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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 ! 

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 (utlandet 
200 kr) få fyra följande nummer av tid-
ningen hem i brevlådan. 

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

Sätt in 150 kr (utlandet 200 kr) på Bg 
5049-6561, märk talongen med  “Pre-
numeration + namn”. Prata med/ring 
till Ethel Svensson, tel 0471-504 65 
eller 0477-630 16, och meddela namn 
och adress eller skicka uppgifterna till 
Träskoposten, 361 95 Långasjö.

Tema i nästa nummer
Sommarnumret kommer att ha temat   
Sevärdheter.
Vi kommer också att skriva ännu mer 
om musiken. Det finns ett stort musik-
engagemang i socknen och allt fick inte 
plats i det här numret.

Välkommen med tips och bidrag.

Redaktionen

Omslagsbilden 
Kulturskolan övar i 
Långasjö.

Foto Jan-Erik Fransson

Träskoposten                
Nr 1  Våren 20010

Ägare
Långasjö Sockenråd

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

Adress
Träskoposten
Kyrkvägen 26
361 95 Långasjö

Redaktion
Jan-Erik Fransson   0471-500 75 
Eva Garami   0471-504 82
Susanne Gustavsson   0477-630 92
Annika Hjalmarsson   0471-505 94
Katarina Jonasson   0471-505 96  
Ethel Svensson   0471-504 65/
    0477-630 16

Tidigare nummer av Träskoposten
Se www.traskoposten.se

Tryck
Printfabriken

Upplaga
1200, sommarupplaga 2600

Nättidning
www.traskoposten.se

Annonskostnad
  1/8 sida 150 kr      1/2 sida 600 kr
 1/4 sida 300 kr      1/1 sida 1 200 kr
 privat radannons  30  kr
Eftersom tidningen är registrerad som 
periodiskt utgiven tidskrift utan vinst-
intresse och utgiven av ideell förening, 
kommer inte moms att redovisas eller 
faktureras. För hjälp med utformning av 
enstaka annonser tillkommer 50 %.

Utdelning
Tidningen utdelas gratis i Långasjö socken

Prenumeration
4 nr för 150 kr och till utlandet 200 kr

Bankgiro
Bg  5049-6561

Nästa nummer 2010
Manusstopp 30 april
Utgivning  14 maj
Utgivningsplan
Nummer  vecka
Vår  v.  9
Sommar  v.  20
Höst  v.  36
Vinter  v.  47

Rättelse av artikeln om 
Skurebo i förra numret
De som äger huset med den fina glas-
verandan i Skurebo heter Magnusson 
i efternamn och inte Gustafsson som 
vi skrev i artikeln om Skurebo i nr. 4, 
2009. Vi ber så mycket om ursäkt för 
detta misstag.

Stort tack också till 
följande Sponsorer 
som har bidragit 
under år 2009

Bennsäters

Sparbanken Eken

Hembygdsstugan

Ordförande har ordet

Nu är det dags igen, med en ny Träsko-
post. Har hört, att det kan vara problem 
med att alla inte får tidningen i socknen. 
Får ni ingen tidning, hör av er till mig 
Ethel Svensson tfn 0471-504 65, så fixar 
vi det, men det kan ta någon dag.

Vi arbetar vidare med det stora listlot-
teriet, som börjas säljas på vårt årsmöte 
den 14/3 kl. 17:30 i Bergstrandsalen, 
även vykorten som vann tävlingen.

Vi tar tacksamt emot vinster eller pengar 
till resten av lotteriet till den 6 juni.

Jag önskar alla en trevlig vår- för den 
kommer.

Vid pennan Sockenrådets ordförande. 
Ethel Svensson
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Musik ska byggas utav 
glädje....
så sjunger Lill Lindfors. Ja visst, och musik ger glädje. Och 
välbefinnande. Numera kan man faktiskt få t ex körsång på 
recept av husläkaren. I Dagens Eko P1, 26/1-10,  meddelas, att 
forskare på Karolinska Institutet kommit fram till, att risken att 
drabbas av diabetes minskar med 25-30%, om man musicerar! 
Är detta verkligen möjligt? Att sjunga, spela och dansa skulle 
alltså vara rena rama friskvården! Även att lyssna på musik 
har kanske större betydelse än vi tror. Vi kan ju bearbeta både 
glädje och sorg med hjälp av musik. -”Vad vore ett bröllop 
utan sång och musik?” säger långasjötjejen Amanda Carlsson 
i ett reportage i detta nr av Träskoposten.

I Vetenskapens värld SVT2, 21/12 -09, fördjupar man sig 
i människans utvecklingshistoria. I programmet beskriver 
journalisten Lasse Berg hur forskare av idag lämnar den dar-
winistiska teorin om den starkastes överlevnad, när det gäller 

människosläktet! Man har funnit att människan inte överlever 
bäst med hjälp av aggressivitet och styrka, utan i stället genom 
symbolspråk och social kompetens! 

Här har sång och dans varit en viktig gemenskapsstärkande fak-
tor. ”Bara de som dansade och sjöng tillsammans överlevde!” är 
ett citat ur programmet.  Det stämmer onekligen till eftertanke! 
Alltså – upp och hoppa, dansa och sjung, klappa händer och 
trumma på kastruller. Här gäller det att överleva!

Annika Hjalmarsson

Nya vykort från Långasjö
Tack för alla bidrag till Sockenrådets fototävling i december! 
Av drygt tjugo bilder valde vi ut två som blir nya vykort från 
Långasjö. 

Vinterbilden på Hembygdsstugan är tagen av Anna Gunnars-
son. Och den charmiga bilden på hundarna vid Långasjösjön 
har tagits av Eva Garami. Fotograferna belönas med var sin 
Trisslott vid Sockenrådets årsmöte den 14 mars. Kanske 
vykorten är färdigtryckta då.

Ny fototävling!

Vi vill ha flera bilder. Gärna naturbilder från olika delar av 
socknen. Vi tänker göra ett litet collage som speglar vår vackra 
natur. Det får gärna finnas djur och människor på bilderna. 
Digitala bilder är lättast att hantera. 

Skicka dina bilder till Olle Henriksson, Skogsvägen 1 eller 
Conny Fransson, Strängsmåla senast 30 april. Mejladresser: 
ollle.h@telia.com (det ska vara tre l!) eller confra@telia.
com

Sockenrådet
Vänner vid Långasjön                                    Foto Eva Garami

Långasjö Hembygdsstuga                    Foto Anna Gunnarsson
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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!

SALONG LAILA
LÅNGASJÖ

Allt inom hårvård

Nya öppettider OBS!

Tisdag 8.30 – 19.00

Onsdag 8.30 – 19.00

Torsdag 8.30 – 17.00

Tfn 0471- 503 49

Granvägen 7

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
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Långasjö Sockens Hembygdsförening

Kallar till årsmöte i vandrarhemmet

Söndagen den 21 mars kl 15.00

Föreningens DVD-filmer presenteras

Välkomna!                               Styrelsen

Vårkalender

Februari
22/2, kl. 14.00  PRO-möte i Sockenstugan

24/2, kl. 14.00  Dagledigträff  i Sockenstugan

28/2, kl. 14.00 Bygdegårdsföreningens årsmöte

Mars
7/3, kl. 11-17.00  Mandala i Sockenstugan

9/3, kl. 18.00  Informationsträff  i Sockenstugan

14/3, kl. 17.30 Sockenrådets årsmöte i Sockenstugan

21/3, kl. 15.00 Hembygdsföreningens årsmöte i           
  Sockenstugan

24/3, kl. 14.00  Dagledigträff  i Sockenstugan

23/3, kl. 14.00  PRO-möte i Sockenstugan

30/3, kl. 18.30  Naturvårdsförenigens årsmöte i               
  Sockenstugan

April
20/4, kl. 14.00  PRO-möte i Sockenstugan

26/4, kl. 14.30  Röda korset i Allégården, Äldreveckan

28/4, kl. 14.00  Dagledigträff  i Sockenstugan

30/4, kl. 20.00 Valborgsmässofirande vid Lusthuset

30/4   Manusstopp Träskoposten

30/4   Bidrag till fototävlingen

Maj
9/5, kl. 11-17.00  Mandala i Sockenstugan

17/5, kl. 19.00 Elevkonsert I Långasjö gymnastiksal

25/5, kl. 14.00  PRO-möte i Sockenstugan

Juni
5/6  Verissage Galleri Garvaregården

27/6   Mobergdag i Långasjö

Se även Långasjö Församling informerar 
på sidan 25.

Långasjö PRO
informerar 

December 2009
Vid julbordet i Sockenstugan framträdde Långasjöskolans lu-
ciatåg under ledning av Lotta Odlingsson. Lucia var Mathilda 
Wårhag. Därefter serverades ett mycket välsmakande julbord. 
Lotta kom så tillbaka och sjöng julsånger för och med oss.

Ordförande tackade för det gångna året och önskade God Jul 
och Gott Nytt År. 

Januarimötet
Ordföranden Olle Henriksson hälsade välkommen till årets 
första möte och till vår nya präst Ulla Sköldh Jonsson. Hon 
höll parentation över en av våra medlemmar.

Ulla berättade, efter kaffet, om sig själv och sin nya tjänst som 
präst i Långasjö.

Ordföranden föredrog skrivelser från Riksorganisationen och 
distriktet.

Mötesdagar

Alla möten är i Bergstrandssalen kl. 14.00.

Vid alla möten fika, lotterier och aktuell information.

Vårens mötesdagar:

Februari den 22:a Årsmöte

Mars den 23:e Musik och fåglar med Torgny Berntsson

April den 20:e Film från Långasjö

Maj den 25:e Mirjam Klein sjunger egna och andras visor

June Eriksson  Olle Henriksson
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Knutsdans
Söndagen den 10 januari arrangerade 
Långasjö GoIFs supporterklubb tra-
ditionsenligt knutsdans i bygdegården. 
På programmet stod bl.a. fyra skön-
sjungande flickor från Långasjö. Wilma 
Klaesson, Emily Fransson, Lisa An-
dersson och Tilda Gunnarsson. Det 
prasslades i paketen från paketauktionen 
och fikat gick åt. Jonny Andersson och 
Karl-Gunnar Gunnarsson spelade drag-
spel till dansen. 

Det syntes tydligt att dans kring granen är 
en kvinnas uppgift när mammor och far- 
o mormödrar dansade små grodorna, 
och björnen sover så det stod härliga 
till. De yngre grabbarna var flitiga på 
dansgolvet, och de äldre satt helst kvar 
vid bordet med en kaffekopp, och det var 
nog tur det för trångt var det ändå.

Långasjö GoIFs supporterklubb

Aktuellt från 
Röda korset

Äldreveckan

Äldreveckan börjar måndagen den 26 
april. 

Röda korset i Långasjö bjuder på kaffe 
med hembakade kakor och bullar 
på Allégården den 26 april kl. 14.30.          
Underhållning.

Välkomna!

Långasjö Rödakorskrets
Britta Fransson

Efterlysning
Vilhelm Moberg-Sällskapet har i år (den 
27/6) sin traditionella Mobergdag för-
lagd till Sockenstugan och Klasatorpet 
i Långasjö. Hembygdsföreningen är 
lokal värd.

Moberg-Sällskapet anordnar föreläs-
ningar mm. i Sockenstugan och har 
beställt lunch och guidning på Klasa-
torpet. Man efterlyser också statister 
som medverkade i Utvandrarfilmen 
och som skulle vara villiga att närvara 
och berätta om sina upplevelser.

Ruth Elofsson (0471-502 34) eller Stig 
Hermansson (0471-501 71) tar tack-
samt emot anmälningar till detta.

Hembygdsstugan              
informerar 

Nu är det klart vilka som ska få del 
av överskottet i Hembygdsstugan för 
2009. Det sker genom en röstning i 
demokratisk anda.

Det är med stor glädje vi kan rapport-
era, att vi kan dela ut totalt 40 000 kr. 
Det blir vardera 5 000 kr till Träsko-
posten, Nattvakterna, Fritidsgården, 
Föräldrastyrelsen, Kyrkvägens allé, 

Kamratföreningen Brandvärnet, Allé-
gården och Kyrkan (avser nya rummet 
i kyrkan). 

"Kaffetanterna" i Hembygdsstugan
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P95

Sedan 3 år tillbaka tränar alla kommunens pojkar födda 95 
tillsammans under ledning av Robert Elmgren och Roger Steen 
i ett kombinerat lag av flera föreningar i kommunen. Långasjö 
representeras av Andé Steen, Erik Carlsson-Ståhl, Rasmus 
Elmgren och Gunnar Jonasson. Man spelade 2009 i en serie 
med de bästa lagen i länet, där Kalmar FF stod som slutsegrare, 
och vårt lag kom på en 3e plats. Laget spelade i DM Småland 
och åkte ut i åttondelsfinal. Från laget var 10 pojkar uttagna 
till smålandslagets uttagning i Västervik, vilket är en jättebra 
prestation. Kommande år 2010 kommer laget att representera 
Emmaboda IS och spela i en 15 års serie.  Följ laget nätet på 
följande adress: laget.se/EISP95

Långasjö GoIF/Roger Steen och Robert Elmgren

Vi vill gratulera LLV P98 till att ha vunnit 
serien för andra året i rad!! 

LLV P98. (Lindås/Långasjö/Vissefjärda – pojkar födda 1998) 
vann sin serie för andra året i rad, och fortsatte sedan sina 
framgångar med att komma tvåa i höstcupen på konstgräs i 
Karlskrona. De förlorade finalen på straffar mot Lyckeby. 

I Jul-kul cup i Emmaboda blev det ett derby i finalen där LLV 
drog längsta strået mot sina blivande lagkompisar i Emmaboda 
IS. Nästa cupseger kom i Nyårskulan i Torsås där grabbarna 
vann finalen mot Jämjö.

Nu har ett samarbete med Emmaboda IS inletts. Den nya 
konstellationen kommer att träna ihop tre gånger i veckan. 
En gång på konstgräset i Emmaboda och två gånger på grus-
planen i Långasjö. 

Vi önskar grabbarna lycka till med träningen och kommande 
säsong som blir den sista som 7-mannalag.

Vill ni följa laget så kolla på: laget.se/Emmabodakomb_p98

/ Långasjö GOIF 
Veronika Andersson

Bakre raden fr. vänster: Jakob Samuelsson, Emil Fagerström, Felix 
Thuresson, Albin Andersson, Lukas Mårtensson-Linner
Främre raden fr. vänster: John Welander, Frans Svensson, Emanuel 
Gottfridsson, Isak Magnusson. 
Liggande: John Håkansson

I skrivande stund har vintern idrottsföreningen i ett järngrepp. 
Trots mycket snö, mörker och kyla har några ungdomar (?) 
lyckats spraya ner väggen med färg på baksidan av omklädn-
ingsrummen.  Vi får hoppas de använder sin entreprenöranda 
på ett mer kreativt sätt när de blir lite äldre. 

I föreningen pågår vinterträningen för fullt. Hittills har vår 
vinterträning varit förlagd till konstgräsplanen i Emmaboda 
men i slutet av februari öppnar vi vår egen grusplan. Då kom-
mer vi ha fem ungdomslag igång som tränar fram till dess 
gräsplanerna öppnar. 

Vi hade nyligen en städdag i klubbens alla lokaler. På lumpar-
språk brukar man kalla det för inre tjänst. Ett 20-tal medlem-
mar hjälpte till och vi lyckades rensa rejält bland gamla 
träningskläder, vattenflaskor och bollar. Därefter avslutade 
vi det hela med att gemensamt spela bowling och äta en bit 
mat på Nöjeshuset. Vi har börjat med att sammanställa årets 
programblad som ska vara klart till säsongspremiären. Ni 
som så vänligt sponsrar oss med en annons i programbladet 
hoppas vi fortsätter med detta. Ni bidrar på ett fint sätt till 
föreningens verksamhet. 

En annan glädjande händelse är det arv vi nu fått. I samband 
med Herbert Svensson frånfälle framkom det att han hade 
testamenterat bort delar av sina tillgångar till tre olika personer 
samt en förening. Den förening han ville uppmärksamma var 
just Långasjö GoIF. Vi blev naturligtvis väldigt tacksamma att 
Herbert skänkte en tanke till vår förening och det arbete vi gör 
för människorna i Långasjö. Inför hans beslut att testamentera 
pengar till oss känner vi stor ödmjukhet men också stolthet . 
Vi minns Herbert som en trogen supporter som gärna kom 
ner och tittade på Långasjös hemmamatcher. I samband med 
vårt årsmöte i december beslutade vi att låta tillverka en fin 
supporterbänk till Herberts ära. Vi hoppas att den ska vara 
färdig till vårens första hemmamatch. 

Vi ses snart på gräsplanen hemmavid.

Sven-Erik Karlsson
Långasjö GoIF

Nytt från      
Långasjö GoIF

P 95 laget
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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  

Kyrkvägen 36

Två rum & kök 53 kvm 4 587 kr

Ängsvägen 7

Tre rum och kök 

Ängsvägen 9

Ett rum och kök

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

Nu lyfter vi Långasjö socken!

Det händer mycket i vår bygd! Som ett led i arbetet att skapa en attraktivare 
kommun får socknen en möjlighet att vara med och direkt påverka 
utvecklingen. Alla får en möjlighet att säga sitt om hur vi vill ha det i framtiden.

Vi vill arbeta fram en lokal utvecklingsplan för Långasjö
socken!

En lokal utvecklingsplan kan innefatta allt som de boende anser är viktigt för 
att göra ett bra samhälle ännu bättre när det gäller livskvalitet i ett bredare 
perspektiv. Planen kommer direkt att påverka kommunens kommande 
översiktsplan.
Vi har möjlighet att anlita en extern processledare, Kenneth Nyberg, 
Sandviken. Kenneth har stor erfarenhet av arbete med utvecklingsplaner och 
har jobbat i stora delar av landet.

Vi inbjuder nu till en informationsträff tisdagen
den 9 mars kl 18.00 i Sockenstugan, Långasjö

Missa inte detta tillfälle!!!             Vi bjuder på fika och macka!

Välkomna! ALLA är hjärtligt välkomna!

Långasjö Hembygdsförening

Långasjö Sockenråd

i samverkan med Emmaboda kommun

Ljudböcker för 
vuxna
När vi pratar om böcker, dyker ofta 
bilden av en tung roman med gulnande 
sidor upp i huvudet, men böcker finns 
idag i många olika format. Många trivs 
inte med att sitta stilla och läsa utan 
vill kombinera sin läsning med andra 
göromål. Ljudböcker (inlästa böcker på 
CD eller MP3) erbjuder den möjligheten. 
Varför inte lyssna på Stig Larssons deck-
are när du stryker eller kör till jobbet?

Ljudböcker är speciella eftersom man får 
tillgång till uppläsarnas tolkning av böck-
erna. Uppläsarna är ofta skådespelare 
och de använder sina röster för att göra 
texterna ännu mer levande och intensiva. 
Ibland är det författaren själv som läser 
boken och då skapas en alldeles speciell 
stämning. Vem kan läsa Astrid Lindgrens 
böcker lika bra som Astrid själv?

För att kunna lyssna på ljudböcker krävs 
en CD-spelare (för CD-böckerna) eller 
en MP3-spelare och en dator (för MP3-

böckerna). Långasjö bibliotek har än så 
länge ett ganska litet bestånd av ljud-
böcker, men ökar nu på beståndet. Som 
låntagare har man dock möjlighet att 
själv via bibliotekets hemsida., eller med 
hjälp av bibliotekspersonalen, beställa 
ljudböcker från alla kommunbibliotekens 
bestånd. 

Daisy för de med synskada och 
läshandikapp
Ett alternativ till ljudböcker för de som 
har synskador eller lässvårigheter är tal-
böcker i DAISY-format. DAISY är en 
speciell teknik som Sverige är världsle-
dande inom. Talböcker i DAISY-format 
består av 1-2 skivor. För att kunna 
spela dem krävs det en speciell så kallad 
DAISY-spelare. 

För att få tillgång till DAISY-böckerna 
måste personer med synskada ansöka 
om en spelare hos syncentralen. Personer 
med andra läshandikapp ansöker istället 
hos hjälpmedelscentralen. Dessa in-
stanser bedömer sedan om man uppfyller 
de krav som finns för att man ska få rätt 
att få låna en DAISY-spelare. För många 

synskadade äldre kan tillgången till en 
DAISY-spelare bli det ett lyft i vardagen. 
Denna service kombineras ofta med 
biblioteksservicen Boken Kommer. Det 
är en service för dem som inte själva 
kan ta sig till biblioteken på grund av 
ålder eller funktionshinder. Då kommer 
bibliotekspersonalen till dem en gång i 
månaden (eller efter överenskommelse) 
och lämnar nya böcker.

För vidare frågor, kontakta gärna oss.

Margaretha Johanson, syn- och hörselin-
struktör, 0471- 24 94 71

Karolina Bruze, Bibliotekarie i Långasjö 
och Vissefjärda

0471 - 24 92 14, Långasjö bibliotek

0471 - 24 92 15, Vissefjärda bibliotek
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Gunnar Magnusson                                         Foto Jan-Erik Fransson

Gunnar och musiken
”Det finns så otroligt mycket man kan göra för bygden 
via kultur t.ex. musiken. Folk i den här regionen kan så 
mycket och har sådan kapacitet. Vi ska inte snegla på 
storstädernas utbud och tro att det är bara är det som 
räknas. Med rätt insatser är musik och kultur en faktor 
att räkna med när det gäller inflyttning och att behålla en 
blomstrande landsbygd. ”

Orden är Gunnar Magnussons. Han bor i Kallamåla i Långa-
sjö socken sedan 7 år tillbaka. I sommar ska han spela på 
Stockholms stadsfirande av Kronprinsessan Viktorias bröllop 
tillsammans med flera andra världsartister, som än så länge är 
hemliga. Nu i vår ska han dessutom på Skandinavien-turné 
med sitt nybildade Stockholm Concert Orchestra AB. Det är 
Gunnar och tre kompisar som bildat det här produktionsbo-
laget och de ger bl.a. en konsert i Globen tillsammans med 
den italienske världstenoren Andre Bocelli.

För inte så länge sedan övertog Gunnar ledarskapet av Johans-
fors musikkår.  ”Jag vill verkligen jobba för kulturen och visa 
på hur mycket det kan föra med sig till bygden. Vi har idéer 
om hur man ska få med fler barn och ungdomar. I musikkåren 
spelar deltagarna för att musiken ger dem avkoppling och nöje 
och för att det är jätteroligt helt enkelt.” 

”Farfar spelade klarinett och pappa Bengt Magnusson var 
riksspeleman på instrumentet.  Jag tyckte han var så ensam 
med sin klarinett där bland alla fioler och nyckelharpor så 
vid fem års ålder började jag också spela klarinett för att göra 
honom sällskap.”

Det gick lätt och var roligt och Gunnar lärde sig snabbt. ”Som 
8-9-åring spelade jag minst en timme per dag. När jag var tolv 
år bestämde jag mig för att bli musiker till yrket.” Kommunala 
musikskolan tog vid efter att pappa varit lärare. Sedan blev det 
Musiklinjen på Södra Latin på gymnasiet. Redan innan detta 
hade jag som 15-åring skaffat mig en PRAO-plats på Region-
musiken, Länsmusiken i Stockholm. De tyckte jag skulle gå med 
i en vaktparad. Efter det ringde de in mig när de behövde en 
klarinettist och jag började tjäna egna pengar på musiken. På 
gymnasiet hade vi tillgång till Sveriges bästa musiklärare. När 
de inte jobbade som lärare spelade de i Radiosymfonikerna.”

Detta gav ett kontaktnät i musikerkretsar och under ungdomen 
spelade Gunnar i storband, i olika ensembler och på Oskars-
teater när där sattes upp Chorus Line. 

Gunnar berättar att nästa mål för honom var att komma in på 
musikhögskolan efter gymnasiet och han tränade flera timmar 
dagligen på sitt instrument. Jag kom in och 4 års musikstudier 
tog sin början. Efter två år gick jag en sommarkurs i Nice med 
läraren Michelle Lethiec. Han är lärare på Paris konservatoriet 
och efter musikhögskolan gick jag på utbildning hos honom 
under ett års tid. 

Gunnar provspelade till sig sin plats och redan efter ett år, 
gjorde Gunnar sin uppspelning inför en stenhård jury och fick 
första pris – guldmedalj! 

Vid det här laget hade datorerna gjort ett ordentligt intåg i 
musikens värld. ”Om jag ska ha kontroll över hur musiken 
hanteras med hjälp av tekniken så behöver jag själv lära mig 

det här med datorer.” Det visade sig vara väldigt roligt med 
datorer och Gunnar utbildade sig till web-master. 

”Nu har vi nått fram till i slutet på 90-talet och vi hade fått 
barn och flyttat till Södertälje och plötsligt en dag kände jag 
att jag ville lägga av med klarinettspelandet. Insatsen var för 
hög mot vad jag fick ut i slutänden så jag jobbade vidare med 
mitt datajobb istället.”

Gunnar lämnade sina uppdrag på Södertäljeoperan och höll 
inte i instrumentet i över tre års tid. Familjen flyttade igen 
och letade parallellt efter någon lite skogsgård och den råkade 
finnas här i Kallamåla. 

”Att vi hamnade i Kallamåla var en ren slump. Men vi har 
trivts jättebra här hela tiden.”

Innan de hunnit komma ner till Småland blev Gunnar uppringd 
av en spelarkompis som behövde en klarinettist. Följden blev 
att Gunnar letade rätt på instrumentet och plockade upp mu-
sicerandet igen. ”Det var roligt att träffa gamla kompisar och 
att åter få använda mina klarinetter.” 

Gunnar hörde av sig till Marinens musikkår i Karlskrona för att 
tala om att han fanns och hade flyttat ner till Småland. ”Sedan 
dess har jag spelat mycket nere i Karlskrona och det blir även 
en hel del spelande med det nystartade produktionsbolaget.” 
Dessutom så har vi det här med Johansfors musikkår som 
Gunnar brinner för. Gå gärna in på www.johansforsmusikkar.
com och läs mer om kåren. 

Gunnar har stor teoretisk och praktisk erfarenhet av musik som 
är få förunnat. Det blandat med en stor portion ödmjukhet 
och en vilja att göra något för vår bygd via musiken – ja det är 
nästan för bra för att vara sant.

Malin L Gunnarsson
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Odd Hagel – med hjärtat 
fyllt av sånger
Det är absolut inte vad man kan tro, det vill säga ett helt 
liv fyllt med musik alldeles från början med karriär i 
musikskolan, harvande i tonårsband och nötandet efter 
rutin på trubadurkvällar på den lokala pizzerian. Inte alls. 
I Odds musicerande verkar slumpen ha spelat en stor roll 
och händelser utanför hans kontroll har lett fram till den 
satsning på musiken som han nu har gjort.

Odd Hagel pratar norrländska och är uppväxt i Skutskär 
utanför Gävle. Men även om hans familj med Diana och 
dottern Nathalie har flyttat runt en del bodde de många år i 
Småland innan flyttlasset gick till vår socken. Nu känner han 
sig rotad och hemma i Långasjö och hustrun Diana kommer 
från Karsamåla (måste få skriva det!), så att de flyttade till just 
Strängsmåla var förmodligen ingen slump.

– Det var i Långasjö allt drog igång, allt är så lugnt här, plötsligt 
fick jag tid över och det var då det började, säger Odd nöjt.

Det är alltid spännande att få höra hur allt egentligen bör-
jade, så vi tar den historien här. 1996 skickade en kompis en 
egenbyggd akustisk gitarr till Odd och han tog upp gitarrspe-
landet som han sysslat med i tonåren och började skriva låtar. 
Familjen bodde då i Alstermo och tillsammans med några 
kompisar bildade de bandet ”The Raz” som spelade punk- 
och rockmusik.

När Odd och Diana flyttade till Strängsmåla 2006 hade Odd 
lagt av med musiken sedan flera år tillbaka, hade helt enkelt 
tappat lusten. Men nu började det bli roligt igen! Odd skrev 
låtar på engelska, och blev sugen på att göra en platta. 

Efter kontakter med en producent i Gävle släppte Odd singeln 
”I refuse to see your grave”. Producenten ville hellre ha svenska 
texter till låtarna och tjatade lite på Odd som gav efter och 
började översätta alla låtar han precis hade färdiga på engelska. 
Resultatet blev skivan ”Odd Hagel”. Musikstilen kallar han 
svensk rock, en blandning av blues, pop och rock.

Texterna känns självupplevda oftast ur ett vardagligt pers-
pektiv, men Odd håller inte riktigt med. 

– Egentligen är jag en betraktare och historieberättare, mycket 
mer än vad någon tror. Allt är inte självupplevt även om det 
finns en del av mig själv i texten, konstaterar han. 

Han verkar inte heller rikta in sig på någon särskild målgrupp, 
de som gillar hans musik är i alla åldrar. – Det märks på kon-
serterna. Det finns inte heller någon favoritlåt som är populär 
på alla ställen, utan det finns ett antal låtar som folk önskar 
på konserterna. Han tycker att man når ut med texterna på 
ett helt annat sätt när de är på svenska. – Folk tar till sig dem 
direkt när de förstår vad de handlar om, det blir en helt an-
nan kontakt!

– Det är nyttigt och kul att göra egna skivor och med 
dagens teknik behöver man inte träffa sin producent så ofta, 

berättar Odd. Nere i källaren hemma i villan har Odd både 
mixerrum och sångstudio. 

– Jag kan sitta här hemma och fixa med låtarna och så skickar 
jag och producenten ljudfiler över internet till varandra och 
diskuterar. När låtarna sedan är klara har jag spelat in dem i 
studion Sound control Sweden i Skutskär, berättar han. 

Alla Dianas sångstämmor till skivan har de spelat in i Odds 
egen studio. Odd välkomnar även andra att komma och hyra 
in sig i sin studio för att spela in enklare demo. Eller sjunga in 
någon rolig möhippesång eller nåt!

Men från att ha spelat själv blev Odd sugen på ett riktigt 
kompband som han kunde turnera med. 

När Odd övar tillsammans med sitt kompband är det fullt 
ös och disciplin som gäller. Det är ett tajt rockband och låtarna 
sitter som en smäck. Man kan tro att de har spelat ihop i hun-
dra år, men det visar sig att bandmedlemmarna är ett resultat 
av annonsering och raggning i kön till en korvkiosk och var 
färdigt och i hopsatt först för ett år sedan! 

Förutom Odd på sång och gitarr är det Thomas Aldin på 
trummor, Diana Idensjö hagel percussion/kör, Kim Strandén 
sologitarr och Magnus Ljungqvist spelar bas. Det är riktigt 
spelsugna och duktiga grabbar, men på grund av avståndet 
övar de inte så ofta. Kompandet är utspritt, de bor i runt om 
i södra Sverige, så de övar oftast tillsammans i samband med 
konserter.

Idag repar de på scenen i Folkets Hus i Lindås och det är 
nästan som en riktig konsert! Mer rockiga och fartiga låtar som 
”Upp och ned” och ”Gammal kärlek rostar aldrig” blandas med 
finstämda och sorgsna sånger. De är jättebra! Repertoaren är 
på ca 30-35 låtar, men Odd har flera låtar färdiga som de inte 
har repat in ännu. 

Odd Hagel i Svensktoppen nästa
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– På konserterna kör vi i ca 1 timme och 40 minuter och det blir 
ungefär 25 låtar, förklarar Odd. Det gäller att ha ett lager!

Hur når man då ut med sin musik? Hur kan man bo i ute i 
landsorten och få spelningar och bli känd? 

– Långasjö är en bra utgångspunkt, det är bra kommunika-
tioner med tåget från Emmaboda, bra folk som bor här, en 
affär i samhället, det är perfekt! utbrister han. Annars håller 
han med om att det är svårt att nå ut och synas i detta myller 
som dagens samhälle är. 

Han och Diana skickar ut reklam till musikfestivaler, skivorna 
till landets alla radiostationer och har en egen hemsida. Men 
så plötsligt låg hans låt ”Upp och ner” på Kronobergstoppen i 
radio Kronoberg utan att han visste om det! Likaså hans andra 
singel ”Det vackra i min vardag” hamnade på Kronobergstop-
pen innan jul, tävlade under i tio veckor och slutade även den 
som etta. I somras blev han tillfrågad om att delta i Svensktop-
pen nästa och uppträdde i direktsändning i Kalmar. 

– I somras var vi på turné med kompbandet lite runt om i landet 
och avslutade med ett flertal spelningar i Stockholm, så visst 
börjar det röra på sig lite, det sprider sig sakta men säkert. Innan 
jul arrangerade de en egen konsert i Folkets Hus i Lindås och 
den som är nyfiken på den kan se klipp på ”You tube”. 

– Den bästa reklamen är ändå mun till mun, att de som har sett 
oss berättar om det för andra, konstaterar Odd. Nu i januari 
uppträdde Odd, Diana och Magnus i radio Kronobergs pro-
gram ”After work” och framförde flera låtar.

Les Congopriset startade Odd 2007 för att uppmuntra barn 
och ungdomar som håller på med musikskapande. Priset är en 
fin gitarr och första året vanns det av Filip Olsson från Lån-
gasjö. 2008 var det Sebastian Abrahamsson från Emmaboda 
som blev stolt ägare till gitarren och 2009 var det uppehåll. 
Det är ännu inte bestämt om det ska delas ut i år.

Odd har ett eget skivbolag som heter Les Congo och så har 
Diana och han Les Congo Entertainment som erbjuder sång – 
och musikarrangemang i olika uppsättningar. – Det finns flera 
varianter att välja på, bland annat jag och Diana och någon till 
som är lite avskalat, hela uppsättningen med kompbandet eller 
någon temaföreställning.

Allt kring Odd och Diana verkar kretsa kring musiken även 
om Odd påstår att det aldrig var meningen att det skulle bli 
såhär. Han var ju till exempel 30 år när han började spela gitarr 
och skriva musik på allvar och egentligen vill han inte stå på 
scen, fast när man ser honom och kompbandet verkar han 
trivas alldeles utmärkt. 

– Utgår man från sitt inre blir det ändå äkta, säger han och ler. 
Och det är modigt.

Hur ska man sammanfatta? En räcka händelser som ser ut som 
en tanke, men som hela tiden styrts av slumpen.

Och som Odd säger 

– Det är musiken som gäller hela tiden.

Katarina Jonasson

 

Boka artister: 
Odd Hagel, Diana Idensjö-Hagel, DiKa mfl 

 

 

Gör en enklare studioinspelning: 
Varför inte ge bort en egen skiva i present!  

 

 

Köp även cd-skivor och singlar  

av Odd Hagel 

 

 
 

Söndagen den 14 mars kl 17.30 
(efter högmässan) i Bergstrandssalen

Alla hälsas välkomna!

Långasjö Sockenråd
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Lotta, barnen och musiken!

På Långasjö skola är instrumentalundervisningen förlagd 
till skolans bibliotek och lektionerna med instrumental-
eleverna är korta och effektiva. På tjugo minuter ska 
eleven spela upp vad de övat på sedan sist, svåra moment 
ska repeteras och nya ska visas så eleven har något att öva 
på till nästa gång. Så det gäller att det går undan!
Lotta Odlingson är entusiastisk musikfröken, djup enga-
gerad i varje barns musikutveckling och ivrig påhejare.
– Jag tror inte på ordet musikalisk, alla är musikaliska om 
de kommer på sin grej, sedan får man öva olika mycket, 
konstaterar hon.

Nästa elev in är Albin Andersson som går i femte klass. Albin 
och Lotta slår sig ned vid pianot som står inklämt mellan 
bokhyllorna i biblioteket. De drar igång med lite rock and roll 
och det verkar som Albin har gjort sin läxa. I en andhämt-
ningspaus får jag veta att han har spelat i 1 ½ år och tycker 
det är riktigt roligt!

– Det finns ett jätteintresse för kulturskolan, berättar Lotta, 
bara här i Långasjö har vi 25 elever som spelar för mig eller 
Bosse Strand! Totalt i kommunen har kulturskolan 325 elever 
i individuell undervisning och 53 elever som står i kö! 

Eleverna i Långasjö just nu har en stor bredd i instrument-
valet, de spelar gitarr, elgitarr, trummor, blockflöjt, tvärflöjt, 
piano, keyboard, fiol, klarinett, saxofon och även sångelever 
får plats. Många gånger spelar två eller tre elever med samma 
instrument på samma lektion, detta eftersom kulturskolan då 
kan ta emot fler barn som vill spela. Ja, det är helt otroligt att 
de hinner med så många elever! Bara i Långasjö skola är det 
nästan hälften av eleverna som spelar ett instrument!

– Nu för tiden är det också fritt för alla att söka till kultursko-
lan, även allmänheten kan söka, men elever från årskurs fyra 
har företräde, säger Lotta medan Albin går och två nya grabbar 
med gitarrer i näven gör skiftbyte. Snart ljuder ABBA-låten 
”The winner takes it all” från två samstämmiga gitarrer. Lotta 
tragglar lite olika fattningar om gitarrhalsen och förmanar 
dem båda om ackorden som inte sitter perfekt. Annars är hon 
helnöjd med Isak Elofsson och Filip Kronmar som båda går i 
fyran. – De har gjort stora framsteg på kort tid!

Filip berättar att han började spela ukulele, men när det blev 
för lätt gick han över till gitarr. Båda började spela gitarr för att 
de tyckte det verkade kul. – Det är bra med Lotta, hon kör på 
lite, säger Isak. – Ja Lotta är bäst, säger de båda gitarreleverna 
innan lektionen är slut.

Kristoffer Björkman går i femman, har spelat keyboard i en 
termin och nu har det lossnat rejält.

 – Jag började med att sjunga den här låten, men sedan ville jag 
spela den, säger Kristoffer och tar ut melodin till ”When the 
saints…” på keyboarden. Lotta tycker han har ett bra gehör 
och nu på allvar har hittat sin ingång till musiken. 

– Barn har olika vägar in i musiken, några via hörseln och 
andra via motoriken, förklarar Lotta. Det lyser ur ögonen på 
Kristoffer när han berättar hur roligt det är att spela och om 
Lotta som är lite lagom sträng! – Jag vill absolut fortsätta med 
musiken, fastslår han innan de ska öva vidare.

Alla som spelar och sjunger i kulturskolan i Långasjö har 
flera bra tillfällen att få visa upp sina färdigheter. På höst-
terminen är det både FN-dagen och julavslutningen då alla som 
spelar instrument uppträder. Lotta drillar även skolans årliga 
Lucia-tåg som far runt som ”jehun” mellan olika uppträden 
decemberkvällarna i Lucia-tid. 

Elevkonserterna i maj brukar dra fulla hus i Långasjö där digra 
sång, musik och musikaluppträdande bjuds. – I år är elevkon-
serten i Långasjö den 17 maj klockan 19 i gymnastiksalen och 
alla är välkomna! säger Lotta och bläddrar i kalendern. – Sedan 
har vi alltid något sångprogram som vi uppträder med på 
Allégården under äldreveckan som är vecka 17, fortsätter hon. 
I år är det en liten barnkör som heter ”Flowers”. Skolavslut-
ningarna innan sommarlovet har under många år präglats av 
mycket sång och musik, vilket också gör den till ett extra fint 
sommarminne. I kyrkan har många jätteduktiga elever spelat 
och sjungit in sommarlovet på det härligaste vis! 

Nu är det ju så att kulturskolan inte bara har hand om in-
strumentundervisningen, utan har även klassundervisningen i 
musik i årskurs F-6 i samtliga kommunens skolor, med undan-
tag för någon enstaka klass. I Långasjö skola är det Lotta som 
har hand om all klassundervisning, något som hon trivs väldigt 

Lotta Odlingson och Albin Andersson

Lotta Odlingson med Filip Kronmar och Isak Elofsson



Träskoposten Nr 1  2010 13

bra med. Genom den så har bland annat ett flertal musikaler 
blivit till, en del har eleverna skrivit själva och andra har varit 
önskemål om att får göra. 

Vem minns inte musikalerna ”Snövit”, ”Den arga tomten”, 
”Över bäcken” och ”Miljömusikalen” Alla skapta tillsammans 
av duktiga barn och en musikfröken som verkar ha en förmåga 
att entusiasmera alla i sin omgivning! Dessutom har Långasjö 
skola något som kallas ”Hela skolan sjunger” en gång/månad. 
– Det syftar till att ge barnen en gemensam sångkappsäck 
med sina mor- och farföräldrar, förklarar Lotta. – Då kör vi 
äldre låtar.

Musikskolan bytte namn till kulturskolan hösten 2009 och 
Lotta är inte bara musikfröken utan även kulturskolechef  och 
sköter det administrativa. 

Inom kulturskolan får nu fler kulturyttringar än musiken plats 
till exempel teater, drama, dans och rytmik. Kulturskolan har 

Personerna på omslaget är:
Isak Elofsson, Filip Kronmar och Lotta Odlingson

Musikintresserad med 
hörselskada
Hanna Johansson är en glad liten tjej på 10 år, som älskar 
musik. 
Jag besöker henne och familjen i hemmet för en prat-
stund, det är en söt, liten, sprallig tjej jag möter och hon 
svarar på mina frågor själv och med hjälp av storasyster 
Maja, mamma Tove och pappa Kent. 

Jag får veta att Hanna föddes helt döv, men redan när hon var 
liten tyckte hon om musik och hängde över högtalarna för 
att känna rytmen. Hon opererades sedan och fick cochlea-
implantat som gör att hon kan uppfatta ljud och höra lite.

Hanna spelar klaffgitarr i en grupp inom kulturskolan (musik-
skolan) i Emmaboda. Det är en ”hörselgrupp” med 3 tjejer 
som spelar tillsammans. 

– Det är jättekul, tycker Hanna.

Där kan dom prata med varandra på lika villkor, de använder 
teckenspråk när det behövs. De spelar, leker och umgås.

– Ibland spelar vi trummor också, säger Hanna.

Jag får också reda på att klaffgitarren är ett specialinstrument 
med tre ackord, A, D och G. Hanna kan spela låtar som Hakuna 
Matata, Margareta, Spanien m.fl.

 Det är Lotta Odlingsson som är lärare och av henne har jag 
fått höra att Hanna är mycket duktig i sitt spelande, hon är en 
positiv, glad och flitig elev.

Gruppen har också uppträtt på olika evenemang, t.ex. i Em-
maboda folketshus när kommunpolitikerna hade konferens. 

Hannas pappa berättar att hon ofta lyssnar på musik, hemma 
och i bilen, då är det rock som gäller favoriterna är bl.a. Pink 
Floyd, Kiss och Nightwish. Hon har väldigt bra rytmik och är 
duktig på att dansa.

– Musiken är mycket viktig för henne, speciellt för språkut-

till exempel hand om “Go onsdag” som är ett kulturarrange-
mang som ska erbjuda ett stadsliknande utbud 1 gång/vecka 
i Emmaboda. Orkesterbilen är ett annat projekt som drivs av 
kulturskolan. Det är en grundkurs för alla elever i åk 2 och 
3 där eleverna får träna rytm, puls och takt och samtidigt får 
testa ett instrument, som kanske blir just det instrument de 
väljer sedan längre fram. – Och så har vi ju instrumentvisning 
varje vår för alla elever, berättar Lotta. 

– Det bästa med Långasjö skola är de enkla beslutsvägarna, 
lärarna är verkligen duktiga på att se varje elev. Det är så vi 
jobbar här! avslutar Lotta. Och vi andra har väl bara att tacka 
Lotta och de andra outtröttliga musiklärarna som sätter en 
sådan musikprägel på skolan och får med sig så många barn 
in i musikens värld!

Katarina Jonasson

vecklingen, berättar mamma Tove. Hanna får också individuell 
musiklektion på skolan i Långasjö, då är det mest sång som 
gäller.

Jag tackar för pratstunden med Hanna och önskar henne lycka 
till i sitt spelande!

Eva Garami

Årsmöte i
Långasjö Naturvårdsförening

 
Plats:  Bergstrandssalen, Sockenstugan 

Tid: Tisdagen den 30 mars kl. 18.30 
 

Smörgåstårta, kaffe och kaka serveras 
Anmäl dig till Karin Gunnarsson tfn 50194 eller  

Dan Bard tfn 50098 före den 25 mars 
 

Välkomna!  Styrelsen 

Hanna Johansson
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Bröderna Olsson – två 
unga musiker
Musikskolan i Emmaboda har fångat upp många unga 
musikförmågor i kommunen. Här vill vi presentera två 
av dem – Linus och Filip Olsson i Långasjö. Hemma 
på Granvägen samlas familjen runt eftermiddagsfikat. 
Bröderna har beviljat Träskoposten var sin intervju. Linus 
är först ut att samtala med ”reportern”.

Linus´ musikintresse tog fart, när han, i åk 4, började spela 
keyboard för Lotta Odlingsson. I musikskolans regi kom hon ut 
till Långasjö skola och gav lektioner. Linus hade alltid gillat att 
lyssna på musik och nu fick han möjlighet att musicera själv! 

Att det blev just keyboard, var mest en tillfällighet. Linus lärde 
sig snabbt, och i slutet av 6:an ville han pröva elgitarr också. 
Lotta hade med sig en PRAO-kille vid namn Tim Allenius. Det 
blev han som hjälpte Linus igång med elgitarren. Därefter tog 
Odd Hagel vid som gitarrlärare. Sedan dess har gitarren varit 
Linus´ huvudinstrument. 

Nu går Linus i 9:an. Han har förkärlek för akustisk gitarr och 
spelar fortfarande gärna och ofta med Odd Hagel. 

Linus visar stolt upp sitt senaste fynd, en välklingande akustisk 
gitarr, som han bytte sig till, när han PRAO-ade i musikaffär i 
Nybro. Linus har ännu inte hamnat ute på de stora scenerna. 

Han spelar tillsammans med kompisar, eller tillsammans med 
sig själv(!?) Hur då? Jo, han sätter igång kompet på keyboarden 
och spelar live på gitarren! 

Idol och förebild är gitarristen Dregen i Backyard Babies. 
Musiken betyder mycket för Linus och efter högstadiet vill 
han fortsätta att utveckla sitt spel på gymnasiet, antingen i 
Karlskrona eller i Torsås. 

Lycka till, Linus!

 

Filip går första året på estetisk linje på gymnasiet i Karlskrona. 
Hans huvudinstrument är trummor. Som andra-instrument 
spelar han elbas. Precis som brorsan, Linus, fick han sina 
lektioner genom musikskolan i Emmaboda, och började där, 
när han gick i åk 4. Som trumlärare hade han en kort tid Sture 
Bondesson, och sedan Torgny Berntsson, som undervisat och 
peppat Filip i alla år t o m åk 9.  

Filip kom tidigt igång med gruppspel, först tillsammans 
med kompisarna Lukas Gålén och Jesper Lorentzon. De kal-
lade sig Scarlet Fever och fick många tillfällen att framträda. 
Under de två år de var aktiva, hade de säkert 60 spelningar! Ban-
det ställde upp i tävlingar, spelade på fritidsgårdar och skolor 
och deltog i konserter som Rassle Punkrock. Det häftigaste 
var, när de blev 4:a i Småland i rocktävlingen Rockkarusellen. 
2007 fick Filip Les Congo-priset, instiftat av Odd Hagel. 

Numera är Filip trummis i TelephoneHookers, där han spelar 
tillsammans med kusinerna Rickard och Calle Sjöqvist. Minst 
en gång i månaden är de ute på spelning. På skolan i Karlskrona 
musiceras det flitigt. Förutom egna lektioner på trummor och 
elbas deltar Filip i gruppspel och konserter. Filip spelar även 
i det nystartade Karlskronabandet Blå Congo. 

Musiken har blivit ett ”måste” för Filip. Som mest övar han 
flera timmar per dag. Skulle övningen utebli, börjar händerna 
trumma på knäna! Filip delar gärna med sig av sin musik på 
konserter och evenemang. Och han vill bjuda på ”redig” musik, 
det vill säga: rockn´roll – ganska hård! 

Framtidsplaner? Tja, det vet man aldrig. Men något med musik 
måste det bli! Lycka till, Filip!

Gå gärna in och lyssna på Filip. Scarlet Fever har några egna 
låtar uppe på sin hemsida och The TelephoneHookers kommer 
inom en snar framtid att lägga ut lite egna låtar.

www.myspace.com/scarletfeverrocksyou

www.myspace.com/telephonehookers

Annika HjalmarssonLinus Olsson

Rickard Sjöqvist, Filip Olsson, Calle Sjöqvist 
Bandet heter TelephoneHookers
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Alliwalk – ett band på väg
Det är verkligen spännande att få träffa bandet Alliwalk 
och få se vad det blev av musikskoleungarna, de som är 
fostrade i Emmaboda kommunala musikskola av Torgny. 
Nere i källaren till Folkets Hus i Emmaboda hittar jag 
dem i sin alldeles egna replokal, en lyx få förunnat på en 
liten ort. Man kan ju inte stå var som helst och öva med 
en ljudmatta så hög att de genast räcker fram ett par 
hörselkåpor till mig när de ska dra igång.

Tim Ahlenius från Långasjö spelar gitarr och sjunger, trum-
misen Henrik Rudenborg och Jesper Lorentzon på bas och 
sång kommer från Emmaboda. De är trots sin ungdom inga 
duvungar i sammanhanget utan har sysslat med musik länge. 
Tim sökte till instrumentalundervisningen fyra gånger under 
sin tid i Långasjö skola, men kom aldrig in. När han började 
sjuan sögs han automatiskt ner mot musikskolan så fort det var 
rast och hängde där med Torgny och de andra musiklärarna. 
Jesper har spelat sedan tredje klass och Henrik som ska vara 
värst har spelat trummor sedan han var två år! Något om en 
musiktokig pappa nämns.

Alla tre har haft Torgny i musikskolan och lärt sig spela 
gehörsvägen vilket de anser har varit den bästa vägen. – Utan 
Torgny hade jag aldrig fortsatt med musik, påstår Jesper. Och 
fortsatt har de gjort, på världens bästa skola dessutom, den 
estetiska linjen på Törnströmska Gymnasiet i Karlskrona. 
Naturligtvis har de alla valt musikinriktningen och det verkar 
ha passat dem bra. Henrik tog studenten förra året, Jesper går 
i tvåan och Tim i trean. Siktet är redan inställt på en flytt till 
Stockholm, men kompisar som de är så väntar de in varandra 
och flyttar upp i samlad tropp. Målet är att kunna få spela så 
mycket som möjligt och helst leva på sin musik även om de 
till att börja med måste plugga vidare eller jobba.

Här finns det visioner, det står klart redan i början av samta-
let. De har spelat i band i Emmaboda så länge någon kan min-
nas. Den ena bandkonstellationen efter den andra har uppstått 
och sedan splittrats, vilket inte verkar bekymra någon av dem. 
Tim och Henrik har spelat ihop i bandet MS i flera år, ett band 
som gav rutin med många spelningar runt om i Sverige. Nu är 
det Alliwalk som gäller sedan ett halvår tillbaka – Jag har alltid 
velat spela med Jesper, berättar Tim och nu har de drömsätt-
ningen för en framtida succé. Ja, det är lätt att smittas av deras 
glädje och framåtanda när de berättar om bandet!

Nu ska jag få lyssna på deras glada amerikanska collage-
punk. Har aldrig hört talas om den musikgenren, men det låter 
väldigt bra! Det är kul musik! Tim skriver texterna medan de 
alla tre hjälps åt att skriva musiken. Det blir mycket övande 
både hemma och i replokalen. Nästan hela tiden. – Fast ibland 
sitter vi bara här i replokalen en hel kväll utan att spela, bara 
snackar, erkänner Tim. – Men det är alltid kul att spela, säger de. 
Förutom Alliwalk är alla tre inblandade i ett flertal sidoprojekt. 
Det är verkligen fullt upp med musik, musik, musik!

Till våren ska de spela in en EP med fyra låtar. Än så länge har 
de åtta, nästan klara, låtar att välja mellan och dessa är inspelade 
och skickade till en producent. Att spela in en EP är en dyr 
historia och de är beredda att satsa. – Den här gången ska det 
bli perfekt, så inspelningen kommer att ta 4-5 veckor, berät-
tar Henrik. Efter skivsläppet ska de ut och ragga spelningar 
genom kontakter de har. Drömmen är att få spela på Rassle. 
För tillfället deltar de i den landsomfattande musiktävlingen 
Rockkarusellen och har en spelning redan imorgon.

Vi planerar att bli någonting! säger Tim entusiastiskt och 
de planerna märks i vartenda trumslag, varenda pose, vartenda 
gitarriff, vartenda ögonkast bandmedlemmarna emellan.

Ja, där ser man vad musikskolan kan ställa till med, det blir helt 
enkelt rockstjärnor av eleverna!

P. S Vill ni veta mer om Alliwalk och lyssna på deras låtar så 
kan ni gå in på länken www.myspace.com/alliwalksweden.  

Katarina Jonasson 
text och foto

Tim Ahlenius 

Jesper Lorentzon, Henrik Rudenborg och Tim Ahlenius
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Långasjöprofilen

Torgny ”Togge” Berntsson

Torgny Berntsson är inte någon man intervjuar under en 
snabb kopp kaffe.
Nej, hans livshistoria är betydligt mer intressant och in-
nehållsrikt än så.
Men vi börjar väl från allra första början…

Torgny Berntsson föddes och växte upp i Öja församling 
utanför Växjö, där han redan i unga år började intressera sig 
för rytmer och musik, mycket tack vare sin far Bernt som själv 
spelade både dragspel och munspel.

Torgny berättar att de åkte mycket tåg på den tiden och minns 
att pappa Bernt brukade knacka melodier i bordet under 
tågresan och att Torgny då skulle gissa vilken melodi det skulle 
föreställa.

När fadern tog fram sitt dragspel stämde gärna lille Torgny in 
genom att blåsa, långtifrån musikaliskt riktigt men ändå blåsa 
i en flöjt. Eller så hittade han något att trumma på.

Pappa Bernt spelade mestadels för hemmabruk men var dock 
på föreningsmöten och kalas en självklar underhållare. 

Som sexåring började Torgny härma efter sin pappa på ett 
tvåradigt dragspel, vilket han även tog med till skolan där han 
underhöll på roliga timmen.

När han som 7-åring lärt sig att spela ”Där näckrosen blom-
mar” ställde han upp i en  Amatörtävling där han bland tjugota-
let tävlande kom på en tredjeplats. Efter detta följde flertalet 
amatörtävlingar där Torgny fick fina placeringar.

1953, då Torgny fyllde 9 år tyckte hans föräldrar att det 
inte räckte med ett dragspel, utan de köpte då ett fint piano 
till honom. Torgny började ta pianolektioner och han säger 
själv att detta var första steget till hans utbildning.  1958 blev 
dock ett år med aningen mindre musik och som för många 
pojkar i fjortonårsåldern hägrade fotbollen under en period 
och Torgnys lärare som även var fotbollsdomare förutspådde 
honom en lysande fotbollskarriär. Musiken kom för en tid i 

andra hand men tillsammans med naturintresset (främst få-
gelskådning) tog den tillslut ändå överhand och Torgny valde 
att välja bort fotbollen. 

Kanske var det också så att han åkte på däng ett antal gånger 
under fotbollsmatcher som fick honom att välja de något 
mindre fysiska intressena musik och natur. Han till och med 
hamnade på lasarett två gånger.

Musiken fanns hela tiden med, men inte som försörjning 
utan Torgny hade under åren olika kontorsarbeten i Växjö. 
Efter militärtjänsten 1966 kom han in på organistskolan 
där han påbörjade en kantorsutbildning. Han började även 
vikariera som kantor i flertalet kyrkor, men fick också detta år 
kontorsjobb på företaget Telub i Växjö.

1968 Flyttade Torgny tillsammans med sina föräldrar Thora 
och Bernt Svensson till Karsamåla och blev därmed Långa-
sjöbo. Även systern Rosalie flyttade då med sin familj till 
Långasjö.

Under en tid pendlade Torgny mellan arbetet i Växjö och 
sitt nya hem, men valde till slut att för en tid helt ägna sig åt 
Karsamåla Djur & Blomsterpark.

När jag frågar honom hur det kom sig att familjen flyttade 
hit säger han att det är en historia för sig, som kräver stort 
utrymme och kommer att kunna läsas i någon av kommande 
Långasjökrönikor.

Därmed släpper jag detta ämne och återgår till frågor angående 
musiken.

1970 fick Torgny ett vikariat som musiklärare i Emmaboda. 
Parallellt med detta gick han en fortbildning i pedagogik på 
Lunnevads Folkhögskola utanför Linköping. Året därpå fick 
han anställning på Emmaboda kommunala musikskola, vilket 
innebar musikundervisning i de olika skolorna runtom i 
kommunen. Och där blev han kvar ända fram till sin pension 
förra året. Under en fyraårig period arbetade han samtidigt på 
Lessebo musikskola och hade även gitarr och elorgel- kurser 
på ABF i Emmaboda. En tid med långa dagar och många 
arbetstimmar per dygn.

På frågan om hur det känns att lämna detta arbete efter så 

Torgny och systern Rosalie med sina dragspel 

Torgny, här med drag i bälgen
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många år svarar Torgny att det kändes väldigt avhugget och 
att han saknar en del av (som han säger med ett leende på 
läpparna) de där ostyriga ungarna.

Vad är då svaret på hur man lyckas få ungdomarna att bli 
intresserade och duktiga musiker?

Enligt Torgny måste man möta ungdomarna på den nivå de är, 
tillgodose varje individs musiksmak, utveckla dem därigenom 
och därmed försöka få dem att tycka det är roligt att öva. An-
nars uteblir resultatet, säger han. Och man kan ju inte säga an-

Torgny Berntsson i Karsamåla Djur & Blomsterpark 1970

nat än att han vet vad han talar om, musiklärare Torgny Bernts-
son som förra året blev utsedd till ”Årets Karl-Oskar”. 

Något som också är värt att nämnas är att Torgny 1991 blev 
Lion-stipendiat.

Vad händer nu då? Tja, trots att han nu har gått i pension 
är Torgny Berntsson långtifrån arbetslös. Stämmer han inte 
pianon i kyrkorna, så spelar han där.

Vid sidan av musiken var och är fortfarande Torgny aktiv inom 
föreningslivet, framför allt som ordförande i fågelklubben och 
sekreterare i SNF (Svenska Naturskyddsföreningen). Något 
som han nu har fått mer tid över för och som ligger honom 
varmt om hjärtat.

Det är svårt att sätta fingret på det!  För det är nog många 
små faktorer som fått Torgny Berntsson att bli en så omtyckt 
musiklärare som han är. Hans goda hjärta och kärlek till sina 
elever, hans otroliga tålamod och förståelse som byggt upp ett 
fint självförtroende hos varje elev. Jag vill nog påstå att musiken 
är en livsstil för Torgny och om jag känner Herr Berntsson rätt 
så har han nog inte släppt taget om sina gamla elever riktigt än. 
Han har nog ett finger med i ”Spelet” både här och där. 

                                                                                                         
Text: Diana Idensjö-Hagel

Karl-Gunnar och musiken
Musiken har alltid var en viktig del i Karl-Gunnars liv 
och redan som 5-åring trampade han ivrigt på mamma 
Ediths orgel. När han blivit lite äldre, 10 år, hade stora-
syster Birgit börjat jobba och tjäna egna pengar. Hon 
bidrog då med en ansenlig summa till Karl-Gunnars allra 
första dragspel! 

Det var ett litet dragspel . Några år senare köpte han ett stort 
pianodragspel. – Det är samma dragspel som jag fortfarande 
använder och det fyller förresten 60 år i år, berättar Karl-
Gunnar. På SGU, Svenska Godtemplare Ungdomens träffar, 
fick sedan ungdomarna dansa till enmansbandet Karl-Gunnar 
vid ett flertal tillfällen. – Ja, jag var väl en 13-14 år och det 
brukade börja med ringlekar. Efter det var det dans till min 
dragspelmusik. 

Vid fyllda 16 började KG spela trumpet. Tillsammans med 
tre vänner från Rävemåla bildade de en kvartett som for runt 
och spelade på många kalas och föreningstillställningar. Under 
några år var det sena helgnätter som stod på agendan. 

– Familj och barn tog sedan vid och natt-turnerat fick lov att 
avslutas. Men sommaren 1971 plockade jag upp musikintresset 
till en mer aktiv nivå igen. Då åkte jag på en treveckors orgel-
spelarkurs i Kronoberg. Man skulle bl.a. läsa harmonilära och 
jag frågade den dåvarande kantorn i Långasjö, Henning Wiberg, 
om han inte kunde hjälpa mig lite. ”Det där med harmonilära 
har jag som väl är glömt” blev svaret. 

I brist på musiklärare på Långasjö skola fick KG även 
möjligheten att jobba med barn och musik under några år i 
slutet på 70-talet.

I en annons i dagstidningen såg Karl-Gunnar att de sökte 
körmedlemmar till en kör som skulle startas. Kören hette 
Köriosa och finns, som många vet, fortfarande. I 20 års tid gav 
kören massor av underbara musikupplevelser, revyspelningar, 
resor och vänner för livet. Otaliga är dessutom de fester och 
kompisträffar som blivit uppsluppna tack vare Karl-Gunnars 
dragspel.

– Musiken har hela tiden fungerat som en hobby.  Att sätta 
sig och spela en stund är en oerhörd avkoppling. Mestadels 
är jag självlärd även om jag väl gick någon dragspelskurs där 
i början och lite orgelspel hos kantorn i Lessebo, minns jag 
också. Nuförtiden spelar jag vid julgransdansen och vid det 
årliga midsommarfirandet hemma på Östregård. 

Ja, ingen kan väl låta bli att bli glad när man hör dragspels-
musik en midsommarafton, tänker jag. Oavsett kunskaper i 
harmonilära eller inte……

Malin L Gunnarsson

Karl-Gunna Gunnarsson spelar tillsammans med  barnbarnet Malte
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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

Amanda Carlsson – en 
målmedveten tjej
Här har vi tjejen som sjöng innan hon kunde prata. Sin 
första egna låt gjorde hon som 2-åring. Sedan har det bara 
varit sång och musik som gällt!

Tidig debut
Sitt första soloframträdande gjorde hon som 6-åring, då hon 
sjöng en vers på ”Tänk att få vakna” på skolavslutningen i 
Långasjö kyrka. Det var nervöst, men Amanda blev påhejad 
av sin fröken Angela, och efter framträdandet fick hon beröm 
av åhörarna. Det var en kittlande känsla!

Amanda gick trallande och sjungande genom klasserna i Lån-
gasjö skola. Hon var med i kyrkans barnkör och sjöng ofta och 
mycket hemma till CD-skivor. I femte klass började hon skriva 
egna texter. Storasyster Lina kom med goda råd.

Storasyster Lina
Amanda talar gärna om sin syster, Lina. Det är framför allt 
Lina, som har stöttat och inspirerat henne, även om det finns 
fler musikaliska förmågor i familjen! Det var Lina som lärde 
Amanda att kompa sig själv på piano. 

När Amanda gick i 7:an, gick Lina estetisk gymnasielinje i 
Växjö, och kunde bidra med sakkunnig undervisning om 
ackordens uppbyggnad. Resten letade Amanda sig fram till på 
internet. Sen kunde hon kompa sig själv med egna arrange-
mang. Amandas grundskoletid var kantad av framträdanden 
på skolavslutningar och andra musikuppvisningar.

Musikgymnasium
Efter nian valde Amanda ”Stage4you”, musikgymnasium i 
Torsås. Förutom ordinarie skolämnen, satsar man i Torsås på 
att lära eleverna ”artisteri”.  Skolan uppmuntrar eleverna att 
uppträda i olika sammanhang - på fester och kalas, bröllop 
och begravningar. 

Under Torsås-tiden fick Amanda möjlighet att sjunga och 
musicera och hon utvecklade också sin talang att skriva och 
arrangera egna låtar.

Haparanda!
Vad gör en målmedveten långasjöflicka, som tagit studenten 
på musikgymnasium? Jo, söker sig till en folkhögskola med 
musiklinje. Och var hamnar hon? Jo, i Haparanda! Amanda 
packar väskan och blir skjutsad till ”världens ände”. Hon 
packar upp och lär känna nya människor – och stortrivs! 
När jag träffar Amanda har hon avverkat sin första termin i 
Haparanda, utan att hälsa på hemma en enda gång. En termin 
till ska hon gå i Haparanda, sedan får hon söka sig vidare på 
sin musikaliska bana.

Att det blir en framtid med musik är givet! Musiklärare är kan-
ske målet. Men nu vill Amanda fortsätta att skriva låtar. Vid det 
här laget har hon ett förråd med uppemot 50 egna låtar. 

Lite ösigt ska det va´
Amanda sjunger gärna julsånger och bröllopssånger, men 

allra helst ska det vara lite ösigt. Lite rockigt. Det är viktigt att 
texten är bra. Det ultimata är att stå på scenen och framföra en 
egen låt och känna att man får respons. Musiken genomsyrar 
Amandas liv. Musiken är viktig för alla! Tänk ett bröllop utan 
sång och musik! säger Amanda. 

Långasjö har varit bra att växa upp i, fortsätter hon. Alla kän-
ner alla. Man får uppträda och medverka i många olika sam-
manhang. Jag trivs på landet. Storstaden kan väl vara ett roligt 
utflyktsmål, men jag vill helst bo på en liten ort i framtiden. 
Gärna som musiklärare och frilansande artist.

Lycka till Amanda! 
Annika Hjalmarsson

Amanda Carlsson
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Long lake sisters
Vi fyra tjejer har gått i samma klass från ettan till nian 
vilket är lite speciellt.
Long lake sisters kom till under högstadietiden. Dess-
förinnan spelade vi i olika små grupper.
Torgny Berntsson fanns alltid vid vår sida om så behövdes 
t ex genom att fixa fram texter och ackord, lyssna och ge 
goda råd.

Tjejgruppen bestod av Ann-Helen Alexandersson/Piano 
och körsång, Lena Franzén (nu Steen) /körsång, Karolina 
Gunnarsson (nu Johansson) /Sång och Diana Idensjö (nu 
Idensjö-Hagel) /körsång och Gitarr och vi spelade ihop i 5-6 
år, tills vi var i 20 årsåldern. 

Andra halvan av åttiotalet var vi ganska hårt engagerade och 
det hände sig någon gång att vi faktiskt hade hela tre spelningar 
på samma dag.

Vi spelade på Hembygdsföreningar, pensionärsföreningar, 
midsommarfiranden och företagsfester mm. och var kända 
för att sjunga mycket stämsång, ofta trestämmigt.

Låtar vi sjöng var bl. a Musik skall byggas utav glädje, Varmkorv 
boogie, Morning of  my life 

m fl. 

Namnet Long lake sisters skulle ju då påvisa att vi tjejer hade 
anknytning till just Långasjö vilket åtminstone vid ett tillfälle 
totalt missuppfattades, då vi blev påannonserade som Longleg 
sisters (Långbenta systrarna) . Något vi skrattar gott åt idag. 

Det var många händelserika och fantastiskt roliga år och något 
som förra året var mycket trevligt var att vi återförenades för 
egentligen en enda liten överraskningsspelning för Torgny 
Berntsson som då gick i pension, men som faktiskt ledde till 
ännu ett framträdande på Kommunala musikskolans 40-års 
jubileum i Emmaboda folkets hus. 

Nu är det så att Karolina och jag (Diana) inte riktigt ville 

stanna där utan har nu planer på att ge framträdanden med i 
huvudsak 60-talslåtar där vi tar hjälp av Odd Hagel (Långasjö) 
och Dennis Gill (Sävsjöström) på akustisk respektive elgitarr, 
då jag (Diana) vill släppa gitarren och ägna mig åt sången och 
möjligen lite tamburin. Vi har så smått kommit igång och vi 
kommer att presentera oss som ”DiKa”, närmare förklaring 
till namnet behövs nog inte. 

Torgny Berntsson fick oss att komma igång med musiken i 
skolan, och tänk att när han gick i pension fick han oss 20 år 
senare att plocka upp tråden igen och spinna vidare på den. Så 
vi har mycket att tacka honom för. I huvudsak hans tålamod, 
engagemang i oss elever och uppmuntran som fått oss att 
fortsätta med musiken.

Som sagt, Karolina och mig kommer ni att få höra mer av 
om ni vill.

 Diana

Diana Idensjö-Hagel, Lena Steen, Ann-Helen Alexandersson och 
Karolina Johansson

Mandala målning som meditation 
Söndagarna 7 mars och 9 maj, 
kl. 11- 17 Sockenstugan i Långasjö

Vi börjar med att fira gudstjänst kl 10.00 och låter den bli en 
meditation och inspiration för vårt skapande. Efter gudstjän-
sten serveras ett enkelt kyrkkaffe.

Därefter finns det möjlighet att i lugn och ro, men ändå i 
gemenskap måla. 

Du ansvarar själv för allt det material du behöver som papper, 
färger, penslar, passare m.m.

Tag också med egen lunch. Mikro finns för att värma mat 
om så önskas. 

Ring eller skriv ett mejl om du vill veta mer

Melsene Laux, Kyrkvägen 51, 36195 Långasjö, 0471 50055 

melsene.laux@gmail.com

Vad är en Mandala? 

”Mandala” är ett sanskrit ord och betyder cirkel eller centrum. 
Cirkelns form står för livet och växandet, för helheten, ett 
och allt. Den finns överallt i naturen, i konsten och i veten-
skapen.
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By i bygden – Harebo
Välkommen på en tur genom Harebo! Får man föreslå 
cykel som ett lämpligt färdmedel? Gärna framåt vårkant-
en, när tjällossningen är över. Eller följ Utvandrarleden till 
fots över Hallaberget och njut av Salebodaåsens sträckn-
ing utmed Löftens strand! 

Harebokvarn
Byn Harebo är ganska vidsträckt och uppdelad i tre bebyg-
gelseområden: Harebokvarn, Södra Harebo och Norra Harebo. 
Utmed väg 120 ligger Harebokvarn vid Harebosjöns utlopp. 
Namnet antyder att här har funnits en kvarn, även om doku-
mentation saknas. 

I äldre dagar – från medeltid till tidigt 1900-tal, var det tätt mel-
lan kvarnarna utmed strömmande vattendrag. Numera finns 
på området tre bebodda boningshus och ett sommarhus samt 
ekonomibyggnader. Ronny Johansson brukar gården och håller 
ungdjur. Dessutom driver han en bergtäkt. Vid Harebosjöns 
utlopp finns en vacker valvbro, byggd av sten. 

Harebosjön
Från väg 120 skymtar man också Harebosjön, en av de många 
småländska sjöar som utsattes för sänkningar i början av 
1900-talet. Numera ett lämpligt utflyktsmål för fågelskådare, 
en gång i tiden en förutsättning för tidig bosättning.  Sjöar 
och vattendrag drog människorna till sig och stenåldersfynd 
bekräftar teorin om tidig bebyggelse. 

Den del av Salebodaåsen, som löper utmed Harebosjöns östra 
strand, är numera mestadels plundrad på sitt innehåll. Här 
hämtades rikligt med grus till traktens vägbyggen från 1930, 
med kulmen på 1960-talet. 

Södra Harebo
Vi färdas utmed det som en gång var Harebosjöns västra strand 
och kommer till Södra Harebo.

Där tar Göte Melin emot, ja, kanske inte alla som åker förbi, 
men jag fick i alla fall ett möte med honom, för att ta reda på 
mer om Harebo och dess invånare. Göte och Lilian bor mitt i 
”krysset” och kan glädjas åt grannar på flera håll. Göte har vuxit 
upp i huset där han nu bor. Han återvände till byn 1984. 

I S Harebo bor flera barnfamiljer och Göte berättar att här 
finns så mycket som sex barn i förskoleåldern! Yngst av dem 
är grannflickan, Amanda, 7 mån. Till hennes familj hör också 
mamma Marie, pappa Jimmy och storebror Henrik. Henrik 
går i F-klassen i Långasjö och är det enda skolbarn, som kliver 
på skolbussen i Harebo. 

Vad är det som får en ung familj att slå sig ner i en by på landet? 
Jag får svar på min fråga av Marie. –”Vi blev erbjudna att köpa 
huset av en kompis och vi tvekade inte att slå till! Här finns vad 
vi behöver: stall till hästarna, verkstad att meka i och en bra 
skola inom räckhåll! Det enda vi saknar är gatubelysning!” 

Maries två hästar hjälper till att hålla markerna öppna. Även får 
från Långasjö Östregård betar i S Harebo. På de betesmarker, 
som tidigare var hårt nedbetade av bondesamhällets kreatur, 
kommer nu orkidéer, hassel och allehanda örter tillbaka. 

Harebo skola
När Göte började skolan 1948 fick han traska vägen till skolan 
i Norra Harebo. Här samlades barnen från hela Harebo rote.  
De kom vandrande från Mundekulla, Skallebo, Bredalycke, 
Anemåla, Ingemundebo, Brunamåla och Grimsgöl. Har vi 
glömt någon by? Skolhuset var från 1919. och fick tjänstgöra 
som skola fram till 1951. Barnen skjutsades därefter till kyrk-
skolan i Långasjö. 

Men Göte minns sin skolstart i Harebo. I hans klass gick tre 
förstaklassare och fyra andraklassare.  Lärarinnan hette Ebba 
Rudholm. Numera är både skolhuset och lärarbostaden som-
marhus.

En äldre skolbyggnad fanns, byggd 1863, på Harebo 1:6. Den 
revs 1919.

Göte Melin

Amanda 7 mån 
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Affären
Om Göte och hans kompisar blev godissugna på hemvägen 
från skolan, kunde de titta in till Johan August Pettersson, som 
hade handelsbod i Harebo Norregård 1:3. Här drevs lanthandel 
från 1910 – 1962. Pettersson öppnade alltid kolaburken, när 
barnen skickades att köpa matvaror åt mor eller snus åt far. 
Göte minns doften i affären, en blandning av sill, cigarr och 
fotogen. Pettersson handlade förutom med dagligvaror också 
med möbler, som han dels tillverkade själv, dels köpte upp av 
bygdens bönder. I en inventering från 1947 kan man se vilket 
oerhört stort utbud han hade. Han drev också en liten såg. 

En lanthandel blev ofta en populär samlingsplats för byborna. 
Särskilt inför julen, hölls karlarna uppe i affären och bjöds på 
konjak. Nu äger Johan Augusts barnbarnsbarn Johan Larsson 
f  d affären. Sedan enskiftet 1827 är han 6:e generationen i rakt 
nedstigande led, som bor på gården!

Norra Harebo
I N Harebo ligger tre stora mangårdsbyggnader tätt tillsam-
mans invid vägen. Tanken går lätt till en ”bygata” med samlad 
bebyggelse, så som det såg ut före storskiftet på 1800-talet. I ett 
av husen bor Pernilla och David Franzén. Deras 9 hästar är ett 
trevligt inslag i byn, för att inte tala om vilken landbygdsvård 
de bedriver! I N Harebo är det verkligen hästarna som håller 
landskapet öppet. 

Även i Kajsa Larsson hage möts vi av tre sällskapliga hästar, 
som vill hälsa. Kajsa går handelsprogrammet på gymnasiet 
i Nybro och pendlar dagligen mellan hemmet i S Harebo 
och skolan. Framtiden? Ja, efter avklarad utbildning, lockar 
storstaden. ”Men”, säger Kajsa, ”efter en tid återvänder jag 
nog till hembygden!”

I ett nybyggt (-78) hus vid vägen mot Hamburg, bor ”harebo-
sonen” Bo Sunesson och hans hustru Gunilla. Härifrån driver 
Bo sin byggnadsfirma. Efter några år som ”lärling” hos Karl-
Erik Elofsson, blev han sin egen och byggde två villor i sin 
hemby, en åt sig själv och en åt sin syster. Och på den vägen är 
det! Uppdrag saknas inte – han har fullt upp att göra. 

Bara i N Harebo har han nyligen fixat nya tak på tre gamla 
mangårdsbyggnader. Förra året tog renoveringen av Långasjö 
kyrka mycket tid i anspråk. Bo Sunessons byggnadsfirma är 
flitigt anlitad och han är en välkänd profil i bygden.

  

Utvandrarleden
När man passerat N Harebo ”tätort”, kommer man till den 
punkt, där Harebosjön och sjön Löften möts. Mellan sjöarnas 
respektive spetsar går Utvandrarleden fram. Den kan man 
följa utmed Löftens strand och passerar då ett par små torp: 
Löftesholmen och Nybygget. Jag blir verkligen sugen på att 
gå den här vandringsleden! Göte berättar, att sjön Löften är 
en fiskrik sjö, samt att husbehovsfisket hade stor betydelse 
för familjerna förr. Även handlaren Johan August Pettersson 
fiskade och sålde eller gav bort(!) fångsten. Vi får betänka, att 
om det bor 37 personer i hela Harebo idag, så var det, i början 
av 1900-talet, fråga om betydligt fler, som skulle mättas!

Och går vi tillbaka till 1800-talet får vi lägga till c:a 15, oftast 
barnrika torp och backstugor, till bebyggelsen i Harebo! 

Där haren har sin gång....
Något mer som bör sägas om Harebo? Ja, namnet kanske, var 
kommer det ifrån? – Ja, säger Göte.

Inte vet jag säkert, men nog finns det harar här alltid. Gott om 
harar. Byn gör verkligen skäl för namnet! Och det finns annat 
vilt också! Vildsvin t ex, ständigt ökande i antal. Och så har vi 
en flock dovhjortar om c:a 10 djur, som strövar här i markerna. 
Rikt fågelliv, inte minst vid sjöarna. Där kan man om våren 
höra rördrommens ihåliga tutande.  Och fiska kan man även i 
Harebosjön.  Det blir nog en isgädda innan isen går upp!

Stort tack till Göte, som varit guide och informatör!

Annika Hjalmarsson
Lästips! 
Långasjökrönika 1997    Harebo skola, Katarina Jonasson
        Skolminnen från Harebo, Alf  Oskarsson
        Sista åren vid Harebo skola, Gert Sandberg
        Handlar´n i Harebo, S Johansson/K Jonasson
Långasjökrönika 2001    Skolminnen från Harebo skola, Gun-Britt  
        Erlandsson Karlsson
        Nysnö, Sune Johansson

Källor:         Göte Melin, m fl.
        Gård och by i Långasjö socken

Norra Harebo

Hästar i Norra Harebo
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Musiklivet i                     
Långasjö församling
I en landsbygdskyrka, som den i Långasjö, kan man regelbundet ta 
del av levande musik. Vid gudstjänster och förrättningar förekom-
mer orgelmusik, psalmsång, pianomusik, solistmedverkan, körsång, 
barnsånger, instrumentala inslag. Vem har ansvar för att kyrkans 
musikaliska arv förs vidare och utvecklas och vårdas?  Det har en 
mycket viktig person – kantorn! I Långasjö heter hon Britta Mård.

Britta Mård – kantor och pianist
Britta tillträdde tjänsten som kantor i Långasjö församling 
2006. Då var hon redan en välkänd person i församlingen. 
Hon hade uppehållit tjänsten på deltid i några år och des-
sutom arbetat på 

Allégården i 14 år! Musikintresset har följt henne sedan unga 
år. Hon började spela piano som 10-åring, för kantor Magnus 
Hellström i Älmeboda, och utvecklade sitt pianospel bl. a på 
Kronobergs folkhögskola och senare som elev till pianisten 
Kåge Dominique, professor vid musikhögskolan i Malmö. 
Hon har även genomgått UHÄ:s musikpedagogiska kurser 
i pianometodik. Britta är en säker pianist och brukar både 
spela solistiskt och ackompanjera sångare och musiker. Orgeln 
kom in sent i hennes liv, egentligen inte på allvar förrän 2004. 
Efter två års kantorsutbildning och svenska kyrkans grund-
kurs i Oskarshamn, var hon äntligen behörig att få fast tjänst 
i Långasjö!

Lilla kören
Jag har stämt träff  med Britta i Sockenstugan en eftermiddag 
i januari. Hon har just avslutat en övning med Lilla kören. Sex 
glada skolbarn i åldrarna sex till tio år har sjungit och fikat 
under trivsamma former tillsammans med sin kantor. Jag får 
en liten pratstund med gänget. Barnen svarar ivrigt på mina 
frågor. – Det är roligt att vara med i kören, bedyrar de. – Det 
är kul att sjunga och körledaren är bra. – Pianot är också bra, 
tycker någon. – Ibland kan det vara svårt att lära sig nya sånger, 
men det brukar ordna sig. Överst på ”10 i topp listan” för 
barnkörens repertoar ligger: Mamma Mia, Du lilla ljus, Om 
du har ett äpple, Släpper du loss lite gung, Främling och Måne 
och sol. Ingen dålig repertoar, eller hur?

Varierande uppgifter för kantorn
Britta berättar om allt som ingår i en kantors uppgifter. Att 
vara kantor är ett socialt jobb. Man träffar människor i alla 
åldrar och i många olika livssituationer. Barnkör, skolklasser, 
konfirmander, brudpar, dopfamiljer, sörjande, ”daglediga”, 
pensionärer, åldringar. Man är på sätt och vis både kantor 
och diakon. 

Söndagens gudstjänst – veckans höjdpunkt
En viktig uppgift är, att, tillsammans med prästen, ansvara 
för sång och musik i söndagens gudstjänst. Britta tycker att 
det är viktigt att söndagens tema följs upp i psalmer, körsång 
och orgelmusik. Då blir gudstjänsten en fin helhet. Den avs-
lutande orgelmusiken (postludiet) bör tolka stämningen och 
budskapet. 

Musikgudstjänster och musikcafé
Det är också av betydelse att anordna andra typer av samlin-
gar än söndagens högmässa. Ibland är det musikgudstjänst i 
kyrkan. Då kan man känna sig friare i sitt musikval. Man kan 
låta grupper, sångare och musiker framträda – både proffs och 
amatörer. Vi har även prövat att ha Musikcafé i Sockenstugan, 
med god uppslutning.

Kontakt med skolan
I kantorns uppdrag ligger också att ha kontakt med skolan. 
Präst och kantor brukar medverka på olika temadagar, t ex vid 
påsk och jul. Luciafirandet sker i samverkan mellan skolan, 
församlingen och Röda Korset. 

Dagledigträffar och andakt på Allégården  
Britta är också ansvarig för de s.k. dagledigträffarna i Sock-
enstugan. Det är hon som ordnar musikunderhållning eller 
annan aktivitet. Dessutom spelar Britta på Allégården vid den 
andakt som hålls där varje torsdag och även vid andra tillfäl-
len, som lörd. 6 feb, då kyrkokören medverkade med sång på 
äldreboendet.

Kyrkokören 
Varje församling behöver en kyrkokör. Den har en viktig 
uppgift i att vara delaktig i och ”förgylla” gudstjänsten, säger 
Britta. För deltagarna i kyrkokören betyder den gemenskap och 
sångarglädje. Ibland samverkar vi med andra körer i pastoratet 
och då känns det extra roligt. 

Britta Mård och Lilla kören

Festhögmässa 2009
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Britta understryker att nya sångare alltid är välkomna till kören. Ja, 
det är faktiskt en uppmaning till dig som läser detta: Ta dig en funder-
are på, om du inte skulle ge körsången en chans! Tänk på alla goda 
biverkningar: gemenskap, friskvård, glädje.....Är du dessutom man, är 
du extra välkommen. Män är en bristvara i kyrkokören!

Sång bidrar till barns utveckling
Den pigga barnkören sprider idel glädje. Britta ler varmt, när 
hon talar om sina unga sångare. Som mål har Britta att så ett 
litet ”sång-frö” i var och en av dem. Dessutom är det, enligt 
forskare, så, att musik, i likhet med dans och rörelse, bidrar till 
barns utveckling och inlärningsmöjligheter! Lilla kören startade 
2006 och består idag av nio sångare. Ibland samarbetar man 
med Kyrkans Juniorer, Miniorer och konfirmander, som på 
Kyndelsmässodagen 2010. 

Det är roligt nästan jämt!
Musiken genomsyrar Brittas liv. – Att vara musiker är ett sätt 
att leva, säger Britta. Fritid och arbete går in i varandra. Britta 
trivs med sin livsuppgift. – Jag är så glad att få jobba i en 
församling med ett rikt gudstjänstliv och en trogen skara som 
möter upp varje söndag! 

Det är roligt nästan jämt! 
Och, tänk, nu har jag fått ett nytt arbetsrum och snart en egen 
dator!

Annika Hjalmarsson

Kyrkokören besöker Allégården 

Kyndelsmässodagen 2010

LEVA – ett nytt pastorat
Långasjö – Emmaboda – Vissefjärda – Algutsboda har 
sedan årsskiftet bildat ett gemensamt flerförsamlings-
pastorat. Förkortat bildar bokstäverna det trevliga och 
positiva ordet LEVA! Och förhoppningen är just att det 
nya pastoratet ska ge mer liv åt de fyra församlingarna. 

Tre nya präster är anställda: Ulla Sköldh Jonsson i Långasjö, 
Hanna Stark i Algutsboda och Magnus Persson i Emmaboda 
med särskilt ansvar för konfirmander, ungdomar och skola. 
Dessutom finns detta år en pastorsadjunkt (en präst som gör 
sitt första år i en församling) Susanne Johansson från Gnosjö 
och kvar från tidigare är Bo Harlad Brunzell och kyrkoherde 
Anette Geyer. Hela det gemensamma kyrkliga arbetslaget med 
präster, musiker, pedagoger, vaktmästare och kyrkogårdsar-
betare har ett 20-tal medarbetare och håller nu som bäst på 
med att bygga upp samarbetet och undersöka vad man kan göra 
tillsammans. Entusiasmen är stor och det planeras för fullt!

Gemensam konfirmationsläsning
Nya människor och en ny organisation ger möjligheter till 
nytänkande och kreativitet, så att församlingarnas verksam-
het ska bli ännu mer ”LEVAnde”. Ett konkret uttryck för 
det nya samarbetet är samordningen av konfirmandarbetet. 
Ungdomarna läser uppdelade i två grupper tillsammans i 
Emmaboda i anslutning till skoldagens slut. Ungdomarna 
känner ju varandra från högstadiet och har kompisar i alla de 
fyra församlingarna. Nyligen var församlingspedagoger och 
präster samlade en heldag ute på Mundekulla för att dra upp 
riktlinjerna för 2010/11 års konfirmandarbete.

Samarbete Vissefjärda - Långasjö
En annan nyhet i det gemensamma pastoratet är att Långasjö 
och Vissefjärda församlingspräster samarbetar. Det betyder att 
Bo Harald Brunzell leder gudstjänster av olika slag i Långasjö 
emellanåt och att Långasjös präst tjänstgör även i Vissefjärda. 
Därutöver får Långasjö kyrka ibland besök av kyrkoherden 
Anette Geyer eller någon av de andra prästerna. Alltså fler 
ansikten och röster att möta i Långasjö.

Nya rum i Sockenstugan
I Sockenstugan, som ju har ett rikt förflutet som skola och 
bibliotek och mycket mer, har nu två nya arbetsrum skapats 
för musiker och präst. Barngrupperna har fått ett mysigt rum 
på vinden inrett och ommålat med hjälp av tidigare konfirman-
der. Nu är det lätt att nå både Ulla och Britta, som kommer 
att finnas på plats under större delen av veckan. Välkomna 
att hälsa på!

Ulla Sköldh Jonsson
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Fastlagsbullar i fastan?
Hur hänger det egentligen ihop att vi mumsar i oss härligt 
gräddiga semlor eller fastlagsbullar i fastan? Är inte det 
en tid för fasta, undrar många?

I den muslimska traditionen firas fastemånaden Ramadan och 
då avstår man under den ljusa delen av dygnet från att äta och 
Ramadan avslutas sedan med en fantastisk fest med mat och 
presenter.  Fastan är en metod som finns i många religioner, 
men fastar man verkligen i den kristna traditionen?

De allra flesta skulle nog svara nej på den frågan, men det finns 
faktiskt en kristen fastetradition och fastan är en av kyrkans 
äldsta andliga övningar.

Den kristna fastan inleds på Askonsdagen som infaller 40 dagar 
före påskdagen – om man räknar bort söndagarna som aldrig 
är fastedagar i kyrkan. På Askonsdagen firas i många kyrkor 
en Askonsdagsmässa, då man som gudstjänstdeltagare kan få 
ett kors i aska tecknat på sin panna som ett tecken på att jag 
vill gå in i fastetiden med eftertanke.

Tre riktiga festdagar
Dagarna före Askonsdagen, som kallas Fastlagen, är egentli-
gen tre riktiga festdagar. Fastlagssöndagen, Blåmåndagen eller 
ibland Bullamåndagen eller till och med Fläskmåndagen och så 
Fettisdagen är dagar då man skulle äta gott och mycket, som 
t ex semlor inför den långa fastan.  I katolska länder är detta 
karnevalstiden med just fester och karnevaler. ”Carne vale” är 
latin och betyder ”farväl kött”.

Så var det på medeltiden även i Sverige. Då var festen stor och 
fastan sträng. Under fastan avstod man kött och ägg, vitt mjöl 
och mjölk, lyx och sex och späkte sig lite extra för att riktigt 
kunna leva sig in i det lidande som Jesus gick in i på sin väg till 
korsfästelsen på Långfredagen. Sedan kom reformationen och 
fastesederna avtog alltmer. Och idag har vi nästan inga fasta 
regler kvar för en kristen fasta. Så vad ska vi då ha den till? 

Låt fastan få bli en tid för eftertanke! 
Alla behöver pauser i livet och fastetiden är därför en gåva till 
oss alltmer stressade människor. Det är en inbjudan att under 
en begränsad tid prova en annan livsstil – enkelhetens och 
eftertankens. Hur ser mitt liv ut? Lever jag som jag vill eller 
har jag kommit in i mönster som jag behöver bryta? Det kan 
handla om mat, motion, relationer, alkoholvanor, arbetsmängd 
… Fastan kan vara ett tillfälle att ”vända om”, att tänka nytt, ta 
en ny ansats. Tänk att under 40 dagar välja bort något centralt 
i ditt liv för att inse vad som egentligen betyder något.

Låt fastan bli en tid för andra! 
Fasta i andlig bemärkelse har egentligen inget med kroppsvikt 
att göra, utan är en metod att flytta fokus från mig själv till 
relationen till människor runt omkring mig och till Gud. En 
fasta behöver inte inrikta sig på mat. Poängen är att det jag får 
över av tid, energi, omsorg eller pengar kan ges till andra – min 
familj, vänner eller människor långt borta.

Egoismen tar gärna över och solidaritet är inget modeord. Men 

under fastan får jag fråga mig vad jag kan göra för att hjälpa 
någon annan, alltifrån att skänka pengar till välgörenhet till att 
ställa upp som barnvakt åt grannen.

Låt fastan bli en tid att avstå! 
I vår tid och i vårt land vet många inte längre vad det är att 
längta och att vänta. Vi ska ha allt direkt! Men att avstå från 
lyxkonsumtionen, TV-tittandet, favoritmaten eller dataspelan-
det under en tid för att ta mer tid för familjen eller bönen eller 
till att läsa goda böcker kan ge nya perspektiv på livet. Genom 
att fasta visar jag solidaritet med övriga världen. Vårt liv i över-
flöd här får konsekvenser för människor i andra länder. 

Med andra ord så är det mycket upp till dig vad du vill göra av 
fastan! Livet man lever under fastan kan ju bli ett sundare liv, 
där man tar sig tid för det som egentligen betyder mest. Men 
ta vara på den och gör något bra av den, då blir påskens fest 
så mycket större.

Ulla Sköldh Jonsson

     

Kom med och sjung! 
 

Lilla kören (barnkör) 
Övar torsdagar kl 12.40 - 13.30 

 

Kyrkokören 
Övar tisdagar kl 18.30 – 20.00 

 

Tycker du om att sjunga, oavsett ålder, är du välkommen med. 
Det finns alltid plats för fler. Att sjunga är friskvård och glädje. 

Under våren övar vi bl a till ”Mässa i viston” 
 

Hör av dig till Britta Mård på tel. 0471-254 62! 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dagledigträffar i Sockenstugan 

    

Onsdag 24.2 kl 14.00  Hjärtats nyckel 
med Olle Björngren och Britta Mård 

 

Onsdag 24.3 kl 14.00 Munkarnas Burma 

Ulla Sköldh Jonsson visar bilder och berättar 
 

Onsdag 28.4 kl 14.00 Skånska Lasse 

med Stefan Elm och Britta Mård 
 

Välkomna! 
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LÅNGASJÖ FÖRSAMLING 
Gudstjänster och program under våren 2010 
 
Alla onsdagar 08.00 Morgonbön (Vintertid i Sockenstugan) 
Alla torsdagar 16.00 Andakt på Allégården 

 
7.3 3:e Söndagen i fastan 10.00 Gudstjänst med dop. Mottagande av nya  
   kyrkvärdar. U Sköldh Jonsson 
14.3 Midfastosöndagen 16.00 Mässa BH Brunzell.  Sång: Tanja Ojanemi. 
   Brödbod 
21.3 Jungfru Marie Bebådelsedag 16.00 Mariamässa. BH Brunzell. Sång: Åsa Cederholm 
28.3 Palmsöndagen 14.00 Mässa med små och stora. Dop. U Sköldh 
   Jonsson, O Hultin-Lange, Lilla Kören,  
   Miniorer och Juniorer. 
29.3 Måndag i Stilla veckan 18.30 Passionsandakt m ed Taizésånger 
30.3 Tisdag i Stilla veckan 18.30 Passionsandakt. Kyrkokören sjunger   
31.3 Onsdag i Stilla veckan 18.30 Passionsandakt med Heliga danser 
  1.4 Skärtorsdag 18.30 Skärtorsdagsmässa. U Sköldh Jonsson 
  2.4 Långfredag 10.00 Långfredagsgudstjänst. U Sköldh Jonsson,
   Kyrkokören 
  4.4 Påskdagen 10.00 Påskmässa. U Sköldh Jonsson, Kyrkokören 
   Trumpet: Fredie Moschna 
  5.4 Annandag Påsk 16.00 Ekumenisk Emmausvandring i Emmaboda 
11.4 2:a Söndagen i Påsktiden 10.00 Högmässa. M Persson 
18.4 3:e Söndagen i Påsktiden 10.00 Högmässa. BH Brunzell 
25.4 4:e Söndagen i Påsktiden 16.00 ”Mässa i viston” med Kyrkokören.  
   U Sköldh Jonsson  
30.4 Valborgsmässoafton 19.30 Musikandakt 
  2.5 5:e Söndagen i Påsktiden 16.00 Mässa. BH Brunzell 
  9.5 Bönsöndagen 10.00 Högmässa. U Sköldh Jonsson 
13.5 Kristi Himmelfärds dag 08.00 Gökotta på Klasatorpet. BH Brunzell. 
   Medtag kaffekorg! 
16.5 Söndagen före Pingst 16.00 Taizémässa. Kyrkokören från Vissefjärda. 
   U Sköldh Jonsson 
23.5 Pingstdagen 11.00 Gudstjänst med små och stora i Duvemåla hage 
   Alla pastoratets barnkörer. Avslutning för barn- 
   grupperna. 
30.5 Heliga Trefaldighets dag 10.00 Långasjö Gångedag – Gudstjänst. Kyrkokören, 
   U Sköldh Jonsson + inbjuden gäst. 
4-6.6   ”Världens fest” i Växjö.  
   Seminarier, föredrag, internationella gäster m.m. 
   (se: www.svenskakyrkan.se) 
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Från skola och barnomsorg i Långasjö 

Från föräldrastyrelsen

Så har föräldrastyrelsen kommit igång igen.  Vi får tacka för 
förtroende ni har gett oss och vi ska försöka förvalta detta på 
bästa sätt.

Tyvärr är det inte så lätt att få föräldrar att engagera sig i detta 
så viktiga arbete.  Ungdomarna är vår framtid och då måste vi 
också satsa på dem när de behöver oss som bäst. 

Lärare och personal på skolan gör ett jättejobb åt oss föräldrar 
men vi måste också ställa upp.  Till nästa val hoppas vi att 
finns det många sugna föräldrar som vill göra en insats för 
våra ungdomar. Vi har möjlighet att påverka deras utveckling 
och skolgång. Wow, vilken möjlighet för oss.

Vi som sitter i föräldrastyrelsen 2010 är följande:

Ordförande:   Magdalen Thiel

Vice ordförande:  Gunnar Magnusson

Kassör:     Daniel Forsberg

Sekreterare:   Susanne Albertsson

Vice sekreterare:  Martina Larsson

Skolnyttsredaktör:  Camilla Lennartsson 

Fritidsgårdsansvarig:  Jim Olsson                                                                             

Ledamöter :  Andreas Garami

   Henry Pirttijärvi

Personalrepresentanter : Representant från förskola

   Representant från fritidshem

   Britt-Marie Magnusson (Skola)

   Ingrid Bruze (Skola)

Faddrar:  Bo-Eddie Rossbol

                                         Lena Holmqvist 

Vi vill påminna om förslagslådorna som finns uppsatta i skolan. 
Är det något ni vill att vi ska ta upp lämna gärna Era förslag i 
lådorna. I skolan finns en pärm med alla protokoll om det är 
någon som är intresserad av att läsa dessa. Man kan också gå 
in på Emmaboda Kommuns hemsida www.emmabodakom-
mun.se. Under fliken för invånare, barnomsorg och skola finns 
föräldraråd. Gå till Långasjö Skola och klicka på protokoll. 

Varmt välkomna att höra av Er om Ni har några funderingar, 
idéer eller tankar.

Magdalen Thiel, Ordförande

Hej 

Här kommer lite information kring vad som hänt och kom-
mer att hända på Långasjö skola, förskola och fritidshem sista 
tiden. 

Den 1 mars är det kompetensutvecklingsdag för alla förskolor, 
skolor och fritidshem i hela kommunen och då kommer för-
skolan att lära sig mer om matematik, det är en unik chans 
att kunna ge barnen en matematisk grund att stå på redan i 
förskolan, genom att arbeta med praktisk matematik och bl.a. 
träna på olika begrepp som under, färre än, fler än o.s.v. Tanken 
är att vi sedan ska ha en ”röd tråd” genom förskoleklassen och 
skolan i ämnet matematik.

 Förskolan Skatans äldsta barn kommer att inviga och an-
vända en ny lokal som ligger vid Allégården detta p.g.a. att 
vi under vårterminen 2010 är väldigt trångbodda i ordinarie 
förskolelokaler.

 Under vecka 7 genomförde vi ett arbete under rubriken ”It-
säkerhet” för våra elever, personal och föräldrar genom Tomas 
Hall från AV-Media i Kalmar, under samma vecka hade också 
årskurs 5 fint författarbesök av Johan Unenge som bl.a. skrivit 
böckerna om Pontus och illustrerat ”Eva och Adam”.

Nu är det också fullt upp med arbetet kring ”Barnens budget” 
där eleverna på Långasjö skola liksom eleverna på alla skolor 
i Emmaboda kommun blivit tilldelad en summa pengar. Vad 
dessa pengar ska användas till ska eleverna bestämma genom 
en demokratisk process. Spännande att se vad det blir i år. Det 
kan faktiskt bli vad som helst, barn har livlig fantasi (kom-
mentar från en som har varit med om denna process under 
ett antal år).

Avslutningsvis kan jag också meddela att Räddningstjänsten 
kommer att ha en brandutbildning för barnen i årskurs 2 och 
5 under v 11 . Vi får väl hoppas att det inte blir så mycket 
praktiska övningar utan att skolan står kvar.

När jag nu läser igenom vad jag skrivit så känns det som det 
är fullt upp och lite till, men vi får ta igen oss lite på sportlovet 
i v 8.

Ha det bra önskar
Ingrid Bruze 

Och tänk att snart är våren här!
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Från Förskolan Skatan

Vi har många barn på Skatan nu vilket är jätteroligt. Men vi 
känner oss lite trångbodda så vi har blivit erbjudna en lägenhet 
på Allégården, den kommer 4-6 åringarna att använda under 
en del av dagen. De kommer också att äta sin lunch där.

Detta gör att de mindre barnen som blir kvar på förskolan får 
mer utrymme och mer lugn och ro. 

Vilken vinter vi har. Pulkabacken på Backegårdsvägen har vi 
använt flitigt i vinter. Efter mycket pulkåkning har det smakat 
gott med varm mjölkchoklad och en bulle eller skorpa.

Fredagen den 5 februari var det teater för 2-3 åringarna på 
Regnbågens förskola i Emmaboda, det var Westbergs teater 
som presenterade ”Vem är ensam” efter en bok av Stina Wir-
sén, det är kulturgruppen som bjuder in till det.

I mars är det de äldsta barnens tur att få åka på en föreställn-
ing då ska vi titta på föreställningen ”Alla döda små djur” som 
bygger på en bilderbok av Ulf  Nilsson.

Vintriga hälsningar från alla SKATOR

Från Skolan

Torsdagen den 14 januari hade vi en härlig utedag på skolan. 
Vi tillbringade den nere vid Långasjön. Här är några härliga 
bilder från vår dag:

Tre skridskor entusiaster: Axel, Dante och Viktor från 3:an.

Med en blå himmel som bakgrund står Emelie och Emma 
från 4:an.

Här har vi två glada tjejer - Elin från 4:an och så Jonna från 
F-klassen.
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Strands Maskiner
                            Långasjö
                                Tel. 070-671 24 54, 0471-502 20

Vilken härlig dag!!!

Självklart blir man väldigt hungrig av att vara ute i friska luften. 
Därför är det extra gott med hamburgare som Pontus och 
Oliver i F-klassen mumsar på.

 Något varmt att dricka behöver man också. Här ser vi Oscar 
och Olivia i 1:an.

Så här skrev några av eleverna om sina 
upplevelser denna dag:

Utedagen var väldigt rolig. Vi hade bra väder. Det var lagom 
varmt. Det var ungefär två minusgrader och solen sken lite. Det 
var hela skolan som var med, från F-6. Jag valde först skridsko 
och sedan pulka. Det gick jättebra att åka skridskor. De hade 
gjort en skridskobana. Jag tog en paus i åkandet och fikade. 
Man fick ha varm choklad med sig, det var jättegott. Jag åkte 
ju även pulka. Det gick bra och var jättekul. Vi åkte i en backe 
på Backegårdsvägen. Vi avslutade dagen med att sitta inne och 
måla. Det var skönt för man var trött. Det skulle vara jättekul 
om vi hade en sådan dag igen!

Elin årskurs 4

Jag åkte pulka. Det var jättefint väder och jätteroligt. Sedan åt 
vi korv. Det var gott, mmmmm. Jag var ute på isen också. Vi 
barn gjorde en isbana. Jag hoppas att vi gör det en gång till!

Oliwer årskurs 5

Den här vintern är otrolig! Det har kommit hur mycket snö 
som helst. Temperaturen har växlat lite, det har varit från 0 
till -23 grader. Snön har säkert varit 40 cm djup! Snön är så 
djup att Jack, min hund, nästan inte kan komma fram. Jag har 
gjort en tunnel som blev rätt så bra. Jack hjälpte mig att gräva. 
Några bussar har kommit försent till skolan. Det var för att 
en plogbil hade fastnat. En lastbil har också fastnat. Jag har 
åkt skridskor både med skolan och med familjen. Jag har åkt 
pulka i Mundekullabacken. Jag har också gjort en snögubbe 
som är gigantisk. Det känns som att den här vintern aldrig tar 
slut och jag vill inte att den ska ta slut!

Filip årskurs 4

I år har det varit jättekallt och mycket snö. I skolan har jag 
åkt skridskor och pulka. Jag gillar vintern jättemycket men 
skolbussen brukar komma försent. Hemma har jag byggt en 
snökoja med en tunnel. Hemma har vi en sjö som jag brukar 
åka skridskor på. Det har varit väldigt kallt den här vintern, ca 
-20 grader. På rasterna i skolan brukar jag åka pulka och leka i 
snön. I pulkabacken är det roligt. När jag åker pulka hemma så 
brukar jag åka i den blå pulkan. Man kommen långt med den. 
Ibland åker jag skidor i backen hemma, det är roligt! Snön har 
varit djup så det är roligt att hoppa i den.

Emelie årskurs 5
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Dahlskogs Träbearbetning
– för traditionen med byasåg vidare

I byn Plaggebo står byasågen, en Logosol bandsåg. För 
tillfället vill säga eftersom sågverket är mobilt. Jörgen 
visar hur enkelt det är att flytta den. – Man lyfter upp 
den i bakänden och fäster hjulen här. Sedan är det bara 
att köra. Efter traktorn då, förmodar jag, men nej, efter 
bilen såklart!
– Kunden kanske inte kan transportera iväg sina stockar 
hit, men det är inga problem för då kommer jag till dem 
med sågen istället, förklarar Jörgen.

Hela såghistorien började för ungefär 10 år sedan. Jörgen 
Dahlskog hade jobbat på sågverk i trakten, men ville prova att 
själv såga upp brädor från egen stock och fånga upp småkunder 
med egen skog. En mindre Solosåg från Logosol införskaffades 
och en hyvel därtill och så var det bara att köra igång. – Visst 
har jag gjort mina tabbar, men så lär man sig hela tiden!

Solosågen blev så småningom för liten och det var dessutom 
bökigt att såga med svärd och kedja. – Den här är mycket 
smidigare, säger han och visar bandsågbladet, och så blir det 
knappt något sågspån heller.

2007 blev han den första kunden i Sverige som köpte den här 
typen av Logosolsåg och det var ett himla pyssel innan den 
var i hopsatt.

Sedan dess har det rullat på med kunder mest från närområdet, 
men han har även varit på Öland och sågat cypress och fått 
förfrågningar från andra län. Men eftersom han kör timmerbil 
på heltid, så har han legat lågt med reklamen för företaget. – 
Det sprider sig lite undan för undan och så tipsar företaget 
som jag köpte sågen av. 

Sågen tar alla slags träd, jättegrova träd med en diameter på 
75 cm, nästan sju meter långa träd och allt från gran och fur 
till ek och asp, ja allt.

Det vanligaste såg jobbet som han får är grantimmer och det 
tar ca en dag att såga upp 20-25 stockar, lite beroende på vad 
det ska bli av stocken.

– Jag sågar ut reglar, brädor, stolpar, ribb med mera i alla 
dimensioner, berättar han. En del kunder kommer tillbaka 
med brädorna efter de har torkat och får dem hyvlade också. 
I hyveln gör han även lister, allt efter kundens önskemål.

Får han tid över sågar han upp lite brädor och reglar från egen 
stock och säljer.

Framtiden för företaget ser ljus ut. – Jag tror definitivt att det 
finns en marknad för den här typen av sågverk, så valde jag 
att satsa på den fullt ut, då skulle jag ha att göra! säger han 
optimistiskt.

Till de närmsta framtidsplanerna hör att bygga en snickarverk-
stad hemma på gården. 

– Plattan är gjuten, så det är bara att sätta fart på svärsönerna, 
säger han finurligt.

Jag tycker det känns kul att någon vågar satsa på denna lilla 
nisch. Och visst, efterhand som sågverken blivit så stora som 
de blivit och alla gamla byasågors klingor rostat fast så känns 
det ju bra att man kan ta undan lite egen stock och få den 
uppsågad till brädor. 

Katarina Jonasson

Jörgen Dahlskogs

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
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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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Rätta svaret på förra 
numrets korsord 
Vinnare blev Laila Gunnarsson, Kristian-
stad. Grattis säger vi och som pris får hon 
1 års prenumeration på Träskoposten. 

Redaktionen

Manusstopp för Träskoposten 2010

 Manusstopp Utgivning 
Nr 1  12 febr      26 febr
Nr 2  30 april     14 maj 
Nr 3  20 aug       3 sept 
Nr 4  5 nov      19 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 

FLERA PERSONER LETAR BOSTÄDER 
I VÅR KOMMUN JUST NU

Inför våren så är människor mer benägna att flytta till annat 
boende/bostadsort. Vi upplever just nu ett ökat intresse för 
flytt till Emmaboda kommun och vår region! 

Vi arbetar ständigt med våra presumtiva kommuninvånare och 
hjälper till med den service som önskas, exempelvis boende, 
arbete, fritid, besök med mera. 

Har du något hus eller annat boende som du inte själv 
nyttjar och som du vill hyra ut? Vi hjälper till att marknadsföra 
fastigheten gratis på vår webbplats www.emmaboda.se samt 
förmedlar din fastighet till intressenterna i vår databas.

Kontaktperson på Emmaboda kommun är Catharina Peters-
son, Box 54, 361 21 Emmaboda, tel. 0471-24 90 42, e-post 
catharina.petersson@emmaboda.se

VI SÖKER AMBASSADÖRER FÖR VÅR 
KOMMUN
I vårt arbete med att bli fler kommuninvånare, att förse våra 
företag med efterfrågad kompetens och att öka företagandet, 

med mera så behöver vi hjälpas åt. 

Den bäste och mest trovärdige ambassadören är den som 
lever och verkar på plats. Därför söker vi nu ambassadörer 
för vår kommun som vid förfrågningar från intressenter kan 
besvara/bekräfta tankar och funderingar som finns inför en 
flytt/etablering. 

Vill du vara med och utveckla Emmaboda i en positiv rik-
tning? Är du en blivande ambassadör? Hör då av dig till 
Weronica Stålered, tel. 0471-24 90 13 eller weronica.stalered@
emmaboda.se för vidare samtal. 

I november 2009 antog kommunstyrelsen Emmaboda kom-
muns marknadsplan som beskriver hur vi strategiskt ska 
utveckla vår kommun. Vill du veta vad vi ska göra de närmaste 
åren så hittar du vår marknadsplan på www.emmaboda.se 

Har du funderingar så är du alltid välkommen att höra av 
dig till oss. 

Weronica Stålered

Administrativ chef
Emmaboda kommun

Tel. 0471-24 90 13
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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 1-10
lösningen i Träskopostens brevlåda, 
Kyrkvägen 26, 361 95 Långasjö, senast 
den 15 april 2010.

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:


