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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 4  Vintern 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 2009
Manusstopp 13 Februari
Utgivning  27 Februari
Utgivningsplan
Nummer  vecka
Vår  v.  9
Sommar  v.  20
Höst  v.  36
Vinter  v.  47

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”.

Tema Långasjö skola

Mitt i samhället ligger Långasjös skola, 
en skola som vi är stolta över att den 
finns!

Där går våra barn och barn-barn, 
barnen vi känner, bygdens barn.

För samhället är det jätteviktigt att det 
finns en skola!

Redaktionen har i detta nummer besökt 
elever, lärare och personal på skolan. 
Läs vad de tycker om sin skola! En 
f.d. lärare och en f.d. elev skriver min-
nen  från sin tid på skolan. Skolan och 
föräldrarstyrelsen har som vanligt sina 
sidor i tidningen.

Redaktionen

Omslagsbilden
Långasjö skola

Foto: 
Jan-Erik Fransson

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 

Hembygsstugan sponsrar

Träskoposten!

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

Redaktionen
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Vill du hjälpa till att sprida lite ljus över Långasjöbygden så kan du tända en 
marschall, lykta eller något annat som lyser upp i vintermörkret.  
Den 13 december gör vi ett försök att ordna lite extra trevligt kring vårt 
luciafirande i Långasjö och vi hoppas att du vill hjälpa till. En enkel sak, men 
om alla hjälps åt blir det något helt fantastiskt!  

Tänd ett ljus och låt det brinna, låt aldrig hoppet försvinna. Det är mörkt nu men 
det blir ljusare igen…. 

   En ljus idé från Sockenrådet 

Hembygdsstugans               
höstfest
I år hade vi vår traditionella höstfest på Villa Gröningen 
i Alsjöholm.

Det var en upplevelse att möta en kvinna som själv lagade all 
god mat, sydde barnkläder, guidade i kyrkan och vid kaffet tog 
fram sitt dragspel och ledde allsång. 

Under dagen hade vi naturligtvis också omröstning om hur vi 
skulle fördela en del av det överskott som vi fått. Vi kommer 
också att köpa in flera nya trädgårdsmöbler och lite annat som 
behöver bytas ut. 

Det har i år gått väldigt bra så vi beslöt att dela ut 4 000: - kr 
vardera till Nattvakterna, Träskoposten, Kamratföreningen 
Brandvärnet, Allégården och Skepens badplats (ny brygga).

Vi är varje år lika glada för att vi kan göra detta och att pengarna 
kommer alla Långasjöbor till del. 

Vi önskar en God Jul och ser fram emot våren när vi öppnar 
igen.

”Kaffetanterna” i Hembygdsstugan

”Kaffetanterna” framför Villa Gröningen   Foto Anne-Marie Månsson
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Lediga hus och lägenheter 
i Långasjö

Lägenheter
EBA 0471-24 98 30

Skogsvägen 1E och 1F.  Båda är ettor 
49 kvm

Lediga omg.

Kyrkvägen 36 2:a, 69 kvm, andra vånin-
gen

Kyrkvägen 28, 2 styck, 52,6 kvm, 2 rum 
& kök

Kyrkvägen 28, 58,5 kvm, 2rum & kök

Dessa är klara 1/10 2008

Hus och gårdar
Skurebo 402, hästställe, 7 rum & kök, 
795 000:- el. högstbjudande

Emmaboda Fastighetsförmedling

Henrik Malmqvist

0471-337 60

Bredalycke 11

Hela anläggningen: 1 200 000:-

Enfamiljshus, 5 rum & kök.

Långasjö, Kyrkvägen 53 

1 ½ plans villa, 395 000:-.

Jan Andersson Fastighetsbyrån Emma-
boda. Tfn: 0708-25 62 64, 0481-184 00

Klasatorpare i 
Mörebygden
Årets resa för aktiva på Klasatorpet 
gick österut med Dackebuss 6 sep-
tember, 2008

Första stoppet blev i Kulebo. Här finns 
”Slottet i skogen”

Vi gjorde en guidad rundvandring under 
Kurt Karlssons ledning.

Bondsonen från Kulebo - Staffan Axels-
son, byggnadsingenjör med framgångsri-
ka firman Mörebyggen – har tillsammans 
med sin hustru skapat ett eget paradis på 
jorden, djupt inne i skogen. Vattensjuk 
mark vid Torsås-ån har förvandlats till en 
obeskrivligt vacker Karolinerherrgård i 
1700-tals stil. Här finns orangeri, engelsk 
park, en egen sjö, en konstfullt anlagd 
vin- och rosengård samt kräftodlingar. 
Ett eget kraftverk driver anläggningen. 
Vi vandrade runt i området på stigar 
kantade med massor av rhododendron. 
Vi befann oss i en sagovärld!

På Dalskärs sjökrog i Bergkvara fick vi 
förmiddagskaffe innan resan gick vidare 
till Värnanäs, en av Smålands största 
egendomar, vackert belägen vid Kalmar 
sund.

Här berättade guiden Lars Larsson från 
Södermöres hembygdsförening historien 
kring det Oxenstiernska godset.

Efter en god lunch på Stufvenäs Gäst-
gifveri går färden vidare genom södra 
Möre till Ljungbyholms sockenmagasin. 
Det är byggt i tre våningar och är ett av 
de vackraste och bäst bevarade i Sver-
ige. Sockenmagasinen fungerade som 
ett lånemagasin vid missväxtår. Idag är 
det hembygdsmuseum, fyllt med gamla 
bruksföremål. 

Vi besökte Ekenäs som förr var ett han-
dels och sjöfartsamhälle vid Kalmarsund 
men idag en idyllisk sommarort med 
båthamn och småbåtsvarv. Det stora 
hamnmagasinet står kvar och påminner 
om sjöfartslivet i forna dagar. 

Därefter gick färden till Rödfyren i Kol-
boda. Den väldiga slagghögen härstam-
mar från Lovers alunbruks verksamhet 
under åren 1724 – 1841.

Här tar vi farväl av vår guide och tackar 
för all information vi fått under resans 
gång.

På Vassmolösa gästgivaregård serverades 
eftermiddagskaffet innan vi återvände 
hem till Långasjö.

Berit Johansson

”Slottet i skogen” i Kulebo

STORT TACK!

Vi vill härmed tacka “Kaffetanterna” för det fina bidraget till vår nya brygga vid 
badplatsen i Skepen.

Hälsningar Thomas Fredriksson, Ordf.
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VISOR & DIKT 

I 

JULETID 

 
KOM, DELA EN STÄMNINGSFULL KVÄLL I 

JULENS TECKEN 

MED ETT GÄNG ARTISTER  

FRÅN OLIKA DELAR AV SMÅLAND 

Lördagen den 6 december kl. 17:00 

I Långasjö bygdegård 

Köp er biljett hos Odd och Diana, på Geijerv. 5 i Strängsmåla mellan 1-30 november 

Eller lördagarna den 22 och 29 november, då Diana står vid Långasjö lanthandel 
mellan kl. 10.00-12.00 

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

För mer info. Ring: 070-279 97 08 

 

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!                                        

Långasjö PRO
Mötesdagar

Samtliga mötesdagar kl. 14.00 I Bergstrandssalen.
November, måndagen den 24:e
Dragspelsunderhållning eller krysstävling.

December, måndagen den 15:e
Julbord. Luciatablå. Lotta Odlingsson sjunger med och för 
oss. Anmälan till Olle 504 25.

Januari den 19:e 
Parentation Långasjö präst Thomas Lindh

medverkar.

Februari den 18:e.
Årsmöte Föreningen bjuder på kaffe..

June Eriksson och Olle Henriksson

Galleri Garvaregården får 
hedersomnämnande
Årets hedersomnämnande från bildningsnämnden går 
till Britta och Jan-Erik Fransson i Långasjö.

Britta och Jan-Erik Fransson har blivit tilldelat hedersstipen-
dium för sitt arbete med att öppna konstgalleriet i Långasjö. 

Bildningsnämnden konstaterar vidare att Galleri Garvaregården 
i Långasjö snabbt blivit etablerat och känt för att ställa ut spän-
nande konst av unga, men även etablerade konstnärer. 

“Britta och maken Jan-Eriks renoverarglädje har gjort att vi 
förutom ett galleri fått en värdefull kulturbyggnad, pietetsfullt 
renoverad att tillgå i Emmaboda kommun”, heter det vidare i 
motiveringen som kulturchef  Birgit Ekblad presenterade för 
bildningsnämnden. 

När jag ber Britta kommentera detta fina hedersutnämnande 
säger hon att de blev mycket glada och överraskade över detta 
erkännande. Britta och Jan-Erik vill också passa på att tacka 
för fina kort och blommor som har kommit från grannar och 
vänner.

Ann Fransson

Strands Maskiner
                            Långasjö
                                Tel. 070-671 24 54, 0471-502 20

Långasjö bibliotek informerar

Förra årets neråtgående utlåningstrend har glädjande nog 
vänt! Statistiken hittills för i år visar på en ökning med drygt 
850 lån jämfört med samma period under fjolåret. Tack för 
att ni nyttjar ert bibliotek och låt oss hoppas att läslusten 
håller i sig även fortsättningsvis!

Då jag nu lämnar min tjänst och går en osäker framtid till 
mötes i det stora landet i väster vill jag ta tillfället att tacka 
alla låntagare för de år jag har haft nöjet att tjänstgöra 
vid biblioteket i Långasjö, dvs sedan januari 1999 då Eira 
slutade. Det har varit en givande och trivsam tid med många 
trevliga möten och samtal! Jag tar 10 månaders tjänstledigt 
och sedan får vi se…

Jag önskar min efterträdare lycka till och hoppas att ni är 
lika måna om henne som ni varit om mig!

Varma hälsningar Lena Peterson Engseth
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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

Långasjö Lanthandel

Måndagar - Fredagar 9.00 - 19.00
Lördagar 9.00 -  14.00

Samma tider under hela året

 Service:
 Apoteksvaror och Frimärken
 Tipsombud för Svenska spel
 Harry boy
  

Vi önskar Er varmt välkomna
Babbis med personal

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

Hjälp oss  
att hjälpa

Bli medlem i 
Långasjö 

Röda Korset
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SPF ELVA Emmaboda 
har firat 25-årsjubileum i 
Långasjö Bygdegård. 
Ordföranden Karin Hansson hälsade 110-tal medlemmar 
och inbjudna gäster välkomna - särskilt vår hedersmedlem 
Ulla Hansson, som var med och startade föreningen. Vi 
sjöng SPF-sången tillsammans.

Föreningens historik lästes upp - på vers av Ann-Margret 
Brodin.

Högtidstal hölls av Ulla-Stina Einarsson, från distriktsstyrelsen 
i Kalmar, som överlämnade diplom och bidrag. Mona Jöns-
son från Emmaboda församlingsexpedition överlämnade en 
stor bukett rosor. Kulturbidrag utgick från Maria Dahlström, 
Studieförbundet Vuxenskolan.

Underhållning framfördes av egna fristående sångare och av 
Stig "Alex" Axelsson och Kjell Andersson. Lena Axelsson 
framförde sketchen "Näsan". Eric Andersson sjöng en egen 
visa "Missnöje mellan pensionärerna och regeringen".

Efter jubileumsmåltiden framförde SPF-kören ett knippe 
välkända sånger under ledning av Alex och Kjell. Härefter 
serverades kaffe med tårta. Lotteridragning och en stunds 
dans avslutade festen.

Margaretha Wahlgren

Ordf. Karin Hansson med Jubileumsdiplom till SPF-ELVA 25 år

SPF-kören                                                       Foto Jan-Erik Fransson

Bok Caféet i Långasjö
 

Söker du ett ställe där man kan prata och ha det skönt, 
lyssna på avslappnad musik och titta i fina böcker om 
konst? Eller där man kan ta del av socknens konstnärer 
som målarinnan Elisabet Bergstrand-Poulsen och förfat-
tarinnan Gertrud Lilja?

Då finner du det på Kyrkvägen 51 i Långasjö där Melsene just 
har öppnat sitt lilla Café.

Melsene är konstnär själv och har målat sen barnsben, men 
1984 blev hon konstnär på heltid.

 

Att det blev Långasjö var en ren slump. Förra året hade hon 
en utställning på Gallerie Garvaregården och kände, – här vill 
jag leva och bo, och så blev det.

 

Till alla barn i Långasjö!
Måla eller rita en uggla. Kom sedan och visa upp den på 
Caféet.

Det kommer att bli en utställning av ugglor. Så fatta kritor och 
pennor och börja måla NU.

 

Den 7/12 2008 kommer Elisabeth Anderskou från Kosta 
och visar sina fantastiska stickgarner och olika modeller hos 
Melsene.

 

Öppet är det lördag och söndag 15.00-18.00 med hembakade 
kakor.

 

Melsene hälsar alla välkomna till en skön stund.

Ethel Svensson
Låna en bra film!

Vid vår utflykt till Kalmar här om dagen talade Birgitta 
Aldén och jag bland annat om att vi gillar att se bra film 
på video. 
Men nu är det ju så, att man har sett alla film man själv har 
hemma i hyllan. Vi kunde ju låna varandras filmer, men så gick 
tankarna vidare och nu undrar vi om man inte kunde ha ett 
ställe i Långasjö, där folk kunde lämna sina videor/DVD och 
låna någon de inte har sett tidigare? Visst kunde det väl passa 
bra om jag sätter upp en hylla i Bok Caféet till detta?

Så, här kommer vårt förslag: Har ni goda barn-, familje- eller 
dramafilmer, kanske gamla klassiker, hemma på video eller 
dvd, som ni har redan sett och vill låna ut, så är ni välkomna 
att lämna dem på Bok Caféet. 

Man kan låna i Caféets öppningstider (lö och sö, 15 – 18), det 
koster ingenting och sker under eget ansvar.

Vi kan väl prova hur det går? Välkomna att vara med.

Melsene Laux
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Vinterkalender
November
24/11, kl. 14.00 PRO i Bergstrandssalen

23/11, kl. 18.30 Heliga danser i Sockenstugan

30/11, kl. 9-15 Loppmarknad, Holken i Yxanäs

December
6/12, kl. 17.00 Visor & dikt i juletid, Bygdegården

7/12, kl. 16.00 Lucia i Ridhuset, Långasjö

7/12, kl. 16.00 Garn- och Stickdesign i Bok Caféet

9/12, kl. 12.00  SPF i Vissefjärda Församlingshem

10/12, kl. 19.00 Årsmöte Långasjö GoIF, Klubblokalen

12/12  Lusse-fika på Sparbanken

13/12, kl. 18.00 Luciafirande I Långasjö kyrka

15/12, kl. 14.00 PRO i Bergstrandssalen, Julbord

21/12, kl. 18.30 Heliga danser i Sockenstuga

22-23/12 Glögg & pepparkakor på Sparbanken

Januari
5/1, kl. 18.30 Dans till Landys, Holken I Yxanäs

11/1, kl. 15.00 Knutsfest i Långasjö Bygdegård

18/1, kl. 18.30 Heliga danser i Sockenstugan

19/1, kl. 14.00 PRO i Bergstrandssalen

31/1, kl. 19.00 Dans till Pejes i Bygget Anmälan 504 00

Februari
13/2  Manusstopp Träskoposten

14/2, kl. 19.00 Emmabodadagen i Folkets hus

15/2, kl. 18.30 Heliga danser i Sockenstugan

18/2, kl. 14.00 PRO i Bergstrandssalen

Se även Långasjö Församling informerar 
på sidan 29.

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)

Tack för gott samarbete under 
året!

God Helg 
önskar 

Långasjö Sockens Hembygdsförening

Årsmöte Långasjö GoIF 

Onsdagen den 10 december kl. 19.00 i 
klubblokalen

Välkomna
Styrelsen
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Jag renoverar fönster och dörrar!
Byter tätlister, lagar rötskador, ersätter
skadade delar, kittar, glasar och målar.

Fasta priser, kommer när jag lovar!

Fonsterhantverkare: D.Bondesson, tfn. 0471-502 51 
mobil. 0705-206 407, e-post. bondessons@telia.com

Strängsmåla 121, 361 95 Långasjö. Innehar: F-skattsedel!

����������
�����������������

Som ni alla sett så har det hänt lite på området utanför ridhuset. 
Det röda skjulet har rivits och planen har jämnats till. Det har 
också byggts en liten vall som man skall kunna sitta på intill 
ridbanan. Ridhuset har rödmålats och området jämnats till.

I sommar hade vi en gemensam 2-dags hopptävling med 
Eriksmåla Ridklubb i Lidahult som fungerade så bra att vi 
redan planerar för nästa tävling tillsammans. Vi har också haft 
klubbtävling men tyvärr är det inte så många från vår klubb 
som anmäler sig så vi kanske inte kan fortsätta med det. Den 
28 september anordnade vi en hopptävling med ca 50 ekipage 
som kom till Långasjö och den fungerade bra. Vi har även haft 
Hubertuskul där vi var 18 deltagare och det var väldigt lyckat. 
Vi gjorde en uteritt och åt korv.

Under hösten har Katarina Torstensson som tävlar i SM, 
utbildar unghästar och även vunnit unghästmästerskapet i 
Sverige varit hos oss som hopptränare. Hon tävlar i klasser 
där hopphindrena är 150 cm höga och det är bestämt att hon 
fortsätter att komma varannan vecka även till våren.

Vi har även en dressyrtränare som kommer två gånger i höst. 
Nina Bengtsson som tävlar på Grand prix nivå internation-
ellt. 

Akademisk träning har vi också haft vid två tillfällen i höst och 

två tillfällen inbokade till våren. Vi kan även erbjuda islands-
hästträning för Hanna Eriksson, agility med små hästar. Vi 
har också både hopp och dressyrträning med Ingrid Eriksson 
varje vecka. Ingrid har varit tränare hos oss sedan vi kunde 
börja använda ridhuset. 

Varannan söndag är ridhuset uthyrt för riddarträning. Det är 
en ganska nybildad grupp som kommer till oss och tränar. De 
tar gärna emot nya deltagare och kommer att ha uppvisning 
på lucia.

Söndagen den 7 december kl. 16.00 firar vi lucia i ridhuset i 
Långasjö. Det kommer att bli som vanligt med uppvisningar, 
luciatåg och fikaförsäljning. Då är alla hjärtligt välkomna. 

LHSK/Susanne

VÄLKOMMEN 

ATT FIRA LUCIA MED OSS! 

SÖNDAGEN 7 DECEMBER KL. 16.00  

ENTRÉ 30 KR (lotteri på entrébiljetten)
 

FIKAFÖRSÄLJNING

En hälsning från 
Långasjö 
Hästsportklubb
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Långasjö-profilen

Legenden om Tarzan
Hur närmar man sig en legend? Förslagsvis genom att 
köra långa slingriga grusvägar norr om Långasjö. Mitt i 
skogen bakom en bastant stenmur i de sköna trakterna 
kring Hamburg finns denna omtalade mans bofäste. Man 
skulle kunna säga att han är en vanlig grävmaskinist, 
men det är inte riktigt sant. 1968 fick Tarzan och hans 
lagkompisar i Öster 20 000 entusiastiska fotbollsfans att 
jubla på Värendsvallen i Växjö, där den allsvenska final-
matchen mot Örgryte avgjordes till Östers fördel! 

Son av Långasjö
Men det började i Karsamåla 1941 då gossen Jan Fransson 
föddes och där framlevde sina fyra första år. Jans far job-
bade på Steens Möbler men hade lantbrukar-ambitioner och 
tyckte att stället i Karsamåla var för litet för att försörja en 
familj på. Istället flyttade familjen till grannbyn Strängsmåla 
där de arrenderade Alexanderssons gård. När det blev dags 
för skolgång började Jan i Långasjö skola och hade Gun-Britt 
Alm som lärarinna.

1950 köpte föräldrarna Slättäng, Långasjö och flyttade dit från 
Strängsmåla. 

Jobb och fotboll
Det fanns ett stort fotbollsintresse i Långasjö även på den här 
tiden och det var ”alla” som spelade. Som elvaåring började Jan 
spela i ett åldersblandat lag i Långasjö GoIF. Fotbollsplanen låg 
då neråt Steens och eftersom fotbollsspelarna delade planen 
med ett gäng kor så fick man först mocka innan träningen 
kunde börja! På matcherna fick de mycket stryk i början, 
men skam den som ger sig. Några år längre fram rusade 
Långasjölaget genom seriespelet och vann nästan varenda 
match och kunde slå motståndarna med så mycket som 16-0! 
I 14-årsåldern var skolgången avklarad och Jan fick sitt första 
jobb, det var att spika böcklinglådor hos Tage Klasson. Andra 
jobbet var som springschas på Hörnans speceriaffär i Em-
maboda och därefter jobb på Evalds sågverk och någonstans 
mitt i där var det dags för militärtjänstgöring i Linköping. På 
bion i Ordenshuset i Långasjö träffade han sin Anna-Greta 
och 1961 gifte de sig och flyttade till Koppekull.

Fotbollsintresset hängde i och 1959 spelade Jan i Långasjös 
A-lag som vann division 6. Laget blev bjudet på en resa till 
Stockholm och fick där titta på kvalmatcher. Nästa säsong 
spelade laget i division 5.

Framtiden tar form
Nu börjar det hända flera avgörande saker i Jans liv. Han får 
jobb på Bröderna Hanssons entreprenadfirma i Emmaboda 
där han får köra lastbil och grävmaskin. Familjen utökas och 
1964 går han direkt över till Öster från Långasjö GoIF och 
den historien är lite gullig så jag drar den här!

Långasjö GoIF hade redan tappat ett par spelare som hade vär-
vats över till Emmaboda. Gert Sandberg, som var ordförande i 
Långasjö GoIF, blev uppringd av Emmaboda-föreningen som 
meddelade sitt intresse för Jan. Men de brydde sig inte om att 
nämna Jan vid namn utan sa att de ville ha ”den där svarte”. 
Gert ilsknade till över deras nonchalans och fräste något om att 
om de inte orkade ta reda på vad han hette så kunde det vara! 
Istället slumpade det sig att Östers tränare även var försäljare 
åt ICA och hade kontakt med Karlsönernas i Långasjö. Vid 
ett tillfälle när försäljaren var på plats tipsade Börje Karlsson 
i affären (som är svåger med Gert) att det fanns en bra fot-
bollsspelare i Långasjö. Jan fick komma till Växjö och provspela 
och sedan var det bara till att skriva kontrakt!

1965 blev året då ”allt” hände. Jan började spela som mitt-
back i Öster, familjen flyttade tillbaka till Jans nyrenoverade 
föräldrahem i Slättäng och han startade egen grävmaskinfirma 
”Jans Hydraulgrävning”

Grävmaskiner är framtiden
När Jan jobbade åt Bröderna Hansson märkte han hur mycket 
jobb de hade, att de aldrig hann i kapp. Maskiner var framtiden 
och Jan köpte in en traktorgrävare som var en alldeles ny typ av 
grävmaskin. Han började gräva kabel åt Emmaboda kommun 
och några år senare gick det så bra att han kunde köpa in en 
traktorgrävare till och anställa en person.

– Och då gick det att tjäna pengar på sin verksamhet, omkost-
naderna var inte så stora som idag, berättar Jan. Föraren hade 
7 kr/timmen+ semesterpeng, inga arbetsgivaravgifter och 
dieseln kostade 12 öre litern. Och inköp av maskiner? – Den 
första traktorgrävaren kostade 102 000 kr, jag lånade 25 000 kr 
av banken, fortsätter Jan. Idag kostar en traktorgrävare cirka 
3 miljoner kronor…

Fotboll på toppnivå
När Jan kom till Öster spelade laget i division två och det var 
träning i Växjö två dagar i veckan samt en match. 1967 gick 
Öster upp i Allsvenskan och träningsdosen ökade till 4 ggr/
veckan och matcher både lördagar och söndagar. Hur hann 
människan? Egen firma, kontrakterad fotbollsspelare och des-
sutom en växande familj!

Tarzan visar upp den allsvenska guldmedaljen från 1968
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Med vid intervjun sitter Anna-Greta och inflikar och kan 
Tarzans historia lika bra som han själv. Hon är förklaringen till 
hur allt gick i lås, för det verkade ha hängt på minuterarna! Jan 
körde traktorgrävare mellan 7-16.30, mestadels i Emmaboda, 
flängde sedan hem och hann ibland äta lite medan Anna-Greta 
slängde in träningsväskan i bilen och sedan bar det iväg de 6 
milen till Växjö. Träningen började 18.00 och slutade 20.00 och 
sedan i sporrsträck tillbaka till grävmaskinerna i Emmaboda 
som skulle servas och förberedas för morgondagens jobb. Jan 
kom hem framåt småtimmarna och skulle sedan sova en stund 
innan nästa dags tidiga revelj. 

– Ja, det var ett härj, medger han och ingen kan nicka mer 
instämmande än Anna-Greta.

Men Öster brydde sig inte bara om sina fotbollsspelare, utan 
även fotbollsdamerna togs väl om hand. Anna-Greta var för 
det mesta med på alla hemmamatcher och det ordnades för 
fruar och fästmör så att de också var inbjudna på arrangemang 
och tillställningar.

5 säsonger spelade Tarzan i Öster tillsammans med andra 
stjärnor som Tommy Svensson (senare förbundskapten för 
fotbollslandslaget, bl a under VM -94), Harry Bild, Inge Ejder-
stedt och Leif  Boda-Fransson. Stig Svensson var lagledare och 
Vilmos Varszegi tränade laget ända fram till allsvenskt guld 
1968. Det rådde fullkomlig fotbollsfeber och 25 000 personer 
följde kvalmatchen. Finalmatchen gick i Växjö mot Örgryte 
och det allsvenska guldet var i hamn, en publik på 20 000 per-
soner följde dramat och jublet ville aldrig ta slut! Dagen efter 
gick Smålandspostens framsida helt i rött och fotbollslaget 
hyllades från landshövdingens balkong av tusentals människor 
nere på torget.

Tarzan spelade med i Öster ytterligare en säsong och så här 
beskrevs han i en fotbollstidning från 1968: ”Jan Tarzan Frans-
son. 27 år, entreprenör, uteförsvarare. Imponerade som stopper 
i fjol. Har stor räckvidd och arbetskapacitet”

På en bild från ett tidningsklipp syns Tarzan på en actionbild i 
en match där kroppen lutar bakåt och ena benet sträcks fram 
för att nå fotbollen. Benet är som ett enormt muskelknippe, 
inget man skulle vilja krocka med direkt, inte ens med bil!

Hur Tarzan kom till
Jan har ett flertal XL- klippböcker som dottern Ann har sam-
manställt. De är fyllda med tidningsklipp om Tarzans och lagets 
framfart i fotbollsvärlden. På något ställe läser jag en förklaring 
till varför Jan fick smeknamnet Tarzan. ”Det säger sig självt, en 
mer hängiven spelare som fullkomligen ger allt, det är en riktig 
Tarzan.” Men denna förklaring ger inte Jan, utan en annan som 
är lätt att ta till sig. När han var fotbollsspelare i Långasjö så 
fick spelarna sig tilldelat fotbolls-shorts utan innebyxa. Detta 
tyckte Jan var obekvämt och kompletterade fotbollsdressen 
med ett par badbyxor av ”Tarzan-modell” som var högsta 
mode då. Ja, resten kan man räkna ut när muntra lagkompisar 
upptäckte detta i omklädningsrummet!

Och en gång Tarzan, alltid Tarzan!

Mera fotboll
Man kan tycka att fotbollen hade gjort sitt i Jans liv efter kar-
riären i Öster, men man förstår vilken hängiven fotbollsspelare 
Tarzan är när han berättar att direkt efter Öster blev det 8 
säsonger i Emmaboda, bland annat i division 2. Efter detta 
spelade han i Långasjö i 5-6 år och slutade inte förrän han var 
46 år! Sedan hann han med ca 10 år som fotbollstränare för 
både herr-, flick- och senare damlaget i Långasjö och spelade 
dessutom med ett antal år i ett Hockey-bockey lag.

Livet som pensionär
Det vet inte Tarzan vad det är.

– Jag jobbar på som vanligt, det är fullt upp och än är det inte 
klart om någon av sönerna vill ta över, säger Tarzan.

Kim har jobbat i företaget i 17 år och även Tom har anslutit 
sig till grävmaskinistyrket. Ann sköter företagets kontorsarbete 
medan yngsta dottern Liss gör något helt annat. 

– Det sämsta med att vara egen företagare är att man inte har 
någon fritid, det är alltid något som det måste fixas med.

Företaget har idag inte bara grävjobb, utan sköter även snöröjn-
ing i Lindås, köper och säljer ved och har en stenåtervinning.

Hit ut till släktgården flyttade familjen 1977, något de inte 
ångrar. 

– Här är lugnt och skönt säger de båda. Huset vilat tryggt ett 
par hundra meter från länsgränsen till Kronoberg.

Då får vi väl se hur länge Långasjös egen guldspelare ångar 
förbi i sina grävmaskiner. Tarzan verkar ha en energi som 
aldrig tar slut!

Text och foto Katarina Jonasson
Jan “Tarzan” Fransson            Foto Fotboll 68
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Långasjö skola i gamla 
sockenstugan
Skolorna i Allgunås och Harebo stängdes 1951 och alla 
skolbarn i Långasjö socken centraliserades till kyrkskolan 
i Långasjö. På grund av detta kom jag till Långasjö kyrk-
skola som lärare i klassavdelningen 3-4. Alla skolklasserna 
fanns då i sockenstugan, som från framsidan såg ut 
likadan som nu, men som på östra sidan hade en tillbyg-
gnad som rymde två salar. Denna tillbyggnad tillkom på 
1930-talet och inrymde då en gymnastiksal på övervånin-
gen och ett klassrum på undervåningen. Det var i detta 
klassrum jag undervisade mina 3-4 or.  

På nedre botten fanns också en lågstadieklass (eller småskole-
klass som det då kallades). Lärare för denna klass var Marta 
Molander. 

Eftersom socknens alla skolbarn skulle rymmas under sock-
enstugans tak blev man tvungen att göra om gymnastiksalen 
på övervåningen till klassrum. Där inrymdes en småskoleklass 
under ledning av Rut Carlsson. 

Upp till övervåningen ledde en lång, rak och ganska brant trap-
pa. Här fanns ett klassrum för klass 5 med Ingrid Johansson 
som lärare och ett klassrum för klass 6 med Henrik Molander 
som lärare. På nedre botten fanns ett kök och ett klassrum på 
norra sidan av byggnaden där klass 7 höll till. Lärare för klass 
7 var det här året John Johansson.

På grund av brist på skolsalar, måste klass 3 och klass 4 slås ihop 
till en klassavdelning med 39 elever. Vid den här tidpunkten 
skulle klasser delas om de överskred 35 elever. Senare sänktes 
delningstalet till 30 elever för mellanstadie- och högstadie-
klasser och 25 elever för lågstadieklasser. Här var det fråga om 
39 elever i en 3-4 klass. Vid den här tidpunkten hade vi inte 
tillgång till vare sig speciallärare, kuratorer eller psykologer. 
Det var verkligen ett jobbigt år. Men tack och lov så hade 
eleverna fått en mycket god utbildning i lågstadieklasserna, 
vilket bidrog till att undervisningen underlättades i den stora 
3-4-avdelningen.  Det var ändå en jobbig tid men också en 
mycket givande och inspirerande tid. Många av eleverna var 
kreativa och kunskapstörstande och det har verkligen gått bra 
för dem i livet.

Mina lärarkolleger var glada och pigga. Jag minns dem med 
värme. John Johansson den idérike, Ingrid Johansson den 
glada och humoristiska, kantorn Henrik Molander med sina 
underfundiga kommentarer, Marta Molander den stillsamma 
och eftertänksamma och Rut Carlsson, som alltid var realistisk 
och praktisk i sitt tänkesätt.

Läsåret 1952-53 följde jag klass 4 upp i 5-an och vandrade upp 
i övervåningen. Så fortsatte åren. Samtliga lärare på mellan-
stadiet följde sin klass från fyran och uppåt. Lågstadielärarna 
följde ettorna t.o.m. klass 2.

Eftersom vi inte hade tillgång till gymnastiksal, fick vi på gym-
nastiktimmarna hålla oss ute på skolgården och där ägna oss åt 
sport och lekar. Vintertid var vi nere på sjön och spelade bandy 
om vädret tillät. Vid dåligt väder fick vi ha inomhusgymnastik 
i klassrummet. Det var inte alltid så lyckat.

På tredje våningen hade inretts en träslöjdsal, där jag och Erik 
Nilsson försökte lära pojkarna använda hyvel, fil och kniv. Men 
träet visade mer än en gång en betänklig tredska och motvilja 
att låta sig formas efter mina och elevernas intentioner, varför 
jag så småningom beslöt att helt gå in för att enbart undervisa 
i andra ämnen.

Som jag tidigare nämnt hade vi en lång och brant trappa från 
ingången på södra sidan upp till övervåningen. Detta hindrade 
emellertid inte en elev i en annan klass än min att hoppa uppi-
från och ner utan att vidröra något trappsteg. Det var en vådlig 
flygfärd. Dunsen vid nedslaget var hörbar i hela byggnaden. På 
grund av risken för allvarlig skada förbjöds dylika hopp, men 
det hände trots detta att eleven ifråga hoppade flera gånger 
till. Frestelsen blev väl alltför stor. Eleven tycktes inte ha något 
obehag av hoppandet.

Vi lärare brukade på en längre rast dricka kaffe tillsammans 
i köket. Där dryftade vi aktuella frågor och planerade ge-
mensamma aktiviteter. Jag minns en gång när det spöregnade 
och barnen hade fått lov att vara inne på rasten, att Marta 
Molander gick iväg till sin klass för att se till att eleverna höll 
sig lugna och inte hittade på några hyss. Hon kom tillbaka 
efter en bra stund och sa, - Kan ni tänka er att några av mina 
elever sitter och spelar kort. Någon har haft kortlek med sig. 
Jag stod bara och stirrade först. Sen sa de att de spelade något 
som de kallade kasino. Det visade sig att om det låg t.ex. hjärter 
2 och hjärter 5 på bordet så kunde den som hade ett kort med 
7 prickar ta dessa båda kort som tillsammans blev sju. Medan 
jag stod och såg på, var de så kvicka att lägga ihop, betydligt 
snabbare än på räknetimmarna. Jag hade inte hjärta att förbjuda 
dem att spela. Kasinospelet var ju riktigt lärorikt, sa den djupt 
religiösa Marta Molander med ett stillsamt leende.

Jag tog så småningom tjänstledighet och studerade vidare vid 
Lunds universitet, varefter jag fr.o.m. läsåret 1962-63 blev an-
ställd som studierektor vid högstadiet i Emmaboda. De övriga 
lärarna och eleverna lämnade den gamla skolan (sockenstugan) 
1965 och vandrade bort till den nybyggda skolan.

Så låg det gamla skolhuset övergivet. Vad skulle nu ske med 
det. Överläggningar skedde mellan kommunfullmäktige och 
kyrkofullmäktige om vilken som fortsättningsvis skulle äga och 
förvalta byggnaden. Det blev Långasjö församling som övertog 
sin sockenstuga från 1866, då den ursprungligen byggdes.

Biskopsvisitation i slutet på 50-talet.
Biskop Elis Malmeström och Gert Sandberg samtalar på skolgården. 
Några av eleverna vill gärna höra vad dom säger. Känner ni igen dom?
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Tillbygget från 1930-talet revs och därmed fick byggnaden sitt 
utseende exteriört som från början. Väggar och trappor flytta-
des om inne i huset. Bergstrandssalen på övervåningen fick sitt 
nuvarande utseende. I övervåningen skapades även utrymme 
för emigrantforskarna. På bottenvåningen i byggnadens norra 
del gjordes lokaler för biblioteket. Efter författarinnan Gertrud 
Liljas bortgång, inreddes ett Gertrud Lilja rum på nedre botten 
i byggnadens södra del.

Tiden då socknens alla skolbarn rymdes inom sockenstugans 
väggar är idag avlägsen. Många unga känner inte ens till den. 
Det är över 40 år sedan skolelever sprang i korridorer och 
trappor i den gamla fina sockenstugan.

Gert Sandberg  Skolhuset i Långasjös gamla sockenstuga

Långasjö skola - 
några minnen.... 
Hösten 1960 var tiden inne för mig att börja skolan! 
Skolskjutsen kom till Brunamåla för att hämta oss barn; 
Håkan, Ove, Mona, min storasyster Lena och så lilla jag. 
Vi stod på backen och väntade på Albert i Sibbahult som 
kom i sin svarta droska, för att via Harebo, Bredalycke 
och Skallebo transportera oss till Långasjö skola. 

Min fröken i 1:an hette Gun-Britt Alm, och skolsalen låg på 
nedervåningen i hörnet mot banken och kyrkan. 

En del morgnar samlades skolbarnen och ''bildade häck" 
utanför stora trappan (mot banken) när fröken och magistern 
- Ingrid och John Johansson - kom arm i arm till skolan. 

Vilket mottagande! ! 

I korridorerna utanför klassrummen fanns bord och bänkar, 
där vi fick äta vår lunch. Det var mackor, saft på sommaren 
och varm choklad på vintern. På sommaren satt vi ofta ute - 
gärna på bänkarna mellan björkarna bortanför fotbollsplanen! 
Ofta fick man springa iväg med saftflaskan och mackorna, när 
getingarna anföll! Och hade man termos med choklad, var man 
tvungen att vara försiktig med skolväskan, så inte termosen gick 
sönder och väskan blev full med choklad och glassplitter... 

Först någon gång 1963-64, tror jag, fick Långasjöbarnen skol-
mat serverad. Mat i fyrkantiga aluminiumformar värmdes i stor 
ugn, och man fick välja 1/1, 1/2 eller 1/4 portion. Så fanns 
knäckebröd, margarin och mjölk att dricka. Oj, vad gott med 
varm mat! Vi åt med god aptit, och jag minns särskilt en rätt 
jag aldrig ätit - varken förr eller senare: Lapskojs -skojigt namn 
på en god rätt!! ”Mattanter” jag minns, var Aina Elofsson och 
Margit Olsson, Brännamåla. 

Det värsta med den gamla skolan var avsaknaden av riktiga 
vattentoaletter - där fanns bara en speciell byggnad bakom 
skolan med äckliga utedass ... Jag väntade in i det längsta in-
nan jag gick dit... 

På rasterna och när vi ev. väntade på skolbussen på eftermid-
dagarna (barnen från 'söder' d v s Strängsmåla, Lida, Skurebo, 
Allgunås o s v fick ibland åka hem först, och vi 'norrbarn' fick 
då vänta utanför skolan, och vice versa) spelade vi brännboll, 
fotboll, lekte pjät och bytte bokmärken och filmstjärnor. Bok-
märken med glitter och filmstjärnor där stjärnan hade sällskap 
av nå'n häst eller hund - dom var värdefullast!! 

Men när vaktmästaren Sivert hade krattat gruset på fram-
sidan av skolan - mot kyrkan till - på lördagsmiddagen, fick vi 
vackert hålla oss därifrån -gruset skulle vara randigt och fint 
till helgen!! 

Lördagar var härliga dagar -lite helgstämning infann sig! Vi 
började med att gå till kyrkan. Fröken eller magistern i täten, 
och vi barn två och två, med våra psalmböcker i nävarna, tå-
gade därefter iväg till kyrkan för en kort andakt. Kyrkoherde 
Jan Redin höll myndigt i samlingen, och någon elev fick läsa 
söndagens evangelietext, och så sjöngs väl någon psalm. 

Därefter badade vi bastu, som fanns i skolans källare. Klass 
efter klass, flickor får sig och pojkar för sig, fick gå ned till 
tant Astrid, som hjälpte oss och höll lite ordning på hela 
tillställningen! 

Och så var det ju roliga timmen också på lördagen!! Vi upp-
muntrades att spela, sjunga, trolla, dra någon rolig historia eller 
visa någon rolig rebus eller annan klurighet på svarta tavlan. 
Dagen avslutades med att läraren läste något kapitel ur någon 
bra och lärorik bok - Nils Holgersson minns jag speciellt! 

Någon gång 1965-66 - när jag gick i 6:an -fick vi flytta över 
till den nybyggda skolan!! Den var så fin, med riktiga toaletter 
och fin gymnastiksal med en massa redskap att hoppa och 
klänga i!! 

Ett nytt kapitel i min skolgång började... 

Margareta Arvidsson, Brunamåla numera Bengtsson, 
Värends Nöbbele
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Långasjö skolas personal!
Vilka är dom?
På Långasjö skola jobbar en hel stab med lärare och annan personal, totalt 20 personer. Några är riktiga 
trotjänare och har undervisat flera generationer av Långasjöbarn! Det är nog inte helt ovanligt att flera 
utav dagens elever har föräldrar som har undervisats av samma lärare. Gemensamt för all personal på 
skolan verkar vara att de trivs och är engagerade i eleverna och undervisningen.

För att få reda på lite mer om personalen besökte Träskopostens reporter Långasjö skola och ställde följande fyra frågor:

– Vad heter du och vilka arbetsuppgifter har du?

– Hur länge har du jobbat här?

– Vad är speciellt med Långasjö Skola?

– Vilka är dina fritidsintressen?

Rektorn Ingrid Bruze fick berätta lite mer i en särskild intervju som du kan läsa på sidan 18.

Här kommer personalens svar:

– Jag heter Ingela Moberg och är klasslärare i 3-4:an, med huvudansvar för 

   fyrorna. Jag är också IT-ansvarig.

– Jag började jobba här 1998, så det är 10 år nu.

– Jag trivs väldigt bra här, det är en mycket trevlig skola. Den är liten och man har 

   nära kontakt med alla. Jag hoppas att barnen känner att man bryr sig.

– Mina intressen är hus och trädgård, promenader och så mina barn förstås.

– Mona Elmdén och jobbar som lärare i klass 2, 3-4 och 5-6.  Täcker upp där 

   det behövs i alla ämnen i klasserna. 

– Jag har jobbat här länge, det är 34 år nu faktiskt.

– Speciellt här är att alla känner alla, närheten till varandra och skolan ligger fint, 

   det är  nära till naturen och vi har en fin skolgård.

– Jag älskar djur, natur och trädgård.

– Marilyn Fransson och jobbar som lokalvårdare och sen är jag vakt vid 

   övergångstället till maten.

– Jag började jobba här nu i höst.

– Man känner alla barnen, bra att jobba på hemmaplan.

– Jag gillar att laga mat, hemmasysslor och att dansa

– Jag heter Anders Johansson, och är fritidsledare.

– Har jobbat 13 år här i Långasjö.

– Det är bra gemenskap och närheten till skog och mark.

– På fritiden är jag politiker och gillar att titta på ishockey.
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– Regina Alriksson och är förskolelärare och jobbar i F-klassen.

– Har jobbat här på skolan i ca 8 år. Innan dess var jag på förskolan Korallen, 

   sedan 1989. 

– Skolan är speciell för den är liten och alla känner alla, mysig och bra gemenskap.

– Fritidsintressen är hästar och fotboll med barnen.

– Lars-Åke Ohlsson jag är vikarierande speciallärare.

– Jag har jobbat på Långasjö skola i flera perioder, jag började här på 70-talet då 

   jag jobbade ett år, totalt ca 4 år.

– Det är en trevlig skola med trevliga barn, Långasjö är ett gott namn och skolan 

   är väl i ordning med bra lokaler. Här fixar man bra uteaktiviteter. 

   Här har man bra kontakt med föräldrarna och föräldrarna ställer också upp.

– Mina intressen är naturen, antikviteter och bygdehistoria.

– Ingvar Elofsson, jag är pedagogisk resurs för en elev i 5-6:an.

– Har jobbat här ett halvår.

– Det är en liten trevlig skola, där man känner alla barnen, bra gemenskap

– Jag tycker om all idrott, motionerar mycket, springer långlopp som 

   Stockholm maraton.

– Maria Hammar, klasslärare i 1-2:an och har hand om kompisrådet.

– Har jobbat här i 8,5 år, jag började min lärarkarriär här.

– Bra att den är liten, alla känner alla, ligger fint.

– Jag spelar piano och fiol, sen spelar jag innebandy.

– Agneta Lindqvist, är barnskötare och jobbar på fritids.

– Har jobbat inom barnomsorgen i Långasjö i 21 år.

– Det är lagom stort, känner många, både föräldrar och barn.

– Att vara ute i naturen och promenera tycker jag om att göra på fritiden.

– Ann Waldemarsson, är förskollärare på fritids.

– Har jobbat totalt 15-16 år mest på fritids

– Speciellt är det närheten. Att det är en liten skola, man ser alla, det är inte lätt 

   att försvinna i mängden.

– Mina intressen är musik, att sjunga, yoga och Qigong.
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– Jan Pålstorp, klasslärare i 5-6:an

– Har jobbat på skolan i 38 år

– Speciellt är ju att vi har föräldrastyrelse

– Vara ute i skog och mark, orientering

– Sven Einarsson, vaktmästare på deltid.

– Jobbat på skolan sen maj 2004.

– Kan inte jämföra med andra skolor, men det är en liten skola som har mindre

   problem och alla känner alla.

– På fritiden är jag mycket vid havet, där vi har en stuga, annars är det familjen 

   och huset. Tidigare har jag varit engagerad i brandvärnet.

– Liselott Sjöqvist, pedagogisk resurs i 3-4:an.

– Började denna termin.

– Liten trevlig skola, gemytlig stämning, det är nog miljön här som gör det så 

   trevligt.

– Jag sjunger i kör på fritiden, tycker om musik och sen pysslar jag mycket, gör 

   bl.a. smycken.

– Agneta Karlsson, teckenspråksassistent i 6:an.

– Det är sjätte året jag jobbar här.

– Trevlig liten skola där man har stora möjligheter att se alla barnen, man vet vad

   alla heter. Det är stor skillnad mot på en stor skola.

– Jag går mycket ut i skogen med min stora hund på fritiden. Tränar och gympar

   lite också.

– Britt-Marie Magnusson, är pedagogisk resurs i alla klasser 1-6.

– Det är andra året här i Långasjö

– Det är få elever, man lär snabbt känna alla. Man jobbar i b-form med 2 års- 

   kurser i varje klass, det är ovanligt för mig. Och att det finns en aktiv 

   föräldrastyrelse.

– Jag motionerar, simmar, promenerar och så gillar jag trädgårdsarbete.

– Lotta Odlingson, musiklärare och chef  för Emmaboda kommunala 

   musikskola.

– Har jobbat i Långasjö 12 år

– Lärarnas vilja att se varje enskild elev är unikt. Man tar tag i problem på ett 

   ärligt och bra sätt. Sen har man starka traditioner som man värnar om.

– På fritiden går jag ut med hunden, pysslar på gården, lagar mat och umgås 

   med vänner.
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– Ragnar Arvidsson, träslöjdslärare.

– Har jobbat här i flera perioder, totalt ca 6 år.

– Skolan har kreativa, trevliga barn med mycket stor arbetslust. Och en underbar

   miljö

– På min fritid är jag radioamatör och pysslar med elektronik som avkoppling

– Lena Johansson, textilslöjdslärare 

– Ca 5 år

– Det är en liten skola och alla känner alla.

– Mina intressen är trädgården, att sy och väva.

– Cecilia Jönsson, jag är teckenspråksassistent i 3-an.

– I snart 3 år har jag jobbat här.

– Det är en liten skola och man lär sig snabbt vad alla barn heter och känner igen 

   många föräldrar också.

– Fritidsintressen är trädgården och att läsa.

Intervju och foto av Eva Garami

Aktiviteter på skolgården

Foto Jan-Erik Fransson
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Rektor: 
Ingrid Bruze
  

Jag har stämt träff  med rektorn på 
Långasjö Skola och vi träffas i sko-
lans personalrum för en pratstund. 
Ingrid Bruze börjar med att berätta 
om sig själv.

”Jag är född år 1952 i Emmaboda och 
har bott här hela mitt liv.” Hon har man 
och tre vuxna barn. Ingrid gick som barn 
på Bjurbäcksskolan i Emmaboda, sedan 
på gymnasiet i Nybro. Efter det började 
hon läsa till röntgenassistent i Jönköping 
men avbröt sedan för att på högskolan i 
Kalmar utbilda sig till förskollärare. Efter 
avslutade studier började hon arbeta på 
en förskola i Tingsryd och sedan på olika 
förskolor i Emmaboda kommun. Hon 
har jobbat på alla orter i kommunen.  

För 6 år sen började hon som rektor för 
Långasjö skola och barnomsorg, men 
uppdelningen har varierat under åren och 
någon period var hon rektor för nästan 
alla förskolor i kommunen. Ingrid berät-
tar att hon nu jobbar 50 % som områdes-
chef  för Långasjö, Vissefjärda, Lindås 
och Johansfors skolor och barnomsorg. 
50 % jobbar hon som rektor för Långasjö 
och Vissefjärda skolor. Det är ett stort 
arbetsområde med mycket ansvar.

Jag frågar vad det innebär att vara om-
rådeschef! – Jo, man har samordning-
sansvar det övergripande ansvaret på de 
aktuella enheterna, svarar Ingrid.

– Vad tycker du är speciellt med Långasjö 
Skola?

– Att vi har väldigt duktig personal med 
bra ”barnsyn”, man har ett bra arbetssätt 
och att alla, nästan alltid är positiva, trev-
liga och på gott humör. Man känner att 
de tycker om att arbeta med barnen. Man 
jobbar bra med miljön och med värde-
grundsarbetet. Skolan har NO-profil 
med hälsoinriktning och man arbetar i 
tvärgrupper med tema natur och miljö. 
Här finns också aktivt miljöråd, kompis-
råd och elevråd/matråd för eleverna.

Ingrid berättar vidare att här finns en 
bra fungerande föräldrastyrelse vilket 
är unikt för kommunen. ”Sen ligger ju 
skolan så fint, med en fantastiskt vacker 
omgivning.”

– Hur fungerar det att arbeta med en 
föräldrastyrelse? 

– Det fungerar jättebra. Det är förstås 
viktigt att personkemin stämmer mellan 
rektor och styrelsemedlemmarna. Ingrid 
berättar att, det finns en stor handlings-
kraft i föräldrastyrelsen, och att man 
tar tag i saker och ting. Man har jobbat 
mycket med lokalflytten som har varit 
ett stort projekt och med cykelvägarna, 
medlemmar i styrelsen har tagit kontakt 
med kommunpolitiker för diskussioner 
om detta. En annan stor sak man ordnat 
är ju cirkusen som blev väldigt lyckad.

Jag får också reda på att föräldrastyrelsen 
träffas en gång i månaden där man går 
igenom vissa punkter och får rapporter 
från bl.a. rektor och bildningsnämnden. 
Föräldrastyrelsen har också stora ans-
varsområden som t.ex. arbetsmiljön på 
skolan.

Just nu jobbar man med det kommande 
nyvalet till föräldrastyrelsen.

Annat aktuellt på skolan just nu är FN- 
dagen som genomförs den 24/10. Alla 
barn har gjort flaggor. 5-6:an håller i 
det hela och ska berätta om barnkom-
missionen, alla klasser ska sjunga och 
spela.

”Lokalflytten har landat och vi är i stort 
sätt nöjda med resultatet, men ibland 
kan det kännas att vi är lite trångbodda”, 
säger Ingrid Bruze. 

”Vi har nu fått ommålat i uppehållsrum-
met i källaren, det planeras eventuellt en 
fritidsgård där”, fortsätter Ingrid.

På skolan är det också dags för ”aktion 

julklappen” som är ett samarbete med 
läkarkommissionen, då man skickar 
julklappar till barn i Moldavien, Ukraina 
och Rumänien. Alla paket innehåller 
samma saker för tullen och rättvisans 
skull. I kommunen är det endast Långa-
sjö Skola som medverkar i detta. Ingrid 
berättar att det känns väldigt roligt att 
kunna skänka lite glädje till barn som 
har det svårt. 

Framtiden för skolan, hur ser den ut?

– I och med lokalflytten, tycker vi att vi 
har gjort vårt och kan känna oss lugna 
inför skolans framtid, svarar Ingrid. Vi 
ska jobba på och kämpa vidare för vår 
fina skola.

Till sist vad har du för fritidsintressen?

– Jag tycker om att läsa och kopplar ofta 
av med en deckare. Skogspromenader 
är något jag också gillar. Sen har jag 
nu tankar på att skaffa en katt, avslutar 
Ingrid Bruze.

Eva Garami

Ingrid Bruze

Långasjö socken 
hade fyra skolor !
 

Det fanns fyra skolor i Långasjö i 
början på 1900-talet. Det var Allgunås, 
Strängsmåla, Långasjö och Harebo.
 

Strängsmåla var den sista som kom till, 
men den första som försvann. Den första 
fasta skolan blev i Allgunås och den     
byggdes 1862.

 

1950 beslutade Kommunalfullmäktige på 
folkskolestyrelsens förslag, att helt cent-
ralisera kommunens skolor till Kyrksko-
lan från och med läsåret 1951/1952.

 

Harebo och Allgunås skolor lades ner 
och alla eleverna flyttades till Långasjö. 
Gert Sandberg var den sista läraren i 
Harebo. Han flyttade med till Långasjö.

 

Ethel Svensson
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Eleverna tycker 
till om Långasjö 
skola
Elever från olika årskurser 
fick svara på följande 
frågor:

1. Vad är bra med skolan?

2. Finns det något som är dåligt med 
skolan?

3. Vad skulle du vilja förändra på sko-
lan/ vad skulle du önska att det fanns 
på skolan?

4. Vilka ämnen tycker du ni skulle ha 
mer av?

5. Har du något roligt minne från sko-
lan?

Och så här svarade de!

Emelie Klasson och Anna Eriksdot-
ter, åk 6
1. Det mesta är roligt! Och så är det bra 
att det inte är så stora klasser

2. Skolan är lite trång, det finns ingen-
stans att vara där inne

3. Skolbyggnaden skulle vara lite större!

4. Idrott och bild

5. När Carolina Clüft var här och när 
Torsten Bengtsson (författare) var här

Edvin Karlsson, åk 6
1. Väldigt god mat! Fin skolgård med 
mycket grönt

2. Vet inget dåligt

3. Fler utesaker, nya fotbollar!

4. Få prova på mer experiment och mer 
hemkunskap.

5. När Carolina Clüft kom till skolan

Albin Klasson, åk 4
1. Det är alltid roligt på skolan. NO är 
roligt!

2. Engelskan är lite tråkig ibland

3. En studsmatta

4. NO

5. Att man har fått prova på olika saker 
som att skjuta luftgevär

Johannes Niklasson, Alfred Sjögren 
och Axel Hagström, åk 5
1. Att den är så liten, det är lagom my-
cket elever

2. Finns egentligen inte så jättemycket 
dåligt

3. Mer fotbollar, mer idrott! Glass på 
torsdagar!

4. Bild och idrott

5. Kommer inte på något särskilt

Oskar Legander, åk F
1. Att leka och spela basket. Att cykla på 
cyklarna, fast nu är det punka.

2. När fröknarna inte är bra. Men idag var 
de jättebra för vi bakade kolakakor!

3. Att det fanns en simbassäng. Jag gillar 
att simma

4. Matte och idrott

5. När vi spelar fotboll allihop

Emily Fransson, Linnèa Månsson 
och Tilda Gunnarsson, åk 2
1. Man får lära sig mycket engelska och 
matte. Att man får lära känna varandra 
och få kompisar

2. För långa mattetimmar, de är jät-
telånga!

3. En glasskiosk och ett café som var 
nära. Lite mer redskap på framsidan. 
Mer rep och en lång tunnel som man 
kan krypa igenom

4. Engelska, lite mer läsa, mer fri lek. Mer 
svenska, bild och musik

5. När vi var på musikal. Skoldiscot. När 
vi spelade afrikanska trummor och när 
vi var på barnens gård!

Emelie Nilsson, Lisa Andersson och 
Rasmus Olin, åk 1
1. Man får god mat. Det är roligt på 
rasterna, man kan leka ute, hänga i repen 
och pussa killarna!

2. Matten och svenskan, man får för 
lite hjälp

3. Karuseller! Nya rep, fler rep. Ta bort 
alla stenar som sticker upp på skol-
gården!

4. Elevens val och idrott

5. Linbanan, när vi var på bio och när vi 
var och red!

Intervjuade gjorde Katarina Jonasson

Emelie Klasson och Anna Eriksdotter

Edvin Karlsson

Axel Hagström, Johannes Niklasson och 
Alfred Sjögren

Linnèa Månsson, Tilda Gunnarsson och    
Emily Fransson

Oskar Legander
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Från skola och barnomsorg i Långasjö 
                        
 Från Föräldrastyrelsen. 

Nu är höstlovet passerat och man kan bara 
förundras över hur fort tiden går.  Dagarna blir 
kortare och man känner att det är svårt att hinna 
med allt man skulle vilja få gjort. En fördel som 
jag kan känna är att man får mer tid för barnen. 
Det är plötsligt inte så jobbigt att hjälpa till med 
läxorna, det kan till och med kännas lite mysigt 
att sitta vid köksbordet och det är becksvart 
utanför. Det märks också att vi närmar oss Jul. 
Hemma diskuteras det önskelistor och var 
Julgranen ska stå i år osv…..
Tittar vi tillbaka så har vi i styrelsen haft en 
hektisk höst där Cirkus Skratt tog en hel del 
energi. Det var en fantastisk föreställning även i 
år, och det kom ca 1200 !! personer. Vi känner 
dock att det får vara några års uppehåll nu, men 
vi får se i framtiden om vi kan få hit dom igen.  
Vi har även jobbat ganska hårt (ihop med Ingrid 
Bruze) att få igång en fritidsgård. Nu har det 
ordnat sig med lokalen (gamla 
uppehållsrummet), men det behövs några 
frivilliga ledare som kan driva fritidsgården. (Se 
separat annons) 
Vi står just nu inför nyval till styrelsen. I dagarna 
har det kommit hem valblanketter till alla 
föräldrar och vi hoppas att alla ser nyttan med en 
styrelse och lägger ner lite tid på vilka personer 
man vill välja in. Jag själv står i tur att avgå och 
det är med blandade känslor man lämnar över 
klubban. Det känns kul att ha fått vara med under 
2 händelserika och intressanta år, men samtidigt 
lite vemodigt då man inte får vara med i 
”hetluften” längre. Jag är säker på att både Malin 
Gunnarsson och Linn Eriksson känner likadant. 
Vi har gjort vårt för denna gång och vill tacka 
alla för förtroendet vi fick.

Till er som så småningom blir invalda och får 
känna på hur det är, vill jag/vi önska Lycka Till 
och till er som är kvar vill jag/vi tacka för gott 
samarbete och självklart ett lycka till i 
fortsättningen.
En nyhet som vi fick veta för några dagar sedan 
är att vår trotjänare Jan Påhlstorp lämnar oss vid 
Jullovet för att ägna sin tid mer åt familj och 
andra fritidssysselsättning. Vi i styrelsen vill 
önska honom och hans familj all lycka i 
framtiden och samtidigt tacka för dessa åren.   

Vi i styrelsen vill härmed tacka personal och 
elever för denna termin och så står vi redo igen 
efter Jullovet med en ny styrelse.  
Det är lite tidigt ännu, men vill i alla fall passa
på att önska alla en
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. 

Råamåla 2008-11-07 
Kent Johansson 
Ordförande i föräldrastyrelsen. 

Vi vill öppna Långasjös fritidsgård!

Vi behöver dig som vill vara med och driva 
fritidsgården. Kanske är du en engagerad            
förälder eller ungdom som vill få möjligheten         
att tjäna extra fickpeng!

Var med från början och skapa en fritids-
gårdsverksamhet som är meningsfull och rolig.

Hör av dig omgående till:
mail: niclas.andersson@euromail.se
Tel/sms: 0708-84 00 01

/Föräldrastyrelsen Långasjö skola
och
Långasjö sockenråd
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Cirkus Skratt – gratisnöje 
för elever och föräldrar!
Solen skiner från en riktigt blå septemberhimmel och det 
är något särskilt med denna dag. Nere vid idrottsplatsen 
är varenda kvadratmeter av grusplanen upptagen av 
en cirkus. I mitten tronar det jättelika cirkustältet och 
som en mur längs med kanterna står cirkusvagnar och 
långtradare.

– Det är det största arrangemanget i Långasjö i år, säger Kent 
Johansson, ordförande i föräldrastyrelsen i Långasjö. 

Så här två timmar innan föreställningen ska gå av stapeln är 
stämningen på cirkusplatsen rofylld. I en vagn står en karl 
och rakar sig vid en tvättho, en kvinna kommer bärandes på 
en kaffebricka och några andra cirkusmedarbetare kommer 
cyklandes på minicyklar och verkar trivas i det underbara 
sensommarvädret. Folk från föräldrastyrelsen och andra fri-
villiga dyker upp för att förbereda skyltar och annat praktiskt. 
Men det mesta jobbet är redan gjort och det har varit många 
dagars jobb med att jaga sponsorer och ordna allt praktiskt. 
– Men så länge vi gör det för barnen är det bara roligt, ler 
Kent. Hela cirkusprojektet är ett samarbete mellan Långasjö 
föräldrastyrelse och Lindås och Johansfors föräldraföreningar 
med Kent Johansson, Katarina Rask, Stefan Berg och Lotta 
Lejon-Stenberg i spetsen. 

Det hela började redan förra året då skolan blev uppringd av 
cirkusen som hade en spelledig dag. De skulle få föreställningen 
till halva priset om de bestämde sig snabbt. På fyra dagar hade 
föräldrarstyrelsen lyckats jaga ihop sponsorpengar och en gratis 
cirkusföreställning för alla barn och föräldrar i ytterområdena 
blev verklighet. 

– Då kom det 1 200 personer och det var rena kalabaliken när 
bilar och folk vällde ner mot Långasjö IP, berättar Kent. 

I år hade man mer tid på sig att få ihop sponsorpengar och 
som vanligt när det gäller Långasjö ställer folk upp med det 
andra som behövs, familjen Gunnarsson lånar ut åkrar till 
parkering, Långasjö GOIF lånar ut grusplanen till cirkusen 
och kommunen bidrar inte med en krona.

Och målet med allas arbete är att barnen i ytterområdena ska 
bjudas på något riktigt roligt!

Vid halv tre är det feststämning i luften! Ett lämmeltåg med 
bilar kryper ner mot idrottsplatsen och en sorlande kö ringlar 
in genom öppningen till Cirkus Skratt. Försäljare ropar ut pro-
gram, popcorn och blinkande neonstavar. Tältet fylls snabbt 
och inne stiger sorlet högre och högre ju närmre klockan 
närmar sig tre. Thore Skogmans käcka låtar ljuder i högtalarna. 
En levande orkester sitter ovanför de röda sammetsdraperierna 
som har strängar av glitter. Så träder Kent Johansson fram 
genom draperierna och hälsar alla välkomna och publiken 
klappar i takt till cirkusmusiken. Föreställningen kan börja!

En lindansös från Ljungskile svävar lekande lätt över linan och 
följs av randiga clowner som går runt och tar i hand och hälsar 
på publiken innan de tumlar runt i komisk akrobatik.   Forts.

Klass 6 och 7 som såg filmen ”Min fröken 
är en utomjording” i Emmaboda Folkets 
hus tisdagen den 30 sept. 

Här kommer två recensioner

Min fröken är en utomjording 
     

Filmen handlade om en skolklass i Danmark. De skulle få en 
vikarie som hette Ulla, hon var en jättesträng lärare. Eleverna 
visste inte om att hon var en utomjording. Men det märkte de 
sen när hennes namn inte fanns med i en lista över alla lärare 
i Danmark. Huvudpersonen var en kille som hette Carl.  Han 
hade en syster som hette Sofie.     

       Jag tycker att filmen var spännande och slutet var lite 
oväntat. 

Av: Sophie Albertsson

Den handlade om en skolklass i Danmark, som skulle få en 
vikarie som hette Ulla.

Barnen tyckte att hon var lite  läskig för hon läste deras tankar 
och visste precis allt om alla. Om barnen skulle göra bra ifrån 
sig så skulle de få åka till Paris med henne, alla barnen blev 
jätteglada. Men när de väl skulle åka till Paris, så kom de inte 
riktigt dit, för de kom till…..

Huvudpersonerna var:

En skolklass med massor med barn och läraren Ulla.

Omdöme:

Den var rätt så bra, den var läskig och spännande.

Men det var ändå lite kärlek i den.

Den får tre av fem stjärnor.

Av: Emelie Klasson             
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             BANKEN OCH JULEN 2008
          
           Under december 2008 kommer vi att ha följande aktiviteter:

             12 december            Luciadagen bjuder vi på ”lusse-fika”
            22-23 december        Vi bjuder på glögg och pepparkakor

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

       *  Utnyttja möjligheten till skatteavdrag genom att pensionsspara.

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

            Kontakta oss så hjälper vi dig gärna att räkna.

                             Så vill vi till slut önska alla våra fantastiska kunder

         GOD JUL och GOTT NYTT ÅR        
                 

        Sparbanken Eken 

 -bygdens bank sedan 1880-
 tel. 0471-24 49 90  fax. 0471-24 49 99

 hemsida www.langasjosparbank.se
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Cirkusdirektören Bo Rönnberg gör ett inpass innan nästa num-
mer och säger att cirkus, det är människor och djur. Sedan får 
vi se djur och det i form av ett antal katter som gör de mest 
häpnadsväckande konster! Publiken jublar när en katt klättra i 
armkrok tvärs över en stång, en hoppar genom en brinnande 
ring, nästa rullar fram på ett klot och klättrar sedan upp på 
en hög stång. Jag tror att katterna fick föreställningens största 
applåder!

Clownerna återkommer i form av hantverkare och barnen 
skriker av skratt när de kanar runt i utspilld färg och kastar färg 
på de barn som sitter närmast. Vi får se hisnande luftakrobatik 
strax under cirkustaket, cirkushästar dirigeras till olika konster 
av en stilig dam, en riktig hjärteknipare i form av en clown 
med en hund som klättrar på stege och oförskräckt kastar sig 
ner i husses famn och en leende svärdslukare som balanserar 
ett brinnande svärd på hakan och slukar eld på löpande band. 
Som delavslutning innan pausen avfyras en kanonkula och folk 
skriker överraskade av smällen!

I pausen erbjuds hoppborg och godis och barnen stimmar 
runt utanför cirkustältet. Vad tycker barnen om föreställnin-
gen hittills? 

Sophie Albertsson och Johanna Torbjörnsson tycker att kat-
terna var bäst. Viktor Gustavsson har varit på cirkus förut och 
gillade mest eldslukaren och katterna.

Systrarna Alva 3 år och Lova 4 år var imponerade av eldkanon-
en och lindansösen och Isak Elofsson gillade katterna.

Efter pausen fortsätter föreställningen med hästuppvisning, 
tjurfäktare och ”tjur” och jonglören Maxim som bollar och 
balanserar en hög ställning på pannan som en dam klättrar 
på. Sedan är det dags för föräldrarna att göra en insats. En 
visslande clown går runt och samlar ihop ett gäng som sedan 
får ta plats mitt i manegen och bjuda på musikuppvisning och 
show. Gissa om folk skrattar och applåderar!

Föreställningen avslutas med vilda västern-nummer med smäl-
lande piskor och sedan återkommer den leende eldslukaren och 
kastar denna gång stora knivar mot en dam som inte ser det 
minsta rädd ut. Han träffar inte henne en enda gång!

Omtumlade väller vi ut ur tältet och tillbaks till verkligheten. 
Får vi se cirkus nästa år med?

Text och foto Katarina Jonasson

Johanna och Sophie gillade cirkuskatterna bäst

Isak Elofsson

Lova och Alva gillar cirkus

Cirkus Skratt
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Företag i Långasjö

Sparbanken Eken          
Långasjö
Så har det då hänt. Långasjö Sockens Sparbank har gått 
ihop med några andra sparbanker och bildat Sparbanken 
Eken som startade sin verksamhet i juni 2008. Men in-
nanför dörrarna till bankhuset i Långasjö möts man av 
samma personal som tidigare och det mesta verkar sig 
likt.

Den nya banken
Ingvar Gustavsson, som har varit bankdirektör i Långasjö se-
dan 1998, är nu kontorschef  och vice VD i den nya banken.

– Varje bank driver sin verksamhet som innan, fast nu har vi 
bl a gemensamma priser och avgifter, berättar han. Kunderna 
ska inte märka någon större skillnad.

Fast hur kom det sig då att de lokala bankerna i Långasjö, Älme-
boda, Ryd, Grimslöv, Åryd och Göteryd gjorde gemensam sak? 
Stig Hermansson, ordförande i bankstyrelsen förklarar: 

– Alla dessa banker ville fortsätta vara fristående, men trycket 
ökade från finansinspektionen att även de små bankerna skulle 
ha samma kontrollapparat som de större. De små bankerna 
med liten personalstyrka kunde inte leva upp till kraven själva 
och för att undvika nedläggning eller fusion med en större 
bank kom små-bankerna överens om att slå sig ihop och 
bilda en större bank. Dessutom var man inte främlingar för 
varandra utan ingick sedan tidigare i samma Sparbankskrets 
med gemensamma träffar mm. Kravet var dock solklart, att 
en bank skulle finnas kvar på varje ort.

Som kund i banken kan man inte mer än glädjas åt detta! Det 
är inte många av de mindre orterna som har en bank idag.

Sparbanken Eken ägs av 6 sparbanksstiftelser varav den i 
Långasjö äger 19 %. Procentsatsen beror på hur mycket eget 
kapital banken gick in med i den nya banken. Stiftelsen i Lån-
gasjö består av 16 huvudmän och det är i stort sett samma 
personer som var huvudmän i den gamla banken. Hälften av 
huvudmännen utses av kommunfullmäktige i Emmaboda och 
hälften utser de själva. Stiftelsen utser en egen styrelse som ska 
se till att gynna sparbanksidèn och den lokala utvecklingen bl.a 
inom kultur, idrott och näringsliv. Denna styrelse är samma 
personer som styrelsen för den gamla banken. – Detta har sina 
fördelar eftersom alla känner verksamheten väl och är lokalt 
förankrade här i bygden, berättar Stig.

Och i skuggan av pågående finanskris refererar han till ett gam-
malt talesätt som blir extra begripligt här: ”Kyrktornsprinci-
pen” Förr sa man att man skulle klättra upp i ett kyrktorn och 
så långt som man såg därifrån, så långt bort skulle banken ha 
sin verksamhet. Då fick man koll på läget och inget oförutsett 
kunde hända.

Stig har suttit med i den gamla bankstyrelsen sedan 1983 och 
är nu ordförande i Sparbanken Ekens styrelse. Han tycker det 

är ett roligt och intressant uppdrag.

Den gamla bankstyrelsen för Långasjö-banken finns inte kvar, 
utan nu är det en gemensam styrelse för Sparbanken Eken där 
en representant från varje tidigare styrelse ingår. 

Fast på en punkt märker vi kunder av skillnaden i alla fall! Våra 
sparbanksdagar, de som gjorde oktober lite extra festliga med 
presenter, gott fika, ballonger, skramlande sparbössor och en 
sällan skådad trängsel, ja de har blivit till en sparbanksvecka. 
Inte lika frikostigt med presenter, fast i alla fall framdukat fika 
och bankerbjudanden, men trängseln kom nog av sig… 

Banken och personalen
I Långasjö är det många i personalen som har varit sin ar-
betsplats trogen i många år. Jag kan räkna ut att fyra av de sex 
anställda bor i Långasjö och att de inte är fler än att det går att 
presentera dem allihop: Ewa Steen, banksäljare, Ulla Gustafs-
son, privatrådgivare, Åsa Larsson, ekonomiansvarig, Tomas 
Alriksson, privatrådgivare och senaste nytillskottet Veronika 
Andersson i kassan.

Och så Ingvar, kontorschefen. Han har redan jobbat här i tio 
år och har funnits i bankvärlden i 33 år. Innan han kom till 
Långasjö jobbade han som kontorschef  på Handelsbanken i 
Emmaboda och kände väl till Långasjö-banken. När VD-jobbet 
blev ledigt var han inte sen att nappa. 

– Det mest positiva med jobbet här är de snabba besluts-
vägarna. 

På Handelsbanken i Emmaboda fattades besluten centralt 
och det var svårt att se resultat. I Långasjö är jag bara ansvarig 
inför styrelsen och vi kan fatta snabba beslut och se snabba 
resultat. Man känner verkligen att det beror på oss här vilka 
resultaten blir! berättar han stolt. Även nu i den nya banken är 
beslutsvägarna snabba även om området är större.

Banken och kunderna
Från början var bankens kunder mestadels från Långasjö 
socken, men idag har det förändrats. Varje år ökar antalet 
kunder med 100-200 och då måste de ju komma från andra 
ställen med. Ingvar gör ett överslag och kommer fram till föl-
jande fördelning: 30 % från Långasjö, 20 % från Emmaboda, 
8% från Skruv, 8% från Kosta (dock inte Torsten Jansson), 
5 % från Vissefjärda, 3% från Algutsboda och övriga 26 % 
från norra Karlskrona kommun med flera ställen. Totalt ståtar 
banken i Långasjö med ca 2 800 kunder! – Det är ett bra betyg, 
konstaterar Ingvar.

Banken var tidig med att låna ut pengar till företag och privat-
personer, ibland ända borta i Kalmar. Ingvar berättar om ett 
våghalsigt lån år 1938 då banken beviljade ett lån på 100 000 
kronor till Kalmar Kol & Trävaruaffär. I dagens penningvärde 
motsvarar det hur mycket som helst!

Den totala utlåningen har ökat genom åren. 1940 var den 
300000 kronor, 1960 4,5 miljoner och i år ligger den på ca 
550 miljoner kronor.
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Banken och bygden
En utav de första saker man fick lära sig som nyinflyttad i 
Långasjö var hur väldigt sammansvetsade banken, hembygds-
föreningen och kyrkan var. Man pratade om treenigheten och 
hur de alltid hjälptes åt. Detta är något som har mejslats fram 
genom åren med start under 40-talet. Det var samma män 
på något sätt inblandade i alla tre. Man kände varandra och 
försökte hjälpa varandra och se till det bästa för bygden. Några 
exempel är Herbert Geijer, Sven Johnson, John Johansson, Jan 
Redin och en från nutiden, Stig Hermansson.

Detta kanske inte märks lika tydligt idag, men effekterna av 
det lever vidare. Här i Långasjö ställer vi upp och hjälps åt och 
behövs det så rycker banken och Geijers in. 

I början på 90-talet skulle plötsligt båda våra lanthandlar av 
olika anledningar läggas ner. Det var otänkbart att samhället 
skulle stå utan livsmedelsaffär. Förre bank-VD:n Björn Lidén 
med flera bildade ett aktiebolag ”Långasjö Sockens butikslokal 
AB” Banken tecknade 25% av bolagets aktiekapital på 900000 
kronor och Geijers lika mycket. Folket i Långasjö köpte resten 
i andelar. Hade inte detta skett, hade vi inte haft någon affär! 
Affären har gått bra tack vare en klok handlare (Babbis) och 
2007 omsatte affären 6,5 miljoner kronor.

Andra exempel där banken har mer än ett finger med i spelet 
är sjörestaureringen, belysningen runt sjön, inredningen av bib-
lioteket på Vilhelm Moberg gymnasiet och nationaldagsfiran-
det. Man sponsrar även Bygdegårdsföreningens verksamhet, 
Långasjö skola, Långasjö ridklubb samt varenda idrottsförening 
i kommunen samt några i grannkommunerna. 

Banken och historien
Ingvar är den senaste i raden av engagerade ”bankdirek-
törer”.

Banken startade sin verksamhet redan 1880 och hade då sin 
lokal i sockenstugan. Den förste direktören hade titeln räken-
skapsförare och hette Gustav Nilsson. Han var författarinnan 
Gertrud Liljas morfar. Fredrik Medin styrde senare banken i 
hela trettio år. Han efterträddes av Herbert Geijer som efter 
sju år inte tyckte att han hade tid längre utan lärde upp sin 
kamrer Sven Johnson som tillträdde 1953 och var verksam 
ända till 1986. Efter honom kom Björn Lidén som satt fram 
till dagens Ingvar.

Lokalen i sockenstugan började bli för trång och man planerade 
för en nybyggnation. 1949 påbörjades bygget av det nya Spar-
bankshuset och 1950 stod det klart. Då var det en modern och 
tidsenlig banklokal och tre lägenheter som inrymdes i huset.

Men hur modern banken än var 1950 så började den bli lite 
för trång när vi kommit in på 2000-talet. 2002 togs beslut i 
styrelsen att bygget skulle börja projekteras och efter utbyggnad 
och totalrenovering stod härligheten klar i december 2003. 
Kundytan är luftig och trevlig och bakom ”skranket” i före 
detta kontorsrum finns ett mysigt personalkök och fikarum. 

Ordet ”socken” försvann från banknamnet när sex banker 
blev en, men vår bank finns kvar och det är en bra bank vi har. 
Pengarna går till oss istället för att virvla bort i finanskrisens 
stormar!

Text och foto Katarina Jonasson

Tomas Alriksson, Ewa Steen, Veronika Andersson, Ulla Gustafsson, Åsa Larsson och Ingvar Gustavsson
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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, vaktmästare 

i kyrkan och Sockenstugan             0471-254 63

Johan Gustafsson, 

vaktmästare på kyrkogården             0471-254 66

hemnummer                                        0477-630 48

Veronika Andersson,  

församlingsassistent                           0471-500 01

Terttu Birane, diakoniassistent             0471-254 67

Ingrid Åsman, ledare i Kyrkis             0471-500 54

Karin Gustafsson,                            0477-630 65

kyrkorådets ordförande

Sven Gustavsson                                        0471-336 36

kyrkonämndens ordförande

Kyrkvärdar
Birgitta Aldén                                          0471-487 22

Tage Eriksson                                         0471-500 96

Elsie Fransson                                         0471-500 77

Veine Franzén                                         0478-210 62

Karin Gustafsson                           0477-630 65

Prince of  Peace
När jag var barn var jag med i ett litet julspel som vi uppförde i 
kyrkan på julaftonen. Vi hade alla fått olika bibelverser att säga, 
och min vers var från profeten Jesaja som i den nya översätt-
ningen lyder: Ty ett barn har fötts, en son är oss given. Väldet är lagt 
på hans axlar, och detta är hans namn. Allvis härskare, Gudomlig 
hjälte, Evig fader, Fredsfurste. (Jesaja kapitel 9, vers 6).

Jag hade ju lärt mig att bibeltexten var ett löfte om Jesus Kristus. 
Men jag hade aldrig tyckt om namnet Fredsfurste, eller Frids-
furste, som det står i den gamla översättningen, som ett namn 
på Jesus. För mig var en furste en hänsynslös maktpolitiker 
som gör allt för att behålla makten, Gustav Vasa är ett exempel. 
Så även om det stod Fred framför furste så kunde det inte ta 
udden av de negativa associationerna av ordet furste. 

Det var först när jag en gång för några år sedan lyssnade 
på en CD-skiva med Händels oratorium Messias som ordet 
Fredsfursten fick en annan innebörd. Georg Friedrich Händel 
levde på 1700-talet. Han dramatiserade händelser ur Bibeln och 
skrev musik till bibeltexterna. Eftersom han bodde i London, 
använde han sig förstås av den engelska Bibeln när han skrev 
Messias. Verket handlar om Jesus födelse, hans försoningsdöd 
och hans uppståndelse från de döda. Ett av körstyckena heter 
”For unto us a child is born”. Varje gång jag spelar det stycket 
blir jag så lycklig. Det beror på den glada musiken och för att 
det engelska ordet för Fredfurste är så vackert. Fredfurste heter 
Prince of  Peace! Fredsprinsen. Det är fantastiskt!

Varför blir det så starkt för mig?

Jo, för att det handlar om arvtagaren, prinsen. Han som ska 
överta det rike som är berett åt honom redan innan universum 
blev till. Gudsriket som vi kallar Paradiset, tillvaron där Guds 
godhet råder i alla ting. 

Men riket hade blivit ockuperat av ondskan. Och Fredsfursten 
är Prinsen, kungasonen, som kommer för att befria sitt rike 
från ondska, lidande och förnedring och för att fullborda den 
fred som Gud tänkte från början. Prinsen väljer att födas in 
i vår värld och dela vårt liv som är fyllt av både glädje och 
drömmar och ensamhet och mörker. Han kommer till oss 
för att befria oss inifrån vår egen verklighet, befria oss till att 
bli allt mera oss själva och för att ge oss del av den fred som 
övergår allt vad vi kan föreställa oss, och som både vi och 
världen behöver. Jesus är The Prince of  Peace. Fredsfursten. 
Det är underbart!

Charles Wesley, en annan engelsman på 1700-talet, är en av 
dem som allra starkast har formulerat vem Fredsfursten Jesus 
Kristus är. 

Barn och broder, Gud och man,
fridens furste heter han,
stillar oro, läker sår,
lär oss bedja Fader vår, 
delar all vår lust och nöd 
mellan födelse och död, 
möter oss en gång på nytt 
när en evig dag har grytt. 
Lyss till änglasångens ord: 
Gud är kommen till vår jord.

Psalm 123, vers 3.

Jag önskar er alla av hela mitt hjärta en adventstid fylld av 
förväntan, en jul fylld av Fredsfurstens frid och ett nytt år 
fyllt av välsignelse.

Thomas Lindh
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Renoveringen kommer 
igång!
Nu är den inre renoveringen av Långasjö kyrka äntligen 
på gång. Vi har fått tillstånd av länsstyrelsen att ta bort fem 
bänkrader under läktaren. På förslagsritningarna nedan 
kan du få en uppfattning av hur det kommer att se ut när 
renoveringen är klar. Handikapptoaletten, städutrymmet 
och det öppna kyrktorget med plats för kyrkkaffe finns un-
der läktaren till höger på bilden, medan samlingsrummet 
och böneplatsen med en ljusbärare finns till vänster. 

Kyrkan stängs 7 januari
Långasjö kyrka hålls stäng från den 7 januari 2009 tills renover-
ingen blir klar under mars-april. Under stängningen kommer 
vi att byta ut elsystemet, installera en ny ljudanläggning och ett 
brand- och inbrottslarm. Vi kommer att förbättra belysningen 
och renovera ljuskronorna. 

Vi kommer också att måla om kyrkan invändigt. Men någon 
större förändring i nuvarande färgsättning är inte aktuell. Passa 
på och upplev kyrkan i dess nuvarande utformning genom att 
vara med i julens gudstjänster!

Medan kyrkan renoveras firas alla gudstjänster på söndagarna i 
Bergstrandssalen. Där kommer också morgonbönen på onsda-
garna att hållas. De flesta dopgudstjänster kan säkert firas där, 
medan alla begravningsgudstjänster sker i Emmaboda kyrka. 
Gravsättningen efter begravningsgudstjänsten sker som vanligt 
på Långasjö kyrkogård. Minnesstunderna hålls som vanligt i 
Bergstrandssalen. Bergstrandssalen kan hyras som vanligt. Det 
kommer att bli en del ommöbleringar hela tiden. Vi ber om 
tålamod och förståelse under den tid renoveringen varar.

Långasjö kyrka har varit grön inuti!
Bänkdörrarna, taklisterna, pelarna och läktarbarriären har varit 
målade i en grön marmorering från 1930-talet till renoveringen 
på 1960-talet, då kyrkan fick sin nuvarande färgsättning. Det 
framkom under den senaste församlingsaftonen om kyrkans 
inre renovering. Antikvarie Liselotte Jumme från Kalmar läns 
museum hade gjort en färgundersökning för att ta reda på 
hur kyrkan har varit färgsatt tidigare. Av Jummes spännande 
presentation kunde man dra slutsatsen att färgsättningen av 
kyrkan har speglat värderingarna i samhället vid olika tider. 
På 1890-talet ådringsmålades t.ex. bänkarna i ekfärg för att 
efterlikna den tidens bild av välstånd med tunga mörka möbler. 
Den gröna marmoreringen som kom därefter skulle efterlikna 
Kolmårdsmarmorn som hade varit exklusiv men som blivit lite 
vanligare under början av 1900-talet. Den nuvarande färgsätt-
ningen är däremot anpassad till altartavlan och följer inte lika 
tydligt trenderna i samhället. 

Totalt 50 personer var med på församlingsaftonen i Socken-
stugan.

Nio bänkar i de fem bänkraderna får vi göra oss av med, medan 
den tionde ska sparas. Det framgår av länsstyrelsens tillstånd. 
Om du behöver en rejäl bänk från 1790-talet, så ska du slå till! 
Inkomsterna från försäljningen går till arbetet som våra mis-
sionärer Anne Sophie och Gunnar Norlén utför i Tanzania och 
till utbildningen av vår stipendiat Alex Kassisi. 

En miljon för konservering
Långasjö kyrka har fått en miljon i kyrkoantikvarisk ersättning 
för konservering av fasta och lösa inventarier i kyrkan. Både 
inredning och inventarier lider av att luften i kyrkan är så torr på 
vintern. Flera föremål måste restaureras eller konserveras som 
det också kallas. Det är bland annat triumfkrucifixet, altartavlan, 
predikstolen och orgelfasaden som skall konserveras. Arbetet 
kommer tidigast igång i slutet på nästa år.

Vi firar högmässa 
i Bergstrandssalen

Köp en kyrkbänk 
och stöd missionen! 
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Kort och gott
VÅRT NYA LJUSHUS vid minneslun-
den invigdes efter minnesgudstjänsten 
på Alla själars dag söndagen den 2 no-
vember. Ljushuset är skänkt av familjen 
Dahllöf  och tillverkat av Hans-Göran 
och Fredrik Dahllöf. 

MÅNGA GÅNGER VILL man gärna 
använda en gravplats som funnits i 
familjen eller släkten vid begravningen av 
kär anhörig. Då går det bra att vända på 
gravstenen och skriva de nya namnen på 
baksidan som nu blir ”framsida”. Genom 
att använda gravstenens båda sidor kan 
man se hur släkten följer släktens gång. 

KYRKONÄMNDEN SOM ANSVA-
RAR för alla fastigheter har beslutat att 
den gamla brandstationen skall inredas 
till vaktmästarlokal.

ALPHAKURSEN HAR 13 deltagare. 
Alpha är en grundkurs i kristen tro för 
vuxna. Totalt nio konfirmander är med 
i konfirmationsläsningen.

KYRKIS ÄR FLYTTAD till varannan 
onsdag jämna veckor kl. 9.30-11.

FLER OCH FLER hämtar vila och kraft 
i morgonbönen på onsdagarna kl. 08. 
Efteråt serveras kaffe och smörgås till 
självkostnadspris.

LÅNGASJÖ FÖRSAMLING HADE 
3 inträden och inga utträden under det 
senaste året. 

LÅNGASJÖ FÖRSAMLING BE-
DRIVER alla kulturevenemang samt 
studiecirklar i samarbete med Sensus 
studieförbund.

Tack Thomas! & Välkom-
men tillbaka Anne!
Anne Liljehorn är tillbaka i tjänst som 
kyrkvaktmästare med ansvar för kyrkan 
och Sockenstugan. 

Thomas Broström som vikarierade 
för Anne slutade 16 november. Tack 
Thomas för alla dina fina insatser under 
sommaren och hösten!

Ring Anne!
Alla bokningar av Sockenstugan görs 
genom vaktmästare Anne Liljehorn, tel. 
0471-254 63.

Barnen och julkrubban 
Vi firar en extra gudstjänst på julaftonen 
med tanke på alla barnfamiljer som har 
svårt att hinna till kyrkan på eftermidda-
gen när det är dags för både Kalle Anka 
och julklappar. Vi samlas kring krubban 
kl. 11 på förmiddagen och möter Jesus 
som kommer till oss för att dela vårt 
liv. Vi hjälps åt att ställa julkrubban i 
ordning. 

Döpta sedan 1 maj 
Minna Franksson, Långasjö,   29 juni.

Max Eidert, Emmaboda,        29 juni.

Benjamin Olsson, Långasjö,   24 aug.

Jojje Helmersson, Trollamåla,  7 sept.

Gaston Axelsson, Långasjö,    12 okt.

William Eriksson, Koppekull,  25 okt.

Neo Fransson, Harebo,           25 okt.

Ella Fransson, Harebo,             8 nov.

Vigda
Magdalena Klasson och Henrik Enlund, 
Kalmar, 7 juni.

Döda sedan 1 maj 
Gösta Gustafsson, Bågsjö,         5 maj.

Gunborg Fredriksson, Brunamåla, 16 
maj.

Elin Petersson, Långasjö,         14 juni.

Elly Svensson, Plaggebo,            2 juli.

Jonas Johansson, Harebokvarn, 30 juli.

Herbert Svensson Lida,            16 aug.

Siw Alm, Sibbahultsmåla,         16 aug.

Thor-Egon Steen, Långasjö,     25 sept.

Lucia-firande i Långasjö den 13 dec
kl. 18.00  Lucia i kyrkan

kl. 17.30-19.30  Lucia-marknad utanför kyrkan med 
försäljning av brödbullar, kakor, godis, äpple och annat som hör julen till

Lotteri         Servering av glögg och pepparkakor

  Behållningen tillfaller helt våra missionärer i Tanzania

Välkommen hälsar Kyrkorådet i Långasjö

Utdrag ur Långasjö    
församlings kyrkböcker
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Gudstjänster och program i vinter 2008-2009 
 Alla onsdagar 08.00 Morgonbön. En onsdag i månaden 

är det mässa. 
 Alla torsdagar  

 
16.00 Andakt på Allégården. Första 

torsdagen i månaden är det mässa. 
23.11 Domsöndagen Kristi återkomst 16.00 Mässa, A Geyer. 
26.11 Onsdag 14.00 Dagledigträff i Sockenstugan. 

”Smålänningar i dikt och ton” med 
kantor Dan Kratz. 

28.11 Fredag 08.00 Skolgudstjänst inför advent. 
29.11 Lördag 14.30 Adventsandakt på Allégården. 

Centerkvinnorna bjuder på kaffe. 
1.12 Första advent Ett nådens år 10.00 Högmässa, Kyrkokören. Fredie 

Moscha, trumpet. Röda korset 
bjuder på kyrkkaffe i Sockenstugan. 

7.12 Andra sön i advent Guds rike är nära 10.00 Högmässa. 
13.12 Lördag 18.00 Luciagudstjänst, Samarrangemang 

med Röda korset.  
14.12 Tredje sön i advent Bana väg för Herren 10.00 Högmässa. 
19.12 Fredag 08.00 Skolans terminsavslutning. 
21.12 Fjärde sön i advent Herrens moder 16.00 Mässa, A Geyer. 
23.12 Tisdag 11.00 Julbön på Allégården. 
24.12 Julafton 11.00 Samling vid krubban.  
  16.30 Julbön. 
 Julnatten Den heliga natten 23.00 Julnattsmässa, Kyrkokören sjunger. 
26.12 Annandag jul, Den helige Stefanos dag 

Martyrerna 
16.00 Mässa.  

28.12 Sön e Jul Guds barn 10.00 Högmässa, A Geyer. 
31.12 Nyårsafton  16.30 Nyårsbön på Allégården. 
  18.00 Nyårsbön. 
1.1 Nyårsdagen I Jesu namn 16.00 Mässa.  
4.1  Sön e Nyår Guds hus 16.00 Musikgudstjänst, S Hjalmarsson. 

Köriosa. 
6.1 Trettondag jul Guds härlighet i Kristus 14.00 Gudstjänst med små och stora, 

Kyrkokören och Lilla kören.  
Julfest i Sockenstugan. 

11.1 Första sön e Trettondagen Jesu dop 16.00 Mässa. 
18.1 Andra sön e Trettondagen Livets källa 10.00 

18.30 
Högmässa. 
Heliga danser. 

25.1 Tredje sön e Trettondagen Jesus skapar tro 16.00 Mässa, A Geyer. 
31.1 Lördag 14.30 Gemenskapsdag på Allégården. 

Kyrkokören sjunger. 
1.2 Fjärde sön e Trettondagen Jesus är vårt hopp 10.00 Högmässa. 
8.2 Kyndelsmässodagen Uppenbarelsens ljus 14.00 Dopets dag, gudstjänst med små 

och stora. 
15.2 Sexagesima Det levande ordet 10.00 

18.30  
Högmässa. 
Heliga danser. 

22.2 Fastlagssöndagen Kärlekens väg 16.00 Mässa, A Geyer. 
25.2 Onsdag 14.00 Dagledigträff. 
  
 
 
 
 
 
 

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

Vi har bussar ni söker oavsett
storlek och resmål 

Alltid till bästa pris

Långasjö

Tel 0471-502 80
Fax 0471-505 95

Bok-Café
Långasjö, Kyrkvägen 51 
  Lör och sön, kl 15 – 18 

... gå på upptäckt i husets 
bokhyllor, njuta en god kopp 

kaffe och kakor i  inspirerande 
atmosfär, träffa grannar och 

nya människor... 
- Arrangemanger med 

uppläsning och utställning- 
Barn och vuxna är välkomna!

Välkomna till

LOPPMARKNAD
Söndagen 30 nov. kl. 9-15

Trettondagsafton
DANS till

Landys Orkester
5/1 2009 

kl. 18.30-00.30

Anmälan till 0477-164 11 eller 0477-620 01

 Holken
    I yxnanäs
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Rätta svaret på förra 
numrets korsord 
Vinnare blev Tom Johansson, Östra 
Erikslund i Väckelsång. Grattis säger 
vi och som pris skickar vi en CD med 
julmusik. 

Redaktionen

Manusstopp för Träskoposten 2009

 Manusstopp Utgivning 
Nr 1  13 febr      27 febr
Nr 2  30 april(tors)  15 maj 
Nr 3  21 aug       4 sept 
Nr 4  6 nov      20 nov

Emmaboda-
dagen 2009     

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

Tanken bakom Emmabodadagen är att vi alla som bor i vår 
kommun skall sätta oss ner och fundera över vilka kommun-
invånare bland oss som har gjort något bra för kommunen, 
samhället, byn eller person, under året som gått. Dessa skall 
lyftas fram och äras för god insats. När man har funderat ut 
vilka personer/grupper och kategorier man vill lämna förslag 
på så skickar man detta till Emmaboda kommun. 

På Emmabodadagen så uppmärksammar vi också alla nya 
företagare som etablerat sig under året.

Nytt för året är att Lions delar ut sitt ungdomsledarestipen-
dium 2009 och Swedbank delar ut sitt ungdomsstipendium. 

De kategorier du kan lämna in förslag på är:

• Årets Kristina (en kvinna över 17 år)

• Årets Karl-Oskar (en man över 17 år)

• Årets ungdom (barn/ungdom 7-17 år)

• Årets bragd

• Årets förening

• Årets handlare 

Lämna in ditt förslag med motivering senast den 19 januari 
2009 till:

Emmaboda kommun

Weronica Stålered

Box 54 

361 21  Emmaboda  

eller maila: weronica.stalered@emmaboda.se 

eller fyll i blanketten på hemsidan. Glöm inte att skriva i kon-
taktperson med adress och telefon om du föreslår en grupp 
eller förening. 

Du kan läsa mer om föregående ”Emmabodadagar” på vår 
hemsida www.emmaboda.se
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Söndagen den 11 januari kl.15 

 
Det blir underhållning, fika, 

dans kring granen och så  
kommer tomten på besök! 

 
Välkommen! 

 
 

Arrangör: Långasjö GOIF´s Supporterklubb 
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Det är trevligt att ännu en gång kunna 
presentera ett korsord specialgjort för 
Träskoposten! 

Det är Dan Bard, Långasjö, som även 
denna gång har bidragit till korsordet . 

Redaktionen framför härmed ett stort 
och varmt tack för bidraget!

Långasjökrysset nr 4-08
Lös krysset och skicka det till eller lägg 
lösningen i Träskopostens brevlåda, 
Kyrkvägen 26, 361 95 Långasjö, senast 
den 1 februari 2008.

Bland de rätt lösta kryssen lottar vi ut ett 
pris bestående av två biobiljetter.

Korsordet finns också som lösblad i 
Lanthandelns entré.

Namn och adress:
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