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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 ! Träskoposten                
Nr 1  Våren 2008

Ägare
Långasjö Sockenråd

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

Adress
Träskoposten
Kyrkvägen 26
361 95 Långasjö

Redaktion
Jan-Erik Fransson 0471-500 75 
Eva Garami 0471-504 82
Katarina Jonasson 0471-50596  
Ethel Svensson 0471-50465/
   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 2008
Manusstopp 2 maj
Utgivning  16 maj

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 adres-
sen www.traskoposten.se. Där kan du 
enkelt titta på bilder i bildarkivet, söka 
bland reportagen och kommande aktiv-
iteter. Tipsa dina vänner som nu också 
kan följa med och se 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 sock-
enbo!

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 Träskoposten”.

Omslagsbilden
Kronslund som 
byggdes om till 
Långasjö sjukhem 
under åren 
1936-1937

Tema Långasjö Vårdhem

I detta nummer har vi valt att ha tema 
Långasjö sjukhem/vårdhem som har 
haft en stor betydelse för bygden. 

Sjukhemmet och senare vårdhemmet 
har under åren gett arbete till många  
i bygden och främst då till bygdens 
kvinnor.
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Årets Kristina 
från Långasjö!
Priset gick till en engagerad och 
arbetsam Långasjökvinna. Det blev 
nämligen Ruth Elofsson som fick ta 
emot den fina utmäkelsen som årets 
Kristina på Emmabodadagen den 14 
februari. Bland alla duktiga ”Kris-
tinor” i kommunen, blev det Ruth 
som valdes. 

Kommunalrådet, Ann-Marie Fagersrtöm, 
var konferencier på den stora galan i Em-
maboda folketshus. 

När hon kallade upp de nominerade på 
scenen, presenterade hon Ruth, som en 
kvinna i äkta Kristina-anda. Och det kan 
vi ju alla hålla med om. Hon är mycket 
engagerad i bl.a. Klasatorpet och ser till 
att allt flyter på som det ska och att alla 
sysslor blir gjorda. 

Juryns motivering lästes upp av Lån-
gasjöbon Olle Henriksson och löd så 
här: ”Hennes mångskiftande insatser 
för bygden, är värd att uppmärksammas. 
Skötseln av samhället tillsammans med 
maken och ideella krafter är så viktig 
för samhällets utveckling och identitet. 

Hennes engagemang och arbete har 
bidragit till att ge orten den rättvisa den 
förtjänar. Med dessa ord vill vi från juryn 
välkomna Ruth Elofsson till årets Kris-
tina och tacka för ett fantastiskt arbete 
i Långasjö.”

– Det var mycket skakigt att stå där på 
scenen, men jag svimmade inte i alla 
fall, säger Ruth. Hon är glad för att ut-
märkelsen kom till Långasjö i år. Hon vill 

också framföra sitt varma tack till dem 
som skickat in och nominerat henne, och 
hon vill även tacka juryn.

Det var många Långasjöbor närvarande 
på galan, bland dem fanns tre nyblivna 
företagare som också uppmärksam-
mades: Dan Bondesson, Andreas Garami 
och Niklas Andersson. De fick emotta 
diplom och äpple. 

Eva Garami

Ruth och Ivar Elofsson                                                                         Foto Jan-Erik Fransson

Filip  Olsson
"Les Congo 
pristagare 2007" 
Trots sin låga ålder (14 år) visar Filip 
prov på ödmjukhet, kreativitet och 
företagsamhet. Han har också visat 
en stor omtanke om sina vänner.

Filip spelar trummor i bandet "Scarlet 
Fever" och det är inte frågan "Om" han 
ska slå utan "när".

Juryn bestod av Linda Edin Alstermo, 
Ronny Jönsson, Alstermo, Linéa Helgé, 
Växjö, Stig Hermansson, Långasjö och 
Odd Hagel, Långasjö. Foto: Odd Hagel                                                                                            

Priset, en exklusiv gitarr med tillbehör, 
till ett värde på närmare 8000 kr, delades 
ut under 2007 års Visor & dikt i juletid i 
Långasjö Bygdegård

En rolig grej var att vi delade ut varsin 
lott vid kaffet, och hade två vinster. Vem 
vann första vinsten om inte Filip. Det 
blev stora applåder och hjärtliga skratt 
i bygget. 

Diana Idensjö-Hagel

Odd Hagel står som ensam huvudperson 
för bolaget Les Congo Entertainment, 
och Les Congo-priset är till för att upp-
muntra Emmaboda kommuns ungdomar 
mellan 13 och 18 år, till att börja skapa 
egen musik. 
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Långasjö 
PRO 

informerar
November 2007
Långasjö PRO-förening har haft sitt 
novembermöte i Bergstrandssalen.

Ordföranden Olle Henriksson rapport-
erade KPR-mötet. Det rapporterades 
också från samorganisationens trivsel-
träff  i Emmaboda. Rådslagskursen är 
avslutad och inrapporterad till Riksor-
ganisationen. Vi börjar läsa om Öland 
med tonvikt på södra delen och Al-
varet den 9:e januari. Mötet beslöt att 
medlemsavgiften skall vara oförändrad 
för 2008. Program för Lucia och julbord 
fastställdes och ordf. och kassör tar emot 
anmälningarna. Inbjudan om bussresa 
till Kalmarrevyn den 20 jan. Kontakta 
reseledarna.

För underhållningen svarade Bälga-
Vännerna. De framförde ett trevligt 
musik- och sångprogram som uppskat-
tades av alla

December 2007
Långasjö PRO-förening avslutade hösten 
med ett välbesökt julbord.

Långasjö skola klass 6 framförde sitt 
vackra och stämningsfulla luciaspel un-
der ledning av Lotta Odlingsson. Lucia 
var Julia Johansson. Därefter serverades 
ett gott och innehållsrikt julbord. Lotta 
Odlingsson kom tillbaka, spelade och 
sjöng julsånger för och med oss. Ordf. 
Olle Henriksson önskade alla en God Jul 
och Ett Gott Nytt År. 

Januari 2008
Vår präst Thomas Lindh höll parentation 

över tre medlemmar. Som kantor tjänst-
gjorde Britta Mård. Det rapporterades 
från samorganisationen och KPR.

Till att representera föreningen på 
distriktets årsmöte i Hultsfred valdes 
June Eriksson med Olle Sjökvist som 
ersättare. Underhållning till vårens pro-
gram diskuterades och många förslag 
kom fram. Olle Henriksson uppmanade 
medlemmarna att söka bostadsbidrag.

Ordförande hälsade sju nya medlemmar 
välkomna. Präst och Kantor tackades 
med blommor.

Tack Zenta och Arnold Tobiasson för 
att ni bjöd oss alla på kaffe, kakor och 
tårta !  

Mötesdagar våren 2008

Februari måndagen den 25:e
Sockenstugan Bergstrandssalen kl. 14.00. 
Årsmöte med medverkan från distrik-
tssyrelsen.

Mars måndagen den 31:e
Sockenstugan Bergstrandssalen kl.14.00. 
Diana och Odd sjunger och spelar för 
oss.

April måndagen den 21:e
Sockenstugan Bergstrandssalen kl. 
14.00. Ann-Britt Johansson medicinskt 
ansvarig 

sjuksköterska  och enhetschef  Anita 
Bäckström informerar om hemsjukvård 
och färdtjänst.

Maj måndagen den 26:e
Sockenstugan Bergstrandssalen kl. 14.00. 
Gert och Leif  Blom underhåller oss med 
trumpet och piano.

June Eriksson och Olle Henriksson

KLASSISK BALETT 
FÖR BARN FRÅN 5 ÅR

10x2 lektionstimmar
Pris: 1200 kr

Plats Gymnastiksalen Långasjö

Startar den 5 mars kl. 17.00-18.30
Ledare är Reh Kuster

Anmälan till Studieförbundet     
Vuxenskolan Emmaboda-Torsås

Tel. 0471-12190 eller 0486-41112

Lediga hus och 

lägenheter i Långasjö

Lägenheter

För närvarade Finns följande lägen-
heter tillgängliga hos EBA. Ring Tel. 
0471-249830 för närmare information.

ledig:         Kyrkvägen 36

     2:a 1 våningen

 

ledig:1/3    Ängsvägen 13

                  1 rum & kök

ledig: 1/5  Geijervägen 8E

                  2:a 70 kvm

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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Långasjö Sockens 
Hembygdsförening

och

Emmaboda Naturskyddsförening

   kallar till årsmöte i 
Sockenstugan , Långasjö

söndagen den 9 mars kl. 15.00

 Rolf  Elmquist visar bilder 
Nya Guinea – 

i Sten Bergmans fotspår
                                                                                                                         

Vi bjuder på kaffe med bröd

       Välkomna!               Styrelserna
  

Hjälp oss  
att hjälpa

Bli medlem i 
Långasjö 

Röda Korset

Den 2 mars efter kyrkan (ca 17.00)
har vi årsmötesförhandlingar i 

Sockenstugan.
Vi bjuder också på en enkel fika.

Alla hälsas välkomna! 

  Långasjö Sockenråd 

Aktuellt från Röda korset

Filmcafé 
Den 14 mars, kl. 14.30 i Allégården.

Trubaduren Michael Fredriksson underhåller och Långasjö 
Rödakorskrets bjuder på kaffe.

Äldreveckan
Den 24 april i samband med Maria Kehagias föredrag i 
Allégården, bjuder Långasjö Rödakorskrets på kaffe med 
dopp. Se annons ang. äldreveckan.

Kupan
Handla miljövänligt på Kupan. Nu pågår Rean. Bra kläder 
för både vuxna och barn. Endast 10 kr/plagg.

Kupans öppettider:

månd    09.00 – 13.00

tisd - fre    12.30 – 17.00

lörd    10.00 – 13.00

Britta Fransson
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Vi har öppet veckans alla dagar med full-
ständiga rättigheter.

Vi arrangerar även fest- och högtidsmål-
tider, 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

Jan F:s 
Hydraulgrävning AB
Bredalycke 411   361 95 Långasjö 

Tel. 0471-50172 

Vi utför alla sorters grävningsarbeten

Säljer matjord, fyllnadsmassor, krossade massor och 
ved. 

Vi tar även emot asfalt och överskottsmassor för 
krossning på Östra Industriområdet i Lindås.

Mobiltel: 

Jan 070-269 08 26  Kim 073-081 14 47    
Tom 070-647 91 78

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

MARKISER&
PERSIENNER

LG Fäste

Vissefjärda Persienner o Markiser

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

Mångårig  erfarenhet

Även lamell- och plességardiner 
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  OBS!!!!!                      
Vi protesterar mot att de har 
tagit bort skatebanan. Vi förstår inte 
varför de har gjort såhär, men vi tror att 
alla ungdomar och barn hade jätteroligt 
där. Nu när det blir vår och varmare har vi ingenstans att åka. Alla 
pratar om att ungdomar och barn är ute och rör sig för lite, och nu 
har de tagit bort hela vår skatebana bara för att bygga in det i 
dagiset. Var ska vi nu åka? Var är alla ramper? Vi vill ha banan 
tillbaka! Eller få en ny någon annanstans i Långasjö.      
 

= 
 

 

Mattias Garami 
Adam Garami  
Emil Eklund  
Linus Eklund  
Andre Steen 
Axel Hagström 
Felix Elofsson 
Rasmus Elmgren 
Albin Klasson 
Albin Andersson 

Mik Fransson 
Edvin Karlsson 
Lukas Carlsson 
Alfred Sjögren 
Gunnar Jonasson 
Joel Gunnarsson 
Zebastian Bondesson 
David Torbjörnsson 
Hampus Melin 
Linus Olsson 

Nattvaktsträff  i             
Bygdegården, mer än ett 
år sedan vi startade!
Nattvakten i Långasjös samordningsgrupp bjöd in alla 
som hade kört eller åkt nattvakten under det gångna året 
till en träff  i Bygdegården. Det var ca 75 personer som slöt 
upp till en trevlig kväll. Det var information kring hur vi 
ska hjälpas åt för att se, synas och störa så att vi slipper 
inbrott och förstörelse i vår socken. 

Mikael Sjöström hade tyvärr inte möjlighet att närvara p.g.a. att 
han var bortrest. Enligt det samtal som vi hade med honom så 
ville de prioritera det operativa arbetet på fältet och det tycker 
vi givetvis är viktigt att de sätter det arbetet i första rummet.

Däremot deltog kommunens säkerhetschef  Sten Bengtsson 
och deltagare fanns på plats från alla nattvakterna runt om-
kring oss. Där fanns representanter från Rävemåla/Älmeboda, 
Lindås/Emmaboda, Vissefjärda och Algutsboda.

Kvällen bjöd också på en buffé från Hotell Amigo som var 
mycket välsmakande och som uppskattades av alla och som 
avslutning bjöds på en liten fika. 

”Fantastiskt att ni kan engagera så många till ett möte av detta 
slag en fredagskväll” sa en av de andra nattvakterna men … 
Vad gör man inte för sin bygd i Långasjö?  

Vi hade ju valt en fredagskväll och det berodde på att vi ville att 

så många som möjligt skulle kunna delta. Vi vet ju av erfarenhet 
att många i samhället arbetar skift och då blir det fredagarna 
som de flesta har tid att komma.

Förhoppningsvis kan vi fortsätta med dessa informationsträf-
far, en av lite enklare slag med korvgrillning vid Långasjösjön 
och så denna. Tack vare gåvor från privatpersoner och damerna 
i Hembygdsstugan, som har skänkt 4000:- till nattvakten, samt 
den summa som vi får av kommunen för att driva verksam-
heten, kunde vi ordna denna träff. Vi hoppas på ett lika gott 
2008 och om du känner att du också vill hjälpa till, så hör av 
dig till någon av oss. Ju fler vi blir desto bättre för bygden.

 Långasjö den 25 januari 2008
              Nattvaktens samordningsgrupp

Nattvakten nås på följande tfn:

Långasjö   073-068 04 17
Vissefjärda   070-623 47 20
Agutsboda   070-370 59 63
Emmaboda/Lindås  070-697 13 03
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Vårkalender
Mars 
1/3  Akademisk Ridning, Långasjö Hästsportklubb

2/3, kl. 14.00 Långasjö Bygdegård har årsmöte

2/3  Kurs Islandshäst, Långasjö Hästsportklubb

2/3, kl. 17.00 Långasjö Sockenråds årsmöte i Sockenstugan, efter musik 
   gudstjänsten i kyrkan som börjar 16.00 

5/3, kl. 17.00 Klassisk balett för barn från 5 år, Gymnastiksalen Långasjö

9/3, kl. 15.00 Hembygdsföreningen har årsmöte i Sockenstugan  

13/3, kl. 15.00 Pianounderhållning ”Ur farmors album” Med Robert Gode  
   från Malmö, Allaktivitetshuset Långasjö (Allégården) 

14/3, kl. 14.30 Filmcafé i Allégården

16/3, kl. 14.00 Palmsöndagen, Långasjö kyrka

21-23/3  Fälttävlanskurs, Långasjö Hästsportklubb

29/3  Klubbtävling Hoppning, Långasjö Hästsportklubb

31/3, kl. 14.00 Långasjö PRO, Diana och Odd, Sockenstugan

April 
13/4  Kurs Islandshäst, Långasjö Hästsportklubb

21/4, kl. 14.00 Långasjö PRO, Sockenstugan

24/4, kl. 14.30 Föredrag, Mental träning och positivt tänkande, Allégården

25/4, kl. 09.30 Allsång, sång och musik, Allégården

26/4  Exteriör- och Uppvisarkurs, Långasjö Hästsportklubb

30/4, kl. 19.30 Valborgsmässoafton som startar med musikandakt i kyrkan

Maj
3/5  Klubbtävling Hoppning, Långasjö Hästsportklubb

10-11/5  Dressyrtävling , häst och ponny, Långasjö Hästsportklubb

17/5  Galleri Garvaregården öppnar för säsongen

18/5, kl. 10.00 Långasjö församlings gångedag, Långasjö kyrka

26/5, kl. 14.00 Långasjö PRO, Sockenstugan

31/5  Akademisk Ridning, Långasjö Hästsportklubb

Juni
7/6  Klubbtävling Dressyr, Långasjö Hästsportklubb

Se även Långasjö Församling informerar på sidan 25

Långasjö Naturvårdsförening
håller årsmöte i Bergstrandssalen, Sockenstugan

Torsdagen den 3 april kl. 18.30

Smörgåstårta serveras
Anmälan görs senast måndagen den 30 mars till Karin Gunnarsson 

tfn 501 94
    Välkomna!      Styrelsen

Delar ur Årets program 

Tisdag 22/4, kl.15-18

Upplevelse dag med sin anhörige/
närstående i Sol paradiset Mau-
ritius
Emmaboda röda kors krets bjuder 
på fika

Allaktivitetshuset Loket i Emmaboda

Arr: Socialtjänsten

Onsdag 23/4, kl. 13-18

Invigning av Äldre och folkhälso-
minister Maria Larsson.   
Sångunderhållning med Emmaboda 
och Lindås PRO:s och SPF:s sång-
grupper 

MÄSSA i Emmaboda folkets hus med 
många olika aktörer. Se närmare af-
fisch för detaljerat program

Torsdag 24/4, kl.14.30

Föredrag om Mental träning och 
positivt tänkande med Maria Ke-
hagia
Allaktivitetshuset Långasjö (Allé-
gården)

Positivt tänkande och mental träning 
handlar mycket om att lära sig utnyt-
tja sin mentala kapacitet på ett bättre 
sätt. Långasjö Rödakorskrets bjuder 
på fika

Arr: Nykterhetsbildningsverksamheten 
och Långasjö Rödakorskrets 

Fredag 25/4, kl. 9.30 

Allsång, sång och musik med elever 
från förskolan - åk 2 
Allaktivitetshuset Långasjö (Allé-
gården)

Arr: Musikskolan

Se mer detaljerat program i Emmabo-
datidning och på 

www.emmaboda.se

Anneli Djerf
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Hästsportklubben            
informerar

Det är förvisso vinterkallt i skrivande stund, men vårljuset 
är på väg och med det massor av aktiviteter i ridhuset. 
Nu gäller det att träna så att hästarna kommer i form 
för vårens tävlingssäsong. Eller för oss som inte tävlar, 
träning för att kunna njuta av långritter på smidiga och 
starka hästar när sommaren kommer.

I ridhuset pågår träning varje vecka i dressyr, hoppning och 
islandshästridning. 

En kurs för islandshästryttare med elittränaren Johan Häg-
gberg har genomförts, och ytterligare kurser är inplanerade.  
Kursdeltagare kom från hela södra Sverige. Deltagarna var 
mycket imponerade av den fina anläggningen och gav mycket 
beröm för en väl genomförd kurs.

Klubbens ambition är att under året kunna erbjuda även hopp- 
och dressyrryttare den här typen av klinik. Förhandlingar pågår 
med nationellt kända tränare.

Kafeterian har fått ett verkligt lyft med nya gardiner och ny färg 
på borden. Stort tack till Inga-lill Eriksson och Britta Fransson 
som har har utfört förändringen. Det är riktigt snyggt, passa på 
och kom upp och titta, och fika vid något tillfälle. Kafeterian 
är i regel öppen i samband med helgevenemang.

Vid några tillfällen under våren kommer det att ordnas Barn-
ridning i ridhuset. Klubben har för närvarande ingen möjlighet 
att ordna ridlekis eller ridskola för barn utan egen häst. På 
barnridningen kan barnen få pröva på att rida med ledare 
under 15 min. Anslag kommer att sättas upp i affären eller vid 
ridhuset när det är dags för nästa ridtillfälle.

Det finns ett digert kalendarium med planerade aktiviteter. 
Kalendariet uppdateras löpande, vissa datum ändras, håll alltid 
en koll på klubben hemsida för senaste nytt, www.lhsk.se.

Vid pennan, Birgitta Davidsson, sekreterare

Kalendarium
Datum                    Aktivitet
Varannan onsdag       Hoppträning för Ingrid Eriksson

Varannan onsdag       Dressyrträning för Ingrid Eriksson

Varje tisdag         Islandshästridning, kontakta Birgitta  
         Davidsson

Övriga aktiviteter finns i Vårkalendern.

Snickeri från golv till tak, snabbt och smidigt!

Humana priser
Även målning tapetsering, allt av samma

hantverkare

Vill du bygga stort eller vill du bygga litet, ingenting är
omöjligt, bara olika svårt

Du behöver inte vänta på hjälp längre!

RING IDAG! eller TIPSA EN VÄN
Tfn: 073-835 04 82 eller 0471-504 82 (kvällstid)
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Jag bor i huset som Karin 
och Ragnar byggde
Det ligger på Marknadsvägen i Eriksmåla och stod 
klart 1951. Då hade även grannarna tillika kompanjo-
nerna Sigvard och Viola Fjällbrink kommit igång med 
sitt husprojekt. Spegel- och armaturfabriken på andra 
sidan vägen gick bra, bättre än vad de någonsin hade 
vågat drömma om när Ragnar och Sigvard i ack så liten 
skala började med att slipa glas i ett enkelt uthus 20 år 
tidigare.

Mormor och morfar gjorde en märklig resa tillsammans, och 
det finns bara en enda sak som jag inte är belåten med ifråga 
om dem: Jag frågade dem inte om tillräckligt mycket. Den 
gamla vanliga visan som de flesta av oss känner igen, förstås, 
för vi tar våra nära och kära för givna och utgår liksom ifrån 
att de alltid skall finnas hos oss. Men rätt som det är försvin-
ner de ut på sin intergalaktiska seglats och då står vi där med 
våra obesvarade frågor.

Jag vet alltså långt ifrån allt om dem, men jag vet en del.

De träffades på dans i Transjö folkets hus 1928. Morfar var 
blomslipare på Åfors glasbruk mormor var bondflicka från 
Spritsmåla och Hultakvarn, och det sägs att hon dansade som 
en älva. Dessutom var hon vacker som en dag och morfar fick 
stå i kö för att få en svängom. När han väl fick förtroendet att 
föra den unga skönheten i dansen hände något, och det höll 
sedan i sig livet ut.

De berättade ibland om den första gemensamma bostaden 
på Potatisgatan i Åfors. Förhållandena var knappa och ofta 
fanns det inte utrymme för mer än potatis, torra brödbitar och 
stekflott på middagsbordet. 

På midsommaraftonen 1930 stod de brudpar i Algutsboda, och 
som en parentes knöt de hymens band vid samma tillfälle som 
ett annat par – nämligen Erik Johansson och Karin Stenberg 
från Moshult. Namnen kastades visst om i bröllopsannonsen 
så att männen, så att säga, fick fel Karin. Det uppseendeväck-
ande med detta är att makarna Johansson är min hustru Lotta 
Lejon-Stenbergs morföräldrar. 

Visst är det lite sött? 

Första barnet föddes, men lille Johnny blev bara några månader 
gammal. Lunginflammationen tog hans späda liv, och ett år 
senare – 1932 - föddes Yvonne.

När jag begrundar på mormors och morfars liv märker jag att 
deras historia i mångt och mycket blir just morfars historia. 
Inte så konstigt, i och för sig, för då var mannen försörjaren 
och kvinnan stod i bakgrunden och möjliggjorde helheten, 
men det är oftast inte helheten vi minns utan detaljerna som 
särskiljer sig.

Morfar var god vän med Sigvard Gustafsson från Spritsmåla. 
Den senare – som bytte namn till Fjällbrink – jobbade på 
spegelfabriken i Fröseke. 

Tillsammans smidde de en plan, för de ville bryta sig ut, gå 
vidare, se vart vägen bar.

Mormor och morfar hade i början av 1930-talet tagit över det 

hus som morfars åldriga föräldrar Emma och August Leijon 
hade köpt mellan Eriksmåla och Spritsmåla. Men Emma 
gick bort, och August hade insjuknat av alltför nära kontakt 
med kemikalier på Kosta glasbruk och flyttade till Gamla 
Ekebo, ålderdomshemmet i Algutsboda där konstnären Carl 
Cunningham-Cole är verksam sedan många år.

Huset hette Ljungheden, och i uthuset började morfar och 
Sigvard att slipa glas på fritiden. Glaset köptes från bruken 
runt omkring och sliptrissorna drevs med bilbatterier. De var 
skickliga hantverkare och det gick så bra att de 1934 kunde 
inregistrera sin firma och avsluta sina anställningar.

Vid den här tiden blev mormor tillsammans med Karl Anders-
son i Långelycke en av dem som förde väckelsen till bygden. 
Hon blev hängiven pingstvän, och förblev så. Även morfar var 
troende, men medlem i pingstförsamlingen blev han aldrig. 

Entreprenörsanda var på modet och Eriksmålaglas fick en 
flygande start och fabrik byggdes och folk anställdes. Min 
mor Margareta föddes 1937, och när andra världskriget bröt 
ut… Jag vet påfallande litet om vilken påverkan kriget hade, 
men jag tror inte att det medförde någon kris – förutom att 
transporter försvårades och att vissa i personalstyrkan fick 
rycka ut i beredskap. Såvitt jag vet, kunde rörelsen utvecklas 
även under krigsåren, och efter freden i maj 1945 fortsatte de 
gynnsamma tiderna.

Morfar hade som pojke sett vådan av alkohol. Spriten rev upp 
sår i Kosta likväl som på andra bruksorter, och han lovade 
sin mor att aldrig falla till föga. Han gick med i Godtemplar-
rörelsen – som vi nu känner som IOGT-NTO – och han blev 
även invald i den närbesläktade Tempelriddarorden.

Därtill var han aktiv socialdemokrat, hade sidouppdrag som 
försäkringsombud och satt även med i sparbankstyrelsen. Han 
hade pondus, och jag minns att han ingav respekt var han än 
befann sig. Men respekten hade inget med rädsla att skaffa, 
för han visste vikten av empati – även om just detta numera 
söndertrasade begrepp inte användes då. Han läste mycket, 
hade socialt patos och var i perioder verksam som god man. 
Konstnärlig var han dessutom, och många minns nog ännu 
hans insatser som kyrkosångare, men kanske är hans färdigheter 
som tecknare och lövsågare förhållandevis obekanta.

Döttrarna skrevs in på flickskolan i Växjö som 12-åringar. 
De bodde hos en släkting till morfar och därför tappade de 

Ragnar och Karin Lejon på Ragnars 50 årsdag, 1959
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kontakten med många av kamraterna på hemorten. Med tiden 
blev Yvonne ekonom och vårdhemsinnehavare tillsammans 
med maken John Johansson utanför Rydaholm och mamma 
blev småskollärare och speciallärare med bas i den villa som 
jag inledningsvis nämnde.

Och så kommer vi då till tiden då makarna Leijon sadlade 
om på nytt.

I mitten av 50-talet började de fundera - skulle de våga sig 
på något annat? Ja, det skulle de, och familjen Fjällbrink drev 
företaget vidare. Här kommer snart Långasjö in i bilden, men 
till en början var det långt ifrån självklart att de skulle driva 
vårdhem. De hade olika funderingar och var snubblande nära 
att köpa Bergdala glasbruk, som länge varit en nära samar-
betspartner, och därefter umgicks de med tankar på att starta 
konditorirörelse.

Men så fastnade de för vårdhemstanken. Ursprungligen äm-
nade de förlägga verksamheten till Eringsboda brunn, men 
valet föll så på S:t Sigfrids sekundäravdelning i Långasjö. Man 
kan tycka att de därmed kastade sig in i något utan att ha en 
aning om vad det skulle innebära, men så var det inte. Mormor 
hade sträckt ut mången hjälpande hand genom sitt religiösa 
arbete och morfar hade haft många handfasta uppdrag inom 
det sociala.

Morfar åkte till Stockholm. Där träffade han en potentat på 
Medicinalstyrelsen, och detta möte var så laddat att morfars 
svaghet – migrän – gav sig till känna. Den borne nykterhet-
skämpen såg berusad ut när han blev inkallad, men mötet gick 
bra ändå, för även potentaten besvärades av migrän. Det som 
morfar fruktade skulle bli en kvarnsten runt hans hals blev 
istället en befriande beröringspunkt.

Vårdhemmet byggdes om och till och togs i ny drift 1958. 

De gamla rastgårdarna avlägsnades och institutionsprägeln 
reducerades. Vårdhemmets verksamhet vände sig till män, men 
jag vet föga om hur många patienter som vistades där. Om det 
vittnar säkerligen andra med mycket större tyngd än jag.

Jag kom till världen 1964, och ofta möter jag den förtjusande 
Gun-Britt Gunnarsson som var en högt värderad medarbetare 
på vårdhemmet. Hon säger så gott som alltid några ord om 
mormor och morfar, och bland det hon gärna erinrar sig är 
min födelse på Växjö BB 25 mars – våffeldagen, minsann. 
Dessutom nämner hon gärna att morfar brukade ha sin väldiga 
Chevrolet Impala stående på vårdhemmets framsida under 
det tidiga 60-talet. Det såg visst storslaget ut, och jag önskar 
att jag hade fått se den här bilen, men den hade tyvärr ersatts 
med Mercedes när jag gjorde entré. Impalan råkar nämligen 
vara min favoritbil alla kategorier.

Vårdhemmet blev för mig en väsentlig del av uppväxten. 
De asfalterade gångarna mellan husen var utmärkta att köra 
trampbil på, och hos de vänliga damerna i köket fick jag alltid 
något gott att tugga på.

Varje julafton åt vi med stor behållning vårdhemmets jul-
bord, och hur skulle jag någonsin kunna glömma isterban-
den? De tillagades i köket, och när jag än idag värderar olika 
typer av isterband står de fortfarande som hittills oöverträffad 
måttstock.

Några jular var jag tomte tillsammans med mammas kusin 
Bengt-Åke Fransson – ni vet, Ingrid och Georg Franssons yn-
gste. Tomteklädseln var varm, men tomtemasken var varmare 
och svetten dröp, men vad spelade det för roll? Pojkarna, som 
mormor kallade patienterna, strålade av glädje, och det är väl 
klart att jag minns dem: Kalle, Bengt, Lasse, Lars-Uno, Lill-
Kenneth… Jag träffar fortfarande några av dem ibland – de 
som nu bor i Emmaboda. Bengt brukar förresten fråga mig 
om jag har släppt in hästen när vi möts på Konsum. 

”Nej, inte än, men han skall in till kvällen”, svarar jag.

Det mormor och morfar saknade av formell skolning tog de 
igen i medmänsklighet. De blev som mamma och pappa för 
killarna, och även om de inte var bosatta i Långasjö engagerade 
de sig även i samhället i övrigt. 

Nio-till-fem-jobb var det sällan tal om, och ibland åkte all-
esammans på utflykt till gården Norra Lindön som mormor 
och morfar köpte i slutet av 60-talet. I planen ingick att mina 
föräldrar skulle ha drivit vårdhemmet vidare, men så blev det 
inte. Ragnar och Karin skildes från vårdhemmet vid årsskiftet 
1975/1976 då det istället togs över av Kalmar läns landsting, 
och tilldragelsen manifesterades med stor middag i socken-
stugan. 

Mormor och morfar var nu pensionärer och bodde kvar i Em-
maboda till sommaren 1980. Då såldes huset till den välkände 

Tomtarna Bengt-Åke Fransson och Peter Lejon framför vårdhemmet

Mormor och morfar lämnade 1962 över villan i Eriksmåla till 
mina föräldrar, Margareta och Göran Gustafsson, och de valde 
istället att bosätta sig vid ER-sjön i Emmaboda i bröderna 
Svenssons gamla stenhuggeri som genomgick en omfattande 
ombyggnad.

Och Svenssons stenhuggeri – ja, det grundades ursprungligen 
i Hägerhult norr om Broakulla, och vem är född på just denna 
fastighet?  Min hustru, förstås.

Långasjö vårdhem en vinterdag
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bilhandlarprofilen Göthe Johansson med familj och mormor 
och morfar flyttade de till Nybro där merparten av de närmaste 
vännerna fanns.

De förblev nybrobor tills morfar efter en längre tids sjukdom 
somnade in på hösten 1989. Han blev 80 år gammal.

Mormor bodde kvar i några år, men sedan beslöt hon att flytta 
tillbaka till Emmaboda – liksom för att sluta cirkeln. Hon 
bodde alldeles intill konditoriet Emmagården på Storgatan, 
men hann inte rota sig, för ganska exakt fem år efter morfars 
bortgång tog även hon steget ut på det stora äventyret. Hon 
blev 83 år.

Margareta Gustafsson, Karin Lejon och Yvonne Johansson.            
Döttrarna uppvaktar Karin på hennes 80-års kalas 

Och nu bor jag som sagt i deras villa tillsammans med Lotta 
och vår son Carl, och den här våren skall hängrännorna bytas 
ut. Det är ett stabilt hus, byggt av stabila människor, och på 
järngrinden vid vägen har initialerna ”RL” arbetats fram i 
smide.

Ragnar Leijon – min morfar och förebild.

Och så givetvis hans Karin – min energiska och viljestarka 
mormor. Hon ville att jag skulle bli lärare, som mamma och 
pappa, och jodå, det var också meningen, men långvariga 
högskolestudier rimmade illa med mitt rastlösa kynne. Så jag 
trevade mig fram, och någon eller några läser kanske det jag 
titt som tätt breder ut mig med i Barometern. Kanske har det 
även noterats att några romaner bär min signatur.

Det skall bli fler böcker, och flitens lampa brinner under sena 
kvällar och nätter. Utan att vara fåfängt fin i kanten är ändå 
prosan mitt livselixir, och den är också mitt sätt att föra arvet 
vidare på, och vad i består då arvet?

Ge inte upp, bestäm dig för vad du vill göra och bry dig om 
dem du möter, men bry dig föga om dem som säger att allt 
du önskar är omöjligt.

Inte det lättaste att följa, men det är hur som helst efter denna 
devis jag lever.

Peter Lejon

Ragnar Lejon i kontoret

August Ragnar Leijon:
Född: 14 maj, 1909 i Kosta i Ekeberga församling som den näst yngste 
i en syskonskara på nio.
Familj: Hustrun Karin och döttrarna Yvonne Johansson och Marga-
reta Gustafsson samt barnbarnen Anna-Karin Gustavsson, Eva Leijon 
och Peter Lejon. 

Karin Edit Elisabeth Leijon, född Johansson:
Född: 24 maj, 1911 i Spritsmåla i Algutsboda församling, hade två 
syskon – den äldre brodern Edvin Johannesson och den yngre Georg 
Fransson.
Familj: Se Ragnar

Flygfoto Långasjö Sjukhem
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Historik över 
Långasjö 
Sjukhem

Tiden före
1880 ägdes fastigheten Kronslund, 
Långasjö 11:1 av Peter Magnus Nils-
son, handlare.
I början av 1900-talet drev Peter Nils-
son och hans bror Frans Nilsson en 
Lanthandel i huset. På en bild från 
den tiden syns ett stort rött hus med 
verandor och snickarglädje.
1915 köpte provinsialläkare Gun-
nar Nilsson, Lenhovda fastigheten. 
Han var son till Frans Nilsson och 
född i Långasjö. Kanske att det 
redan 1915 fanns en tanke på att 
använda fastigheten till ett blivande 
sjukhem…

AB Långasjö Sjukhem
I oktober 1936 träffades Gunnar Nils-
son, Emma Andersson, Fredrik Karls-
son, Arvid Karlsson och Fredrik Medin 
i ett protokollfört möte. De skulle tills vi-
dare fungera som styrelse och handa det 
blivande aktiebolagets angelägenheter. På 
mötet beslutades att en om –och tillbyg-
gnad av villan Kronslund skulle ske i en-
lighet med arkitekt A Wimans uppgjorda 
ritningar och förslag. Byggkostnaderna 
var beräknade till 100 000: -

Aktiebolaget AB Långasjö sjukhem 
bildades och i styrelsen satt K A Alex-
andersson, ordförande, F Karlsson, vice 
ordförande, F G Medin, kassör, Gunnar 
Nilsson, styrelseledamot och Emma 
Andersson, styrelseledamot.

Under åren 1936-1937 genomgick villan 
en omfattande om- och tillbyggnation för 
att kunna förvandlas till ett sjukhem.

Föreståndarinnan Emma Andersson, 
Lenhovda anställdes den 1 september 
1937 mot en årlig lön av 1 800: - jämte 
fritt vivre (mat och husrum). Övrig per-
sonal som anställdes var 1 vaktmästare, 
1 kokerska och 2-3 biträden.

Den första patienten togs emot den 6 
november 1937, men först den 17 feb-
ruari 1938 blev hemmet godkänt som 
sjukhem för vård av kroniskt sjuka och 
konvalescenter av Kungliga medicinal-
styrelsen.

Hemmet rymde 30 vårdplatser och det 
var mest äldre som kom. Varje patient 
fick betala en dygnsavgift på 3:50 i 
flerbäddsrum, 5:- i  halvenskilt rum och 
6:-  i enskilt rum. Sjukhemmet hade elek-
trisk anläggning, telefon, diamantborrad 
brunn, eget avlopp, badrum och wc. Där 
fanns också värmecentral, tvättavdeln-
ing, bakrum och matförvaringsrum i 
souterrainvåningen och på nedre plan 
5 sjukrum, dagrum, läkarmottagning, 
personalmatsal, kök, serveringsrum och 
personalbostäder. På övervåningen fanns 
det 7 patientrum, föreståndarinnans 
rum och ett par personalrum. Utanför 
sjukhemmet anlades en trädgård samt 
hönshus.

Man annonserade efter patienter i både 
Kronoberg, Kalmar och Blekinge län och 
erbjöd vårdplatser.

Under det första året 1938 vårdades 102 
patienter. Sedan blev det sämre belagt 
med patienter och för att få bättre lön-
samhet beslöt sig styrelsen för att ändra 
inriktning på verksamheten.

I maj 1941 ansökte styrelsen för sjukhem-
met hos Kungliga Medicinalstyrelsen att 
hemmet skulle bli godkänt såsom enskilt 
vårdhem med 35 platser för lättskötta 
sinnessjuka.

Härmed upphörde hemmet att vara ett 
sjukhem för kroniskt sjuka.

I oktober 1943 övertogs hemmet av 
staten och rörelsen upphörde som privat 
sjukhem.

Anledningen var att statsmakten ville 
samla alla hem för sinnessjuka under 
statlig ägo och få lika villkor i skötseln 
av de sinnessjuka.

St. Sigfrids sekundäravdel-
ning
Efter omfattande renoveringar och 
ombyggnationer öppnades St. Sigfrids 
sekundäravdelning i april 1946. Det var 
en vårdanstalt med 40 platser för manliga 
lättskötta sinnessjuka men behöll namnet 
Långasjö sjukhem.

Hemmets första föreståndarinna blev 
översköterska syster Marta.

På vindsvåningen inreddes verkstad-
slokal för toffelmakeri, snickeri och 
papparbeten. Patienterna sysselsattes 
även i den dagliga verksamheten inne 
och ute. Alla som hjälpte till fick betalt, 
en s.k. ”flitpeng”

I längden blev det dock opraktiskt för 
St. Sigfrid att ha en avdelning i Långasjö. 
Avståndet mellan Växjö och Långasjö 
ansågs vara för långt. Till exempel så fick 
läkare från St. Sigfrids åka ut till Långasjö 
en gång i veckan och all tvätt skulle 
skickas in till Växjö och fick transporteras 
dit med buss och tåg.

Sjukhemmet såldes 1956 till Ragnar 
och Karin Lejon och huvudbyggnaden 
tömdes på patienter. Personalen som 
jobbade där erbjöds jobb på andra sin-
nessjukhus.

Långasjö vårdhem i Lejons 
regi
Innan Ragnar och Karin Lejon kunde 
öppna sitt privata vårdhem fick de gå ett 
flertal kurser och utbilda sig inom vården 
av utvecklingsstörda.

1958 togs vårdhemmet för utveck-
lingsstörda pojkar/män i drift efter 

Långasjö sjukhem
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renovering och ombyggnationer. Bland 
annat så hade huvudbyggnaden klätts 
i fasadtegel. Patienter togs emot från 
hela Småland och som mest hade verk-
samheten 65 boende. Senare togs även 
kvinnliga patienter emot. På hemmet 
fanns inte längre några personalbostäder, 
utan det var omgjort till patientrum.

1965 byggdes nya vårdboende mot sjön 
till. Sörgården, mellangården och nor-
rgården kallades husen och inrymde 11 
boende var.

Hemmet präglades under Lejons tid av 
en familjär stämning och hemkänsla för 
de boende.

Landstinget
1976 övertog Kalmar läns landsting 
verksamheten med personal och boende. 
Meningen med det var att det inte skulle 
finnas några privata vårdboenden för 
utvecklingsstörda kvar, utan alla dessa 
skulle vara landstingsägda.

Samma år anställdes Björn Axelsson 
som föreståndare och förblev det fram 
till siste december 1999 då verksam-
heten lades ned. Hela personalstyrkan 
bestod av 39 heltidsanställda fördelade 
på vårdarinnor, kökspersonal, gymnas-

tikbiträden, tvättbiträden, lokalvårdare, 
reparatör, verkmästare och kanslist. 
Specialist-tjänster köptes in. I sjövil-
lorna bodde 11 i varje hus, sammanlagt 
33 stycken. Som mest bodde 66 män på 
vårdhemmet, de flesta i dubbelrum.

Under landstingets tid renoverades 
köket till ett modernt storkök och under 
80-talet handikappanpassades boendet i 
sjövillorna och det stod klart 1987.

Samma år utrymdes huvudbyggnaden 
och man hade nu bara boende kvar i 
sjövillorna.

1988-1995 hyrde kommunen övervånin-
gen i huvudbyggnaden till daghemsverk-
samhet.

1993 var det dags att lägga ned en 
utav avdelningarna i sjövillorna och de 
boende flyttade till egna lägenheter på 
Ängsvägen.

1994 flyttade de som bodde kvar i grup-
pbostäderna på vårdhemsområdet till 
det nybyggda gruppboendet Sjögläntan 
strax bredvid.

1995 i december flyttar daghemmet 
från huvudbyggnaden till två utav grup-
pbostäderna som har byggts om och 
renoverats.

Kommunen
1996 tog kommunen över vårdhemmets 
verksamhet

1995-2000 stod huvudbyggnaden tom

Den 25 maj 2000 revs huvudbyggnaden 
och lämnade efter sig ett hål i samhället 
och en saknad hos många i Långasjö.

EBA
2003 köper EBA de gamla grupp-
bostäderna och bygger 3 bostadslägen-
heter i den längan som nu står tom.

Kommunen hyr daghemslokalerna av 
EBA. 

Sommaren 2007 flyttar daghemmet ut 
från gamla gruppbostäderna som under 
2008 ska byggas om till bostadslägen-
heter.

Katarina Jonasson

Uppgifterna är hämtade från styrelseprotokoll 
och skrivelser från AB Långasjö sjukhem, 
Långasjökrönikor, Gård och by i Långasjö 
socken samt muntliga uppgifter från Hilkka 
Alexandersson, Björn Axelsson, Margareta 
Gustavsson med fler.

Personalen på Långasjö sjukhem, 1941. Från Arne Karlssons album.  
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AB Långasjö 
sjukhem från 
begynnelsen
-Arne Karlsson 
berättar
Idag är Arne 87 år, men minnet är 
klart som källvatten när han berättar 
om tiden som vaktmästare på Lån-
gasjö sjukhem.

Arnes far Ernst Karlsson hade ett spar-
banksärende till Långasjö där han skulle 
träffa sin morbror Fredrik Medin. Herr 
Medin satt i styrelsen för sjukhemmet 
som precis hade startat sin verksamhet 
i Långasjö. Sjukhemmets första vakt-
mästare hade fått sluta och nu sökte de en 
ny. Visste han någon som kunde ta tjän-
sten som vaktmästare? Ernst föreslog sin 
egen son som fanns hemma på gården i 
Skutaryd och så blev det!

Arne var bara 17 år när han 1938 tillträdde 
som vaktmästare på Långasjö sjukhem. 
Lönen var på 50:-/mån + fritt vivre (kost 
och logi) och senare infördes även en 
veckas betald semester per år. Eftersom 
verksamheten var nystartad fanns det till 
en början inte så många patienter och 
personalstyrkan var inte heller så stor. 
De som jobbade där förutom Arne var 
föreståndarinnan Emma Andersson och 
biträdena Berta och Greta Fredriksson 
(Kallamåla), Birgit Granemalm (Lån-
gasjö), Siri Ingelsson (Brunamåla) och 
Ruth Johansson (Vhilan)

I köket fanns Agnes Johansson, koker-
ska (Kallamåla) och Ingegerd Karlsson, 
köksbiträde (Trollamåla).

De flickor som jobbade på sjukhemmet 
var alla ogifta och när de skulle gifta 
sig slutade de, men det var aldrig några 
problem att få tag på ny arbetskraft. 
Många kom från Långasjö, men även 
från andra delar av Kronobergs –och 
angränsande län.

Det fanns också tillfällig personal som 
jobbade i verksamheten. Varje dag efter 
middagen kom Ellen Pettersson och 
diskade och måndagar var tvättdagar och 
då kom tvätterskan Anna Elofsson + en 
hjälpflicka. De höll till i tvättavdelningen 
och Arne hade förberett genom att koka 
upp vatten i tvättgrytan.

Föreståndarinnan Emma Andersson var 
en dominant och hård dam i 60-årsål-
dern som tidigare hade varit förestån-
darinna för psykiskt sjuka på ett hem i 
Lenhovda. Förmodligen bidrog hennes 
hårda sätt mot patienterna till att patient-
tillströmningen, som de första åren var 
god (1938 vårdades 102 personer där), 
avtog under de första åren på 40-talet. 
Flera flickor i personalen slutade när 
de kom ihop sig med henne och hon 
vaktade noggrant så att inga pojkvänner 
tog sig in i personalbostäderna. Varje 
natt gick hon en kontrollrunda genom 
byggnaden.

Sjukhemmet var uppbyggt och iordning-
ställt för att ta emot kroniskt sjuka och 
konvalescenter från både Kronobergs, 
Kalmar och Blekinge län. Det fanns 30 
vårdplatser och det var mest äldre som 
kom. Varje patient fick betala en dygn-
savgift, 3:50 i flerbäddsrum, 5:- i  halven-
skilt rum och 6:-  i enskilt rum. De som 
kom hade det bra ställt och var ”för fina” 
för att bo på ett vanligt ålderdomshem. 
En tant hade med sig egen jungfru som 
fick hyra in sig hon med! 

Strokepatienter blandades med dementa, 
cancersjuka och vanliga skröpliga ål-
dringar.

På denna tiden inrymdes följande lokaler 
i sjukhemmet: värmecentral, tvättavdel-
ning, bakrum och matförvaringsrum 
i souterrainvåningen. På nedre plan 5 
sjukrum, dagrum, läkarmottagning, 
personalmatsal, kök, serveringsrum och 
personalbostäder och på övervåningen 7 
patientrum, föreståndarinnans rum och 
ett par personalrum. På båda våning-
splanen fanns det dessutom sköljrum, 
badrum och WC, så det var ett modernt 
vårdboende som man erbjöd.

Det man tycker saknas är en matsal för 
patienterna, men all mat bars upp till 
rummen på brickor. Arne minns att det 
var ett förfärligt springande i trapporna 
med denna mat i tid och otid!

Föreståndarinnan var inte bara sträng, 
hon ville ha ordning och reda i lokalerna 
och såg till så att allt var rent och snyggt 
och välskött.

Arbetsdagarna var långa för ynglingen 
från Skutaryd. Kl 7.00 började den och 
då åt han gröt- och smörgåsfrukost 
med övrig personal i köket och sedan 
avslutades arbetsdagen med kvällsmat 
i köket kl. 18.00. Eftersom mathållnin-
gen var frikostig måste det nämnas att 
personalen samlades på förmiddagen 
och drack kaffe och åt smörgås, kl 12 
var det middag i personalmatsalen och 
innan kvällsmaten hann man med ett 
eftermiddagsfika vid 15-tiden. Maten 
var alltid fantastiskt god, det var Agnes i 
köket som lagade riktig kalasmat!

Mellan måltiderna fylldes arbetsdagen 
med tusen och fler ändå göromål. 
Arne hade hand om eldning och sköt-
sel av sjukhemmets värmecentral, 
trädgårdsskötseln såsom gräsklippning, 
plantering, ogräsrensning, grusgångar, 
klippa fruktträd och grönsaksodlingar. 
Vidare skötte han snöskottningen, högg 
julgran, städade källaren, buduppgifter i 
samhället, manglade sjukhemmets tvätt, 
hjälpte till vid brödbaket och eldade i 
bakugnen, var behjälplig med skötseln av 
patienterna och klippte och rakade dem 
mm, snickrade staket och skjul och övrigt 
underhållsarbete på fastigheten. 

Föreståndarinnan och kökspersonalen 
var i ständig beredskap med att hitta 
på nya arbetsuppgifter så att han aldrig 
skulle gå sysslolös. Tack vare Arne var 
sjukhemmet delvis självförsörjande på 
frukt och grönsaker. I trädgården växte 
fruktträd och i köksträdgården odlades 
morötter och andra grönsaker som köket 
hade bestämt. På åkern bredvid sjukhem-
met odlades ett stort fält med jordgubbar, 
vinbär och hallon. Blev det överskott så 
såldes det.

Till de mer udda arbetsuppgifterna hörde 
att låna in häst och vagn och sedan köra 
runt finare patienter i samhället. Inget 
fick vara främmande för vaktmästaren 
på sjukhemmet i Långasjö!

Arbetsveckan varade från måndag till 
lördag och den sista arbetsuppgiften på 
lördagskvällen var att dra krattan över alla 
grusgångarna. När helgmålsringningen 
i Långasjö kyrka satte åstad klockan 18 
på lördagskvällen, då kändes det härligt, 
berättar Arne. Då var man fri!

När arbetsdagen var över tog fritiden 
vid. Arne tittar ett ögonblick på mig när 

Arne Karlsson
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jag befarar att han måste känt sig ensam 
på fritiden, sittandes där själv som ung 
grabb i ett tjänsterum. Utsocknes des-
sutom. Men där hade jag fel igen, han 
var inte ens trött när arbetsdagen var slut 
utan hade fullt upp med konditionskrä-
vande aktiviteter och andra uppdrag. Han 
sprang två 10 000 meters lopp i veckan 
för att hålla sig i form, spelade fotboll i 
Långasjö GOIF två ggr i veckan, åkte 
skidor på vintern, var engagerad i SLU 
(Sveriges lantbruksungdom) och sprang 
löpartävlingar i deras regi, tränade gym-
nastik i gymnastiksalen i Sockenstugan 
och var med i aktiviteter som anordnades 
för Finland. Finlands sak är vår, hette det 
under kriget och hela tidens anda under 
krigsåren gick ut på att folket skulle hålla 
sig i trim och man skulle samarbeta kring 
olika aktiviteter och projekt.

På måndagskvällarna cyklade han den 
långa och slingrande grusvägen hem 
till Skutaryd för att lyssna på ett särskilt 
radioprogram. Det saknades nämligen 
radio på sjukhemmet!

Varannan lördag gick han med komp-
isarna på dans i Bygdegården och det var 
fullt upp till taket med folk!! Orkestrar 
som Olle Jonnys, Bröderna Lindqvist och 
Mazettis var populära och spelade upp till 
dans många gånger i Långasjö.

Kriget, ja. Andra världskriget bröt ut 
året efter Arne började på sjukhemmet, 
men det påverkade inte livet där så jät-
temycket. Det största problemet var att 
det inte gick att få tag på någon koks utan 
sjukhemmets panna fick eldas med ved, 
dag som natt, ett ständigt pass. Dessutom 
var flera utav krigsvintrarna obarmhär-
tigt kalla för ovana sörlänningar. – 45 
grader, näsorna frös ihop och det gick 
inte att hålla värmen i det dåligt isolerade 
sjukhemmet. Kallvattenkranen i köket 
fick stå och rinna hela natten för att 
ledningen i väggen inte skulle frysa och 
i ett utav de yttre patientrummen fick de 
bara upp temperaturen till  +13 grader, 
fast pannan eldades så att den glödgades! 
Stackars sjukling som bodde där!

Vad det gällde maten så minns Arne att 
det var besvärligt för personalen att få 
ihop det, men de fick alltid god mat ändå 
och ingen behövde gå hungrig. En period 
födde de upp kaniner som han fick slakta 
och sedan serverades de till patienter 
och personal. Arne föredrog dock att äta 
något annat vid dessa tillfällen.

1942/43 ryckte Arne in i lumpen i 

Hässleholm och när han kom tillbaka 
till det civila livet hade sjukhemmet 
blivit statligt och sålts till St. Sigfrids 
sjukhus i Växjö. De ämnade öppna en 
sekundäravdelning på Långasjö sjukhem 
för lättskötta sinnessjuka. Det gamla 
sjukhemmet var utrymt, men genom 
gamla föreståndarinnan Emma Anders-
son fick han jobb på St. Sigfrids sjukhus 
som vårdare. Den 1 december 1943 var 
han dock tillbaka på sin vaktmästartjänst 
i Långasjö och bosatte sig åter i tjänster-
ummet i huvudbyggnaden.

Där fick han bo alldeles själv och sköta 
eldning och inre och yttre skötsel medan 
huset renoverades och byggdes om un-
der flera år för att anpassas till den nya 
verksamheten.

1 9 4 6  ö p p n a d e  S t .  S i g f r i d  s i n 
sekundäravdelning i Långasjö och den 
ensamma tiden var slut.

Året efter flyttade Arne från tjänsterum-
met när han gifte sig med Britta och paret 
bosatte sig i en lägenhet i Långasjö.

Nu var det ca 40 lättskötta sinnessjuka 
som bodde på sjukhemmet och i och 
med detta förändrades verksamheten.

Utanför huvudbyggnaden hade rast-
gårdar för patienterna byggts och på 
nedre plan fanns nu en patientmatsal. 
De intagna skulle sysselsättas, så Arne 
hade flera med sig som han satte i ar-
bete i trädgården och med veden mm. 
På vindsvåningen fanns en verkstad för 
snickeri, toffelmakeri och papparbeten 
som en utav patienterna hade hand om. 
Några hade sina dagliga sysslor i köket 
och alla som hjälpte till fick flitpengar. 
Arne kommer särskilt ihåg en kille som 
var en jätteskicklig näverslöjdare. Han 
satt nere i hagen mot sjön från vår till 
höst och slöjdade. Näversakerna sålde 
han sedan.

Arne tyckte aldrig att det var några prob-
lem med killarna, utan han blev kompis 
med de flesta.

Annars var han inte längre inblandad i 
patientvården, utan det fanns 10 skötare 
varav bara två var kvinnliga. Vid rymn-
ingar fick han vara behjälplig och rycka 
ut och hämta hem dem.

Föreståndarinnan var ny och varje vecka 
kom det läkare från St. Sigfrids sjukhus 
i Växjö och gick rond. Lönen var nu 
180:-/mån, men inget fritt vivre. Hyran 
för tjänstebostaden var 25:-/mån och 
drogs på lönen. Arbetsdagen för Arne 

varade mellan 7.00-16.00 och semestern 
var två veckor lång.

I en tidningsartikel från oktober 1946 
kan man i positiva ordalag läsa om det 
ljusa och öppna hemmet som med sin 
vackra trädgård mer påminner om ett 
välordnat och välskött pensionat än en 
vårdanstalt för sinnessjuka. Rubriken på 
artikeln lyder: ”Långasjö sjukhem – den 
idealiska vårdanstalten”

Arne jobbade kvar som vaktmästare fram 
till 1956 då sjukhemmet såldes till Ragnar 
Lejon. Anledningen till att St. Sigfrid inte 
behöll sin avdelning i Långasjö var bl a 
att avståndet mellan Växjö och Långasjö 
ansågs vara för långt. En gång i veckan 
fick läkare från St. Sigfrids åka ut till Lån-
gasjö och all tvätt skulle tvättas i Växjö 
och fick transporteras dit osv Det var 
helt enkelt för opraktiskt. 

Sjukhemmet stängde för renovering 
och ombyggnation och personalen blev 
erbjudna jobb på Gullberna sjukhus i 
Karlskrona eller på St. Sigfrids sjukhus i 
Växjö. De flesta i personalen tog dessa 
jobb, men Arne som hade byggt hus i 
Långasjö tre år tidigare var inte så in-
tresserad av att flytta på sig utan började 
på svärfadern Fredrik Karlssons sågverk 
i Långasjö. När sågverket lades ned 1963 
tog han anställning på Flygt och från 
1968 fram till pensioneringen arbetade 
han på Emmaboda sjukhem som just 
vaktmästare.

Det är många år sedan Arne började på 
sjukhemmet, närmare bestämt 70 år har 
förflutit, men med sitt livfulla berättande 
och helt otroliga minne har han i alla 
fall hos mig levandegjort ett stycke Lån-
gasjöhistoria.

Intervjuade och skrev och fotograferade  gjorde 
Katarina Jonasson

Syster Astrid, Linnea och Arne
Från Arne Karlsson album



17

Min tid som 
vårdarinna på 
Långasjö vård-
hem

Jag sökte som semestervikarie som-
maren-66. Två månader tänkte jag, 
det blir bra. Men ganska snart fick 
jag fast jobb, jag blev kvar i 25 år. 
Det var en bra arbetsplats. De första 
åren var det privatägt sedan tog 
landstinget över. Chefen är ju viktig, 
vi hade chefer som brydde sig, både 
om personal som boende. Först 
kom Karin och Ragnar Lejon sedan 
Björn Axelsson. Även personalens 
gemenskap var god.

Vårdhemmet bestod av en stor huvud-
byggnad och tre mindre hus, med 11 
killar i varje, där jag blev placerad. Vi 
som personal fick också utbildning. Vi 
fick gå igenom en hel del kurser och 
cirklar. För mig som alltid älskat att läsa 
var det perfekt. Visst var arbetet tungt 
många gånger, men det uppvägdes av att 
killarna var så tacksamma och visade att 
de tyckte om det vi gjorde för dem. De 
var för det mest glada och snälla men så 
kunde det brista. Då blev det skrik, smäll i 
dörrar och även saker kunde åka i golvet. 
Ofta gick det snabbt över. De blev väl 

omhändertagna på alla sätt. De hade egen 
doktor, sjuksköterska, psykolog o.s.v. 

Flickorna i köket stod för den goda 
maten. Maten var en mycket viktig del av 
livet för killarna. Det var mycket aktiv-
iteter av olika slag, dom var ju ungdomar 
då och hade mycket energi. På dagarna 
var det jobb som gällde, i särskilda lokaler 
och med personal som var anställda för 
att hjälpa dom med det jobb dom kunde 
utföra.

På fritiden var det mycket resor och 
firande av olika slag. Det fanns en stor 
samlingssal där vi alla träffades och var 
tillsammans.

Musik var ett stort intresse, så under 
årens lopp var det många artister där och 
underhöll, så även Svenska kyrkan och 
Pingstförsamlingen. Sedan var det alla 
födelsedagar och alla större högtider, då 
det pyntades och firades som vid julen, 
midsommar, kräftskivor o.s.v.

Det fanns en mindre buss som vi som 
personal körde, då det blev utflykter av 
olika slag, fika, resor, bio, marknader 
m.m. Sommartid hyrde vi stugor på olika 
platser, Öland, Blekinge bl.a. Där var vi 
en vecka med några killar.

Så var det längre och större bussresor 
som gällde. Det var H-resor som stod 
för det. Dagsresor och även längre re-
sor både inom landet som utomlands, 
en vecka eller mer, det var för dom som 
orkade.

Alla var inte intresserade. Själv var jag 
med på långresor till Norge, Danmark, 
Österrike och även på resor inom Sver-
ige. Då fick vi ansvar för 3 eller 4 killar 
var, ofta gick det bra men små episoder 
inträffade ju alltid. Jag mins en gång vi 
skulle till Göteborg och under resans 
gång skulle vi besöka Visingsö. Tyvärr 
var det storm på kvällen och med oss 
som åkte med en mindre båt blev dom 
flesta sjösjuka. Så det kunde vara en pers. 
Vi skulle också äta lunch på ön, hur skulle 
det nu gå till? Men som tur var ordnade 
det upp sej. Vi kom lyckligt tillbacka. 

På alla resor blev vi väl omhändertagna, 
fina hotell och god mat. Men jag tror 
att dom längtade hem. När vi närmade 
oss vårdhemmet så bröt jublet ut i bus-
sen och alla applåderade. Det kändes 
gott i hjärtat för då förstod jag att dom 
trivdes i Långasjö, det var ju deras hem 
och trygghet.

Det finns ju mycket mer att berätta. 
Glada komiska men även allvarliga 
saker, sjukdomar och dödsfall inträffade 
ju. Sorgligt, men livet är ju sådant. Jag 
tänker ännu med glädje på de åren trots 
att det är 17 år sedan jag pensionerades. 
Jag har fortfarande kontakt med några 
av killarna. Det är särskilt en som ringer 
nästan dagligen och hör hur jag mår. Det 
känns helt underbart.

 

Ulla Karlsson

Söndagsskolan 
på vårdhemmet i 
Långasjö
En tid efter det att Ragnar Leijon bliv-
it föreståndare på Långasjö Vårdhem 
och personal och patienter funnit sig 
tillrätta, kände några av medlemmar-
na i Pingstförsamlingen att de ville 
göra något positivt för människorna 
där. Det var mest unga och enbart 
manliga patienter och därför blev de 
kallade ”pojkarna”. De hade ju inte 
gått i söndagsskola eller grundskola 
och fått någon undervisning om Bi-
beln och den kristna tron.

Vår pappa, Lennart Sandberg, bad Karin 
och Ragnar Leijon om att få starta en 
söndagsskola. Ja, så samlades man uppe 
på vinden varje söndagsförmiddag till en 

trevlig samvaro med sång, musik, bön 
och bibelberättelse. Man sjöng rörels-
esånger och psalmer, och ”pojkarna” 
deltog med liv och lust. En del ville också 
sjunga solo för dom andra. Hela veckans 
födelsedagar firades med sång. Man 
spelade tramporgel, mandolin, dragspel, 
gitarr eller piano. De som kunde läsa lite 
fick en söndagsskoletidning med sig. Eft-
eråt bjöd Leijons på kaffe i matsalen.

Så småningom användes andra lokaler 
och ledarna avlöste varandra under årens 
lopp. Men den som undervisade den 
längsta tiden var Elsa Ljungholm som 
hade Alice Strand till hjälp med sång och 
musik. Många minns fortfarande tant 
Elsa och godispåsen som hon bjöd på 
vid avslutningen.

 Söndagsskolan blev till ”Lördagsskola” 
efter några år. Då var det samling på 
eftermiddagen. Extra stora samlingar 
var det på Första Advent, Långfredagen 
och någon söndag innan sommarlovet. 

Då var Pingstkyrkans sångare inbjudna 
att sjunga och spela. Det avslutades med 
kaffe, kakor och tårta.

En gång om året inbjöds alla till julfest 
i Pingstkyrkan, ja första åren var det till 
Betel i Strängsmåla. Den brukade vara 
på trettondagsafton. Då var det sång, 
musik, andakt och kaffe med kakor, 
tårta och godispåsar. Det var stor glädje 
bland patienter, personal och försam-
lingsmedlemmar.

”Lördagsskolan” upphörde då patien-
terna flyttade till egna boenden. Men 
fortfarande inbjuds dom till julfest i 
Pingstkyrkan i Emmaboda varje år, både 
män och kvinnor, från olika boende i 
Långasjö, Vissefjärda och Emmaboda.

Britt och Ros-Marie Sandberg
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Hur är det idag? 

Tiden efter vård-
hemmet
Jag har träffat och haft en trevlig 
pratstund med Yvonne Nyström, 
omsorgsassistent och Ann-Louise 
Nylander, enhetschef  på kommu-
nens gruppbostäder.  Yvonne har 
även jobbat på Långasjö Vårdhem. 
De berättade om hur allt förändrades 
när vårdhemmet lades ner och om 
hur man har det idag. Här följer en 
sammanfattning.

En stor organisationsförändring genom-
fördes inom vården av funktionshindrade 
år 1987, det byggdes gruppbostäder, alla 
skulle få ett eget hem, och de var nu 
färdiga och inflyttningsklara.  

Det var stora förändringar för alla in-
blandade, för personalen, de boende på 
vårdhemmet i Långasjö och de anhöriga. 
Man var orolig för hur det skulle gå. 
En del boende hade ju varit inlåsta på 
vårdhemmet och skulle nu ”släppas ut”, 
Många av de äldre i personalen valde att 
inte följa med vid flytten, de var rädda för 
allt det nya. Många i samhället var också 
oroliga över förändringarna.

De boende var vana vid att ha ett litet 
rum på vårdhemmet med en säng och 
ett skrivbord, gemensamt kök och mat-
sal. Det kunde bli mycket stökigt under 
måltiderna, ingen lugn och ro. Men nu 
skulle var och en få en hel lägenhet för 

sig själv. De tyckte det var spännande 
och upplevde det mycket positivt att 
få ett eget hem. Det bästa var att få en 
EGEN NYCKEL, att kunna låsa om sig 
och själv bestämma vem som får komma 
in och när. Att vara NÅGON, att ha en 
egen postlåda. Att få bestämma själv ”Jag 
dricker så många koppar kaffe jag vill och 
äter när jag vill och vad jag vill”. 

De fick lära sig att komma in i samhället, 
gå och handla, köpa möbler till sitt eget 
hem o.s.v. 

”Villan” (huset mitt emot vårdhemmet) 
byggdes långt innan gruppbostäderna, 
för att fungera som träningshus inför 
flytten till eget. Men det blev inte riktigt 
som tänkt eftersom de trivdes så bra där, 
så de flesta stannade kvar tills det lades 
ner i slutet av 90-talet.

Från vårdhemmet i Långasjö flyttade alla 
till gruppbostäder och servicebostäder i 
sina respektive hemkommuner, många 
hamnade i Kronoberg eftersom Lån-
gasjö ju tillhörde det länet förr och fick 
sina vårdtagare därifrån. Till Emmaboda 
flyttade 7 personer, där finns idag två 
gruppboenden och servicebostäder. I 
Långasjö finns gruppbostaden Sjöglän-
tan och servicebostäderna på Ängsvägen 
totalt bor här nu 10 personer.  I Vis-
sefjärda finns också ett gruppboende. 
Alla gruppbostäder/servicebostäder är 
olika och är anpassade för de boendes 
olika behov.

Unga som nu kommer nya, får oftast 
egen lägenhet med stöd från grupp-
bostäderna. 

Gruppbostäderna är bemannade dygnet 
runt, med sovande jour eller med vaken 
nattpersonal beroende av behov. Som 

personal är man kontaktperson för en 
person som man då har huvudansvar 
för. Men man jobbar med alla i grup-
pbostaden.

Aktiviteter och arbete
Under Långasjö Vårdhems tid hade 
de boende daglig verksamhet på ”Mö-
belkompaniet” (idag Lundins verkstad). 
Där monterade man bl.a. kablar till AMB 
industri AB och jobbade med snickeri. I 
vårdhemmets källare fanns det slöjdrum 
där man också hade aktiviteter och ar-
betade med t.ex. vävning och broderi.

1983 öppnade Dagcenter i Emmaboda 
där jobbade som mest 50 personer sam-
tidigt. Det var många olika verksamheter 
som snickeri, väv, keramik, bak, tryck och 
läder. Det var 7-8 olika grupper. 

Man hade gemensam matsal och det 
kunde bli knepigt att stå i kö med bricka, 
när man var van vid att få maten serverad 
på vårdhemmet.

Dagcentret stängdes årsskiftet 2003-2004 
och alla placerades ut på olika ar-
betsplatser. Idag arbetar man på: 

Vissefjärda pall, i palltillverkningen• 

På Emmaboda Glas med trädgårdsar-• 
bete, målning m.m.

På Bjurbäcksgården med bak och • 
service.

I Databoden på Torggatan i Emma-• 
boda, här har man datajobb, jobbar 
med bilder, gör visitkort m.m. och 
så gör man tidningen ”Surret” som 
kommer ut 4 ggr per år.

I monteringsgrupp på Vissefjärda • 

Sjögläntan                   Foto Jan-Erik Fransson
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pall. Där det är legotillverkning från 
AMB, Emmlight m.fl.

Park och service i Emmaboda Kom-• 
mun, populärt med utomhusar-
bete.

Träffpunkten på Esplanaden, sinnes-• 
stimulering i ett lugnare tempo, träf-
far andra, läser tidning m.m.

Studier på Servux, inom bilningsför-• 
valtningen. Gamla folktandvårdens 
byggnad.

Det som är bra är att man får variation, 
man har en basstation där man jobbar 
3 dagar i veckan, sen är man 2 dagar på 
andra ställen. En del jobbar heltid, andra 
halvtid.

Den största skillnaden för funktion-
shindrade idag mot förr är att man är 
integrerad i samhället, man går till sitt 
jobb som alla andra och träffar andra. 
Man är inte längre avskild från samhäl-
let, eller inlåst i sitt hem. Idag upplever 
funktionshindrade att de har ett värdigt 
liv, de tillhör samhället och kan göra nytta 
i sitt arbete. 

Ett trevligt besök
Jag har fått äran att träffa en av dem 
som bodde på Långasjö vårdhem och 
som kan berätta om hur det var. Ethel 
Svensson är också med mej och det är en 
mycket trevlig och pratsam man vi möter. 
Han vill inte vara med på bild eller att vi 
nämner hans namn.

Han berättar att han kom till Långasjö 
som 18 åring, 1959, till Backegården (den 
stora tegelbyggnaden), där han bodde i 
många år.

Hur var det att bo där? Frågar jag.

– Det gick, det fick gå. Men det var 
strängt, Lejon var sträng, herr och fru 
Lejon. 

Anneli Dalin, omsorgsassistent, sitter 
med. Hon har varit bredvid honom sedan 
1979 då hon började jobba på Långasjö 
Vårdhem. Anneli hjälper till att förklara 
hur det var.

Vi får reda på att det bodde 16-17 pojkar i 
Backegården, en del hade eget rum andra 
bodde två tillsammans.

Den trevliga mannen fortsätter att 
berätta:

– Kl. 8 skulle alla vara färdiga på mor-
gonen, då började arbetet. Vi var 8 pojkar 
som jobbade i källaren, jag vävde mycket. 
Vi vävde från måndag till lördag från 8.00 
till 14.30. Man gjorde det man skulle. 

Har du något fint minne då?

– Ja kaféet, Vendels kafé, dit gick vi varje 
lördag. Vi spelade skivor 25 öre kostade 
det. Och vi drack kaffe, berättar han.

Han hade en cykel, minns han också.

De åkte på semester en gång om året på 
somrarna till Tyskland eller Frankrike, 
med buss.

Det var väl kul frågar jag? 

– Det var jobbigt, tyckte han, vi blev 
glada när vi kom hem igen. När vi såg 
kyrkan blev det glädjerop, då visste vi att 
vi snart var hemma.

Han minns också att alla hade samma 
kläder på vårdhemmet, alla var likadana, 
likadana sängkläder allting. Alla skulle äta 
samma mat och ibland fick man bara en 
kopp kaffe. Alla skulle äta samtidigt, det 
var aldrig någon matro. 

Men sen när Björn Axelsson tog över 
blev det lite ändring, då fick man åka 
till Hörnan i Emmaboda och köpa egna 
kläder. Då blev det bättre. Det köptes in 
en buss som de åkte med till Emmaboda 
och kunde själva köpa fika till eftermid-
dagskaffet m.m.

Denna trevliga man flyttade runt flera 
gånger på vårdhemmet, från Backeg-
ården till Norrgården, Mellangården 
och Sörgården (den vita längans namn). 
1987 flyttade han sedan till sin nuvarande 
lägenhet i servicebostaden. I oktober 
2007 firade han 20 år här. Det är trivsamt 
inrett med glada färger och bekväma 
möbler. De är fyra som bor här i varsin 
lägenhet. 

På fredagar har de fredagsmys, de han-
dlar tillsammans och lagar god mat och 
umgås på kvällen framför teven.

Den trevliga mannen är på Tallbacken 
om dagarna på träffpunkten och pratar 
med andra och de läser tidningen tillsam-
mans. Ibland åker de på utflykter till 
Kalmar och Öland t.ex.

Han längtar inte tillbaka till vårdhemmet 
och äppelmoset de fick till kvällsmat om 
lördagarna. Nu får han bestämma själv 
vad han vill äta och hur många koppar 
kaffe han vill dricka.

Men han träffar fortfarande många av 
dem som jobbade på vårdhemmet i Lån-
gasjö, han ringer och pratar med dem och 
de skickar vykort till varandra.

Denna trevliga man besöker också 
Långasjö med jämna mellanrum. Han 
bodde ju där i många år och känner 
många Långasjöbor. Om somrarna 
besöker han gärna hembygdstugan för 
en kopp kaffe.

Vi tackar för en trevlig pratstund, och 
lämnar den trevliga mannen och hans 
omsorgsassistent Anneli. 

Ett stort TACK till alla ni som har ställt 
upp och velat träffa mig!

Eva Garami 

“Sjöhusen” Norrgården, Mellangården och Sörgården              Foto Jan-Erik Fransson



20

Långasjöprofilen

 Börje Karlsson föddes på Sibbahult 
Norregård 1931 och har bott hela sitt 
liv på gården.
Hans första minne är midsommar 
1934 då det regnade så mycket att 
det var översvämning. Det var vatten 
upp till knäna på vägen minns Börje. 
Under hans barndom hade man 5-6 
kor på gården, två hästar, höns och 
någon julegris. Han var enda barnet 
så det fanns mycket att hjälpa till med 
på gården. Det var roligt då gubbarna 
tröskade, minns han, de pratade och 
berättade historier, tröskan hade tän-
dkulemotor och han önskade att han 
fick köra den. Det fick han också med 
tiden. På den tiden fanns det ganska 
många barn i byn, och det fanns ju tid 
till att leka också, de lekte ofta datten 
kommer Börje ihåg.

Ett annat minne är en riktig snövinter 
på 40-talet. Det kom så mycket snö att 
de inte kunde gå till skolan i Långasjö, 
det gick inte att ta sig fram på vägen. På 
den tiden gick man de fem kilometrarna 
till skolan i sockenstugan, de som hade 
cykel cyklade. 

Börje fick sin första cykel, redan vid sju 
års ålder. Det var en gammal begagnad, 
som de hade lagat åt honom. Om första 
gången han provade på att cykla, berät-
tar han: ”Farsan var med och höll i där 
bak, från potatiskällarn ner mot lagå´n, 
men när han släppte gick det rakt in i 
gödselstan.”

Börje fick uppleva stora förändringar 
inom jordbruket, från att allt arbete ut-
fördes för hand till att utvecklingen gick 
framåt och man övergick mer och mer 
till maskiner. 1937 började man leverera 
mjölk till Skruvs mejeri. 1938 köptes en 
hästräfsa till gården och 1947 köptes den 
första hästdragna slåttermaskinen. 

Börje uppvaktade Britta, en söt flicka 
från byn, som han hade gått tillsammans 
med i skolan. ”900m hade jag att fria”, 
Säger Börje. De gifte sig 1955 och fick 
tre barn Gösta och Lars-Olof  kom tätt 
och Berit några år efter.

Börje tog över gården efter sin far, Te-
odor ”Tidde” Karlsson, 1960. Gården 

utökades med flera mjölkkor för att 
kunna försörja familjen. Som mest hade 
de 35 nötkreatur, 18 mjölkkor och 17 
ungdjur. Britta och Börje har i alla år 
skött mjölkningen tillsammans. Britta 
var den som också skötte hushållet och 
har under många år även jobbat som 
lantbrevbärare.

Den första traktorn köptes in 1958, se-
dan utökades maskinparken efter hand. 
Han köpte senare en skördetröska, som 
han körde mycket med även hos andra 
i trakten. 

Börje Karlsson var med och kommer 
ihåg när det beslutades om att bygga 
Långasjö bygdegård. Den blev färdig 
och skulle invigas den 1 september 1939, 
men då kom kriget, så invigningen sköts 
upp och hölls den 15 september i stället. 
Det var mycket folk, man marscherade 
från kyrkan, med musikkåren i täten till 
festligheterna i Bygdegården. Börjes far 
var med i fest kommittén så Börje fick 
vara med och se många framträdanden. 
Det spelades upp till dans med kända 
musiker t ex Kalle Julabo, Tory Bernards, 
Lisbet Bodin m.fl. Det var alltid fest på 
annandagarna, minns Börje. 

Han var tidigt med som ungdomarnas 
representant i bygdegårdsföreningen. 
1963 blev han vald till ordförande och 
det blev hela 41 år, för Börje som ord-
förande i bygdegårdsföreningen. Berit 
tyckte jag måste nämna att han alltid 
såg till att det fanns chokladbiskvier på 
styrelsemötena, det var viktigt för Börje. 

Många möten har hållits och mycket har 
arrangerats, som när man byggde park-
eringen mellan de båda vägarna i början 
av 60-talet. Det var Långasjö Eriksson 
som utförde arbetet. Renovering av Byg-
degården utfördes i slutet av 70-talet, då 
revs den stora, gamla dansbanan.

Många kalas har hållits i ”Bygget” och 
många bröllop har firats och görs än 
idag. 

År 2002 var ett tragiskt år då Långasjö 
Bygdegård brann ner till grunden. Men 
Börje tog genast tag i planeringen av åter-
uppbyggandet tillsammans med övriga 
engagerade styrelsemedlemmar. Som tur 
var hade man bra försäkring som täckte 
mycket och med hjälp av sponsorer, 
mycket samordnande och arbete, stod 
bygdegården återigen invigningsklar, i 
juni 2003. Det var förstås Börje som höll 
i invigningen och festtalade. 

2004 överlämnade han ordförandeklub-
ban till nuvarande ordförande, Erling 
Karlsson. 

Den 2-3 juni 2007, hölls Bygdegårdarnas 
Riksförbundsstämma i Åsarna, Jämtland. 
Börje var på plats och kunde ta emot 
förbundets högsta utmärkelse, guldpla-
ketten, som tilldelades honom. Motiv-
eringen löd: ”Förtjänsttecknet utdelas 
till Börje Karlsson för att han under en 
lång period deltagit i organisationsar-
betet och utfört banbrytande gärning 
för förbundet och dess idéer. Han har 
genom sin medverkan aktivt bidragit 

Börje Karlsson, pensionerad bonde och Långasjö  
bygdegårds egna  ”hustomte”

Börje Karlsson              Foto Jan-Erik Fransson  
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Ett tillfälligt 
möte
Det var en av de mörka kvällarna, 
dagarna mellan jul och nyår, när jag 
gick en tur genom Långasjö. 
Gatorna var tomma, grannarna satt 
inne i värmen, från varje hus lyste 
lamporna så mysigt. Jag hade lust 
att gå en tur runt sjön och närmade 
mig sockenstugan, då jag såg ljus i 
Lilja-rummet. Dörren stod konstigt 
nog halvt öppen, och en mörkhårig 
kvinna trädde fram och vinkade till 
mig: ”Kom in i värmen,” sade hon 
och log.

Jag följde henne in i stugan, lade mössan 
och schalen på en stol. Och medan jag 
tittade bort mot en annan kvinna, som 
satt i en länstol i hörnet, hämtade den 
första en stol till det lilla bordet och bad 
mig sätta mig där.

Jag såg hennes vackra ansikte och un-
der det mörka lockiga håret strålande 
ögonen. När vi hälsade på varandra, såg 
vi att vi båda hade färg på händerna och 
vi log, – vi är ju kolleger!

Om vi hade möts tidigare i livet, hade 
vi säkert träffats hos varandra i ateljén 
och talat om konst. Det hade vi kanske 
inte gjort om Elisabeth hade haft bråt-
tom med sina porträtt och vi hade varit 
tvungna att skjuta upp samtalet till en 
annan gång…

Även nu var hon upptagen med något, 
hon tog fram ett skissblock och pas-
tellkritor och satte sig mitt emot den an-
dra kvinnan; ”Ni kan prata under tiden 
jag tecknar av Gertrud”, sade hon. 

Den allvarliga kvinnan i länstolen log lite 
vemodigt. Jag hade ju hört att hon levde 
mycket tillbakadragen, för att hennes 
hörsel var dålig. 

Jag tog hennes hand, den var lätt och 
sval. ”Jag vill gärna fråga något”, sade 
jag, ”hur kan man veta att det vi gör – 
du, Elisabeth och jag, måleri och skriveri 
- kan betyda något for andra”? 

Elisabeth var helt inne i tecknandet, 
kritan raspade över papperet, Gertrud 
tittade på mig och suckade: ”Ja, du 
har väl också upplevt att läsare eller 
betraktare har uppskattat en text eller 
en bild?” 

Om jag skriver tusen aforismer, och av tusen 
människor en enda stryker under en av dem, 
så är jag tillfreds att jag har skrivit och 
publicerat den. 

Som ung författare frågade jag: Hör 
världen mig? Som äldre är nu min fråga: 
Hör du mig?  Efter en kort paus fortsatte 
hon: ”Man kan fastslå vad ett verk gäller på 
den litterära börsen men aldrig dess verkliga 
värde: vilka märken det satt i själarna.” 

Jag tänkte på ett uttalande jag nyss hit-
tat på internet, där en ung kvinna skrev 
och menade att Gertrud Lilja var helt 
glömd, men att hon tvärtemot läste 
Liljas böcker med stor behållning och 
glädje. Det skulle ha värmt Gertruds 
hjärta om hon hade kunnat läsa det. 

Men innan jag kunde berätta det för 
henne, fortsatte hon med låg röst, som 
om hon talade till sig själv: ”Allt sjunker 
i den stora glömskan… Ingenting bliver glömt 
av glömskan, den milda, goda glömskan” och 
det var ingen bitterhet i hennes röst. 
Stillheten var mjuk och gav plats till 
våra tankar om en ”evigt rinnande strid 
ström av fantasi och kreativitet”… i det 
”levande nu”.

Jag vände mig mot målarinnan, hon satt 
stilla, händerna låg på papperet och ett 
leende sken över hennes ansikte: ”Hur 
mild du är i kväll, kära Gertrud”, sade 
hon, ”mildhetens färger är svåra att 
finna, de fina nyanser mellan grålilla, 
pärlgrå, varmt mjölonrisgrått, djuprött och 
hortensias rosenfärg, det är oroväckande 
att konstatera, hur nära det psykiska hänger 
samman med det fysiska, jag tror jag måste 
teckna dig en annan dag, när konturerna 
är lite skarpare.””Jag måste också gå”, 
sade jag och reste mig. 

De två kvinnor drog sina stolar bredvid 
varandra och tog fram ett fotoalbum 
som de fördjupade sig i. Från dörren 
sade jag mitt, ”Hej då”! – och såg två 
ljusa ansikten, som vände sig mot mig 
med ett vänligt ”Vi ses”.

Ja, det gör vi tänkte jag, det gör vi helt 
säkert. Jag var inte alls förundrad medan 
jag sakta stängde dörren och gick över 
kyrkbacken mot sjön.

Melsene Laux

Den kursiva texten är citat från Ger-
trud Liljas aforismer och Elisabeth 
Bergstrand-Poulsens brev.

Kära Långasjöbor

Vi vil säga hjärteligt tak för vi kan 
känna os velkomna i samhället.

Vi lärar så småningom bygdens in-
teressanta och trevliga människa at 
känna, också Elisabeth Bergstrand-
Poulsens och Gertrud Liljas historie 
och verk, som har satt Långasjö på 
Sveriges landkort.

Vi glädjer oss åt upplevelsen av årets 
gang i Långasjö!

Torben och Melsene (fra B Pettersons hus) 

till bygdegårdsrörelsens utveckling såväl 
regionalt som lokalt.… I distriktstyrelsen 
har han varit ledamot i 17 år och då som 
försäkringsansvarig. På förbundsstäm-
mor och centrala utbildningar har Börje 
varit en flitig gäst och spridit glädje och 
kunskap om bygdegårdsrörelsen och sin 
hembygd. Börje är väl värd att tilldelas 
förbundets högsta utmärkelse.”

Börje har också varit och är fortfarande 
aktiv medlem i många andra föreningar, 
t ex hembygdsföreningen, ordförande 
i föreningen enskilda vägar, ombud i 
KLS och andra jordbruksföreningar, 
i föreningssparbanken m.m. Han har 
också varit politiskt aktiv i SLU och 
sedan i centern. 

Börje har hela livet varit en aktiv män-
niska med många järn i elden. Gården 
har lämnats över till sonen Gösta, men 
han jobbar fortfarande med jordbruket 
och de djur som finns kvar, dottern 
Berit hjälper till, de sista korna såldes 
förra året. 

Varje sommar kör han ut sina minigrisar 
till Klasatorpet och är där ofta själv och 
gör en ideell insats. 

Börje är en mycket social människa och 
har lätt att knyta nya kontakter. Alla som 
känner Börje vet att han har en frisk hu-
mor och älskar att skoja med andra.

Eva Garami 



22

Öva dig i livsmod 
med Frälsarkransen

Jagpärlan. Akvarell Eva Norén

Ge dig ledigt en stund. Sätt eller lägg dig i ro. Stillheten är 
din träningsrunda. Nu börjar ditt tredje träningspass. Gå 
i din fantasi in i bilden. Sätt dig på bänken som barnet på 
stranden och vila dig från oro, krav och negativa känslor. 
Upplev att du är oändligt värdefull. 
 

Bilden och texten är från biskop Martin Lönnebos bok Själen 
som vi följer när vi övar oss i livsmod med Frälsarkransen. 
Tänd gärna ett ljus. Barnet på bilden är din själ. Bli som barnet. 
Sök att höra orden som Gud talar till dig i tystnaden: ”Du är 
älskad, Du är älskad, Du är älskad.” 

Du är oändligt värdefull. Det är sanningen om dig. Detta känns 
overkligt när du ser på dig själv utifrån. Du vet hur begränsat 
ditt värde är på marknaden. Du vet hur världen är fylld av 
andra röster som ropar: ”Du är misslyckad, du är värdelös, du 
är usel, du är en nolla – om du inte kan bevisa motsatsen.” De 
rösterna vill få dig att känna självförakt. Självföraktet är det 
andliga livets stora fiende, för självföraktet talar emot rösten 
som säger att Du är älskad. 

Den stora resan i livet handlar om att mer och mer leva i san-
ningen att du är den Älskade och att låta det bli en verklighet i 
allt du tänker, säger och gör. Annars blir sanningen om dig bara 
en vacker idé som kanske ger tröst, men som aldrig påverkar 
ditt liv i vardagen.

Se en stund på dig själv med ömhet. Ditt innersta barn, det 
på bilden, är värt den blicken. Det är så Gud ser på dig. Pröva 
tanken. Bli nu barnet som sitter på bänken och ser sig själv i 
pärlan.

Håll den lilla vita jagpärlan mellan tummen och pekfingret om 
du har en Frälsarkrans eller tänk i fantasin att du håller den i 
din hand. Säg: 

Jag är fin för du har skapat mig. 
Jag är dyrbar för du älskar mig. 
Skön är jag i din ögon. 
En ädelsten i din hand.

Eller säg om du är tillsammans med ditt barn eller barnbarn:

Jag är liten 
men dock stor 
för i mitt hjärta 
Gud bor. 

Sitt så i frid med pärlan i din hand så som på bilden. Skönheten 
från själen lyser upp ditt ansikte. ”När du sitter och på pärlan 
lägger du märke till hur den speglar andra bilder. Du är inte 
ensam i världen. Där skymtar ansikten av dina nära och kära. 
De är även pärlor, om du ser djupt nog. 

Där skymtar också ansikten av dem som du har svårt för. Se 
på dem med kärlekens öga. Du anar att även hos dem finns en 
pärla och att alla människor är i behov av barmhärtighet. In-
neslut alla människor, djuren, växterna, jorden i det gudomliga, 
försonande, livgivande ljuset…”

Be Fader vår tyst för dig själv.

Den guldfärgade pärlan är Gudspärlan.
De avlånga är tystnadens pärlor.
Den lilla vita och den stora vita pärlan 
är jag pärlan 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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Långasjö församlings gångedag

söndagen 18 maj

Heliga Trefaldighetsdag

Gudstjänst kl 10.00, obs tiden! T Lindh
Kyrkokören medverkar

Kaffeservering i Sockenstugan

Sofia Thelin Edgren är gångedagens festta-
lare.

Hon talar över ämnet
”Polisen niger i blåsippsbacken

- och andra visor med och av Sofia”

Varmt välkomna!

Kyrkorådet

Gudstjänst med små och stora

Palmsöndagen 16 mars kl 14

Lilla kören, Miniorerna 
och Juniorerna medverkar

Vi firar också ett dop i gudstjänsten

Fasteinsamlingen avslutas
Ta med sparbössorna!

Efter gudstjänsten fika för alla i Sockenstugan. 

Vi ordnar barnpassning så att ni föräldrar kan 
sitta ner och prata.

Varmt välkomna!

Dopets dag firades i Långasjö församling på Kyndelsmässodagen 27 januari. 
Dopbarnen är fr.v. Nellie Adolfsson med pappa Joakim och mamma Linda Andersson, Maja Gustavsson i knät på mamma Tina och bakom dem 
pappa Tim, Marlene Lennartsson i famnen på mamma Camilla och bakom dem pappa Andreas. Love Andersson med mamma Veronika och 
pappa Niclas, Alma Råbock med mamma Britt-Marie. I bakgrunden dopprästen Thomas Lindh.

Dopets dag i Långasjö kyrka
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Telefonnummer 
Pastorsexpeditionen    0471-101 95

Thomas Lindh, präst, jobb  0471-254 56

eller hem     0471-487 09

Annette Geyer, kyrkoherde   0471-254 51

Britta Mård, kantor   0471-254 62

Anne Liljehorn, kyrkvaktmästare  0471-254 63

Odd Hagel, vik kyrkvaktmästare  0471-254 66

Veronika Andersson, församlingsass. 0471-500 01

Terttu Birane, diakoniassistent  0471-254 67

Ingrid Åsman, ledare i Kyrkis  0471-500 54

Karin Gustafsson, kyrkorådets ordf. 0477-630 48

Sven Gustavsson, kyrkonämndens ordf. 0471-336 36

KORT OCH GOTT

De tre blir ett 
Emmaboda-Långasjö, Algutsboda och Vissefjärda blir ett 
pastorat och en kyrklig samfällighet om drygt ett och ett halvt 
år. Det betyder att alla fyra församlingarna kommer att vara 
kvar, men vi kommer att ha gemensam ekonomi för personal, 
administration och förvaltning av kyrkor, församlingshem 
och kyrkogårdar. Växjö stift har skickat ut sina tankar om 
sammanslagningen på remiss. Kyrkorådet arbetar med ett 
svar på remissen. Liknande sammanslagningar är på gång i 
hela stiftet.

Församlingsafton under våren
Under våren kommer vi att ha en församlingsafton om sam-
manslagningen, som ska träda i kraft den 1 januari 2010. Datum 
kommer att stå i predikoturerna. 

Kyrkorenoveringen                                          
går på sparlåga
Planerna på renoveringen av vår kyrka har stått still ett tag. 
Kyrkorådet och kyrkonämnden har ansökt om att få ta bort 
fem bänkrader under läktaren för att bygga handikapptoalett, 
ett litet samlingsrum, en böneplats och ett kyrktorg med 
pentry. Länsstyrelsen har hittills inte godkänt ansökan utan 
bett oss komplettera med två alternativa lösningar. Det ena 
alternativet bygger på att vi skulle ta bort tre bänkrader, det 
andra alternativet på att vi skulle ta bort fyra bänkrader. För 
närvarande avvaktar vi länsstyrelsens besked. 

Fotnot: Kyrkonämnden är Emmaboda och Långasjö försam-
lingars gemensamma styrelse och ansvarar för personalen och 
fastigheterna. Kyrkorådet är Långasjö församlings styrelse som 
ansvarar för verksamheten.

Välkomna alla nyinflyttade!
Kyrkorådet har beslutat att uppmärksamma alla som flyttar in 
i församlingen och välkomna dem på något sätt. 

Thomas och Terttu delar                                                             
på uppvaktningarna
Långasjö och Emmaboda satsar på det diakonala arbetet. Dia-
koni är vår gemensamma omsorg om varandra i församlingen 
i vardagen. Det är kristet liv i praktiken. Men en församling 
kan också organisera diakonal verksamhet, t.ex. dagledigträf-
far, babycafé och uppvaktningar. Vår diakoniassistent Terttu 
Birane delar från och med i år omsorgen om dem som fyller 
år i församlingen. Vår präst Thomas uppvaktar de som fyller 
80, 90 och 100 och ännu äldre, medan Terttu uppvaktar de 
som fyller 85 och 91-99 år. 

Vill du rädda liv? Köp ett dass! 
Rent vatten är grunden för allt liv. Det kan utrota svält, 
förhindra dödliga sjukdomar och stoppa ökenutbredningen. 
Svenska kyrkans fasteinsamling heter Vatten för livet. Totalt 
en miljard människor saknar rent dricksvatten. Mer än dubbelt 
så många människor kan göra sig av med avfall och avföring 
på ett hygieniskt sätt.

Bristen på vatten och sanitet gör att två miljoner människor 
varje år dör i diarré. Av dem är 90 procent barn under fem år. 
Ett nytt dass kostar 300 kronor. Det ger en hel familj bättre 
hälsa och minskar risken för förorenat dricksvatten. Gå in på 
www.svenskakyrkan.se och klicka vidare till webbshoppen. 
Där kan du också köpa träd, som ger skugga, binder fukt och 
skyddar matjorden från att spolas bort av regn.

Thomas Lindh
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LÅNGASJÖ FÖRSAMLING 
Gudstjänster och program i vår  
 
 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 
2.3 Midfastosöndagen Livets bröd 16.00 Musikgudstjänst. Lotta Odlingson och Yvonne 

Nilsson medverkar. 
Sockenrådets årsmöte.  

6.3 Torsdag 16.00 Mässa på Allégården 
9.3 Marie bebådelsedag Guds mäktiga verk 10.00 Högmässa. Sång av Emma Åhlander-Hansson. 
16.3 Palmsöndagen Vägen till korset 14.00 Gudstjänst med små och stora. Dop. 

Lilla kören. Barnverksamheten. 
Fasteinsamlingen avslutas! Ta med bössorna. Fika 
för alla i Sockenstugan. Vi ordnar barnpassning så 
att ni föräldrar kan sitta ner och prata. 

17.3 Måndag 18.30 Passionsandakt med Taizésånger. 
18.3 Tisdag 18.30 Passionsandakt, Kyrkokören. 
19.3 Dymmelonsdag 18.30 Passionsandakt med Taizésånger. 
20.3 Skärtorsdag Det nya förbundet 16.00 Mässa på Allégården. 
  18.30 

 
Skärtorsdagsmässa, altaret i kyrkan kläs av. 

21.3 Långfredag Korset 10.00 Långfredagsgudstjänst,  
Kyrkokören. 

23.3 Påskdagen Kristus är uppstånden 10.00 Påskdagshögmässa,  
Kyrkokören. 

24.3 Annandag påsk Möte med den uppståndne 16.00 Emmausmässa.  
26.3 Onsdag 08.00 Morgonmässa. 
  14.00 Dagledigträff i Sockenstugan med PRO:s 

Glädjeröster i Hovmantorp 
30.3 Andra sön i påsktiden Påskens vittnen 10.00 Högmässa. 
3.4 Torsdag 16.00 Mässa på Allégården. 
6.4 Tredje sön i påsktiden Den gode herden 10.00 Högmässa.  
13.4 Fjärde sön i påsktiden Vägen till livet 16.00 Mässa, A Geyer. 
20.4 Femte sön i påsktiden Att växa i tro 10.00 Högmässa. 
23.4 Onsdag 14.00 Dagledigträff i Sockenstugan med Leif Adolfsson 

och Britta Mård. 
27.4 Bönsöndagen Bönen 16.00 Mässa, A Geyer. 
30.4 Valborgsmässoafton 19.30 Musikandakt, Kyrkokören. Samarrangemang med 

Röda korset. Efter andakten tänds brasan vid sjön. 
1.5 Kristi himmelsfärdsdag Herre över allting 08.00  Gökotta på Klasatorpet. Medtag kaffekorg. 
  11.00 Mässa på Allégården. 
4.5 Sön före pingst Hjälparen kommer 10.00 Konfirmationshögmässa. 
11.5 Pingstdagen Den heliga Anden 16.00 Mässa, A Geyer. 
18.5 Heliga Trefaldighets dag  

Gud – Fader, Son och Ande 
10.00 Gångedagsgudstjänst, Kyrkokören. Kaffe i 

Sockenstugan. Festtal av Sofia Thelin. Hon talar 
över ämnet: "Polisen niger i blåsippsbacken - och 
andra visor med och av Sofia" 

21.5 Onsdag 08.00 Morgonmässa. 
 
Gudstjänstschemat gäller med reservation för ändringar. Då prästens namn inte nämns, tjänstgör vanligtvis 
Thomas Lindh. Titta gärna i predikoturerna och på affischerna för att få den senaste informationen om extra 
musik eller någonting annat som har tillkommit i gudstjänsterna. 
 
Om Du inte kan komma till gudstjänsten kan Du få ta emot nattvarden i hemmet. Det kallas för sockenbud. 
Ring gärna Thomas Lindh 0471-254 56.  
Du som saknar egen bil och som behöver hjälp med att komma till kyrkan kan anlita kyrkskjuts kostnadsfritt. 
Du beställer själv hos Taxi – Emma, tel. 0471-101 00 senast dagen före.  



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
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Vi har bussar ni söker oavsett
storlek och resmål 

Alltid till bästa pris

Långasjö

Tel 0471-502 80
Fax 0471-505 95

Vi vill gärna muntra upp våra kunder.
Vad sägs om 100, 200 eller 300 kronor?

Att spara i fonder kan just nu vara extra förmånligt. Om du börjar månads-
spara 100 kronor får du en extra hundralapp i startbidrag av oss. Sparar du 
200 kronor i månaden får du två extra hundralappar från banken, 300 kronor 
i månaden ger tre extra hundralappar. Gäller givetvis även dig som höjer ditt 
be�ntliga månadssparande. 

Erbjudandet gäller till och med 30 april 2008.

Välkommen in! 
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Från skola och barnomsorg i Långasjö 

HEJ ! 
 
Här kommer lite nytt från skolfronten i Långasjö, 
borde väl istället skriva nytt från skolområdet i 
Långasjö, eftersom både förskola, fritidshem, 
skola och bibliotek numera är på samma ställe.  
Igår när jag kom till skolan möttes jag av en ny 
bekantskap i personal rummet och det visade sig 
vara Torsten Bengtsson som skulle göra 
författarbesök i årskurs 5 i skolan. Torsten har 
bl.a. skrivit den geografibok som används på skolan 
och som heter ”Upptäck Sverige”. Behöver jag 
säga att besöket var mycket uppskattat.  
 
Nu till något tråkigare, vi har tyvärr haft smärre 
skadegörelse på skolan under senaste tiden, vi 
skulle därför vara tacksamma om ni kunde förlägga 
er kvällspromenad till skolan eller titta lite extra 
när ni ändå har vägarna förbi. Kanske kan fler ögon 
ge bättre resultat. 
 
Elevrådet på skolan har fått ett nytt uppdrag att 
genomföra, nämligen ”Barnens budget”. 
Barnens budget innebär att varje skola får en viss 
summa pengar som de sedan genom en demokratisk 
beslutsprocess på skolan ska fördela på två 
förslag (ett dyrare och ett lite billigare). På ett 
elevfullmäktigemöte i Emmaboda (där alla skolor 
är representerade) tas sedan beslut vilka förslag 
som ska genomföras. Förslagen ska vara inlämnade 
den 7/3 så vi står mitt upp i processen nu. 
 
Vi hälsar också Inger Friman-Olofsson välkommen 
som biträdande rektor för förskolorna och 
fritidshemmen i Långasjö och Vissefjärda.  
Önskar er alla en härlig vår. 
 
Hälsningar Ingrid Bruze    
         

                 

Från Föräldrastyrelsen. 

Vi har nu avverkat jul- eller 
vinterlovet som denna gång 
inte gav någon snö. Man kan 
inte annat än tycka synd om barnen som nog helst 
av allt vill ha snö på vintern. Vi får hoppas att det 
blir lite snö till årets sportlov, även om det ser 
mörkt ut….  
I föräldrastyrelsen har vi nu fått in lite nya 
ansikten efter föräldrarnas egna val och vi har 
haft vårt första styrelsemöte för 2008.  
Styrelsen ser ut så här: 
Kent Johansson, Råamåla  ordf 
Jeanette Petersson, Trollamåla  v ordf (från 
höstterminstarten i Aug) 
Linn Eriksson, Långasjö  sekr 
Niclas Andersson, Långasjö  v sekr 
Daniel Aronsson, Plaggebo  kassör 
Malin Kronmar, Skallebo  Skolnyttsredaktör 
Johan Klasson, Strängsmåla  
Malin Gunnarsson, Långasjö (v ordf fram till 
terminslutet) 
Ingrid Bruze, rektor  
1 personal från Korallen 
1 personal från Skolan  
Faddrar: Lena Holmqvist, Bo-Eddie Rossbol, Frida 
Johansson  
 
Det vi har framför oss 2008 är bl a beslut från 
kommunen ang Lokalöversynen som har varit ett 
hett ämne under 2007. Beslutet väntas tas i 
början av Mars och vi håller våra tummar att vår 
fina skola inte kommer att beröras. Vi tycker nog 
att vi har dragit vårt strå till stacken när det 
gäller besparingar då vi flyttade förskolan och 
biblioteket till skolans lokaler.  
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Vi håller på att undersöka möjligheter att börja 
med projektet ”Service Learning” som vi framöver 
kommer att informera närmare om.  
Cirkus Skratt var ett populärt spektakel, som vi 
kommer att ha ett fortsatt samarbete med någon 
gång efter sommaren. Jag vill återigen tacka 
samtliga sponsorer som gjorde det möjligt att få 
hit en av Sveriges bästa cirkusar och som gladde 
både vuxna och barn. Och jag hoppas att vi genom 
sponsorhjälp kan få ihop tillräckligt med pengar 
även i år.  
Vi har en målsättning att få igång en fungerande 
hemsida under året där alla kan få kontinuerlig 
information om vad som är på gång i skolan. Våra 
protokoll från föräldrastyrelsen kommer 
förhoppningsvis också att finnas där så ni ser vad 
vi sysslar med.  
 
Det kommer med säkerhet upp nya spännande 
saker att ta tag i så jag ser fram mot ett lycko- 
samt år för Långasjö Skola, Förskolan och Fritids.  
 
Vi önskar alla barn och föräldrar en god 
fortsättning på vinter och en härlig vår!  
 
Råamåla 2008-02-15 
 
Kent Johansson,  ordf i Lokala 
Föräldrastyrelsen.  
 
 
Här kommer några fina dikter och sagor.  
 
 
 
Hannas saga 
 
Det var en dinosaurie som hette Lillefot. Lillefot 
har en kompis. Kompisen är snäll. Sera är lite arg 
ibland. Sera har horn i pannan. Sera har en pappa. 
Lillefot är lite kompis med en långhals som heter 
Rock. Rock slåss ofta mot vasständer. 
Av Hanna Johansson 
 
  
Clownen 
 
Det var en clown. Hans näsa 
var röd och stor. Hans byxor och tröja var 
prickiga. Hans skor var för stora och hans hår var 
rött. Han älskade att jonglera. 

Men han var inte rolig. Hans bror Peter var 
jätterolig. Så clownen fick sitta och jonglera 
alldeles själv medan Peter hade jätteroligt. Peter 
sa vill du vara med? Men clownen sa bara nej tack. 
Clownen bara satt och jonglerade men så kom han 
på en sak. Om jag flyttar så kommer dom andra 
kanske att ha en annan humor tänkte han. Så 
clownen flyttade till Långasjö och han var bäst i 
hela byn. 
Clownen blev berömd i hela Långasjö och hela 
Emmaboda också kände till honom. En del från 
andra länder kom dit och han blev rik bara för att 
han jonglerade lite. 
Av Isak Elofsson 
 
 
 
 
Hunden som inte fick vara med. 
 
Det var en gång en hund som hette 
Felix. Han hade inga vänner. Han var en vildhund. 
Han hade brun päls. Felix vill spela fotboll men han 
får inte vara med. Då blev en spelare sjuk och dom 
måste vara 6 så Felix får vara med. Då gör Felix 
100 mål och de andra gör 0 mål. 
Av Felix Henningsson 
 
 
Draken utan eld. 
 
Det var en gång en drake. Han var 
grön och han hade röda ögon. Han 
bodde i en grotta. Han hette Flamman. Han äter 
växter. Han är snäll. Han gillar att leka. Han har en 
kompis som heter Tuva. Hon är inte en drake. Hon 
är en människa. Dom leker ofta. Draken är glad för 
det. 
Flamman har ett problem. Han kan inte spruta eld 
längre. Vad ska jag göra sa han. Nu kom Tuva. Vad 
står på sa hon? Jag kan inte spruta eld längre, sa 
han. Tuva visste inte vad hon skulle göra. 
Tuva fick en idé. Jag har tändstickor. Jag tänder 
en. Varför, sa Flamman? Då får du din eld, sa Tuva. 
Hon tände tändstickan. Ät den, sa hon. Okej, sa 
Flamman och åt den. Bra, sa Tuva. 
Flamman fick till en stor flamma. Jag har fått min 
eld tillbaka, sa han. Han blev glad. 
Av Tuva Magnusson 
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Spöket Grus 
 
Det var en gång ett spöke som 
bodde i ett slott uppe på vinden 
med sin familj. Han hette Grus. 
Han hade ett problem. Han var rädd för monster. 
Fegis, fegis, fegis, retade de honom. Bry dig inte 
om dom sa hans mamma och hans pappa. Kan du 
inte leka med dina kompisar? Kan vi inte skrämma 
livet ur människorna? Sa Grus. 
Hans mamma och pappa och hans kusiner och hans 
bröder och hans syskon och hans kompisar hade en 
plan. Dom skulle klä ut sig till monster och det 
gjorde dom och det lyckades och Grus var aldrig 
rädd för monster längre. 
Snipp, snapp, slut. Så levde de lyckliga hela livet. 
Av Erik Daxberg 
 
 
Polisen som var tokig i tjuvar. 
 
Det var en gång en polis som bodde i 
en polisstation. Han hade en keps och en batong 
och en pistol. Han hette Simon. Han var tokig i 
tjuvar. 
Han hade inte fångat någon tjuv och han skulle få 
sparken om han inte fångade en tjuv. Men en dag 
fångade han tjuven. Han hade gömt sig i en 
husvagn och var rädd. 
Polisen blev världens bästa polis i staden och 
tjuven kunde inte smita. 
Av Emanuel Broström 
 
 
Tomten får ett problem. 
 
Det var en gång ett barn som 
inte gillade tomten. Pojken h
Fabian. Fabian är 9 år. Fabian hade långt hår. 
Men 

ette 

problemet var att snön aldrig kom detta år. 
 

r 

n riktig jul och en massa paket. 

odrik

Ni kan inte gissa vad som händer. Tomten kommer
naken. Varför är du naken, frågar Fabian? Jaha 
det är därför alla skrattar åt mig. Varför har 
ingen sagt något? Jag trollar fram snö och ett pe
varma kläder. 
Då får Fabian e
Fabian får pengar och godis. 
Av Filip Kronmar 
 
 
 
 

T  

et var en gång en pojke som 
rik 

rik de blå ögon 

isarna grälar. Då brukar 

t 

drik Albertsson 

pöket

 
D
bodde i skogen. Han hette Tod
och han gillade att leka med sin 
mamma. Dom högg alltid ved. Tod
och han hade rutig tröja. 
Todrik gillar inte när komp

 ha

han alltid gå hem till sin mamma. Todrik gillar att 
spela fotboll med sin mamma. Todrik har gjort 7 
mål fast han tycker mest om att stå i målet. 
Todrik vann med 7-4 i fotboll. Han blev väldig
glad. 
Av Ro
 
 
S  

et var en gång ett spöke som 
e

det 

ar att hon 
 

 

 lära sig själv. Fast 

 hon till sig själv att jag kan väl flyga en 
 

a 

iksdotter 

 
D
hette Tove. Tove bodde på ett b
högt med många stenar. Hon hade kedjor som 
skramlade. Det låg en sjö där nere och sen var 
en park också. Hon såg många människor som gick 
där nere på marken. Det var så mörkt så mörkt så 
ingen såg henne där uppe på berget. 
Fast det fanns ett problem och det v

rg. Berget var 

inte kom ner från berget. Hon visste att hon var
ovanlig för alla andra kunde flyga men inte hon. En
gång när hennes mamma levde sa mamma att hon 
skulle lära henne men hon dog och hennes pappa 
med så det blev inget av det. 
Men då sa Tove att hon kunde
hon var lite tveksam och hon var lite rädd att hon 
skulle trilla ner från berget. Hon försökte men så 
gick det. 
Men så sa
runda men så kom hon till ett slott som var mycket
rysligt. Men hon sa till sig själv att jag flyger in. 
Hon gjorde det för det stod att ingen skulle kunn
våga gå in här. Men när hon tittar ner ser hon 
kompisar. 
Av Elin Er
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Strands Maskiner
                            Långasjö

Utvandrarleden
Fåglarna kvittrar, solen börjar värma, vattnet hörs porla 
i bäcken, det våras. Smålandsskogen vaknar till liv efter 
vintern. Allt blir underbart ljusgrönt i färgen, de där vän-
tade vårkänslorna kommer, det sprätter i kroppen, man 
vill bara ut och uppleva naturens närhet.

Ett bra alternativ kan vara att ta en tur på utvandrarleden. 
Här finns vandringsled, cykelled, bil- och mc-led. Alla leder 
är rundturer där man kan ta sig från ett vandrarhem till det 
andra på en dagstur. Man kan starta och sluta var man vill. Det 
går bra att bara gå en sträcka eller att gå/cykla hela rundan 
på 5-6 dagar. Lederna är skyltade med text: vandring, cykel 
och bil/mc.

Längs leden finns ett antal viloplatser där man kan förtära sin 
medhavda matsäck, ett flertal badplatser där man kan stanna 
och ta sig ett dopp och man kan även passa på att titta på 
fornlämningarna som är belägna utefter vägen. 

Det finns en hel del besöksmål längs leden, med anknytning till 
Vilhelm Moberg och utvandringen. Några exempel är Moshul-
tamåla gamla skola och Vilhelm Mobergs minnes sten, Åkerby 
vägskäl, Ljuders kyrka och hembygdspark, Korrö hantverksby, 
Klasatorpet och återvändarnas rum (emigrantmuseum) i 
Långasjö m.m. Det kan bli en vandring tillbaka i tiden till det 

som ännu finns kvar av emigranternas Småland och Vilhelm 
Mobergs hembygd.

Upptäck Utvandrarleden Ekonomisk Förening i Småland 
erbjuder vandringspaket och cykelpaket, där helpension ingår 
(karta och ledbeskrivning lunchpaket, middag, övernattning 
inkl. sängkläder och frukost,) från Korrö till Sjöviksgården går 
det även att välja att paddla kanot. 

Vi har också ett färdigt upplevelsepaket med helpension, där 
vandring, kanotpaddling och cykling ingår. 

I år anordnar vi singelveckor på utvandrarleden, den första 
blir med start den 16 maj på Ljuders Vandrarhem. Det blir 
ett upplevelsepaket 5 dagar med helpension. Då man vandrar 
i grupp. 

Alla 5 vandrarhemmen har cykeluthyrning, Korrö har även kan-
otuthyrning. Vandrarhemmen har också vandringskartor och 
ledbeskrivningar till försäljning, det går även bra att själv skriva 
ut från www.utvandrarleden.se , där finns leden beskriven. Våra 
paketerbjudanden finns på www.utvandrarleden.info. 

För bokning av paket kontakta:

Långasjö Vandrarhem STF: 0471-503 10

Eva Garami

Tiden ur led!
Tala om att jag blir förvånad, när jag var ute på en skön prom-
enad den 12 januari, och hittade detta ståtliga exemplar av gul 
kantarell. Jag brukar plocka kantareller i juni-september.
Samma dag hittade 
jag en fin pensé i min 
trädgård. Den 2 febru-
ari fanns det även smul-
tronblad väl synliga.

Är det redan sommar, 
eller har växterna tagit 
fel på årstiderna?

Ethel Svensson



Rätta svaret på förra 
numrets korsord 

Vinnare blev Henrik Hultbrant, Nybro. 
Grattis säger vi och som pris skickar vi 
två biobiljetter till Emmaboda Bio. 

Redaktionen
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  Manusstopp Utgivning 
Nr 1  15 febr      29 febr
Nr 2  2 maj      16 maj 
Nr 3  22 aug       5 sept 
Nr 4  7 nov      21 nov

Loppis i Strängsmåla!
Många har nog undrat vad det blev av med den gamla 
Pingstkyrkan. Man har sett att det lyst och man har un-
drat, vad det ska bli för något.

Yvonne Fransson

Den 17-november 2007 slog Yvonne Fransson upp portarna 
för sin nya verksamhet. 

Den heter Leroy Loppis och garn. Yvonne är bosatt i Lessebo 
och har även där en stor Loppis. Garnet tillhör Elisabeth An-
derskou från Kosta.

När jag var och hälsade på för en tid sedan, sa Yvonne att det 
kommer folk från hela kommunen, även från Lessebo och 
Kosta.

Även Långasjöborna har hittat till henne.

Hon köper från dödsbon och aktioner. Det finns många fina 
saker t.ex. av Bertil Vallin.

Öppettiderna är bara lördagar 11-16.

Ethel Svensson



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 1-08

Lös krysset och skicka det till eller lägg 
lösningen i Träskopostens brevlåda, 
Kyrkvägen 26, 361 95 Långasjö, senast 
den 15 april 2008.

Bland de rätt lösta kryssen lottar vi ut ett 
pris bestående av ett presentkort á 100 
kr skänkt av Långasjö Växthus.

Namn och adress:

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