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

... Printfabriken  
i Karlskrona

som hjälper oss med tryckningen av  Träskoposten.

Ett stort tack till våra sponsorer ! Träskoposten                
Nr 2  Sommaren 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
Susanne Gustavsson   0477-630 92
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 2600

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 21 augusti
Utgivning  4 september
Utgivningsplan
Nummer  vecka
Vår  v.  9
Sommar  v.  20
Höst  v.  36
Vinter  v.  47

Tack

Hjärtligt tack till Bennsäters Sågverk 
AB, samt fam. Bennsäter, för gåvan till 
Träskoposten.

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
I nästa nummer som kommer ut i höst 
kommer vi att ha tema Föreningslivet.

Välkommen med tips och bidrag.

Redaktionen

Omslagsbilden 
Accessoire  
46 x 38 cm
Tommy TC Carlsson

Ny medarbetare på 
Träskoposten

Jag heter Susanne Gustafsson och bor 
i Skurebo tillsammans med Jörgen 
Johansson och våra två pojkar Villiam 
och Viktor. Vi bor på en gård med kor, 
hästar, höns, hundar, kanin och katter. 
Jag arbetar som verksamhetsutvecklare 
på Studieförbundet Vuxenskolan och 
som timvikarie i Emmaboda med funk-
tionshindrade barn och ungdomar. Jag 
har bott i Långasjö sedan 1995.

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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Mitt i byn
Som nyinflyttad i Långasjö vill jag gärna dela med mig 
av mina tankar och upplevelser. Här följer några reflek-
tioner.

Ni långasjöbor, vet ni om vilken fantastisk ort ni bor på? (Man 
kan ju bli hemmablind.) Och ni besökare, stanna upp ett tag i 
Långasjö kyrkby och njut av det som platsen har att erbjuda!

Här är det nära till allt och som sig bör ligger kyrkan mitt i byn 
- en 1700-talsbyggnad som just genomgått en genomgripande 
renovering. Mitt emot kyrkan ligger sockenstugan med minnes-
rum över bygdens kulturpersoner: konstnären och författaren 
Elisabeth Bergstrand-Poulsen och författaren Gertrud Lilja. 
Andra sidan Kyrkvägen kan man besöka ”återvändarnas rum”, ett 
litet emigrant-muséum, inrymt i guldgrävarstugan som uppförts 
i anslutning till det förstklassiga vandrarhemmet,  där bönderna 
förr ställde in sina hästar under kyrkbesöket.

På skolgården skuttar barnen omkring som nyss utsläppta kal-
var. Vilken lycka att få tillbringa sina tidiga skolår på en liten, 
trygg skola! I skolbyggnaden finns även socknens bibliotek, en 
kär tillflykt för den som vantrivs i de stora sammanhangen. 
Här får man personlig service och kan beställa sin favoritlit-
teratur. Även banken erbjuder personlig service, stabilt vilande 
på amerikafararnas hemförda kapital. I hembygdsstugan serverar 
”kaffetanterna” kaffe med våfflor.  Passa på att köpa något 
konsthantverk från bygden i hembygdsstugan eller på van-
drarhemmet. Långasjö Lanthandel håller ett gott sortiment. Hela 

Långasjös egen Babbis har servat kunderna på ett uppskattat 
sätt i 15 år. Efter sommaren lämnar han över till Hasse. Vi säger 
”lycka till”, Hasse! Vi behöver dej! Vi kommer att handla som 
aldrig förr! Vad vore Långasjö utan sin affär?

Att kunna svänga in med bilen vid den lilla boden med 
Eko-grönt i Kallamåla och proviantera är också en tillgång. 
Svenska, friska äpplen, jordiga potatisar och morötter, lök, 
kallamålaägg......bara att plocka till sig för en ringa penning. 
Vilken service!

Konstgalleri i Garvaregården. Klasatorpet som fick vara Vilhelm 
Mobergs Korpamoen under filminspelningen av Utvandrare-
poset. Upplyst handikappvänlig slinga runt sjön. Södra Sveriges 
högsta(?) fågeltorn - på egen risk. Ett underbart sjögärde som 
hålls öppet med fårbete. Barnvänlig badplats. Massor med trevliga 
vandringsstigar genom skogar och gammalt odlingslandskap. 
Nybyggt ridcenter med ambitioner. Loppisar och  vävstuga. 
Växthus med tomatautomat. Bokcafé hos Melsene, släpkär-
ror hos Långasjö-Eriksson, Bilservice i Strängsmåla, restaurang 
och internet-café på Allégården,  kultur och underhållning i 
Bygdegården. 

Jag skulle aldrig gett mig in på att räkna upp en massa saker, 
säkert har jag glömt många trevliga och intressanta projekt. 
Jag får be om överseende i så fall.  När man sätter sig ner och 
tänker efter en stund, märker man hur  mycket man har att 
vara tacksam för och rädd om. Med den  känslan slutar jag 
mitt lilla inlägg.

  Annika Hjalmarsson

Dans i Bygget  
5 juni -09 

 
 Vi börjar kl. 19.00  

med tacobuffé 
”Arvid från Gullaskruv” 

underhåller  
(Kalmarrevyn) 

 
Kaffe och kaka i pausen. 

 

Entré 220:- 
anmäl till:   Berit 0471-504 00 

Lillemo 070 – 626 84 68 
 Håkan 0471-503 70 (kväll) 

senast den 30 maj 

Välkomna! 
 

Långasjö bygdegårdsförening 
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Vi har funnits nära våra kunder i mer än 100 år. Vi känner dem, de känner oss. De vet att
“välkommen in” och personlig service är självklara honnörsord i vår bank.
Plus att de erbjuds villkor som tillhör de bästa.

Banken har duktiga medarbetare och kvalificerade rådgivare och vi bedriver en komplett
bankversamhet riktad mot privatpersoner och företag. Som privatperson kan vi hjälpa
dig med enklare saker som rör vardagsekonomi eller råd vid en större och speciell affär -
allt från olika sparformer till försäkringar och bostadsköp.
Som företagskund kan du alltid få sakkunnig hjälp. Oavsett om ditt företag är litet eller
stort kan vi erbjuda bra lösningar utifrån dig och ditt företags unika behov.

Vi är en bank nära dig och finns i Delary, Grimslöv, Långasjö, Ryd, Åryd och Älmeboda.

Sparbanken Eken är ett aktiebolag. Alla bolagets aktier ägs av sex lokala stiftelser. När
det går bra för banken får stiftelserna utdelning på sina aktier. Stiftelserna ska använda
avkastningen till att satsa på saker som utvecklar den egna bygden.

Vi är 6 mindre lokala sparbanker som tillsammans bildade Sparbanken Eken
under 2008.

Att vi haft kundernas förtroende i
mer än 100 år gör oss stolta.

Välkommen in till Sparbanken Eken.

www.sparbankeneken.se
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Välkommen på öppet hus 
och Mundekullaloppet!
Med anledning av att vi byggt ut bjuder vi in till öppet 
hus den 30 maj. 

Dagen erbjuder gammaldagscafe, dragspelsmusik med Torgny 
Berndtsson, konstutställning med Anne N. Elmberg, Häst och 
vagn, konsert med Peter Elmberg, drygt 10 träskulpturer av 
Karl Gustav Holmevi finns på området för beskådan samt att 
vi visar våra nya lokaler såsom hotellrum, konferensrum, SPA, 
matsal, reception m.m. 

Vi passar även på att erbjuda ”Mundekullaloppet” där David 
Elm är prisutdelare och den som vill kan avsluta dagen med 
en Morsdags buffé i vår nya matsal. (förbokning)

Gratis inträde, Välkommen!

Mundekullaloppet - alla är vinnare !
Syftet med Mundekullaloppet är att alla ska kunna deltaga 
utifrån sina egna förutsättningar under parollen ”Gå, cykla 
eller spring för livet”. Din medverkan resulterar både i god 
kondition, gemenskap och en bättre omvärld, då hälften av 
anmälningsavgiften (50:-) går till projektet ”Rädda mammorna” 
via Röda Korset i Emmaboda.  David Elm startar loppet och 
korar vinnarna (dam/herr klass) vid prisutdelningen. Efter 
prisutdelningen medverkar David i ett samtal kring temat 
”Broakulla, Broderskap och Bollsport”. Läs mer samt anmäl dig 
på www.mundekullaloppet.se eller ring oss på 0471-50450.

Roger Pontare på Mundekulla äng 13 aug
Även om det talas om lågkonjunktur och ekonomisk kris så 
ser vi hoppfullt på framtiden. I den tid vi lever är människor 
mer än någonsin i behov av lugna platser. 

Som ett led i vår nysatsning har vi bjudit in till ett forum i juni 
då 14 talare och inspiratörer belyser begreppet ”Ledarskap i 
en ny tid”. Medverkar gör bl.a. Nanne Bergstrand, meteorolo-
gen Pär Holmgren, Lou Rossling, Malin Berghagen, Susanne 
Broman från ITT samt inte minst Emmabodas kommunchef  
Claes Levander. Vad beträffar årets Musikfestival så gästar bl.a. 
Roger Pontare oss den 13 aug. 

Välkommen!

Peter Elmberg

Kostnadsfri hjälpmedelsöversyn? 

Välkommen på Öppet Hus, för gratis översyn av Din rol-
lator och/eller rullstol inför våren och sommaren. Vi gör 
enklare justeringar på plats.

Du kan även få tips och råd om hur Du "fallsäkrar" Ditt 
hem, för att minimera risken att ramla, samt få tips om 
syn- och hörhjälpmedel.

Du har möjlighet att träffa både arbetsterapeut, sjukgymnast 
och syn-hörselinstruktör. 

Har Du några frågor, ring gärna på telefon 0471-249461. 

Fika finns att köpa på plats. 

Välkommen till: 

Lindås                Träffpunkten i Lindås                           

Måndag 5 maj kl 13-15 

Emmaboda        Allaktivitetshuset Loket                                

Måndag 11 maj kl 13-15 

Långasjö            Allaktivitetshuset Allégården                   

Tisdag 19 maj kl 13-15 

Algutsboda        Allaktivitetshuset Algutsboda

Måndag 25 maj kl 13-15 

Vissefjärda         Allaktivitetshuset Storegården                  

Torsdag 28 maj kl 13-15 









 





















Roger Pontare
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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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Aktuellt från Röda korset
Långasjö Rödakorskrets har hållit kretsstamma i 
Klubbstugan

Kretsen har 145 medlemmar och bidrag har lämnats till bl.a 
Rädda mammorna, Barnen i Södra Afrika, Vattenprojekt, 
Världens barn till ett sammanlagt belopp av c:a 40000 kr. 

Besöksverksamhet och Filmcafé har bedrivits på Allégården. 
Bussutflykt till Öland ordnades för socknens pensionärer. 
Tillsammans med Kyrkan har man firat Valborgsmäss och 
Lucia samt inbjudit till kyrkkaffe vid Första Advent. Med-
verkan har skett under Äldreveckan. 

Styrelsen består av Britta Fransson, ordf. samt Margareta 
Hermansson, Sölve Hjalmarsson Barbro Krona, Mona 
Eriksson, Birgitta Karlsson, Annika Hjalmarsson, Maj-Britt 
Jonasson, Veine Franzen. Sedvanliga mötesförhandlingar 
klarades snabbt av och därefter vidtog gemytlig samvaro.

Långasjö Rödakorskrets

Långasjö Skytteförening 

 

Luftgevärsskyttet startar igen i mitten av september 

i Skyttehallen i Allégården.

Hälsningar
Långasjö Skf  /Paulina

Pristagarna i föreningsmästerskap och 
veckotävlingar är samlade på bilden

avslutade luftgevärssäsongen med prisutdelning i 
skyttestugan i Allgunås söndagen den 19 april. 

40-årsminnet av utvandrarfilmerna firas

Program:
Filmexperten Olle Hedling ger nya aspekter på ”Vilhelm 
Moberg och filmen”. 

Producenten Bengt Forslund samtalar med scriptan Katinka 
Faragó och sannolikt också Jan Troell och Eddie Axberg. 

Brit Uppman och Ingrid Nettervik diskuterar varför Vilhelm 
Moberg hamnade ”i fejd med hembygden”. 

Lena Peterson plockar fram barnskildringar ur Mobergs 
verk. 

Vid besök på Klasatorpet får du möta medverkande från 
filminspelningen.

Dagen är ett samarbete mellan Mobergsällskapet, Emmaboda 
och Lessebo kommuner samt Långasjö hembygdsförening. 

För mera information och anmälan gå in på 

www.dagarmedmoberg.se

Hoppas vi ses!
Arrangörerna

Kom till Långasjö sockenstuga 
den 27 juni och 

”En dag med Moberg”!  

Sommar i Växthuset ! 

Köp växter och tomater
Öppettider: 

Vardagar 10:00 - 18:00

Lördag    10:00 - 15:00

Söndag    stängt
gäller  7 maj - 5 juli
Öppet även 6 juni och 19 juni 10:00 - 13:00 
Midsommardagen stängt

Tfn 0471-504 60

Långasjö Växthus AB

Marklägenhet i Långasjö uthyres

Stomvägen 3A, 3 rok, ledig 1/7

Tfn 070 55 64 321
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Traditionsenligt national-
dagsfirande!

Den 6 juni med start kl 13.00 firar vi vår na-
tionaldag vid Långasjön. 

Föreningar, företagare och hantverkare finns på 
plats. Aktiviteter för barnen. 

Program sätts upp veckan innan på anslagstav-
lorna.

Varmt välkomna!

/ Långasjö Sockenråd

8

Sommarkalender
Maj
21/5, kl. 8.00 Gökotta på Klasatorpet

25/5, kl. 14.00 PRO i Bergstrandssalen

27/5, kl. 18.30 Alphakursens avslutningsfest

26/5, kl. 17.00 Grillkväll på Allégården, pris 30 kr

30/5, kl. 13.00 Öppet hus och Mundekullaloppet

30/5  Klasatorpet öppnar

Juni
2/6, 18.00 Anhörigcafé på Alle´gården

6/6, kl. 13.00 Nationaldagsfirande vid Långasjön

6/6  Våffelservering, Tips- & Bingopromenad

6/6, kl. 13.00 Vernissage Galleri Garvaregården

7/6, kl. 11.00 Visitationsfest i Bäckebo kyrka

11/6, kl. 18.30 Sjökafé vid Långasjön

12/6, kl. 10.00 Skolavslutning i Långasjö kyrka

14/6, kl. 10.00 Festhögmässa med öppnande av kyrkan

18/6, kl. 18.30 Sjökafé vid Långasjön

19/6, kl. 14.00 Midsommarfirande på Klasatorpet

22/6, kl. 15.00 Hembygdsstugan öppnar

25/6, kl. 18.30 Sjökafé vid Långasjön 

27/6  En dag med Moberg i Sockenstugan

Juli
4/7, kl. 13.00 Vernissage Galleri Garvaregården

30/7, kl. 18.30 Sjökafé vid Långasjön

Augusti
6/8, kl. 18.30 Sjökafé vid Långasjön

8/8, kl. 13.00 Vernissage Galleri Garvaregården

13/8, kl. 18.30 Sjökafé vid Långasjön

13/8  Roger Pontare på Mundekulla äng

17/8, kl. 14.00 PRO i Bergstrandssalen

21/8  Manusstopp Träskoposten

22/8  70-årsjubileum på Bygdegården

29/8  Fotbollens dag

Se även Långasjö Församling informerar 
på sidan 33.

Lediga hus och lägenheter i Långasjö

Lägenheter
Stomvägen 3A

Marklägenhet i Långasjö uthyres, 3 rok, ledig 1/7

Tfn 070-55 64 321

EBA 0471-249830

Skogsvägen 1F,  en etta, 49 kvm

Kyrkvägen 28, 2 rok, 52,6 kvm

Kyrkvägen 28, 2 rok, 58,5 kvm

Kyrkvägen 36, 1 rok,  48 kvm

Kyrkvägen 36, 2 rok,  69 kvm

Hus och gårdar
Allgunås 

Gård om c:a 22 ha. 

Fullt modern, nyrenoverad 2 plans hus, garage,

vedbod, stenkällare, högt och bra läge.

Prisidé: 1.900 000:- eller högstbjudande

Erling Karlsson Fastighetsförmedling 0471- 12 345
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Hembygdsstugan i Långasjö

Vi öppnar måndagen efter midsommar, den 22 juni 

och håller öppet till den 30 augusti, som vanligt mellan

 kl 15.00 – 20.00. 

Till glädje för många är det öppet betydligt längre in på 
hösten än tidigare år. 

Naturligtvis blir även denna sommar lika rolig och trevlig 
som alla tidigare somrar. 

Om någon, som inte varit med tidigare, vill pröva på att

vara med och koka kaffe och baka våfflor, kontakta någon 
av oss. 

Vi hälsar alla hjärtligt välkomna sommaren 2009.

Gun-Britt tel 500 40, Ingegärd tel 503 45 och 
Anne-Marie tel 230 39

Lagar rötskador, glasar, 
målar & tätar fönster!

Fönsterhantverkare: Dan Bondesson
Tfn. 0471-502 51, 0705-206 407
Strängsmåla 121, 361 95 Långasjö. 
Innehar: F-skattsedel!

����������
�����������������

ROT-
avdrag

bätre än 
rea!

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)

Signes goda Gorån
2 hg smör eller margarin

3,25 gr vetemjöl

1 dl strösocker

1 ägg

Arbeta ihop ingredienserna till en deg och låt degen vila 
i kylskåpet 2 timmar.

Kavla och baka ut degen tunt. Skär ut rektanglar lagom 
stora att passa i gorånsjärnet.

Grädda en kort stund på varje sida. Lägg gorånet på plant 
underlag för att svalna.

Gorånsjärn är ett bakjärn som man värmer på spisen och 
vänder för att grädda gorånet på varje sida. Idag finns det 
elektriska gorånsjärn att köpa.

Receptet har jag fått av Signe Johansson i Skurebo.

Susanne
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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

Anhörigcafé!
Tisdagen 2 juni kl. 18.00 är det anhörig-

café på Allégården

Där finns möjlighet att som anhörig att 
ställa dina frågor till

Kommunens 
demenssjuksköterska:Eivor Svensson

Kommunens syn-hörsel 
instruktör:Margaretha Johansson
Enhets chefen:Anitha Bäckström 

Och även till  personalen

Vi bjuder på lätt förtäring

Tack
Tack till Långasjö Rödakorskrets som under årens lopp 
bjudit på kaffe och underhållning vid olika tillfällen på 
Allégården. 

Tack från Långasjö serviceområde
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Öppet 30 maj – 30 aug

alla dagar 9.30 – 18.00

Bokningar Eva Garami
tfn 0471-503 10

Klasatorpet

Välkommen!

Långasjö Sockens Hembygdsförening

Midsommar firas på Klasatorpet 
den 19 juni, kl. 14.00

Fri entré 

20 o 21 juni är Klasatorpet 
abonnerat och därför stängt

Långasjö PRO
informerar 

Januari
Långasjö PRO-förening har haft 2009 års första möte där vår 
präst Thomas Lindh höll parentation över tre medlemmar. 
Som kantor tjänstgjorde Britta Mård. 

Ordföranden Olle Henriksson rapporterade från en träff  med 
alliansens landstingsstyrelseledamöter. Vårens mötesdagar fast-
ställdes. Program för vårens träffar diskuterades och styrelsen 
tar gärna mot fler förslag. Ordförande tackade präst och kantor 
med varsin blomma. 

Årsmötet
Ordföranden Olle Henriksson hälsade alla välkomna. Han 
presenterade PROs tiopunktskrav för pensionärernas ekonomi, 
vård, omsorg och inflytande som antogs på kongressen. 

Stadgeenliga val förrättades.

Sparbanken Eken bjöd på fastlagsbulle till kaffet. Det tackar 
vi för.

Tre käcka ungdomar Elin, Albertina och Alexander svarade 
för en uppskattad sångunderhållning och tackades med blom-
mor.

Mars
Ordföranden informerade om KPR:s extra sammanträde, 
distriktets utbildningar och samorganisationens årsmöte. Vi 
bestämde programmet för majmötet samt höstens mötesda-
gar.

Annika och Sölve Hjalmarsson berättade med ord och bild om 
sina vänner i Lettland och deras levnadsförhållanden. Först en 
historisk återblick och sedan om städer, landsbygd, barnhem, 
skolor och kyrkor. Ett mycket uppskattat program.

April
Filmen ”Långasjö i helg och vardag” visades som avslutning 
på studiecirklarna.

Kommande möten
Maj den 25.e underhållning av Christer Lundgren.

Augusti den 17.e startar höstens möten.

June Eriksson  Olle Henriksson
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Långasjö 
Hästsportklubb
informerar

under våren. Vi har också akademisk ridning en hel helg.

Den 10-11 juli anordnar vi tillsammans med Eriksmåla Ridk-
lubb en lokal hopptävling som heter Emmaboda Ponny Cup. 
Den kommer att vara i Lidahult. Är det någon som vill vara 
med som funktionär är det bara att kontakta någon i styrelsen. 
Vi har även våra vanliga träningar i hopp och dressyr och 
islandshästträningar. 

Nytt är också att vi försöker få igång en ungdomssektion. Vill 
du vara med kan du kontakta Sofie Antonsson. Om någon 
vill följa klubben lite mer regelbundet är vår hemsida www.
lhsk.se och den uppdateras regelbundet. 

LHSK/Susanne Gustafsson

Fotbollsvänner!

Våren är här och med den en ny fotbollssäsong. Vårt samarbete 
med Lindås BK fungerade mycket bra under förra säsongen 
och båda klubbarna är glada för att denna gemenskap fortsät-
ter även denna säsong.

Vi hälsar alla därför välkomna att följa vårt fotbollsäventyr 
även denna säsong. I år får vi möta mycket tufft motstånd i 
div. 5, men vi får tillsammans heja fram killarna så att de klarar 
av sin uppgift även i år.

Vårt samarbete har även utökats på ungdomssidan. Här 
spelar vi ju sedan flera år tillbaka under namnet: ELL. Detta 
namn står för Emmaboda, Lindås och Långasjö. I år utökas 
samarbetet med Vissefjärda. Vi tror mycket på detta samarbete 
mellan föreningarna i kommunen och det gör våra ungdomar 
också.

Den 29 augusti kommer vi att arrangera fotbollens dag i Lån-
gasjö. Då blir det lite extra festligt runt vår fina idrottsplats. 
Jag hoppas vi ses då!

Vår förening är helt uppbyggd på de frivilliga arbetsinsatser 
som alla vi tillsammans utför. Jag vill inte framhålla någon 
speciell utan jag hoppas att ni alla känner vilket fint arbete ni 

gör för klubben. Alla insatser är lika värdefulla för vår förening. 
Från den som tvättar matchtröjor till den som löser entrébiljett 
och köper en bullens i pausen. Utan er har vi ingen förening.

Låt mig till sist också få välkomna vår publik till Långasjö 
idrottsplats. När andra fotbollsföreningar brottas med läk-
tarvåld och annat onödigt trams kan jag garantera att i Långasjö 
har vi inte de problemen. Någon gång har det hänt att man 
slagits med en mygga men i övrigt står fotbollen i centrum vid 
vår fina fotbollsarena, som för övrigt nu också skyddas mot 
objudna gäster (läs: vildsvin) genom ett elstaket. Så kära publik. 
Ta på er den fina gensaren ni fick i julklapp och njut av fotbol-
len när den är som bäst – på gräsplanen hemmavid.

Hjärtligt välkomna allesammans till den 77:e säsongen med 
Långasjö GoIF

Sven Erik Karlsson
Ordförande

Välkomna till 
Långasjö GoIF

Ungdomsmatcher på Långasjö IP, säsongen 2009

Torsdag 7 maj 18,30 Lindås/Långasjö P99-00 möter Skruvs IF
Söndag 24 maj 14,30 Lindås/Långasjö/Vissefjärda P97 mot Norrhults BK
Söndag 24 maj 17,00 ELL P95 möter IFK Berga
Fredag 12 juni 18,00 Lindås/Långasjö P17 (92-94) möter Kalmar FF
Söndag 9 aug 11,00 Lindås/Långasjö P99-00 möter Åseda IF
Onsdag 26 aug 18,30 Lindås/Långasjö/Vissefjärda P97 möter Tingsryd/  

Väckelsång 
Lördag 29 aug 11,00 Lindås/Långasjö P99-00 möter Älmeboda/Linneryd/

Konga
Lördag 29 aug 12,30 Lindås/Långasjö/Vissefjärda P98 möter LSK 

(Lessebo)
Lördag 29 aug 14,30 Lindås/Långasjö P17 (92-94) möter Pukeberg
Söndag 30 aug 17,00 ELL P95 möter Färjestaden

Det kan hända att det blir ändringar.

Här kommer en vårhälsning från Långasjö Hästsportklubb. 

Vi har haft en del aktiviteter som årsmöte och många medlem-
mar kom. 

Pris delades ut till Johanna Diessner som utvecklats mest i sin 
ridning under 2008, pris till klubbmästare Sofie Antonsson 
och championatsvinnare blev Emma Svensson. 

Den 28 mars var Jan-Ove Olsson i vårt ridhus och höll klinik 
i Exteriörens betydelse för hållbarhet och prestation. Det var 
en klinik med både teori och praktik där hästar i olika åldrar 
deltog. På denna aktivitet var det ca 50 besökare och det 
verkade som att alla var väldigt nöjda.  

Helgen den 26 april var det dressyrtävling med 38 anmälda 
starter från olika klubbar i Småland och Blekinge. Det var 
på stor häst. Kan nämnas att Jennie Fransson som tävlar för 
Långasjö Hästsportklubb och även bor i Långasjö hade en 
jättebra tävlingsdag. Hon vann Lätt C:1 och placerade sig på 
3:e plats i Lätt B:2. Extra roligt när det var på hemmaplan. 
GRATTIS! 

Vi har även ett antal andra ryttare som är ute och tävlar mycket. 
Lycka till även till Er, ni gör bra reklam för oss. Ridhuset har 
även varit uthyrt till Beridet bågskytte och Islandshästträning 

Johanna Diessner, Sofie Antonsson, Emma Svensson
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Lindås/Långasjö A-lag

Dag Datum Hemmalag Bortalag Spelplats Tid

Fre 2009-04-17 Lindås/Långasjö A Delary/Pjätteryd A Lindås 18,30

Fre 2009-04-24 Eneryda IF A Lindås/Långasjö A Borta 19,00

Mån 2009-04-27 FC Växjö Lindås/Långasjö A Borta 19,00

Lör 2009-05-02 Lindås/Långasjö A Åryds IK A Långasjö 15,00

Lör 2009-05-09 Konga SK A Lindås/Långasjö A Borta 15,00

Lör 2009-05-16 Lindås/Långasjö a GoIF Ling Lindås 15,00

Mån 2009-05-25 Liatorps IF a Lindås/Långasjö A Borta 19,15

Fre 2009-05-29 Lindås/Långasjö A Hovshaga AIF A Långasjö 19,00

Fre 2009-06-05 Hamndeda GoIK A Lindås/Långasjö A Borta 19,00

Mån 2009-06-15 Lindås/Långasjö A Strömsnäsbruk IF A Lindås 19,00

Mån 2009-06-22 Ingelstads IK A Lindås/Långasjö A Borta 19,00

Fre 2009-06-26 Delary/Pjätteryd A Lindås/Långasjö A Borta 19,15

Tor 2009-07-02 Lindås/Långasjö A Eneryda IF A Långasjö 19,30

Sommaruppehåll

Mån 2009-08-10 Lindås/Långasjö A FC Växjö A Lindås 19,00

Fre 2009-08-14 Åryds IK A Lindås/Långasjö A Borta 19,00

Tis 2009-08-18 Lindås/Långasjö A Konga SK A Långasjö 19,00

Lör 2009-08-22 GoIF Ling Lindås/Långasjö A Borta 15,00

Sön 2009-08-30 Lindås/Långasjö A Liatorps IF A Lindås 15,00

Fre 2009-09-04 Hovshaga AIF A Lindås/Långasjö A Borta 18,15

Lör 2009-09-12 Lindås/Långasjö A Hamneda GoIK A Långasjö 15,00

Lör 2009-09-19 Strömsnäsbruk IF A Lindås/Långasjö A Borta 15,00

Lör 2009-09-26 Lindås/Långasjö A Ingelstads IK A Lindås 15,00

Lindås/Långasjö B-lag

Dag Datum Hemmalag Bortalag Spelplats Tid

Sön 2009-04-26 Gullabo/Gullaboås C Lindås/Långasjö B Borta 17,00

Mån 2009-05-04 Lindås/Långasjö B Emmaboda C Lindås 19,00

Sön 2009-05-17 Lindås/Långasjö B Vissefjärda GIF B Långasjö 17,00

Sön 2009-05-24 Lindås/Långasjö B Johansfors IF B Lindås 17,00

Sön 2009-05-31 Trekantens IF C Lindås/Långasjö B Borta 17,00

Sön 2009-06-07 Lindås/Långasjö B St Sigfrid IF B Långasjö 17,00

Sön 2009-06-14 Örsjö IF B Lindås/Långasjö B Borta 17,00

Ons 2009-06-24 Lindås/Långasjö B Tvärskogs IF B Lindås 19,00

Sön 2009-06-28 Lindås/Långasjö B Gullabo/Gullaboås C Långasjö 17,00

Ons 2009-07-01 Emmaboda IS C Lindås/Långasjö B Borta 19,00

Sommaruppehåll

Sön 2009-08-16 Visserjäda GoIF B Lindås/Långasjö B Borta 17,00

Sön 2009-08-23 Johansfors IF B Lindås/Långasjö B Borta 17,00

Fre 2009-08-28 Lindås/Långasjö B Trekantens IF C Lindås 18,15

Sön 2009-09-06 St Sigfrid IF B Lindås/Långasjö B Borta 17,00

Mån 2009-09-14 Lindås/Långasjö B Örsjö IF B Långasjö 17,45

Mån 2009-09-21 Tvärskogs IF B Lindås/Långasjö B Borta 18,00

Ledare: Tobias Klaesson, Terese Klaesson
Övre raden: Isac Aronsson, Daniel Svensson, Olle Kallerbäck, Matilda 
Bondesson, Olivia Pirttijärvi
Nedre raden: Oliver Klasson, Oskar Legander, Alfred Klaesson, Hen-
rik Farnestam, Jonna Svensson, My Henningsson

Långasjös framtid
Föreningens yngsta fotbollsspelare, födda 2002 och 2003, har 
börjat vårens utomhusträning. Vi brukar vara 13-14 barn på 
träning, och tränar varje tisdag på Långasjö idrottsplats. Laget 
började träna utomhus förra hösten, och har tränat inomhus, 
i Långasjö gymnastiksal, under vintern. Det finns plats för 
fler, hör av er till någon av oss ledare Tobias Klaesson, Terese 
Klaesson eller Johan Klaesson.

Den 31 maj åker laget på fotbollsresa till Kalmar, för att titta 
på Kalmar FF mot Helsingborgs IF, och den 14 juni har vi 
grillning och brännboll, för barn och föräldrar i laget. 

Långasjö GoIF
Tobias Klaesson

Tränare PF 02-03

Strands Maskiner
                            Långasjö
                                Tel. 070-671 24 54, 0471-502 20
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Tommy TC Carlsson i sin ateljé i Långasjö

Långasjöprofilen

Tommy TC Carlsson
Han är faktiskt väldigt känd och vore han inte så många 
år fyllda skulle han definitivt vara ett underbarn.
Tommy, barn av Långasjö, barn i en lanthandel och nu 
alldeles vuxen och berömd och står i lanthandelns gamla 
affärslokal och målar tavlor som man inte tror är sanna!

Är det någon man förknippar med Långasjö så är det väl TC. 
Men därifrån till att det går att hitta en lämplig dag för en in-
tervju i hemmet i Långasjö är inte lätt. Två veckor fram i tiden 
blir det och då precis i klämmen mellan en Stockholmsresa 
och en Tysklandsresa.

Tommy står och målar färdigt en bild föreställande ett elskåp 
när intervjun ska gå av stapeln. Ateljén är vit, ljus och avska-
lad, bara några enstaka målningar står lutade mot väggarna, 
några gamla spegeldörrar och så den nya målningen som snart 
ska vara färdig. – Jag använder infravärme mellan de målade 
skikten, då torkar det fortare. 

Det är mycket som ska hinnas med, men inte ett spår av 
otålighet kan skönjas, utan allt förklaras noggrant, inget glöms 
bort.

Uppväxt i en lanthandel
Tommys pappa drev en lanthandel i Långasjö tillsammans med 
sin bror. Karlsönernas hette den och fanns faktiskt kvar en 
bit in på 90-talet. Trots detta har Tommy aldrig jobbat i affär. 
Bakom lanthandeln drev Tommys farfar ett sågverk som lades 
ner i ett betydligt tidigare skede än affären. Idag skymtar man 
de stora sågverksbyggnaderna i en uppväxt björkskog. Sågverk 
var inte Tommys melodi och för den delen inte fotboll heller 
som annars är Långasjös melodi!

– Fotboll var jag med och spelade ett par gånger, men nej… 
jag är nog mer en ensamvarg, säger Tommy.

Fast på vårarna, då flödade vattnet i Långasjön ända upp bakom 
sågen och Tommy och hans bror Staffan byggde och sjösatte 
ett antal flottar där i sjöänden. – Båtar och fiske och att vara 
på sjön har jag alltid gillat, berättar Tommy. Det har varit ett 
intresse i familjen sedan långt tillbaka.

Att bygga båtar
Segling blev ett stort intresse redan i barndomen. Föräldrarna 
hade sommarstuga vid havet utanför Ronneby och där riggade 
Tommy en Blekingeeka som han seglade runt med. Staffan 
byggde en optimistjolle som de sedan seglade mycket med 
tillsammans.

Bröderna blev så bitna av det här med att bygga flytetyg att 
de satte igång med att bygga en mindre katamaran. De fick 
blodad tand och i 20-årsåldern byggde de en större katamaran 
i plast och glasfiber, som då var ett nytt material. Katamaranen 
byggdes helt efter egen ritning och konstruktion och när den 

färdiga skapelsen sjösattes i Ronneby var den väldigt modern 
och futuristisk. 

Bröderna var sedan ute med katamaranen i olika kappsegling-
stävlingar. I början på 80-talet deltog de i en stor, internationell 
tävling för flerskrovsbåtar utanför Göteborg med ett hundratal 
medverkande båtar. Där slog de till med en tredje plats, bästa 
svenska resultatet! Och det roliga i historien är att 18 år senare, 
2001 arrangerades denna tävling i Sverige igen, fast denna gång 
utanför Karlskrona. De kom trea igen! Med samma båt!

Familjen har kvar stugan utanför Ronneby och katamaranen 
ligger där än idag och väntar när det andra livet med båtar 
och hav ska levas. – Det är nog enda gången jag inte tänker 
på mitt målande. När jag är ute och seglar då är det bara det 
som existerar! säger Tommy

Det finns planer på att bygga en ny båt, men det är svårt att 
hinna med.

En konstnär är redan född
I skolan visade det sig snabbt inom vilka ämnen Tommy hade 
talang. De kreativa. Teckning (hette det faktiskt då, inte bild 
som idag) och slöjd. Dessutom var det jätteroligt tyckte han!

På högstadiet hade Tommy konstnären Gunnar Ljung som 
teckningslärare. – Framförallt var han rolig! Full av upptåg och 
hyss och oväntade saker, minns Tommy.

Yrkesdrömmen var reklamtecknare, men efter ett besök på en 
reklambyrå stämde inte verkligheten ihop med drömmen.

Tommys föräldrar uppmuntrade honom att söka vidare inom 
den konstnärliga banan, så direkt efter högstadiet kom Tommy 
in på Ölands folkhögskolas estetiska linje. På skolan fick 
eleverna lära sig grunderna inom alla teknikerna såsom olja, 
akvarell, grafik, keramik, skulptur. Känslan som skolan lärde 
ut var dock att det inte gick att leva på konstnärskapet.

När denna skolgång var avslutad åkte Tommy upp till Stock-
holm och besökte konstfack för att se om det kunde vara 
något att söka in till. Det var det inte. Inte då på det politiska 
sjuttiotalet i alla fall. – Jag ville verkligen lära mig måla, inte sitta 
och klippa collage med röda fanor, säger han bestämt.

Jag tycker det var bra att Tommy åkte hem igen, annars hade 
vi kanske inte haft honom kvar här i Långasjö.
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Full satsning
”Jag ska lära mig det här själv” var mantrat som Tommy upp-
repade för sig.

Han läste konstböcker, besökte utställningar och prövade sig 
fram samtidigt som levnadspengar i form av lön från halvtids-
jobbet på Glasverket trillade in. Tommy fastnade tidigt för 
oljemålning och kom även tidigt in på stilleben, även om han 
provade på porträtt-, naturmålningar och allt möjligt. Från 
1979 började han sälja målningar på halvtid och 1984 bestämde 
sig Tommy för att satsa på konstnärskapet på heltid. Iväg flög 
jobbet på Glasverket och ajöss med det vanliga livet, för det är 
väl ovanligt att vara konstnär? Bara konstnär! Här i Långasjö 
har vi i alla fall bara en och det är TC. En TC i målarrock som 
vi skymtar genom de stora fönstren i ateljén när vi kör förbi 
på vägen utanför. För så är det, ska man leva på sin konst då 
får man ligga i!

Är man som Tommy en icke utbildad konstnär, utan självlärd 
så är det en längre väg att gå. Inte för att bli tekniskt duktig, 
men för att bli accepterad och erkänd.

I de sparade tidningsklippen syns en slätkammad Tommy 
framför en av sina målningar på Galerie Alba i Ronneby. Året 
är 1984 och första separatutställningen utanför Emmaboda går 
av stapeln. Samtliga 20 målningar som ställs ut blir sålda, och 
det måste ju känts fantastiskt för en ung okänd konstnär!

Sedan ramlade det på med några utställningar varje år lite runt 
om i Sverige och Tyskland.

1999 är ett märkesår för Tommy. Då fick han en målning 
antagen till Liljevalchs Konsthall i Stockholm. En målning 
som därmed banade vägen för ett deltagande på Stockholms 
konstmässa år 2000. 

– Där har jag fått mina bästa kontakter, för dit kommer gal-
lerister från hela Norden och några länder till. 

Annars är det tydligen inte så lätt att få gallerier att vilja ställa 
ut ens målningar. – De gallerier som jag besökte i början sa 
alltid nej. Det är bättre att de får kontakta mig istället. Idag har 
Tommy samarbete med ett tiotal gallerier och det är frukten 
av den årliga medverkan på konstmässan.

Disciplin och deadline
Nu är det dags att få veta hur det är att leva ett konstnärsliv. 

Varje år har Tommy ett antal utställningar inbokade och då 
måste man ha målningar till detta. Är man dessutom så lyckligt 
lottad som Tommy att man säljer nästan allt man ställer ut, ja 
då blir det till att måla nytt till nästa utställning. Den nya ut-
ställningen kan vara inom en snar framtid och dessa petnoga 
målningar tar tid att måla. Hur lång tid?

– Ja, det vet jag inte, jag håller oftast på med kanske tio mål-
ningar samtidigt, de som ska vara till nästa utställning. Säg att 
det tar sådär tre månader att måla tio stycken.

Tekniken Tommy målar i heter Trompe-l óeil som på svenska 
betyder ”lura ögat”. Färgen målas på i flera skikt och stillebenet 
blir liksom tredimensionellt. Tekniken är lite gammaldags och 
tidsödande och lurad blir man! Det är nog många som har gått 
fram till Tommys målningar och känt på dem för att förvissa 
sig om att det inte är verkliga ting innanför ramen!

Hur är det med inspirationen då, är nästa fråga. Hur kan man 
alltid få inspiration till nya motiv när vernissagen närmar sig 
med stormsteg? – Deadline, svarar Tommy. Man går och 
skjuter upp och hittar på annat, men plötsligt inser man att nu 
måste jag, nu finns det ingen återvändo. Då målar jag från sju 
på morgonen till två-tre på natten i två veckor. Ironiskt nog 
är det när jag håller på med de målningarna som nya idéer på 
motiv kommer, men då är det för sent. Många gånger är det 
faktiskt svårt att hinna få ihop målningar till utställningar. Det 
är enormt stressigt! poängterar han.

Det finns heller inga gamla målningar att ta till, han har sålt 
slut på alltihop, inte sparat någon.

– Det lustiga är att jag säljer kanske en målning om året i 
Småland, resten säljs på utställningar på andra orter i Sverige, 
Danmark och i Tyskland.

Utställningslistan är lång och imponerande och tyskarna verkar 
vara särskilt besatta i TC:s målningar. Utställningar i Tyskland 
är återkommande och TC:s hemsida är på tyska och engelska, 
inte svenska.

– Vernissagen är verkligen jättekul! Det är belöningen för allt 
slit och all tid man har lagt ned. De som kommer är intresserade 
av just mina målningar, man står i centrum och folk kommer 
fram och vill prata.

Tommys konstnärsliv är helt klart disciplinerat. Han verkar ha 
saker och ting klart för sig, han vet precis vad han vill och hur 
han ska nå dit. Har han bestämt sig så verkar det bli så.

Båt, oljemålning, 1 x 4 m. Hänger i Allégårdens matsal, Långasjö
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Vad gör man mer i konstnärslivet? I alla fall Tommy åker 
runt och besöker konstutställningar och skapar kontakter i 
storstäder runt om i världen. I höstas var han i New York och 
besökte gallerier, men han har såklart redan ställt ut i USA.. 
Redan 1996 var han där och besökte utvandrade släktingar och 
ställde ut på The American Swedish Institute i Minneapolis.

Ja herregud, det finns mycket att berätta om hans utställningar, 
men allt får tyvärr inte plats!

Dubbelt boende
Nu är det så att Tommy bor inte bara här, utan har särbo och 
lägenhet i Stockholm och tillbringar hälften av tiden där. Sär-
bon heter Larissa, är också konstnär och driver ett galleri på 
Östermalm. Där har Tommy ställt ut flera gånger och tillsam-
mans har de haft gemensamma utställningar på flera gallerier. 
Just nu på Ekerums konsthall på Öland där de sällskapar med 
bl.a Kjell Engman och Ronnie Wood (från Rolling Stones!). Ni 
har hela sommaren på er att besöka den utställningen!

Tiden i Långasjö blir alltid väldigt intensiv, säger han. – Jag 
målar, umgås mycket med barnen och tar hand om huset och 
vedhuggningen. Det blir ingen direkt tid till umgänge med 
andra.

I Stockholm får Tommy mycket inspiration till nya motiv och 
även där har han en ateljé där han gör målningar i mindre 
format.

Och varifrån kommer Tommys konstnärsådra? Han nämner 
direkt sin mamma Ulla som var jätteduktig på vävning och all 
textil, arrangerade blommor och hade ett konstnärligt seende 
på saker och ting.

Andra uppdrag
Genom åren har det blivit flera andra konstnärliga uppdrag. 
Han har bl. a designat barnen som sportar på gaveln till 
Långasjö skolas gymnastiksal, designat ett flertal logotyper, 
en matta åt Broakulla-mattan, konstverket i stål nere vid Lån-
gasjön, gjort fondmålningen bakom scenen i bygdegården, 
gjort jättestora teaterkulisser till Köriosas revyer och dessutom 
fått flera uppdrag som han har varit tvungen att tacka nej till 
på grund av tidsbrist.

Vill ni se den största oljemålningen som Tommy har gjort får 
ni ta er in i Allégårdens matsal och beskåda den vackra båten 
som hänger där! Nästan naturlig storlek.

Så. Då vet vi allt om Tommy. Nästan. Och visst vore det roligt 
om han kunde ställa ut här i kommunen, nära oss?!

Hallå Tommy! Du firar faktiskt 25 år som heltidskonstnär just 
i år. Grattis!

Text och foto Katarina Jonasson

Galleri Garvaregården – 
en oas i Långasjö
– Det mest spännande med årets säsong är Sven Ljung-
berg, säger Britta, som tillsammans med sin man Jan-Erik 
driver Galleri Garvaregården mitt i Långasjö samhälle. 
Just nu är de i full färd med att vidareutveckla trädgården 
och naturen runt Galleri Garvaregården.
Galleriet startar sin tredje säsong lördagen den 9:e maj 
och det är mycket att göra.
– Det är mer jobb än man tror att ha ett Galleri! Men vi 
trivs med att vara sysselsatta, så det är ju bra!

En lång väg till Långasjö
Hur paret hittade till Långasjö är en lång historia. Den vindlar 
sig från Boden och Örnsköldsvik, vidare över till England, 
tillbaka till Sverige och Husum. Hela tiden med en dröm om 
att lagom till pensioneringen hitta ett ställe i Sverige där Britta 
också kunde starta ett galleri.

Huset i Långasjö fann de på nätet och med huset följde ett antal 
byggnader där de kunde förverkliga drömmen om ett galleri.

– Först och främst har det varit ett väldigt jobb bara att rengöra 
ladugården och därefter renovera och göra om den till en 
utställningslokal. 

Förvandlingen av ett träskområde
Trädgården sluttar uppifrån den gula mangårdsbyggnaden ner 
mot de rödmålade och vackra byggnaderna. Det före detta 
garveriet ligger ståtligt på en hög stensockel och ladugården 
strax bredvid.

En sådan här förförisk vårdag när Träskoposten besöker 
Garvaregården är det en riktig skönhetsupplevelse att strosa 
genom trädgården ner mot det område som tidigare var ett 
snårigt träskområde. 

Idag är det något helt annat! Solen glittrar i dammarna och 
ljuset silar genom trädkronorna ner på vitsipporna. Intrycket 
är en vacker och öppen naturpark. I välansade rabatter och 
stenpartier blommar det redan och på ladugårdsgaveln är det 
iordningställt så att man kan sitta och njuta i solskenet. Årets 
projekt är tre inramade odlingslådor där nypåfylld jord ligger 
och väntar på att de första grönsaksfröna ska bli sådda. Både 
Jan-Erik och Britta har lagt ned oändligt mycket tid på att göra 
området i ordning, men det har gett resultat!

Så kommer man för att skåda konst får man även en annan 
skönhetsupplevelse på köpet!

– Jag har även planer på att anordna ett enklare kafé här, för 
det är många som är fikasugna när de har besökt galleriet, 
säger Britta. Och så har vi börjat spara gamla fina fönster till 
ett växthus som ska stå här bakom galleriet!

Ja, de verkar inte lida av brist på idéer och projekt!

Galleristen
Varför öppnar man då ett galleri? För Brittas del har det funnits 
egna konstnärsdrömmar sedan hon var ung, men hon hejdades 
av föräldrarna när hon ville söka in till konstfack. Det fick 
istället bli en fritidssysselsättning att göra oljemålningar, men 
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Britta Fransson 

Galleri Garvaregården i Långasjö                                                                                                                                      Foto Jan-Erik Fransson

sedan kom annat i livet som familj och jobb och hobbyn att 
måla blev bortprioriterad. 

På olika sätt har hon sedan sysslat med estetiska yrken, bland 
annat med kläddesign inom textilindustrin och sedan som 
utbildad textillärare. Intresset för konst och konstnärer har 
alltid varit stort. Hon har slukat konstböcker och konsttidn-
ingar, besökt utställningar, klippt ut artiklar och fakta om de 
konstnärer som tilltalat henne och haft kontakt med konstfolk 
vilket hon har nytta av nu. 

Det råder ingen tvekan om vilka konstnärer Britta är intresserad 
av att få till galleriet! 

– Tyvärr får man neka en del som kontaktar mig och vill ställa 
ut och det är inte kul att säga nej, säger Britta och skakar på 
huvudet. Men jag har en plan inför varje säsong och den vill 
jag gärna följa. Däremot vill hon inte nischa galleriet, utan vill 
ha en bredd och kunna visa både målningar, textil, keramik, 
skulptur och grafik.

Som gallerist får man dessutom ligga långt fram i sin planering. 
Planeringen för 2010 är redan påbörjad och det saknas inte 
idéer för framtida utställningar.

Årets gallerisäsong öppnar i maj
Galleriet har haft ca 800 besökare per säsong hittills. 

– Men i år siktar jag på 2 000 besökare säger Britta optimistiskt. 
Ca 25 % av besökarna är tyskar och danskar

I sommar ställer dessa konstnärer ut på Galleri Garva-
regården:

9 - 31 maj       Textil  Irene Leijon, Falköping
6 - 28 juni       Måleri  Sven Ljungberg, Ljungby
4 juli - 2 aug   Textil, måleri Anette Fahlsten, Stockholm
8 aug - 6 sept  Keramik  Cecilia Kraitz, Båstad
12 - 13 sept      Konst Runt  samlingsutställning

I år kan man även som besökare på vernissage-dagarna vinna 
ett konstverk. Alla som kommer den dagen får nämligen en lott 
och deltar därmed i Vernissage-lotteriet med dragning 8 aug.

– Det vore roligt om fler Långasjöbor ville komma och titta 
på utställningarna i sommar, det kostar inget, understryker 
Britta. 

Dessutom finns det en liten konsthantverksbutik inrymt i 
galleriet med många fina och roliga saker både från lokala 
konsthantverkare och från Bali.

Det man kan undra är vad de får all ork ifrån. Både till detta 
restaureringsprojekt som trädgård och park är och att ordna så 
att Långasjö får både en turistattraktion och ett kulturområde 
genom galleriet.

– Vi fortsätter så länge det är roligt, säger Britta och skrattar. 
Annars får det väl bli en festlokal. Vet du att förr var det dans 
på logen i denna ladugård. Det är många här på Kyrkvägen 
som minns det!

Katarina Jonasson
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Melsene Laux 
mångsidig bild-
konstnär
Melsene är uppfylld av skaparglädje 
ända sedan barndomen. Född och 
uppvuxen i Tyskland, blev hon på 
gymnasietiden uppmuntrad i sitt 
bildskapande och utbildade sig efter 
studentexamen på Konstakademin i 
Hamburg.

Det lyser om Melsene och hennes bilder. 
Hon tar emot på Kyrkvägen 51, där hon 
bott sedan 2007.

Trappan in till Melsenes hus är prydd 
med blommor och konstföremål, en 
skylt talar om för oss, att hon inbjuder 
till Bok-Café en gång i veckan under 
vinterhalvåret. I den hemtrevligt inredda 
bostaden visas konst och litteratur. Sedan 
Melsene bosatt sig i Långasjö, har hennes 
intresse för bygdens historiska kulturper-
sonlighet, Elisabeth Bergstrand-Poulsen  
väckts. Melsene har alla Elisabeths böck-
er samt en god kunskap om Elisabeths 
liv och konst. 

Med sin egen konst vill Melsene vara med 
i det ”stora samtal” som äger rum i sam-
hället. Hennes konst är ett svar på livets 
tilltal och hon vill gärna nå ut till sina 
medmänniskor. Hon når  allmänheten 
via utställningar och gallerier och det 
var just genom Galleri Garvaregården 
som hon hamnade i Långasjö. Melsene 
är mån om att hålla kontakt med kol-
leger och kulturförmedlare i trakten och 
är medlem i Bild och Form Gruppen i 
Emmaboda. Man kan också nå Melsene 
genom hennes hemsida  www.melsene-
laux.com.

Inspiration kan Melsene få i alla möjliga 
situationer: i naturen, i litteraturen, i 
möten med människor. Tekniken spelar 
mindre roll. Melsene ägnar sig åt både 
oljemålning, gouache, teckning, fotografi, 
installation. Varje teknik har sin egenart. 
Budskapet är det viktiga. Melsene kan 
leva efter principen: ”man tager vad man 
haver”. När hon var på Grönland och 
fick inspiration, var ”måla med kaffe” 
den teknik som fick gälla!

Varje konstverk är en process och att 
skiljas från verket kan vara svårt. Sär-
skilt en del tavlor blir man oerhört fäst 
vid. ”Men”, säger Melsene, ”glädjen 
att just den tavlan betyder något för 
någon annan, kan uppväga skilsmässans 
smärta.”

Melsene Laux

Melsene vill gärna dela med sig av sin 
skaparglädje. ”Något av det bästa jag 
vet, är att inspirera andra att använda sin 
egen kreativitet, att hålla kurser i målning. 
jag har sett hur många människor som 
helst som sade: - Jag kan i alla fall inte 
måla, som fått så otroligt stor glädje av 
att upptäcka sin egen förmåga och ut-
trycksmöjlighet.” Senast ledde Melsene 
en ”mandala-kurs” i Emmaboda.

Detta är Melsenes budskap till Träsko-
postens läsare: ”Jag vill gärna uppmuntra 
till att använda konsten, att ta sig tid att 
se på den, att besöka Galleri Garva-
regården, att gå på utställningar. Öppna 
ögonen och hjärtat för bildens budskap. 
Konsten gör liver rikare och djupare.

Annika Hjalmarsson

Livets vatten mandala Morgon olja Barndom olja
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På slingriga grusvägar tar man sig 
till byn Mundekulla i norra delen av 
Långasjö socken. På en kulle med 
utsikt över hamlade askar tar Peter 
Frederiksen emot framför sin gamla 
mangårdsbyggnad. 

Han står just och diskuterar rördrom-
mens ankomst med grannen Göte från 
Harebo. Vi diskuterar rördrommen 
en stund. Sedan diskuterar vi en viss 
Ingemar Mundebo, långasjögrabben 
som blev riksdagsledamot 1965, senare 
finansminister och generaldirektör för 
Riksrevisionsverket. Det är hans föräl-
drahem som nu är Peters bostad, verk-
stad och ateljé. Peter hittade det huset 
för 35 år sedan och det blev kärlek vid 
första ögonkastet. Han letade sig fram till 
ägaren och fick köpa det, om han lovade 
att bosätta sig där och så blev det.

Peter är född köpenhamnare, men 
”gröna vågen” förde honom till Sver-
ige. Han har alltid varit intresserad av 
bildkonst. Han har tecknat, målat och 
fotograferat. I slutet av 80-talet, närmare 
bestämt 1987, bestämde han sig för att 
ge sig hän åt akvarellmålning. Efter att ha 

frågat sig fram i målarkretsar, drog han 
tillsammans med likasinnade till Öland 
för att ge akvarellen en chans. 

Varför just akvarellmålning? Jo, förklarar 
Peter, det är inget krångel med akvarell. 
Bara en liten färglåda och några penslar. 
Det är så omedelbart. Man tar in ett syn-
intryck och fäster det på papper.

Det är som en kontemplation. Det är 
spännande att se vad det blir. Det är 
som en lek med slumpen. Resultatet är 
summan av intrycken. 

I Peters akvareller ryms färg och ljus. 
Inget pillande, hellre stora drag. Hans 

Det är inget 
krångel med   
akvarell

Peter Frederiksen

ambition är att minimera och låta be-
traktarens öga jobba med bilden. Han 
finner sin inspiration i naturen. Himmel, 
vatten och skuggor ger naturbilderna 
liv. Papprets vithet utnyttjas, eftersom 
akvarell-lådan inte erbjuder vit färg. Det 
gäller att lämna plats för luft och ljus i 
en akvarellmålning.

Peter gör aldrig några skisser. I stället 
åker hela målningen i papperskorgen 
(eller till återvinning?) om ett penseldrag 
blir fel. Av tusentals akvareller blir det 
kanske hundra kvar, som Peter vill visa.

Peter har ställt ut sin konst vid ett flertal 
tillfällen från Liljevalchs i Stockholm 
och Kullander & Kullander i Malmö till 
lokala gallerier och utställningar.  Han 
blev Emmaboda kommuns kultursti-
pendiat 1991.

Ute på gårdsplanen stannar Peter upp 
och klappar förnöjt på sin senaste ska-
pelse – en smäcker, snövit kajak. Jag erin-
rar mig att jag sett ytterligare två kajaker 
vila på takbjälkarna inne i ”salen”. Peter 
har fler intressen än akvarellmålning. 

Om du är intresserad av Peters konst kan 
du nå honom på telefon 070-950 07 27

Annika Hjalmarsson

Lönnarrev akvarell
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Företagare i Långasjö Socken

Kautto Möbel och special-
snickeri
Det är en solig vårdag när jag kommer för att besöka den 
unge företagaren Richard Kautto. Han är nyinflyttad till 
vår socken och det ska bli spännande att se vem han är. 
Jag kör den lilla slingriga vägen genom skogen till Sibba-
hultsmåla, till det som var Alms snickeri. Fåglarna kvittrar 
när jag stiger ur bilen. Jag hör ljud inifrån verkstaden 
och efter lite letande hittar jag Richard som är igång och 
arbetar där inne.
 Richard berättar att han jobbar på några detaljer till en 
köksinredning som han gjort på specialbeställning till 
en kund. Jag ser mig omkring, verkstaden är full med 
trämaterial och maskiner och Richard säger att han fick 
med maskinerna i köpet av den förre ägaren Ture Alm. 

Hantverksutbildning
Richard är uppvuxen på andra sidan länsgränsen i Lessebo. 
Han har alltid varit intresserad av snickeri och av att göra 
egna alster.

– Det började väl på träslöjden i skolan, berättar Richard. 

Efter grundskolan gick han hantverksprogrammet design/
möbel, på gymnasiet Kungsmadsskolan i Växjö. Efter det 
fortsatte han utbilda sig på Capellagårdens möbel och inred-
ningssnickeri, på Öland. Jag får också veta att han har varit 
utbytes student i Kalifornien, USA under ett halvår. 

– Det var fantastiskt att få åka dit och se och lära mig så 
mycket och att få utveckla  mina engelska språkkunskaper, 
berättar Richard. 

Efter avslutade studier och gesäll prov på Capellagården, ar-
betade han på ett snickeri på Öland i ett år. Han köpte under 
tiden en del maskiner eftersom hans dröm var att så smånin-
gom kunna starta eget. 

Bord, design Richard Kautto

Jag målar den värld jag 
vill leva i !
Jag har alltid tyckt om att måla. Redan när jag var liten 
målade jag och gav mina bilder till min mormor. Åhhh 
så fint sade hon och satte upp dem på väggen. Därmed 
fick jag inspiration att fortsätta och kände mig så stolt 
när jag gick och hälsade på henne och kunde se mina 
målningar på hennes väggar. 

Sedan blev det många kvällskurser i målning, en ettårig konst 
och hantverkslinje och diverse andra målarkurser. Jag kände så 
småningom att jag ville måla mer från mitt inre och använda 
fantasin. Jag upplevde den härliga känslan av att se något helt 
nytt växa fram som jag från början inte hade en aning om vad 
det skulle bli. 

Balans och harmoni med kvinnlig energi 
Jag har alltid känt att jag vill vara en del av de goda krafter 
som vill verka för en mer fredlig och harmonisk värld. För 
att kunna skapa balans och harmoni på jorden tror jag även 
att de kvinnliga och mjuka värdena behövs mer än någonsin. 
Därmed har även mitt målande blivit inspirerat av en värld där 
den feminina energin har en viktig plats. Jag känner ett djupt 
engagemang i kvinnors växande till att vara i sin fulla kraft och 
kärlek och leder regelbundet kvinnokurser samt arrangerar 
årligen en Kvinnofestival i Mundekulla. Det är en glädje att 
vara med och se hur kvinnor möts för att bli stärkta och få 
mer tillit till sig själva och sina resurser. 

Jag visar min konst
Tidigare hade jag flera utställningar i Stockholm samt även 
på Öland och andra platser. De senaste åren har jag dock inte 
hunnit måla så mycket utan istället tryckt upp en mängd konst-
kort samt även en kalender med mina målningar. Jag har också 
använt min kreativitet till att färgsätta och inreda rummen i 
Mundekulla. Det jag målat finns dock att beskådas i ”Naturum” 
min utställningslokal i Mundekulla vid vissa evenemang.

Välkommen på Öppet hus Lördagen den 30 maj!

Anne Nilsdotter Elmberg

Blommande jord
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Hittade sitt drömställe
Richard Kautto började sedan söka efter lämpliga lokaler att 
utveckla sitt snickeri i. Han tittade på Ljuders gamla skola som 
var till salu, men av en slump fick han höra om Alms snickeri 
som var till salu här i Sibbahultsmåla. Det visade sig vara en hel 
verkstad med maskiner och allt och tillhörande bostadshus. 

– Det var helt perfekt för mig, berättar Richard, det är inte 
långt hem till Lessebo, där mina föräldrar bor och så ligger det 
så idylliskt här i skogen, så jag bestämde mig direkt. När ens 
drömställe kommer till en sådär, är det inget att fundera på .

Richard köpte hela fastigheten, flyttade hit och startade sitt 
företag för ett år sedan, i maj 2008. Han började röja i verk-
staden och samtidigt renovera bostadshuset. Det var mycket 
jobb, men han fick mycket hjälp av sina föräldrar.

– Man vill ju alltid ändra lite och göra det som man själv vill 
ha det, säger Richard. Han har öppnat upp en vägg mellan 
kök och vardagsrum, 

– Här var ett så litet rum innan”, berättar han. Nu är det en 
mer öppen planlösning och nya tapeter.

– Men är det inte ensamt att bo så här ute i skogen? Frågar 
jag.

– Nej, än så länge trivs jag jättebra här, med naturen nära inpå 
och alla djur runt husknuten. Jag brukar ofta se älgar och rådjur 
här genom fönstret, säger han. Jag har alltid velat bo såhär.

Han är nöjd med att vara Långasjöbo.

Företaget börjar också sätta fart
Han berättar att han nyligen blev klar med ett arbete till Lån-
gasjö kyrka, det var arkitektritad inredning till det bakre partiet: 
nya dörrar, renovering av någon dörr, skåp, psalmboks-hyllor, 
hatthyllor m.m. 

– Jag inriktar mig nu på specialbeställningar, på allt möjligt, 
som möbler, inredningar, platsbyggt kök, eller köksluckor, 
dörrar med specialmått mm. Förklarar Richard.  Det tar tid att 
bli etablerad på marknaden, innan folk vet om att man finns, 
men det går sakta men säkert framåt.

Han har en egen hemsida och visitkort och vill satsa på skylt-
ning till sin verkstad, så att folk kan hitta hit.

Nu i vår är han inte sysslolös, han har en hel del beställningar 
på gång. Det är bl.a. kök, vitrinskåp, ekbord, barinredning, 
någon dörr och trädgårdsmöbler. 

Han tycker det bästa är att arbetet är så varierande, det blir nya 
grejer varje dag och att man måste tänka till, hitta på lösningar 
och designa.

– Det är klart att man kan väl inte bli rik på det här, men det 
är detta jag vill göra, att få jobba med det man tycker är roligt 
är värt allt, menar Richard .

På fritiden
Richard är fotbolls intresserad och har själv spelat i Johansfors, 
faktiskt tillsammans med bröderna Elm. Men han spelar inte 
själv längre, efter en nackskada. Han gillar att vara ute i naturen. 
Men nu har han inte så mycket tid över till fritidsintressen. 

– Det blir att bygga på huset och fixa i ordning, säger Rich-
ard.

Jag tackar för trevlig pratstund och önskar Richard lycka till 
med sitt företag! Hoppas du får många fler beställningar i fram-
tiden! Vi ser här nedan bildbevis på vackert, gediget hantverk 
med hög kvalitet av Richard Kautto.

Eva Garami

Richard i sin snickarverkstad

Kautto Möbel och Specialsnickeri

0471-50044
www.DesignKautto.se

richard@designkautto.se

Sibbahultsmåla

Richard Kautto

Jag specialtillverkar Inredningar Möbler 
Kök Dörrar mm 

Är ert hus inte byggt enligt dagens 
standardstorlekar inga problem!

Allt efter era önskemål och med hög kvalité
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Målar på stenar
Eva Garami började måla djur på stenar 2003 när hon 
fick en bok i julklapp om hur man gör. Eva har mest 
målat katter men visar även ugglor, isbjörnar, kaniner, 
igelkottar, sorkar och hundar som hon gjort. Oftast tittar 
Eva på någon bild som hon målar av för att få stenarna 
så verklighetstrogna som möjligt. Har du en bild på ditt 
djur och vill få den avmålad på en sten kan du lämna 
bilden till Eva.

För att kunna måla på stenen måste den vara slät. Eva berättar 
att stenar som är slipade av havet är bäst att måla på eftersom 
den är slätare än inlandsstenen. När hon plockar stenar är det 
viktigt att kunna se vilket djur den kan föreställa.  

Först grundar hon stenen med den färg som till exempel kat-
ten skall ha. Det är akrylfärg som hon använder.  Sedan fylls 
olika färgskiftningar i och djurets ansikte målas därefter. När 
katten är färdigmålad och Eva är nöjd med sitt arbete lackar 
hon den för att den skall stå emot regn och kunna användas 
ute i trädgården.

Jag får även se en platt sten som hon målat en bild på och 
satt en ljushållare vid sidan om bilden och det har blivit en fin 
ljuslykta.  Eva berättar att innan hon tog över vandrarhemmet 
var hon ofta på marknader och sålde sina stenar men nu räcker 
inte tiden till. Hon har några kunder som ringer och beställer 
till exempel katter eller ugglor som skall bli en fin present.

Eva gör även silversmycken. Det lärde hon sig på en kurs 
och sedan har hon fortsatt med att göra halsband, armband 
och ringar till försäljning. Det mesta hon sålt är ringar som 
är gjorda av silvertråd som hon sedan sätter pärlor på. Hon 

gör också hängen i silver som man kan sätta i t ex läderband 
eller kedja. 

Vill du titta mer på Evas djurstenar eller smycken så finns de i 
vandrarhemmets hantverksbutik, som har öppet mellan kl 9-10 
och 17-19 alla dagar under sommarmånaderna. Där finns även 
alster av andra hantverkare i bygden.

Susanne Gustafsson

Eva Garami

Jubiléum 
 

 

 

 
Reservera 

lördagen den 22 augusti 
Då firar Långasjö Bygdegård sitt  

70-års jubiléum 
med en dag fylld av underhållning  

för gammal och ung 

musik av olika sort och årgång  utställningar 
gamla MC och bilar    ponnyridning 
middag och dans     lotterier 
 
….och mycket mera!      VÄLKOMNA! 
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Långasjö vävstuga och 
syateljé 
Ethel Svensson driver Vävstuga och Syateljé i Långasjö 
sedan 1984. I början var det mest vävning i denna lilla 
rosa stuga som ligger på vägen ner till tomatodlingen. 
Då fick den som ville gå dit och väva under dagtid. 
Allteftersom vävintresserade besökare minskade så har 
syverksamheten ökat och du kan hitta mycket praktiska 
ting från golv till tak. 

Här kan du hitta alltifrån egentillverkade barnkläder, kuddar, 
vetevärmare, förkläden, väskor, grytlappar med applikationer, 
vinflaskpåsar, sadelskydd och linnehanddukar och mycket an-
nat. Hittar du inte vad du söker kan du säkert beställa det.

 Ethel berättar att hon haft sitt syintresse så gott som hela 
livet och har även gått beklädnad på gymnasiet och fortsatt att 
utveckla sig med diverse olika kurser genom åren.

Det går även att komma in till Ethel för att få hjälp med att 
laga olika saker. Hon berättar om en kund som har en kudde 
som tillhört släkten sedan 1761 som hon skall försöka laga på 
ett sådant sätt att det inte förstör det gamla värdet i kudden.

Ibland kommer det kunder med mönster de gjort själva och 
vill att Ethel skall sy upp det åt dem och det är inte alltid så 
lätt men det är bara att göra så gott man kan och till slut bru-
kar kunden bli nöjd. Ethel säger att man kan ta vara på alla 
restbitar och göra något praktiskt av det. Av gamla jeans kan 
man göra grytlappar och av restbitar till barnkläder kan man 
göra mössor till de allra minsta. Det mest originella hon gjort 
är två luftballonger med korgar och sandsäckar i miniatyr som 
skulle vara till två personer som fyllde 50 år. Det skulle visa 
att de fick i present att åka luftballong. Sådana arbeten tycker 
hon är roliga.

Tyvärr har efterfrågan på svenskt hantverk minskat och det tror 
Ethel beror på att man importerar utländska hantverk och de 
är mycket billigare och man kan byta ut dem oftare.

Hon har även försäljning av amerikanska tyger som används 
mycket i lappteknik. Det som är speciellt med de amerikanska 
tygerna är att de är 3-dimensionella vilket gör att de ser mer 
verklighetstrogna ut. De behåller även färgen mycket bra när 
man tvättar dem och så krymper de inte heller. Behöver du en 
vaxduk kan du även köpa den här.

Många av sina uppslag får Ethel i tidningar, böcker, internet och 
genom att lyssna på sin omkrets om vilka behov som finns.

Några av Ethels produkter finns att köpa på vandrarhemmet 
och även i Hembygdsstugan när den har öppet i sommar. Det 
går jättebra att komma till Vävstugan och Syateljén för att han-
dla. Den har vanligtvis öppet 10.00–15.00 vardagar. Hon säljer 
även mycket på tradera som är auktioner på nätet och även på 
marknader och olika hantverksmässor hon besöker.

Susanne Gustafsson

Ethel Svensson

Odd Hagel redo att inta 
scenerna
Under 2008 arbetade Odd Hagel med sitt debutalbum 
med samma namn. Skivan blev klar i september, men så 
fick han ett distributionsbolag att sköta skivförsäljnin-
gen och därmed blev det en omrelease den 19 november 
2008.

Ett flertal av låtarna från plattan spelas ofta på radio.  Låten 
”Upp och Ner” har legat på diverse listor och likaså ”Lilla 
Prinsessa”. 

Odd har både innan och efter skivan gjort mini-turneér med 
näst intill unplugged-känsla, men har nu satt ihop ett komp-
band för att komma så nära skivans inspelning som möjligt. 
Och det har han absolut lyckats med. Det låter otroligt bra 
om bandet och scennärvaron är total. 

Därmed är Odd Hagel nu redo att inta scenerna.

Just nu närmast offentliga scenframträdande i er närhet är i 
Sävsjöströms folkets hus/park lördagen den 16 Maj.

Komp-bandet består av: Magnus Ljungqvist (Laholm) på 
Bas, Diana Idensjö-Hagel (Långasjö) på percussion och kör, 
Kim Strandén (Kronoby i Finland men tillfälligt bosatt i Vis-
sefjärda) sologitarr och Thomas Aldin (Braås) trummor. 

Diana/ Les Congo Entertainment

Magnus Ljungqvist, Diana Idensjö-Hagel, Odd Hagel, Kim Strandén 
och Thomas Aldin
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Keramiker i Långasjö
Jag träffar Elisabeth Elofsson, hemma i Brännamåla 
där hon bor tillsammans med maken Robert och de två 
sönerna, Felix och Isak. Köksbordet är fullt med vackra 
keramikföremål som hon har gjort. Det är allt från skålar, 
vaser, tallrikar till prydnadsfrukter.

Bettan, (som alla kallar henne), berättar att hon började jobba 
med keramik redan i 15-års ålder, då hon gick drej-kurs i 2-3 
terminer. Det var då intresset började, men tyvärr blev det 
inte fler kurser då, så Bettan kunde inte fortsätta. Det blev ett 
långt uppehåll på många år.

Men när barnen började bli lite större tillverkade maken en 
drejskiva till henne och hon kunde sätta igång att dreja igen. I 
samma veva anmälde hon sig till en kurs i Hovmantorp genom 
ABF. Hon tyckte det var mycket roligt och gick fortsättning-
skurser under 3-4 år. För 2 år sen köpte Elisabet en egen brän-
nugn, så nu kan hon göra allt hemma på egen hand.

Det är mycket att tänka på när man jobbar med keramik. 
Man måste använda rätt teknik, vid både formning, bränning 
och glasering för att formen ska hålla och för att det inte ska 
uppstå sprickor.

Bettan säger att det alltid är lika spännande att öppna ugnen 
och se resultatet. Hon tycker det är roligt att experimentera 
med olika former och tekniker. 

Än så länge har Bettan inte marknadsfört sig så mycket, men 
på nationaldagen förra året hade hon ett stånd där hon sålde 
sina produkter och det gick över förväntan, så hon har tänkt 
vara med i år också. Det hon sålt mest av är rabarberblad, de 
kan man ha som fat eller som prydnad i trädgården. 

Är ni intresserade av något keramikföremål, så tveka inte 
att ringa Bettan, hon tänker också ha en del till försäljning i 
hembygdsstugan och i vandrarhemmets hantverksbutik under 
sommaren.

Eva Garami

Elisabeth Elofsson visar upp sin keramik

Handarbete som avkopp-
lande tidsfördriv
Jag träffar mina två mostrar Britta Karlsson och Ulla 
Svensson vid Långasjö bygdegård. Det är här Britta bru-
kar väva breda mattor, ibland Ulla också. Det finns en stor 
vävstol uppställd i källaren och Britta visar en matta som 
just blivit klar, den sitter fortfarande kvar i vävstolen och 
är gjord helt av jeanstrasor i olika blå nyanser.

Systrarna började handarbeta tidigt som barn.De såg både far 
och mor handarbeta hemma och provade på att sticka, virka, 
väva och sy. Det växtfärgades garn av ull från gårdens får, sen 
vävde man och stickade av det. Man odlade också eget lin, 
berättar Britta och sen skickades det iväg för att bearbetas och 
de fick tillbaka det färdiga garnet. 

– Pappa färgade garn med vitmossa kommer Britta ihåg, sen 
stickade han strumpor och undertröjor av det, Britta kan fort-
farande känna hur stickigt det där garnet var. – Det stannade 
ju kvar bitar av mossan i garnet, det var obehagligt!

 

På slöjden i skolan lärde sig sedan Britta och Ulla att sticka, 
virka, brodera och sy kläder. Där gällde det att göra allt nog-
grant och fint. ”Sy och riva opp, det är sömmerskans lott” 
sade deras fröken.

– Det var väl bra det, då lärde man sig att göra det ordentligt, 

säger Ulla.

Men att väva lärde de sig hemma av mamma Elsa. 

– Jag har alltid tyckt om att väva och har vävt hela livet, säger 
Britta. Allt från lakan och dukar till trasmattor. Det är avkop-
pling för mig, att sätta sig i vävstolen en stund, fortsätter hon. 
Hon väver mattor till bl.a. alla barnbarnen.

Ulla började väva mer på äldre dar. 

Britta Karlsson och Ulla Svensson
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– När jag var bonde hade jag inte tid med sånt, men nu är det ett 
roligt tidsfördriv att väva och sticka. Jag stickar raggsockor till 
barnen och barnbarnen. Sen väver jag mycket trasmattor mest 
på beställningar till familj, släkt och vänner, berättar Ulla. 

Mina mostrar berättar att det är mycket arbete med väveriet. 
Först ska alla mattrasor klippas, och färgerna sättas ihop, det 
kan ta tid innan man är nöjd med själva designen och sen ska 
väven solvas, skedas och knytas upp. Efter det börjar vävningen 
och när man uppnått önskad längd ska väven plockas ned och 
fransarna knytas eller flätas. 

En kvinna i släkten
Kort berättelse om Gertrud Liljas väg till känd författare

När Gertrud Lilja fyllde 50 år fanns en artikel om henne 
i veckotidningen Idun.
Där citerades en skoluppsats från Långasjö: ”I Långasjö 
bor två berömda författarinnor, Elisabeth Bergstrand-
Poulsen och Gertrud Lilja. Annars är människorna arbet-
samma och skötsamma i både ett och annat.”

I själva verket hade de båda jämnåriga skolflickorna verkligen 
fått kämpa sig fram med arbete och studier för att nå sina 
positioner. Det var ju inte så vanligt att flickor fick tillgång till 
utbildning vid denna tid. Efter studier vid tekniska skolor och 
en snabbt inläst realexamen fortsatte Gertrud Lilja vid Högre 
Konstindustriella skolan i Stockholm. Där utbildade hon sig 
till ciselör och 

verkade som sådan 1917-1921 (se bild) Några av hennes alster 
finns bevarade i

Lilja-rummet i Sockenstugan. Det var kristider och svårt att 
försörja sig på konsthantverk så hon skolade om sig till kar-
triterska och arbetade även som emaljör. 

Man kan säga att Gertrud Lilja kom från ett hantverkshem. 
I romanen Kvinnorna i släkten kallar hon sin far för Magnus 
Mössmakare och beskriver honom som framgångsrik hant-
verkare och manufakturhandlare med stort intresse för bl. 
a sång och musik. Han dör när Gertrud Lilja bara är några 
månader gammal och modern lämnas ensam med sju barn 
och en handelsrörelse att sköta. En av systrarna blir modist 
och gör bl. a stiliga hattar. En bror spåddes en framtid som 
konstnär, men dog som ung i lungsot.

Under de svåra tiderna i Stockholm drabbades Gertrud Lilja 
också av svårmod över att inte kunna utbilda sig vidare till 
lärare på grund av en hörselskada.

Hon kände sig handikappad och drevs att skriva en novell som 
hon kallade Puckelryggen. Hon skickade den till tidningen 
Idun där den fick ett positivt mottagande och chefredaktören 
skriver ” Vi har gripits av denna fina psykologiska studie ur 
de mänskliga lytenas värld och vi säga Er uppriktigt: lägg ej 
ner pennan utan fortsätt, ty förvisso har Ni begåvning av det 
rätta slaget”

Detta brev blir helt avgörande för Gertrud Liljas framtid. Vis-
serligen får hon ett vikariat som teckningslärare i Ronneby men 
under tiden har skrivandet blivit, som hon själv säger, en last 
och inom ett år kommer flera noveller med samma framgång. 

”Jag kände att skriveri var mitt rätta uttrycksmedel och att allt 
annat varit distraktioner på vägen” är hennes egen kommentar. 
(se bild vid skrivbord)

Under 40 år 1924 – 1964 utkommer sammanlagt 23 böcker, 
samtliga på Bonniers förlag. Det är 9 novellsamlingar, 12 ro-
maner och 2 aforismsamlingar.

Året innan den ovan citerade födelsedagsintervjun, som f  ö 
hade rubriken

”Författarinnan Gertrud Lilja berättar om sitt berömda Lån-
gasjö och släktens gamla hem”, hade hennes stora succéroman 
Kvinnorna i släkten kommit ut. Av den rika produktionen är 
det säkert denna bok som blivit mest läst, citerad och kom-
menterad beträffande dokumentärt värde, kvinnosyn och som 
landsbygdsskildring. Det är en släktroman i Gertrud Liljas 
hemmiljö och på frågan om allt är sant svarade hon ”allt som 
står där är sant, men allt står där inte”

Gertrud Liljas författande har på senare tid genomlysts i ett 
stort antal vetenskapliga uppsatser och inte minst i alla tidi-
gare recensioner. Den mest inträngande analysen har gjorts i 
en doktorsavhandling av Maria Nilson 2003, med titeln Att 
förhålla sig till moderniteten – En studie i Gertrud Liljas 
författarskap.

Stig Hermansson

Källor: Idun 1937 nr 21 samt Iduns jubileumsskrift 1937

            Material i Lilja-rummet i Sockenstugan

Bakre raden: Oskar Vennsten, Hjalmar Lilja, Gertrud Lilja
Främre raden: Erik Elgqvist, Elisabeth Bergstrand, Gustav Elgqvist, 
Gottfrid Elofsson

– Man sitter en stund då och då, när man har tid, säger Britta 
och mattrasorna kan man sitta ute och klippa på sommaren, 
när det är fint väder, fortsätter Ulla. Det är en rolig hobby och 
får man något sålt ibland är det bra.

Eva Garami
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Elisabeth Bergstrand 
Poulsen – en eldsjäl, nära 
till vulkanutbrott!

Elisabeth Bergstrand föddes 1887 som nummer två i kan-
tor P M Bergstrands och hans hustru Annas barnaskara. 
Hon växte upp i lärarbostaden på andra våningen i 
sockenstugan i Långasjö. Från fönstret kunde hon tidigt 
studera folket på kyrkbacken och i kyrkallén. En detalj 
ur bildserien i Bergstrandsdalen i Långasjö sockenstuga 
visar den lilla flickan Elisabeth, som står framför Lån-
gasjö kyrka vid sitt staffli. Några av hennes tidigaste 
målningar föreställde just hembygdens kyrka. Hennes 
konststudier startade i Stockholm och tog henne sedan 
ut över världen.

En stor del av konstskatten finns i socknen
Elisabeth har på ett särskilt sätt vinnlagt sig om att skildra 
bygdens kvinnor och män. Därför har hon också fått en egen 
plats i långasjöbornas hjärtan. En del äldre sockenbor kan 
känna igen både människor och situationer i hennes målningar. 
Man kan ta del av hennes konst dels i Långasjö kyrka, dels i 
Sockenstugan, där flera av hennes konstverk är samlade.

I kyrkan stannar vi särskilt inför altartavlan. Den drar till sig 
uppmärksamhet, genom att inte likna någon annan känd al-
tartavla. Som lämplig läsning inför detta verk, rekommenderar 
vi: Meditationer över en altartavla av Jan Redin 1971. Skriften 
finns i kyrkan. I kyrkan finns också fyra oljemålningar som 
visar kyrkliga förrättningar.

Sockenstugan hyser en hel del av Elisabeths konst, både oljor, 
akvareller, porträtt, illustrationer och inte minst den stora för-
lagan till gobelängen ”Kvinnans årstider”. Själva gobelängen 
förvaras på Smålands Museum i Växjö. 

På Melsenes Bokcafé på Kyrkvägen 51 finns hela Elisabeths 
litterära produktion samlad och är till utlåning.

En eldsjäl, nära till vulkanutbrott
Melsene Laux, som flyttade till Långasjö 2007, är i färd med 
att studera Elisabeths liv och konst. I sina efterforskningar har 
hon funnit beskrivningen av konstnärinnan som ”en eldsjäl, 
nära till vulkanutbrott”. Något man kanske inte i första hand 
tänker sig, när man ser hennes stillsamma, värdiga figurer på 
de folkliga målningarna. Melsene, själv konstnär, känner ett 
visst släktskap med Elisabeth och beskriver henne som en 

Elisabeth som barn. En bild från bildserien i Bergstrandsdalen.

Kvinnans årstider Gobeläng, vävd i Stockholm, förvarad på Smålands Museum i Växjö. Förlagan uppsatt i Bergstrandsalen Långasjö.
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modig kvinna, mån om att förvalta sitt pund rätt, i en tid då 
kvinnor sällan fick förverkliga sig själva. Efter att ha fördjupat 
mig i hennes texter, berättar Melsene, och läst en del av hennes 
brev, som finns på Universitetsbiblioteket i Lund, och efter 
att ha fångat upp vad man berättar om henne i bygden, står 
hon levande framför mig, som en väldigt intressant person, 
med ”sitt burriga svarta hår och sina blixtrande stenkolsögon, 
som förrådde en frisk aptit på livet”. Uppvuxen i ”ett kristet 
smålandshem, kom hon att studera Nitsche och hysa socialis-
tiska åsikter”. Hon var inte okritisk mot sig själv och  hennes 
temperament kunde leda till häftiga utbrott. 

Men hennes bilder andas ro och förtröstan
Hon var medveten om att hennes inställningar var djupt ro-
tade i Långasjö, som var hennes ursprungsmiljö, på gott och 
ont. Det tog tid för henne att frigöra sig från bondesamhäl-
lets krav på föreställande konst. Friheten att överdriva och 
fantisera i färg och form kom sent i Elisabeths produktion. 
Melsene menar, att Elisabeth i sin iver att skildra verkligheten 
och lämna ett budskap, kunde glömma att lyssna till färgernas 
och formernas egen dynamik. I hennes texter däremot verkar 
hon friare och vågar ta ut svängarna på ett annat sätt. Hennes 
sinnliga och färgrika sätt att beskriva landskap, stämningar och 
människor öppnar ett större rum och tillåter friare rörelse än 
tavlornas tunga färgmaterialism. I texterna kan hon flyga, byta 
tempo, koncentrera sig på detaljer, hoppa flera decennier fram 
i berättandet. Även hennes akvareller erbjuder en större lätthet 
än de tunga oljemålningarna. Linjer i träden kan börja dansa, 
färgerna ljusnar, man förnimmer hennes mjuka handrörelser 
över pappret.

Konsten som motpol i orostider
Som den mottagliga och livliga människa Elisabeth var, säger 
Melsene, berördes hon djupt av sin tids händelser. Förändrin-

garna skedde inte längre i sakta mak, utan i ett accelererande 
tempo. Elisabeth hörde till den generation som överraskades 
av cykelns spridning, chockerades av automobilens hastighet 
och larm och i likhet med Gertrud Lilja tvivlade hon på, att 
allt det som kallades framsteg verkligen skulle leda till ett bättre 
liv. Och där kan väl vi, som står med facit i hand, ge Elisabeth 
och Gertrud rätt i deras klarsynthet! 

Två världskrig fick Elisabeth och hennes generation uppleva! 
I skuggan av dessa katastrofer kan minnet av det gamla stabila 
bondesamhället framstå som en trygg motpol. Efter första 
världskriget kommer Elisabeths första bok: Värendskvinnor. 
Minnesbilder från Elisabeths barndoms Långasjö i ord och 
bild. Som långasjöbo, som kvinna och som kristen vill hon 
peka på botemedlet mot tidens råhet och hårdhet. Där får 
värendskvinnan och senare även värendsmannen framstå som 
en förebild. Även hennes berömda barnporträtt var ämnade att 
genom sin renhet och mildhet ge betraktaren en inre styrka. 

Har Elisabeth något att erbjuda idag?
Elisabeth har på ett ovanligt sätt förenat politiskt engagemang 
med folklivsskildringar. Efter andra världskriget utbrister 
hon: ”Alla upptänkliga yttre restriktioner och förordningar 
införs, den ena lagen efter den andra stiftas, men den enda 
fullt effektiva lagen – den inre – den gör ni ert bästa för att 
kväva och förmörka!” Hon trodde på att ”hjärtat” måste styra 
”hjärnan”.

De kritiska röster som klandrar hennes texter för idyll, naivitet 
och idealisering av förgången tid, förbiser hennes allvarliga 
engagemang, med vilket hon medvetet använde livsskildrin-
garna för att påverka läsarens själ. Och nu, mer än 50 år efter 
hennes död, i vår aktuella kristid, kan man i många av hennes 
förmaningar och beskrivningar finna en djupare sanning. Det 
är som om vi brottas med samma problem än idag. Kanske just 
den aktuella ekonomiska världskrisen utmanar oss att ändra 
våra liv? Med stor respekt för ett konstnärligt och mänskligt 
livsprojekt, vill vi uppmuntra till läsning av Elisabeths texter 
på nytt och värna om den skatt vi äger här i Långasjö.

Elisabeths liv och livsverk har beskrivits av hennes bror, Axel 
Bergstrand, i Långasjökrönikan 1968. Samma artikel, Värends-
böckernas författarinna, finns i boken Långasjö igår och idag, 
som utgavs 1984.

Melsene Laux/Annika Hjalmarsson

Annandag pingst. Ungdomar vandrar till kyrkan på Långasjös 
gångedag. Akvarell.

Bruden och döden. Den unga bruden begrundar livets 
och dödens hemligheter. Till synes med upphöjt lugn. 
Ur boken: ”Tre högtider.”
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Sjökafé vid Långasjön

Kom och njut  
av vår fina sjö,  

kaffe med tillbehör 
och fin underhållning

Alltid kl 18.30

Sveriges Nationaldag 
Tillsammans med Långasjö Sockenråd  

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

Lördagen 6 juni

Allsångskväll
Det var några år sedan, men nu kom-
mer en sjökaféklassiker tillbaka. All-

sång till dragspelsackompajemang en 
varm sommarkväll. Kan det bli bättre!

Folkmusikgruppen

Torsdag 25 juni

Torsdag 18 juni

Torsdag 30 juli

Ellas trio
Direkt från Igelösa med omnejd - drag-

spelsmusik med många välbekanta 
örhängen.

Torsdag 6 augusti

Dacke Drängar
Sjungglad barbershopkör från Växjö 
underhåller med lite barbershop, lite 

manskör och lite annat.

Torsdag 13 augusti

Långasjö församling
med Tomas Lindh och Britta Mård  

underhåller med bl a allsång.

Vid regn är vi i Sockenstugan

Torgny och Kaj
berättar om fågelivet i Långasjö samt 

underhåller på dragspel och gitarr.

Torsdag 11 juni

Varmt välkomna!
Långasjö Sockens Naturvårdsförening 
Karin Gunnarsson, Katarina Jonasson, 

Malin Gunnarsson och Dan Bard.

Rasta Skumme
Andreas Hjalmarsson 

Jonas Klasson 
Hannah Klasson
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Underhållning vid 
Långasjön
I många år har vi under några sommarveckor fått njuta 
av underhållning vid Långasjön. 1988 skänkte Bert Elm-
berg i Mundekulla ett lusthus som uppfördes vid sjön. 
Lusthuset blev en samlingsplats för Långasjöborna och 
ett ställe att ta med sig en fikakorg och sätta sig, för att 
lyssna på fågelsång eller titta på solnedgången.

Röda Korsets valborgsmässofirande hade tidigare ägt rum uppe 
vid klockstapeln. Där hade bålet tänds. Nu flyttades istället 
firandet ned till stranden.

Samma år bodde några sommargäster i Västra Alsjö. Det var 
två syskonpar som på midsommaraftonen spelade då stången 
restes vid Klasatorpet. John Johansson var snabb att fråga om 
de ville ställa upp och spela en kväll vid sjön. Detta var den 
första musikstunden vid sjön sedan invigningen av Lusthuset. 
Flickorna spelade vacker folkmusik på flöjt och fiol. De inledde 
med att spela i en eka som sakta gled in mot stranden. Den 
sommaren hölls även andaktsstund och psalmsång vid några 
tillfällen och arrangörer var John och Martin Johansson.

Från och med 1993 planerade Naturvårdsföreningen in flera 
kvällsunderhållningar som vi kallade ” Sommarkväll vid Lån-
gasjön”. De första åren blev det 4 -5 tillfällen sedan utökades 
det till ett tiotal per säsong.

På tisdagskvällar från slutet av maj arrangerades olika upp-
trädande fram till början av augusti. Att det blev just tisdagar 
berodde på att Lindås Musikkår hade övningskväll och då 
spelade de utan ersättning. De första åren tågade musikkåren 
genom byn ner till sjön. Några vuxna följde efter och sedan 
kom en lång svans med barn. Det var mycket festligt. Varje 
sommar sedan dess har Lindås Musikkår har spelat en kväll 
vid sjön.

Varierande underhållning har präglat kvällarna såsom andak-
tsstunder, körsång, musikal, teater, trubadurer, dansuppvisning 
av ungdomar och allsångskvällar. Dackedrängar har gjort några 
framträdande med spex och skön sång. Musikalen ”Hem-
mastannarna” framfördes av Peter och Anne Elmberg och 
Vissefjärda Teatersällskap framträdde delar av sin föreställn-
ing ”Jord i skorna” av Wilhelm Moberg. Ett av mina favor-
itframträdanden var när våra lokala förmågor Karl–Gunnar 
Gunnarsson och Dan Bard sjöng gluntar och en härlig lingon-
rapp. Det tar vi gärna i repris.

Uppträdandena följdes alltid av en gemensam kaffestund. 
De första åren bjöd Naturvårds- föreningen på kaffe med 
hembakat men under senare året har man tvingats att ta ut en 
mindre ersättning.

Till min stora glädje tog Malin Gunnarsson och Dan Bard 
över arrangemangen år 2002 som nu heter Sjökafé. De är båda 
yngre och duktiga sångare och musikanter och har många 
kontakter som ställer upp och framträder. Malin och Dan har 
bjudit oss på många trevliga kvällar och vi ser fram mot ännu 
en fin säsong 2009. 

Från 2008 har Dan och Malin fått sällskap av Karin Gunnars-
son och Katarina Jonasson som sjökafévärdar. Sjökaféerna vid 
Långasjön har bjudit oss på många trevliga kvällar och vi ser 
fram mot ännu en fin säsong 2009.

Zarah Arvidsson

Vi har bussar ni söker oavsett
storlek och resmål 

Alltid till bästa pris

Långasjö

Tel 0471-502 80
Fax 0471-505 95

Malin och Peter Elmberg får blomma av Zarah
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Vi är Kristusträdet som 
blommar 
för att ge frukt

Äppelträdet blommar. Det flödar över av blom. Det blom-
mande trädet är en bild för det nya livet som Jesus fört in i 
världen genom sin uppståndelse från de döda. 

Jesus har uppstått! Han lever! Hurra! Men Jesus vill inte be-
hålla sin uppståndelse och sitt liv för sig själv. Han säger: Jag 
har kommit för att ni skall ha liv i överflöd! Jesus uppstår från de 
döda för att vi skall få del av hans friska och blommande liv. 
Ett liv som bär frukt. 

Stor fest när Långasjö kyrka  
öppnar efter renoveringen! 

 
Sön 14 juni kl 10 

 
Vi firar att vår vackra kyrka återigen  

kan användas för att möta Jesus Kristus  

Vi firar Långasjö församlings Gångedag 

Vi avtackar Thomas Lindh 

Vi inviger den nya mässhaken 

 

Högmässa T Lindh, A Geyer  

Långasjö kyrkokör medverkar.  

 
Varmt välkomna! 

 
Kyrkorådet 

Mera information kommer i predikoturerna framöver. 

Äppelträdet blommar för att bära frukt. Meningen med våra 
liv är också att få bära frukt. Vi är grenar på Kristusträdet som 
kallas kyrkans gemenskap. Grenarna på ett fruktträd är helt 
beroende av att vara kvar på stammen. Det är saven i stam-
men som får grenarna att växa, blomma och bli fruktbärande. 
Vi är också helt beroende av att höra ihop med Jesus. Han är 
stammen och hans kärlek är saven som får oss att växa, att 
blomma och bli fruktbärande. 

Kärleken han ger oss är den heliga Anden. Vi tar emot Anden 
när vi är i Andens trädgård som är bönen, Bibeln, nattvardens 
gemenskap och det kristna livet i vardagen när vi älskar varan-
dra så som Jesus har älskat oss. 

När vi håller oss nära Jesus och tar emot hans Ande, kärlekens 
Ande, då blir vi fruktbärande. Frukterna vi bär heter kärlek 
och glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, öd-
mjukhet och självbehärskning. Det är frukt som inte ruttnar 
utan som alltid är färsk och smakar gott och som är till för 
andra att äta av.

Vi ber. Jesus Kristus! Tack för att du vill ge oss del av det nya 
livet i din uppståndelse från de döda. Bevara oss genom din 
Ande i gemenskapen med dig och din kyrka. Fyll oss med din 
Ande så att vi får bära frukt, frukt som består. 

Amen. 
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En gammal skulptur 
har rätt att se sliten ut 
Orgelfasaden, triumfkrucifixet och tavlan Bebådelsen 
har konserverats under tre veckor i april. Vi är tre måler-
ikonservatorer från Jönköpings läns museum som har 
utfört arbetet. 

Någon ommålning gör man inte som konservator, utan man 
bevarar de skikt om finns. En 500 år gammal skulptur har 
rätt att se sliten ut… och det är spännande att se olika tiders 
restaureringsteknik på ett och samma föremål.

De vanligaste skadorna på bemålade eller förgyllda träföremål 
som vi som konservatorer möter är ytskikt som har spruckit 
upp och rest sig i större och mindre flagor. Skadorna beror of-
tast på varierande luftfuktighet och temperatur: trä är ett rörligt 
material som reagerar med luftens fuktighet. Högre fuktighet 
gör att träet sväller och ett torrt klimat innebär att det krymper. 
Färg och förgyllning är statiska material som inte kan hänga 
med i svängarna. I stället spricker de, förlorar hållfastheten mot 
underlaget (flagnar) och så småningom faller de av. 

Det är länge sedan bevarandeåtgärder senast gjordes i Långasjö 
kyrka. Därför har det varit mycket tillfredsställande att få arbeta 
med de sargade ytorna och se dem läka ihop. 

Konserveringsarbetet har främst bestått av nedfästning av 
flagnande färg- och förgyllningsskikt, rengöring av alla ytor 
och slutligen retuschering, eller intoning av störande skador 
och gamla, färgförändrade retuscher. Nedfästningen har gjorts 
med ett syntetiskt lim som förts in under flagorna, vilka sedan 
pressats ned med lätt fuktad bomullstuss. 

Rengöringen görs oftast med fukt, men med mycket väl urkra-
mad svamp eller wettexduk för att inte ”blöta” ytan (det kan 
ge andra typer av skador). När det gäller förgyllda ytor måste 
man vara mycket restriktiv i användning av fukt. Guldbladen 
är så ytterligt tunna att fukten går rätt igenom och löser upp 
grunderingen under. Vilket givetvis betyder att även guldet 
släpper taget och slits bort. (Vem har t ex inte sett ”välstädade” 
guldramar med en helt bortsliten yta på nedre listen?)

Retuschering eller intoning görs på de ställen där färgen har 
fallit av och den vita grunderingen lyser fram, eller där det lig-
ger en tidigare retusch som med tiden har förändrats i färgton. 
Det är dessa detaljer som stör ögat, tonas de in upplever man 
ändå en ”hel” yta.

Det stora huvudbaneret över Mårten Gustaf  Ehrenborg, de 
båda nummertavlorna i koret och de fyra mindre evange-
listskulpturerna som hänger i sakristian har konserverats på 
länsmuseets ateljé i början av året. 

Arbetet med predikstolen sker i mitten av oktober. Då kommer 
också den stora altarmålningen att fräschas upp. Vi hoppas att 
det då ska bli en ”församlingsafton” med mera information 
om konserveringsarbetet.

Långasjö 
Ninni Ekre, konservator
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Kort och gott
Livet vann! Dess namn är Jesus!
Livets seger över dödens mörker kom till starkt uttryck när 
församlingen firade Jesus försoningsdöd på korset och hans 
uppståndelse från de döda under långfredagen och påskdagen. 
Altaret var svartklätt under långfredagen. På påskdagen smyck-
ades altaret och Bergstrandssalen med ljus och påskliljor för att 
uttrycka glädjen över Jesus uppståndelse. Kyrkokören bidrog 
med sin sång till att gestalta påskens omvälvande händelser. 

Musikcafé med Ted Gärdestad 
Kyrkokören sjöng sånger av Ted Gärdestad och andra artister 
under musikcaféet till förmån för insamlingen Rent vatten! 
Drygt 60 personer lyssnade. Kvällens insamling gav över 
3000 kronor. Totalt samlade församlingen in 6700 kr under 
fasteinsamlingen.

Thomas flyttar till sin familj
Thomas Lindh slutar sin tjänst som präst i Långasjö den 4 
juli. Han har trivts fantastiskt bra i Långasjö! Men han flyttar 
av familjeskäl till Falkenberg, där han har fått tjänst i Skrea 
församling. Han avtackas den 14 juni. Mera i nästa nummer 
av Träskoposten. 

Anne slutar i sommar
Kyrkvaktmästare Anne Liljehorn slutar under sommaren. Hon 
flyttar också av familjeskäl. Hon har fått tjänst som kyrkvakt-
mästare i Oskarshamns församling. 

Familjegudstjänst och                            
Zillah och Totte i Duvemåla
Barngrupperna i Långasjö avslutar terminen tillsammans med 
barngrupperna i Emmaboda och Algutsboda församlingar 
med en fest i Duvemåla. Vi börjar med en familjegudstjänst 
där barnen medverkar och fortsätter med fika i gröngräset 
medan buktalarparet Zillah och Totte underhåller. Zilla och 
Totte vann Talang 2007 i TV 4. 

Lyckat läger
Konfirmanderna hade ett jättebra läger på kursgården Södra 
Hoka utanför Karlshamn. 

Positivt valmöte
Det rådde en positiv förväntan bland de församlingsbor som 
var med och träffade kandidaterna till det nya kyrkoråd som 
väljs 20 september. Flera kandidater har erfarenhet av att ha 
gått på Alphakurs.

Välkommen på Alphakursens               
avslutningsfest!
Avslutningsfesten för Alphakursen och fortsättningskursen är 
onsdagen 27 maj kl 18.30 i Sockenstugan. Ta del av deltagarnas 
erfarenheter av att få samtala om kristen tro under avspända 
former med god mat och i trevlig gemenskap. Mat serveras till 
självkostnadspris. Anmälan senast 24 maj till Sölve och Annika 
Hjalmarsson 0471-50594. 

Skolavslutningen en tjuvtitt i kyrkan
Årets skolavslutning fredagen 12 juni blir speciell, eftersom vi 
får ”tjuvkika” på hur kyrkan kommer att se ut när den öppnar 
söndagen den 14 juni. Kom och var med på både avslutningen 
och den stora festen på söndagen!

Gångedag 14 juni
Vi firar Långasjö församlings Gångedag den 14 juni när kyrkan 
öppnas igen. 

Telefonnummer  
Pastorsexpeditionen  0471-101 95 
Thomas Lindh, präst, jobb 0471-254 56 
eller hem t.o.m. 4 juli. 0471-487 09 
Annette Geyer, kyrkoherde  0471-254 51 
Sölve Hjalmarsson, vik khde  0471-254 56 
i sommar. 
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 

 
 
 
 
 
 

Visitationsfest i Bäckebo kyrka 
 

sön 7 juni kl 11 
 

Alla församlingar i Södra Möre kontrakt firar högmässa  

tillsammans med vår biskop Sven Thidevall  

Buss från Sockenstugan 

Varmt välkomna! 
Kyrkorådet 

Mera information kommer i predikoturerna.  
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LÅNGASJÖ FÖRSAMLING 
Gudstjänster och program i sommar  
 
 Alla onsdagar 08.00 Morgonbön. 
 Alla torsdagar  

 
16.00 Andakt på Allégården. Första torsdagen i 

månaden är det mässa. 
17.5 Bönsöndagen 

Bönen 
11.00 Familjegudstjänst i Duvemåla hage 

tillsammans med Emmaboda och Algutsboda 
församlingar. Barngruppernas avslutning. 
Buktalarparet Zillah och Totte underhåller 
efter gudstjänsten. Ta med fika och en filt. 

21.5 Kristi himmelsfärdsdag 
Herre över allting 

08.00 Gökotta på Klasatorpet. Ta med kaffekorg. 

24.5 Sön före pingst 
Hjälparen kommer 

16.00 Mässa. Kör från Värnamo. 
 

27.5 Onsdag 18.30 Alphakursens avslutningsfest. Anmälan, se 
annons på s.  

31.5 Pingstdagen 
Den heliga Anden 

10.00  Högmässa, A Geyer. Sång Kajsa Sandberg. 

6.6 Nationaldagen   Se predikoturerna! 
7.6 
 
 

Heliga Trefaldighets dag  
Gud – Fader, Son och Ande 

11.00 Visitationshögmässa i Bäckebo för alla 
församlingar i Södra Möre kontrakt. Buss från 
Sockenstugan. Mera info i predikoturerna. 

12.6 Fredag 10.00 Skolavslutning i Långasjö kyrka. 
14.6 Första sön e Trefaldighet Vårt dop 10.00 Festhögmässa med återöppnande av kyrkan. 

Långasjö kyrkokör. Avtackning av Thomas 
Lindh. 
Långasjö församlings Gångedag. 
Mera info i predikoturerna. 

20.6 Midsommardagen Skapelsen 18.00 Musikgudstjänst. Sammanlyst till Emmaboda 
kyrka. Sång Tanja Ojaniemi, piano Britta 
Mård. 

21.6 Den helige Johannes döparens dag  
Den högstes profet 

10.00 Högmässa. 

25.6 Torsdag 18.30 Sjöcafé med allsång, Britta och Annacarin 
Mård och Thomas Lindh.  

28.6 Tredje sön e Trefaldighet  
Förlorad och återfunnen 

10.00 Högmässa. 

4.7 Lördag 18.00 Musik i helgsmål, S Hjalmarsson. Klarinett 
Håkan Lindgren, piano Britta Mård.  

5.7 Fjärde sön e Trefaldighet Att inte döma 10.00 Mässa, S Hjalmarsson. 
12.7 Apostladagen Sänd mig 10.00 Högmässa, S Hjalmarsson. Sång av systrarna 

Lundin. 
18.7 Lördag 18.00 Musik i helgsmål, A Geyer. Syskonen Carina 

och Mikael Sverkersson, saxofon, klarinett 
och sång. 

19.7 Sjätte sön e Trefaldighet Efterföljelse 18.00 Mässa, A Geyer.  
26.7 Kristi förklaringsdag Jesus förhärligad 10.00 Högmässa, A Geyer. 
2.8 Åttonde sön e Trefaldighet Andlig klarsyn 14.00 Friluftsgudstjänst på Klasatorpet, A Geyer. 

Kör från Mundekulla under ledning av 
Anders Nyberg. Ta med kaffekorg! 

8.8 Lördag 18.00 Musik i helgsmål, S Hjalmarsson. Maria 
Lindahl-Aronsson, sång, Leif Hobring, 
trumpet och Denny Dovert, trombon. 

9.8 Nionde sön e Trefaldighet Goda förvaltare 10.00 Högmässa, S Hjalmarsson. 
16.8 Tionde sön e Trefaldighet Nådens gåvor 18.00 Mässa, S Hjalmarsson. 
22.8 Lördag 18.00 Musik i helgsmål, A Geyer. Dacke drängar 

sjunger. 
23.8 Elfte sön e Trefaldighet Tro och liv 10.00 Högmässa, A Geyer. 
26.8 Onsdag  Församlingsresa tillsammans med Emmaboda 

församling. Info om anmälan i predikoturerna 
framöver. 

30.8 Tolfte sön e Trefaldighet Friheten i Kristus 18.00 Mässa. 
6.9 Trettonde sön e Trefaldighet Medmänniskan 14.00 Gudstjänst med små och stora, A Geyer. 

Upptakt för barngrupperna. 
 Gudstjänstschemat gäller med reservation för ändringar. Då prästens namn inte nämns, tjänstgör vanligtvis Thomas Lindh. 

Titta gärna i predikoturerna och på affischerna för att få den senaste informationen om extra musik eller någonting annat 
som har tillkommit i gudstjänsterna.

Om du inte kan komma till gudstjänsten kan du få ta emot nattvarden i hemmet. Det kallas för sockenbud. Ring gärna Thomas 
Lindh 0471-254 56 (t.o.m. 4 juli) eller kyrkoherde Annette Geyer, 0471-254 51 eller Sölve Hjalmarsson 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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Från skola och barnomsorg i Långasjö 

Rektorn informerar

Hej 
Nu känns det att våren och sommaren är 
på väg, barnen springer utan jackor, 
solen skiner, och det finns både 
vitsippor och fjärilar ute. Och då 
infinner sig naturligtvis tanken att det 
snart är sommarlov och skolavslutning. 
Tackvare gott samarbete med Thomas 
Lindh och Långasjö kyrkoråd kommer vi 
att hålla traditionell skolavslutningen i 
Långasjös nyrenoverade kyrka den 12 
juni. Detta uppskattas verkligen av oss 
alla Det blir en liten tjuvtitt innan det 
är dags för invigning av kyrkan. Detta 
kommer att ske söndag den 14 juni och 
Thomas hälsar alla varmt välkomna.  
Som man säger: en gång är ingen gång, 
två gånger är en tradition. 
Skolavslutning i Långasjö är förknippat 
med Långasjö kyrka och kommer alltid 
att vara så. 
 
Innan påsklovet hade skolan en 
påsktemadag där eleverna var indelade i 
tvärgrupper och bl.a. gjorde 
påskbakelser och påskkycklingar. Dagen 
avslutades med en tipspromenad och 
dagens höjdpunkt var naturligtvis 
utslagsfrågan som var ”äggrullning i 
backe”, (obs äggen var kokta). Segrare i 

denna prestigefylla tävling blev Mik 
Fransson från årskurs 6 . Grattis!  
Vi har också starta upp vårt arbeta med 
SET (social och emotionell träning) på 
skolan. Detta arbeta ska genomföras på 
alla skolor i kommunen enligt 
bildningsnämndens beslut och både 
personal och elever känner att det blivit 
en bra uppstart. 
Vill också till slut (och jag känner mig 
lite tjatig om detta men…) passa på att 
påminna om man inte får köra upp vid 
förskolan och lämna och hämta barn 
p.g.a olycksrisken. Välkomna! 
 
Hälsningar Ingrid Bruze 
 
                                                            
Föräldrarstyrelsen 
informerar: 
 
Fritidsgården 
Arbetet med att starta upp 
fritidgården pågår för fullt. Vi har 
fortfarande som målsättning att kunna 
ha öppet 5-7 gånger innan sommarlovet. 
Vi har haft turen att få två unga 
hungriga ungdomsledare till vår hjälp, 
Linnea Karlsson och Filip Elmersson. Vi 
är övertygade om att detta kommer bli 
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bra. Vi kommer att ha fritidsgården 
öppen på tisdagar till att börja med.  
Premiäröppning:  Tisdagen den 5/5 kl 
1 8. 00 – 21 . 00.  Välkomna.  
 
 
Förslagslådor 
Föräldrarstyrelsen har satt upp en 
postlåda vid dagis och en mitt i 
korridoren i skolan. Vi önskar få tips och 
idéer på vad Ni vill ska tas upp. Detta 
gäller ungdomar, föräldrar och lärare. 
Är Ni anonyma så kan det bli svårare att 
ta upp vissa saker då vi kanske behöver 
mer information och vad det gäller. Det 
går också bra att maila till 
niclas.andersson@euromail.se eller 
magdalen.thiel@swipnet.se. 
 
Välkomna med förslag. 
 

 
 
 
Akutnummer till skolan 
Skulle man behöva nå någon av 
ungdomarna eller lärare under 
lektionstid går det att ringa 249335 
(fritids) eller 249336 (Regina). Men 
detta är endast i akuta situationer. 
 
 
SET (social och emotionell träning) 
Skolan jobbar aktivt men ett program som 
heter SET. Här kommer lite information om 
detta program. Föräldrarstyrelsen anser att 
det är av största vikt att barnen och 
ungdomarna har läromedlet för att kunna 
tillgodose sig helhet i detta projekt. Därför 
ansöker vi om bidrag till detta projekt på ca 

10.000:- då skolan enligt budget inte kan 
tillhandahålla läromedlet. 
 
Bakgrund: 
Våra barn och ungdomar växer upp i ett allt 
hårdare samhällsklimat där aggressiviteten 
och våldet ökar. Barnen och ungdomarna 
utsätts dessutom för ett starkt mediebrus, 
ofta med negativa inslag. För många barn 
och ungdomar har också stunderna 
tillsammans med vuxna personer blivit färre 
samtidigt som behovet av vuxenstöd ökat. 
 
SET-programmet och läromedlet 
LIVSVIKTIGT 
Skolan har valt att arbeta med SET-
programmet och läromedlet LIVSVIKTIGT. 
SET-programmet bygger på aktuell 
forskning och innefattar de olika 
färdigheterna som kan sägas spegla 
emotionell intelligens: självkännedom,  att 
kunna hantera sina känslor,  empati,  
motivation och social kompetens.   
I arbetet med övningarna kommer bl a 
följande att tränas på: 
* att bekräfta och respektera varandra 
* att lära oss känna igen och förstå både 
egna och andras känslor 
* att på ett acceptabelt och givande sätt ge 
utlopp för våra känslor 
* att använda olika strategier för 
konfliktlösning 
* att samarbeta i vardagen; på fritiden och i 
skolarbetet 
* att öka vår motivation för att nå egna och 
gemensamma mål 
 
Målsättningen är: 

• att värdegrunden i läroplanen ska 
synliggöras och befästas hos barnen 
och ungdomarna 

• att förebygga psykisk ohälsa 
• att lägga en grund för barnens och 

ungdomarnas sociala och emotionella 
kompetens 

• att barnen och ungdomarna ska 
fungera bättre tillsammans 
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• att eleverna och skolans personal 
tillsammans ska utvecklas och nå 
bättre självinsikt 

• att barnen och ungdomarna lättare 
ska kunna tillgodogöra sig 
undervisningen

 
Förbudsskyltar 
Vi vill återigen uppmärksamma att 
förbudsskyltar vad det gäller trafik på 
skolans område gäller samtliga. Tänk på 
detta innan det händer en olycka.  
 
 

 
 

Foto Anna Eriksdotter 

 
6 Juni (nationaldagen) 
Den 6 juni firar vi nationaldagen med bl 
a ”Planket” Det är en fotoutställning 
bland skolungdomarna i Långasjö skola. 
Vi önskar att alla ungdomar i skolan 
kommer in med bidrag. Mer information 
fås via skolan. 
Vi kommer också att ha öppet hus på 
fritidsgården och där visar vi projektet 
SET. 
Det kommer även att finnas någon annan 
aktivitet på skolans område. 
Varmt välkomna. 

 

VIKTIGT VIKTIGT VIKTIGT 
VIKTIGT VIKTIGT VIKTIGT 
Vi vill uppmanna alla i årskurs 3-6 att 
det är viktigt att ha med sig 
gymnastikskor till skolan då det är 
mycket träning inför idrottsdagen emot 
Vissefjärda. 
Vi håller alla tummar på att Ni tar hem 
fisken i år igen.  
Lycka till! 

 
 
 
Rapport från skogen 
I 3-4:an är vi ute en eftermiddag varje 
månad. I slutet av februari gick vi 
tillbaka till den gamla uteplatsen i 
Sjöskogen. Då var det snö och alla hade 
fullt upp med att se hur det såg ut och 
minnas vad man hade gjort där. Det var 
väldigt roligt att vara tillbaka där igen.  

Det fanns 
många 
kojor 
kvar. 
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De roliga repen var också kvar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

När vi kom till skogen en månad senare, 
den 1 april var det vår. Solen sken och vi 
såg många vårtecken, fjärilar, 
skalbaggar, tussilago och myror. Fast 
myrorna var faktiskt i gång redan i 
februari! När vi hade varit i skogen ett 
tag kände vi att det var dags för ett 
riktigt härligt vårskrik: 

Vi undrar om någon hörde oss?  Elever och 
personal i 3-4:an. 

Förskolan Skatan 

 
Under våren har vi haft besök av ”Bion 
Kommer”.  
Vi såg flera roliga filmer och åt popcorn. 
I pausen blev det fika på saft, kakor och 
frukt. 
 
Barnen på Myggan har haft maskerad-
fest. Efter mycken dans och musik blev 
det fika på Tv-tårta. Den har vi köpt för 
pengarna som de större barnen har fått 
in på bröd- och kakförsäljningen.  

Barnen på Humlan var också med och 
smaskade i sig. 
 
4-5 åringarna har varit på Teater i 
Emmaboda. Det var Byteatern från 
Kalmar som gav en föreställning som 
hette ”Lilla babyns hemliga liv”. Det 
besöket blev mycket uppskattat. 
 
Vi har nu fått ”tillökning” i vår hönsgård. 
Tre små söta kycklingar. Roligt tycker 
alla. 
Tack alla föräldrar som hjälper oss att 
se till hönsen under helgerna. 
 
Jätteroligt tycker vi med nya gungor 
och allt det andra som fixas på vår gård. 
 
Nu ser vi fram emot det årliga 
”Klasaloppet” i maj månad. 
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Rätta svaret på förra 
numrets korsord 
Vinnare blev Niklas Hultbrant, Växjö.

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

FEST PÅ GÅNG... 

Hyllningssånger och tal skriver jag, 

så har Du någon/något Du vill fira, 

hör av Dig till mig på:

ewa-britt.nilson@swipnet.se 

www.bontwo.com 
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Rundtur på cykel
Alla utflykter börjar och slutar vid Långasjö Kyrka.

Turerna 1 - 4 är markerade med respektive nr. på kartan.

1. Ekeboryds Naturreservat, Grimsgöl, c:a 16 km. Kyrkvägen 
söderut - Trollamåla - Ekeboryds Naturreservat vid sjön 
Törn – tillbaka mot Trollamåla - Parismåla - in vänster Ut-
vandrarleden - gamla Emmabodavägen genom bokskogen 
och förbi Grimsgöl – Kyrkvägen söderut. 

2. Sjön Löften, Hamburg, 16 km. Kyrkvägen norrut – in vän-
ster mot Koppekull vid gamla affären – korsa stora vägen – 
Skallebo – Bredalycke – Hamburg – vidare med sjön Löften 
på vänster hand – höger mot norra och södra Harebo – höger 
in på Emmabodavägen – vänster in gamla Långasjöavfarten 
– Kyrkvägen söderut. 

3. Pellamåla, Fornamåla, 18,5 km. Kyrkvägen söderut – höger 
Strängsmåla – vänster mot Pellamåla – vid Pellamåla vänster in 
liten väg vid första hamlade lindarna, en smal och lite besvärlig 
skogsväg som bl a löper snett vänster (inte rakt över) över 
äng – vid Karsamåla höger Stångsmåla – vänster in Gamla 
vägen vid första huset v sida Fornamåla – avtag vänster – avtag 
vänster mot Fåglahall – vänster stora vägen – in höger strax 

efter Plaggeboskylten – korsa stora vägen och genom Plaggebo 
by – vänster stora vägen – höger in mot Trollamåla – vänster 
innan Trollamåla – Kyrkvägen norrut. 

4. Häljanäs, Skurebo, c:a 14 km. Kyrkvägen söderut – höger 
Strängsmåla – vänster Skurebo (andra avtaget nedanför 
backen) – höger Häljanäs - höger och höger igen vid skylt 
Vilan – Strängsmåla – Kyrkvägen norrut. 

5. Sjön Törn runt c:a 31 km. Kyrkvägen söderut - Trollamåla - 
Ekeboryds Naturreservat - vänster stora vägen mot Vissefjärda 
– vänster mot Linnefors efter viadukten – efter Linnefors Gård 
vänster mot Törsbo – vänster mot Parismåla/Trollamåla – 
höger efter Trollamåla  - Kyrkvägen norrut. 

6. Ebbamåla, Kroksmåla c:a 27 km. Kyrkvägen söderut – höger 
Strängsmåla – vänster mot Pellamåla – Prämboda - Fåglasjö 
– rakt över vägkors Pellamåla 2 – Ebbamåla  – vänster mot Si-
dlandsmåla – Kroksmåla - förbi avtag Hökamåla/Sutaremåla/
Sid-landsmåla/Luvön – till vänster stora vägen mot L-sjö – 
höger mot Ekeboryd – Trollamåla - Kyrkvägen norrut.

Cyklar finns att hyra och karta för turerna 5 och 6 finns på 
Vandrarhemmet. 

Stephan Karlsson
Karta Lantmäteriet

Omarbetad Jan-Erik Fransson
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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!

Lös krysset och skicka det till eller lägg 

Långasjökrysset nr 2-09
lösningen i Träskopostens brevlåda, 
Kyrkvägen 26, 361 95 Långasjö, senast 
den 31 Juli 2009.

Bland de rätt lösta kryssen lottar vi ut ett 
pris bestående av 1 års prenumeration på 
Träskoposten.

Korsordet finns också som lösblad i 
Lanthandelns entré.

Namn och adress:
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Vårliga fåglar!

BetygKunden

Ökar farten


