
Träskoposten Nr 1  2009

Långasjö socken

Nr 1  Våren 2009

Nyhetsblad för
Träsko   ostenp

Tema: Hästar



Träskoposten Nr 1  20092

...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  Vintern 2009

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
Annika Hjalmarsson   0471-505 94
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 150 kr      1/2 sida 600 kr
 1/4 sida 300 kr      1/1 sida 1 200 kr
 privat radannons  30  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 150 kr (avser porto)

Bankgiro
Bg  5049-6561

Nästa nummer 2009
Manusstopp 30 april
Utgivning  15 maj
Utgivningsplan
Nummer  vecka
Vår  v.  9
Sommar  v.  20
Höst  v.  36
Vinter  v.  47

Prishöjningar
Avgiften för prenumeranter har höjts 
till 150 kr/år på grund av höjda porto-
avgifter.

Annonspriserna har höjts med 50 % på 

grund av förändrade sponsoravtal.

Ge bort 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 150 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 150 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.

Tema i nästa nummer
Sommarnumret som också är ett “turist-
nummer”, kommer att ha temat Konst 
och hantverk.

Välkommen med tips och bidrag.

Redaktionen

Omslagsbilden 
Hästen Nökvvi
Västregården                                 

Ur Hannas 
fotoarkiv

Ny medarbetare på 
Träskoposten

Annika Hjalmarsson – återvändare.

Född i Långasjö på 40-talet.

Utvandrade till Lund, senare Värnamo, 
på 70-talet.

Återvände i november 2008.

Yrke: lärare

Gift med Sölve Hjalmarsson, präst.

Adress: Hembygdsvägen 1, Långasjö.

Lämna ditt stöd till 
Träskoposten
För att fortsättningsvis kunna ge ut 
Träskoposten behöver vi allt stöd vi 
kan få. 

Både tryckningen och distributionen 
kostar en slant.  Därför är alla bidrag, 
små som stora, välkomna! 

Bankgironumret till Långasjö Sock-
enråd är 5049-6561. Märk talongen 
“Stöd Träskoposten”.
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Hästar och män-
niskor
Har ni sett dokumentären ”Häst-
mannen”? Finns det särskilda män-
niskor som är speciellt bra på det där 
med hästar? Finns det människor 
som kan ”tala med hästar”.  Vad är 
hemligheten med människor och 
hästar?

Det finns många frågetecken att räta ut 
och i den här lilla betraktelsen finns det 
bara utrymme för tankar och reflektioner. 
Svaren finns någon annan stans. Kanske 
hos någon eller några av alla de hästvän-
ner som lever och verkar i Långasjö?

I Träskoposten nr 3 - 2007, presenterade 
min bästis, Helena Thelin, Långasjös 
första hobbyhäst – gotlandsrusset Olle, 
som rusade omkring på vägarna på 50-ta-
let med mig eller Helena på ryggen eller i 
fjädervagnen. Han var våran under några 
intensiva år och tillsammans med honom 
fick vi en viss inblick i hästars psyke - 
och han i vårt. Han var en helt ung fåle 

när han kom och vi var också unga och 
oerfarna, men som genom ett under blev 
han ändå både inriden och inkörd av oss. 
Detta måste ha skett i samförstånd med 
hästen, annars hade det aldrig gått!

Det finns lömska hästar och det finns 
ärliga. Och jag tror att hästar i likhet 
med människor i hög grad formas av sin 
omgivning. De bönder och skogsbrukare 
som förr var beroende av sina hästar hade 
inte ”råd” att vara ovänliga eller hårda 
mot dem. De behövde ju kunna lita helt 
på sina hästar och då måste tilliten vara 
ömsesidig. Detta är säkert ursprunget till 
s.k. ”horsemanship”. I tyst samförstånd 
utförde häst och förare sitt arbete. Ett 
starkt känslomässigt band kunde uppstå 
mellan de båda. Det svåraste på gården 
var oftast, när man blev tvungen att 
”skicka” hästen.  ”Hästmannen” i filmen 
hade säkert rätt känsla för sina hästar. 
Och kor. Jag kan se hur han står där 
och vädjar till kossan att ställa sig upp, 
så han kan få en mjölkskvätt till gröten: 
”Schysst kossan!” 

I TV-dokumentären ”Hästprataren från 
Provence”, SVT 2, 2009-01-25, kunde 
man se strålande exempel på samarbete 

                           

 

Emmaboda Rotary klubbs välgörenhetstillställning 
i samarbete med Lundaspexarna presenterar: 

Världens bästa Spexkavalkad 
Emmaboda Folkets Hus 

Fredagen den 3 april kl 19.30 

Biljetter finns att köpa på Hotell Amigo eller ring 073‐042 62 01 

 

 

 

människa – häst, som bygger helt på 
ömsesidig respekt, enligt tränaren Jean-
Marc Imbert. Han hävdar att samma typ 
av mental träning kan tillämpas på hästar 
som på hundar. Skillnaden är att hunden 
kan man även umgås med i TV-soffan, 
något som gör förutsättningarna för 
samförstånd ännu bättre. 

Att umgänget med hästar har en läkande 
kraft har vi också hört och sett. Barn 
och ungdomar som utsatts för mobbing 
eller misshandel kan få nytt livsmod, 
när de får jobba med hästar. Tillsam-
mans med hästen behöver de visa mod, 
beslutsamhet och självkänsla för att allt 
ska fungera bra. Människor med olika 
funktionshinder kan få nya möjligheter 
i umgänget med hästar, missbrukare kan 
komma på fötter. Och så alla de barn, 
ungdomar och vuxna, som sköter, tränar 
och jobbar med hästar som en hobby 
eller verksamhet i helg och vardag. Frisk 
luft, rörelse, motion, ansvarstagande, 
mental träning och säkert många andra 
faktorer som ger god livskvalitet. Länge 
leve hästen!

Annika Hjalmarsson
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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

 

 
 

 Många är vi som vill vara med och stödja våra 
barn, ungdomar och äldre i Långasjö GoIF. En del deltar 
aktivt andra lite mer på avstånd. Vill du vara med och 
bidra ett par timmar om året för att stödja våra tjejer och 
killar, så finns vi i klubblokalen kl 19.00 följande 
tisdagskvällar… 

 
3 mars- Obs! Kl.18.00 

31 mars 
28 april 
26 maj 
25 aug 

29 september 
27 oktober 

24 november 
26 januari - Årsmöte 

  
Varmt välkommen - ny som gammal! 

 
Med vänlig hälsning! 

Långasjö GoIF´s Supporterklubb 
 

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!

����������
�����������������

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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Lediga hus och lägenheter 
i Långasjö

Lägenheter

EBA 0471-24 98 30

Skogsvägen 1E och 1F  

båda ettor 49 kvm, lediga omg.

Kyrkvägen 36 2:a 69 kvm andra vån.

Kyrkvägen 36 1:a 3:e vån.

Kyrkvägen 28  2 styck  52,6 kvm 

2 rum & kök

Hus och gårdar

Skurebo 402  Hästställe 7 rum & kök 
598 000:- el. högstbjudande

Jan Andersson Fastighetsbyrån Emma-
boda. Tel:0708-25 62 64, 0481-194 00

5

Långasjö PRO
informerar 

Året 2008
Vårt Julbord blev en fin avslutning på vårt verksamhetsår. Med 
skolans luciatablå, ett läckert julbord och Lotta Odlingsson 
som sjöng med och för oss. 

Under året har vi kunnat glädja oss åt ett mycket högt delta-
gareantal på våra tio medlemsmöten. Den underhållning vi har 
kunnat glädja oss åt har varit:

Sång och musik av Diana och Odd Hagel. Bröderna Gert och 
Leif  Blom med trumpet och dragspel.

Christer Lundgren sång och dragspelsmusik. Kaj Johansson 
berättade om sitt liv och samt sjöng stämningsfulla visor. Klas 
Fredriksson spelade för oss på sina magderburgerdragspel. 

Värdefull information har vi fått av MAS Ann-Britt Johans-
son om kommunens sjukvård, enhetschef  Anita Bäckström 

rörande färdtjänst och omsorg.

Om distriktets verksamhet av distriktsstyrelseledamoten Alf  
Augustsson.

Vid parentationsmötet med verkade vår präst Thomas Lindh 
och kantor Britta Mård.

Mötesförhandlingar med aktuell information vid varje sam-
mankomst.

Studier: Två cirklar om Ölands stora alvar. Fyra cirklar i hem-
bygdskunskap samt en i “Passion för livet”.

Mötesdagar våren 2009

Mars den 23.e  Annika och Sölve Hjalmarsson visar bilder och 
berättar om sina vänner i Lettland och deras levnadsvillkor.

April den 27.e   Långasjöfilm.

Maj  den 25.e    Musikunderhållning.

June Eriksson  Olle Henriksson

Les Congo priset 2008
Vinnare av 2008 års Les Congo pris 
blev Sebastian Abrahamsson 16 år 
från Emmaboda.

Motivering från juryn
Sebastian lyssnar, iakttar och verkar ta till 
sig av goda råd.

Han har kämpat sig upp för de första 
stegen på den långa trappa han har 
framför sig.

Därför känns detta som ett startskott 
för Sebastians vidare musicerande, vare 
sig det gäller som hobby eller profes-
sionellt.

Med en förhoppning att han i framtiden 
ska nå ut med sin musik. 

Odd Hagel

Strands Maskiner
                            Långasjö
                                Tel. 070-671 24 54, 0471-502 20
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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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Vi hälsar alla som har kört eller åkt med Långasjös 
nattvakt välkomna till en träff i Nöjeshuset i Emmaboda. 
Vi träffas för information och bjuder på lite mat och
ev. bowling för de som önskar. Allt bekostas av nattvakten. 

Välkomna till kl.18.00! 
Glöm inte att informera de som åkt med dig! 

Har du några nya som vill vara med och köra,
så ta gärna med dem också.

Samordningsgruppen för

Nattvakten i Långasjö 

OBS! Anmälan senast den 1 mars till
Anders H tfn 503 76, Barbro K tfn 500 04 eller
Mats G tfn 504 57. 

Aktuellt från Röda korset

Äldreveckan
Fredagen den 24 april kl. 14.00 i Allégården.

Underhållning med Ann-Kristine Elgan och Lisa Karls-
son.

Långasjö Rödakorskrets bjuder på kaffe med dopp

Välkomna!

Valborgsmässoafton
Firandet inleds i kyrkan kl. 19.30

Brasan tänds kl. 20.00

Lotteri och korvförsäljning

Välkomna!

Långasjö Rödakorskrets

 

Långasjö Sockens 
Hembygdsförening

kallar till årsmöte i 
Bygdegården, Långasjö

söndagen den 8 mars kl 14.00

Bildspelet Stenminnen framförs av
författarna till boken med samma namn

                                                                                                                         

Smörgåstårta

 Välkomna!                Styrelsen
  

Efterlysning av statister från Utvandrarfilmen

Vilhelm Moberg-Sällskapet har i år (den 27/6) sin tradition-
ella Mobergdag förlagd till Sockenstugan och Klasatorpet i 
Långasjö. Hembygdsföreningen är lokal värd.

Moberg-Sällskapet anordnar föreläsningar mm i Sockenstu-
gan och har beställt lunch och guidning på Klasatorpet. Man 
efterlyser också statister som medverkade i Utvandrarfilmen 
och som skulle vara villiga att närvara och berätta om sina 
upplevelser.

Ruth Elofsson 0471-502 34 eller Stig Hermansson 0471-501 71 
tar tacksamt emot anmälningar till detta.

Tack
Vi vill tacka damerna i Långasjö hembygdsstuga för kaffe 
och underhållning vid flera tillfällen under gångna året och 
även på det nya året på Allégården. 

Tack så mycket.

Långasjö serviceområde

Del av programmet 
vecka 17 
21/4 Kl. 10.00 Musikunderhållning
med elever från Långasjö skola åk. 2
Allaktivitetshuset Långasjö 
22/4 kl. 14.00-17.00 Mässa Emmaboda folkets 
hus, Invigningstalare Christer Jonsson, 
Landstingspolitiker 
Sångunderhållning 50-talsmedley 
Emmaboda PRO:s sånggrupp och Ingrid 
En mängd olika utställare i Dackesalen 
Se utförligt program i Emmabodatidningens 
marsnummer och på kommunens hemsida 
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Vårkalender
Mars
1/3, kl. 16.00 Musikgudstjänst i Bergstrandsalen

1/3, kl. 17.00 Sockenrådets årsmöte i Bergstrandsalen

8/3, kl. 13.00 Kvinnornas dag på Bok-Caféet

8/3, kl. 14.00 Hembygdsföreningens och Bygdegårds- 
  föreningens årsmöten i Bygdegården

8/3, kl. 15.00 Stugmöte i Ulvsmåla

9/3, kl. 18.00 Nattvaktsträff  i Nöjeshuset
19/3, kl. 18.00 Naturvårdsföreningens årsmöte i 
   Sockenstugan
21-22/3  Akademisk ridkonst i ridhuset
23/3, kl. 14.00 PRO i Bergstrandssalen 

28/3  Föreläsning i ridhuset

29/3  Klubbhoppningar i ridhuset

April
3/4, kl. 19.30 Spexkavalkad i Emmaboda Folkets Hus

4/4, kl. 16.00 Bildvisning och föredrag på Bok-Caféet

19/4, kl. 15.00 Stugmöte i Ulvsmåla

21/4, kl. 10.00 Musikunderhållning i Allaktivitetshuset

22/4, kl. 14.00 Äldreveckan i Emmaboda Folkets Hus

24/4, kl. 14.00 Underhållning i Allégården, Äldreveckan

27/4, kl. 14.00 PRO i Bergstrandssalen

30/4, kl. 19.30 Valbogsmässofirande, inleds i kyrkan

30/4  Manusstopp för Träskoposten

Maj
1/5  Klubbhoppningar i ridhuset

2-3/5, kl. 15.00 Stugmöte i Ulvsmåla

9/5, kl. 13.00 Vernissage hos Galleri Garvaregården

12/5  Politikercafé i Biblioteket

21/5, kl. 10.00 Festhögmässa med invigning av kyrkan.

25/5, kl. 14.00 PRO i Bergstrandssalen

31/5  Klubbhoppningar i ridhuset

Se även Långasjö Församling informerar 
på sidan 29.

Långasjö Bygdegårdsförening 

kallar medlemmarna till 

Årsmöte

den 8 mars kl. 14.00 

Storslam för Långasjö
Fyra utmärkelser på Emmabodagalan!

På Alla Hjärtans Dag firar Emmaboda sin egen nation-
aldag med att utse vinnare i ett antal olika kategorier. I 
år gick det verkligen bra för Långasjö som vann hälften 
av alla utmärkelserna!
Förutom de som vann fanns Galleri Garvaregården 
nominerad i klassen ”Årets bragd” och Sockenrådet/
Träskoposten var nominerad som ”Årets förening”

Vi riktar ett stort GRATTIS till våra duktiga Långasjöbor 
som blev utsedda till:

ÅRETS KRISTINA  - Zarah Arvidsson
Det var en mycket rörd och överrumplad Zarah Arvidsson 
som tog emot priset som årets Kristina. I motiveringen står 
det bland annat att hon är en kvinna med många järn i elden 
och som lägger ner mycket tid och kraft på ideellt arbete. Visst 
är hon en riktig Kristina!

Sedan 1973 har hon suttit med i Röda korsets styrelse i Lån-
gasjö, ett uppdrag som hon nu sagt upp och lägger istället sin 
tid och sitt engagemang som föreståndare på Röda korsets 
secondhandbutik, Kupan i Emmaboda. Dessutom sitter hon 
med i Samverkansrådet för Röda korsets fem kretsar i Em-
maboda kommun, är god man åt ett par personer och mentor 
för flyktingar.

Tidigare var Zarah ordförande i Naturvårdsföreningen i tio år 
och lade ned mängder med fritid på att sörja för skötseln av 
Långasjön och dess omgivningar. Och det vackra resultatet av 
det njuter vi i Långasjö av varje dag!

ÅRETS KARL-OSKAR  - Torgny Berntsson
Det blev tredje gången gillt för Torgny, som har varit nomi-
nerad tre gånger tidigare. Därför hade han på känn att han 
skulle vinna denna gång! Han känner sig hedrad och glad 
och ser tillbaka på sitt mångåriga arbete med ungdomarna i 
Emmaboda kommunala musikskola. I motiveringen står det 
att han med sitt lugn och tålamod får eleverna att växa, något 
han känner igen sig i. Många generationer ungdomar har han 
fostrat musikaliskt, ända sedan 1970 då Torgny startade sin 
karriär i musikskolan, men nu börjar han se slutet. – Fram till 
sommaren har jag lovat att jobba, men sedan väntar förmodli-
gen pensionen. Jag hade gärna fortsatt, fast man måste släppa 
fram nytt folk. Och sedan skulle det vara skönt att slippa gå 
upp så tidigt på mornarna, säger han längtansfullt.

– Det har alltid varit roligt att gå till jobbet, stegen upp mot 
musikskolan har aldrig varit några tunga steg!

ÅRETS HANDLARE  - Långasjö Lanthandel
En stor och varm applåd breder ut sig när det står klart vem 
som har vunnit utmärkelsen som årets handlare. Långasjös 
egen ICA-handlare Babbis säger att han blev överraskad men 
att det var kul att vinna!

Babbis har drivit Långasjö Lanthandel sedan 1994 och tack 
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vare att det varit ett så roligt jobb har han fått kraft att lägga 
ned sin tid på det. 2, 5 tjänster sysselsätts i affären och det fina 
köttet och sortimentet gör att folk från bl a Emmaboda kör ut 
och handlar i Långasjö.

Affären är inte bara ett jobb utan ska det gå bra ska även hjärtat 
vara med, man ska visa respekt för kunden, vara ärlig och inte 
minst ha tid för kunden. – Vi som jobbar där ska inte bara 
stressa runt, utan det ska finnas tid till en pratstund, frågor och 
diskussioner. Det får man igen, säger Babbis. Han har aldrig 
varit rädd för att testa nya varor och hela tiden gått efter vad 
han själv skulle vilja köpa och tycker är gott. 

– Alla ska tänka till när de handlar mat och köpa kvalitet istället 
för kvantitet, det vinner miljön på, avslutar Babbis.

ÅRETS FÖRETAG  -Bennsäters sågverk
Denna kategori utses av Företagarna och det är två glada och 
stolta sågverksägare som tar emot utmärkelsen.

– Det är jättetrevligt att bli uppmärksammad! Säger Tomas 
och Jonas Bennsäter som år 2005 tog över företaget efter sina 
föräldrar.

Sågen ligger bara ett stycke från Blekingegränsen och startades 
på platsen av Siv och Berne Bennsäter 1960. Tomas och Jonas 
började jobba där 1979 och firar således i år 30 år på sågen! 

Det är ett litet men strävsamt familjesågverk som lyckats 
klara sig igenom sågverksnedläggningar och uppköp av större 
sågverk.

Idag har företaget 20 anställda och nu när sågverksbranschen 
har en släng av krisen, har det krävts en del schemaomlägg-
ningar och pyssel och knåp för att allt ska gå ihop sig. 

Vi hejar på er!

Katarina Jonasson

Foto Jan-Erik Fransson

Jonas och Tomas Bennsäter utnämns här till Årets företagare av Björn 
Björnlund

Babbis fick utmärkelsen Årets handlare

Torgny Berntsson hedard som Årets Karl-Oskar

Zarah Arvidsson tar emot priset som årets Kristina
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Årsmöte

Långasjö Sockens
Naturvårdsförening

torsdagen den 19 mars
kl 18.00 i Sockenstugan

Välkomna!

Ett stort tack
till alla sponsorer, bidragsgivare samt
till alla som hjälper till med sköteln av

sjön och dess omgivningar.

Den 1 mars efter musikgudstjänsten i 
Bergstrandssalen  (ca 17.00) 

har vi årsmötesförhandlingar i 
Sockenrådet.

Vi bjuder också på en enkel fika.
Alla hälsas välkomna! 

  Långasjö Sockenråd 

BOK-CAFÉ  i  LÅNGASJÖ
8 mars: Kvinnornas dag

Kl.13 – 16, festlig buffé för tjejer, damer, 
kärringar, tanter och andra gäster... 

04 april, kl 16 Innan vintersäsongens slut: 
”I rosornas värld”, bild-föredrag med 
rosenspecialisten Monica Björklund,

Kristvallabrunn
_______________________________
Efter påsk stänger Bok-Caféet och 

öppnar igen i oktober till en ny 
vintersäsong...

Långasjö GoIFs supporterklubb arran-
gerade Knutsdans

Det var fullt hus när Långasjö GoIFs supporterklubb arran-
gerade traditionsenlig julgransdans i Bygdegården söndagen 
den 11 januari. 

Programmet bestod av paketauktion, fika, underhållning och 
dans kring granen. Naturligtvis kom tomten på besök och 
delade ut godispåsar. 

Ingrid Svensson spelade dragspel till dansen, och två flickor 
från Emmaboda, Cecilia Häggqvist och Ida Alfredsson sjöng 
julsånger ackompanjerade av Ingrid Svensson.

Edvin Karlsson och Albin Andersson. Långasjö, spelade varsin 
låt på gitarr respektive piano.

Ann-Helen

Cecilia Häggqvist och Ida Alfredsson sjunger ackompanjerade av 
Ingrid Svensson
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Man är väl inte äldre än 
man känner sig!
 

Jag har alltid haft en dröm om att kunna få rida och hålla 
på med hästar men började rida först på äldre dagar. 
Provade först bara en termin på ridskola i Solna för att 
kunna känna mig för. 

Så flyttade vi ner hit till Långasjö och det hände inte så mycket 
med ridningen förrän Eriksmåla Ridklubb invigde sitt nya rid-
hus i Lidahult, då jag blev en av deras elever. Det var jättekul 
och spännande och jag trivdes väldigt bra där. Svårt förstås 
att lära sig allt man ska kunna för att hästen ska förstå vad du 
vill den ska göra. Man är som äldre också lite försiktigare och 
nog inte så frimodig på hästryggen som ungdomarna, särskilt 
när det gäller hoppning och liknande aktiviteter. Men även 
om jag åkt av hästen några gånger har jag lyckligtvis aldrig 
gjort mig illa.

När pensionstiden närmade sig såg jag möjligheterna att kunna 
ägna mig lite mer åt hästintresset. Jag ville pyssla om häst och 
rida mer än de korta stunder som ridlektionerna i Lidahult gav. 
Och när min man föreslog att vi skulle försöka skaffa oss en 
egen häst så klickade det till. En egen häst var faktiskt precis 
det jag ville ha! 

Sagt och gjort. Vi började se oss runt lite och hörde oss bl a 
för uppe på Västregården där vi sett att man födde upp Island-
shästar. Vi träffade Ingalill och Hanna och fick reda på att man 
hade ett par lämpliga hästar till salu, Emil en ung valack och 
Sending, en lite äldre dam som gett många fina föl och nu med 
sina 19 år på nacken skulle få vila från vidare avel.

Efter en del diskussioner med Ingalill och Hanna valde jag 
Sending som kändes lugn och trygg med unghästmaneren 
betryggande långt bakom sig. Vi gjorde samtidigt upp om 
att hon skulle få stanna kvar uppe på gården med sina gamla 
kompisar. Bra för henne och praktiskt för mig. Idag är hon 
23 år, pigg, duktig och väldigt gosig. Har dock en stark egen 
vilja och vill helst inte rida ut utan sällskap med någon av 
stallkompisarna.   

Jag kunde ju inte så mycket om Islandshästar och deras skötsel 
men Ingalill och Hanna invigde mig snart i det mesta. Tillsam-
mans med Hanna och Ingalill rider jag ut en eller ett par gånger 
i veckan på skogsturer. Vi travar, galopperar och töltar, det är 
helt enkelt underbart!

En gång varannan vecka tar jag ridlektioner i ridhuset för 
Hanna, där vi tillsammans med andra övar samspel mellan 
häst och ryttare. Jättekul! Det finns också en paddock uppe 
på Västregården där jag tränar dressyr. Hanna har invigt mig i 
konsten att longera vilket är både svårt och roligt. Men Sending 
är duktig och kan redan det mesta. Det gäller mest för mig att 
göra mig förstådd.

Så möjligheterna är många. Sending är bland det bästa som 
hänt mig och vi trivs väldigt bra tillsammans.     

Birgitta Karlsson,
hästtokig pensionär

Att vara kunglig hov-      
slagare
Jag träffade Mats Holmstedt för ett tag sedan. Det är sä-
kert inte många som vet vem han är, men han är kunglig 
hovslagare i Stockholm.

Han har jobbat där i c:a 8 år.  Kungen äger 80 till 90 hästar som 
ska vara nyskodda när det behövs. Att han fick jobbet var av en 
slump. Det kom fram en dam på Solvalla en gång och frågade 
om han kunde tänka sig att bli kungens hovslagare?

Vad svarar man på denna fråga? Ja, det är klart att man vill 
och på den vägen är det.

Mats är en kunnig hovslagare m.m. och är alltid med på pa-
raderna som reserv. Om det skulle hända något med någon 
ryttare så skall han kunna ta dennes plats istället.

Själv bor han en ö i Stockholms skärgård med sin familj. Han 
har en egen häst som heter Piggybank och dom leasar tre 
travhästar, varav två kommer från Allgunnes ponnystuteri som 
ägs av Christer Johansson i Allgunås.

Till sist frågade jag Mats om han hade träffat kungen per-
sonligen?

Det hade han gjort under en fikarast.

Vid pennan
Hanna Johansson

Allgunås

Birgitta Karlsson på ridtur med Sending
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Långasjö Hästsportklubb
I november 2001 samlades ett antal småbarnsmammor 
för att träffas och diskutera om de kunde göra något för 
att öka inflyttandet till Långasjö och göra Långasjö lite 
mer attraktivt. De kom fram till att ett ridhus eller gärna 
en ridskola skulle vara bra för Långasjö.
 
Många av mammorna är hästintresserade och visste att det 
fanns mycket hästar i Långasjö med omnejd. De som hade egna 
hästar och ville träna tyckte det var svårt i kommunen eftersom 
det bara fanns ett ridhus och att det drevs av en ridskola vilka 
använde ridhuset på de bästa tiderna för sina lektioner. Vilket 
de måsta för att finansiera ridskolan. Om man som privat ryt-
tare ville träna för instruktör med sin egen häst fick man träna 
efter kl. 21.00 på kvällen om man arbetar dagtid eller åka till 
andra ridklubbar i närliggande kommuner med två ridhus där 
det ena ridhuset var ämnat för privatryttare. 

Det bestämdes att möjligheten skulle undersökas. Mammorna 
skulle undersöka ekonomiska förutsättningar, sponsorer och 
priset på stommen till ett ridhus. Efter mycket funderande 
och diskuterande kom det fram till att det faktiskt var möjligt. 
Visade sig att det var många som kunde tänka sig att sponsra 
till ridhuset och en interimstyrelse bildades.

Långasjö Hästsportklubb bildas
Den 21 februari 2002 bildades Långasjö Hästsportklubb, 
LHSK. Ca 60 personer som var intresserade av att delta 
samlades i Sockenstugan i Långasjö.  Styrelse bildades och 
beslutades att Ridsportförbundets stadgar skulle användas. 

Sedan började arbetet för alla intresserade. Stomme beställdes, 
olika förslag som stockdragning, EU-bidrag, sponsringsavtal 
och aktiviteter för att samla in pengar började. Hemsida och 
egen logga skapades. Den stora frågan var förstås också var 
ridhuset skulle byggas. 

Skytteparksområdet och Arvid Carlssons var de två förslag 
som var mest intressanta. Efter mycket diskussioner föll valet 
på Skytteparken. Platsen är lätt att hitta till, nära vägen och 
strax utanför samhället. Stomme beställdes och markarbete 
och förberedelser för att stommen skulle kunna resas så fort 
som möjligt startade.  

I mitten av december 2002 restes stommen och taket lades. 
Sedan var det bara för alla duktiga och händiga Långasjö-bor 
att börja snickra. Det är otroligt vad mycket tid alla har lagt 
ner för att få ridhuset färdigt. Även snälla människor som inte 
har något hästintresse har hjälpt till med att snickra, måla och 
såga. Inga namn nämns eftersom det är så många som hjälpt 
till och det är lätt att glömma någon. 

Ridhusdelen äntligen färdig
Den 1 november 2003 var ridhusdelen äntligen färdig att 
börja rida i. Lyckan var stor. Ett steg närmre målet. Nu kunde 
ridklubbens verksamhet flytta in i ridhuset. Verksamhet som 
ridlekis, träning för olika ridinstruktörer kunde samlas på 
samma plats. Ridbana ute finns också på området.

Nu återstod ”bara” kafeteriadelen att få färdig. Där var det 
mycket spikning av innerväggar, isolering, målning, tapetsering 
och golvläggning som skulle göras. Många av de som hjälpt 

till har aldrig tidigare tapetserat, målat eller lagt klinkergolv. 
Resultatet blev väldigt bra i alla fall och nästan alla som kom-
mer utifrån berömmer ridhuset och tycker att det är ett av de 
finaste ridhus de varit i. Det skall alla som hjälpt till på ett eller 
annat sätt känna sig väldigt stolta över.

Ridhus med kafeteria har fått mycket material skänkt av olika 
företag och även privatpersoner. Några sponsorer har valt att 
vara anonyma sponsorer. Alla som hjälpt till med att arbeta är 
också sponsorer. De har skänkt många gratis timmar för att få 
ridhuset färdigt och nu står det så stolt på Skytteparksområdet 
och en ny epok har börjat.

Klubbverksamheten i dag
Långasjö Hästsportklubb hyr ut ridhuset och kafeterian var för 
sig eller tillsammans för olika verksamhet. I kafeterian finns 
ett godkänt kök som får användas för lättare tillagning av mat 
och fikaförsäljning. Kakor som klubben säljer i kafeterian 
är det snälla damer som alltid ställer upp och bakar när de 
blir tillfrågade. Ridklubbens kakor har blivit väldigt populära 
bland deltagarna som kommer på de olika aktiviteter klubben 
ordnar. 

För att rida i ridhuset måste man köpa ridhuskort eller rida på 
lektion för någon instruktör. Ridklubben har träning för olika 
instruktörer i dressyr, hoppning, akademisk ridning, island-
shästträning och ordnar även kliniks av olika slag. Klubben 
har även westernryttare och riddare som tränar regelbundet 
i ridhuset. 

Deltagarna till många av aktiviteterna som anordnas är oftast 
utifrån och klubben får visa att Långasjö finns på kartan vilket 
var målet med att bygga ridhus och bilda Långasjö Hästsport-
klubb.

 Det är bara att hoppas på att de tycker att Långasjö är ett fint 
samhälle och kan tänka sig att flytta hit. Långasjö Hästsport-
klubb välkomnar nya medlemmar som vill rida eller hjälpa 
till med ideellt arbete för att sköta anläggningen och ordna 
aktiviteter.

Susanne

Linda Strand rider under en dressyrlektion för Ingrid Eriksson    
Foto ur Tuijas bildarkiv
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Hästtjejer och Hästkillar
Jag har träffat två tjejer och två killar som gillar att rida i 
Långasjö Hästsportklubbs ridhus. 

De två tjejerna som har ridhuskort i Långasjö Hästsportklubb,  
åker till ridhuset för att träna sina ponnyer. Amanda Eriksson, 
13 år med hästen Melanie som bor i Eriksmåla åker gärna till 
Långasjö för att träna. Kompisen Ebba Eriksson, 12 år med 
hästen Amadeus bor utanför Emmaboda mot Nybro tycker 
också det är bra att åka till Långasjö för att träna sin häst. 
Amadeus som är en B-ponny och är skäck (brun och vit) kan 
vara lite busig men inte så mycket att Ebba ramlar av. Melanie 
är lite lugnare också hon är en C-ponny. 

Viktor Gustafsson och Axel Elmersson är två pojkar på 8 år, 
skall bli 9 år i år. De går i 2:a klass i Långasjö Skola och har 
snart ridit i 1,5 år. Det roligaste med ridning är hoppning och 
att galoppera, tycker båda två. Viktor säger att han vill ha en 
egen häst att hoppa med och att vara med på uppvisningar i 
Långasjö Hästsportklubbs ridhus. Axel vill inte ha någon egen 
häst, han tycker det är för mycket jobb med att sköta den. Han 
tycker det är roligt att rida och kan tänka sig att rida mer. De 
är båda överens om att det är svårt att stanna hästen när den 
galopperar. De var med i luciatåget som tomtar när ridklubben 
hade luciafirande och då red de barbacka (utan sadel) på samma 
häst. De har fler kompisar från Långasjö skola som också rider. 
De berättar också att i samma klass som Axel och Viktor är det 
fyra tjejer till som tycker det är jätteroligt att rida. 

Susanne

Amanda Eriksson och Ebba Eriksson tränar gärna i ridhuset

Viktor Gustafsson och Axel Elmersson tycker det är jätteroligt att rida

Långasjö 
Hästsportklubb
informerar
Nytt år och nya aktiviteter. Vi önskar alla en god fortsätt-
ning och att ni vill komma på våra aktiviteter även under 
2009. 
Det var roligt att så många var och tittade på vårt luciafirande. 
Vi hoppas att ni hade lika trevligt som vi. Vi har även haft 
filmkväll med övernattning för ungdomar i kafeterian. Huber-
tuskul blev mycket lyckat med 16 deltagare som deltog i uteritt 
och poängjakt. Odd Hagel har haft musikkafé i kafeterian och 
vi sålde fika till besökarna, vilket var uppskattat.

Måndagen den 23 februari har vi årsmöte kl. 18.30 i kafete-
rian. Förutom de vanliga årsmötesförhandlingarna kommer 
vi att dela ut diplom till den elev som tränar dressyr för Ingrid 
Eriksson och gjort mest framsteg under 2008. Ett hästtäcke 
kommer att delas ut till den person som vunnit klubbens 
championat 2008.

Vi kommer att anordna klubbhoppningar på följande datum 
29 mars, 1 maj och 31 maj. Vill du vara med, skall du anmäla 
dig senast en vecka innan respektive datum. Vill du anmäla 
dig kan du göra det till Jeanette Petersson 0471-503 07 eller 
Carina Legander 0477-630 49 eller maila carina.legander@
telia.com.

Vi kommer även att anordna klubbtävling i dressyr i vår. Håll 

utkik på vår hemsida för information. Hemsidans adress är 
www.lhsk.se. Där kan du för övrigt söka information om de 
nya ridhusavgifterna och medlemsavgiften. Du kan också  
uppdatera dig på vilka regler som gäller i ridhuset. 

Planering för 2009 års Emmaboda Ponny Cup tillsammans 
med Eriksmåla Ridklubb har börjat och vi återkommer med 
datum om när tävlingen blir.

Lördagen och söndagen den 21 och 22 mars är det akade-
misk ridkonst i ridhuset och anmälan görs till Tuija Strand 
0471-502 20

Den 28 mars kommer Jan-Ove Olsson som är lagkapten för 
svenska laget i unghäst VM i dressyr till ridhuset för att föreläsa 
om exteriör och hållbarhet. Jan-Ove är unghästutbildare, ex-
teriör och gångartsdomare och även med i Dressyrkommitténs 
avelsutskott. Anmälan till Carina Legander 0477-630 49.

Hoppträning för Katarina Torstensson anordnas varannan 
tisdag udda veckor. Anmälan till Agneta på telefon 0471-310 
80/076 810 94 06. Vi anordnar även hopp/dressyrträning 
för Ingrid Eriksson. Vill du vara med på Ingrids träning, ring 
Jeanette 0471-503 07. Islandshästträning för Hanna Eriks-
son erbjuder vi också. Vill du anmäla dig, kontakta Birgitta 
Davidsson på tel. 0471-220 32 eller maila eldhastar.smaland@
telia.com

Vi hyr ut ridhuset och kafeterian var för sig till olika aktivi-
teter. Är du intresserad av att hyra kontakta Tuija Strand tel. 
0471-502 20.

Vänliga Hälsningar LHSK/Susanne
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Hästliv på Västregården
Gården ligger vackert på en höjd i utkanten av Långasjö 
samhälle. Här ser man hästarna ute, året runt, i hagarna 
framför husen. Det är vackra islandshästar i alla möjliga 
färger, svarta, bruna, fux, isabell och skäck.
På gården finns 15-20 hästar och här bedrivs hingststation, 
försäljning, inridning och träning av hästar, kursverksam-
het och IR-behandling.

Det är en kall januarikväll och mycket halt när jag kommer 
till Västregården för att träffa Ingalill och Hanna Eriksson. 
De tar emot i Hannas lilla stuga. Den är helt nyrenoverad och 
mycket trivsamt inredd. Hanna visar mig bilder på hästarna, 
det är tävlingsbilder på henne och Nökvvi, islänningen hon 
tävlar med, han är en vacker bleksvart hingst.

Men för att börja från början så ber jag Ingalill berätta om 
gårdens historia. 

”Huset byggdes 1928, det var Bengts (min mans) farfar som 
ägde den. Efter hans bortgång stod det tomt i 10 år, sedan 
köpte vi den 1985”, berättar Ingalill. De började bonderiet 
med tjurar, ungdjur och några får, höns, katter och hundar. 
De byggde först en lösdrift från början med plats för 20 tjurar, 
sedan byggdes en lösdrift till. Som mest hade de då 40 nötdjur 
på gården och alla djur gick då på lösdrift. De har hela tiden 
utvecklat gården, renoverat och byggt.

Ingalill har hela tiden arbetat hemma och skött gården på heltid, 
innan de flyttade hit jobbade hon inom äldrevården.

Det var med Hanna hästarna kom till gården. Hon började 
rida som 5- åring, första hästen fick hon när hon var nio år, 
en welshponny. Sedan blev det shetlandsponny, senare även 
nordsvensk. Hanna har gått på ridskola i Hulan utanför Vis-
sefjärda, sedan i Tingsryd. ”Jag började också rida på ridsko-
lan i Tingsryd”, säger Ingalill skrattande, ”i nybörjar klassen 
tillsammans med 7-8-åringar”.

Första islänningen kom till gården 1995, efter att de hade 
varit på turridning hos Birgitta i Skeppebo och ridit hennes 
islandshästar. Sedan blev det bara fler och fler. ”Det sägs att har 

man en islänning så har man snart ett helt gäng” säger Ingalill, 
och det stämmer ju. ”Ska man beskriva islandshästen är det en 
stor häst i liten förpackning, de har mycket kraft och styrka. 
Sen är det ju gångarterna som är mycket speciella, att de har 
flera gångarter än andra hästar. ”De är också lugna, trevliga 
och lätta att hantera”, fortsätter Hanna.

2002 började de bedriva avel och 2003 köptes hingsten Nökvvi 
och de driver nu småskalig hingststation, för att få fram bra 
familjehästar. De tar emot ston på gården för betäckning. 

Idag finns 17 islandshästar på gården varav 15 är deras egna. 
De har inga nötdjur kvar, det blev för dålig lönsamhet.

När Hanna slutade skolan jobbade hon hemma på gården i 
ca ett år. Hon började då ta emot andras hästar för inridning 
och träning. ”Ett tag hade jag 8 hästar att träna” säger Hanna. 
Hon jobbar nu 80 % på Södra Timber AB, och på sin lediga 
tid jobbar hon hemma med hästarna. Hon och Ingalill tar fort-
farande emot hästar att träna, och sen rider de in alla de egna 
fölen också.  Hästarna börjar ridas in när de är 3,5 år gamla, 
de säljs sen när de är ordentligt inridna.

Hanna är en mycket duktig ryttare, hon tar lektioner varje år hos 
berömda tränare bl.a. i Skåne. Hon tävlar också framförallt med 
Nökvvi. I grenar som endast är för islandshästar som femgång, 
stilpass och speedpass. Hanna förklarar vad det går ut på:

Femgång: där ska hästen kunna alla fem gångarterna (skritt, 
trav, galopp, tölt och pass) de bedöms efter rätt takt, tempo, 
form och utseende.

Stilpass: här gäller det att rida snabbast och snyggast.

Speedpass: 100 m, snabbast vinner.

Som okunnig måste jag fråga vad pass är för något, ”det är 
kamelgång”, förklarar Hanna ”hästen lyfter alltså både höger 
bak och höger fram samtidigt, med sväv moment.”

Jag får också veta att, det finns islandshästar som har alla fem 
gångarter och det finns de som har fyra. På Island har man 
bevarat ursprungshästen, det har inte kommit några nya hästar 
dit sen tusentalet. Inga hästar får tas in i landet, en häst som 
lämnar landet får inte komma tillbaka. Islänningar som tävlar 
utomlands måste alltså sälja sin häst.

Hanna tillsammans med Máni                          Foto Jan-Erik Fransson

Hanna tävlar med Nökvvi                                    Ur Hannas fotoarkiv
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Hanna har deltagit på Svenska Mästerskapen med bra placer-
ingar i både töltgrenar samt passgrenar. På SM nivå har Hanna 
hämtat hem ett silver, 2 brons, en 4:e plats samt en 7:e plats. 
Hon ingick i det Svenska Landslaget 2007/2008. 

I augusti 2008 var Hanna och Nökvvi rankade som följande: 
Stilpass: 3:a í Sverige / 23:a i Världen. Femgång: 10:a i Sverige 
/ 120:onde i Världen. Speedpass: 3:a i Sverige / 35:a i Världen. 
250m Pass: 23:a i Världen.

På gården bedrivs också kursverksamhet. I sju års tid har kurser 
anordnats först på gården och sista åren i ridhuset. De tar hit 
de bästa tränarna i Sverige, och deltagarna kommer från hela 
södra Sverige. De började med detta för att Hanna skulle få 
en chans att utvecklas och samtidigt ge andra möjlighet, det 
blir mer lönsamt så.

Hanna själv håller också ridkurser för elever med islandshästar. 
Varje torsdag hålls grundkurs i ridhuset i Långasjö och varan-
nan vecka i Karlskrona. Man kan också köpa egna lektioner 
av Hanna. Det är som en traditionell ridkurs, med speciell 
träning på gångarterna. 

Hanna berättar att hon även utför behandlingar på hästar med 
IR-ljus. ”Det är en helt ny och unik metod, där man använder 
ett långvågigt pulserande infrarött ljus för lokalbehandling 
samt för stimulering av akupunkturpunkterna. Det är som 
en djupgående massage. ”Vi behandlar muskelsträckningar, 
inflammationer, svullnader, svårläkta sår m.m.” förklarar 
Hanna. Hon har tre- fyra fasta ställen hon åker till och ger 
behandling t.ex. travstall och westernstall. Sen får förstås de 
egna hästarna behandling.

Här på gården kretsar allt om hästar det förstår man ju. Det 
blir mycket ridning för Hanna, hon rider 20-25 gånger i veckan, 
alla hästar som tränas rids 4-5 gånger i veckan. Just nu har 
hon igång fem egna och en inridningshäst. Det blir många 
timmar på hästryggen. Ingalill hjälper förstås också till med 
ridningen.

Eva Garami

Att köra häst
Hanna Johansson är en ung tjej som håller på att köra 
häst på travet. Intresset har väl funnits där hela tiden, det 
började redan som liten tjej när hon fick följa med pappa 
Christer ut och sitta i hans knä när han tränade hästar.

När hon var åtta år började hon att gå kurser för att lära sig 
känna hästar och sela dom. På våren 2008 tog Hanna sin licens 
för att kunna tävla. Hemmabanan är i Tingsryd, men även i 
Kalmar, Moheda och Jägersro har hon tävlat på. Hon har kom-
mit ganska långt fram i täten i alla lopp allt ifrån trea till femma. 
Det är bra gjort av en som inte har tävlat så länge.

Träningen sker på hemmaplan i Allgunås och på de fina vägar 
som finns runt om kring. Tränaren är givetvis Christer, som 
själv tränar sina hästar samtidigt.

Hanna kör på små hästar ännu, men med tiden blir det större 
hästar också.

När man är ute och tävlar så får man många vänner runt om 
i landet. Oftast är hela familjen med så det blir mycket dis-
kuterande om hästar runt om kring. Christer hyr ut travhästar 
och det är dom som Christer träffar när de är ute och tävlar.

Tävlingarna har inte kommit igång än, för de brukar vänta 
tills det blir lite varmare, men i april eller maj börjar det tävlas 
igen. 

Den första tävlingen var en mardröm men det fixade sig tills 
slut, men visst är det nervöst inför alla lopp som hon kör. Man 
vet ju aldrig hur det kommer att sluta, varken för henne själv 
eller för hästen. Hanna har även ridit men som sagt körningen 
tog över hand, Visst kan hon ta en ridtur ibland när andan 

faller på.

Hon har två Shetlandsponnys, Ädel ( valack) och Öken (hingst) 
som hon tävlar med i år, den ena är Allgunnens Ädel och 
den andra Allgunnens Öken. Öken är den som är bäst på att 
springa, men Ädel är den som hon började med. Allgunnens 
Öken har varit utlånad till en familj i Malmö, men kom hem 
för några månader sedan, så han vet vad som gäller när det 
skall tävlas.

Hanna tycker att det är synd att inte flera provar på att köra 
häst, det är bara två flickor från Långasjö som kör och det är 
Hanna Johansson och Emma Fredriksson.

Hon uppmanar flera till att börja för det är en skön känsla att 
susa fram i naturen bakom en lurvig svans.

Vid pennan Ethel Svensson

Hanna Johansson
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Långasjöprofilen

Roland på Holmen
Ja, visst är han vår! Alla här vet vem han är, alla vet vad 
han bor och alla har sett honom svischa förbi i bilen med 
hästsläpet slängande bakefter.
Att livet hans mestadels består av hästar det hade jag 
nog förstått innan intervjun, men efter har den insikten 
definitivt fördjupats.

Släktgården Rungeboholm
Roland tar emot hemma på Rungeboholms gård och där i 
den ståtliga, gula mangårdsbyggnaden på höjden bredvid sjön 
Flaken har Roland och hans familj sitt orubbliga hem.

– Gården har gått i arv i fyra generationer, förkunnar Roland 
stolt, farfars far köpte gården 1882 och sedan dess har den 
gått i arv från far till son. Att Roland och Ann-Christins barn 
kommer att bli den femte generationen kan man väl anta. 

– Och det har alltid funnits hästar på gården, säger Roland 
med eftertryck. Hästintresset verkar också vara något som 
har gått i arv och runnit i blodet från far till son. Redan 1914 
fanns det hästavel på gården och Rolands far Sture Fransson 
hade genom åren ett åttiotal ardennerhingstar. Roland följde 
med sin far på premiering av ardennerhingstar, bland annat i 
Skara, men grabben fick trots detta intresse för en helt annan 
hästras…

Hästar i mängd
Runt gården breder jättestora beteshagar ut sig. Det är väldigt 
vackert och fritt med sjön i blickfånget från huset. I hagarna 
rör sig hästar av raserna shetland, russ, new forest, welsh, 
ardenner, och olika korsningar i stora flockar. Men mest är 
det shetlandsponnyer.

 – På vintern har jag ca 100 hästar hemma, resten är uthyrda. 
Resten, det betyder ca 90 hästar, för vid senaste räkningen 
fanns det 187 hästar i gårdens ägo! Alla har namn och Roland 
kan alla dessa namn!

Men även om gården är stor så räcker inte betesmarken till. 
Hästarna går sommartid på bete i en omkrets kring gården 
av fem mil.

Vi går ut till hästarna och Roland saknar genast en i hagen 
bakom ladugården. Han går och ropar tills hon kommer 
lunkande. I en annan hage går unghästarna. 

– De har jag och Karolina precis börjat tämja så smått och 
Roland berättar om sin filosofi när det gäller träning. – Hästen 
ska ha roligt och känna sig duktig. Det är ingen idé att köra 
slut på dem, det är bättre att avsluta träningen när det funkar 
som bäst, då minns hästen det som något positivt!

En liten bit från gården går en stor flock hästar i olika färger. 
– Man kör ju runt och tittar till alla hästarna flera gånger om 
dagen. Ska du fotografera en häst? Ta inte den då, den här är 
mycket finare! Fotografen ser dock ingen skillnad på en fin 
och en ful häst. Alla är lika söta och nyfikna!

På Rungeboholms gård bedrivs det alltså hästavel och lantbruk. 
Varje vår föds det ca 40 föl, man köper och säljer ca 100 hästar 

om året, hyr ut beteshästar och inte minst, hyr ut hästar till barn 
och vuxna som inte har möjlighet att köpa en egen häst. 

– Det är många som vill hyra häst, jag fattar inte hur alla vet 
det, jag har ju aldrig annonserat!

Hustrun kan intyga att telefonen ringer jämt.

Barn av 40-talet
Roland växte upp som ensambarn på gården och hästintres-
set fick han som sagt med sig i blodet. Det fanns inget an-
nat än hästar i huvudet. 7 år gammal tjatade han sig till sin 
första häst som var ett russ och vid nio års ålder fick han sin 
första shetlands-ponny.  Som nybliven tonåring köpte han ett 
shetlands-sto från Jämtland som levererades med järnvägen 
till Emmaboda. 

– Du vet på den tiden var det jätteovanligt med shetland, de 
gick knappt att få tag på. Så här på landet var hästen ett nyt-
todjur, ridhästar och ponnyer fanns knappt. 

På fritiden var han mycket tillsammans med sina hästintresse-
rade kusiner (Bengt-Åke och Sven-Olof  Rungegård) och de 
körde häst och vagn runt Flaken, red och körde moped till 
hästpremieringar i Nybro och Torne.

Låt oss tänka på att det här var tidigt 50-tal. Grabbar och 
hästar!? Vad sa tjejerna i skolan? Roland hukar i soffan. 

- Ja, det var inget man talade högt om, då hade de nog trott man 
var lite konstig! Hästar var ingen hobby när jag gick i skolan 
och absolut inte för grabbar. 

Som tur var fanns det plats för lite annat också. Roland snodde 
runt på fotbollsmatcher i trakterna och när det var säsong för 
ishockey med Tingsryd så missade han inte gärna en match. 
Och missar inte dem nu för tiden heller.

Skoltiden tillbringades på Långasjöskolor, första året i Allgunås 
skola och sedan blev det Långasjö skola fram till sjuan och där 
tog det slut med Långasjö skolväsende. Konfirmationen skedde 
i Älmeboda och sedan bar det av till Realskolan i Tingsryd.

Roland Fransson framför prisskåpet
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Hustrun påpekar dock att Roland även har gått Lantbrukssko-
lan i Ingelstad och Högalid folkhögskola i Smedby. 

Detta spelade verkligen ingen roll, för sedan blev det hästar 
i alla fall.

Hästavel
1965 blev det allvar av hästintresset och han började handla 
med hästar. Det var i denna vevan Roland förvärvade sin mest 
betydelsefulla shetlands-sto Lotta. Hon har en särskild plats 
i hans hjärta!

Inne på kontoret är väggarna heltäckta med diplom och priser 
som vittnar om en framgångsrik hästavel. De flesta diplom och 
priser har gått till Lottas avkommor i fyrdubbla led. Roland vet 
knappt hur många som kan härstamma från henne.

Många shetland och russ lånar han ut och säljer till travbanor 
runt om i landet, 1 409 hästar har han hittills sålt till en familj 
i Finland.

Förutom hästavel och hästhandel har Roland andra uppdrag 
i hästens tjänst. Svenska hästavelsförbundet har 7-8 premier-
ingsförrättare (hästdomare) i sin tjänst och just Roland är 
en av dem. Även hans kusiner Alf  och Sven-Olof  har detta 
uppdrag. 

Rolands arbetsområde är bland annat Skåne. – Skulle jag ha 
dömt här i Småland hade det blivit jäv. Antingen är det mina 
hästar eller så har jag sålt dem! Så det blir att dra på sig fin-
byxorna och åka iväg på 10-15 utställningar per år och beta av 
50-60 hästar per gång!

Det finns annat i livet än hästar
Fotbollen och ishockeyn är omskrivet, men vad passar väl en 
utåtriktad och social människa som Roland om inte teater! 
Från 1972 till 1994, i 22 år !, turnerade han runt med teatersäll-
skapet Fransson. Sällskapet bestod av långasjöbor, de hade 

ingen stor repertoar, men vad gjorde väl det så länge intresset 
för Vilhelm Mobergs pjäs ”Marknadsafton” var stort i hela 
sydostregionen.

Och dansen har alltid varit ett stort intresse. Kan man gissa 
att det var på en sådan tillställning han träffade sin blivande 
hustru Ann-Christin? Hon kom flyttandes ända från Ronneby, 
gifte sig med Roland och blev omgiven av hästar. Något brin-
nande hästintresse har hon inte lyckats få till under alla åren, 
men det är mycket annat som ska skötas, allt pappersarbete 
kring hästaveln till exempel.

Nåväl, de nygifta renoverade och flyttade in i mangårdsbyg-
gnaden

Barnen Frans och Karolina kom till världen och enligt Roland 
har de ärvt pappas blick för hur en bra och duglig häst ska 
se ut.

Eller finns det annat?
I jakt på lämpliga foton till denna artikel bläddrar vi igenom 
ett antal fotoalbum. Albumen sträcker sig från 40-talet och 
framåt och ända från den svartvita början är det hästar, hästar 
och hästar på fotona. Sida upp och sida ner med hästar på 
gårdsplan, hästar i hagen, hästar och vagn, hästar som plöjer, 
harvar, plogar snö och springer, hästar med prisrosetter och 
där! Barnen Frans och Karolina på en knubbig shetlandsrygg. 
Självklart!

Framtiden
Det är fastställt att Roland är pensionär, fast det är inget som 
han känner av. – Tanken är att försöka minska ner antalet hästar, 
men… Det är i alla fall hundra hästar som jag inte kan sälja. 
Jag har alldeles för starka band till dem. – Det är kontakterna 
som driver mig, de betyder allt.

Ja, det här skulle handla om Roland, men det känns som det 
har handlat ännu mer om hästar. Här i trakterna är Roland 
synonymt med häst, han är det brinnande hästintresset per-
sonifierat! 

Så det var väl därför som det blev såhär. Eller som han själv 
säger. – Det har alltid varit hästar här. Alltid!

Katarina JonassonRoland på sin första häst

Barnen Frans och Karolina på en knubbig shetlandsrygg
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Planeringen för årets festival är just nu i full gång.�
Vi kan utlova stora överraskningar.�
Ett tips: Boka in din semester vecka 32.�
Informera Dina vänner och se till att finnas där !! �
Mer om programmet kommer på vår hemsida�
som vi uppdaterar kontinuerligt.

www.ulvsmalafestivalen.com

köp filmen från�
2008 och njut�
av året som gick

2008

tel 0730-22 89  03 * www.ulvsmalafestivalen.com

Har du ej internet, �
fråga grannen.�
Vilken möjlighet �
att bjuda med dej

0730- 22 89 03

Hästar att bli förälskade i
Det är inte bara barn som blir förälskade i hästar, det 
hände även mig och Thomas.
Det hela började med att Emma red i Stolpabäck hos 
Anina. Hon hade en mycket fin verksamhet med fem 
Shettisar, envisa men pålitliga hästar.

I höstas fick vi reda på att verksamheten skulle upphöra efter 
jul, alla i stallet blev ledsna och förtvivlade, vad ska barnen ta 
vägen sedan när Anina inte hade sina hästar kvar?

Jag och Thomas tittade på varandra och sa i en mun, du kan 
inte sälja Inge!

Våra hjärnor började arbeta om vi kunde köpa Inge. Han var 
körd också och det var ju ett plus för Emma hade börjat köra 
häst i Tingsryd. Sagt och gjort vi bestämde att Inge skulle flytta 
till Lida. Men sen kom tankarna, var skulle han få plats. Vi 
planerade, räknade och visste varken ut eller in, skulle vi bygga 
om ladugården eller bygga nytt. Ja det var mycket funderande 
fram och tillbaka.

Vi bjöd ut Anina, för att hon skulle komma och titta. Hon 
utbrister spontant att här är ett perfekt läge, ni har ju redan ett 
“hus” som bara står där och hon syftade på den gamla göd-
selplattan. Den som redan hade tak och väggar och Shettisar 
trivs bäst ute på lösdrift. 

Men då kom ett STORT men, – köper ni Inge så måste Bob 
hänga med i paketpriset tillsammans med Inge. Anina, hon var 

mest bekymrad om var Bob skulle hamna. Bob är en go häst 
med mycket hjärna i en liten kropp.

Ja, då hade vi två hästar istället för en, men vi har aldrig ångrat 
oss. Det blev dubbel så dyrt som vi hade tänkt oss, men visst 
dom har ju varandra.

Nu bor dom i Lida och mår prima. Inge är bas i hagen och 
håller även koll på var Bob gör, dom har delat upp hagen så 
att dom har var sin halva. När vi kommer hem då rätar Inge 
på sig och lyssnar och känner igen ljudet på bilarna.

I mars kommer vi att gå på kurs för att lära oss att sela och 
köra häst. Jag kommer inte att tävla som Hanna Johansson, 
men en av mina drömmar har gått i uppfyllelse som är att 
kunna köra häst.

Vid pennan
Ethel Svensson

Ethel Med Shettisarna
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länk till naturen lite klarare! Jag fortsätter dagen med att dricka 
en cocosnöt vars mjölk innehåller så mycket näring att den kan 
ersättas med blod vid skador! Nötskalet lägger jag direkt under 
bananplantorna som näring. Bananer kräver mest näring av alla 
frukter på gården. Sakta väcker jag sen min kropp med yoga 
i soluppgången tillsammans med andra på gården i vår yoga 
och kurslokal. När jag sen ätit några bananer och andra frukter 
från träden och ibland lite getmjölk från granngården hjälper 
jag till några timmar i trädgården. För dricksvatten har vi just 
installerat en maskin som renar regnvattnet. Här regnar det 
nästan varje natt så vi har allt vatten vi behöver till dusch, mat 
och diskning. Elen och varmvattnet sköts av solenergi genom 
paneler på taken. Och har vi haft en regnig period utan sol så 
får vi spara på elen, släcka lamporna och slå av alla elektriska 
maskiner vi kan!   

Vi som bor och arbetar på cocos bor i små enkla bambu och 
trä strukturer med myggnät omkring som fönster och presen-
ningar som tak. Så vi är ständigt ute i princip. Några hus behövs 
inte! Det är alltid mellan 20 och 30 grader varmt, dag som natt, 
och alltid fuktigt och frodigt som en djungel ska vara!

Efter arbetet brukar jag ofta gå på utflykt med mina vänner och 
det finns så många vackra platser att upptäcka i området. Varma 
källor, en vulkankrater sjö, snorkelvatten, magiska djungelstigar 
och gömda stränder finns alla inom en mils omkrets. Sen när 
mörkret faller (ca19.00) blir det snabbt kolsvart och vi kryper 
till sängs tidigt om inget speciellt händer.   

Cocos arrangerar ofta konserter, inspirerande kurser och olika 
sammankomster och knytkalas så kvällarna kan bli längre 
ibland!  

Att leva så här enkelt har verkligen hjälpt mig att finna en djup 
kontakt med naturen, mig själv och det väsentliga i livet. Jag 
känner att jag vet mer vad det innebär att vara människa på 
jorden genom att se hur allt hör ihop i all enkelhet i min vardag, 
nu när alla ytliga behov och samhälls strukturer fallit bort. Jag 
ser klarare hur varje val jag gör påverkar min omgivning och 
mig själv. Allting känns mycket närmare och mer äkta när allt 
jag behöver finns i ett hållbart kretslopp på en och samma 
plats. Jag har mat, vatten, en trygg och vacker plats att bo på, 
ett arbete jag brinner för i ett sammanhang med människor 
som jag tycker om. Vad mer kan man önska!

Aloha till er alla och fortsätt drömma om och skapa era paradis 
på jorden! Allt är möjligt!

Kram Camilla

Drömmen om Paradiset
Livet är magiskt! När jag skriver detta sitter jag under ett 
mangoträd i nattens mörker bland djungelns sjungande 
grodor. Jag befinner mig på en ö så långt i från fastland 
man kan komma i världen. 

Ön heter Hawaii och är den sydligaste delen av en ögrupp 
med samma namn mitt ute i stilla havet. Det är en plats med 
dramatisk natur, 11 olika klimatzoner på en yta ungefär lika stor 
som Småland. Här finns regnskog, världens högsta berg sett 
från havsbottnen (Mauna Kea), en levande vulkan som stän-
digt ger en flod av lava, torra ökenlandskap, vilda havsvågor, 
stränder och tropiska växter och frukter. Här ute i djungeln 
på en lavröd grusväg i ett område som kallas Puna har jag nu 
snart spenderat 5 månader och detta är tredje året jag kommit 
hit för att övervintra. 

Jag heter Camilla Claesson och har sedan några år haft min 
bas på Mundekulla kursgård där jag arbetat som kock. Jag har 
verkligen älskat denna kombination av trygg smålandsidyll 
under våren och sommaren och hawaiisk tropisk vildhet 
under vintern.

 När jag en vacker höstdag besökte Ethel i vävstugan för att 
få en klänning uppsydd undrade hon om jag kunde skriva 
och berätta lite om min vistelse här borta till er därhemma i 
smålandskogen. Det kändes genast rätt i mitt hjärta! Det är ett 
mycket speciell liten plats jag kommit till på Hawaii. Här långt 
ifrån lyxhotell och turiststråk på en gropig väg, Papaya farms 
road, bor en mängd människor med brinnande nyskapade en-
ergi. De har tröttnat på dagens kommersiellt styrda värld med 
så många orättvisor och alla bär de på samma längtan av att 
finna ett mer naturligt sätt at leva och verka, självförsörjande 
i harmoni med jorden och varandra. De har lämnat sin gamla 
livsstil för att skapa om sina liv på nytt i enkelhet och frihet.

Jag har själv länge längtat efter det naturliga och frågat mig 
på många olika plan vad som är naturligt för oss människor 
egentligen. Min upplevelse är att mycket i världen bygger på 
tävlan och pengar och att många människor är stressade och 
sjuka och ensamma i denna struktur. Naturens och djurens 
ohälsa börjar också visa sig för mig allt mer i alla miljörap-
porter och katastrofer. 

Hur är vi menade att leva som människor? Hur hållbart är vårt 
sätt att leva som det är nu? Vilka behov har vi som varelser? 
Och hur kan vi möta dessa behov utan att vara till skada för 
varandra och naturen? Mitt sätt att försöka finna svaren på 
dessa frågor var att lämna allt jag visste, alla samhällsstrukturer 
och miljöer, och bege mig till en plats låååångt borta för att 
kontakta naturen och lyssna till min egen natur. Och jag vill 
påstå att min vistelse här verkligen har förändrat mitt liv för 
alltid!

Jag har funnit en stor del av vad jag kallar paradiset. Jag bor och 
arbetar på en ekologisk kursgård som också är ett vandrarhem 
och en samlingspunkt för traktens folk. Mitt liv här sker i hög-
sta grad i samarbete med naturen och människorna omkring 
mig. Jag vaknar varje morgon när solen går upp (6.00), går ut i 
gräset och slår en drill för att ge näring direkt till ett träd. Vi får 
inte kissa i toan här för det är en kompost toalett som behöver 
hållas torr! Bara detta har fått mig att se min kropp och dess 

Camilla plockar avacador
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Holländskan 
Monique söker 
efter Kristina i 
Småland
För ett antal år sedan, kom jag ihåg 
att jag sett en underbar film på tysk 
tv. Jag var då ca 12 år, jag kom ihåg 
f lera scener och visste vem som 
gjort filmen så jag började söka på 
Internet och fick veta att titeln var 
”Utvandrarna”. Jag fortsatte att söka 
information om filmen och mitt in-
tresse bara växte och växte, jag kunde 
inte sluta läsa om allt som hade med 
filmen att göra.

När jag fick reda på att det fanns böcker 
också, skrivna av Vilhelm Moberg, så ville 
jag absolut läsa dem, men det var svårt att 
få tag på holländsk översättning. Jag fick 
tag på svenska böcker och, eftersom jag 
för flera år sedan hade läst svenska i två 
år, började jag läsa dem. Jag kunde inte 
sluta, det var så fantastiskt!!!

Så småningom fick jag tag i böcker, både 
på engelska och holländska, så jag köpte 
allihop. Mina döttrar började också bli 
intresserade så nu kunde även de läsa 
dem.

Eftersom jag är ett stort ABBA fan, fick 
jag reda på att Benny Andersson och 
Björn Ulvaeus har gjort en musikal om 
denna historia, så jag köpte förstås CD: 
n ”Kristina från Duvemåla” också.

Tack vare den underbara musiken, de 
fantastiska böckerna av Moberg och fil-
men jag sett, bestämde jag mej för att åka 
till Småland och söka efter Kristina! 

Den 19 juni 2006 började vår resa. Vi 
reste med tåg till Växjö och sen med buss 
till Lessebo. Vi fick lift av ett tyskt par till 
Ljuders vandrarhem där vi skulle börja 
vår vandring. Grimsnäs herrgård drevs av 
två trevliga kvinnor Yvonne och Gunilla 
Gunnarsson. Vi blev väldigt lättade när vi 
fick veta att vi kunde skicka våra väldigt 
tunga ryggsäckar i förväg med bil.

Nästa dag, efter en underbar frukost 
på herrgården, gav vi oss iväg. Gunilla 
hade gjort lunchpaket åt oss. Vi gick 
söder ut mot Bondeskog och besökte 
Korpamoen, det ställe som Moberg hade 
i tankarna när han skrev sina böcker. Här 

träffade vi på många svenskar som vi inte 
gillade så mycket, nämligen myggorna. 
Sedan passerade vi Åkerby vägskäl, 
platsen där emigranterna samlades för 
att gemensamt ta sig till Karlshamn, för 
avfärd till Amerika.

I Ljuder tittade vi på Ljuders kyrka och 
hembygdsmuseet med Amerika-rummet. 
Vi drack kaffe och åt mobergskringlor. 
Sedan fortsatte vår vandring vidare till 
Korrö, där vi skulle stanna för natten.

Nästa dag gick vår vandring mot Dånge-
bo. Vi gick längs Ronnebyån, land-
skapet är vackert, med rik fauna. Men 
efter en stund kunde vi inte längre se 
vandringsleds-markeringen, vi hade gått 
vilse och var tvungna att vända, som tur 
var hade vi bra karta och kunde välja en 
alternativ väg.

I Tjädersdal, mötte vi några trevliga 
danskar som lät oss sitt på deras som-
marstugeveranda och äta vår lunch. 
Efter en trevlig pratstund (på danska!!!), 
vandrade vi vidare.

När vi kom fram till Dångebo och Södra 
Sandsjön, tog vi oss en simtur i sjön. 
Sen hade Nils Lindström, som driver 
vandrarhemmet Sjöviksgården, förberett 
en härlig middag åt oss. 

Efter en god natts sömn gick vår van-
dring vidare mot Yxnanäs. Vi såg många 
blommor: prästkragar, iris, jasminbuskar 

m.fl. Jag tänkte mycket på mina döttrar 
under den dagen, deras namn är nämli-
gen Iris och Jasmin och jag såg dem ju 
överallt. Vi var förvånade över att det 
inte var fler som vandrade, vi mötte inga 
andra vandrare. 

Det finns inget vandrarhem i Yxnanäs, 
som vi kunde sova i, men det fanns 
möjlighet att få sängplatser i ”Holken”. 
Vi träffade Christina Eriksson, som 
visade oss var vi kunde övernatta. Det 
var en stor byggnad med ett enormt stort 
dansgolv, Christina berättade mycket om 
bygdens historia. Efter middagen, gick vi 
till Djupasjön för att se solen gå ner…

På morgonen serverades frukost till bara 
oss två i den stora danshallen. En äldre 
man från Konga hade gjort frukost åt oss 
och han skulle också köra vårt bagage 
till Långasjö. 

När vi kom fram till Långasjö Vandrar-
hem, stod vårt bagage redan i Guldgrä-
varstugan, som tillhör vandrarhemmet. 
Eftersom det var midsommardagen och 
allting var stängt, hade vi ordnat med att 
få någon mat på vandrarhemmet. 

Det var många andra gäster där, men vi 
var de lyckligt lottade. Framåt kvällen 
meddelade Eva Garami, vandrarhems-
värden, att middagen var färdig vi satte 
oss vid ett dukat bord och in kommer 
hon med hemlagad gulaschsoppa, bröd 

Monique utefter Utvandrarleden
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och lättöl! Alla de andra gästerna tittade 
avundsjukt på oss, att vi fick sådan god 
middag… som dessert fick vi jordgubbar 
och vaniljglass.

Eva är en mycket trevlig kvinna och 
hennes gästvänlighet var fantastisk.

Nästa dag var mycket spännande. Jag 
hade planerat att besöka Klasatorpet. 
Jag promenerade genom en underbar 
björkskog och sen började jag bli nervös, 
jag fick syn på Klasatorpet!

Det var precis som jag sett det i filmen, 
i så många år på TV. Det var stängt pga. 
midsommar, så jag hoppade över staketet 
och var lycklig över att vara där alldeles 
ensam. Det var ett så starkt intryck att se 
allt det här i verkligheten att jag började 
gråta. Jag såg för mitt inre när Karl-Oskar 
och Kristina lämnade sitt hem på sin resa 
till det okända landet, långt borta…

Jag är verkligen tacksam att Vilhelm 
Moberg skrev den här underbara histo-
rien och att Jan Troell gjorde så lysande 
film av den. Jag såg mig omkring och 
kände igen många detaljer från filmen. 
Det syns att Långasjöborna tar väl hand 
om och bevarar denna skatt som finns 
här.

Efter en lång stund gick jag tillbaka och 
kände mej lycklig av det jag sett.

Senare samma dag beslutade jag mig 
för att gå till kyrkan på gudstjänst. Jag 
var lite nervös eftersom jag inte brukar 
gå till kyrkan så ofta och jag hade inte 
rätt kläder med mig heller, men på väg 
till kyrkan träffade jag en mycket trevlig 
äldre dam, Gunla Jonsson. Vi pratade 
lite och hon sa att jag kunde sitta bredvid 
henne. 

Kyrkan var ljus inuti, det stod en vacker 
bukett blåklint på altaret och i taket 
hängde ett skepp, jag vill tro att det är 
Bryggen Charlotta.

Predikan var om Johannes döparen och 
jag kunde följa med bra i svenskan. 

Efter gudstjänsten pratade Gunla och 
jag en stund. Hon frågade vad jag gör 
i Långasjö, jag berättade om min tur på 
utvandrarleden. Då berättade hon att hon 
hade medverkat i filmen som statist för 
länge sen. Hon sa också att skådespelare 
hade bott på vandrarhemmet under 
filminspelningen och att Vilhelm Moberg 
också hade kommit på besök ett par 
gånger. Det visste jag inte, så jag blev 

ännu mer nyfiken.

Efter den lilla pratstunden sa vi hejdå och 
jag hade en känsla av att jag hade känt 
henne i många år. Detta var en mycket 
spännande dag för mej, en dag som jag 
aldrig kommer att glömma!

Nästa morgon träffade vi ett Amerikan-
skt par från Oregon, USA. De skulle för 
första gången träffa sina svenska släk-
tingar. Makens far var den enda av sex 
syskon som hade utvandrat till America. 
Två veckor tidigare hade en kusin hittat 
honom efter att ha sökt i många år. Det 
var spännande att höra deras historia.

Efter frukost besökte jag återvändarnas 
rum i Guldgrävarstugan. Jag skulle ha 
kunnat tillbringat många dagar där, men 
tyvärr hade jag inte tid för det, så jag är 
tvungen att komma tillbaka till Långasjö 
någon gång!!!

Efter att ha tagit farväl av vår trevliga 
värd Eva, lämnade vi Långasjö. När vi 
just börjat gå fick jag syn på den snälla 
damen från dagen innan, Gunla. Hon 
stod på sin bakgård, jag bad henne bli 
med på ett kort och min kompis fotade 
oss. Jag sa att jag skulle komma tillbaka 
till Långasjö någon gång och hoppas att 
få träffa henne igen.

I Moshult tittade vi in på Mobergs 
museum och tittade runt i området. På 
Moshults vandrarhem fanns det en liten 
butik, där man kunde köpa alla sorters 
böcker om Vilhelm Moberg. Jag önskade 
att jag kunde ha köpt dem alla, men det 
hade blivit för tungt att bära.

Nu hade vi kommit fram till vår sista van-
dringsdag, Vi gick förbi Mobergs min-
nessten och gick till Påvelsmåla. Sen kom 
alla myggen, vi var tvungna att springa 
genom skogen. Vid Södra Askaremåla 
gick vi på landsvägen istället för att slippa 
myggen. I Skruv besökte vi glasbruket 
och jag köpte mitt glasäpple, Kristinas 
astrakanäpple. Det är så vackert!

Efter fika, gick vi vidare mot Ljuders 
vandrarhem. När vi kom fram var Gu-
nilla intresserad av att höra berättelsen 
om vår tur. Hon och Yvonne var väldigt 
upptagna med att förbereda 5 laxar till 
Vilhelm Moberg-dagarna som skulle 
hållas i Ljuder i år. Jag önskade jag kunde 
varit med…

Gunilla hade en överraskning åt oss, vi 
fick ta emot ett Utvandrarleden-diplom, 
jag blev mycket stolt över det. För ett år 
sedan tyckte jag inte om att vandra alls 
och nu hade jag vandrat många dagar och 
många kilometer. 

Ett som är säkert är att jag kommer 
tillbaka hit fler gånger, till denna del av 
Småland. Här kände jag mig hemma på 
något vis, människorna var så trevliga, 
landskapet var underbart och utvandrar-
nas historia rörde mig djupt i hjärtat. Att 
ha gått utvandrarleden är det bästa jag 
gjort på länge.

Nu hade vi bara ett ställe kvar att besöka, 
Utvandrarnas hus i Växjö. Det blev vårt 
sista stopp på vår semester innan hem-
resan till Holland.

Historien om utvandrarna är fortfarande 
en stor del av mitt liv.  Och Jag läser varje 
nummer av Träskoposten, så jag vet vad 
som händer i Långasjö.

Min man Edwin och jag planerar att resar 
till Sverige i juni 2009. Då ska vi besöka 
Långasjö också och jag ska visa honom 
alla underbara platser som jag sett, och 
alla trevliga människorna som lever där, 
och jag hoppas att han vill emigrera med 
mig till Småland en dag... 

”So, this Kristina will be coming 
home!”

Monique Heeremans
Hengelo-Netherlands

Översättnig: Eva Garami

Moniqe tillsammans med Gunla
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Bygg glädje i Mundekulla! 
I april 2007 togs första spadtaget för den nybyggnation 
som ägt rum på Mundekulla Kursgård under senare 
tid.

Grundfundamentet består av byggbodar från forskningsbyn 
”Växthuset IDEON” i Lund där de tjänstgjort som kontor 
under många år. Dessförinnan tillhörde de Sveriges Televi-
sion i Stockholm på Gärdet där der första TV-programmen 
sändes ifrån. 

Varje bod är en modul på 2,60 m x 10,00 m vilket gör att 2 st 
i taget kunde fraktas på en lastbil från Lund till Mundekulla. 
Troligen är och förblir Mundekulla bodarnas sista anhalt. De 
står i dag sida vid sida (11 st.) efter varandra och utgör en 
ladugårdslik byggnad på 300 kvm på varje våning. 

Stormen födde nya idéer
Stormen Gudrun och Per hade förödande effekt för många 
skogsägare i vår region och så även för vår del. Vi valde att 
såga upp delar av den nerblåsta skogen på en närliggande såg 
till fasadbrädor samt för stommen på andra våningen. Flertalet 
av fönstren är återanvända såväl som toaletter, tvättställ och 
inte minst tegeltaket. 

Vi har en rad människor att tacka, då tegel erhållits från 10 olika 
ställen i bygden som utgörs av det klassiska Bussamåla teglet 
(nedlagt tegelbruk mellan Vissefjärda och Långasjö). Tack! 

Ny byggnad - nya möjligheter
Byggnaden innefattar kontor, rum med hotellstandard, Spa och 
relaxavdelning samt en välkomnande lobby på första våningen. 
På andra våningen har vi tre samlingsrum i olika storlekar vid 
namn Kulturum, Kreativum och Futurum.

I rummet ”Kulturum” har vi valt att lyfta fram olika kulturper-
soner från bygden såsom litteratur av Vilhelm Moberg, Gertrud 
Lilja, Elisabeth Bergstrand Paulsson samt inte minst några ex 
av den super intressanta tidningen ”Träskoposten”. Det finns 
även glaspjäser av Bertil och Ulrika Hydman Vallien samt en 
målning av TC Carlsson. Detta för att ge våra besökare en 
känsla av bygden. 

Lokalen ”Kreativum” (200 kvm) invigdes av Janne Schaffer, 
Björn Jison Lindh, Py Bäckman och Daniel Lemma på fjolårets 
Musikfestival. I maj i år kommer den att användas för ett 
bröllop samt ett ungdomsläger på 70 personer. Vi arrangerar 
även ett forum för företagare i juni då vi bl.a. bjudit in Nanne 
Bergstrand, Pär Holmgren, Malin Berghagen m.fl. som kom-
mer att äga rum i denna lokal. 

I den sistnämnda lokalen Futurum kan vi erbjuda konferenser 
upp till 25 personer och på tredje våningen ovanför konfer-
ensrummet har vi byggt ett ljusrum som kan användas i sam-
band med vår SPA avdelning som även inkluderar badtunnor 
utomhus invid källsjön. 

De nybyggda rummen i denna byggnad har isolerats med 
olika isoleringsmaterial såsom Lin som fått namnet ”Lina”, 
Ull –”Ulla”, Hampa – ”Hampus”, Kutterspån – ”Emil” och 
Kork – ”Ferdinand”. Vi har även byggt en större matsal i 

samband med större arrangemang framför allt sommartid. 
Våra redan befintliga samlingsrum på gården heter Andrum 
(bibliotek med livsfilosofisk karaktär) och Naturum (mindre 
konferens- samlingsrum).

Framtid?
Hela verksamheten omfattar nu 20 rum med drygt 30 bäddar 
samt några stugor. Våra verksamhetsområden är bl.a. kurser, 
retreater, festivaler, konferenser, rumsuthyrning samt bröllop, 
födelsedagar och andra kursarrangörer som hyr anläggningen 
och förlägger sina aktiviteter här. Visst har byggnationen varit 
en stor investering, men det känns meningsfullt och förra året 
firade vi 10 års jubileum och vi blickar nu 10 år framåt. Intresset 
för vår verksamhet har vuxit för varje år och redan idag kom-
mer ca 50 % av alla våra privatgäster från Stockholmregionen. 
Konferensverksamheten kommer att utvecklas och vi har ju 
ett bra läge mellan Kalmar, Karlskrona och Växjö samt även 
Skåne och Malmö regionen ligger på behörigt avstånd. Vår 
målsättning i nuläget är att ta emot en grupp i veckan vilket vi 
i princip gör med lite fler aktivitet under sommarhalvåret och 
något färre under vintertid. Det känns även som att vi har en 
unik bredd som uppskattas av många.

Ny satsning
Om du vill se vad som händer i Mundekulla så är du välkom-
men till vår hemsida www.mundekulla.se.

Det är denna väg vi når de flesta av våra kunder. För närvarande 
har vi mellan 2000-4000 besök i månaden där. Den finns föru-
tom på svenska även på engelska, tyska och danska. 

Glasriket och Visit Sweden gör i år en satsning på den danska 
marknaden, så vi hänger med på detta. Det är just nu billigt för 
danskar här på grund av kronans låga värde. Vi ligger som vi 
själva brukar säga ”Centralt mitt i skogen” och det känns som 
att allt fler börjar upptäcka oss. Välkomna förbi!

Vid pennan /
Peter Elmberg

Byggbodarna lyfts på plats
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Från skola och barnomsorg i Långasjö 

HEJ ! 
 
Ja, så har det börjat en ny termin och vi har till 
och med fått lite snö lagom till sportlovet, bättre 
kan det nog inte bli.  
Skolstarten har varit lugn, man kan t.o.m. 
misstänka att en del barn har längtat efter att 
börja i skolan igen. Förhoppningsvis även 
personalen. Vi har också ny personal på skolan som 
vi hälsar välkomna, det är i 5-6an Maria Arnesson-
Lindahl och på fritidshemmet Leoparden har Linda 
Johansson börjat. På biblioteket finns också ny 
personal, det är Karolina Bruze som vikarierar för 
Lena Peterson som lämnat fäderneslandet och gått 
i utvandrarnas fotspår och flyttat till Amerika.  
Vi hälsar också de nya medlemmarna i lokal 
föräldrastyrelsen välkomna. 
En av de viktigaste frågorna som styrelsen arbete 
med just nu, är att öppna fritidsgården igen och 
att ordna fler gungor till Förskolan Skatan. 
På skolan kommer vi under några veckor att arbeta 
med vårt Reagera-projekt, vi arbetar i 
tvärgrupper under en eftermiddag/vecka och tar  

 
 
bl.a. upp den ”Gyllene regeln ” med hjälp av Tomas 
Lind, barnen ska också få prova på drama och 
förhoppningsvis träffa en polis som berättar om 
sitt arbete. 
Jag skulle också vilja be de som lånar/hyr 
gymnastiksalen att tänker på att sätta tillbaka 
målen efter sig det är annars lätt att de välter 
och gör någon illa. 
 
Önskar er alla en skön och härlig vår  
Rektor  
Ingrid Bruze             
         
                 
Från Föräldrastyrelsen. 
 
Runt jul och nyår sker nyval till Långasjös 
föräldrastyrelse. I år har vi fått fem nya 
föräldrar med i styrelsen och tre av oss är kvar 
från förra året. Vi hoppas att kunna göra ett bra 
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arbete som gynnar våra barn på skolan. Kommande 
års styrelse ser ut enligt följande: 
 
Föräldrar 
Niclas Andersson Ordförande 
Gunnar Magnusson vice Ordförande 
Jeanette Petersson Sekreterare 
Susanne Albertsson vice Sekreterare 
Daniel Aronsson Kassör 
Magdalen Thiel Skolnyttsredaktör 
Andreas Garami  
Jim Olsson 
 
Skola/förskola 
Ingrid Bruze 
Regina Alriksson 
Representant från förskola 
 
Vi har redan hunnit träffas tre gånger! Högst på 
agendan för tillfället står att få igång en 
fungerande fritidsgårdsverksamhet. Vi har haft 
möte angående detta med Emmabodas 
bildningschef, Krister Kratz. Mötet gav oss en bra 
förståelse över kommunens syn på verksamheten 
och hur vi ska arbeta vidare. Vi inser att vi har 
mycket arbete framför oss innan vi är igång. Vår 
målsättning är att öppna fritidsgården under 
våren. Sedan förra året finns lokal ledig för detta 
ändamål i källaren under gymnastiksalen   
 
Vidare så har vi kontaktat Tekniska nämnden och 
framfört den brist på gungor som både personal 
och föräldrar upplever på förskolan. Detta är 
något som avsevärt försämrats sedan förskolan 
flyttade till nya lokaler. Diskussion har påbörjats 
och jag hoppas på ett positivt resultat. 
 
 
På vårt senaste möte beslutades också att 
föräldrastyrelsen även i år bidrar ekonomiskt till 
skridskoutflykten till Nybro ishall.  
 
Niclas Andersson 
Ordförande Föräldrastyrelsen 
 
Tel: 0471-50001 
email: niclas.andersson@euromail.se 
 
 
 
 
 
 

Här kommer lite från oss på Förskolan Skatan 
 
Nytt hos oss är att vi nu har mailadresser till våra 
barns föräldrar. Vi skickar vår veckoplanering och 
annan information som vi tycker att föräldrarna 
ska veta om. 
Ibland händer det att barnen inte är på Förskolan 
varje dag och då är det lätt att missa något som 
står på anslagstavlan. Så detta tycker vi är ett 
bra sätt att nå ut med information. Flera 
föräldrar har visat sin uppskattning för detta. 
 
Våra hönor som vi har i vår lilla hönsgård 
tillsammans med en tupp har nu börjat att värpa. 
Barnen är alltid lika nyfikna på att gå in dit för att 
se om det blivit några ägg. Till frukost har vi ätit 
kokta ägg vid flera tillfällen. Snart blir det nog 
några sockerkakor också. 
 

 
 
Myggan 4-5 åringar 
 
På måndagar har vi gymnastik. Vi har delat in 
barnen i två grupper. När man inte har gymnastik 
är det kreativt som gäller. Den grupp med de 
äldsta barnen har bakat brödbullar som de sedan 
fått sälja till föräldrarna. Med det tänkte vi få in 
lite mattematik i förskolan. Så det kommer att bli 
fler tillfällen till bak. Vi kommer också att försöka 
få in mer mattematik i vardagliga situationer. 
 
Vi är i skogen en förmiddag varje vecka. En gång i 
månaden har vi tänkt grilla och äta lunch ute. 
Tisdagen den 4 feb. var första gången. Då grillade 
vi korv och hamburgare. Det var mycket 
uppskattat. Som Tema i skogen har vi nu olika djur 
som t.ex. hare , rådjur, räv. Vi tittar efter spår 
och spillning. Pratar också om vad de olika djuren 
äter. Sjunger också sånger som passar in på de 
olika djuren. 
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www.sodra.com

värdefull
På Södra Timbers sågverk i Långasjö sågar och hyvlar vi kon-
struktionsvirke och byggprodukter som används till allt från 
takstolar och golvbjälklag till reglar och ytterpanel. Trä är ett 
både vackert och klimatsmart material! 

Södra skapar värde ur skogen.

3-4:orna  
  

 

 
 
Här visar stolt 3-4:or upp sina troll. 
  
  
Vår klass, 3-4:an, har läst om skogen. Vi har lärt 
oss mera om djur och växter, skogsbruk och 

 
Varannan vecka går vi till biblioteket. I samband 
med det har de större barnen fått välja en bok 
som de sedan ska redovisa för sina kompisar. My 
är den som var först ut med det. Det gick väldigt 
bra. 

vad man använder träden till. Kanske finns det 
troll i skogen, vem vet? Vi passade på att sjunga 
om, rita och måla troll. Vi har även gjort 
monstertroll av mjölkkartonger. 
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Livet vann! Dess namn är 
Jesus
När vi firar påsk firar vi livets seger över döden. Jesu upp-
ståndelse från de döda visar att Gud kan förvandla även mitt 
mörker till ljus. Jesus var övergiven i sin död på korset. Han 
känner vårt mörker, han vet vilket område i mitt liv där natten 
ännu råder: om det är brist på kärlek och mening i mitt liv. Om 
det är ensamhet, sjukdom eller sorg som plågar mig. Var inte 
rädd. Jesus lever. Han vandrar vid din sida. Han ger dig sin frid. 
Du kan säga till honom: ”Jesus, låt ljuset från din uppståndelse 
lysa i mitt mörker.” Låt ditt ljus lysa varsamt för livet har varit 
hårt mot mig och jag har sällan upplevt din närvaro. Låt ett 
milt ljus visa mig att jag inte är ensam utan att du är hos mig 
och att jag delar livet med andra människor. Amen.”

Jesu seger över döden visar också att döden inte är slutet för 
mitt liv. I psalmen ”Vad ljus över griften”, nr 146 i psalmbo-
ken, sjunger vi att ”graven är en stig till glädjen”. Smaka på 
de orden. De är fyllda av Guds Andes kraft. Din kropp är 
dödlig, men den ska uppstå i odödlighet. Hur den kommer att 
se ut vet vi inte. En blomlök som myllas ner i rabatten är inte 
den utslagna blomman. Men det finns en identitet mellan dig 
i dag och dig som uppstånden. En tulpanlök blir en tulpan, 
inte en hyacint.

Uppståndelsen blir fullkomlig i himlen, i Guds rike. Som en 
försmak av himlen får du redan nu möta Jesus i gudstjänsten 
och i vardagen. I gudstjänsten talar Jesus till dig i Bibelns 
berättelser. Han ger sig till dig i sin nattvard, där du får äta och 
dricka av uppståndelsens liv. Kom till nattvarden och ta emot 
det liv och den hälsa som Jesus vill ge dig! 

I vardagen möter Jesus dig i din egen bön hur enkel den än 
är, och i människorna du delar din vardag med vid köksbor-
det, i skogen, i kören, på jobbet, i skolan, i Ica, på Konsum, 
i idrottsföreningen, i hembygdsföreningen, överallt. Jesus är 
närvarande hos var och en av oss. Förakta därför inte en enda 
människa, utan sträva istället sträva efter att vara ett kärl med 
livsmod för någon som du vet att behöver stöd och hjälp. 

I gudstjänsten och vardagen inbjuds vi ständigt att öppna våra 
ögon för uppståndelsens verklighet. Livet vann! Dess namn 
är Jesus. Amen. 

Thomas Lindh

Fasta som friskvård
”Se, vi går upp till Jerusalem i heliga fastetider”, sjunger vi på 
Fastlagssöndagen. Det är skillnad på fastan och fastlagen. Fast-
lagstiden är tre dagars ”uppladdning” innan 40-dagarsfastan 
börjar. Då äter man ”fettisdagsbullar” och näringsrik mat. Det 
är karneval i Rio. Carne vale betyder farväl till köttet. Sedan börjar 
den heliga fastetiden, kanske med mässan på askonsdagen.

Fasta förekommer i de flesta religioner. Och vid hälsohemmen 
är fasta en vanlig behandlingsform. Kan det vara nyttigt att 
fasta? Inte för alla! Gravida kvinnor och barn som växer, den 
som är sjuk eller undernärd bör inte fasta. Kroppen behöver 
näring. Den som har tungt kroppsarbete måste fylla på mycket 
energi för att orka.

Men för oss som har ett bra reservlager av kroppsfett kan en 
måttlig fasta vara välgörande. Efter några dagar känner man sig 
lättare till kropp och själ. Lite gladare, lite starkare, lite friare.

Fastan är en form av friskvård - för ande, själ och kropp. 
Hela personligheten mobiliseras i en hälsosam övning. Vi blir 
starkare, orkar mer, uthärdar mer. Vi får mera tid för Gud, för 
våra medmänniskor och för oss själva. Aposteln Paulus berättar 
i 1 Kor. 9 hur han övar sig för sina uppgifter: ”Jag går hårt åt 
min kropp och tvingar den till lydnad, för jag vill inte predika för andra 
och själv komma till korta.” 

I vår kristna tradition är fastan inte en plikt utan en möjlighet. 
Jesus själv fastade i 40 dagar i öknen. Men när han tillfrågades 
om varför hans lärjungar inte fastade som andra fromma judar 
svarade han: "Inte kan väl bröllopsgästerna sörja så länge brudgum-
men är hos dem. Men det skall komma en tid då brudgummen tas ifrån 
dem, och då kommer de att fasta.” Matt 9:15. På söndagarna fastar 
vi inte. Då firar vi gudstjänst. När Jesus är mitt ibland oss är 
det fest.

Som kristna lever vi i en världsvid gemenskap. När vi avstår 
från mat och dryck eller lyx och nöjen gör vi det för helheten, 
för Kristi kropp, för bröder och systrar i världen. För att en 
utjämning ska ske. För att vårt överflöd ska avhjälpa andras 
brist. 2 Kor 8:14. Något kan vi alla avstå under den heliga 
fastetiden.

Fastan är friskvård – för hela Kristi kropp – och hela 
världen!

Sölve Hjalmarsson
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Renoveringen är i gång
Arbetet med renoveringen av kyrkan har börjat. Dagen efter 
Trettondagen tömdes hela kyrkan på alla lösa inventarier. 
Många församlingsbor var med och hjälpte till. 

Tack till er alla! 

Innertaket är målat, medan målningen av väggarna pågår 
just nu. Så småningom skall bänkarna målas och sakristian 
renoveras. Handikapptoaletten och samlingsrummet under 
läktaren är under arbete. Hela elsystemet byts ut. Under 
renoveringen firar vi gudstjänsterna i Bergstrandssalen. Det 
fungerar väldigt väl.

Bo Sunesson förnyar 
golvlisterna

Burkhard Wichmann, Tomas Ivarsson och Glenn Öhman från Nybro 
Måleri

Ekådring på bänkarnas speglar

Ekådring på södra kordörren

Glenn Öhman målar taket

Orgeln och predikstolen är inplastade
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Kort och gott

Lyckat samarbete kring Lucia
Skolans sexor medverkade i Luciatåget tillsammans med Lilla 
kören. Det blev väldigt fint och mycket uppskattat av alla som 
var med och firade gudstjänsten! 

Luciamarknaden en succé
Luciamarknaden som ordnades i samband med Luciagudstjän-
sten blev en fullträff. Intäkterna från marknaden gick till våra 
missionärer. Totalt inbringade marknaden ungefär 6 000 kr. 

Julens gudstjänster samlade många
Vår satsning på tre gudstjänster under julaftonen var helt 
rätt. Flera familjer var med kring samlingen kring krubba 
på förmiddagen och julnattsmässan hade flera deltagare än 
någonsin. De som var med i julbönen var färre än året innan, 
men totalt sett var flera människor med och firade gudstjänst 
jämfört med julen 2007. 

Tack Veronika!
Veronika Andersson har slutat som ledare för barnverksam-
heten. Hon arbetar nu på Sparbanken Eken här i Långasjö. 
Tack till Veronika för all den entusiasm och kreativitet som du 
har delat med dig av under dina två år som ledare!

Välkommen Olivia!
Olivia Hultin-Lange leder barnverksamheten under våren. 
Olivia kommer från Emmaboda. Hon är scout och tycker om 
att vara ute i naturen. Välkommen Olivia.

Alphakurs och fortsättningskurs
Den tredje Alphakursen har startat med åtta deltagare. Fortsätt-
ningskursen för dem som har gått Alpha tidigare har över tio 
deltagare. Alpha är en introduktionskurs i kristen tro.

Visitation 10 mars
Biskopen och stiftet granskar församlingarnas verksamhet 
kontinuerligt. Den 10 mars kommer biskopens representanter 
till Långasjö församling för att samtala om hur vi följer inten-
tionerna i vår församlingsinstruktion. Instruktionen är ett slags 
måldokument. I församlingsinstruktionen beskrivs hur vi som 
kristen gemenskap vill fira gudstjänst, bedriva undervisning och 
mission och utöva diakoni. Diakoni handlar om omsorgen om 
varandra och är kristet liv i praktiken.

Musikcafé för rent vatten!
Tisdagen 17 mars sjunger Kyrkokören till förmån för Fastein-
samlingen. Kören sjunger sånger av olika svenska artister. 

Temat för fasteinsamlingen är Rent vatten. En miljard män-
niskor saknar rent vatten. En summa av 60 kr räcker till rent 
vatten för 100 hushåll i en månad!

Valmöte 22 mars
Kyrkovalet närmar sig. Församlingsmöte 22 mars efter mässan 
kl. 16. Då är alla kandidater klara! Kom och möt dem!

Positivt möte bland personalen
För några veckor sedan träffades all personal i Emmaboda, 
Algutsboda, Vissefjärda och Långasjö församlingar för att 
diskutera ett förslag till organisation när alla församlingarna 
skall samarbeta om personal och fastigheter från och med 2010. 
Det var en positiv stämning på mötet.

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 
Olivia Hultin-Lange, ledare  
i barnverksamheten 0708-691829 
Terttu Birane, diakoniassistent 0471-254 67 
Ingrid Åsman, ledare i Kyrkis 0471-500 54 
Sockenstugan 0471-254 61 
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 

Altaret i Bergstrandssalen
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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 
1.3 Första sön i Fastan 

Prövningens stund 
16.00 Musikgudstjänst med Odd Hagel och Diana Idensjö-

Hagel. Sockenrådets årsmöte efter gudstjänsten. 
8.3 Andra sön i Fastan  

Den kämpande tron 
10.00 Högmässa. 

15.3 
 

Tredje sön i Fastan  
Kampen mot ondskan 

10.00 
 

Högmässa. 
 

17.3 Tisdag 18.30 Musikcafé till förmån för fasteinsamlingen. Kyrkokören 
sjunger sånger av svenska artister. 

22.3 Jungfru Marie bebådelse 
Guds mäktiga verk 

16.00 Mässa, A Geyer. Församlingsmöte inför kyrkovalet i höst.

25.3 Onsdag 14.00 Dagledigträff i Sockenstugan. Donald Hummel sjunger. 
29.3 Femte sön i fastan  

Försonaren 
10.00 Högmässa. Alphahelgens avslutning. 

5.4 Palmsöndagen  
Vägen till korset 

14.00 Gudstjänst med små och stora.  
Lilla kören. Barnverksamheten. 
Fasteinsamlingen avslutas! Ta med bössorna. Fika för alla.

6.4 Måndag 18.30 Passionsandakt. 
7.4 Tisdag 18.30 Passionsandakt, Kyrkokören. 
8.4 Dymmelonsdag 18.30 Passionsandakt. 
9.4 Skärtorsdag Det nya förbundet 16.00 Mässa på Allégården. 
  18.30 Skärtorsdagsmässa. 
10.4 Långfredag Korset 10.00 Långfredagsgudstjänst,  

Kyrkokören. 
12.4 
 

Påskdagen Kristus är uppstånden 10.00 Påskdagshögmässa,  
Kyrkokören. 

13.4 
 

Annandag påsk  
Möte med den uppståndne 

16.00 Sammanlyst till Emmaboda,  
A Geyer. 

19.4 Andra söndagen i påsktiden 
Påskens vittnen 

10.00 Högmässa, A Geyer. 

26.4 Tredje sön i påsktiden 
Den gode herden 

16.00 Mässa. Peter Frostman, violin. 
 

29.4 Onsdag  14.00 Dagledigträff i Sockenstugan. Diakon Astor Ärenskog 
medverkar. ”Möten med människor.” 

30.4 Torsdag 19.30 Valborgsfirandet inleds med musikandakt. Kyrkokören. 
Brasan vid sjön tänds efter bönen. Samarrangemang med 
Röda korset. 

3.5 Fjärde sön i påsktiden 
Vägen till livet 

10.00 Konfirmationshögmässa. 

10.5 Femte sön i påsktiden 
Att växa i tro 

10.00 Högmässa. 

17.5 Bönsöndagen 
Bönen 

14.00 Gudstjänst med små och stora. 
Barngruppernas avslutning med fika för alla nere vid sjön.

21.5 Kristi himmelsfärdsdag 
Herre över allting 

10.00 Festhögmässa med invigning av kyrkan. Långasjö och 
Emmaboda kyrkokörer.  

24.5 Sön före pingst 
Hjälparen kommer 

16.00 Mässa. 
 

31.5 Pingstdagen 
Den heliga Anden 

10.00  Högmässa, A Geyer. 

 
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

Stugmöte
i

Ulvsmåla

Upplev stugmötes - känslan i modern tid. �
Husförhöret har bytts till glada nyheter,�
sång, musik, fika,vittnesbörd m.m �
Ta med dej dina vänner och kom.

Program

08 mars   Målle Lindberg

19 april   Ted Sandstedt

22 mars (ej klart)

2-3 maj    Roland Lundgren �
        (från gruppen Curt & Roland )

05 april (ej klart)

kl 15.00

0730-22 89 03www.blommansteam.com

 på Himlagård�
          hos�
 Thomas o Caroline

Vi hälsar ALLA välkomna till

Välkommen att vara med  i ekum. bön �
   hos oss varje fredag kl 18.00

mer inf på internet

Sparbanken Eken, Långasjö
-bygdens bank sedan 1880-

tel. 0471-24 49 90   
www.langasjosparbank.se

Från och med 2008-05-01 återinfördes rätten att flytta sparande i pensions-
försäkring, tjänstepension och avtalspension.

Om du samlar hela ditt pensionssparande hos oss får du en bättre överblick över din 

framtida pension och får samtidigt möjlighet att utnyttja kompetensen hos våra certi-

fierade rådgivare för att hitta en total pensionslösning som passar för just dig. 

Välkommen in och boka tid med Ulla, Tomas eller Ewa!
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Rätta svaret på förra 
numrets korsord 
Vinnare blev Berit Mårtensson, Ulvsmå-
la. Grattis säger vi och som pris skickar 
vi två biobiljetter. 

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
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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 

Hej! Nya och gamla
kunder. Söker du pro-
dukter från GNLD?

Kontakta då oss!

Söker du SUPER 10?

Ethel & Thomas Marketing
0477-630 16 • 070-671 90 20 • 0471-504 65

åt mig. Jag som hade suttit i en liten bur, 
fick komma ut i en hönsgård med min 
pappa Karl-Hugo och mamma Agda 
och hennes systrar på andra sidan av 
nätet. Jag blev så kär i mina flickor så 
jag dansade på små rosa moln fram och 
tillbacka en lång stund.

Är detta sant, eller drömmer jag?

Det var sant, mina fruar heter Brunlock, 
Fia-Lotta och Lillan.

En dag blev pappa Karl-Hugo svartsjuk 
på mig igen, vi slogs så att blodet sprutade 
om våra fötter, sporrarna gick av och min 
näbb blev lite trubbig. Vi var lite ving-
klippta i flera dagar efter detta slagsmål, 
men mina flickor fick han inte.

Husfolket fick sätta upp ännu ett nät och 
skivor så nu kan vi inte se varandra.

Mina flickor hade andra vanor med sig, 
dom ska lägga sig tidigt om kvällen. Jag 
själv är en nattrumlare, men följer snällt 
med in till vårt hem.. Det är annat med 
min pappa och hans fruar, dom skall sitta 
i trädet och kuckelura ett tag. Men matte 

Ung och kär
När vårsolen började skina och 
fåglarna kom med sina vårkänslor, 
fågelkvitter i varje buske, då blir 
man kär.

Jag som hade blivit halvt ihjälslagen av 
min far fick tre underbara flickor som 
bara stod där en varm april kväll.

Stopp, stopp det är inte barnmisshandel 
eller månggifte på gång. Nej. jag är en 
ståtlig ung tupp på ett år av rasen Ås-
bohöns. Mitt namn är Lillpipen

Mitt husfolk hade  varit hos Börje  och 
Britta i Sibbahult och hämtat tre hönor 

vet ett knep att få ner alla och det är att 
killa dom på magen. Det har jag aldrig 
råkat ut för. Pust!

Nu har sommaren och vintern gått över 
och det våras igen och min favorit är 
Fia-Lotta.

Till sommaren hoppas jag på tillökn-
ing om husfolket går med på det. Men 
det återstår att se. Ett härligt liv har det 
varit.

Lillpipen i Lida 
gm Ethel Svensson
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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 1-09
Lös krysset och skicka det till eller lägg 
lösningen i Träskopostens brevlåda, 
Kyrkvägen 26, 361 95 Långasjö, senast 
den 15 April 2009.

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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