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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 ut flyttad 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 Trä-
skoposten, 361 95 Långasjö.

Tema i nästa nummer
Vinternumret kommer att ha temat 

Berättelser och sägner.
Välkommen med tips och bidrag.

Redaktionen

Omslagsbilden 
Långasjön

Foto Ann Fransson

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

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

Bankgironumret till Långasjö Sockenråd 
är 5049-6561. Märk talongen “Stöd Trä-
skoposten”.

Träskoposten                
Nr 3  Hösten 2010

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 4 november
Utgivning  19 november
Utgivningsplan
Nummer  vecka
Vår  v.  9
Sommar  v.  20
Höst  v.  36
Vinter  v.  47

Insändare

Skadegörelse vid Långasjön
Det är någon/några som saboterar 
belysningen vi har runt sjön. En lykta 
är helt borta (bara stolpen kvar), 7 
lyktglas är spårlöst borta liksom 3 
lågenergilampor. Allt har skett under 
slutet av juli/början av augusti. Lykta, 
lyktglas och lampor kommer, förutom 
onödigt besvär, att kosta Naturvårds-
föreningen tusentals kronor att ersätta. 
Är det här rena busstrecket är det sorg-
ligt, är det ren stöld än mer beklagligt. 
Naturvårdsföreningen vidmakthåller 
och utvecklar vår sjömiljö helt genom 
frivilliga insatser. En verksamhet som 
alls inte borde behöva belastas med 
onödigt arbete eller kostnader av det 
här slaget. 

Stephan Karlsson
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Välkommen till Långasjö.....

...säger vi till var och en, som valt att slå sig ner i vår 
socken! Här finns plats för ännu fler! I byarna finns ännu 
tomma hus, i kyrkbyn finns lägenheter att hyra, då och då 
blir en villa till salu. I Långasjö finns livsrum och andrum. 
Här kan man njuta av både natur och kultur. Arbetstillfäl-
len erbjuds inom träindustri, vård, skola och omsorg på 
orten, det är lagom pendelavstånd till större samhällen 
och städer, eller varför inte starta något eget på plats?

Inom den träskoformade sockengränsen ryms i dagsläget 
infödingar, ingifta, inflyttade, återvändare och – vilket vi upp-
märksammar i detta nummer –  immigranter. Vad har lockat 
människor från Danmark, Tyskland och Filippinerna just hit till 
Långasjö? Är det kanske kärleken? Längtan efter det förlorade 
Paradiset? Önskan att byta storstad mot landsbygd? Äventyrs-
lust? Intresse för jakt och natur? Livskvalitet? En god miljö för 
barnen? Hoppas vi kan få svar i detta nummer.

Tänk, en gång var Långasjö nedtryckt av 3 km inlandsis. Då 
kryllade det inte av liv, precis. När isen sedan för c:a 11 000 
år sedan började smälta och isjätten så sakta drog sig tillbaka, 
kom de första växterna och djuren krypande söderifrån. Och 

efter dem följde de första människorna som bebodde vårt lilla 
stycke land. Så härstammar kanske några av oss från dessa tidiga 
immigranter. Andra finner sina rötter hos senare invandrare. 
Och alltjämt pågår immigrationen. 

VÄLKOMNA – HÄR FINNS PLATS!

Annika Hjalmarsson

Träskoposten – syfte 
Tidningen Träskoposten ges ut 4 gånger per år till samtliga 
hushåll i Långasjö socken. Tidningen informerar om vad som 
händer och sker i Långasjö socken med omnejd. Den är också 
en informationskanal för skola, föreningsliv och kyrkan i sam-
hället. Dessutom skriver man om små vardagliga nyheter som 
inte hamnar i lokalpressen men ändå har ett stort nyhetsvärde 
för invånaren i Långasjö.

Träskoposten har utkommit med fyra nummer per år sedan 
hösten 2002.

Från början var publikationen huvudsakligen ett informations-
blad för bygden, men har med tiden utvecklats till något av en 
kulturtidskrift. Livet i socknen speglas i olika teman. Rötter i 
historien, tonvikt i samtiden och öppningar mot framtiden. 

Syftet är att:

– informera om vad som händer och sker i Långasjö socken 
med omnejd. Mycket från skolan, idrotten, föreningslivet, 
kyrkan och företagen

– skriva om de små, vardagliga nyheterna som inte hamnar i 
ortstidningen, men ändå är intressanta för oss som bor här

– berätta om Långasjö sockens människor, utveckling, tradi-
tioner och historia

– vara en positiv tidning som läsarna längtar efter

– vara en återknytning för utflyttade långasjöbor

– öka intresset för bylivet på landet och speciellt för Långasjö 
socken

– även göra den tillgänglig utanför socknen, för t.ex. besluts-
fattare och turister

– kunna ges ut under flera år framåt

Redaktionen

Hjälp oss  
att hjälpa

Bli medlem i 
Långasjö 

Röda Korset

Höst vid Långasjön                                                 Foto Ann Fransson
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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!

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
   

Vi önskar Er varmt välkomna
Hasse med personal

Jan F:s 
Hydraulgrävning AB
Bredalycke 411   361 95 Långasjö 

Tel. 0471-50172 

Vi utför alla sorters 
grävningsarbeten

Säljer matjord, fyllnadsmassor, krossade massor och 
ved. 

Vi tar även emot asfalt och överskottsmassor för 
krossning på Östra Industriområdet i Lindås.

Mobiltel: 

Jan 070-269 08 26  Kim 073-081 14 47    
Tom 070-647 91 78
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Långasjö PRO
informerar 

Majmötet
Vid majmötet föredrog ordföranden protokollet från PRO-
distriktets höstmöte.

June rapporterade från KPR-mötet i Emmaboda.

Vi skrev lappar med önskemål om underhållning vid höstens 
möten.

Styrelsen fick i uppdrag att besluta programmet för hösten.

Efter kaffet underhöll Merjam Klein oss med egna och andras 
visor.

En stämningsfull och uppskattad underhållning som avslutning 
på vårens möten.

Höstens mötesdagar
24.e augusti. Christer Lundgren underhåller.

21.e september. Studieupptakt. ABF medverkar.

19.e oktober. Program är ej fastställt.

16.e november. Aktuell information.

13.e december. Lucia och julbord.

Läs annonsen lördagen före aktuellt datum.

Ulla Nilsson och Olle Henriksson

Höstkalender
September
6/9  Juniorerna börjar

7/9  Miniorerna börjar

7/9, kl. 18.00 Utvecklingsplan i Bygdegården

11-12/9  Kombinationstävling i Ridhuset

12/9, kl. 16 Luftgevärsskyttet börjar i Allégården

19/9, kl. 16.00 Musikgudstjänst i Långasjö kyrka

23/9, kl. 18.30 Samtalskvällar börjar i Sockenstugan

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

25/9, kl. 19.00 Dans i Bygget

26/9, kl. 10.00 Gemenskapsdag i Långasjö kyrka

27/9, kl. 18.00 Gympa med Korpen börjar

29/9, kl. 14.00 Dagledigträff  i Sockenstugan

Oktober

1/10, kl. 19.00 Musikal i Långasjö kyrka

10/10, kl. 18.00 Jaktvesper i Långasjö kyrka

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

20/10, kl. 14.00 Dagledigträff  i Sockenstugan

24/10  Tips & Bingopromenad - Rosa bandet

26/10, kl. 19.00 Bilrebus startar från Bygdegården

November
4/11  Manusstopp Träskoposten

16/11, kl. 14.00  PRO-möte i Sockenstugan

16/11, kl. 19.00 Musikal i Bygdegården

24/11, kl. 14.00 Dagledigträff  i Sockenstugan

December
13/12, kl. 14.00  PRO-möte i Sockenstugan

Se även Långasjö Församling informerar på sidan 29.

Långasjö 
Hästsportklubb
Hoppas alla har haft en skön sommar. 

Den 12 juni hade vi en regional dressyrtävling ”Sparbanken 
Eken dressyr” för stor häst vilket vi hoppas blir en årligen 
återkommande tävling. Det var tävlande från ca 10 mils radie 
som var här. Den 22 augusti hade vi en lokal tävling för stor 
häst vilken jag får rapportera om i nästa nr av Träskoposten. 
När detta skrivs har inte tävlingen varit. Det kommer också 
att vara en kombinationstävling den 11-12 september. På lör-
dagen är det dressyr och på söndagen är det hoppning. Den 
som får ihop bäst poäng och tävlar i båda dagarna vinner hela 
kombinationstävlingen. 

Hoppträningen för Katarina Torstensson börjar nu efter 
sommaren och den är tisdagar udda veckor i ridhuset. Vill du 
vara med kan du kontakta Helena/Karl-Erik på telefon 0477-
63101 eller mobil 073-0807087. Dressyrträningen för Ingrid 
Eriksson startar också på onsdagar varje vecka. Vill du träna 
dressyr kontaktar du Jeanette Petersson på telefon 0471-50307.

Susanne Gustafsson
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Sockenrådets styrelse 
informerar
Busstrafiken genom kyrkbyn

På begäran från barnfamiljer i Långasjö har Sockenrådets 
styrelse vädjat till ledningen från Dacke Buss AB om att 
bussar som inte måste gå genom kyrkbyn i Långasjö väljer 
den något längre vägen förbi "Tvillinggrindarna". 

VD för Flexbuss/Dackebuss, Krister Engdahl, har svarat 
att de nog kan styra om en hel del bussar så att de ej går 
genom samhället. Detta gäller naturligtvis inte skolbussarna 
och de bussar som går i linjetrafik genom Långasjö.

Sockenrådets fototävling

Vi fick många härliga bilder som svar på vår inbjudan i våras? 
Från början hade vi tänkt göra ytterligare ett vykort med bil-
der från Långasjö. Men så har vi noterat att det redan finns 
väldigt många vykort från bygden. Därför funderar vi på ett 
bättre sätt att använda de fina bilderna. Det finns olika tankar 
i Sockenrådets styrelse. Vi har tillsatt en arbetsgrupp som ska 
lägga fram ett förslag. Vi tar gärna emot idéer från läsarna. 
Hör av dig till Sölve Hjalmarsson, s.hjalmarsson@euromail.se 
Och vill du bidra med ytterligare några bilder, så går det bra.

Träskopostens syfte

Träskopostens redaktion har tagit fram ett dokument som 
beskriver Träskopostens syfte och finns att läsa på sidan 3. 
Detta har nu godkänts av Sockenrådets styrelse.

Sölve Hjalmarsson

LÄNGE LEVE LÅNGASJÖ!

Från olika håll i landet rapporteras att landsbygden 
utarmas och dör. Skolorna läggs ned. Bensinmackarna 
försvinner. Butikernas stängs. Ungdomarna flyttar.

Långasjö är alltjämt levande landsbygd. Här finns arbetstill-
fällen. Jord- och skogsbruk. Sågverk och småföretag. Service 
och turistnäring. Skola, barnomsorg och äldrevård. Detta och 
mycket annat har lyfts fram som positiva sidor i arbetet med 
en lokal utvecklingsplan för Långasjö.

Emmaboda kommun initierade arbetet med lokala utvecklings-
planer. Vid en samling i Sockenstugan i våras fick vi frågan: 
Vill ni i Långasjö vara med i detta arbete? Eller tycker ni att 
allt är bra som det är? – Det är klart att vi vill vara med, blev 
svaret. Ingenting är så bra att det inte kan bli bättre. Om man 
inte utvecklas och förnyas dör man.

Därför inbjöds till storsamling i Bygdegården den 19 maj ge-
nom en stor annons i Träskoposten. Det olyckliga inträffade 
att Träskoposten blev en vecka försenad. Trots det infann sig 
ett 40-tal långasjöbor till upptaktskvällen. Kenneth Nyberg, 
från organisationen Hela Sverige ska leva, satte igång proces-
sen. – Hur och med vad kan vi tillsammans utveckla Långasjö socken? 
var frågan. 

Mängder av idéer, önskningar och förslag till förbättringar 
framfördes: En lokal mötesplats med matservering, bastu vid sjön, 
skateboardbana, rastfaddrar, bättre kommunikationer, studiecirklar, flera 
bostäder, väntjänst och mycket, mycket annat. Förslagen sorterades 
i ämnesområden. Sex arbetsgrupper bildades med uppgift att 
vidareutveckla idéerna vid två träffar i början och slutet av 
sommaren. Gruppernas resultat har efterhand redovisats till 
processledaren.

Mera verkstad
Den 7 september kl 18 blir det uppföljningsträff  i Bygdegår-
den. Då ska den färdiga utvecklingsplanen för Långasjö slutre-
digeras. Ni som inte "hann med tåget" i maj kan hoppa på nu.

För nu blir det verkstad! Nu ska vi börja förverkliga våra idéer!  

En tanke, som inte dök upp vid samlingen i maj, har smugit 
sig på under sommaren: Borde vi inte också satsa på vad man 
kallar "hållbar utveckling"? Hur kan vi odla ekologiskt, bygga 
ekosmart, hushålla med energi, minska koldioxidutsläppen, 
välja miljövänliga produkter etc.? I socknen finns många som 
har kunskaper och erfarenheter värda att sprida och utveckla. 
Hur kan vi hjälpas åt? Studiecirklar? Artiklar i Träskoposten? 
Långasjö Sockens hemsida på internet?

Reagera gärna! Idén ska planteras i Sockenrådets styrelse. Vi 
skulle kunna samordna ett sådant projekt. 

Sölve Hjalmarsson
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I förfädernas spår
I slutet av maj var Ivar och Berit Johansson från Långasjö 
värdar åt oss, då vi besökte släktingar i Småland. Vi heter 
Greg och Susie Johnsson och är från delstaten Kansas 
USA.

Mina förfäder var Carl Gustaf  Johansson och Mathilda Peters-
dotter från Långasjö och Älmeboda. De emigrerade till USA 
med sin familj 1882. Carl Gustaf  var bror till Berits morfar 
Alfred Johansson i Allgunås.

Berit och Ivar hämtade oss vid Evedal vandrarhem och åkte 
vidare till Växjö där 

Berit´s dotter Anna med familj bjöd på 11-kaffe i sitt hem. Här 
träffade vi övriga i familjen och hade en trevlig dag tillsam-
mans, som avslutades med middag på Villa Vik och ett besök 
på Teleborgs slott.

Jag var intresserad av att besöka mina förfäders hem. Under 
besöket i Långasjö bjöd Berit och Ivar på en rundtur till många 
byar i området - Carl Gustafs föräldrahem i Allgunås och Ma-
thilda Petersdotters gamla föräldrahem i Askeberga Nöbbele.

Kvällen avslutades med att Berit och Ivars dotter Marie och fa-
milj bjöd på middag i Karsamåla. Vi besökte också Klasatorpet.

Efter emigrationen till USA, blev Carl Gustaf  och hans familj 
”homesteaded” på en gård nära staden Labolt, South Dakota. 
Min farfar Carl Fredrik Johnsson föddes på gården i en ”sod 
shanty” 1887. En ”sod shanty” är ett hus som byggts av gräs-
torvor från prärien.

Mina föräldrar bor fortfarande inom detta område och äger 
en av de ”homesteaded” gårdarna.

När mina förfäder lämnade Sverige, ville USA att människor 
skulle bosätta sig på de centrala slätterna. Varje familj fick 
tillgång 160 tunnland (65 hektar). De blev ägare till marken 
om de efter fem år hade byggt ett hem, odlat upp marken och 
kunde betala en avgift. Detta kallades “homesteading”.

Under vår semester i Sverige besökte vi också glasriket, kopp-
lade av med fiske på Öland och utforskade Stockholm. Sedan 
vi återvänt till USA har vi kontakt med varandra genom e-post. 
Vi skulle vilja återvända till Sverige någon gång i framtiden, för 
att besöka familjerna och se mera av detta vackra land

Jag har börjat lära mej svenska och läser Träskoposten.

    Greg och Susie Johnsson

Susie och Greg Johnsson

Öppet Hus på Södra Timber
Lördagen den 5 juni höll Södra Timber i Långasjö visning 
av sågverket. Medlemmar, anställda och pensionärer som 
tidigare arbetat på företaget eller Geijers som det tidigare 
hette var inbjudna för att komma och se anläggningen. 
Gensvaret var stort, 1 550 personer kom denna soliga 
lördag i juni.

Alla besökare fick en reflexväst som det var tryckt Södra på. 
Besökarna fick gärna ha dem på sig av säkerhetsskäl inne på 
produktionsanläggningens område. Under normal drift så är 
det krav på varselkläder på alla som befinner sig utomhus inne 
på området. Doften av nygrillade hamburgare, som Amigo 
serverade spreds sig över området. Alla besökare bjöds på 
hamburgare. Det serverades 1800 hamburgare den dagen, till 
alla besökare och till alla anställda som ställde upp och jobbade.

 Många av besökarna var speciellt intresserade av det nya 
höghastighetshyvleriet som är ett kombinerat justerverk och 
hyvleri vilket togs i drift under 2009. Rundvandringen som var 
2,2 km lång visade hela sågverksprocessen. Många av besökarna 
blev överraskade av vilken stor anläggning vi har i Långasjö. 
Det syns inte direkt förrän man kommer innanför grindarna.

I trädgården framför kontoret fanns många aktiviteter för 
barnen som hoppborg, ansiktsmålning, ponnyridning, kaniner 
att klappa, sitta i en truck och bli fotograferad och fiskdamm. 

Det fanns också möjlighet att provköra segway (en sådan som 
Dolph Lundgren körde i melodifestivalen) eller besöka de fö-
retag som visade sina produkter. Bland utställarna fanns bland 
annat Långasjö Växthus, Vapencentralen i Kalmar, Sparbanken 
Eken, Södra skog, Södra Interiör, Södra el, Södra vindkraft, 
VMF, Lantmännen och Emmaboda såg och trädgård.

Södra Timber i Långasjö lyckades med att ordna en intressant 
och trevlig dag med aktiviteter för stora och små. De hade 
även tur med vädret!

Susanne Gustafsson

Barnaktiviteter i trädgården
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Cupsommar
Sommaren är fotbollscupernas tid. Långasjöungdomar i 
olika kombinationslag har varit med i mindre cuper på 
nära håll och på några av landets största cuper.

Lindås/Långasjö P99 och P00 var med i Älmeboda cup 
första helgen i augusti. Både P99 och P00 gick vidare i gruppen 
som tvåa, och nådde en fjärdeplats totalt. Killarna var mycket 
nöjda med dagen, som fick medalj för sin fjärdeplacering. Från 
Långasjö kommer Jakob Arvidsson, Felix Henningsson och 
Oscar Svensson.

Emmaboda komb:s P98 kom 1:a i Sparbanken Ekens cup i 
Älmeboda som gick av stapeln den 7 augusti.

Grabbarna vann alla tre gruppspelsmatcherna, sedan semifi-
nalen med 12-0 och avslutningsvis finalen med 2-0

Emmaboda komb P97 var första helgen i juli, i Skövde och 
spelade i Skadevi cup. Laget gick till A-slutspel. Två vinster 
i slutspelet, där den första dramatiskt avgjordes på straffar, 
resulterade i kvartsfinal mot IF Tymer, där motståndet blev 
för tufft. I laget spelar Axel Hagström och Alfred Sjögren 
från Långasjö.  

Emmaboda komb P96, där Edvin Karlsson från Långasjö 
spelar deltog i Eskilcupen i Helsingborg. Man gjorde en fin 
insats, men drabbades tyvärr av en del skador och sjukdomar. 
Slutade i B-slutspel, där man tyvärr förlorade första matchen.

I Emmaboda IS P15 spelar ett gäng Långasjökillar.  André 
Steen, Rasmus Elmgren, Eric Carlsson Ståhl och Gunnar 
Jonasson. Laget var med i Gothia cup i Göteborg. Laget gick 
till B-slutspel. Det är en fantastisk upplevelse att spela Gothia 
cup. 1500 lag från hela världen deltar i denna, världen största 
fotbollscup. Våra killar mötte lag från bl.a. Tyskland och Norge.

Passa på att se ungdomsfotboll på idrottsplatsen söndagen 
den 19 september  kl 1500 , då våra yngsta i P02-03 Lindås/
Långasjö spelar poolspel mot något av lagen Madesjö, Pu-
keberg, Nybro IF Vit, Nybro IF Röd, Emmaboda, Orrefors/
Flygsfors. Alla dessa lag ska spela 2 matcher var. Detta är familj 
och fotbollsunderhållning på högsta nivå.

Ann-Helen Alexandersson

Felix Henningsson, Lindås/Långasjö P99 är nöjd med medaljerna som 
kammats hem i Sparbanken Eken cup i Älmeboda

Emmaboda komb P97 nådde kvartsfinal i A-slutspel i Skadevi Cup

P98 vann Sparbanken Eken cup i Älmeboda
Stående: Emil Fagerström, Erik Lindström, Anel Tanovic, Emanuel 
Gottfridsson, Felix Turesson, Albin Andersson
Liggande: John Welander, Albin Viktorsson, Jakob Samuelsson, 
Fredrik Lagerqvist, Frans Svensson, John Håkansson, Adam Hellborg, 
Lukaz Green, Isak Magnusson

Gympa med Korpen
Lättgympa för damer

Start 27/9 kl. 18.00

Långasjö gymnastiksal

Ledare: Margareta 

Hermansson
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Festlig nationaldag
Nationaldagen 2010 blev en strålande dag i Långasjö. 
Socknens föreningar, hantverkare och företagare visade 
upp sig för ett stort antal besökare från när och fjärran.  

Dagen fick extra glans genom att landshövdingen Sven Lind-
gren medverkade. Han talade tänkvärt om hur den gamla 
utvandrarbygden tagit emot impulser genom invandring från 
olika delar världen. Långasjö sockenråd och några föreningar 
i kommunen fick ta emot den svenska fanan ur landshövding-
ens hand. Johnny Andersson och Karl-Gunnar Gunnarsson 
representerade Lions Club. Gert Sandberg fick ta emot en 
silverplakett för mångårig insats i Länskommittén Sveriges 
Nationaldag i Kalmar län. Kommunfullmäktiges ordförande, 
Bo Eddie Rossbol, välkomnade nya medborgare i kommunen.

I sockenstugan visades film och utställning om Axel och Elisa-
beth Bergstrand Poulsen. På skolgården hade föräldrastyrelsen 
och fritidsgården aktiviteter för barn och ungdomar. Häftig 
rockmusik och skön solosång strömmade från lastbilsscenens 
högtalare. Runt Långasjön gick man tips- och bingopromenad. 
Och på flera platser kunde man stilla både hunger och törst.

Landshövding Sven Lindgren delade ut fyra fanor

Enligt god tradition avslutades dagen vid sjöverandan, där 
Lindås musikkår spelade, komminister Ulla Sköldh Jonsson 
talade och Naturvårdsföreningen bjöd på tårta. 

Men dagen slutade inte med tårta. Den 6 juni var en söndag. 
I kyrkan firades till sist gudstjänst där familjen Gunnarsson i 
Östergården medverkade med sång och musik.  
 

Sölve Hjalmarsson

Dans i Bygget 25 sept 
Vi börjar kl. 19.00 med att äta en buffé 
 

Alla nattvakter och 
medåkande, från Långasjö, 
inbjuds att delta gratis på 
detta evenemang. Anmälan 

för nattvakter till  
Mats Gunnarsson  

tel. 504 57 Backlights 
från Linneryd 

spelar till dansen 

Kaffe och kaka i pausen 
Entré 200:- 

Anmälan till:   Berit 0471-504 00 
Lillemo 070 – 626 84 68  Håkan 0471-503 70 (kväll) 

senast den 17sept 
Välkomna! 

Bygdegårdsföreningen   Nattvakten 

 

Backlights 
från Linneryd 

spelar till dansen 
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Lokal utveckling i Långasjö!

Som ett led i arbetet att skapa en attraktivare bygd ska alla nu få en möjlighet 
att vara med och direkt påverka utvecklingen och säga sitt om hur vi vill ha 
det i framtiden.

Vi arbetar med 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 blir vår egen men kommer också direkt att påverka 
kommunens kommande översiktsplan. 
Vi har hjälp av en extern processledare, Kenneth Nyberg, Sandviken. 
Kenneth har stor erfarenhet av arbete med utvecklingsplaner och har jobbat i 
stora delar av landet.
Vi började i våras!!

Så nu fortsätter arbetet!

• Tisdagen den 7 september kl 18.00 i Bygdegården, Långasjö

ALLA är hjärtligt välkomna !   Vi bjuder på fika och macka!

Missa inte detta tillfälle!!!

Välkomna!
                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Långasjö Hembygdsförening Långasjö Sockenråd

i samverkan med Emmaboda kommun

Sven Erik målvakt

Långasjö GoIFs 
sommarfest på 
idrottsplatsen
Lördagen den 14 augusti arrang-
erade Långasjö GoIF sommarfest på 
idrottsplatsen. Ett 70 tal medlemmar 
slöt upp.  Regnet uteblev, och utom-
hustävlingarna kunde genomföras 
som planerat. 

Straffsparksläggning på ordförande, 
Sven-Erik Karlsson och ytterligare ett 
par grenar med bolltema genomfördes 
och vanns av Patrik Henningsson, Roger 
Steen och Johanna Steen. 

På programmet stod ett proffsigt fram-
trädande av Kajsa Herbertsson, som 
spelade gitarr och sjöng. Vilken duktig 13 
åring vi har i kommunen – hon kommer 
säkerligen gå långt!

En supporterbänk tillverkad av Rickard 
Kautto möbel och specialsnickeri i Sib-
bahultsmåla invigdes. Föreningen har 
låtit tillverka den till minne av Herbert 
Svensson, en trogen supporter, som vid 
sin bortgång testamenterat en del av sina 
tillgångar till Långasjö GoIF. 

Kvällen avslutades med att deltagarna 
underhöll varandra genom att sjunga 
karaoke.

Ann-Helen Alexandersson

Provsittning av supporterbänken
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Intresset för jakt ledde till 
gårdsköp i Lida
Vi ska nu besöka familjen Fasmer i Lida. Familjen består 
av pappa Henrik, mamma Bente, Ida, som ska börja i 5:an 
och Carl, som ska börja i gymnasiet hemma i Danmark. 
Sommarveckorna har de tillbringat i Lida tillsammans 
med hunden Blackie 13 år. 

Nära till Lida
Familjen Fasmer från Esbønderup i Danmark har alltså 
hittat sitt lantställe i Lida. Med endast tre timmars resväg 
Esbønderup-Lida kan de tillbringa många veckoslut här. 
Sommarsemestern och julferierna förläggs också hit och för 
pappa Henriks del används huset som utgångspunkt vid olika 
jakttillfällen.

Bra läge
Det var Henriks jaktintresse som förde familjen till Sverige och 
Lida. Henrik har jagat i c:a 30 år, de senaste 10 åren i Sverige, 
och då med Kosta som utgångspunkt. Så småningom väcktes 
tanken att ha ett eget ställe inom 5 mil från Kosta. Och så hit-
tade man Lida 113 på nätet. – Lite väl centralt beläget, tyckte 
pappa Henrik. Han hade hellre velat ha ett ställe mitt inne i 
skogen. – Bra läge, tyckte mamma Bente, som gärna vill se lite 
människor runt omkring sig också. 

Varsam renovering
Det är nu snart två år sedan familjen Fasmer blev ägare till 
den lilla gården i Lida. Tid och arbete har lagts på renovering 
av huset. Och än finns mycket att göra. Under dörrmasoniten 
hittade man vackra spegeldörrar, under korkmattorna gamla 
trägolv, i köket en väl fungerande vedspis och i murstocken en 
härlig bakugn. Med varsam hand plockas det genuint gamla 
fram, samtidigt som man vill ha ett praktiskt boende.

Henrik jagar
Henriks största intresse är jakt och naturupplevelser. Förutom 
aktiv jakt leder han också kurser för blivande jägare. Nu på 
sensommaren leder han en nybörjarkurs i bockajakt i Kosta. 
Att jaga i Sverige är en större utmaning, än att gå med bössan 
i Danmark. Det som kallas skog i Danmark, är i svenskens 
ögon bara en liten dunge! I Danmark finns inte heller älg och 
vildsvin. Vilket vi kan skryta med i Sverige. – Ja, vildsvinen, 
säger Henrik. De kommer att bli ett jätteproblem, om inget 
görs. De har inga naturliga fiender. Endast jakt kan decimera 
stammen. Själv får Henrik rycka ut och knäppa ett och annat 
svin som bökat upp gräsmattor och åkrar i grannbyarna.

Bente lagar mat
Bente lagar mat och bakar bröd åt alla gäster som dyker upp. 
Får hon tid över tar hon en god bok eller åker på Loppis. Hon 
gillar den svarta vedspisen i köket. De kommer bra överens, 
Bente och vedspisen. Och den gamla bakugnen i murstocken 
har också tagits i bruk. Det är en stor konst att elda och baka 
i en sådan, men när det finns läromästare på nära håll, är det 

lättare. För i samma by finns ju Aina Alfredsson och hennes 
”däka” Anna-Carin, och de kommer så gärna och visar hur 
sånt går till! Och till vardags kan man alltid baka pizza i den 
gamla ugnen.

Ida och Carl
Vad sysselsätter sig då två ungdomar med ute på bondlandet? 
Ida sitter vid sitt ritblock och tecknar. Ibland är hon tillsam-
mans med grannflickan Emma, ofta har hon med sig en kompis 
från Danmark. 

Bad och fiske är också intressant. Carl kan nog sakna kom-
pisarna därhemma, men när två mopeder knattrar förbi på 
grusvägen, är han snabbt inne i ladan och plockar fram sin 
egen moppe och så bär det iväg tillsammans. 

Goda grannar
Det var oväntat och överraskande att bli så välkomnade av 
grannar i Lida. Man skulle kunna tro, att folk på landet är lite 
misstänksamma mot ”invandrare”, men icke så i Lida. Familjen 
Fasmer gläds åt all vänskap grannarna visat. Och vi, som är 
vanliga sockenbor, hoppas att familjen Fasmer ska trivas bra 
även fortsättningsvis och få många goda upplevelser i vår bygd. 
Och så måste vi se till att de får Träskoposten i sin postlåda - 
det har de saknat! 

Annika Hjalmarsson

Bente, Henrik och Ida Fasmer framför sitt hus i Lida

Viktiga objekt i Fasmers kök
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Brobyggare i transnationell 
hembygd 
Om danskar och tyskar som köper eller 
hyr hus i Småland

Sommaren 2008 intervjuade jag en handfull danska och 
tyska bofasta och sommargäster i Småland. Intervjuerna 
handlade om deras initiala önskan att komma till regio-
nen och efterföljande liv i regionen. Resultatet av detta 
arbete finns i den, år 2009, utgivna antologin Speglingar 
av Småland (av Isaberg förlag och med Inger Littberger 
Caisou-Rousseau, Maria Nilson och Carina Sjöholm som 
redaktörer). Här följer en nedkortad version av vad jag 
kom fram till.

Nybyggare och sommargäster i de röda 
stugornas land
Förvärvet av den småländska stugan, som gärna får vara röd 
och ha vita knutar och fönster, är ofta ett bestämt livsstilsval 
i en bestämd fas av livet. Processen att köpa och renovera ett 
gammalt hus på landet har drag av en rituell passage i det egna 
livet. För individer i medelåldern kan huset utgöra en förflytt-
ning in i den så kallade tredje åldern: en senare fas i livet med 
obestämd kronologi men med friheten från olika livscykelbase-
rade krav – utbildningsval, yrkeskarriär, familjebildning – som 
främsta kännetecken. 

Huset förväntas förverkliga ett friare liv i någon mening. För 
de återkommande sommargästerna utgör det sålunda en till-
flyktsort bort från storstaden i hemlandet. Och för nybyggarna 
som väljer att bosätta sig permanent i Småland är det nya huset 
inte sällan en form av självförverkligande som upphäver det 
inrutade liv som de känner till alltför väl från det egna landet.

Utvandrare med Småland som slump-
mässig destination
Alla tyskar och danskar som flyttar till Småland gör emellertid 
inte detta medvetet. För en del kan regionen tvärtom vara en 
slumpmässig destination när de söker arbete i Sverige eller 
söker sig hit av andra skäl. 

I detta fall kan det vara landsbygden snarare det småländska 
som lockar till inflyttning. Att bosätta sig i Eksjö, Värnamo 
eller någon annan småländsk stad är därmed uteslutet för 
dessa personer. Attraktionen i det småländska finns i själva 
realiseringen av ett liv på landet.

Stamgäster med friluftsliv och älgjakt i 
sikte
Många danskar och tyskar som söker sig till Småland gör 
naturligtvis detta för att kunna vara utomhus så mycket som 
möjligt. Det är friluftsliv och umgänge med naturen som lockar 
dessa långväga besökare. 

Den småländska landsbygden har med sina skogar, sjöar 

och berg nästan exotiska drag för tyskar och danskar. Den 
förknippas med tystnad och lugn, men också med den årliga 
älgjakten. Är man en regelbunden besökare i regionen, en så 
kallad inbiten stamgäst, kan det vara ett ypperligt tillfälle att gå 
med i det lokala jaktlaget om man önskar att lära känna bygden 
och dess befolkning.

Resenärer i lättillgänglighetens landskap
En gång i tiden låg Småland i tryggt förvar långt bortom allfar-
vägarna. I dag är regionen betydligt mer lättillgänglig, med alla 
sina Europavägar och stora landsvägar. Det moderna vägnätet 
gör det möjligt för de bilburna tyska och danska familjerna att 
nå sina stugor inom loppet av några få timmar och utan större 
besvär. Samtidigt kan den växande biltrafiken uppfattas som ett 
hot av dessa människor som vurmar för avskildhet och ro. Man 
bävar liksom för en framtida utveckling där allt fler medlem-
mar av de två egna nationaliteterna söker sig till regionen och 
samtidigt förvandlar denna till en plats där det blir allt svårare 
att uppbringa nämnda avskildhet och ro.

Bosättare i Astrid Lindgrens och Vilhelm 
Mobergs värld
Den småländska stugan har en stark symbolisk kraft för dans-
kar och tyskar. Den väcker till liv ett slags Bullerbyvärld där 
persongalleriet i Astrid Lindgrens fiktiva men realistiska värld 
plötsligt ter sig åtkomligt. 

Samtidigt förknippas stugan också med Fattigtorpet, såsom 
detta skildras i Vilhelm Mobergs berättelser om den indelte 
soldaten och torparen Gustav Rask i romanen Raskens och 
om Kristina och Karl-Oskar från Duvemåla i romanserien om 
utvandrarna. Bullerbyvärlden och Fattigtorpet ingjuter inte bara 
en viss känsla i det småländska boendet, utan bidrar också till 
en sorts historisk förklaring till varför man i vår egen tid som 
utomstående har möjlighet att söka sig till den småländska 
landsbygden. 

Regionens glesa befolkning liksom dess myckenhet av utrymme 
och lugna tempo får sin naturliga bakgrund i Mobergs och 
Lindgrens respektive berättelser om förtätad men oftast god 
gemenskap, om enkla materiella förhållanden och utvandring.

Avslutning
Småland håller på att förvandlas till en mångkulturell plats när 
tyskar, danskar och andra nationaliteter köper eller hyr ett hus 
i regionen. Min pilotundersökning av saken vittnar om att det 
rör sig om en starkt varierad grupp av människor och familjer 
som söker sig till den småländska landsbygden. Många är 
intresserade och öppna inför det som är deras nya hembygd. 
En och annan kan vara mer återhållsam med sina kontakter 
med de lokala omgivningarna. 

Oavsett vilket, alla framstår som en sorts brobyggare i den 
framväxande transnationella regionen.

Markus Idvall
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Steffen och Lisbeth
– danska grannar i Karsamåla!

De är nöjda med sitt liv som danska sommartorpare i 
Karsamåla och har vi tur kanske de flyttar hit för gott. 

De bor i Ejnars och hans familjs gamla hus. Till stället hör 
idag ett rött hus med vita knutar, ladugård, jordkällare, två 
åkrar och en tomt full av äppelträd. I tiden före, på Ejnars 
tid var det lantbruksdjur och potatisodlingar till husbehov på 
gården och han förvärvsarbetade för att det skulle gå ihop och 
Mary skötte alla barnen och hushållet. Först bodde den unga 
familjen i den gamla torpstugan som låg på gården, men den 
var så gammal och omodern och kall så de fick lov att riva den 
och bygga nytt. 1955 stod det nya huset klart och var en dröm 
av modernitet för familjen!

Och tänk, även idag är huset en dröm, fast den här gången 
för ett dansk par som under ett års tid noggrant letade efter 
ett fritidshus i Sverige innan de hittade rätt.

– Känslan när vi tittade på huset skulle vara ”Här kan jag tänka 
mig att bo” och precis så kände både Lisbeth och jag när vi var 
här och tittade första gången, berättar Steffen.

De hade satt lite olika krav på vad för slags hus de letade efter. 
Det skulle vara i skogen, men öppet runtomkring huset så solen 
kunde lysa in, det skulle vara ute på landet lite för sig själv, inte 
för dyrt, inte för många danska grannar omkring (då kan man 
lika gärna bo kvar hemma säger Lisbeth) och max 35 mil att 
köra hemifrån.

Hus avverkades i Hässleholm, Olofström, Ronneby och Gul-
labo och så kom de hit till Karsamåla i oktober 2005 och allt 
som de sagt stämde, allt var så bra, så de slog till. – Först hade 
vi tänkt oss ett fritidshus i Danmark, men de är så fruktansvärt 
dyra. Ett sådant här ställe kostar betydligt mer i Danmark! 
utbrister Steffen. 

De är verkligen flitiga besökare, minst var tredje helg året runt 
kommer de hit och de firar sommarsemester, höstlov, jul och 
påsk här och kör med glädje varje gång de trettio milen från 
Ringsted (6 mil från Köpenhamn). 

Hemma i verkligheten arbetar Lisbeth som produktionsplan-
läggare på en fabrik som tillverkar frörensningsmaskiner. 
Steffen är polis på Interpol i Köpenhamn och har i många år 
samarbetat med svensk polis gällande internationell brottslig-
het. Hemma i Danmark finns också tre vuxna barn och sex 
barnbarn. Alla kommer gärna hit och delar semesterbostaden 
med Steffen och Lisbeth!

Vad uppskattar de mest med Sverige? 
– Att här är sådan frihet och ro, säger Lisbeth. De bara njuter 
av stillheten. I Danmark bor de i hus på landet, fast med bara 
åkrar omkring så ljudet från motorvägen hörs hela tiden och 
biltrafiken på deras väg är hyfsat intensiv. Det är aldrig tyst, 
får jag veta. Men här är det tyst, ja, det är något att tänka på 
och uppskatta!

Umgänget med svenskarna tycker de är okomplicerat, de har 
redan lärt känna många här och har känt sig välkomna från 
början.

Innan de köpte hus här hörde de så mycket om ”Förbuds-
sverige” och hur krångligt allting var i Sverige, men det är 
inget de har upplevt något av. – Det är Danmark som är ett 
förbudsland, inte här! säger Lisbeth och skrattar

Favoritplatsen på tomten är den rätt nybyggda verandan som 
tronar på baksidan av huset. Där lyser solen ända till kvällen 
och där försöker de vara så mycket som möjligt. När de inte 
är på verandan är de på sjön eller på någon å och paddlar. 
Den där gula kanoten på biltaket far förbi ute på vägen titt 
som tätt, i regn och solsken. Överhuvudtaget är friluftsliv och 
sport något som de ägnar sig mycket åt. Golf  i Törestorp med 
fler golfbanor, boule hemma på grusgången, vandringsturer, 
åka båt i Blekinge skärgård och ha koll på både svampar och 
fåglar i närområdet. 

– Vi njuter när vi kommer hit! säger Steffen. Dessutom tar de 
del av det som erbjuds i trakten som musikkvällar vid Långa-
sjön, julottan i Långasjö kyrka och naturligtvis Träskoposten!

– Vi kanske flyttar hit när vi blir pensionärer, säger de och 
menar att kontakten med barn och barnbarn inte blir svårare. 
Barnen bor ändå långt från dem i Danmark, så det blir samma 
sak.

De är så välkomna!

Katarina Jonasson, text och foto

Steffen och Lisbeth Nielsen
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Marilyn Fransson
– en långväga långasjöbo
Hon flyttade över halva jordklotet från Filippinerna till 
Sverige på åttiotalet och fann så småningom kärleken i 
Långasjö. Idag ser hon sig inte själv som en invandrare 
utan som en äkta Långasjöbo. Hon bor här, jobbar här 
och vet det mesta om vad som händer i byn.

Först reder vi ut lite kring landet Filippinerna i Sydostasien. 
Filippinerna är till ytan nästan lika stort som Norge, består av 
7 100 öar och har en befolkning på ca 98 miljoner. 24 miljoner 
av dessa bor i huvudstaden Manila. Det är riktigt mycket folk! 
Och många tar chansen och flyttar till andra länder i världen.

Marilyn är uppväxt med 10 syskon och sin mor och far i sta-
den Iloilo på ön Panay i distriktet Visayan. Föräldrarna hade 
lantbruksdjur, självhushållsodlingar och odlade ris. – Du ska 
tro att jag är snabb på att sätta risplantor! säger Marilyn och 
visar med blixtrande rörelser hur det går till. Naturligtvis fick 
syskonen hjälpa till med diverse sysslor hemma, men föräld-
rarna tyckte det var viktigt med utbildning. Alla syskonen 
har därför gått 10 år i grundskolan och sedan 4 år på collage. 
Marilyn var synnerligen aktiv under collageåren och spelade 
basket, badminton, baseboll och påstår att hon tack vare detta 
fortfarande har jättebra kondis! Dessutom sjöng hon i kör och 
spelade teater i många år.

Efter collage jobbade hon som butiksbiträde i en fotoaffär och 
som butiksvakt i Manila innan det var dags att flytta till Sverige. 
Marilyn hade träffat en svensk man och det blev giftermål och 
flytt till Saleboda i norra Blekinge. 

Efter 10 års äktenskap skilde hon sig och flyttade med barnen 
till Långasjö och anledningen var tomaterna…!? Marilyn för-
klarar. De sista åren i Saleboda jobbade hon på tomatodlingen 
här i Långasjö och när det blev uppbrott så fick jobbet styra 
val av bostadsort. Väl i Långasjö träffade hon en tvättäkta 
Långasjö-son, Pelle Fransson och nu bor hela familjen med 
barnen Saiza och Emily i Pelles föräldrahem i Strängsmåla. 
Äldste sonen Marc är utflyttad och jobbar för tillfället i Norge.

Efter 10 år på tomatodlingen slutade hon där 2004 och fick 
genast jobb som lokalvårdare på Bjurbäcksskolan. Marilyn har 
även städat på banken i Långasjö, på dagis i Långasjö, Visse-
fjärda, Lindås, överallt! utbrister hon. På fritids i Långasjö har 
hon jobbat extra i ett par år och sedan 2008 har Marilyn en 
fast tjänst som lokalvårdare på Långasjö skola.

Marilyn är glad och berättar om sitt liv med inlevelse och många 
skratt. I 13 år har hon bott här i Långasjö och det känns som 
hon är född här. Hon är uppdaterad på folk, händelser och 
skeenden, engagerad i Långasjö GoIFs supporterklubb och 
har koll på varenda unge. Livet här verkar passa henne som 
handen i handsken. Men livet på Filippinerna saknar hon inte 
jättemycket. – Jag skulle inte klara av att flytta tillbaka dit. 
2005 åkte hela familjen på en fem veckor lång semester till 
Filippinerna och hälsade på Marilyns mamma, syskon och 

syskonbarn. Marilyn visar bilder från paradisstränder, släktträf-
far, exotiska djur och växter och de hade en toppensemester, 
men bo där……

– Det är för varmt, för mycket avgaser i städerna, trängsel 
och lukt rabblar hon. Jag vande mig snabbt vid lugnet här i 
Sverige, det är stor skillnad mot Filippinerna. Här har jag allt 
jag kan önska mig!

Och när hon säger att hon trivs jättebra här så ser hon bara 
glad och nöjd ut.

Hur var det att komma till det kalla landet Sverige första 
gången? Marilyn tvekar inte på svaret. Det var inte svårt. Hon 
kom i maj när allt blommade och var vackert och skönt. Maten 
kanske kändes lite ovan med potatis till varje måltid, men det 
löste hon genom att laga dubbla måltider. Nu tycker hon maten 
här är god, gillar knäckebröd och kaviar och annat svenskt. 
Men ändå hörs ett sting av saknad i rösten när hon pratar om 
en del frukt och grönsaker som inte finns här i Sverige. – Man 
äter nyttigare på Filippinerna, mycket fisk och grönsaker och 
maten är inte stark.

Just maten har kommit att bli en signatur för Marilyn här i 
Långasjö. När hon lagat och sålt filippinsk mat på Långasjögil-
let har kön varit lång och maten tagit slut! Efter den succén blev 
det många anbud, så Marilyn har lagat asiatisk mat på bland 
annat Dans i Bygget, till festligheter hos Långasjö GOIF, till 
dagis – och skolpersonal. Marilyns man Pelle intygar att hon 
lagar jättegod filippinsk mat, även om det är vardag hemma hos 
dem. Men vi andra som inte får äta hos familjen Fransson efter 
jobbet får pröva på att laga Marilyns egna recept på vårrullar. 
Hittills har det varit hemligt men publiceras i detta nummer, 
endast för Träskopostens läsare! Se sidan 35 i tidningen.

Katarina Jonasson

Marilyn Fransson
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Paradiset i Parismåla
I byn Parismåla vid sjön Törns strand har familjen Re-
decker hittat sitt drömställe. Först en liten presentation 
av familjemedlemmarna: 
Pappa Gernot gillar jakt och är gärna ute i naturen. I 
Tyskland är han medarbetare i hembygdsföreningen och 
kommunen. Mamma Jutta gillar också att vara i ute i na-
turen. Hemma i Tyskland sjunger hon i kyrkokör, deltar i 
läsecirkel, är medarbetare i kyrkan, hembygdsföreningen 
och kommunen. Gernot och Jutta har varit gifta i 32 år 
och har barnen Felix och Anna. Anna bor i Berlin. Felix är 
sedan ett år tillbaka gift med Jana. Det unga paret ägnar 
sig gärna åt fiske och dykning.

Så här berättar Jutta:

Borstbindare
Familjen Redecker lever och arbetar tillsammans i Vermold/
Bockhorst, i närheten av Bielefeld, mellan Hannover och Düs-
seldorf, i en liten och mycket vacker by. Sedan 75 år finns där ett 
familjeföretag, ”die Bürstenmanufaktur Redecker”, grundat av 
Gernots far. Felix och Jana är den 3:e Redecker-generationen. 
Kärleken till naturen är viktig för alla, därför använder firman 
bara naturmaterial som hästtagel, växtfibrer och inhemska 
träslag i tillverkningen. 

I stället för en stor firma-fest vid firmans 75-årsjubileum, for 
alla 25 medarbetarna med buss till Parismåla, för att tillbringa 
fyra sköna dagar tillsammans. Vid detta tillfälle hade vi stor 
hjälp av Melsene Laux. Vi hade en fin guidning i den vackra 
kyrkan i Långasjö och i sockenstugan fick vi lära oss mycket 
om de två lokala konstnärerna Elisabeth Bergstrand-Poulsen 
och Gertrud Lilja. Vid kaffestunden på Klasatorpet var som 
alltid Ruth Elofsson på plats och betjänade oss!

Drömställe via internet
Vi hittade vårt nya ”andra-hem” på modernt vis, via internet. 
Vi träffade Henrik Malmquist, mäklare i Emmaboda, och kom 
för första gången till Parismåla 2 januari 2005. Genast tog vi 
omgivningarna till våra hjärtan, lugnet och tomten vid sjön 
Törn. När vi skulle gå in i huset, sa Henrik: ”Och nu går vi 
tillbaka till 1800-talet!” Ock verkligen! Alla rum, all utrustning, 
inklusive tak och golv var, precis som på Klasatorpet, mycket 
kärleksfullt restaurerade. Vi var genast säkra på, att här ville 

vi stanna!

En lägre växel
Vi har sökt oss till Sverige på våra semestrar, eftersom land-
skapet är så vackert. Vi blir alltid så vänligt bemötta av män-
niskorna och vi älskar vatten!  Här är ingen stress! Vi tycker att 
det är underbart, att kunna lägga i en lägre växel, när vi lämnar 
Tyskland. Inte bara på gatan, utan även i livsstilen! 

Vi behöver inga varma strandsemestrar och framför allt inte 
den därmed följande stressen. Hemma i Tyskland är dagarna 
naturligtvis väl inrutade. När vi är i Parismåla lagar vi mat, 
paddlar kajak, fiskar och är mycket utomhus. Vänner från 
Tyskland kommer ofta på besök.

Härliga människor!
Och så har vi träffat så många härliga människor. Våra trevliga 
grannar Arnold och Zenta, som nu har flyttat till Långasjö, Bill 
och Susanne med barnen Otto och Agnes, och Siv och Göte, 
som bor nära oss, hjälper oss gärna och finns alltid där för oss, 
när vi behöver dem. 

Vi går också gärna i kyrkan i Långasjö. Thomas Lindh  pre-
senterade där Melsene för oss. Sedan dess är Melsene och jag 
mycket goda vänner.

Ett oförglömligt bröllop
En verklig höjdpunkt för oss i Sverige var, när Felix och Jana 
gifte sig. En vecka efter att renoveringen av Långasjö kyrka 
var klar, sammanvigde Thomas de båda där. Den borgerliga 
vigseln var i Parismåla, vid sjön, och festen var på Klasatorpet. 
30 vänner och familjen hade kommit till Långasjö på grund 
av bröllopet och stannade i fem dagar. Familjen Redecker 
tackar än en gång hjärtligt för en fantastisk fest och all hjälp 
av många långasjöbor!

Ser fram emot fler upplevelser
Förra året deltog jag i Sång och Gång-kursen i Mundekulla 
tillsammans med Melsene och Veine. Det var mycket speciellt, 

Jutta firar midsommar på Klasatorpet

Familjen Redecker och deras medarbetare framför huset i Parismåla
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En stenhuggare och en 
trädgårdsmästare – möt 
Per och Lis Engelsmann
Mer än en vandrare och cyklist har förbluffat hejdat sig 
på sin färd genom det småländska landskapet just hos 
Per och Lis Engelsmann i Trollamåla. För här kan man 
inte bara susa förbi. – Vad är det jag ser? undrar man 
häpet. En runsten? Stenskulpturer smakfullt utplacerade 
i en välansad trädgård? Inte särskilt likt en traditionell 
smålandstäppa – och ändå så smakfullt! Så spännande 
och så lekfullt! 

När vi nu ändå trampat på bromsen och stannat upp, kan vi 
inte låta bli att ta kontakt med invånarna i det lilla röda två-
våningshuset. Vi måste bara få reda på vilka personer som är 
upphovet till denna spännande och inspirerande miljö! Här får 
vi lära känna Per och Lis Engelsmann, två danska pensionärer 
som satsar tid och kraft på att tämja småländska stenar och 
småländsk natur till en trivsam liten park. 

Per och Lis Engelsmann bor på Smidelyckan i Trollamåla. 
Namnet på stället låter oss förstå, att det en gång i tiden fanns 
en smedja här. Och vad kan passa bättre? Per är utbildad smed! 
Han påbörjade smedutbildningen i sin ungdom i Australien, 
fullbordade den i Köpenhamn och har sedan dess arbetat som 
smed och maskinreparatör i både Australien och Danmark. 
Det är nu tolv år sedan Per och Lis hittade sitt drömställe här 
i Trollamåla. Egentligen sökte de sommarhus i Ljungbytrakten, 
men av en tillfällighet hade deras mäklare även Smidelyckan till 
salu. Erbjudandet i Ljungby var inget att ha, men när Lis och 
Per tagit sig på slingrande vägar till objektet i Trollamåla, blev 
det kärlek från första stund! Detta var deras ställe! 

För tolv år sedan väcktes också Pers intresse för stenhuggeri. Ja, 
egentligen var det Lis, som blev intresserad, för Pers räkning! 
Hon kände helt enkelt på sig, att stenhuggning skulle vara en 
perfekt hobby för Per. (Eller hade hon redan då en vision av 
hur hennes småländska trädgård skulle se ut?) Per gick en kurs 

3;5 ton runsten i Trollamåla

Bröllopsfest för Jana och Felix på Klasatorpet

eftersom vandringen ägde rum i Långasjö med omnejd. På det 
sättet lärde jag känna omgivningarna på ett annorlunda sätt.

Vi är så glada att få medverka i Träskoposten! Vi läser tid-
ningen sedan en lång tid tillbaka och får den också sänd till 
oss i Tyskland. 

Till alla i Långasjö säger vi: 

Tusen tack för det vänliga bemötandet i socknen. Vi ser fram 
emot ännu fler sköna upplevelser och är ständigt nyfikna på 
vad landet Sverige och dess invånare har i beredskap för oss!

Text: Jutta Redecker       Översättning: Annika Hjalmarsson

SALONG LAILA
LÅNGASJÖ

Allt inom hårvård

Tisdag 8.30 – 19.00

Onsdag 8.30 – 19.00

Torsdag 8.30 – 17.00

Tfn 0471- 503 49

Granvägen 7
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i Köpenhamn. Och si, det passade Per att betvinga den hårda 
stenen. Och råvara finns det ju gott om i Småland! Och tradi-
tion! Hela Småland är fullt av monument över den ihärdiga 
kampen med stenen. Smidelyckan är omgiven av stenmurar 
och nu är också trädgården prydd av skulpturer av varierande 
slag. Maffigast är runstenen!

3,5 ton väger den – makarna Engelsmanns runsten. Den är 
hämtad i Trollamåla-skogen. Hur då? kan man undra. Jan 
Fransson, förstås. Jan transporterade den till Pers arbetsplats 
på Smidelyckan och sedan tog det Per ett år att behandla den! 
Nu pryds den av en kraftfull runinskription och självaste 
Midgårdsormen slingrar hemlighetsfullt i bakgrunden. När 
stenen färdigställts var det dags för Jan Fransson igen. Att 
flytta den från arbetsplatsen till dess nuvarande plats framför 
huset. Och vad står det på den då? Pröva gärna att tyda texten 
på stenen med hjälp av bifogat run-alfabet, innan du läser ut-
tydningen nedan!

Halva året vistas Lis och Per i Trollamåla, andra halvan bor 
de i Köpenhamn. Vad har de då hittat i Trollamåla, som inte 
finns i Köpenhamn? – Frid. Tystnad. Stillhet. ”ROLIGHET” 
(danska).  Och så skogen och allt utrymme runt omkring. Och 
ett riktigt Emil i Lönneberga-hus med två våningar och öppen 
spis! Goda och trivsamma grannar, hjälpsamma och öppna 
sockenbor.  Trevliga sammankomster och arrangemang. Lis 
och Per deltar gärna i bygdens ”uteliv”. Vernissage i Garvare-
gården, Sjöcafé, midsommarfirande på Klasatorpet, national-
dagsfirande, julnattsmässa........

Men hur kan en dansk heta Engelsmann? Jodå, Per har skäkt-
forskat. Namnet kommer från Pers släkt i Tyskland (!). Det 
härstammar från de engelsmän som var i tjänst vid tyska hovet 
en gång i tiden. De var ju engelsmän och kallades rätt och slätt 
för det och så blev det ett tillnamn. 

Så enkelt kan det vara! Och så mycket göms i en spännande 
trädgård! – Här bor två etablerade konstnärer, trodde jag. Och 
så var det Per och Lis Engelsmann! Han: en utbildad smed och 
maskinreparatör, som tämjer stenar.  Hon: en kontorsassistent 

Per och Lis Engelsmann

Runalfabet (futharken)

som älskar att se en nyklippt gräsmatta, som hon just lagt sista 
handen vid. Vi önskar dem allt gott och en härlig fortsättning 
på sin tid i Trollamåla!

Annika Hjalmarsson

Runskriften utläses: DANERNAS PER ENGELSMANN 
RESTE DENNE STEN TIL MINDE OM HANS TID HÄR 
I TROLLAMÅLA I SVEAFOLKETS LAND.

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, Bufféer 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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Gunnar Alsmark
Migration har ständigt präglat mitt liv. När jag som ung 
avslutar min skolgång har jag bott på sju olika orter runt 
om i södra Sverige. När jag nu som gammal avslutar min 
yrkesverksamhet i etnologi har jag arbetat i två länder, 
fem städer och bytt bostad ett dussintal gånger. Minst!
Dessutom, min huvudsakliga inriktning som forskare 
och lärare har varit – migration! 

Det är mot denna bakgrund man skall se min relation till 
Långasjö, och till Ekeboryd där jag för mer än tre decennier 
sedan köpte ett ganska så fallfärdigt litet ställe intill sjön Törn. 
Vilken betydelse detta skulle få för mig kunde jag väl knap-
past ana den höstdag 1977, där jag står med Martin och John 
Johansson på trappan till boningshuset. Och tur kanske var det.

Alla som renoverat ett hus som det i Ekeboryd, där det mesta 
var fel, utom läget, vet att man knappast kan överskatta vare sig 
kostnader eller arbete. Ändå har det nästan alltid varit roligt, och 
ett fantastiskt bra sätt att komma in i en bygd på. Fortfarande 
ser jag Långasjö mycket ur ett hantverkarperspektiv och har 
med åren förvärvat en viktig nyckel i mötet med människorna 
här. Hittar man inga andra samtalsämnen är åtminstone hus-
byggen ett oslagbart kort.

En annan ingång till bygden var mitt samarbete med John 
Johansson, hembygdsföreningens ordförande. Åren runt 1980 
arbetade vi kring temat ”Leva i Långasjö” med intervjuer, bok-
projekt, foto och film. Det var en spännande och lärorik tid, 
om än tekniskt långt jobbigare än vad många i dagens digitala 
värld kan föreställa sig. 

Under 1990-talet när mina barn var små kom jag också att 
bo här permanent några år med långpendlingar till Lund och 
Köpenhamn då och då. Inte minst höstmörkret är en höjdare 
tycker jag, som försörjt mig på att läsa och skriva - och gillar 
vedeldning. Och barnen stortrivdes på förskolan i Långasjö, 
liksom jag med de möjligheter tiden då gav att bättre lära känna 
bygden och dess invånare. 

Men vänner och kontakter behöver underhållas, så också hus 
och tomt. Med den dubbla bosättning som kom att karakte-
risera merparten av mitt invandrarskap var detta inte alltid så 
lätt. Särskilt som jag alltid hade skrivbordsarbeten med mig upp 
till landet och behövde min tid till koncentration i lugn och ro. 

Att ha kunnat göra detta i en miljö jag alltmer lärt mig älska 
blev en stor tillgång. Under ett brokigt, dynamiskt liv som 
mitt har Ekeboryd alltmer kommit att utgöra en fast punkt, 
en konstant av trygghet och stilla igenkännande. Skogen då 
undantagen, som dominerade landskapet när jag flyttade hit 
med alla sina spännande stigar och snår, salar och gläntor. 
Alltför många stormar och slutavverkningar har gjort mig, och 
bygden, betydligt fattigare.   

 Slutligen, betraktas jag över huvud taget som invandrad, även 
nu efter 30 år med hus och hem i bygden? Många ser mig nog 
mer som en ihärdigt återkommande sommargäst, trots att jag 
med min familj bor här av och till året om. Och ytterst få, tror 
jag, ser mig som Långasjöbo? Då måste familjen ha bott här 
minst i tre generationer, det fick jag veta redan när jag flyttade 

hit. Äger man sedan inte i mantal satt jord kan det vara svårt 
nog ändå.   

Nåja, det där påståendet möter antropologer världen över och 
är verkligen en sanning med modifikation. All immigration 
inbegriper dessutom både en extern och en intern identifika-
tion. Själv känner jag mig som en Långasjöbo, om än rätt an-
norlunda den gängse uppfattningen. Ungefär som med många 
etniska invandrare som kan känna sig som svenskar, även om 
de inte de definieras så av alla i majoritetsbefolkningen. För 
mig räcker det långt nog!

 

Gunnar Alsmark

Gunnar Alsmark flankerad av bröderna Martin och John Johansson på 
trappan till boningshuset i Ekeboryd

Vi har bussar ni söker oavsett
storlek och resmål 

Alltid till bästa pris

Långasjö

Tel 0471-502 80
Fax 0471-505 95
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Ekensberg 1:13
Tåget rullar in på perrongen och Emmaboda möter upp 
med den klassiska bilden från 70-talet, det lilla torget 
framför tågstationen med sina rader av bruna huskrop-
par med det allra mest nödvändiga som bankkontor, 
livsmedelbutik, systembolag och apotek. Detta är inte 
slutstationen utan bara början på en spännande resa in i 
en bygd full av gamla berättelser från en tid då fattigdom 
präglade Småland.

Vidare ut ur småstaden slingrar sig skogsvägen mot för mig 
okända mål. Den flera hundraåriga eken står lutat mot gran-
skogen alldeles ensam och talar sitt språk om en svunnen tid. 
De röda stugorna växlar landskapet med skog och sjöar och 
små åkerlappar med oändliga stora stenar som talar för att det 
var ett evigt slit att få mat på bordet.

Detta är mitt drömlandskap och varken jag eller min flatcoated 
retriever Zack kan bärga oss från att få komma ut och erövra 
skogsmarkerna både till fots och med pensel och akvarellåda. 
Ekeboryd är slutstationen och huset vi ska bo i ligger med 
fantastisk utsikt över blankt vatten och stolta furor där husen 
är omringade av ekar och stora stenar som ramar in det vackra 
landskapet. Åh vad jag njuter…

Nu nio år senare vet jag att det var början på en gammal dröm 
som jag fått sedan barnsben. Tänk att jag fått möjligheten att 
träda in i den småländska miljön och fått känna hur Emil i 
Lönneberga, Pippi Långstrump och framförallt Barnen i Bul-
lerbyn kände när de trampade gräset och skogarna i Småland. 
Jag tackar Astrid Lindgren för att ha delat med sig av sin historia 
och stora tankar till så många människor. 

Men jag tackar också de människor i bygden som varit öppna 
och mottagande när man kommer som främling till annan 
ort, vilket inte är alldeles enkelt och självklart. Att känna sig 
som främling i sitt eget land gör nog de flesta som flyttar till 
en ny plats och det gäller att hitta de nycklar som gör att man 
blir insläppt. För mig har nycklarna bl.a. varit att söka mig till 
ridhuset i Långasjö där mycket engagemang och ideellt arbete 
ligger bakom. Engagemanget för bygden från byborna är 
ständigt i fokus från både gammal som ung och detta ser jag 
som en av hörnstenarna i Långasjö.

Intressanta mötesplatser har också varit Klasatorpet, Möjlighe-
ternas hus, affären Kupan som Röda korset förestår i Emma-
boda, de många loppis- och antikbodar som finns lite överallt. 
För där uppstår de intressanta samtalen med människor som 
bär sin historia och via sakerna kan berätta om platser och 
upplevelser som i sin tur skapar närhet och möte men också 
vidare kontakt. Även de många kulturevenemang som finns har 
gjort att jag känt mig hemma. Långasjö har numera ett härligt 
galleri Garvaregården som gör att konst och konsthantverk 
har tagit ett stort steg in i bygden.

Denna sommar har jag arbetat lite extra med förskole- och 
fritidsbarn. 

Under en våra matstunder den första dagen frågar den lille 
pojken bredvid mig som är 4 år:

– Kommer du från Sverige? 

– Ja, jag kommer från Skåne som ligger i Sverige. 

Pojken såg strax nöjd ut och svarade:

– Jag kommer från Lindås! 

Min skånska dialekt förvirrade honom men med beskedet om 
att Skåne ligger i Sverige kände han sig nöjd.

Jag vet också att det finns baksidor med att komma som främ-
ling till en bygd där saker och ting har en viss ordning som tar 
tid att koda av. Men det handlar om att ge och ta. Våga öppna 
upp och se nya möjligheter. Det är inte alla gånger det är det 
bästa att göra som man gjort i alla tider utan man måste se 
att möten med nya människor skapar möjligheter och att man 
kan byta erfarenheter. Våga pröva nya metoder… Det är inte 
att förglömma att nycklarna man hittar är färskvara och måste 
underhållas. 

Främling kommer man alltid att vara i den bemärkelsen att 
man inte är född i bygden men jag njuter av det för livet blir 
lite mer spännande och fantasin utmanas av allt som ska upp-
täckas. Men utan tvekan har skogen varit den plats som utan 
betänkligheter öppnat upp sitt Småland för mig och Zack!

Anna Rosén

Anna Rozén med hunden Zack

Ekensberg/Ekeboryd naturreservat
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Familjen Bulang har    
emigrerat till Långasjö
Hur gör man när man emigrerar idag? Hur är det att 
emigrera till Långasjö? Det är dags att sudda ut Långa-
sjös eviga stämpel som utvandrarbygd. Om en bygds 
meriter är 150 år gamla är det läge att blicka framåt. Min 
första fråga till familjen Bulang blir därför: Varför valde 
ni att lämna ert hemland och emigrera till Sverige och 
Långasjö?

– Det var en känsla vi hade. Vi kände oss inte helt bekväma 
i Tyskland och det kändes inte som om det fanns någon bra 
framtid där för oss och för våra barn. När vi kom hit kände 
vi att vi kom hem. Här levs livet lugnare. Det finns en annan 
livskvalité här, säger Tessa och Ronny. I Tyskland lever folk 
för att jobba. Här jobbar man för att leva, fortsätter Ronny.

Tessa kommer från en liten tysk ö i Nordsjön nära Danmark. 
Ön heter Sylt och det fnissar de nu gott åt eftersom det ju på 
svenska blir någonting som man lägger på pannkakorna. 

Ronny är uppvuxen i ett samhälle i östra Tyskland, nära Dres-
den. I 8 år jobbade han som marinsoldat med placering på ön 
Sylt. Ronny jobbade som logistiker och med försvarets sjukvård 
och räddningstjänst. Sedan utbildade jag mig till mekaniker, 
men då hade vi redan börjat planera vår flytt sedan länge. I 3 
år planerade vi flytten, berättar Ronny. 

– Vi hade varit i kontakt med svenska ambassaden i Tyskland 
och med migrationsverket. Det finns även mycket information 
på nätet om hur man ska göra för att få flytta till Sverige, säger 
Tessa. Man måste kunna uppvisa att man klarar sin försörjning 
under ett års tid. Ronny berättar vidare att man inte får några 
bidrag eller stöd från svenska staten när man inte kommer 
som flykting, utan man måste försörja sig själv från dag ett. 
Man måste visa att man har en fast adress för att få förlängt 
uppehållstillstånd, när de tre månadernas turistuppehåll har 
passerat. Efter fem års leverne i Sverige kan man få svenskt 
medborgarskap.

Anledningen till att det blev just Långasjö vi kom till var att det 
var här som huset fanns, svarar Tessa på min fråga om varför 
de valde att flytta just hit. Vi var på semester i Halland när vår 
mäklare kontaktade oss om ett intressant objekt. Vi åkte tvärs 
genom Sverige och visste direkt att hit ville vi flytta. Förutom 
ett stort hus med stor trädgård så fanns här både dagis, skola 
och affär och det var det som avgjorde saken, säger hon. 

Tidigt på morgonen den 28:e juni 2006 rullade bilen iväg 
mot deras nya hem. Möblerna var skickade i förväg.  – 
Men hur kändes det då när ni startade motorn och er 
flytt hit var ett faktum? – Det var kanske först då som vi 
kände oss lite osäkra för en stund, svarar Tessa. Tankar 
snurrade i huvudet: Hur ska det bli? Hur ska barnen få det? 
Jag kände hur starkt förtroende som barnen har för oss 
vuxna. De är små och flyttar dit vi flyttar och litar på oss.                                                                                                                    
17.00 samma kväll som de startat klev de över tröskeln till sitt 
nya hem i Långasjö. – Vad tänkte ni då? undrar jag nyfiket. – Oj, 
här var det mycket att renovera, skrattar Tessa till svar. Senare 
på kvällen gick vi och la oss och sov som stockar! Det gör vi 
fortfarande varje gång vi ska sova. Här är så tyst! säger Ronny. 

Efter några dagar lånade vi grannens telefon för att kunna prata 
med familjen i Tyskland. Sedan var det dags att ta kontakt med 
Telia, arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Det var inte 
så lätt att sätta sig in i allt när man inte kan språket. Dessutom 
fick vi uppleva något typiskt svenskt, nämligen semesterstängt. 
Det var mycket väntan där i början, minns Ronny. Men nu har 
vi själva semester mitt i sommaren och tycker det är självklart! 

I augusti började både Tessa och jag på SFI, svenska för 
invandrare, berättar Ronny. Under sju månader studerade de 
innan det var dags för muntligt och skriftligt slutprov. Det är 
oerhört imponerande hur stort ordförråd och vilket bra uttal de 
båda har efter endast fyra års användande av svenska språket.

Mina fördomar, om att det är svårt att komma in i ett svenskt 
litet samhälle på landet, kommer på skam. – Alla var så hjälp-
samma, säger Tessa. Vi har otroligt hjälpsamma grannar och 
personalen på dagis hade sådant tålamod med oss. 

Ronny fick jobb på Södra i Långasjö där han har nytta av sina 
mekanikerkunskaper. Nu arbetar han där som maskinrepara-
tör . Tessa fick höra att den person som städade på banken 
i Långasjö skulle sluta. – Genast dagen efter ringde jag till 
banken och fick komma och presentera mig. Jag fick jobbet 
och är så tacksam gentemot banken för att jag fick börja där, 
säger Tessa. Dessutom blev det så att Tessa startade sitt eget 
städföretag och har nu sju fasta kunder.

Bendix 8 år och Benita 6 år, har liksom sina föräldrar funnit 
sig, minst sagt, väl till rätta i Sverige. – Jag gillar scouter och 
simning, fotboll och Nintendo, säger Bendix. Det gillar jag 
med, säger Benita och sedan mina Barbies förstås, fyller hon 
i. Familjen bor i ett barntätt område och det är nära till lek-
kompisarna som bor längs gatan.

Som avslutning undrar jag vad de skulle ge för råd till andra 
nyinflyttade. – Man måste vilja leva och anpassa sig, säger de 
båda. Man ska ställa sig frågan om man är beredd att lämna 
det gamla. Det gäller att vara beredd på att allt är annorlunda 
och man ska planera flytten noggrant. Livet här blev inte som 
vi tänkt oss utan bättre, säger Ronny. Vi har ett fantastiskt liv 
här. Jag saknar ingenting. Möjligen korven ”currywurst”, säger 
Ronny och skrattar.

    Malin L Gunnarsson

Ronny och Tessa med barnen Bendix och Benita framför sitt hem i 
Långasjö
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Luisita Svensson
- både svensk skog och vita paradisstränder

Luisita och hennes man Peter lever verkligen en dröm-
tillvaro. Våren och sommaren bor och arbetar de här och 
framåt höstkanten åker de ner till sitt hus på Bantayan 
Island i Filippinerna och tillbringar hösten och vintern 
under vajande palmer på kritvita stränder.

Man ska väl helst inte vara avundsjuk, men när Luisita snabbt, 
snabbt bläddrar igenom tusentals bilder på dataskärmen och 
filippinska stränder med kristallklart grönblått vatten, prun-
kande växtlighet, glada människor i gemenskap flimrar förbi 
och man får en skymt av ett annat härligare liv än att gå här i 
mörker och utvandrarväder, då blir man eller i alla fall jag det. 
Avundsjuk alltså!

– Men jag trivs lika bra här i skogen, säger Luisita på sitt efter-
tänksamma sätt. För 11 år sedan flyttande hon från Filippinerna 
till Långasjö och bor nu tillsammans med sin man Peter och 
deras barn Savannah, Danica och Jake på Peters släktgård i 
Kvarnaryd precis på gränsen till Kronobergs län. 

Luisita och Peter träffades på Filippinerna på Peters res-
taurang på Bantayan. Och varför har man en restaurang på 
Filippinerna?

Redan på 80-talet reste Peter som turist till Thailand och se-
dan till Filippinerna och fann detta landet mycket tilltalande. 
Han och en kompis fick en idé om att köpa mark och bygga 
något där nere. 1992 slog de till och köpte mark som de se-

dan styckade av och sålde tomter till svenskar och norrmän. 
För pengarna de tjänade byggde de en 600 kvm stor byggnad 
innehållande restaurang och uthyrningslägenheter. Det blev 
även ett vattentorn och en swimmingpool innan det hela var 
klart! De var faktiskt de första utlänningar som byggde och 
gjorde något på Bantayan. 

Snart kom Luisita in i bilden. Hennes bästa kompis var före-
ståndare för Peters anläggning, så Luisita och Peter träffades 
där!

Bantayan Island är en ö med ca 150 000 invånare i distriktet 
Visayan. Här är Luisita född i byn Ocoy och uppväxt med 
en pappa som var fiskare med flera anställda och en mamma 
som fortfarande driver fiskaffär där. Luisita gick på en privat 
högstadieskola och sedan collage där hon utbildade sig till 
undersköterska. Av hennes 6 syskon är det fler än hon som har 
utvandrat. En bror bor med sin familj i USA och en syster finns 
på Nya Zeeland. Många på Filippinerna tar chansen och jobbar 
utomlands om bara tillfälle ges. Så även Luisita som innan hon 
flyttade till Sverige jobbade fyra år i Taiwan på en TV-fabrik.

När Luisita växte upp var det knappt någon turism på hennes 
ö, något som har ändrat sig idag.

I Pooc, inte långt från hembyn, har Luisita och Peter byggt 
ett hus och det är även här som restaurangen ligger. Tillsamman 
med några andra som också byggt hus i samma område har de 
en gemensam pool. Det ser underbart ut, rena drömsemestern! 
Men när jag hör att Luisita har startat en bygghandel i byn som 
hon driver tillsammans med två bröder, så föreställer jag mig 
att de är där nere för att jobba, men nej.

– I elva år har vi åkt ner varje vinter i minst tre månader och 
jag måste åka, jag vill åka, säger Luisita övertygande. Och när 
vi är där tar vi det bara lugnt, inget jobb, skrattar hon. De um-
gås med vänner, deltar i det vardagliga livet, solar och badar, 
träffar släkten. Tillsammans med några andra hotell – och 
restaurangägare organiserar de ”Bandeles of  joy” som är en 
hjälpaktion till fattiga barn. Varje år kommer 400-500 barn 
som bjuds på underhållning, mat och leksaker.

Savannah och Danica har massor med kusiner och andra 
vänner på Bantayan och Danica måste dessutom sköta en del 
skolplikter. 

– Danica har gått i skolan där på vintrarna sedan hon var 5-6 

Luisita Svensson

Familjen Svensson, Danica, Peter, Luisita och Savannah
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Långasjöprofilen

Johanna Arvidsson Sjögren

Husen står tätt i Brunamåla där Johanna är född och 
uppvuxen, dotter till lantbrukarparet Arvid och Birgit. 
Hon står som man säger rätt rotad på jorden på sin för-
äldragård som hon återvänt till med sin familj.

– Gården i Brunamåla har gått i arv i släkten i många led 
och det är en jättestark tradition, berättar Johanna. Hon tog 
över gården tillsammans med sina syskon, men nu ägs den av 
Johannas familj. Jag skulle aldrig kunna sälja den! säger hon. 
2002 flyttade hela familjen hit från Vissefjärda, Johanna, hennes 
man Bosse och barnen Albertina, Alexander och Alfred. Innan 
flytten renoverades huset för att få ett modernare boende. Det 
var dock viktigt att exteriören bevarades så att känslan för att 
det var samma hus fanns kvar.

– Traditioner har alltid varit viktiga för mig, det kan vara 
hur man firar olika högtider eller vilka seder man vill bevara. 
Exempelvis pepparkaksbak och hur de olika rummen i huset 
dekoreras till jul, berättar Johanna. - Vid renoveringen sparade 
jag gamla tapeter som fanns uppsatta i huset och har dem nu 
i en liten utställning där uppe. Gamla föremål, möbler och 
foton bevaras noggrant och Johanna tycker det är jätteviktigt 
att spara på detta och berätta för sina barn historien bakom 
föremål och foton och föra över traditioner. – Vi har även i 

år, men nu har vi en lärare som kommer hem till oss och un-
dervisar, berättar Luisita. På tur står lill-flickan Savannah som 
förra vintern inledde sin skolkarriär på Filippinerna.

Och ledigt från den svenska skolan…? – Jodå, det har gått bra 
hittills, men vi får skriva långa brev när vi ska ansöka om ledigt!

Livet på Bantayan Island verkar vara väletablerat, men flytta 
dit för gott, kanske när barnen blir stora, säger Luisita. – Här i 
Långasjö har man lugnet, här i skogen. Samma fråga till barnen 
ger inget annat svar, de vill bo här mesta delen av året. Peter 
kan tänka sig att flytta ner när han blivit pensionär.

Här hemma finns jobben, skolan och gården. Luisita har fått 
nytta av sin utbildning till undersköterska både inom omsorgen 
i Vissefjärda och på Bjubäcksgården, Peter jobbar på Flygt och 
barnen trivs i sin skola i Långasjö.

Både Långasjö och Bantayan, ett härligt dubbelliv!

Tips! Gå in och sök på Bantayan Island på google och titta på 
underbara bilder därifrån!

Katarina Jonasson
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Brunamåla startat upp en tradition med en egen ”byagran” som 
reses vid advent. Byborna hjälps då åt med att koka kaffe och 
glögg samt baka något gott till fikat. Det är roligt med att kunna 
göra saker tillsammans som stärker bykänslan enligt Johanna

Uppväxten på gården har präglat Johanna på flera sätt. 
Hon var yngst av tre döttrar och hennes storasyskon var så 
mycket äldre att hon inte har några minnen från när de bodde 
hemma. Hennes föräldrar var således äldre, vilket betydde att 
deras umgänge bestod av äldre människor. – Jag lärde känna 
väldigt många äldre när jag var liten och har sedan dess alltid 
haft lätt att umgås med dem. Men även hennes storasystrar 
har betytt väldigt mycket för henne. När Johanna var 5 år blev 
hon moster, så hon tycker inte att hon var ensam som barn. 

– Vi har en väldigt stark släktsammanhållning i vår släkt, så det 
har alltid funnits barn i huset. Föräldrarna talar hon så varmt 
om. Pappa Arvid som var ”trädgårdsmästare” på gården och 
odlade grönsaker, frukt och bär. På två stora åkrar drev de 
jordgubbsodling och det var familjen som fick plocka av bären. 
Under säsong kunde det bli 150 liter gubbar om dagen som se-
dan såldes till affärer i Långasjö och Emmaboda. Mamma Birgit 
fanns alltid där och hade tid för Johanna. Hon cyklade med sin 
lillflicka till lekis i Långasjö. Medan Johanna och klasskamraten 
Lars var på lekskolan så handlade mammorna i Karlsönernas 
affär eller besökte någon släkting. Därefter cyklade de sedan 
hem igen med barnen i varsin cykelsadel!

Johanna minns att det alltid var mycket musik och sång hemma, 
de gjorde saker tillsammans och det var lugnt och tryggt. Arvid 
var den i familjen som i stort sett varje kväll satt vid pianot 
och spelade all möjlig slags musik. – Jag kunde inte ha fått en 
bättre uppväxt! utbrister hon

– Det händer mycket i ett samhälle på två generationer, re-
flekterar Johanna. De äldre förr fick slita hårt, men de gav inte 
upp. Man hjälptes åt, tog hand om varandra och höll ihop. Detta 
har gett mig en social kompetens som jag ofta har nytta av.

Tre ledord är viktiga för Johanna: Tradition, engagemang och 
rättvisa och det märks tydligt i hennes sätt att vara och agera 
att det inte bara är ord. – Något som också är utmärkande för 
mig är hur jag fungerar i krisläge, akuta situationer. Då går 
autopiloten på och jag jobbar effektivt, snabbt och organiserat.

Ärlig och rak skulle man också kunna lägga till. 

Men livet kring Johanna handlar inte bara om gården och 
släkten, utan hon är ju även lantbrukardottern som blev rektor! 
Första steget på den banan tog hon när hon efter gymnasiet 
utbildade sig till fritidspedagog på högskolan i Växjö. (efter 
en kort sejour inom vården) Sedan blev det Vissefjärda och 
jobb som samordnare för fritids och efter det föreståndare för 
förskola och fritids där. Vid en omorganisation fick hon jobbet 
som rektor i Lindås och nu är hon rektor från förskolan upp 
till åk 6 på Bjurbäcksskolan. 

Det är ett tufft jobb med ett åttiotal personal att chefa över 
och ha huvudansvar för de 40 som är direkt underställda henne. 
Och så alla skolbarnen, hon räknar efter och får det till 120 
förskolebarn och ca 230 skolbarn. 

– Jag försöker att inte stressa, säger hon med ett skratt, men 
Alexander som kommit hem från sommarjobbet tycker att hon 
jobbar alldeles för mycket. Men hon är mycket tacksam för allt 
stöd hon får från sin familj, annars hade det aldrig gått! – Det 
är jättebra och härlig personal i förskola, skola och fritidshem 
med mycket erfarenhet och kompetens och en bra organisa-
tion! berömmer hon. – Och jag är inte ensam chef, vi är tre i 
ledningsgruppen.

Förutom jobbet som tar mycket tid bevarar hon föreningsarvet 
efter föräldrarna genom att sitta i styrelsen för Sockenrådet, 
Sparbanken Ekens stiftsstyrelse, Kyrkans samfällda och är 
medlem i Bygdegårdsföreningen, Långasjö GOIF, Röda korset 
och demensanhörigföreningen. 

– Det är viktigt för en bygd att det finns folk med engagemang, 
säger hon och är väl själv ett ytterst levande exempel på det.

Mellan 1990 och fram till 2003, då yngste sonen Alfred slutade 
förskolan, var hela familjen mycket engagerad i familjekoo-
perativet Bullerbyn. De upplevde den tiden som härlig och 
givande och de minns den med glädje. Dessutom har Johanna 
och Bosse varit stödföräldrar under många år. -Det har givit 
oss alla många roliga stunder men också förståelse för andra 
människors livssituation förklarar Johanna.

Som ung i Långasjö var Johanna med i CUF och de ordnade 
bl.a. teater, buggkurser och startade och var ledare på fritids-
gården.

Jag frågar om fritidssysselsättning och Johanna svarar 
skämtsamt: –  Jobbet, men lägger sedan till när hon funderat 
en stund att det är att göra saker tillsammans med Bosse och 
barnen. – Sedan spelar det ingen roll om vi jobbar i skogen, 
hugger ved eller jobbar i trädgården. Det är bara så avkopp-
lande! Hon tycker även om att resa, det behöver inte vara så 
långt. Men att se något nytt ibland piggar upp!

Hon verkar inte ha några sysselsättningsproblem och hon har 
dessutom ett starkt engagemang från hjärtat, inte bara för sina 
egna barn utan även barnen i skolan. 

– Alla barn är lika värda, vi måste ta hand om alla och se till 
att de har det bra!

Hon gillar att diskutera och hon gillar att engagera sig. Och får 
hon bara lite mer tid ska hon börja sjunga i kör.

Det är bra Johanna!

Katarina Jonasson, text och foto

Johanna Arvidsson Sjögren
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By i bygden

Brunamåla
Brunamåla är namnet på en idyllisk by i det nordöstra 
hörnet av Långasjö socken, men belägen desto mer cen-
tralt inom Emmaboda kommun.
Byn är nämligen en av blott två byar i hela kommunen som 
gränsar till samtliga de tre övriga socknarna i kommunen.
Byn består idag av nio gårdar och har numera ett 30-tal 
bofasta invånare.

Men allting kunde varit mycket annorlunda om historien skri-
vits på ett annat sätt för snart 150 år sedan.

För en gång i tiden fanns det nämligen planer på att man skulle 
anlägga mötesplatsen för järnvägarna som skulle knyta samman 
Kalmar, Växjö och Karlskrona, i just Brunamåla, som ansågs 
vara en lämplig plats sett till naturens förutsättningar. 

Emellertid tilltalade inte denna tanke de styrande i Kalmar 
och Karlskrona eftersom mötesplatsen då skulle hamnat några 
kilometer närmare Växjö än deras städer och det gick ju bara 
inte för sig....

Så istället tog man fram en passare och ritade ut den absoluta 
mittpunkten mellan de tre residensstäderna, och det den blev 
dåvarande lilla byn Gantesbo - det vill säga dagens Emmaboda.

Att sedan den platsen råkade ligga mitt ute i ett stort kärr och 
var vad som helst utom lämplig för att bygga upp ett stort 
stationssamhälle på var liksom en helt annan sak...

Nåväl Brunamåla kom ändå att beröras av järnvägen eftersom 
den passerar genom byn, men detta faktum och den därför 
1874 uppförda banvaktsstugan är egentligen det enda tydliga 
tecknet på vad som kunde ha varit så annorlunda.

Järnvägen hade dock även den effekten att när Emmaboda 
sedan växte fram som storsamhälle hamnade Brunamåla på 
ett kort och rätt behagligt avstånd från centralorten.

Tidigare hade det varit en by rätt långt ute på landet, längs 
vägen mellan Långasjö och Algutsboda, men nu byggdes en 
helt ny väg som anslöt direkt till den framväxande centralorten 
bara fyra kilometer bort, och idag är det bara några få minuters 
resväg in till Emmaboda som blivit något av huvudort för byn.

Detta trots att den som sagt tillhör Långasjö socken, där också 
barnen i byn sedan länge har sin tidiga skolgång, efter att tidi-
gare ha tillhört dåvarande byskolan i Harebo.

Från början låg åtta av de nio gårdarna i byn tätt samlade i 
en enda stor klunga mitt i byn, men tre av husen flyttades 
sedermera ut en liten bit ifrån den allra tätaste bykärnan, som 
är belägen kring ett backkrön mitt i byn.

Av gårdarna i byn är idag sju stycken hus bebodda men dä-
remot är det ingen av dem som längre bedriver något aktivt 
jordbruk med djurhållning i byn, utan det rör sig i huvudsak 
om skogsbruk som dominerar.

Den lilla djurhållning som finns idag är familjen Gustavsson 
som har en del får betande på sina ägor i byn samt Benny 
Johansson som är aktiv biodlare och även säljer honung. 

Någon nybyggnation har det inte förekommit på senare år, 
utan det senast byggda huset var 1980 då Ingemar och Ann-
Christin Jensen byggde sitt nya hus invid väg 120.

Då var det dock det femte nya husbygget i byn inom loppet 
av bara fyra år.

All övrig bebyggelse i byn har däremot tillkommit före Andra 
Världskriget.

En rundvandring i byn
Om vi börjar en liten rundvandring söderifrån längs vägen från 
Hällasjömåla hittar vi först Sjöholmen, ett tidigare gammalt 
soldattorp, där ett nytt hus uppfördes 1915, och som numera 
ägs av Charlotte Nylander, som övertog det från sina föräldrar 
Göran och Britt-Marie, vilka tidigare ägde en av gårdarna i byn.

I nästa hus återfinner vi Thore och Ann-Helen Johansson, 
som byggde sitt hus 1978 och som varit husets enda ägare 
sedan dess.

Det tredje huset söder om väg 120 innehas numera av Lars-
Göran Holmewi och Carina Cervin som förvärvade huset 2007 
av Ulrika Schelin och Renato Belsak. 

Även detta hus byggdes i slutet av 1970-talet, av Erik och 
Britt-Louise Fagerström.

Därefter är det dags att korsa väg 120 och bege sig över till den 
norra sidan av densamma, där man först stöter på ett hus byggt 
1976, och som sedan dess ägs av Ronny och Birgitta Johansson.

Bakom deras hus, längs den gamla vägen mot Långasjö, ligger 
ytterligare ett hus byggt i slutet av 1970-talet, och där huserar 
Bo-Eddie och Inger Rossbol.

Fortsätter man bygatan upp mot bykärnan hittar man sedan 
den första av de nio gårdarna, vilken numera ägs av familjen 
Gustavsson, Ove och sönerna Ola och Dan.

Huset avstyckades från gården i början på 1970-talet och be-
boddes fram till förra året av Klas Fredriksson, som då flyttade 
till Långasjö och sålde det till familjen Gustavsson, och därmed 
är den gamla gården nu också återförenad till en gemensam 
enhet, då dessa redan ägde övriga delar av fastigheten.

Nästa hus längs vägen ägs även detta av Bo-Eddie och Inger 
Rossbol, som förvärvade gården av Maja Karlsson. Ladugår-
den på fastigheten nyttjas också för hästhållning i liten skala.

Därefter kommer man fram till den tätbebyggda bykärnan där 
man på höger sida hittar ännu en gård där huset och inägorna 
på senare år avstyckats, och vilka numera ägs av Dan och Tina 
Elmersson.

Detta är en av blott ett par barnfamiljer som bor i byn, där 

Brunamåla ligger i det nordöstra hörnet av Långasjö socken, men 
centralt i Emmaboda kommun
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även barnen Filip, Lisa och Axel bor i huset, medan resten av 
den tidigare gamla gårdsfastigheten idag ägs av Ove, Ola och 
Dan Gustavsson som förvärvade den av Göran och Britt-Marie 
Nylander, och som var Britt-Maries mors föräldrahem.

I huset intill Elmerssons, ännu en av gårdarna i byn, huserar 
Bo Sjögren och Johanna Arvidsson-Sjögren, och detta är den 
andra av byns barnfamiljer där även barnen Albertina, Alex-
ander och Alfred ingår i familjen.

Huset är tillika Johannas barndomshem.

Mitt emot deras hus, på andra sidan bygatan, ligger sedan ett 
hus som idag har tyska ägare i form av paret Fred och Karin 
Kotlarski, som efter att ha jobbat i Sverige i många år slog sig 
ner i Brunamåla 1999.

Huset där är avstyckat från gården och resten av fastigheten 
ägs av Håkan Albinsson och Barbro Mattisson, som även är 
uppvuxna på gården.

Nästa hus uppe på backrönet i byn är ytterligare en av de nio 
gårdarna, och den innehas av Bengt och Ingrid Elvingsson, 
och den förvärvades till familjen 1935 av Bengts föräldrar.

Bakom deras hus finns ännu ett hus mitt i bykärnan och denna 
gård ägs idag av Kurt Johansson, som övertog den efter sin 
morbror Claes Pettersson.

Nedanför backkrönet, mot Moshultshållet till, ligger ännu en 
gård, vars hus tidigare också låg uppe på backen, och som även 
detta ägs av Ove, Dan och Ola Gustavsson, och det är också 
Oves föräldrahem.

Fortsätter man sedan längs vägen mot Emmaboda kom-
mer nästa gård, där undertecknad själv huserar liksom mina 
föräldrar Rune och Birgit Karlsson, och detta är även Runes 
föräldrahem.

Denna gård hade en gång i tiden också sitt hus beläget uppe 
på backkrönet, vägg i vägg med Sjögrens hus, men flyttades 
till nuvarande plats 1898.

Detta är den sista av gårdarna i byn, men fortsätter man mot 
Emmabodahållet når man sedan fram till den gamla ban-
vaktsstugan, intill järnvägsövergången mot Åleberg, och den 
ägs numera av Mona Ahlström, vars far Ragnar Johansson 
förvärvade den av SJ 1956.

Mitt emot detta ligger ytterligare ett hus precis invid järnvägsö-
vergången, Fridhörna, och det innehas av Mikael Liljegren, som 
förvärvade den av Tomas Olofsson för två år sedan.

Fortsätter man en bit ytterligare mot Emmaboda kommer 
sedan byns senast tillkomna invånare i form av Johan Svens-
son och Clara Cardell. 

Den gamla sömmerskebostaden, Lindås, förvärvades av Jim-
mie Ojaniemi och Elisabeth Gaal för ett år sedan, och inne på 
gårdsplanen där finns även en lägenhet i en annexbyggnad där 
Jonas Johansson är bosatt.

Snett mitt emot detta hus hittar man sedan den gamla smed-
bostaden, Nyadal, vilken sedan 1997 ägs av Benny Johansson, 
som köpte den av Ingvar Andersson.

Benny är uppvuxen i andra änden av byn, och han är tillika 
verksam som biodlare i byn på fritiden.

Nu kommer man åter ut på väg 120 och när man fortsätter 
längs denna mot Emmaboda dyker tre hus ytterligare upp som 
hör till Brunamåla.

Det första av dessa är också det senast byggda i byn, Sten-
bäcksholm, där Ingemar och Ann-Christin Jensen bor, och 
som byggde huset 1980.

På platsen låg tidigare ett gammalt hus, där Ingemar en gång 
i tiden hade vuxit upp.

På motsatta sidan av vägen finns sedan två hus som tidigare 
var stadsägefastigheter under Emmaboda.

I det första av dem, Brunaholm, bor Erling Karlsson och Mo-
nica Magnusson Karlsson, som förvärvade det av Bengt och 
Siv Karlberg, medan huset strax intill, Brunaberg, innehas av 
Henric Johansson som förvärvade det av Magnus Karlsson.

Efter detta hus har man så nått fram till sockengränsen och 
därmed slutar Brunamålas ägor.

Tre gamla hus som inte längre finns kvar har dock också fun-
nits i byn.

Precis vid sockengränsen längs väg 120 mot Emmaboda 
låg i vägkanten ett hus, Björkhyddan,  som revs i början av 
1980-talet.

Längs vägen mot Furulund låg även fastigheten Brunaslätt, 
där huset dock brann ner till grunden 2000.

Och för riktigt länge sedan fanns det en gammal handelsbod, 
mitt emot vägskälet mot Åleberg, men denna revs för mer än 
100 år sedan (1901). 

Anders Karlsson

Två av de nio gårdarna i Brunamåla

Den gamla banvaktsstugan uppfördes i samband med järnvägens 
tillkomst 1874
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Minnesgåvor och ljuständning
Från och med den 1 september har vi inte längre möjlighet att ta 
emot kontanta gåvor i samband med begravningsgudstjänster. 
Använd er i stället av rekommenderade post- eller bankgiro 
till det ändamål som önskas. Många större gåvofonder kan 
kontaktas per telefon. 

Vid Allhelgonahelgens Minnesgudstjänst kommer vi från och 
med detta år att enbart tända ljus och läsa upp namnen på dem 
som under året avlidit och tillhört Långasjö församling.

Vänliga hälsningar
Ulla Sköldh Jonsson

Komminister

Alpha

Vill du veta mer om kristen tro? Vill du förutsättningslöst 
samtala om olika livsfrågor. Då är Alpha något för dig. Mer 
än 50 personer har hitintills deltagit i Långasjös uppskattade 
Alphakurser. Men Alphakurser ges av alla kyrkor i de flesta 
kristna traditioner. 

Nu startas en kurs för hela pastoratet med samlingar i både 
Långasjö, Emmaboda, Vissefjärda och Algutsboda. Beroende 
på intresse kan fler grupper startas.

Varje kurstillfälle inleds med en måltid + föredrag. Sedan sam-
talar vi i smågrupper. Det ger möjlighet att lära känna varandra. 
Kursen är öppen för alla och allt får frågas. Ingen fråga är för 
liten eller för stor. 

Alphakursen är kostnadsfri. Den som har möjlighet bidrar till 
självkostnaden för mat och deltagarhäfte. Kursen omfattar 
10 samlingar med start i mitten av september – tid och plats 
meddelas senare.

Är du intresserad kontakta:

Veine Franzén 0478-210 62

Thor o Ingrid Åsman 0471-500 54

Ulla Sköldh Jonsson 0471-254 56

Om Gud finns 
vad skulle du fråga honom?

Grundkurs i kristen tro börjar snart!

Samtalskvällar 
utifrån en bibelbok

Med hjälp av Apostlagärningarna – ger vi oss ut på en upp-
täcktsfärd i den första kristna församlingens historia – men 
deras erfarenheter och upplevelser av livet har många berö-
ringspunkter med vår tid. Vi kommer att samtala om livets och 
trons frågor. Det är våra frågor kring livets mening och hur 
livet ska levas. Att möta andras tankar och frågor hjälper mig 
själv att fundera vidare

Vi möts i Sockenstugan varannan torsdag med start torsdagen 
den 23 september kl 18.30.

Vi inleder varje samling med att dricka te/kaffe tillsammans 
– läser tillsammans och samtalar sedan om det som känns 
aktuellt.

Vill du veta mer kontakta:

Ulla Sköldh Jonsson 

0471-254 56/ ulla.skoldhjonsson@svenskakyrkan.se

Så här når du oss i Långasjö församling: 
 

Pastorsexpeditionen i Emmaboda  101 95 
Kyrkoherde Anette Geyer  254 51 
Komminister Ulla Sköldh Jonsson  254 56 
- träffas i Sockenstugan efter överenskommelse 
- e-post: ulla.skoldhjonsson@svenskakyrkan.se 
Kantor Britta Mård  254 62 
Ledare i barn- och ungdomsarbetet Olivia Hultin-Lange  254 63 
Vaktmästare/kyrkogårdsarbetare  254 66 
Sockenstugan  254 61 
Kyrkorådets ordförande Karin Gustafsson  0477-630 65 
 

Kyrkvärdar: 
Annette Dahlskog  505 63 
Berit Elofsson  504 00 
Magnus Eriksson  501 45 
Elsie Fransson  500 77 
Veine Franzén  0478-210 62 
Karin Gustafsson  0477-630 65 
 

Söndag 10 oktober kl.18.00 

Jaktvesper 
med 

Eva & Claes från Eringsboda Brunn 
i Långasjö kyrka 

 
Arr: Långasjö älg- och hjortskötselområde  

& Långasjö församling 
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Kom med och sjung! 
Tycker du om att sjunga, oavsett ålder, är du välkommen med. 
Det finns alltid plats för fler. Att sjunga är friskvård och glädje. 

 

Lilla kören (barnkör) 
Övar torsdagar kl 12.40 - 13.30. Start 2/9 

 

Kyrkokören 
Övar tisdagar kl 18.30 – 20.00. Start 31/8 

 
Välkommen också till en Gospeldag – inspirationsdag! 

För dig som vill pröva på att sjunga gospel en dag – 
Söndag 5 september kl 12.30 – 19.00 i Algutsboda kyrka. 

 

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

 

 

Sång & Musik i Långasjö kyrka 
 

Fredag 27/8 kl 19.00  

Alice Babs – swing it! 
Agnes Berg och Karin Turesson bjuder på  

en musikalisk upplevelse i Alice Babs anda. 
 

Söndag 19/9 kl 16.00  

Musikgudstjänst 
med Bodil Christensen och Magnus Jakophson 

      
Fredag 1/10 kl 19.00  

Sound of Music 
 

Johansfors Musikkår under  
ledning av Gunnar Magnusson,  
Sten-Inge och Linnea Petersson  
samt barnkör från Algutsboda  

framför musikalen Sound of Music. 
 
 
 

Söndag 10/10 kl 18.00  

Jaktvesper 
med Claes & Eva från Eringsboda Brunn samt Annette Geyer 

 

Dagledigträffar i Sockenstugan 
 

Onsdag 29.9 kl 14.00   

Visor & Sånger 
med Yvonne Nilsson 
 
Onsdag 20.10 kl 14.00  

Kony Södring i full frihet 
En berättelse i bilder  
 
Onsdag 24.11 kl 14.00  

Elsa Beskow i våra hjärtan 
Ulla Sköldh Jonsson berättar 
och läser sagor 

Välkomna!

 
 

Dags för Minior & Junior!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Måndag 6/9 efter skolans slut startar JUNIORERNA 

för terminen. Från åk 4 – 6. 
 

Tisdag 7/9 efter skolans slut startar MINIORERNA 
för terminen. Från förskoleklass – åk 3. 

 
Alla är välkomna till en spännande termin 

med äventyr, lek, prat och pyssel! 

Mer information kan du av Olivia Hultin-Lange tel. 

0471-254 63 eller Ulla Sköldh Jonsson 0471-254 56 
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Söndag den 26 september 

Gemenskapsdag 
Då du som tillhör Långasjö församling och som fyller 65 år  

eller mer i år är särskilt inbjuden tillsammans med  
din livskamrat eller ledsagare till 

Högmässa kl 10 
och Samkväm i Sockenstugan  

Hanna Stocksell sjunger 
 

Anmälan senast den 21 september 
till Elsie Fransson 0471-500 77 

eller Karin Gustafsson 0477-630 65 
 

Inbjudan sker bara på detta sätt 
För kyrkskjuts ring Taxi Emmma 0471-101 00 

Varmt välkomna! 
 

Långasjö församlings kyrkoråd 
 

Många gör skillnad
Två tusen miljoner av världens befolkning räknar sig 
som (mer eller mindre) kristna. Oftast är man med i 
något samfund. Det finns ungefär 9000 sådana i världen. 
I vårt land är tre av fyra svenskar med i Svenska kyrkan. 
Det är smått fantastiskt!

När så många är med kan man göra väldigt många bra saker. 
Gudstjänster, konserter, barngrupper, konfirmandläger, 
körer … Vi kan ha präster och diakoner som ger stöd och 
hjälp åt människor utan att behöva föra journal eller ta betalt. 
Vid dop, vigsel och begravning kan vi ge vårt allra bästa för 
att varje sådan högtid skall bli ljus och meningsfull. Vi kan 
erbjuda samtalsgrupper och studiegrupper och inte minst 
bevara, vårda och utveckla den oerhörda skatt av fina kyrko-
byggnader som vi har i vårt land, inte minst här i Långasjö.

Men Svenska kyrkan finns även långt utanför vårt lands 
gränser. Genom Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) når vi 
turister och utlandssvenskar på en lång rad platser världen 
över. När olyckan är framme är ofta en präst från Svenska 
kyrkan först på plats.

Vi är också stolta över vår hjälporganisation ”Hela världen” 
Svenska kyrkans Internationella arbete (SKIA) – tidigare 
Lutherhjälpen och Svenska kyrkans mission - som ser till att 
95 öre av varje skänkt krona går direkt till dem som behöver 
hjälp och bara 5 öre går till administration.

Och det bästa av allt: När man söker kyrkans hjälp eller deltar 
i någon av alla våra gudstjänster, grupper eller förrättningar 
kostar det ingenting! Hur är det möjligt? Jo, när många är med 
och bidrar, kan många också få glädje av det!

Är du en av våra medlemmar? I så fall är du en mycket viktig 
orsak till att Svenska kyrkan kan vara en kyrka till tjänst för 
alla. Tack!

Ulla Sköldh Jonsson
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LÅNGASJÖ FÖRSAMLING 

Gudstjänster och program under hösten 2010 
 

Alla onsdagar 08.00 Morgonbön i kyrkan + frukost i Sockenstugan 
Alla torsdagar 16.00 Andakt på Allégården 
 
5.9 14:e Sönd. e Trefaldighet 12.30 Gospeldag – Inspirationsdag i Algutsboda 

med Jonas Engström  Stockholm Gospel.  
  18.00 Gospelgudstjänst i Algutsboda kyrka 
12.9 15:e Sönd. e Trefaldighet 10.00 Gudstjänst med små och stora Dop 
   U Sköldh Jonsson, O Hultin-Lange. Kyrkfika 
19.9 16:e Sönd. e Trefaldighet 16.00 Musikgudstjänst  Bodil Christensen, Magnus  
   Jakophson, B H Brunzell 
26.9 17:e Sönd. e Trefaldighet 10.00 Högmässa och Gemenskapsdag  Hanna Stocksell  
   U Sköldh Jonsson. Samkväm i Sockenstugan 
1.10  19.00 Musikalen Sound of Music   
3.10 Den helige Mikaels dag 14.00 Gudstjänst med små och stora – Änglafest  
   Lilla Kören, Minior & Junior, U Sköldh Jonsson,  
    O Hultin- Lange, Kyrkfika 
10.10 Tacksägelsedagen 10.00 Högmässa  Kyrkokören, M Persson  
  18.00 Jaktvesper  Claes & Eva från Eringsboda Brunn, 
   Annette Geyer 
17.10 20:e Sönd. e Trefaldighet 16.00 Taizémässa   B H Brunzell 
24.10 21:a Sönd. e Trefaldighet 10.00 Temamässa ”Se mig, för här är jag” 
   Musik med fd konfirmander, Konfirmandledar- 
   teamet . Föräldraträff i Sockenstugan. 
31.10 22:a Sönd. e Trefaldighet 18.00 Högmässa  S Johansson 
   Kyrkkaffe i Sockenstugan med PRO 
6.11 Alla helgons dag 10.00 Högmässa   B H Brunzell 
7.11 Alla själars dag 16.00 Minnesgudstjänst  med ljuständning   
   Kyrkokören,  U Sköldh Jonsson 
14.11 Söndagen f Domsöndgen 14.00  Gudstjänst med små och stora 
   Lilla Kören, Minior & Junior, U Sköldh Jonsson,  
   O Hultin- Lange, Kyrkfika 
21.11 Domsöndagen 10.00 Högmässa   B H Brunzell 
26.11  08.10 Adventssamling  för Långasjö skola  
28.11 1:a Sönd. i Advent 11.00 Adventhögmässa  Kyrkokören, U Sköldh Jonsson 
   Adventskaffe i Sockenstugan med Röda Korset 
 
För mer detaljerad information, se predikoturerna. Reservation för ändringar.  
Önskar du hembesök eller vill du ha någon att prata med, kontakta Ulla Sköldh Jonsson 0471- 254 56. 
Vill du ha hjälp att komma till kyrkan?  Beställ kostnadsfritt resa hos Taxi-Emma 0471-101 00. 
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Från skola och barnomsorg i Långasjö

Rektorn informerar

Hej 
Jag och personalen arbetar i skrivandets stund med förbere-
delser inför skolstarten. Personalen på skolan har precis efter 
mycket möda och stort besvär lyckats med att lägga ett schema 
som ska kunna fungera och en grovplanering för terminen är 
gjord. Vi har också fått utbildning i ett nytt datasystem vid 
namn REXnet där även ni föräldrar ska kunna vara delaktiga 
(och naturligtvis eleverna), bl.a. genom arbetet med våra IUPer .

Vi har också fått pengar från skolverket för att arbeta med 
"Läsa, skriva, räkna" i de lägre åldrarna och vi kommer då att 
arbeta med ett sagoprojekt med uppstart av en sagoberätterska 
som kommer till skolan. Mer som är på gång är vårt projekt i 
"Skapande skola" (som alla skolor i kommunen arbetar med 
och blivit beviljade medel till) och som vi på Långasjö skola 
kommer att arbeta med under temat "Skogen".

Det känns som om det även denna termin ska bli full fart på 
skolan och det allra roligaste blir naturligtvis att få hälsa alla 
eleverna välkomna tillbaka till skolan och höstterminen 2010. 
Njut av de sista vackra sensommardagarna med svamplockning 
och bärplockning.

Önskar Rektor 
Ingrid Bruze

Föräldrastyrelsen informerar

Då har 67 dagar sommarlov avverkats och vi hoppas att ni hun-
nit njuta av massor sol, en del regn, härlig bad och berg av glass.

Nu drar allvaret igång igen och egentligen är det rätt skönt 
när man kommer in i sina rutiner. Som att stiga upp i normal 
tid, lägga sig i normal tid, läsa läxor eller besöka fritidsgården. 
Göra det där som man brukar göra.

Vi i föräldrastyrelsen ser framemot en spännande höst. Vårt 
först möte kommer vi att ha den 25 aug. Då kör vi igång med 
en ”kick-on”, där vi kommer att planera engagemang inför 
hösten. Vi tar tacksamt emot förslag och idéer som ni tycker 
vi ska ta upp.

Vi vill också skicka en påminnelse om trafiken upp till dagis. 
Det är FÖRBJUDET att köra förbi förbuds-skylten. Den har 
ett syfte med att stå där. Tänk på det innan det händer något 
tråkigt. Det är för barnens och ungdomarnas säkerhet men 
också för er föräldrar som skylten finns.

Vi önskar alla elever, nya som gamla, samt alla lärare och per-
sonal tillbaka. Det är bara 122 dagar kvar till julledigt men där 
emellan kommer några studiedagar och höstlov.

Magdalen Thiel
Ordförande i Långasjö Föräldrastyrelse

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

Hej!
År 1 i Långasjö Skola jobbade under vårterminen med "knop-
pisar" och träd. Vi gick därför ut i skogen för att titta på de 
olika knopparna på träden och sedan bladen när de slagit ut. 
Barnen tillverkade egna "knoppisar" och gjorde varsin bok där 
de skrev och ritade "knoppisar" samt blad.

Maria Lindahl-Arnesson
Lärare i År 1

Här har vi hela År 1 i Långasjö Skola med de olika "knop-
pisarna". Från vänster: Bendix, Isac, Daniel, Kevin, Hedvig, 
Benjamin, Olivia, Matilda, Joanna & Oskar.

Från vänster: Skäggige hassel, Aska svart, Violetta al, Eka 
papiljott, Jätten kastanj & Långe boke.

Trafikdagen 2010 05 26

En gång om året är det en trafikdag. Det är hela skolan som har 
det. Det kom en man som hette Steen. Steen berättade om hur 
viktigt det är att ha cykelhjälm. Sedan hade vi tipspromenad. 
Det handlade om trafiken. Sedan såg vi på en trafikfilm. Filmen 
var bra. Efter filmen gjorde vi frågor. Sedan skulle vi ut och 
cykla i trafiken. Det var också jättekul. Sedan skulle vi köra 
träningsbana. Sedan slutade vi skolan. Det var en jättekul dag.

Dante Magnusson klass 3

En gång om året är det trafikdag i skolan. Hela skolan gör det. 
F-2 har sparkcyklar och 3-6 har cyklar. Sedan kom en som hette 
Steen. Han kom för att berätta om cyklar och hjälmar. Steen 

visade olika bilder om hur hjärnan blir skadad av att trilla utan 
hjälm. Han jobbade som ambulansförare. Vi cyklade i trafiken 
och vi såg på en film om trafik och sedan cyklade vi på en bana. 
Man skulle först stanna i en ring med framhjulet. Det var inte 
lätt men jag klarade det. Det var många saker i banan. Sedan 
var det slut på dagen. Jag cyklade hem. 

Jakob Arvidsson klass 3
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"Kaffetanterna" har sponsrat med sparkcyklar. Här är Gun-
Britt Gunnarsson, Ingegärd Svensson och Ann-Mari Månsson. 

Föräldrarstyrelsen satte upp två varningsmärken på vägen 
utanför skolan med "Akta barn".

Steen Wallin berättade och visade bilder för oss. Vi har fått se 
hur det kan gå om man inte har cykelhjälm. Det var jätteläb-
bigt! Vi kommer alltid att använda hjälm i fortsättningen. Steen 
Wallin berättade för oss och visade bilder. Det var jättebra! Vi 
har helt ändrat synen på cykelhjälmar. Ingen behöver tjata på 
oss i fortsättningen.

Hanna Johansson & Elin Eriksdotter



Träskoposten nr 3  2010 33

Idrottstävling

Varje vår träffas eleverna från Långasjö och Vissefjärda skolor 
för att tävla i friidrott. Tävlingen är en tradition som har pågått 
länge. Är det någon som vet hur länge? Vi åkte till Vissefjärda 
en härlig försommardag i början av juni. Eleverna tävlar i 
många olika grenar:

Eleverna får välja att tävla i höjdhopp eller längdhopp.

Här ser vi Albin Andersson i 5:an hoppa längdhopp.

Alla barnen springer 60 meter. Här är det Jonathan och Chris-
toffer som kämpar mot sekunderna.

I kast väljer man mellan kast med liten boll eller slungboll. 

Här ser vi Emelie. Hon har just kastat iväg en boll. Emelies 
bästa gren är höjdhopp och hon var den elev som kammade 
hem flest poäng av alla!

Tävlingarna avslutas alltid med en nervkittlande stafett där 
varje klass tävlar för sig.

Här ser vi Erik som sprang sista sträckan för Långasjö. Han 
lyckades hålla skuggan från Vissefjärda bakom sig hela vägen 
in till mål.

I varje årskurs delas det ut diplom till den kille och tjej som 
har fått högsta poängen.

Här ser vi tävlingens tre bästa flickor och tre bästa pojkar i 
år tre. 

Från Långasjö ser vi Linnéa, Sanna och Dante.

Till slut stod det klart! Vi hade vunnit och fick ta fisken med 
oss tillbaka till Långasjö. Vilket härligt gäng!

Alla barnen kämpade väl och gjorde sitt bästa. Vi hade en 
mycket trevlig dag i Vissefjärda.
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Hus och lägenheter i Långasjö

Lägenheter
EBA 0471-249830

Kyrkvägen 28
Två rum och kök 52,6 kvm  

Kyrkvägen 36
Två rum & kök  c:a 69 kvm  (3 st )

Ett rum & kök 48 kvm

Tre rum & kök 87 kvm

Geijervägen 8 D
Etta med  sovalkov  52,7 kvm

Hus och gårdar
Erling Karlsson Fastighetsförmedling

0471-12345

Brännamåla 1:2
Totalt 3 ha

Pris 780 000:- eller högstbjudande

Harebo 116
Skogsgård 45,4 ha

4 000 000 eller högstbjudande

Svensk Fastighets förmedling

Irené Foklin 0708-494964

Häljanäs 118
5 rum och kök 80 kvm

890 000 :- el. högstbjudande

Boka den 16 november kl 19.00, då ges: 

”Gråt inte mer Cecilia” 

Och inte du heller,  Ursula.  
En liten countrymusikal från Regionteatern i Växjö 

 

Bengt Dahlberg gör den countrysjungande flygkaptenen 
Tage G Petrén i Kristina Lugns succépjäs ”Gråt inte mer 
Cecilia”. Den hade urpremiär på Teater Brunnsgatan 4 
och flyttades senare till Stockholms Stadsteater.  

Nu kommer den till Långasjö! 

Höstens program i Bygget 

 

Ta med några vänner i en bil och se om du 
kan hitta målet för våra rebusar någonstans i 

Långasjö.  
Korv och kaffe serveras när Ni kommit i mål. 

Kostnad: 50 kr/ekipage 
 

Den traditionella BILREBUSEN 
körs den  

26 oktober kl. 19.00 
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Rätta svaret på förra 
numrets korsord 
Vinnare blev Åke Johansson, Växjö. 
Grattis säger vi och som pris får han 1 års 
prenumeration på Träskoposten. 

Redaktionen

Manusstopp för Träskoposten 2010

 Manusstopp Utgivning 
Nr 1  12 febr      26 febr
Nr 2  28 april     14 maj 
Nr 3  19 aug       3 sept 
Nr 4  4 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 
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Marilyns Vårrullar

Till 4 personer, ca 12 vårrullar

300 gram skinkstek

1 lök

3 morötter

3 dl tunna strimlor vitkål

3 vitlöksklyftor

Mushroom soja

Köttbuljong

Salt, peppar

Olja till stekning och fritering

Täckblad till vårrullarna

Strimla skinksteken, morötterna, löken och vitkålen

Finhacka vitlöksklyftorna

Stek eller wooka först lök och vitlök tills det fått lite färg och 
lägg sedan i skinkan. Morötterna och vitkålen läggs i pannan 
efter varandra när skinkan stekt ett tag

Smaksätt med salt, peppar, soja och buljong

Lägg lite av röran på täckbladet uppe vid kanten och rulla 
ihop, blöt kanterna och ”klistra” ihop vårrullen

Fritera vårrullarna gyllenbruna. 

Lycka till!
Marylin
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Det är trevligt att ännu en gång kunna 
presentera ett korsord specialgjort för 
Träskoposten! 

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

Redaktionen framför härmed ett stort 
och varmt tack för bidraget!

Långasjökrysset nr 3-10
Lös krysset och skicka det till eller lägg 
lösningen i Träskopostens brevlåda, 
Kyrkvägen 26, 361 95 Långasjö, senast 
den 29 sept. 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:


