handlar om vår tro och vår tillit till att Gud är
större än någonting vi kan ana eller tänka. Gud är upphöjd,
outsäglig, fördold. Guds väsen kan vi inte förstå. ”Vilket djup
av rikedom, vishet och kunskap hos Gud! Aldrig kan någon
utforska hans beslut eller spåra hans vägar.” säger Paulus i
Romarbrevet 11:33.

Du är nära handlar om vår tro på att Gud, som universum inte
kan rymma, ändå finns överallt och är närvarande överallt, i
minsta sten och i varje cell. Gud är oss närmare än vad vi är

oss själva. Detta är kärnan i vårt sätt att se på varandra, på
djuren och naturen. ”Ty av honom och genom honom och till
honom är allting. Hans är härligheten i evighet, amen.”
fortsätter Paulus i Romarbrevet 11:36.

Du är ljus är en frimodig bekännelse till att Gud är god. Gud
har vänt sitt ansikte till planeten Jorden och visat sin godhet
mot oss i sin Son Jesus Kristus. Gud, som är fördold, har
uppenbarat sig för oss. Och vi vänder oss mot honom i bön
och förväntan. Vi tror på kyrkan. Vi tror på skapelsens godhet.
Påståendet Du är ljus är det svåraste att tro på och lita på. Men
vi måste göra vårt val – trots allt. Vi har Kristus som vår lärare.
Han hade ett fullkomligt förtroende för sin himmelske Fader.
Låt oss göra som han.

och jag är din. När du tar till dig orden Du är gränslös, du är nära,
du är ljus, och bejakar dem, så kommer du så småningom att
våga säga: jag är din. Det är din personliga bekännelse: ”Ja, jag
vill också vara en kristen.”

Be Fader vår tyst för dig själv.

Thomas Lindh

Firman Kyrktak har
gjort en fantastiskt fin
takläggning. Spånen i
hörnet på korets tak,
har man sågat till ett i
taget och lagt i
solfjäderform för att
det ska bli riktigt
snyggt.

Den sista halvan av
taket på norra sidan är
lagd. Nu är det bara
tjärningen av taket
kvar.

Nya kyrktaket
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KORT OCH GOTT
Mattias går upp på heltid
Kyrkvaktmästare Mattias Geyer jobbar
heltid på kyrkogården i Långasjö från och
med 1 september. Förändringen innebär
att vår andra kyrkvaktmästare Anne
Karlsson tar över Mattias halvtidsjobb
på kyrkogården i Emmaboda. Den andra
halvan av sin tjänst har Anne som förut
i kyrkan och Sockenstugan.

Tretton konfirmander på G
Totalt 13 konfirmander har börjat sin
konfirmationsläsning i höst. De har
redan hunnit med en grillkväll och i slutet
av september åker de på helgläger till
Timmernabben.

Kyrkis på torsdagar!
Kyrkis börjar igen. Kyrkis är för barnen
upp till fem år och deras föräldrar. Vi
startar torsdagen 20 september 9.00 -
10.30 i Sockenstugan. Vi kommer att ha
sångstund, fika, lek och bön. För mer
info, ring Ingrid Åsman, ledare i Kyrkis,
0471-500 54.

Kom med och sjung!
Är du 6-9 år och tycker om att sjunga?
Nu har du chansen! Lilla kören är till
för dig! Lilla kören övar torsdagar 12.50-
14.00 i Sockenstugan. Vår kantor Britta
Mård hämtar vid skolan.
Långasjö kyrkokör är en kör med
klang! Det är roligt att få sjunga
tillsammans och vi ser gärna att nya
sångare kommer med! Vi övar i
Sockenstugan tis18.30 – 20.00.

Reseklubben och Zlatan
Vem kan skryta med att man varit i
samma omklädningsrum som Zlatan? Ja,
Reseklubben kan! Under vår resa till
Göteborg i augusti fick vi se alla
spelarutrymmen på Nya Ullevi. Vi fick
höra om amerikanarna som har med sig
eget hamburgerkök och vi satt på
läktarplatserna för ”Very Important
People”. Vi hann också med 5ans
spårvagn till Uppsvinget och radiobilarna
på Liseberg, shopping, skoskav, kinamat,
bön, utsikt över stan från domkyrkans

torn och jakt på en nyfångad räka.
Reseklubben samlade in pengar till resan
genom att ordna kyrkkaffe och ett lotteri.
Reseklubben är en möjlighet att göra
något efter konfirmationen.

Nya Ullevi. Foto Filip Elmersson

Har du en ståtlig gran
över?
Skulle du vilja skänka den till kyrkan? Vi
tar tacksamt emot den! Den kommer att
resas till första advent. Det är önskvärt
att den växer nära en väg så att vi kan
hämta den så smidigt som möjligt. Ring
Ivar Elofsson 0471-502 34.

Vill du att vi ska be för dig
eller någon du känner?
I morgonbönen på onsdagarna ber vi för
det som är viktigt i vår bygd. Vi ber också
för de av oss som är sjuka eller har det
tungt på något annat sätt. Vi ber att Gud
ska göra under, att han ska ge hälsa och
kraft, livsmod och uthållighet i lidandet.
Om du skulle vilja att vi ber för dig eller
någon du känner eller något du tycker är
viktigt i Långasjö, så får du gärna nämna
det för oss, så tar vi upp det i bönen.
Det går både att lämna sitt namn och att
vara anonym. Lämna meddelande till
Thomas eller någon som du anar eller
vet är med på onsdagsmorgnarna (vi är
fler än du tror) eller skriv i förbönsboken
vid ljusbäraren i kyrkan eller kom själv
och var med.

Enskilt samtal
Om du behöver samtala med någon, eller
känner någon som har det jobbigt, så kan
du även ringa Thomas Lindh, vår präst,
0471-254 56 eller Terttu Birane, vår
diakoniassistent, 0471-254 67.

Emma är hemma i
prästgården
Vår förra körledare Emma Åhlander-
Hansson och hennes familj har köpt
prästgården i Emmaboda. – Det är
härligt, men rörigt, säger hon.
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Gudstjänster hösten 2007 
 
 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. 
9.9 Fjortonde sön e Tref Enheten i Kristus 16.00 Mässa, A Geyer. 
16.9 Femtonde sön e Tref Ett är nödvändigt 10.00 Mässa med dop. Kyrkokören. 
23.9  Sextonde sön e Tref Döden och livet 16.00 ”En sökares mässa.” OBS! 

Sammanlyst till Vissefjärda kyrka. 
Nyskriven mässa av och med Åsa 
Jinder tillsammans med körer från 
församlingarna från Hälleberga i 
norr till Torsås i söder.  

26.9 Onsdag 08.00 
14.00 

Morgonmässa. 
Dagledigträff i Sockenstugan. 

29.9 Lördag 18.00 Musik i helgsmål. Konsert med 
musikskolans lärare. 

30.9 Den helige Mikaels dag Änglarna 14.00 Gudstjänst med små och stora. 
Barnkören medverkar. 

7.10 Artonde sön e Tref Att lyssna i tro 10.00 
 
 
18.00 

Mässa med dop. Vi firar med 
kyrkkaffe i Sockenstugan att den 
yttre renoveringen av kyrkan är klar. 
Jaktvesper med Donald Hummel 
och Benny Johansson, se annons. 

14.10 Tacksägelsedagen Lovsång 10.00 Högmässa. 
21.10 Tjugonde sön e Tref Att leva tillsammans 11.00 Högmässa, Gert Blom spelar. 

Gemenskapsdag. Anmälan. Se 
annons. 

24.10 Onsdag, FN-dagen 08.00 Morgonmässa. 
28.10 Tjugoförsta sön e Tref Samhällsansvar 10.00 Högmässa, Kyrkokören. 50 år 

sedan altaret och altartavlan 
invigdes. 

31.10 Onsdag 14.00 Dagledigträff i Sockenstugan. 
3.11  Alla helgons dag Helgonen 10.00 Högmässa.  
4.11 Alla själars dag Vårt evighetshopp 16.00 Minnesgudstjänst med ljuständning, 

Kyrkokören 
9.11 Fredag 18.00 Taizébön. 
11.11 Tjugotredje sön e Tref Förlåtelse utan gräns 14.00 Pappagudstjänst med små och 

stora. 
18.11 Sön före domsöndagen Vaksamhet o väntan 16.00 Mässa, A Geyer. 
22.11 Onsdag 08.00 Morgonmässa 
25.11 Domsöndagen Kristi återkomst 10.00 Högmässa. 
28.11 Onsdag 14.00 Dagledigträff i Sockenstugan 
1.12 Lördag 14.30 Andakt på Allégården 
2.12 Första advent Ett nådens år 10.00 Högmässa, Kyrkokören. 
Gudstjänstschemat gäller med reservation för ändringar. Då prästens namn inte nämns, tjänstgör 
vanligtvis Thomas Lindh. Titta gärna i predikoturerna och på affischerna för att få den senaste 
informationen om extra musik eller någonting annat som har tillkommit i gudstjänsterna. 
 
Om Du inte kan komma till gudstjänsten kan Du få ta emot nattvarden i hemmet. Det kallas för 
sockenbud. Ring gärna Thomas Lindh 0471-254 56.  
 
Du som saknar egen bil och som behöver hjälp med att komma till kyrkan kan anlita kyrkskjuts 
kostnadsfritt. Du beställer själv senast dagen innan hos Taxi – Emma, tel. 0471-101 00. 
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Våra missionärer i
Tanzania

Kyrkan är en samhällsbyggare!

Kära vänner i Långasjö! När jag tittar upp från mitt
skrivbord och ut genom fönstret ser jag Kilimanjaro.  Jag
håller på att förbereda föreläsningar om mänskliga
rättigheter, människans värde och globalisering på
Makumira, den lutherska kyrkans universitet, där jag
arbetar.
 
I Tanzania är kyrkor och samfund betydligt mer involverade i
samhällsarbetet än vad vi är vana vid från Sverige. Hälften av
alla gymnasieskolor och över 60% av hälso- och sjukvården
bedrivs av kyrkorna. Prästens uppgifter blir alltså betydligt
bredare än att bara att hålla gudstjänst, predika eller undervisa
konfirmander. Han eller hon, har ofta en ledande roll som
lokal samhällsbyggare, både inom utbildning och sjukvård.
 
Detta är bakgrunden till det viktiga samarbete vi har haft med
Långasjö församling under mer än tio år. Genom ert stöd har
vi fått möjlighet att ge tre präster högre utbildning. Den senaste
av dem, Levis Sanga, arbetar i dag som rådgivare till biskopen
i sitt hemstift. En annan kandidat, Alex Kasisi, kommer till
hösten att påbörja sin högre utbildning. Vi tror och hoppas
att våra vänförsamlingar i Växjö stift stödjer oss i detta projekt!
 
Anne Sophie arbetar vidare som lärare vid utbildningen av
sjukgymnaster på Kilimanjaro-sjukhuset, som också ingår i
den Lutherska kyrkans universitet. Behovet av sjukgymnaster
är stort. Brännskador, trafikolycksfall och skador genom
riskfyllda arbeten ökar för varje dag. Många skickas hem utan
att få möjlighet till träning eller återanpassning till hemmet.
Vid ett annat tillfälle skall vi berätta mer om detta arbete.

Hälsningar från Gunnar och Anne Sophie Norlén

Alex Kasisi är från och med hösten vår nya stipendiat vid universitet i
Makumira i Tanzania. Här syns han vid Victoriasjön.

Kilimanjaro är Afrikas högsta berg. Den globala uppvärmningen gör
att glaciären på toppen smälter varje sommar, vilket aldrig hänt förut

Anne Sophie undersöker en patientGudstjänst i en kyrka på Kilimanjaros sluttning
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Från skola och barnomsorg i Långasjö 
 
Hej  
 

 
t

 

 

 
 
 
 

Och välkoma tillbaka till vardag och 
rutiner på skola, förskola och fritids-
hem i Långasjö. Visst ska det bli skönt 
att komma igång igen och ta tag i 
saker, och efter en regning sommar så 
hoppas vi ju på en solig och klar höst.  
Skolstarten har varit lugn med bl.a. ett 
besök av Hemglassbilen första dagen 
(med glass till alla) för att fira 
skolstarten . 

Allt har nu börjat falla på pla s efter 
vår lokalflytt och under sommaren har 
Korallens förskola flyttat upp till 
skolområdet. Vi har nu samlat både 
skola, förskola, fritishem och bibliotek 
under samma tak. Vi kommer att ha 
”öppet hus” den 25 september 
kl.15.00-18-00, och alla ”både gammal
och ung” är hjärtligt välkomna att hälsa 
på och se hur vi har det. 

Vi kommer också att arbeta med ett 
gemensamt tema (skola, förskola och 
fritidshem) under hösten nämligen 
”Astrid Lindgren”. Det blir spännande 
att se hur vi ska kunna utforma detta.

 
 
Nu när det är skolstart så är det 
många barn som åker skolskjuts igen 
(eller för första gången). 
I och med detta skulle jag vilja be alla 
föräldrar att påminna sina barn om, hur 
viktigt det är att använda bilbältet i 
bussen.  
 
Vi hälsar också ny personal på skolan 
välkomna, Carina Bertilsson och Britt-
Marie Magnusson. 
 
                                     
Hälsningar Ingrid Bruze 
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Från Föräldrastyrelsen 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sommarlovet 2007 är till ända och våra 
barn har så smått kommit in i skol-
rutinerna igen. Jag hoppas att alla, 
trots allt regnade och solens bortavaro, 
har haft en bra sommar. Vi som 
föräldrar har väldigt lätt för att gnälla 
över vädret när vi är lediga, men jag 
förundras alla barnen som man sällan 
hör någon klagan ifrån och jag tror att 
vi vuxna har mycket att lära av våra 
barn.   

Vi står nu inför ett nytt läsår och vi i 
föräldrastyrelsen har en spännande höst 
framför oss. Vi kommer att påbörja 
arbetet med Service Learning inom kort 
och vi kommer att hålla föräldrarna 
informerade allteftersom arbetet 
fortskrider. Det är en enkel form av 
”PRAO” som börjar när barnen går på 
mellanstadiet, och det är fullt igång i 
bl.a. Torsås och Kristianstad med bara 
positiva reaktioner. 
  
Lokalflytten är nu klar, och vi kan bara 
beundra byggjobbarna och även berörd
personal för deras snabbhet och 
smidighet. Det var nog flera än jag som 
tvivlade på att det skulle bli klart i tid, 
och kanske lite oroliga på hur det skulle 
bli efteråt. Men jag är övertygad om 
att allt kommer att vara till 
belåtenhet.  

 
 
Jag vill också passa på att välkomna 
nya elever och föräldrar till Långasjö 
och hoppas att de ska trivas med vår 
Skola.  
 
Ni är välkomna att kontakta någon av 
oss om det är något ni vill att vi ska ta 
upp på våra styrelsemöten: 
 
Kent Johansson, ordförande  
Tel: 0471-50197, 070-5670514 
Malin Gunnarsson, v. ordförande   
Tel: 0471-50505 
Linn Eriksson, sekreterare   
Tel: 0471-50082  
 
I och med detta så önskar vi i 
Föräldrastyrelsen alla barn och 
personalen en bra och lärorik höst!  
 
Kent Johansson 
Ordf. i lokala föräldrastyrelsen.  
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Konstutställning i
Jerusalem

GRATTIS! Till Lukas Karlsson, Erik Karlsson och Sophie
Albertsson i Långasjö skola!
GRATTIS till åk 5? och lärarna Lottie Fransson och Britt
Sandberg!

Ni undrar väl, varför jag skriver “grattis” ? Jo, för att ni under
sommaren, deltagit i en konstutställning på staden Jerusalems
eget konstgalleri. Utställningen heter ”I begynnelsen….” och
namnet syftar på de första orden i Första Mosebok. Våren
2006 målade dåvarande åk 3, med lärarna Lottie och Britt, om
hur Mose ledde sitt folk ut ur slaveriet i Egypten. Det blev
fantastiskt fina målningar! Egentligen skulle de alla vara med
på utställningen. Men lokalen var för liten. Där skulle också
vara plats för målningar av barn och ungdomar från Israel,
Österrike och Spanien samt från ännu en svensk skola från
Gamleby.
Utställningen skulle ha varit förra sommaren men då blev det
krig. Då får man förstå att allt och alla är upp och ner, pressade
och oroliga. Utställningen blev uppskjuten.
I våras (då jag hämtade några egna målningar som tidigare
ställts ut i Jerusalem) så passade jag på att “tjata” om löftet jag
fått, att svenska barn skulle få deltaga i konstutställningen. Jag
visade då foton på era målningar. Han blev förtjust i alla, men
var ju tvungen att välja ut några. Det var tre målningar han
fastnade för. Nu får ändå hela klassen glädjas med Erik, Sophie
och Lukas över att det kunde bli en utställning överhuvudtaget!
Jag har fått foton från vernissagen via Internet och hoppas att
de går att trycka.
Det var mycket ungdomar på invigningen. Jerusalem Stad och
landets utbildningsministerium stod som arrangörer och hade
representanter med. Många av ungdomarna som målat,
kommer från en stad som heter Siderot. Den ligger i
krigsområdet, och man har låtit de evakuerade barnen måla
fritt ur Gamla Testamentet för att få ny kraft liksom. De blev
glada av att måla. Man blir ju glad, om man får göra det man
tycker är roligt. Och ännu roligare blir det, om ens tavlor får
hänga på utställning och folk uppskattar det hela. En del av
barnen från Siderot var med på vernissagen. Det var många
turister och tittade på konstverken, både från utlandet och från
Israel. Då fick barnen se, att folk blev glada över deras och era
målningar! Ni är verkligen viktiga personer som får sända
vänskap och fred till barn som bor i ett område där det är
oroligt. Då känner de, att de är inte ensamma och att det finns
barn i andra länder som tycker om dem.
Andra motiv som målats var: Noas Ark, Adam och Eva,
Skapelsberättelsen , Jona i fiskens buk, Babels torn, Abraham
och Isac. Kanske ska utställningen visas i Österrikes huvudstad
på våren 2008. I så fall låter jag er få veta det. Lycka till med att
måla i fortsättningen!

önskar Gunilla Håkansson, Lindås

p.s Det är andra gången barn frän Emmaboda kommun ställer ut i
Jerusalem Stads Kommunala Konstgalleri. Första gången var 2005, då
barn från Vissefjärda Församling målat Jerusalem i fantasin.

Utställningen i Jerusalem

Sophies bild

Lukas bild

Eriks bild
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Rätta svaret på förra
numrets korsord

Vinnare blev Åke Johansson, Växjö.
Grattis säger vi och skickar en kokbok
som pris.

Redaktionen

31

Manusstopp för Träskoposten 2008

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

Fler bilder från konst-
utställningen i Jerusalem
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med

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

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

Långasjökrysset nr 3-07
Lös krysset och skicka det till eller lägg
lösningen i Träskopostens brevlåda,
Kyrkvägen 26, 361 95 Långasjö, senast
den 31 oktober 2007.
Bland de rätt lösta kryssen lottar vi ut ett
pris bestående av två bordstabletter, som
har skänkts av Galleri Garvaregården i
Långasjö.

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

Namn och adress:


