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Ett STORT TACK…

vill vi ge till ”vår Babbis” som har drivit 
Långasjö Lanthandel under många år. 
Det är en fantastisk tillgång med en 
affär mitt i samhället. Vi tackar dig och 
din personal för allt ni har gjort för 
bygden och önskar att du kommer ihåg 
Långasjö med många positiva minnen.

Samtidigt är vi glada att ”vår affär” 
fortsätter att finnas till och vi önskar 
Hasse välkommen till att driva en lant-
handel i engagerad och positiv bygd 
med många köptrogna kunder. 

Vi vill även tacka Thomas Lind för det 
engagemang och den kreativitet som du 
har givit till Långasjö genom kyrkan. Vi 
önskar dig lycka till i Skrea församling 
på. Vi hoppas att du alltid har med dig 
en del av Långasjö i ditt hjärta.

                         
Långasjö Sockenråd 
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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 ! 

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

Annonspriserna har höjts med 50 % på 

grund av förändrade sponsoravtal.

Ge bort Träskoposten som 
present!

Träskoposten delas ut gratis till alla i 
Långasjö Socken och så kommer det 
att förbli. 

Men för dig som bor någon annanstans, 
erbjuder vi nu, att för 150 kr få fyra 
följande nummer av tidningen hem i 
brevlådan. 

Och för dig som bor i Socknen, vilken 
trevlig present till någon utflyttad sock-
enbo!

Sätt in 150 kr på Bg 5049-6561, märk 
talongen med  “Prenumeration + namn”. 
Prata med/ring till Ethel Svensson, tel 
50465 eller 0477-63016, och meddela 
namn och adress eller skicka uppgifterna 
till Träskoposten, 361 95 Långasjö.

Tema i nästa nummer
Höstnumret kommer att ha temat 
Företagsamheten.

Välkommen med tips och bidrag.

Redaktionen

Omslagsbilden 
Långasjö Bygdegård

Foto Jan-Erik 
Fransson

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 Socken-
råd är 5049-6561. Märk talongen “Stöd 
Träskoposten”.

Träskoposten                
Nr 3  Hösten 2009

Ägare
Långasjö Sockenråd

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

Adress
Träskoposten
Kyrkvägen 26
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Redaktion
Jan-Erik Fransson   0471-500 75 
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Tidigare nummer av Träskoposten
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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 
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”Kontaktannonsen”
En föreställning från Regionteatern Kronoberg
visas i Bygdegården den 
23 september: kl. 19.00 
Entré: 100: - Fika säljs i pausen.
Förköp: ring Berit 0471-504 00 eller Lillemo 070-626 84 68 
Det finns endast 60 platser!

I rollerna: musikalartisterna Jonas Eskilsson, Lina Håkansson
Kapellmästare: Staffan Stavert plus två musiker

Del 1 - Musikprogram
Del 2 - Musikalkomedi i en akt, med originalmusik på svenska

”Desperat? jag?” säger Kajsa Melin, singel och polis. 
”Hö, kontaktannonser, så löjligt” säger Peter Perssonförsäljare, specialitet fisk. Men efter en desperat och i alla 
avseenden misslyckad kväll på krogen svarar han på hennes kontaktannons… och spelet har bara börjat!
I en stad nära den du bor i med människor väldigt lika dig, tilldrar sig denna musikalkomedi som tar dig in i 
kärlekens farofyllda djungel.
Med medryckande sånger och igenkännande skratt, pinsamma kommentarer och äkta känslor får vi följa Kajsas 
och Peters försök att nå det mest efterlängtade, men kanske också svåraste av allt, en ärlig och nära kontakt 
med en annan människa. 

Långasjö Bygdegårdsförening
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Vad ska vi med 
föreningar till?
Om man går in på Långasjö Sockens 
hemsida, www.langasjo.eu, för att se 
vilka föreningar det finns i Långasjö, 
blir man serverad ett helt smörgås-
bord med olika alternativ. 
Ska det verkligen vara nödvändigt 
med så många olika föreningar? kan 
någon fråga sig. 
Den lilla befolkningen i Långasjö 
kan ju inte behöva en sådan massa 
föreningar! Det måste ju vara samma 
människor i allihop. Det vore bättre 
att slå ihop alla föreningarna till en 
enda!

Fast tänker man efter, kan man upptäcka, 
att föreningsrikedomen är ett tecken på 
kreativitet och ansvarstagande. 

Att organisera barnens fotbollsspel i en 
förening, är att engagera sig för barnen. 
Att starta en fritidsgårdsverksamhet 
likaså. En aktiv föräldraförening på sko-
lan kan vara guld värd i kristider! Skyt-
teföreningen lär ungdomar att hantera 
och respektera vapen. Hästintresset i 
bygden fångas upp av Hästsportklub-
ben. 

Visst är det är hoppingivande med så 
många föreningar och klubbar som riktar 
sig till barn och ungdom! 

Den som kommit upp i mogen ålder har 
också ett rikt utbud att välja på. Varför 
inte rikta sitt intresse mot Naturvårds-
föreningen, som ansvarar för skötseln 
av Långasjön med omgivande naturom-
råde? Eller Hembygdsföreningen, med 
gamla anor i bygden, som engagerar ett 
stort antal sockenbor t ex vid öppethål-
landet av Klasatorpet? 

Gillar du att grädda våfflor, är du välkom-
men med i Kaffetanternas gäng. Känner 
du att du vill hålla landsbygden vid liv, 
kan du göra din röst hörd i Sockenrådet. 
Eller gå med i Bygdegårdsföreningen. 

Är du pensionär, vill du kanske bevaka 
dina intressen genom att gå med i en 
pensionärsförening. 

Vill du lyfta blicken och se till andras 
svåra livsvillkor – välj Röda Korset. 

Många långasjöbor klarar konststycket 
att vara med i mer än en förening. En del 
är med i många! Det går – allt kommer an 
på intresse, ork och engagemang!

Annika Hjalmarsson
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Vi har bussar ni söker oavsett
storlek och resmål 

Alltid till bästa pris

Långasjö

Tel 0471-502 80
Fax 0471-505 95

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)

Lagar rötskador, glasar, 
målar & tätar fönster!

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

����������
�����������������

Enkelt
och

bekvämt!

SLÄPVAGNSSPECIALISTEN

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

Båtar Plast - Aluminium Kanoter
Båtmotorer även El

Reparationer - Reservdelar
till Båtmotorer – Släpvagnar

Hästtransporter – Husvagnar
Bromsar, fastrostade axlar mm.

Säljer – Byter – Köper
Släpvagnar – Hästtransporter

Gynna ditt lokala företag där du 
får Service – Reservdelar

LÅNGASJÖ-ERICSSON
   0471-50180
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Långasjö PRO
informerar 

Augusti
Till vårt första möte för hösten var Lindås PRO inbjudna och 
väl representerade. ”De Vilda Gässen” från Alstermo svarade 
för en mycket uppskattad underhållning i två akter. Kaffe och 
smörgåsar serverades i pausen. Marianne Erlandsson fram-
förde gästernas tack. Efter mötet gavs tillfälle att titta in i vår 
nyrenoverade kyrka.

Mötesdagar hösten 2009

September den 21.e kl 14.00 i Sockenstugan. Upptaktsmöte 
för höstens studier. ABF medverkar.

Oktober den 19.e kl. 14.00 i Sockenstugan. Program ej fast-
ställt.

November den 23.e kl. 14.00 i Sockenstugan. Program ej 
fastställt.

December den 14.e kl. 14.00 i Sockenstugan. Lucia och 
Julbord.

Vår verksamhet
Riksorganisationen och dess lokala/regionala organ är i förhål-
lande till politiska partier obundna och till religiösa samfund 
och nykterhetsorganisationer neutrala.

Långasjö PRO-förening bildades 1971. Olika verksamheter 
har bedrivits under dessa år och många medlemmar har lagt 
ner ett förtjänstfullt arbete. Medlemsantalet är 48. 

Föreningen har 10 månadsmöten per år med uppehåll juni och 
juli. På mötena anordnas underhållning i form av musik, film, 
tävlingar och information

Vi har under vinterhalvåret en eller flera studiekurser om land-
skap eller hembygd. Medlemmarna deltar också i Emmaboda 
PRO - samorganisations anordnade resor. En mycket viktig 
del i verksamheten är den sociala samvaron, då vi umgås och 
pratar med varandra . 

Vi bevakar medlemmarnas intressen vad gäller vård och 
omsorg genom vår representant i Emmaboda kommuns 
pensionärsråd, KPR.

Föreningen har också en egen hemsida, sök på Långasjö 
PRO.

Ordf. Olle Henriksson tel. 0471-50425, mobil 070-621 30 55, 
e-post ollle.h@telia.com

Sekreterare June Eriksson tel. 0471-50187.

Kassör Olle Sjökvist tel. 0471-500213

June Eriksson  Olle Henriksson

Långasjö Bygdegård 
firade 70 års jubileum
Firandet inleddes på lördag em den 22 augusti med en 
uppskattad drilluppvisning av fyra flickor från Emma-
boda. Under eftermiddagen cirkulerade ca 150 personer 
i Bygdgården och parken runtomkring. Det sköna sen-
sommarvädret inbjöd till att titta på de gamla bilarna, 
motorcyklarna och mopederna som stod utställda.

För de som föredrog enstaka hästkrafter fann ponnyer att rida 
på och klappa.

Publiken kunde köpa hamburgare och fika med hembakat, 
spela på chokladhjul, köpa lotter och tävla i trekamp. Grenarna 
var luftgevärsskytte, pilkastning och hästskokastning. 

Pristagare i vuxenklassen blev Andreas, Ronny och Karl-Johan. 
Bland barnen var det Nelly, Ellen och Joel som fick pris.

Mona Gustafson underhöll den äldre delen av publiken, medan 
de yngre nog hellre lyssnade till hårdrockarna i Heartprocess; 
Linus Sunesson, Rasmus Henriksson, Simon Jonsson och 
Tim Ahlenius.

Det fann också utställningar att titta på. Anna Franksson ställde 
ut tavlor, Bosse Blomqvist och Linda Svensson visade foton. 
Dessutom fanns en utställning med klipp och gamla foton ur 
Bygdegårdens historia

Efteråt jobbade styrelsen med att duka om i lokalen och laga till 
en god middag. Maten avåts under kvällen, då man kunde lyssna 
till Erling Karlsson, som höll en kort historik om förenin-
gens 70-åriga historia. Uppvaktningar mottogs av bl.a. S:a 
Kalmar bygdgårdsdistrikt, grannbygdegårdarna i kommunen, 
Hembygdsföreningen, Sparbanken Eken, Idrottsföreningen, 
Sockenrådet och Holkens bygdegård. 

När man dansat en stund, kom Odd Hagel och hans band som 
underhöll med en uppskattad konsert.

Berit Elofsson

De utställda bilarna:

Fiat 124 sports Coup 1969, gul,  Vide Gunnarsson

MGA Roadster 1958, turkos,  Åke Ståhl

Mustang 289, 1966, vit   Lennart Nilsson

Ford standar, street rod 1939, svart Erik Helmersson

Volvo amazon 121, 1964 beige Arne Johansson

Mecury monterey 430, 1958, gul Leif  Berglund

Buick electra 225 cab, 1960 Jan Eriksson

Caddilac V8 450, 1959, svart Peter Olofsson
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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
Hasse 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

Höstinsamlingen

Under Röda korsets höstinsamling kommer våra roteom-
bud att åka runt som vanligt. Insamlade medel kommer att 
användas till att utveckla mötesplats Kupan.

20 September, kl. 15.00 - 17.00 
Röda korsets höstinsamling

23 oktober, kl. 14.30 
Filmcafé Allégården

Röda korsets hemsida för Långasjö kommer att läggas upp 
under en för alla kretsar gemensam plats.

Fram tills dess finns vår hemsida att läsa på 

www.rodakorset.langasjo.eu

Långasjö Rödakorskrets

Lanthandel i ny regi!
Efter 15 år som butikschef  i Långasjö Lanthandel slutar 
allas vår Babbis - han som av kommunen utsågs till årets 
handlare 2009. Vi som handlat i affären under årens lopp 
är tacksamma för den kvalitet hans varor hållit och den 
omsorg han visat sina kunder! Efterträdaren heter Hasse 
och har också satsat 15 år på Långasjö Lanthandel. Nu 
är det dags för honom att ta över. Samtidigt upphör sa-
marbetet med ICA. Efter 1 sept. blir det MATÖPPET i 
stället.

Oro bland kunder?
Som nyfiken kund försöker jag göra mig en bild av hur det ska 
bli efter omställningen. Både Babbis och Hasse ser framtiden 
an med tillförsikt. 

– Känn ingen oro! Absolut inte! säger båda med eftertryck. 
För kunden blir allt till det bättre. Hasse kan den här affären 
och ICA klarar man sig utan. ICA är numera inriktat på super-
markets, inte småbutiker. Som handlare är man hårt styrd av 
deras sortiment. 

Ny leverantör blir Bergendahlsgruppen, som är inriktad på 
små butiker. Med dem som leverantör kan man känna sig 
mer fri att t ex erbjuda närproducerat. Just när vi samtalar om 
detta tittar en dam in genom dörren och erbjuder kravmärkta 
sprätthönsägg från trakten. – Intressant, tycker den blivande 
butikschefen. Det kan kanske bli något för den nya butiken. 

Tillbakablick
Babbis ser tillbaka på de 15 åren. – Det har varit en fin tid i 
Långasjö, säger han. Jag har trivts med både kunder och med-
arbetare. Långasjö Sockens Butikslokal AB har varit en bra 
hyresvärd, hyreskostnaderna har varit låga. Enskilda långasjö-
bor har visat stort engagemang och stor vänskap. De tidigaste 
åren var kämpiga, men efter 2004 har det bara gått uppåt. Det 
sker ett generationsskifte i byarna och de nya unga familjerna 
gör sina inköp hos oss. Ortens alla föreningar, företag och 
organisationer gör också sina inköp här. Jag vill tacka alla 
kunder, alla som hjälpt till med olika saker, alla medarbetare, 
nuvarande och tidigare.

Ny butikschef  – redan en kändis!
Hasse satsar allt inför uppgiften som ny butikschef. – Det 
känns bra! säger han. Det ska bli intressant. Jag har jobbat i 
butik sedan 1974, de senaste 15 åren här i Långasjö.

Nu planerar han för den ”nya” butiken. Bergendahlsgruppen 
ger honom ganska fria händer. 

Han vill gärna satsa på närproducerat. En liten butik kan gärna 
gynna de små producenterna. ”Färskt och lokalt” är en god 
föresats. Långasjötomater, Urshultsbröd, Linnerydshonung ska 
naturligtvis fortfarande finnas i sortimentet. Bergendahlsgrup-
pen gör ett eget utskick till alla hushåll med information och 
erbjudanden. Du bör ha ett i brevlådan v 37. Om du inte tar 
emot reklam i lådan, kan du få ditt blad i affären. 

Kunden bakom allt.
Jag försöker pressa Babbis på, vad han har för planer för 
framtiden, men jag har ingen framgång. – Vila ett tag, säger 
han undvikande. – Han ska nog öppna COOP här mitt över 
vägen, skrattar Hasse. Så blir det priskrig! Skämt åsido. Vi 
vill säga ett varmt Tack till Babbis för de 15 åren och ett lika 
varmt Lycka till till Hasse. Vi älskar vår fina Lanthandel och 
vill gärna gynna den. Det är en stor förmån för ALLA, både 
barnfamiljer och pensionärer, att ha en lokal handlare. Och 
kom ihåg att det är upp till oss som kunder, om vi ska kunna 
bevara vår Lanthandel!

Annika Hjalmarsson

Hasse som ny butikschef                                  Foto Jan-Erik Fransson
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Lediga hus och lägenheter 
i Långasjö

Lägenheter

EBA 0471-24 98 30

Kyrkvägen 28

Två rum och kök, 52,6 kvm 2 styck

Två rum och kök, 58,5 kvm 

Tre rum och kök, 100 kvm. Ledig 1/9

Kyrkvägen 36

Ett rum och kök, 48 kvm

Två rum och kök, 69 kvm (2 styck)

Tre rum och kök, 87 kvm. Ledig 1/9

Hus och gårdar

Henrik Malmqvist

Emmaboda Fastighetsförmedling

0471-33760

Ingemundebo 1:26

Fritidshus c:a 50 kvm

200 000:-. El. högstbjudande

  

Svensk Fastighets förmedling

Irené Foklin

Häljanäs 118

5 rum och kök 80 kvm

890 000 :- el. högstbjudande

Mäkleri Öresund

Nils-Olof  Hägghvist

0481-17800

Kallamåla 1:10

Fritidshus c:a 25 kvm

Två rum och kök

165 000:- el. högstbjudande

Föreningskaka
2 ägg
1 ½ dl socker
1 ½ dl brun farin
2 små finhackade, syrliga äpplen
1 ½ dl hackad sötmandel
1 ½ dl russin
100 g smält, avsvalnat smör
3 dl vetemjöl
2 tsk bakpulver
2 tsk kanel
1 tsk ingefära

Vispa ägg, socker och farinsocker 
pösigt. Sikta samman mjöl,

bakpulver, kanel och ingefära.

Blanda ner äppeltärningar, russin och 
mandel i mjölblandningen.

Rör växelvis ner matfett och mjölbland-
ningen i äggsmeten. 

Häll upp i smord bröad ringform som 
rymmer 2 liter.

Grädda i ugn, 175 grader c:a 1 timme. 
Låt kakan svalna något i formen innan 
den stjälps upp. Låt stå till nästa dag 
innan den skärs upp.

inlämnad av Margareta Hermansson
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SPF ELVA
informerar

MÖTESVERKSAMHET HÖSTEN 2009
Vid våra träffar förekommer utöver aktuella programinslag 
även föreningsinformation, kaffeservering och lotterier.

Tid kl. 14.00 för samtliga möten.

8 september, Emmaboda Församlingshem 
Pingstkyrkans föreståndare och nye pastor Christoffer Ben-
Levi presenterar sig och underhåller med sång och musik.

13 oktober, Vissefjärda Församlingshem 
Skördeauktion.

10 november, Långasjö Bygdegård
Hilkka Alexandersson berättar om sin barndom.

8 december, Lindås Folkets Hus 
Julbord á la Fagerström. Alex med kören.

AKTIVITETER
Motionsdans börjar den 4 sept. kl. 13.30 i Lindås FH 

Herrgymnastik

Öppet Hus 

Sånggrupp

Datum och tid for öviga aktiviteter meddelas i september.

VÄLKOMMEN ÄVEN DU SOM MEDLEM!

    Karin Hansson, ordförande

Höstkalender
September
8/9, kl. 14.00 SPF-möte Emmaboda Församlingshem

9/9, kl. 18.30 Församlingsafton i Sockenstugan

12-13/9, 10.00 Konst Runt hos Gallei Garvaregården

12-13/9, 11.00 Öppen ateljé hos Melsene, Kyrkv. 51

13/9, kl. 16.00 Luftgevärsskyttet i Allégården

13/9, kl. 18.30 Heliga danser i Sockenstugan 

14/9, kl. 18.00 Gympa med Korpen

16/9, kl. 18.30 Alphakurs i Sockenstugan

17/9, kl. 18.30 Bibelkväll i Sockenstugan

20/9  Kyrkoval

20/9, kl. 11.00 Gemenskapsdag i kyrkan

20/9, kl. 15.00 Röda korsets höstinsamling

21/9, kl. 14.00 PRO-möte i Sockenstugan

23/9, kl. 19.00 Musikalkomedi i Långasjö Bygdegård

27/9, kl. 18.30 Heliga danser i Emmaboda kyrka

30/9, kl. 14.00 Dagledigträff  i Sockenstugan

Oktober
3/10, kl. 16.00 Högläsning hos Bok-Caféet i Långasjö

4/10, kl. 18.30 Heliga danser i Sockenstugan

11/10, kl. 18.00 Jaktvesper i kyrkan

13/10, kl. 14.00 SPF-möte Vissefjärda Församlingshem

17/10, kl. 11.00 Mandala målning i Emmaboda förs.hem

18/10, kl. 18.30 Heliga danser i Emmaboda kyrka

18/10, kl. 14.00 Tips- och Bingopromenad i Långasjö

19/10, kl. 14.00 PRO-möte i Sockenstugan

23/10, kl. 14.30 Filmcafé i Allégården

27/10, kl. 14.30 Modevisning på Allégården

28/10, kl. 14.00 Dagledigträff  i Sockenstugan

November
6/11  Manusstopp Träskoposten

8/11, kl. 18.30 Heliga danser i Sockenstugan

9/11, kl. 18.30 Högläsning hos Bok-Caféet i Långasjö

10/11, kl. 14.00 SPF-möte Långasjö Bygdegård

14/11, kl. 11.00 Mandala målning i Emmaboda förs.hem

23/11, kl. 14.00 PRO-möte i Sockenstugan

25/11, kl. 14.00 Dagledigträff  i Sockenstugan

29/11, kl. 18.30 Heliga danser i Emmaboda kyrka

Se även Långasjö Församling informerar 
på sidan 27.

9

Gympa med Korpen
Lättgympa för damer

Start 14/9 kl. 18.00

Långasjö gymnastiksal

Ledare: Margareta 

Hermansson
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Bygdegårdens tillkomst 
och utveckling
Det var Bondeförbundet (nuvarande Centerpartiet) 
och dess ungdomsförbund, Svenska Landsbygdens 
Ungdomsförbund, SLU, som startade BF och SLU:s 
Byggnadsförening u.p.a. med uppgift att bygga en egen 
lokal. Skälet var att man var medlem i Skyttepaviljongs-
föreningen, men där blivit förbjudna att hålla politiska 
föredrag. Fester gick fortfarande bra att arrangera där. 
Detta var under andra halvan av 30-talet. Första mötet 
hölls i Skyttepaviljongen (senare Skytteparken), den 18 
december 1937. Då beslöts om bildande av föreningen. 

Bygdegården byggs
En byggnadskommitté på tio personer tillsattes dock redan 
14 november samma år.

Tomt köptes från Koppekull gård. Där låg tidigare en gammal 
festplats, som B.F. och S.L.U. samt Långasjö skytteförening 
då disponerade.

Man sålde andelar i den nybildade föreningen. Dessa kostade 
25 kronor, men man betalade bara 5 kr direkt. Resterande skulle 
betalas med 5 kr/år. Det senare krävdes emellertid aldrig in, 
så andelspriset förblev i verkligheten 5 kr. Andelsägarna hade 
sedan beslutsrätt i föreningen.

Byggnadsentreprenör för uppförandet av Bygdegården var 
byggmästare Albin Gustavsson, Rävemåla. Totalkostnaden 
var då 38 000 kronor.

Invigningen skulle ha varit den 10 september, men då hade 
andra världskriget brutit ut, så den sköts upp till följande 
söndag, den 17 september 1939. Kosta musikkår medverkade. 
Bondeförbundaren och blivande riksdagsmannen Bernhard 
Ekström, Alstermo invigningstalade. Det var dans och lot-
terier.

När fler och fler av besökarna började köra bil, blev man 
tvungna att anordna en större parkeringsplats. 1959 köptes 
mer mark in av Bror Pettersson i Koppekull. Man tog bort, 
och sålde matjorden och köpte grus för pengarna. 

På 60-talet var ekonomin dålig, stockinsamling anordnades 
och kommunen (Älmeboda) uppvaktades tillsammans med 
Rävemåla Bygdegård för att förbättra bidragen till samlings-
lokalerna.

Kommunsammanslagningen gjordes 1971, därefter kom vi att 
tillhöra Emmaboda kommun.

Omfattande renoveringar
På 70-talet accelererade underhållsbehovet av lokalerna och 
flera uppvaktningar och diskussioner fördes med kommunen 
om finansiering av en större renovering.

1972 byttes pannan. Sedan gjordes en helrenovering 1979. Då 
var dansbanan oanvändbar, golvet var t.ex. uppruttet på sina 

ställen. Den revs och ersattes av en mindre lokal med bl.a. en 
handikapptoalett och ramp för att förbättra tillgängligheten. 
Hela huset tilläggsisolerades och målades, även köket förbät-
trades något. Dessa arbeten utfördes av MASAB, efter anbuds-
givning, kostnaden var 510 000:-.

Denna renovering finansierades av kommunbidrag, banklån 
och med att man tiggde stockar av bönderna runt i byarna. 
Stockarna hämtades och såldes till Arvid Karlssons sågverk.

Efter denna om- och tillbyggnad placerades kommunens 
fritidsgårdsverksamhet i bygdegården under en tid på 80-ta-
let. CUF hade också en omfattande verksamhet på 70- och 
80-talen.

Under 80- och 90-talen hölls lokalen fräsch och fin med mål-
ningsarbeten samt slipning och lackning av golv. Det var även 
då som man i större omfattning började hyra ut lokalen för 
födelsedagsfester mm. 

Branden och återuppbyggnaden
Bygdegården brann ner till grunden nyårsdagen 2002. Här vid-
tog ett mycket intensivt styrelsearbete, vilket snabbt resulterade 
i att man blev överens om att en återuppbyggnad skulle ske. 
Bygden fick inte tappa ytterliggare en samlingslokal. Önskan 
var att lokalen skulle likna den gamla, men förbättrad på så sätt 
att föreningen fick möjlighet att hyra ut olika lokalalternativ. 
Detta gav en ny placering av köket, som också blev ett större 
och modernare cateringkök.

Ritningsförslag på ny bygdegård togs tidigt fram för att kunna 
detaljdiskutera olika lösningar.

Viktiga förutsättningar för att möjliggöra detta var en bra öve-
renskommelse med försäkringsbolaget (Sockenbolagen) samt 
bidrag från Boverket och Emmaboda kommun. Förhandlingar 
och brevväxlingar genomfördes under sommar och höst 2002 
och till slut kunde entreprenören HW-bygg, Nybro, anlitas i 
november 2002.

Första byggmötet hölls 4 december 2002 i rödakorslokalen 
vid idrottsplatsen.

Nuvarande bygdegård invigdes 14 juni 2003. Kostnaderna hade 
då uppgått till ca 5,5 miljoner. Detta täcktes helt av försäkring-
spengar, bidrag, sponsring och, som vanligt, av mängder med 
ideellt arbete. 

Långasjö bygdegård rustar till bröllopsfest 1987
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Styrelserna
Första styrelsen:

Ordf. Erik Karlsson, v. ordf. Frans Johansson,

sekr. Lennart Johansson, kassör Adrian Karlsson, 

ledamöter Fredrik Johansson, suppl. Albin Karlsson, Albert 
Johansson, Gunnar Karlsson

Styrelse 1963:

Ordf. Börje Karlsson, v. ordf  Kenneth Svensson, sekr. Åke 
Arenbring, kassör Gösta Gunnarsson, v. kassör Albin Karlsson, 
suppl. Klas Fredriksson, Birger Gustavsson, Sven Johnsson

Styrelse 2004:

Ordf. Erling Karlsson, v. ordf. Börje Karlsson, sekr. B e r i t 
Elofsson, kassör Torbjörn Svensson, ledamöter Håkan Elofs-
son, Bo Sunesson, Annette Dahlskog, suppl. Lars Gustafsson,  
Krister Jonsson

Dessa styrelser är valda, för att det är de enda tillfällena som 
föreningen bytt ordförande. Ett annat intressant fenomen är 
att alla heter Karlsson. 

Bygdegårdens verksamhet
På 40- och 50-talen var det danser var 14:e dag på den 8-kantiga 
dansrotundan. På somrarna öppnades de stora dörrarna ut till 
parken. Där anordnades skytte, pilkastning samt såldes lotter 
och kaffe. Danserna ordnades både av föreningen själv, av 
SLU och av idrottsföreningen. Och dessa från början startade 
aktiviteter har hållit i sig genom åren, om än i något minskad 
omfattning.

Exempel på orkestrar och artister som anlitades under 40-, 
50- och 60-talen:

Yngve Stoors Hawaiiorkester, Delta Rhytm Boys, Bröderna 
Lindqvist, Karl Jularbo, Jularbo Junior (Eberhardt), Andrew 
Walter, Lessebo Dansorkester, Herman Swingers, Thory Bern-
hards och Leon Landgrens orkester, Mickies orkester, Mazettis 
orkester, Olle Johnny, Lasse Benny, Edvard Persson, Margit 
Mård, Conny Samm, Hakon Swärd, Jokkmokks-Jocke , Hoo-
tenany Singers (60-talet) med bland andra Björn Ulvaeus

Först hade orkestrarna ett scenuppträdande i salen, med en 
“lyssningsrepertoar”, för att senare flytta över till dansrotundan 
och spela dansmusik samma kväll.

Från början kostade entrén 1 kr för herrar och 50 öre för damer. 
Därefter tillkom, för herrarna, 10 öre för varje dansbiljett. 
Dessa fick man köpa på sig i början av kvällen, för att sedan 
lämna, vid dansbanans kant, när man bjudit upp någon dam. 

Vid denna tid kostade orkestrarna mellan 90 och 120 kr för 
en kväll.

Lokalen byggdes för att kunna visa film med projektor från 
studierummet på andra våningen. Filmvisning förekom främst 
under 40-talet. Den aktiviteten togs sen alltmer över av Or-
denshuset. Numera visas åter film under skolloven, fast nu 
med digital teknik.

Exempel på andra kulturevenemang som gästat bygdegården 
genom tiderna:

Ett flertal teater-, revy- och programgäng har uppträtt med allt 
från dramer till buskis. Riks- Region- och Byteatern är sådana 
exempel. SLU och CUF hade revygäng under ett antal år med 
många framträdande. Lokala teatergruppen Franssons har 
också framträtt här med ”Marknadsafton”.

Några andra exempel på kändisar/artister som varit här:

Björn Hellberg, Liza Syrén, Thomas Pettersson, prästen Bengt 
Lindvall, biskopen Jan Arvid Hellström, Frälsningsarmén, 
Sten-Åke Cederhök, Roland Cedermark, Ewert Ljusberg, 
Karl-Werner Pettersson, Ingmar Nordström

Bilrebus utgör numera ett årligen återkommande arrangemang 
i den mörka höstkvällen, tidigare i bygdegårdens historia an-
ordnades bilorientering.

Föreningar, företag och privatpersoner har haft otaliga kalas 
för olika ändamål, födelsedagar, konfirmation, bröllop och 
barnkalas, maskerader, baler, halloween mm.

Vanligt har också varit att fira årets storhelger med jul, nyår, 
påsk och midsommarfester då dans och lekar är, och har varit, 
ett traditionellt inslag.

I lokalerna har bedrivits en ganska omfattande utbildningsverk-
samhet genom tiderna, vanliga exempel på det är vävkurser, 
danskurser, föreläsningar samt studiecirklar med det mest 
varierande innehåll.

Ett annorlunda sätt att använda lokalen var när I11 i Växjö 
årligen, under 70- och 80-talen, hyrde lokalen som förläggning 
under övningar.

Styrelsen tackar alla gäster och besökare samt hoppas att Byg-
degården har varit till glädje och trevnad för alla.

Ingvar Eriksson, Gösta Gunnarsson och Eira Jonsson har varit 
behjälpliga med uppgifter från förr.

Erling Karlsson och Berit Elofsson

Kurs i spinning
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Långasjö Sockens Hem-
bygdsförening
Hembygdsföreningen är en utav de största föreningarna 
i Långasjö utan att för den delen märkas så mycket i det 
dagliga livet. Man tänker helt enkelt inte på allt de uträt-
tar och sköter om!

Stig Hermansson, ordförande i hembygdsföreningen, tar emot 
på Klasatorpet som sedan 40 år tillbaka är Långasjös mest 
kända turistattraktion.

– Klasatorpet är navet i Hembygdsföreningen, det håller verk-
samheten och ekonomin igång.

Här läggs ner massor av arbete och allt drivs runt med hjälp 
av ideella krafter. 

Varje vår kallas 70 personer till planeringsträff  och arbetet på 
torpet fördelas. Bland annat är det två personer varje för- och 
eftermiddagspass som hjälps åt med guidning, djurskötsel 
och att passa inträdet och souvenirfösäljningen. Kommer det 
bussresor ska de ha extra guidning och många beställer fika 
som fixas av Gun-Britt och Erna. Säsongen varar från tidig vår 
till hösten och intresset från privatpersoner och bussbolagen 
tycks aldrig ta slut. Cirka 6000-7000 besökare/år tas emot.

Hur blev det såhär?

Naturligtvis är det John Johansson som ligger bakom detta, 
precis som så mycket annat här i Långasjö.

En ny förening ser dagens ljus
Det var 1935 som en 25 år gammal yngling, född på ett litet 
skomakartorp och med ett brinnande intresse för sin hembygd, 
startade Långasjö Hembygds- och fornminnesförening. Han 
hette John Johansson och blev föreningens första ordförande. 
På den posten satt han 50 år i sträck och gav bland annat ut 
Långasjökrönikan många år, boken Gård och by i Långasjö 
Socken, startade Emmigrantcirkeln, såg till att Långasjön 
restaurerades, fick idén till att göra om kyrkstallarna till van-
drarhem, flyttade hit hembygdsstugan, planterade allén på 
Kyrkvägen ja, han höll Långasjöborna sysselsatta hela tiden 
med mindre och större projekt. Och när filmteamet från Ut-
vandrarfilmen sökte en inspelningsplats som kunde föreställa 
”Korpamoen”, då var det John som visade dem Klastorpet. 
Efter filminspelningen var intresset från allmänheten jättestort, 
så Hembygdsföreningen köpte Klasatorpet för att kunna visa 
en genuin torpmiljö från 1800-talet. I hela elva år arrenderades 
torpet ut till Arnold i Lida och hans familj som klädde sig i 
autentiska torparkläder och visade besökarna Klasatorpet. Se-
dan 1983 är det hembygdsföreningens medlemmar som själva 
sköter om stället och ca 360 dagsverken görs varje år!

Styrelsen idag
På ordförandeposten efterträddes John av Karl-Gunnar Gun-
narsson som satt på posten i nitton år och sedan 2004 är det 
Stig som håller i ordförandeklubban.

Övriga i styrelsen är:

V. ordf. Olle Henriksson, sekr. Ingrid Gottfridsson, kassör 
Magdalen Thiel, v. sekr. Ingemar Elofsson, övr. ledamöter Elsie 
Fransson, Karl-Erik Lennartsson, Göte Melin, Ruth Elofsson, 
Ulla Nilsson, Siv Bennsäter och Eva Garami. 

Intendenter är Karl-Erik Lennartson och Göte Melin

Ansvariga för vandrarhemmet: Stig Hermansson och Elsie 
Fransson

Ansvariga för Klasatorpet: Ruth och Ivar Elofsson, Ingemar 
Elofsson, Karl-Erik Lennartsson, Ulla Nilsson, Eva Garami, 
Elsie Fransson och Allan Hultèn

Ansvariga för Hembygdsstugan: Gun-Britt Gunnarsson, Ann-
Marie Månsson, Ingegerd Svensson och Barbro Krona

Ansvariga för Fattigstugan: Stig Hermansson och Ivar Elofs-
son.

Mycket att förvalta, många aktiviteter
Förutom att hålla ordning på Klasatorpet är det en hel del 
andra byggnader som ska förvaltas och skötas om.

Vandrarhemmet med 15 rum arrenderas ut till Eva Garami. 
Kök och duschar renoverades i början av detta år. Till vandrar-
hemmet hör Guldgrävarstugan där en permanentutställning 
om emigranter och återvändare finns att skåda.

I Trollamåla har föreningen en linbasta och i Plaggebo en 
skvaltkvarn. Fattigstugan vid idrottsplatsen hyrs ut som 
fritidsbostad och i Hembygdsstugan, som en gång i tiden 
tjänade som vandrarhem, är det sommarcafé med kaffe och 
våffelförsäljning.

Men man ägnar sig inte bara åt fastighetsskötsel utan engag-
erar sig i mycket annat också. Nyligen var föreningen medar-
rangörer till ”En dag med Moberg” som hölls i Sockenstugan 
och på Klasatorpet. De gamla hembygdsfilmerna har överförts 
till DVD och säljs på Klasatorpet och en ny hemsida har sett 
dagens ljus. – Genom den knyter vi många nya kontakter, 
berättar Stig. På Klasatorpet tar vi emot många skolbarn och 
förskolorna i Emmaboda kommer varje år för att lära sig lite 
mer om hur en fattig torpare hade det förr i tiden. Då passar 
det väldigt bra att visa dem det tillbyggda hembygdsmuseet 
med många gamla föremål från torp och jordbruk.

Och i takt med att de äldre medlemmarna i föreningen som 
kunde bereda och spinna lin gått bort, har linodlingen på Klasa-
torpet försvunnit och ersatts med betande får.

I år har man som vanligt arrangerat det populära midsom-
marfirandet på torpet, haft bibliotekskväll med föreläsning 
och medverkat i friluftsgudstjänst och gökotta.

Det känns rätt fulltecknat, måste jag säga, men ändå har Stig 
dåligt samvete för att Hembygdsföreningens arkiv inte är i 
ordning. 

En Hembygdsförening ska slå vakt om den lokala historian 
och vårt arv och det gör de verkligen med den äran! 

Katarina Jonasson
Text och foto
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Långasjö Naturvårds-
förening
Första paragrafen i föreningens stadgar lyder:

Föreningens främsta ändamål är:
- vårda den restaurerade delen av Långasjön i Långasjö socken 
- vårda sjöns omedelbara omgivningar vilket innefattar gräsytor, 
gångväg runt sjön,  badplats, lusthus, grillplats mm.
- vara initiativtagare till och understödja friluftsaktiviteter vid sjön
- vårda och utveckla fisket i sjön vilket bl a innefattar inplantering av 
fisk samt utfärdande och kontroll av fiskeort 
- i övrigt och i mån av resurser stödja övrigt naturvårdsarbete i Långa-
sjö socken.
Som synes av ovanstående är Långasjö Naturvårdsförening och 
Långasjön starkt bundna till varandra. Det var också i samband 
med att den nyrenoverade sjön invigdes 1988 som föreningen 
bildades för att organisera skötseln av den ”nya gamla” sjön 
och dess omgivningar. Under de första åren bestod styrelsen 
av representanter för olika föreningar i Långasjö men under 
senare år har styrelsen rekryterats bland ”vanliga” Långasjöbor 
som har ett intresse för sjön och dess omgivningar.  Styrelsen 
består idag av: Anders Fransson, ordförande, Katarina Jonas-
son, vice ordförande, Karin Gunnarsson, kassör, Dan Bard, 
sekreterare samt ledamöterna, Olle Henriksson, Per-Ola Steen, 
Jan-Erik Fransson och Andreas Garami. 

Brostycken
Själva grunden till att vi har ett så välskött sjöområde är 
våra brostycken. Promenadvägen runt sjön är uppdelad i 24 
brostycken som vart och ett sköts och underhålls av en eller 
två personer vid sex tillfällen under vår, sommar och höst. 
Sammanlagt har vi 44 personer som sköter dessa brostycken, 
ytterligare ett bevis på det otroliga engagemang långasjöborna 
visar för sin hembygd! Följande personer har hjälpt till med 
brostyckena i år: Annika och Sölve Hjalmarsson, Berit och Ivar 
Johansson, Birgitta och Stephan Karlsson, Ingamaj och Rolf  
Valdemarsson, Lars Gustavsson, Tord Petersson, Vivvi och 
Svante Alexandersson, Britta och Jan-Erik Fransson, Melsene 
och Torben Laux, Karin och Karl-Gunnar Gunnarsson, Hugo 
Nilsson, Katarina och Staffan Jonsson, Barbro Krona, Ingemar 
Elofsson, Ulla och Gunnar Nilsson, Hilkka Alexandersson, 
Zarah Arvidsson, Bertil Månsson, Aina och Stig Fransson, 
Lilian Fransson, Göte Melin, Karin och Allan Hultén, Eira 
och Folke Jonsson, Axel Fransson, Evy och Ove Söderberg, 
Ruth och Ivar Elofsson, Ing-Britt och Gösta Gunnarsson. Ni 
är värda allt tack för er insats!

Städjouren
Utöver alla dessa brostyckeinnehavare har vi också städpersonal 
som varje dag från slutet av maj till slutet av augusti sköter 
blomvattning, tömning av papperskorgar samt att hålla alla 
bänkar och bord rena och fina. Ett stort tack till er också!

Våra sponsorer
Även om allt arbete är frivilligt och oavlönat går det åt en del 
pengar till underhåll av brygga och lusthus, till gräsklippning, 

badplatssand, sopavgift och ström till lampor och fontän. Till 
vår hjälp har vi haft lyckan av att ha 24 sponsorer som var och 
en sponsrar oss med ett- eller tvåtusen kronor mot att namnet 
finns på någon av våra många bänkar runt sjön. Årets spon-
sorer är: Lingonplockarna från Österlen, Långasjö Sockens 
Sparbank, Barrdahls Måleri, Södra Timber Långasjö, ITT Flygt 
AB, Hotell Amigo AB, JI-GE Reklam & Sport AB, Strands 
Maskiner, Runes Bensin & Oljeimport AB, SvepReklam AB, 
Långasjö Röda Korskrets, Långasjö Sockens Hembygdsfören-
ing, Långasjö Församling, Långasjö Maskinservice AB, Alf  
Medins Åkeri AB, Br. Lennartssons Åkeri, Steens Snickeri-
fabrik AB, Dacke Trafik AB, Lions Club Emmaboda, Tommy 
TC Carlsson, Ess-Enn AB, Långasjö-Ericsson AB, Långasjö 
Lanthandel AB, EBA-Emmaboda Bostads AB. Tack alla ni 
för att ni stöttar oss!

Vad har vi gjort och vad är på gång
Under de senast åren har vi bland annat: 

- bytt ut badbrygga och badflotte

- satt upp ett volleybollnät vid gungorna

- ordnat ny grillplats vid lusthuset

- gjort i ordning en udde i sjöns sydvästra del där det senare 
också skall komma upp en cementring för grillning.

- gjort en omfattande renovering av lusthuset

- bytt ut alla papperskorgar

Nya projekt är bland annat att göra i ordning en strövstig i 
bokskogen bakom kyrkan samt att sätta upp en ny anslagstavla 
uppe vid kyrkparkeringen med information om sjön med 
omgivningar.

En unik sjö
Långasjön i Långasjö är i många stycken en unik sjö, inte bara 
beroende på den fantastiska renoveringen från sumphål till 
sjö, utan också för dess skönhet, tillgänglighet och närhet till 
Långasjö samhälle. Det märks att vi långasjöbor är stolta över 
vår fina sjö och att vi verkligen utnyttjar möjligheterna till re-
kreation, bad och avkoppling som finns vid sjön. Vi är säkert 
också många som fått positiva omdömen och hänförda utrop 
från vänner och andra som besöker Långasjö. 

Det är bland annat genom alla glada tillrop genom åren som vi 
i Långasjö Naturvårdsförening får vår belöning och som gör 
att vi gärna vill fortsätta att sköta om vårt skötebarn.

Dan Bard
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Långasjöprofilen

Ruth Elofsson
Passande nog bor hon på Hembygdsvägen i Långasjö, 
precis bredvid Hembygdsstugan och är en utav eldsjälar-
na i Hembygdsföreningen.
Jag har tur som lyckas få en tid för intervju, det ser jag när 
Ruth visar schemat för inbokade bussar på Klasatorpet 
säsongen 2009. – Det har redan börjat ringa för bokningar 
2010, berättar hon där hon sitter på sin och maken Ivars 
blommande veranda.

Det är som sammankallande och ansvarig för Klasatorpet hon 
har sin dagliga gärning. Bland annat. Ruth försöker hela tiden få 
det att låta som att det är i stort det hon helhjärtat ägnar sig åt, 
men så kommer det fram att hon har brostycke vid Långasjön, 
sitter med i kyrkorådet i Långasjö, var med i renoveringskom-
mittèn för kyrkan, jobbar i Röda korstes affär Kupan, är reserv 
i Hembygdsstugans kaffeservering och sitter med i Hembygds-
föreningens styrelse sedan början av 90-talet.

Men det är i huvudsak Klasatorpet. Förutom att Ruth 
samordnar aktiviteter, arbetsträffar mm går hon och Ivar 
sina förmiddags- eller eftermiddagspass på Klasatorpet samt 
guidar en hel del utav de otaliga bussresor som kommer dit. 
Eftersom hon själv var med som statist under inspelningen 
av Utvandrarna kan hon ge besökarna personliga berättelser 
från denna händelse.

Uppväxt på landet
Ruth är född i Karsamåla där hon växte upp tillsammans med 
sin ett år äldre syster Gun-Britt och sina föräldrar Gunnar 
och Nanny. Föräldrarna drev ett mindre lantbruk och för 
att försörja familjen fick Gunnar jobba hårt och även utföra 
dagsverken åt andra bönder för att det hela skulle gå runt. Det 
fanns flera barn i byn, men oftast var det hon, Gun-Britt och 
Jan-Åke som höll ihop. – Vi lekte jämt!

När det var dags att börja skolan var det till att traska de fyra 
kilometrarna ner till Långasjö. Året var 1946 och när hon 
senare gick i de högre årskurserna hade hon John Johansson 
som lärare. Just John har kommit att bli lite symboliskt för 
Ruths liv i Långasjö.

Skolgången var avklarad efter sju år. 

– Sju år, betonar hon, för hon tillhörde en utav de första 
årgångarna som fick gå 7 år istället för de tidigare 6. Real-
skolan i Emmaboda var inte att tänka på, det var bara de lite 
mer välbeställda som kunde sätta sina barn i realskolan. – Vi 
utifrån smågårdarna på landet fick nöja oss med Långasjö skola, 
säger Ruth, men ser inte missnöjd ut med det. Hennes lärare 
John hade redan räknat ut att Ruth skulle vara ett passande 
hembiträde och barnflicka hemma hos lärarfamiljen, så innan 
skolan slutade undrade John om hon ville jobba hos dem. Ruth 
passade barnen lite under sommaren, men var sedan tvungen 
att ägna sig åt konfirmationen.

Tidig start på arbetslivet
I november 1953 konfirmerades hon och var därmed klar för 
både vuxenliv och arbetsliv. Strax därefter började hon 14 år 
gammal som hembiträde hos familjen John och Ingrid Johans-
son på Eklyckan i Långasjö.

Familjen hade två lite äldre barn, men det var främst Anders 
8 månader och Annika 9 år som hon skulle ta hand om. Och 
så var det en del hushållsarbete som städning, matlagning, 
tvätt och disk.

Ingångslönen var 75: -/månaden + mat och husrum. Ruth har 
bara gott att säga om ”sin” familj, hon trivdes så bra att hon 
stannade i åtta år innan det blev dags för nästa jobb.

Några hundra meter bort på andra sidan prästgården låg det 
gamla åldershemmet, en stor röd träbyggnad, där Ruth fick 
tjänst som vårdbiträde. – Jag och två flickor till hade varsitt 
tjänsterum på ”tredje vind” och det var roliga år, mycket roliga! 
utbrister hon leende.

Och det var när hon jobbade på ålderdomshemmet hon träf-
fade Ivar, prästgårdsarrendatorn i huset bredvid. – Jag hade 
träffat honom innan, för när jag jobbade hos John gick jag alltid 
till Ivar och hämtade mjölk, men det var nu det sa ”klick” på 
riktigt! berättar hon och på glädjen i ögonen ser man att det 
var ett lyckligt val de gjorde!

Familjeliv
Ivar hade tagit över prästgårdsarrendet efter sina föräldrar bara 
22 år gammal och nu fick han hjälp med arrendesysslorna. 1963 
gifte sig de unga tu och Ruth flyttade till arrendatorsbostaden 
och ett nytt liv som hemmafru. Sonen Håkan föddes 1964 
och dottern Ingrid 1967 och det var fullt upp från morgon till 
kväll, ett liv som Ruth trivdes med.

Andra halvan av 60-talet var en expansiv tid i Långasjö sam-
hälle och mycket hände. Under loppet av några år byggdes 
nytt ålderdomshem, pensionärslägenheter, en helt ny skola, 

Ruth hemma på verandan på Hembygdsvägen
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lärarbostäder, villor, kommunalt vatten och avlopp och en ny, 
bred väg drogs genom samhället. Det mesta av detta byggdes 
på prästgårdsmarken och till slut var det inte mycket mark kvar 
att bedriva jordbruk på. De tittade lite efter en annan gård att 
flytta till, men det blev till kvarnen i Långasjö de sedan flyt-
tade 1969.

Ruth fortsatte att vara hemma, men jobbade lite extra på 
skolbespisningen och ägnade sig åt vävning, som alltid varit 
ett stort intresse. – Idag väver jag mest till barn och barn-barn, 
berättar hon och visar dukar i plattväv som är så perfekt vävda 
att det måste legat en linjal i väven!

Det var inte förrän i 40-årsåldern hon tog tjänst på Vård-
hemmet och blev där i 20 år fram till pensioneringen. – Fast 
arbetsställena skiftade lite, ibland var jag på Dagcenter i Em-
maboda, ibland i gruppbostäderna. 

För fem år sedan flyttade Ruth och Ivar ifrån kvarnen och slog 
sig ner i villan på Hembygdsvägen.

– Jag har flyttat många gånger, säger Ruth, men jag har hela 
tiden bott på Långasjö stom! (Prästgårdens mark)

Pensionär och föreningsmänniska
Ruth är en riktigt engagerad föreningsmänniska, även om detta 
inte är något som hon själv reflekterar över. Så är det bara, 
och hon är inte ensam om detta i Långasjö. Här finns en hel 
generation med aktiva pensionärer som gör att föreningslivet 
rullar på och våra sevärdheter och utflyktsmål underhålls och 

Fritidsgården i Långasjö
Fritidsgården startade upp igen under våren 2009 efter 
att varit nerlagd sedan 2005. Fritidsgården är i en lokal 
i skolan och det är Föräldrastyrelsen i samarbete med 
Långasjö GOIF som driver den. 

Det är två stycken ungdomar som arbetar där och de heter 
Linnea Karlsson som bor i Långasjö och Filip Elmersson 
som bor i Brunamåla. De går båda Samhällsprogrammet på 
gymnasiet. 

Under våren har fritidsgården varit öppen på tisdagskvällar 
mellan kl 18-21. Besökarna är i åldrarna 6 år och uppåt. Det 
har inte varit så många ungdomar som går på högstadiet men 
Linnea och Filip hoppas att även de hittar dit. Till hösten 
funderar de på att ha öppet två dagar i veckan men de har inte 
bestämt sig när detta skrivs.

 De får själva sköta inköp av godis, dricka och vad de vill sälja 
när de har öppet. Vinsten av godisförsäljningen används till att 
köpa in nya saker till fritidsgården. De försöker också planera 
någon gemensam aktivitet vid varje tillfälle som brännboll, 
baka, titta på film, vara i gymnastiksalen men de är båda överens 
om att de inte vill att kvällen skall vara alltför uppstyrd utan 
man skall bara kunna umgås med sina kompisar. 

Filip Elmersson och Linnea Karlsson

Både Linnea och Filip tycket det är jätteroligt att jobba i frit-
idsgården och de lär ju känna barnen och ungdomarna som 
besöker fritidsgården.

De önskar att de hade lite mer pengar att köpa in nya saker till 
fritidsgården. Är det någon som vill ge en gåva till fritidsgården 
så tar de tacksamt emot den.

Susanne Gustafsson

sköts om.

Vi pratar om vad detta beror på, man måste ändå påstå att just 
Långasjö sticker ut i detta avseende. För Ruths del kommer 
det inte hemifrån, på den tiden var de bara de högt uppsatta i 
samhället som fick styrelseuppdrag i föreningarna.

– Det var John Johansson som skapade en anda som har fostrat 
oss Långasjöbor, hävdar Ruth bestämt. Han fostrade oss både 
i skolan och på fritiden och det är han som ligger bakom det 
mesta som Långasjö idag är känt för, Klasatorpet, sjön, fören-
ingslivet, vandrarhemmet och mycket, mycket annat.

Och än idag förvaltar vi detta arv och många engagerar sig 
för allt ska gå runt.

Hur är det med återväxten i föreningarna då? Både Ruth och 
Ivar ser lite bekymrade ut. – Det blir nog svårt i framtiden, de 
yngre engagerar sig i hästklubben och i fotbollen, men många 
andra föreningar här har mest pensionärer.

Men än så länge rullar hjulen och redan imorgon är det full 
dag igen för Ruth på Klasatorpet. 

– Jag är tacksam över mitt liv, jag är nöjd, avslutar Ruth.

Vi är också tacksamma över att det finns människor som 
Ruth!

Katarina Jonasson
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Kaffestugan
– Långasjös äldsta byggnad?

I änden på den korta Hembygdsvägen i centrala Långasjö 
ligger Hembygdsstugan. Den är en s.k. framkammar-
stuga, enligt uppgift från mitten av 1700-talet och flyttades 
till sin nuvarande plats från  Anemåla på 1930-talet. Den 
representerar ett av de allra tidigaste projekt som Långa-
sjö Hembygdsförening tagit initiativet till. Under 30 år 
fungerade stugan som vandrarhem, först med Elisabeth 
Elgqvist, senare Astrid Berg, som värdinna. 

Kaffestuga
Så tillkom det nya fina vandrarhemmet och Hembygdsstugan 
kunde tömmas på sina turistsängar. Tanken väcktes, att an-
vända den gamla byggnaden som kaffestuga. Siv Bennsäter 
och Annica Carlberg-Sjöström kavlade upp skjortärmarna och 
förvandlade stugans interiör, utrustade den med porslin och 
kaffekokare. Christina Ullman, senare också Barbro Krona, 
Inez Fransson och Signe Johansson var delaktiga från ett tidigt 
stadium. Ganska snart hade man en stor skara om tjugotalet 
medhjälpare. Detta var i början av 90-talet. Idag ingår 25 glada 
frivilliga damer i styrkan, som gräddar våfflor och brygger kaffe 
så det står härliga till under sommarmånaderna. I år håller man 
öppet 22 juni – 1 sept, alla veckans dagar kl 15 – 20.

Organisation 
Barbro Krona sköter ekonomin och Gun-Britt Gunnarsson, 
Ingegärd Svensson och Anne-Marie Månsson håller i organi-
sationen Det är inga problem att få personal till serveringen. 
Vi träffas på våren och delar upp arbetspassen. Det går som en 
dans, säger Barbro. På hösten träffas vi och röstar fram vilka 
organisationer som ska få bidrag från kaffestugan. I höstas 
delade vi ut 16 000 till 4 olika ändamål. Vi vill att behållningen 
ska komma så många långasjöbor som möjligt till del. 

Långväga gäster
 Jag traskar upp till hembygdsstugan en solig söndagseftermid-
dag och träffar tre av de glada kaffetanterna: Gun-Britt, Maj-Lis 
och Inez. – Jag slutade egentligen för två år sedan, säger Inez 
glatt, men de ringde efter mig, så jag kom som ett skott. Vid 
trädgårdsborden sitter två danska familjer, som just njutit av 
nygräddade våfflor. Jacob och Inge Christensen från Haderslev 
körde sakta genom Långasjö på sin resa från Kalmar och fick 
se skylten med kaffepannan vid Kyrkvägen.

De är intresserade av stugans historia och vill gärna föreviga 
både stugan och damerna med sin kamera. Familjen Karin, 
Lars, Olivia och Karl Emil Larson har gjort en liten utflykt 
från sitt ställe i Skallebo. Barnen kommer glada skuttande från 
skolans lekplats och föräldrarna njuter av eftermiddagssolen. 

Hårt tryck  
Klockan är nästan halv sex och den värsta ruschen är över 

för dagen. Damerna har tid att sitta och prata en stund. Fast 
Maj-Lis står i köket och diskar under tiden. Det gäller att 
ha högsta beredskap. Man vet aldrig vad som väntar bakom 
hörnet. – Första veckan var det hårt tryck, säger Gun-Britt. 
Långasjöborna kommer gärna och fikar, föreningar och olika 
grupper gör utflykt hit. Man kommer från Allégården och 
andra boenden häromkring, men också långväga gäster. Van-
drarhemsgästerna och Klasatorpsbesökarna hittar också hit. 
Vi vet inte hur många våfflor vi serverar under en säsong. Vi 
hinner inte räkna. 

Jag avslutar med att ta en titt på allt hantverk som finns till 
försäljning i Hembygdsstugan:

stickat, lammskinn, ljusstakar, honung, trasmattor, halmslöjd... 
kvalitetsvaror tillverkade av bygdens egna hantverkare!

Annika Hjalmarsson

– Bästa säsongen hittills, säger Gun-Britt Gunnarsson, Ingegärd 
Svensson och Anne-Marie Månsson

Emelie Nilsson 8år, från Långasjö, blev den lyckliga vinnaren 
av fölet Skotte. Hennes planer för hästen är, att kunna köra 
honom framöver. 

Jag önskar henne lycka till med fölet.

Ethel Svensson

Lycklig vinnare av Klasa-
torpsfölet
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Långasjö Röda Korskrets

En historisk tillbakablick
Långasjökretsen av Röda Korset bildades 1941 – mitt under 
brinnande världskrig.  En av de tidigaste styrelserna bestod av 
kyrkoherde Jan Redin, fru Dagmar Jacobsson Grimsgöl, kantor 
Henrik Molander och socknens sjuksköterska. Denna styrelse 
bestod under många år.  Röda Korset fick stor betydelse för 
hjälpinsatser under de svåra krigsåren. Kläder delades ut till 
skolbarn, babyutstyrslar förmedlades av barnmorskan, man 
bistod med ekonomisk hjälp till bl. a tandvård och husmorsse-
mester. Ett angeläget projekt var att ordna en hemvårdarinna 
för socknen, samt att utrusta en sjuktransportbil hos Rudolf  
Petterssons taxi i Strängsmåla. Röda Korset övertog och 
utrustade badhusen i Långasjö och Allgunås och såg till att de 
användes! Internationellt medverkade kretsen med penning-
insamling, klädinsamling, sömnads - och stickningsarbeten.  
Fadderkommunen Jääski i Finland stöttades med insamlade 
medel. Långasjökretsen av Röda Korset anordnade lotterier, 
tombola, underhållning, försäljning och bössinsamlingar. 
Medlemsantalet var som mest var det 275 medlemmar på 
70-talet. Idag räknar man 145.

Öronmärkta donationer ger lokalt 
bistånd
Också idag arbetar Långasjö Rödakorskrets på två fronter: 
lokalt och internationellt. Tack vare donationer som är öron-
märkta för socknens behov, kan kretsen initiera och stötta 
olika projekt som kommer bygdens folk till del. Så kunde 
man t ex bidra med en stor del av kostnaderna för den nya 
klubbstugan vid idrottsplatsen. Andra projekt i nutid är pen-
sionärsresor, julblommor, filmkvällar, musikunderhållning, 
mm. Tillsammans med Långasjö församling anordnas varje 
år valborgsmässofirande och luciafirande, samt adventskaffe. 
Genom åren har RK engagerat sig i en rad projekt som gynnat 
socknens invånare. Man har hjälpt till att anlägga lekplatser, 
skaffa skolgårdsutrustning, ordna simresor till Emmaboda för 
skolbarn, mm.

En uppskattad del av RK:s verksamhet är besöksgruppen som 
regelbundet samlas på Allégården och underhåller med sång 
och musik.

Badsjö vid kyrkan – en gammal dröm
Redan på 40-talet väcktes frågan om en restaurering av Långa-
sjön bakom kyrkan. En enkel badplats anlades, men traktens 
barn föredrog den naturliga badviken i sjöns södra del. Dröm-
men om en god badplats i kyrkans närhet kunde förverkligas 
först på 80-talet och då efter många år av förberedelser och 
planering. Den omfattande sjörestaureringen berörde alla 
sockenbor och Röda Korset gick i spetsen för att göra natur-
området tillgängligt även för rullstolsburna. Alltjämt sponsrar 
RK den handikappvänliga slingan runt sjön, även om Natur-
vårdsföreningen tagit över det övergripande ansvaret.

Internationella insatser
Det är intressant att se hur Långasjö Rödakorskrets har bevarat 
sin profil ända sedan starten. Det internationella hjälparbetet 
utgör en stor del av kretsens insatser. Även idag tillverkas 
babyutstyrslar. En gång/mån träffas en sygrupp i klubbstugan. 
Där fållas filtar och tygblöjor och ute i ”stugorna” sitter flitiga 
damer och stickar de ljuvligaste små babyplagg. Resultatet blir 
c:a 50 babypaket per år, att leverera till behövande ut över 
världen. RK tar tacksamt emot filtar, restgarner, babyplagg, 
tygstuvar.

Sedan 90-talet ingår Långasjö RK i ett samverkansråd i Emma-
boda kommun. Det är i detta sammanhang som Kupans second 
handbutik uppstått. Förutom nettot som går till internationella 
insatser utgör Kupan en fristad för socialt engagemang. Så 
kunde man under Emmabodafestivalen räkna upp till 600 
ungdomsbesök/dag. Alla ungdomar bjöds på saft och bulle, 
samtidigt som de fick sig en pratstund och kunde fynda plagg 
för 10: -/st. Nästan 2000 plagg gick åt under festivaldagarna. 
Många ungdomar uttryckte sin tacksamhet med små lappar 
tejpade på skyltfönstret.

Roteombud
En annan stor inkomstkälla till behövande i världen är bössin-
samlingar. Höstkampanjen sköts av de olika roteombuden. 
Organisationen med roteombud enligt gammal sed, har väckt 
uppmärksamhet centralt. I gamla tider var socknen indelad 
i olika rotar, där det bl. a hölls husförhör. Numera har varje 
rote i Långasjö sitt eget ombud för RK. Detta ombud går varje 
höst runt i alla hushåll i sin rote med RK:s insamlingsbössa. 
(Dock inte valår, då folk nås utanför vallokalen i stället.) 
Genom denna typ av organisation lyckas RK i Långasjö på 
ett effektivt sätt nå alla hushåll och därmed åstadkomma ett 
gott insamlingsresultat.

För vidare information gå in på www.rodakorset.langasjo.eu

Annika Hjalmarsson

Babypaket
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Supporterklubben           
Långasjö GOIF
Jag träffade Gun Medin som är ordförande för supporter-
klubben hemma hos henne över en kopp kaffe. Vi hade 
en väldigt trevlig pratstund med mycket skratt. Gun gick 
med i supporterklubben 1972 och efter att varit med i 10 
år valdes hon till ordförande 1982. 

Supporterklubben startade 1971 och då valdes Irene Berg 
till ordförande. Klubben har två medlemmar som varit med 
sedan starten vilka är Monica Ericsson och Britt-Marie Klaes-
son. Idag är det 19 kvinnliga (festkommittén har en manlig 
medlem) medlemmar som träffas sista tisdagen i varje månad 
kl 19-21. Gun hälsar om det är någon som vill vara med så är 
de hjärtligt välkomna.

Supportklubben har olika kommittéer som ansvarar för de 
olika aktiviteterna och det fungerar bra säger Gun. Aktivi-
teter de har under året är att sälja fika vid matcher, sälja lotter, 
grädda våfflor vid svenska flaggans dag, planera fotbollens 
dag tillsammans med LGOIF, knutsdansen, Rosa Bandet tips 
och bingopromenad som i år är på söndagen den 18 oktober. 
De ordnar även pubkvällar och andra fester. Tidigare fick de 
tvätta matchställ åt seniorerna och städa klubblokalen men det 
behöver de inte nu, för nu är det vaktmästaren som gör det.  I 
slutet av 70-talet spelade supporterklubbens medlemmar varje 
år en fotbollsmatch mot veteraner som tidigare spelat i Långa-
sjö GOIF. Då var spelarna utklädda och de hade jätteroligt 
tillsammans, även publiken uppskattade matchen.

Våra styrelsemöten är roliga och vi för inga protokoll, säger 
Gun.  En gång var de och red islandshäst och de flesta var 
med även om de inte ridit innan. Gun hade inte ridit så många 
gånger tidigare och hennes häst ville hellre äta än att gå framåt, 
det slutade med att hon ramlade av. Istället för att bli rädd blev 
hon lite irriterad och tyckte att det här borde hon väl klara så 
hon kom till och med upp på hästen själv denna gång och efter 
goda råd och mycket skratt från de andra ryttarna fick hon 
hästen till att sluta äta och göra som hon ville istället. Ibland 
åker de och bowlar eller går på någon julkonsert tillsammans. 
Styrelsemötet i maj och augusti träffas de oftast vid sjön och 
grillar. Vid årsmötet lagar de maten själva.  

Den vinst de får in delas lika mellan ungdomssektionen och 
idrottsföreningen och de brukar dela ut vinsten på årsmötet 
för att det skall vara lite festligare.

Det låter som att de har väldigt roligt när de träffas och de 
vill gärna bli fler. Vill du vara med, är det bara att kontakta 
Gun Medin.

Susanne Gustafsson

Tips!
Långasjö Supporterklubb arrangerar Tips- och Bingopro-
menad söndagen den 18 okt kl. 14.00 - 16.00.

Promenaden är ett samarbete mellan Cancerfonden, Sparban-
ken Eken samt Matöppet Långasjö.

Start sker från Sparbanken i Långasjö. Matöppet bjuder på 
fika.

Långasjö älg- och kron-
hjortsskötselområde 
Föreningen bildades i mars 2000 och består av nio olika 
jaktlag med ett totalt medlemsantal av ca 80 jägare.            
Arealen de jagar på är ca 10 000 ha där det minsta jakt-
laget har 85 ha och det största 4 350 ha. Jaktlagens storlek 
varierar allt från 1 till 25 jägare. 

Långasjö älg- och kronhjortsskötselområde består av en styrelse 
där varje jaktlag har minst en representant. Styrelsen består av 
ordf. Kent Johansson, v. ordf. och kassör Lars-Olof  Karls-
son, sekreterare Staffan Karlsson och valberedningen Roger 
Steen, övriga är styrelseledamöter eller suppleanter som väljs 
av respektive jaktlag. Skötselområdet har sitt årsmöte den 1 
september och ev. kommer styrelsen att ändras något då. 

De älgjaktlag som ingår i skötselområdet är Långasjö-Älme-
boda älgjaktlag, Sibbahults älgjaktlag, Långasjö by/Grimsgöl 
älgjaktlag, Norra älgjaktlag, Harebo älgjaktlag, Enkoneryd by’s 
älgjaktlag, Enkoneryd Älgjaktlag, Gubbemåla-Toramåla älgjak-
tlag och Frostensmåla/Ramsjö älgjaktlag. De två sistnämnda 
kommer att väljas in fr. om i år. Huvuddelen av jaktlagens 
marker ligger i Långasjö Socken.

Skötselområdet är självstyrande när det gäller tilldelning av 
älgar och kronhjortar. Man utgår från en skötselplan som 
revideras var 3:e år och som ska godkännas av länsstyrelsen. I 
skötselplanen anges olika mål man sätter ang. bl. a stammens 
storlek för att hålla betesskador och viltolyckor på en rimlig 
nivå.  Man anger även målet med kvalitén på stammen och 
hur stor andel handjur, hondjur och kalv som man vill ha i 
”vinterstam”, alltså efter jaktsäsongens slut. 

Styrelsen arbetar sedan fram ett förslag på hur många älgar som 
bör skjutas och fördelar det mellan de olika jaktlagen. 

Långasjö älg- och kronhjortsskötselområde jagar älg enligt 
”Kalmarmodellen” som innebär att tjurar med 1-4 taggar inte 
får skjutas och ensamma hondjur är lovliga bara de 2 första 
veckorna. Under dessa veckor får inte ko med kalv heller 
skjutas. Därefter är alla kalvarna tillåtna att skjutas. Minst 60 
% av avskjutningen bör vara kalvar. Dessa regler har man för 
att hålla älgstammen lagom stor i våra marker och för att höja 
medelåldern och kvalitén på de vuxna djuren . Man har jagat 
så här de sista 2 åren och man har kunnat se en stor ökning i 
markerna på ”stora” tjurar eftersom man låter de yngre växa 
till sig.  I kommunen finns det ytterligare två skötselområden. 
Det är Algutsboda- och Vissefjärda Älgskötselområden. Några 
gånger om året samlas styrelserna från de olika områdena och 
målet är att man ska försöka hålla samma avskjutningsinstruk-
tioner och kunna diskutera frågor som kan övergripa större 
områden, såsom t ex vildsvinsproblematiken. 

Långasjö älg- och kronhjortsskötselområde arbetar även aktivt 
gentemot Vägverket när det gäller förslag på åtgärder och 
uppsättning av varningsskyltar längs våra större vägar där man 
vet att risken är som störst.  Bra att veta för ortsbefolkningen 
kan vara att sträckan mellan Grimsgöl fram till efter Brunamåla 
kurvan är en sådan sträcka och det har inträffat 6 älgolyckor 
och flertalet vildsvins- och rådjursolyckor där under de senaste 
2 åren.   
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Skötselområdet jagar inte bara älg.  År 2006 beslutade man 
att bilda även ett Kronhjortsskötselområde eftersom man då 
hade börjat få betydande hjortskador i skog och mark. För att 
underlätta det administrativa så lade man således in det i Älg-
skötselområdet och arbetar efter exakt samma principer. Än 
så länge har man inte lyckats skjuta så många hjortar något år 
men man har märkt att antalet kronhjortar ökar stadigt. Årets 
tilldelning på hjortar är lagt till totalt 9 st. 

Dessutom så lägger jägarna i skötselområdet ner mycket tid 
på vildsvinen. Som alla vet så ökar de alldeles för snabbt och 
jägarna får en allt större press från bönder som vill att de 
skall skjuta fler vildsvin än de gör i dagsläget. Därför ordnar 
de speciella gemensamma jaktdagar på vildsvin där man även 
ibland ”hyr in” hundförare med hundar som är speciellt trä-
nade på vildsvinsjakt och det brukar resultera i några skjutna 
vildsvin vid varje tillfälle. Det är dock jakten vid de s.k. åtlarna 
(man lockar vildsvin till speciella platser med t ex ärtor, havre, 
majs och bröd) som är mest effektiv.  Man har idag en årlig 
avskjutning inom området på uppskattningsvis ca 80-90 vilds-
vin inom hela området. Det kan vara fler, ”men eftersom det 
finns marker som arrenderas ut till danskar och tyskar eller 
andra utomstående, så är det svårt att ha full koll” betonar 
ordf. Kent Johansson. 

För att stärka gemenskapen mellan lagen brukar man varje år 
i maj månad, i samband med ett styrelsemöte åka med bil eller 
buss runt hela området på en som de kallar ”Safari”. Dels så är 
det för att se om man kan märka några skillnader i stammarna, 
men mest för att det är intressant att få se hur markerna ser 
ut bland de andra jaktlagen. I maj 2009 såg de 32 rådjur, 2 
älgkvigor och ett vildsvin på sitt ”jaktsafari”.

Söndagen den 11 oktober kl. 18.00 är det 10-årsjubileum för 
jaktvesper som anordnas tillsammans med Långasjö försam-
ling. Under årens gång så har bl. a Leif  Bloms, Lasse Trofast 
och Ingmar Nordströms orkester medverkat i kyrkan under 
jaktvespern. Det brukar samla många människor och man ser 
gärna att fler tar sig till kyrkan den kvällen. 

När man sysslar med jakt och håller i gång en sådan här ”ap-
parat” så möter man ju även på problem. Några av dessa som 
kom fram under styrelsemötet jag fick vara med på, var bland 
annat att jägarnas medelålder är väldigt hög, och det kommer 
få yngre förmågor in i jaktlagen. Man har gjort en statistik 
i området som visar att en oroväckande andel jägare är 60 
år och äldre. Någon direkt anledning till att intresset är lågt 
bland yngre är det svårt att säga på rak arm, men en stor post 
i det hela är att kostnaderna för jägarna har skjutit i höjden. 
För att börja jaga idag så måste man ta Jägarexamen och bara 

det kostar stora summor, om man inte kan göra det genom 
skolan. Sedan ska man köpa utrustning såsom vapen, kläder 
och kommunikationsradio mm. Är du dessutom intresserad av 
hundjakt så ska man utöver inköp av hund ha en bra försäkring, 
vilket är ett måste idag med den vildsvinspopulation vi har och 
trafiksituationen på våra vägar. De flesta använder sig sedan 
av hundpejl. I dagens samhälle ”duger det inte” med en enkel 
utrustning, och eftersom marknaden bjuder på en uppsjö av 
olika prylar (både bra och dåliga) så är det lätt att det drar iväg 
pengamässigt.  Ska de sedan hyra en jaktmark, där arrende-
priserna idag kan variera beroende på storlek och beskaffenhet, 
då förstår man att ungdomarna tvekar, säger Kent.   

Ett annat problem som kommit för att stanna är den ökande 
stammen av vildsvin. De gör sig allt mer påminda genom att 
böka upp trädgårdar, fotbollsplaner, golfbanor och inte minst 
går in och förstör grödor för bönderna. Jägarna blir allt of-
tare uppringda av bönder eller arrendatorer som vill att man 
försöker hålla svinen borta från grödorna. ”Det är ju inte alltid 
att det passar för oss just då när de ringer, man har ju familj 
och jobb att sköta” säger Kent. Och i dessa lägen är det ju ofta 
bråttom eftersom grisarna på några få nätter kan förstöra en 
stor yta. Ansvaret på detta kan inte ligga enbart på oss jägare, 
utan det bästa är om man i samförstånd med markägare och 
arrendator kan komma överens om ev. förebyggande åtgärder 
såsom t ex elstängsel, eller att man lämnar en ”kant” osådd (ca 
2-3 m) innan stenmuren eller åkerkanten så att jägarna har en 
ärlig chans att skjuta grisarna när de tar sig till/från grödan. Det 
är ju inte så lätt att skjuta en gris om den finns i meterhög havre 
och du i bästa fall kan se bara öronen på den. Det är ju stor risk 
att det är en sugga som har kultingar och att skjuta en sugga är 
inte tillåtet. Dessutom sker vildsvinjakten i störst utsträckning 
under sena kvällar eller nätter då de är mest aktiva. 

Att vildsvinen är farliga håller jägarna inte med om. Det är 
bara i enstaka fall det har hänt att människor blivit attackerade 
och då har det varit pga. att grisen varit skadad på något sätt 
vid trafikolycka eller en skadskjutning, eller att man kommer 
emellan en sugga och hennes kultingar. Men att gå ute i skog 
och mark och vara rädd för dem finns det ingen anledning att 
vara.  Det är väldigt skygga djur och man kan ofta gå förbi 
dem på några meters avstånd utan att du märker dem. Eller 
så sticker de innan du hinner veta att de varit i närheten . De 
har en otrolig hörsel och bra luktsinne.  

Vid eventuell krock med vildsvin så ska alla veta att man är 
rapporteringsskyldig till polisen, så att de i sin tur kan ringa till 
eftersöksgruppen på aktuellt vägavsnitt. Man ska kanske akta 
sig för att gå ur bilen precis på platsen, utan nollställ tripp-
mätaren och kör till lämplig punkt och ange sträckan därifrån 
till olycksplatsen.  

Styrelsen på mötet tog också upp problemet med all gammal 
taggtråd som finns överallt i skogen och som inte används 
idag. Det händer allt som oftast att man river sönder sina byxor 
eller i värsta fall att hundarna river sig med veterinärbesök 
som följd. Dessutom så hittar jägarna ibland vilda djur som 
lidit stor skada pga. dessa taggtrådar. Det skulle vara bra om 
skogsägarna tog med sig en avbitare och när de är ute i sin skog 
för att inspekterar även passar på och klipper ner och samlar 
ihop sina taggtrådar. Det skulle stoppa mycket onödigt lidande 
bland hundar och viltet. 

Susanne Gustafsson

Styrelsemöte
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Långasjö Sockenråd
1988 uppmanades alla kommuner i Sverige att ta vara 
på de ideella krafterna som tidigare funnits i stort antal 
runt om i föreningarna. Dåvarande kommunalråd Anita 
Jonsson bjöd in föreningarna till möte i de tre socknarna, 
för bildande av bygdekommittéer. 

När man kom till Långasjö bygdegård på senhösten 1988 så 
var det genom två kampanjer ”Änglamark” och en till som jag 
glömt namnet på. Under hösten så slogs dessa två kampanjer 
ihop till ”Hela Sverige Ska Leva” som sedan har bestått. Efter 
informationen så bildades en interim styrelse för  Långasjö 
bygdekommitté där jag blev sammankallande. Därefter under 
vintern bildades föreningen, med namnet Långasjö Socken-
råd som vi fick tillstånd av Kyrkan att använda, då de tidigare 
använt detta namn till en av deras verksamheter. 

Byskyltar
Vår verksamhet startades ganska omgående i och med bil-
dandet. Själv blev jag vald till ordförande med Elin Fransson 
som vice. Vi var 8-10 personer i styrelsen och alla drog sitt strå 
till stacken. Några av de första uppgifterna var att verka för 
socknens samhällsintressen som berörde vägar och byggnation. 
Den första var att begära byskyltar från vägverket vilket var 
svårare att få gehör för. Den listan som vi lämnade in, förstod 
vi var för omfattande så vi ändrade taktik och började begära 
för en by i taget och det blev mer framgångsrikt. 

Bostadsrätter
Samtidigt efter något år så diskuterade vi mycket om byggna-
tion för att få unga människor att kunna stanna kvar i Långasjö. 
Då jag hade sett att man hade börjat bygga bostadsrätter i 
villaform på olika platser i Sverige, så diskuterade vi om detta 
var något för Långasjö. Styrelsen tyckte att vi skulle undersöka 
om det fanns möjlighet till en sådan i Långasjö. Efter kontak-
ter med byggföretaget Wicabo i Vissefjärda och Emmaboda 
kommunen så bildade vi en interimstyrelse för en bostadsrätt-
förening där Wicabo, Banken och jag från sockenrådet ingick. 
Det fanns 12 lediga tomter men vi fick bara köpa 10 tomter 
då man ville ha kvar några för eventuella andra köpare. Vi 
byggde 12 hus på Backegårdsvägen och Stommen, varav två 
var parhus. Föreningen sattes efter fyra år i konkurs och såldes 
ut som vanliga egna hem. Kostnaden för dessa villor i form 
av bostadsrätt var ca 11 miljoner. Insatsen var drygt 30 000 
kr för villorna och parhusen 27 000 kr. Kontentan är att hade 
inte sockenrådet funnits till så hade säkert inte huvud delen 
av bostäderna funnits idag. 

Långasjögillet
En annan sak vi startade upp och var först med i Emmaboda 
var att skapa en julmarknad som vi kallade ”Långasjögillet”. 
Detta var faktiskt en fråga som orsakade en stor diskussion 
som jag upplevde det. Då jag letat efter ett bra namn så hittade 
jag i ordlistan namnet Gille men detta tyckte många kändes 
konstigt då det kändes främmande i Långasjö. En som hjälpte 
mig var Lage i Brännamåla som meddelade att i hans ungdom 
i Långasjö så hade de gillen, och i med det så accepterade alla 
namnet. Vi hade tidigare bjudit in till ”ärt och punsch” fest som 

sockenrådet betalade. Vi hade modeuppvisning med lånade 
kläder från Hörnan och Hedungers, livemusik mm. En av dessa 
fester 1995 hette Stofiler” nej Förlåt” Profiler.

Nytt riktnummer
En övrig sak som många kanske glömt är att sockenrådet 
var drivande när det gällde ändring av riktnumret 0477 till 
0471. Det kom sig att man började ändra taxor för telefon-
markeringar men framför allt att man hade börjat lägga ner 
en ny optokabel mellan Tingsryd och Rävemåla. Jag hade ett 
samtal med en chef  på Televerket som var bördig från Alguts-
boda socken och förklarade för honom att nu när de gamla 
avtalen på den gamla ledningen gått ut så vore det väl läge 
att lägga en ny optokabel mellan Emmaboda och Rävemåla. 
Han förklarade att det skulle kosta flera miljoner och det var 
i det närmaste uteslutet. Jag berättade då att Emmaboda är 
upptagningsområde för skåningar i beredskapstider. Efter 
många andra argument som jag framförde så lovade han att 
framföra mina synpunkter nästa dag på ett arbetsmöte. När 
jag ringde nästa dag så var han själv förvånad då de andra hade 
köpt förslaget men det fanns en hake, vi skulle vara tvungna 
att betala 50 000 kr. Jag svarade att jag skulle göra allt för att 
skaffa fram pengarna. Efter ett samtal med dåvarande kommu-
nalråd Lennart Gustavsson så ordnade sig det hela, men med 
ett förbehåll att jag fick ta samtalen om ändring av riktnumret 
vilket jag accepterade. Jag fick ett samtal! 

Lanthandeln
Den sista stora uppgiften som jag medverkade i var att se till 
att vi fick en affär efter att både Karlsönernas och Geijers Eftr. 
aviserat att de tänkte lägga ner. Efter stormöten i Bygdegården 
bestämdes att vi inte ville överta det gamla vårdhemmet för en 
krona. Nä, en ny och fin affär skulle vi ha, och invånarna var 
villiga att vara med och bilda ett aktiebolag, fast det var tvunget 
att få in 500 000 kr. Om vi fick det lovade Banken och Geijers 
att bistå med lika mycket. Vi fick in över 600 000 kr samt ett 
avskrivningslån på 450 000 kr från länsstyrelsen.

Affären har sedan dess drivits av Babbis som nu slutar, samt 
fastighetsbolaget som förvaltat aktiekapitalet så att vi idag är i 
stort sett skuldfria. Men detta hör hemma i en Långasjö Sock-
ens Butiks AB.  Sockenrådet är ändå pappa till att detta gick att 
genomföra från början. En som ska ha en eloge för sitt arbete 
är vår Gösta Johansson som i sockenrådet, och i styrelsen tillika 
VD för Butiksbolaget lade ner enormt mycket arbete.

Skyltning av Långasjö
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Jag lämnade sockenrådet efter att affären var färdig och nya 
krafter har därefter tagit vid. Jag hoppas att sockenrådet lever 
kvar även i framtiden, för den föreningen behövs.

Tack till alla er som under alla år arbetat i och fortfarande 
driver Sockenrådet.

Jag kommer inte ihåg alla som var med vid bildandet, men 
några namn de första åren var Gösta Johansson, Elin Frans-
son, Eva Franzén, Ivar Johansson, Gullvie Dahlöv, Inga-Lill 
Eriksson, Jan Påhlstorp, Karin Gustavsson, Daniel Svensson, 
Anneli Johansson (Gottfridsson) m fl.

Bo Eddie Rossbol

Efter Bo Eddie blev alltså Elin Fransson ordförande 1992-
1997. Därefter kom:

- Margareta Ståhl 1998-2000

- Berit Elofsson 2001-2005

- Johanna Arvidsson 2006-2007

- Niklas Andersson 2008

Nuvarande verksamhet
Nuvarande styrelse 2009 består av:

ordf. Ethel Svensson, vice ordf. Johanna Arvidsson,

sekr. Olle Henriksson, vice sekr. Melsene Laux,

kassör Conny Fransson,

ledamöter är: Annika Karlsson, Ingvar Gustavsson, Dan Bond-
esson, Ronny Bulang, Lennart Berg och Sölve Hjalmarsson.

Nu jobbar sockenrådet årligen med arrangerandet av national-
dagen och man fixar utsmyckningar till samhället. Vägens 
hastighetsbegränsningar genom samhället är en ständig fråga. 
Nattvakten och Träskoposten går också under sockenrådet, 
men de sköter sig själva. En hemsida håller på att utvecklas, 
se www.langasjo.eu.

Enligt stadgarna är alla sockenbor medlemmar i sockenrådet. 
Alla har talan, har man förslag och önskemål tar sockenrådets 
styrelse gärna emot dessa. Det kan gälla allt möjligt och i hela 
socknen inte bara i samhället.

Eva Garami

Skepens fiskevårdsområde
Fiskevårdsföreningen omfattar som namnet antyder sjön 
Skepen som är belägen i den södra delen av Långasjö 
socken och en liten del av Blekinge. Förr så möttes tre 
län i sjön, Kalmar, Kronobergs och Blekinge län.

Dom som är delägare i sjön är markägare i byarna som gränsar 
mot sjön vilka är följande:

Lida, Piggsmåla, Skeppetånga, Frostensmåla och Fåglasjö.

Den första ordinarie stämman hölls den 5 maj 1976 då fiske-
vårdområdet formellt bildades.

Den första styrelsen bestod av: Henning Skårin Frostensmåla, 
Karl Fransson Fåglasjö, Arnold Alfredsson Lida, Kurt Karls-
son Piggsmåla och Tage Svensson Skeppetånga.

Signalkräftor planterades in 1988.

Städning av badplatsen sker varje vår och detta arbete sker helt 
ideellt och det är många som stannar till där och badar.

Nya bryggor köptes in i våras. Styrelsen vill på detta sätt tacka 
alla sponsorer som gjorde detta möjligt .

Den största uppslutningen har givetvis kräftfiske premiären i 
augusti varit, då det är mycket folk runt hela sjön.

Premiär för årets kräftfiske

Styrelsen för fiskevårdsområdet 2009 är följande:

Thomas Fredriksson, Siv Bennsäter, Bengt Karlsson, Tomas 
Bennsäter, Gunnar Nilsson och Niklas Mårtensson.

För den som vill fiska i sjön finns det fiskekort att köpa hos 
Siv Bennsäter Piggsmåla

Ordförande
Thomas Fredriksson
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En dag med Moberg 2009

– delar av Utvandrarnas filmteam tillbaka 
i Långasjö
 

Det är både högtidligt och spännande denna dag i 
Långasjö. Det sorlas glatt på kyrkbacken och i entrén i 
Sockenstugan serverar glada damer välkomstkaffe och 
hembakta kringlor så underbart goda! Vädret är soligt 
och riktigt, riktigt varmt. Tittar man noga kan man se 
välbekanta ansikten från filmens värld, men de passar 
bra här i Långasjö också.

40 år har gått sedan filmerna om Utvandrarna spelades in och 
detta vill man uppmärksamma, så årets tema för en dag med 
Moberg är ”Vilhelm Moberg och filmen”

Dagen är ett samarrangemang mellan Vilhelm Moberg-
sällskapet, Långasjö sockens Hembygdsförening, Emmaboda 
kommun och Lessebo kommun. 

– I år har Mobergdagen lockat ca 80 deltagare, berättar Ve-
ronica Stålered från Emmaboda kommun, som även är mycket 
nöjd med samarbetet med hembygdsföreningen i Långasjö. 
– Allt har flutit på bra!

Initiativet till Mobergdagen togs av författaren Gösta Hultèn 
och Ingmar Niklasson som tyckte att man på något sätt skulle 
uppmärksamma och aktualisera bygdens store son. I år är det 
femte året som den arrangeras och tidigare år har den varit 
förlagd till Moshult, Ljuder, Duvemåla och Korpamoen, alla 
platser med stark anknytning till Moberg och hans böcker. 
Olika teman har belysts under tidigare år, såsom ”Journalisten 
Vilhelm Moberg”, ”Vilhelm Moberg – en folkets dramatiker”, 
”Längtan bort och hem” och ”Moberg som smålandskil-
drare”

Föreläsningar i Sockenstugan
Men nu är det denna varma junidag och det vimlar av 
Mobergfantaster i Sockenstugan, dock syns inte så många ur 
lokalbefolkningen.

Stig Hermansson från hembygdsföreningen inleder och efter 
det tar dagens moderator Gösta Hultèn till orda. Han anser 
att Utvandrarfilmerna är en ikon i filmvärlden och de var en 
enorm publikframgång under många år. Därefter lyssnar vi 
på föreläsningar av Olle Hedling ”Moberg och filmen” och 
Lena Peterson Engseth ”Barnet och barndomen i Mobergs 
verk” och får bland annat veta att Moberg först hade svårt att 
förlika sig med filmatiseringarna av sina böcker, men sedan 
blev beroende av inkomsterna som det gav. Han blev även 
fascinerad av att filmerna nådde en så stor publik. 

Lena berättar om hur Mobergs författarskap präglades av hans 
barndomslandskap och att barn alltid är en viktig del av hans 
skildringar, de finns där, är en del av livet och gör berättelsen 
fullkomlig.

Lunch och vimmel på Klasatorpet
Alldeles fullärda strömmar vi ut och ska äntligen få vimla runt 
på Klasatorpet. På Klasatorpet möts vi av torparna Arnold och 
Aina i Lida och flera utav statisterna och medhjälparna i filmen. 
Under äppelträdets skugga sitter Allan Hultèn som deltog vid 
filminspelningen i Nöttja kyrka och hjälpte till att elda upp 
ängsladan, en mycket dramatisk scen i filmen. Arnold Tobias-
son var flitig snickare och hjälpte till att göra om Klasatorpet 
till filmens Korpamoen och Bengt Blomqvist satt enligt egen 
utsago på bönemötet i Kärragärde ”i elva timmar” och fick se 
kyrkvärden Arnold i Lida bli utskälld av Monica Zetterlund 
otaliga gånger. På inspelningen av detta bönemöte fanns även 
Eira Johnsson och hon var också på inspelningen i kyrkan. Lena 
Fransson spelade piga på gården där Arvid var dräng och hon 
tycker att det var synd att de var tvungna att vara så elaka och 
fnissiga mot stackars Arvid. Han verkade så snäll.

Den yngste av skådespelarna härifrån var Pelle Martinsson som 
spelade Karl-Oskars och Kristinas son Johan. Idag springer 
hans egna barn runt och leker på Klasatorpet och tidsperspek-
tivet blir tydligt. Anna-Carin var sex år under inspelningen och 
var en utav flera ”Lill-Märtor”. Hon minns att det var mycket 
väntan och lite filmande, annars var det kul.

Stig, Ruth och Karl-Gunnar från Hembygdsföreningen guidar 
runt intresserade på torpet och i mattältet serveras stekt ström-
ming med potatismos.

Eddie Axberg, för evigt Karl-Oskars lille-
bror.
Efter maten får jag prata en stund med Eddie Axberg. För 
oss i Långasjö är han för alltid Robert, en roll som gjorde ett 
starkt intryck i filmen. Det är så man tror att Robert har fun-
nits på riktigt. Eddie var bara 21 år gammal när inspelningarna 
gjordes, men var redan en van skådespelare efter att ha gjort 
både barn roller och långfilm innan. Han fann sig väl tillrätta 
i Utvandrarnas filmteam och lärde sig mycket av de äldre 
skådespelarna.

– Men det blev ändå en chock att få ett sådant förtroende att 
spela med så stora skådespelare, minns Eddie. Jag är så oerhört 
tacksam och glad för att jag fick vara med om detta!

Delar av inspelningsteamet från Utvandrarna delar med sig av sina 
minnen. Från vänster Eddie Axberg, Bengt Forslund, Gösta Hultèn 
(moderator), Katinka Faragò och Jan Troell
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Det känns ju så äkta när Eddie spelar den fattiga torpsonen 
och drängen Robert, så jag undrar om han möjligtvis själv är 
från landet.

– Nä du, jag är en vanlig arbetargrabb från Söder i Stockholm, 
säger han leende och tycker att rollen som Robert var tacksam 
att spela. – En som bara vill gott och en riktig visionär!

Det som han minns från filminspelningen på Klasatorpet var 
att det var ett hårt slit med många tidiga morgnar för få det 
rätta ljuset. – Och vägarna hit var väldigt dåliga, det var svårt 
att komma fram och få plats med alla trailers och husvagnar 
som följde med filmteamet, berättar Eddie. 

Aina, som var hans mamma i filmen minns han med glädje, 
likaså maten och förläggningen på vandrarhemmet var mycket 
bra.

Dessutom hade han dubbla roller i filminspelningen. – Jag var 
både Robert och ljudtekniker, så det kunde bli rätt så körigt 
ibland! skrattar han.

Hur är det att komma tillbaka efter så många år?

– Det är väldigt trevligt att vara här igen! Mycket har föränd-
rats i Långasjö, många nya byggnader har kommit till. Och 
här på Klasatorpet är det mycket finare nu än vad jag minns 
det, säger han och ser sig om i idyllen, som är sig så likt från 
inspelningstiden, men ändå så långt borta från den fattigdom 
och den hopplöshet som bilderna från filmen visar.

Jan Troell på Klasatorpet
En annan som ser ut att trivas på Klasatorpet är Jan Troell. 
Han följer intresserat med en guidad tur och går runt och tittar 
överallt på ett eftertänksamt sätt. Han är hela tiden omsvärmad. 
Många vill hälsa på honom och prata en stund. Och jag vill 
ställa några frågor. När det nästan är slut och deltagarna ska 
tillbaka till Sockenstugan dyker Troell fram inifrån ängsladan. 
Vi slår följe från ängsladan mot parkeringen och hela tiden ser 
han sig om, pekar på gärdsgården. – Se så vacker den är! och 
fortsätter – Det är väldigt vackra omgivningar här, jag hoppas 
jag hinner ta en promenad. Det här skulle filmas.

Han tycker det är roligt att vara tillbaka och uppskattade verk-
ligen att få träffa och prata en stund med Aina, Pelle och andra 
medverkande.  – Arnold och Aina var sig precis lika, utbrister 
han innan han åker till Långasjö igen

Filmteamet berättar minnen
I Sockenstugan berättar Ingrid Nettervik och Britt Upp-
man om ”Moberg i fejd med hembygden” och i pausen med 
kaffe nere vid sjön får jag tag på två grabbar som är de enda 
yngre deltagarna. Mobergsfantasterna i övrigt verkar vara ett 
grånande släkte och det kan vara intressant att få veta vad som 
lockat hit dem.

– Det är hembygdsromantiken som fängslar, säger de och 
berättat att de åkt från Ystad och Växjö för att få veta mer om 
Moberg. Hembygdsromantiken? Lockar det ungdomar idag?

Sedan kommer det som alla längtat till hela dagen, samtals-
panelen! Nu ska vi få veta hur det egentligen gick till när 
filmerna spelades in! Katinka Faragò (scripta), Jan Troell (regis-

sör, manus, foto, klippning), Bengt Forslund (produktionschef, 
manus) och Eddie Axberg (Robert och ljudtekniker) samtalar 
med dagens moderator Gösta Hultèn. Det är en varm och glad 
stämning och vi lyssnar andlöst.

De anser alla att de drog en vinstlott när de fick vara med 
om denna filmatisering och för Troells del blev Utvandrarna 
en förutsättning för de andra filmer han sedan fick göra. Det 
är också den enda film han varit med om som spelat in sina 
kostnader. Men sina filmer vill han inte gradera, de är alla hans 
”barn”, säger han diplomatiskt.

Katinka, som var den som skulle hålla ordning på allt och alla, 
berättar att det var en ovanligt lång filminspelning och alla i 
teamet jobbade ihop så länge att de blev som en familj. – Alla 
som lever idag har fortfarande en speciell känsla för den 
inspelningen, det är något särskilt! De andra nickar instäm-
mande.

Bengt Forslund minns hur han åkte runt med John Johansson 
i en bil för att leta reda på ”Korpamoen” och hur de till slut 
fann Klasatorpet.

Och hur var det med Liv Ullmans småländska?! Moberg var 
emot dialekter på film, men Troell kunde inte tänka sig att spela 
in filmen på rikssvenska, det skulle helt ta bort färgen. Efter-
som skådespelarna hade så olika dialekter kom man överrens 
om att alla i alla fall skulle prata med tungrots-r. I Liv Ullmans 
fall var Moberg väldigt överseende och tyckte att norska och 
småländska lät likadant, så där var saken redan klar! Däremot 
protesterade han mot att Monica Z skulle vara med. – Det är 
en popsångerska och ingen skådespelare, ansåg han, men fick 
sedan erkänna hur fel han hade haft.

Eddie har ett smärtsamt minne från inspelningen och det var 
en scen mot Åke Fridell som spelade Roberts husbonde. – Åke 
Fridell, som var en väldigt storväxt karl, hade svårt för att låt-
sas, så när Robert skulle få en hurring och en spark i ändan så 
var det på riktigt! Och det var 15-16 omtagningar på den här 
scenen så jag hade väldigt ont!

Sedan berättar Troell att det gick bra att jobba med så många 
lokala statister och skådespelare.

 – Det är till exempel inte så många som kan spela sig själva 
så bra som Aina gjorde! 

Ja, det hände mycket under denna filminspelning, förstår man. 
Folk skilde sig, gifte sig, fick barn och någon bosatte sig i 
Emmaboda för gott. Det var Ove Alström, filmens stillbilds-
fotograf  som bland annat tog den klassiska bilden när Karl-
Oskar, Kristina och barnen kör ut med häst och vagn genom 
grinden medan föräldrarna står kvar på trappen till stugan.

Troell avslutar med en betraktelse över hur det är att spela in 
film idag mot igår. – Det är enklare teknik idag, ändå gick det 
fortare och var billigare förr. Det är för mycket assistenter idag. 
Till och med assistenterna ska ha en assistent!

En härlig och trevlig dag i sockenstugan är slut och vi som var 
med bevarar minnet av filmteamets berättelser i hjärtat!

Katarina Jonasson
Text och foto
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Långasjö församling 
informerar

Skördetid
I sommarnumret av Träskposten skrev Thomas Lindh om 
äppelträdet som blommade.

Nu bär det frukt. Det är skördetid! 

De ljuvliga blommorna lockade till sig pollinerande insekter. 
Blommorna vissnade. Karten började växa. I sommarens so-
liga och regniga dagar har frukten sakta men säkert mognat. 
Äpplena fylls nu av doft och arom. Till föda och glädje för 
djur och människor. Och i kärnorna finns liv, liv som kan ge 
nytt liv.

Som kristna är vi programmerade till att bära frukt. Gud väntar 
att vi ska vara till välsignelse för våra medmänniskor, för djuren 
och för hela skapelsen. Livet blir meningsfullt när vi får vara 
till för andra. Trädet bär inte frukt för sin egen skull.

– Jag har utvalt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består, 
sa Jesus till sina lärjungar. Grenen kan inte bära frukt av sig själv om 
den inte sitter kvar på vinstocken. Jag är vinstocken, ni är grenarna. 

Här är en av hemligheterna med att vara kristen. Vi är förenade 
med Jesus, inympade i honom. Hans odödliga liv flödar in i oss 
när vi ber, när vi firar gudstjänst, lyssnar till hans ord och fylls 
av hans Ande. Allra tydligast blir det i nattvarden. Hans kropp 
ger oss liv och läkedom. Hans blod renar från synden. Andens 
frukt mognar: Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, 
trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Hur ljuvligt att 
möta en människa som är fylld av Andens doft och arom! 
Vilken nåd att stilla bedja om: att få bli en sådan människa!

Långasjö kyrka förnyad
Linoljefärgen hade nätt och jämt torkat när Långasjö kyrka 
återöppnades den 14 juni efter en omfattande inre renovering. 
I kyrkbänkarna blev det avtryck efter de många församlings-
borna och alla utsocknes som hade samlats. Komminister 
Thomas Lindh ledde högmässan och avskedspredikade. 
Kyrkokören sjöng under Brittas ledning. Freddie Moschnas 
trumpet bidrog till feststämningen.

Altaret var prytt med ett nytt, vitt altarbrun. En ny mässhake 
och kalkkläde i samma färg invigdes. Textilierna har tillverkats 
av Marianne Nilsson, Hovmantorp och inköpts för gåvor från 
Långasjö kyrkliga syförening, Tyra Karlsson i Råamåla och 
andra gåvomedel.

Efter högmässan blev Thomas Lindh föremål för många upp-
skattande tacktal. Renoveringskommittén och alla hantverkare 
tackades för väl utfört arbete. Församlingen gratulerades och 
utlovades gåvor från bl a Långasjö Hembygdsförening och 
Sparbanken Eken.

Bland de nya föremålen i kyrkan kan nämnas Bertil Valliens 
Mariaskulptur i glas, en gåva från Veine Franzén.

Ännu återstår några pusselbitar i renoveringen: Rullstolsrampen 
i vapenhuset, den nya gångmattan i kyrkorummet, ny klädsel 
på altarrunden, nya bänkdynor, förgyllning av predikstol och 
altartavlans ram m m.

En församlingsafton planeras i september. Där ges mera 
information och tillfälle att ställa frågor och bidra med syn-
punkter.

Bibelkvällar – nyhet i höst!
Bibeln är en guldgruva! Eller ett skafferi fyllt med andlig 
näring. Den har gett vägledning och inspiration till Guds folk 
i generation efter generation. Men den är inte alltid lätt att 
förstå. Därför inbjuder vi till några bibelkvällar i höst. Med 
lite undervisning och öppna samtal kan vi hjälpa varandra 
att hitta skatterna. Enkelt fika, kort genomgång, samtal i små 
grupper, sammanfattning. Vi börjar i Matteusevangeliet. Första 
samlingen i Sockenstugan torsdagen den 17 september kl 
18.30. Välkommen!

Kyrkoherde Annette Geyer tackar ansvariga för kyrkans renovering. 
Foto: Lennart Arfwidsson, Atrio
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Välkommen till körerna! 

Kyrkokören övar på tisdagar kl 18.30 med start den 1/9.

Nya och gamla sångare är välkomna! 

Lilla kören (för barn i klass F – 3) övar torsdagar 12.40 – 
13.20. Börjar 3/9.

Ny Alphakurs!
Den fjärde Alphakursen i Långasjö inleds med ”pröva-på-
kväll” i Sockenstugan onsdagen den 16/9 kl 18.30. Du 
som vill samtala om livsfrågor eller lära mer om kristen tro är 
varmt välkommen! – Jag hade många frågetecken. Nu har det blivit 
utropstecken! sa en av deltagarna i våras. Mer än 60 000 människor 
har deltagit i en Alphakurs i Sverige. I hela världen 13 miljoner! 
Välkommen du också! Vi börjar alltid med en måltid.

För måltidens skull vill vi ha anmälan senast 14/9. Jon och 
Maria Ohlsson tel. 102 80, jon_ohlsson@spray.se eller Ingrid 
och Thor Åsman tel. 500 54, thor.sman@telia.com

Dagledigträffar i Sockenstugan
Onsdagen den 30 september kl 14.00.

Christin och Göran Andersson sjunger och spelar.

Onsdagen den 28 oktober kl 14.00.

PRO:s sångkör från Emmaboda under ledning av Ingrid 
Svensson.

Onsdagen den 25 november kl 14.00.

Sång och musik

Vikarier
Som präst vikarierar Sölve Hjalmarsson tills en ny kommin-
ister tillträder sin tjänst i Långasjö.

Olivia Hultin Lange tjänstgör som biträdande kyrkovakt-
mästare (50 %) i Långasjö. Dessutom ansvarar hon för miniorer 
och juniorer, samt medverkar i konfirmandundervisningen och 
inbjuder till en ungdomsgrupp i Emmaboda. 

Barngrupperna startar i september

Upptakt med Gudstjänst för små och stora sönd. 6 september 
kl 14.00.

Kyrkis (för små barn) varannan onsdag kl 9.30 i Sockenstugan. 
Börjar 16 september.

Miniorerna (klass F - 2) tisdagar kl 12.40 – 14.10. Börjar 8 
september.

Juniorerna (klass 3 – 6) onsdagar kl 13.20 – 14.50. Börjar 9 
september.

Sölve Hjalmarsson

Kära vänner i Långasjö! 

Tack så fantastiskt mycket för all värme och kärlek som 
jag har fått ta emot från er alla vid avtackningen 14 juni 
och under mina år i församlingen! Det har varit så fint att 
få mötas i gudstjänsterna och i andra sammanhang. Tiden 
i Långasjö har haft avgörande betydelse för mig. Det har 
varit ett privilegium att få vara er präst och det är med stor 
glädje jag tänker på er! Nu bor jag i Falkenberg med min 
fästmö Mira och hennes barn Ellen och Filip. Vi ser fram 
mot bröllop inom ett år. Jag har nyligen börjat min nya 
tjänst i Skrea församling och jag ska göra mitt bästa för att 
ta till vara alla de goda erfarenheter som jag bär med mig 
från Långasjö.  Tills vi ses igen önskar jag er alla Guds rika 
välsignelse!

Er vän Thomas 



Träskoposten Nr 3  200926

Söndagen den 20 september
Gemenskapsdag

då du som tillhör Långasjö församling
och som fyller 65 år eller mer i år är
särskilt inbjuden tillsammans med 

din livskamrat eller ledsagare

Högmässa kl 11.00
OBS! TIDEN

Samkväm
I Sockenstugan efteråt

Ingemar Nordström
Spelar

Anmälan senast den 15 september
Till Ruth Elofsson 0471 -502 34

eller Karin Gustafsson 0477-630 65

Inbjudan sker bara på detta sätt

För kyrkskjuts ring Taxi Emma
Tel 0471 – 101 00

Varmt välkomna!

Långasjö församlings kyrkoråd

Jaktvesper

med

Humbles

från LINNERYD

i Långasjö kyrka

sön 11 oktober kl. 18.00

Välkomna!

Arr: Långasjö älg- och hjortskötselområde
& Långasjö församling

Aktuell telefonlista för Långasjö församling 
 
Pastorsexpeditionen   101 95   
Kyrkoherde Annette Geyer  254 51 
Präst Sölve Hjalmarsson  254 56 
Kantor Britta Mårdh   254 62 
Kyrkvaktmästare Johan Gustavsson  254 66 
Kyrkvaktmästare o ledare i barnverksamheten 
Olivia Hultin-Lange   254 63 
Diakoniassistent Terttu Birane  254 67 
Kyrkisledare Ingrid Åsman  500 54 
Sockenstugan   254 61 
Kyrkorådets ordf Karin Gustavsson  0477-630 65 
Kyrkonämndens ordf Sven Gustavsson 336 36 
 
Kyrkvärdar 
Birgitta Aldén   487 22 
Tage Eriksson   500 96 
Elsie Fransson   500 77 
Veine Franzén   0478-210 62 
Karin Gustavsson   0477-630 65 

KYRKOVAL 
Tycker du att det är viktigt att kyrkan finns i din hembygd?

Tycker du att det är viktigt att det finns engagerande människor 
som beslutar om församlingslivet i Långasjö?

Tycker du att det är viktigt med omsorg om medmänniskan?

Tycker du att det är viktigt att många Långasjöbor får sin röst 
hörd i det nya Emmaboda pastorat?

Gå och rösta på dina lokala kandidater söndagen den 20:e 
september!

Se vidare info om tider och platser.

Du kan också förhandsrösta på past. exp. i Emmaboda!

Din röst är viktig!

Kyrkoherde Annette Geyer

Efterlyses:
Vem har en stor och vacker gran att skänka? Den som ska resas 
utanför kyrkan och lysa upp i advents- och juletid?  

Kontakta Veine Franzén 0478- 210 62.

FÖRSAMLINGSAFTON

Välkomna till Sockenstugan
Onsdagen den 9 september kl 18.30

Information om kyrkans fortsatta renovering
Konservatorer från Jönköpings läns museum.

Kyrkans textilier: Marianne Nilsson

Andakt Kaffeservering
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Långasjö församling 
Gudstjänster och program i hösten 09 

Alla onsdagar    8.00 Morgonbön eller morgonmässa 
Alla torsdagar    16.00 Andakt på Allégården 
 
 
13.9 Fjortonde sön e Trefaldighet 10.00 Högmässa A Geyer 

Enheten i Kristus 
20.9 Femtonde sön e trefaldighet 11.00 (OBS: tiden) Högmässa 

Ett är nödvändigt                                      Saxofon: Ingemar Nordström 
    KYRKOVAL 

  Gemenskapsdag för församlingens  
  äldre. 

27.9 Sextonde sön e Trefaldighet  16.00 Mässa 
 Döden och livet  Blockflöjt: Annika Hjalmarsson 
4.10 Den helige Mikaels dag  14.00 Gudstjänst med små och stora 
 Änglarna   Annette Geyer  Lilla kören 
11.10 Tacksägelsedagen  10.00 Mässa 
 Lovsång   Kyrkokören 
    18.00 Jaktvesper med  
    ”Humbles” orkester. 
Ekumenisk helg 
18.10 Nittonde sön e Trefaldighet  11.00 Gemensam Temamässa i  
 Trons kraft   Emmaboda kyrka A Geyer W Karlsson 
    Predikan Christofer Ben Levi  
    16.00 Förbönsgudstjänst i Pingstkyrkan 
    18.00 Taizémässa Långasjö kyrka 
    Kyrkokören 
25.10 Tjugonde sön e Trefaldighet 10.00 Mässa 
 Att leva tillsammans   
31.10 Alla helgons dag  10.00 Högmässa 
 Helgonen 
1.11 Alla själars dag  16.00 Minnesgudstjänst för de som
 Vårt evighetshopp  lämnat oss under året. Kyrkokören 
8.11 Tjugoandra söndagen e Trefaldighet 16.00 Mässa A Geyer 
 Frälsningen 
15.11 Söndagen f Domsöndagen  10.00 Högmässa 
 Vaksamhet och väntan   
22.11 Domsöndagen  16.00 Mässa 
 Kristi återkomst 
  
Gudstjänstschemat gäller med reservation för ändringar, se predikoturerna i tidningen. Där 
prästens namn inte nämns tjänstgör Sölve Hjalmarsson. 
Om du inte kan komma till gudstjänsten finns det möjlighet att ta emot nattvarden i hemmet. Det 
kallas för sockenbud. Ring gärna vikarierande präst Sölve Hjalmarsson 0471- 254 56. 
 
Du som behöver hjälp med att komma till kyrkan kan anlita kyrkskjuts kostnadsfritt. Du beställer 
själv hos Taxi-Emma 0471-101 00. 
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Från skola och barnomsorg i Långasjö 

Hej 
Och välkomna tillbaka till skolan och ht-09, hoppas att ni 
har hunnit komma in i vardagslunken igen, tills skolan börjar. 
På skolan så kommer det att vara samma personal som förra 
läsåret förutom att vi har en ”återvändare” Lotty Fransson som 
är hjärtligt välkommen tillbaka. Vi har också en ny vaktmästare 
vid namn Ola Welander som vi hälsar välkommen till skolan. 
Andra förändringar inför skolstarten är att skolskjutsarna nu 
är linjelagda så att alla kan åka med. Det är KLT som ansvarar 
för skolskjutsarna så alla undringar får ställas till dem. Skol-
skjutselever och föräldrar på skolan kommer via kommunen 
att få information kring detta vid skolstart. 

Vi har också fått riktlinjer via bildningskontoret/socialstyrelsen 
hur vi i nuläget ska förhålla oss till ”svininfluensan”, dessa 
riktlinjer kan naturligtvis ändras efter läget.

På skolorna kommer vi bl.a. vara noga med att eleverna tvättar 
händerna och lärarna kommer att få ansvar för att de vid behov 
använder alcogel. Vi kommer naturligtvis också att tala med 
barnen om hur viktigt det är med noggrann handhygien.

När man nyser eller hostar så ska man göra det i armvecket 
eller i en pappersnäsduk som man slänger direkt i soporna.

Den som blir sjuk stanna hemma så att man ej sprider viruset 
vidare, och om man haft influensan ska man ej gå tillbaka till 
skolan/förskolan förrän symptomen klingat av och allmän-
tillståndet tillåter. Det brukar ta ca en vecka, man ska vara 
feberfri minst ett dygn och ha ork och aptit för en hel dag på 
skola/förskola/fritids.

Om ni är intresserade så hittar ni mer information på www.
krisinformatio.se eller socialstyrelsens hemsida. Vi får hoppas 
att vi inte behöver drabbas så hårt av influensan.

Ha det bra och passa på att njut av de sista sommardagarna.

önskar 
Ingrid Bruze

Föräldrarstyrelsen 
informerar:

Fritidsgården

Fritidsgården kommer att öppna någon gång under september. 
Mer information kommer att finnas på skolan. 

Förslagslådor

OBS Använd förslagslådorna eller maila oss om tips och idéer 
som Ni vill att vi ska ta upp.

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.
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SET (social och emotionell träning)

Skolan jobbar aktivt men ett program som heter SET som vi 
har informerat om tidigare (se Skolnytt nr 2).

Föräldrarstyrelsen har jobbat aktivt hela våren med att få fram 
pengar (ca 10 000: -) till detta projekt. Vi har under sommaren 
lyckats få ihop dessa pengar.

Sponsorer är: Södra Timber, Långasjö, Lions, Emmaboda, 
Jarl Timber, Broakulla och Fiskestads Bygghjälp, Långasjö. Vi 
tackar våra sponsorer för deras bidrag.

Trafiksäkerhet

Föräldrarstyrelsen har av Södra Timber i Långasjö fått bidrag 
till att köpa in trafikundervisning till ungdomarna i Långasjö 
skola.

Skolan kommer vid skolstarten att köpa in detta material av 
NTF och ha undervisningen under tidig höst.

För årskurs 0-3 kommer det att finnas en undervisning, NTFs 
skolpaket . I detta paket ligger tonvikten på att gå säkert till 
och från skolan, men även trafiksäkerhetsfrågor i allmänhet, 
på barnens nivå, ingår på olika sätt.

Och för årskurs 4-6 är undervisningen NTFs cykelpaket. 
Som framgår av namnet handlar det om cykelhjälm och säker 
cykling.

Vecka 38 kommer det att sättas upp en hastighetsdisplay för 
att mäta hastigheten utanför skolan. Mätningarna som samlas 
in via displayen kan sedan vara ett bra underlag för att få till 
en förändring i trafikmiljön.

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

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

Södra skapar värde ur skogen.

Konst Runt kommer till 
Galleri Garvaregården
För tionde året är det konstrunda i Emmaboda, Nybro 
och Torsås kommuner.

I år kan Konst runt presentera 29 konstnärer som under helgen 
12-13 september öppnar sina ateljéer för allmänheten. Varje 
år ordnas en professionell juryuttagning där möjlighet att 
kvala in ges. Konst runt fungerar även som ett nätverk mellan 
yrkesverksamma konstnärer i de tre kommunerna.

Kulturförvaltningarna i Emmaboda, Nybro och Torsås kom-
muner står tillsammans som arrangör.

Deltagarna presenteras i en gemensam samlingsutställning. 
Detta sker i en unik kulturmiljö – olika för varje år. 

I år har Galleri Garvaregården i Långasjö valts att hålla sam-
lingsutställningen. Där kan besökaren få ett samlat grepp om 
innehåll och uttryck och sedan lägga upp sin runda och besöka 
sina favoriter.

Vernissagelotteriet
Under årets säsong har galleriet haft fyra välbesökta vernis-
sager och utställningar. 

– Det är alltid lite speciellt med vernissagedagen, man har 
möjlighet att träffa konstnären, bli serverad något att dricka 
och umgås med andra, berättar Britta Fransson. 

Besökarna på vernissagedagarna har deltagit i ett lotteri med 
en tavla från förra årets utställningar som vinst. Vinnare blev 
Lena Klippvik, Vissfjärda. 

.Jan-Erik Fransson

Britta Fransson och Lena Klippvik
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Rätta svaret på förra 
numrets korsord 
Vinnare blev Berit och Tore Söderberg, 
Lindås. Grattis säger vi och som pris får 
dom 1 års prenumeration på Träsko-
posten. 

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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Släktingar till paret Gustaf  Amandus och Hulda Karlsson 
(född Karlsdotter) från Brunamåla möttes för en träff  i 
Långasjö bygdegård lördagen 15 augusti. Under dagen fanns 
möjlighet att besöka släktgården, där barnbarnet Johanna 
Arvidsson-Sjögren nu bor med sin familj.

Släktträffen ägnades åt mat och prat om minnen med hjälp 
av fotoalbum och filmer av Gotthard Karlsson. Vi tog det 
bifogade gruppfotot på deltagarna, i mitten Edit Petersson, 
den enda av Amandus och Huldas 6 barn som fortfarande 
är i livet. 

 Ola Gustavsson (barnbarnsbarn till Amandus och Hulda)

Brunamåla släktträff  i Långasjö 
bygdegård
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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 3-09
lösningen i Träskopostens brevlåda, 
Kyrkvägen 26, 361 95 Långasjö, senast 
den 31 Oktober 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:


