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Ett stort tack till våra sponsorer ! 

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

... Printfabriken  
i Karlskrona

som hjälper oss med tryckningen av  Träskoposten.

Ge bort Träskoposten som 
present!

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

Men för dig som bor någon annanstans, 
erbjuder vi nu, att för 150 kr (utlandet 
200 kr) få fyra följande nummer av tid-
ningen hem i brevlådan. 

Och för dig som bor i Socknen, vil-
ken trevlig present till någon utflyttad 
sockenbo!

Sätt in 150 kr (utlandet 200 kr) på 

Bg 5049-6561, märk talongen med  “Pre-
numeration + namn”. 

Skicka namn och adress med e-post till 
info@traskoposten.se eller skicka upp-
gifterna till Träskoposten, Kyrkvägen 26, 
361 95 Långasjö.

Omslagsbilden 
Inez Hansson, Alma 
Elofsson och Freja 
Arnell gungar vid 
Långasjöns lekplats.

Foto: Jan-Erik Frans-
son
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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
Annika Hjalmarsson   0768-79 27 62
Gunnar Alsmark   0722-51 68 51
Annika Carlberg-Sjöström 0708-32 07 72
Tilda Gunnarsson    0738-33 99 75
Tatyana Muratova   0722-71 91 63
Pamela Hoffros         070-849 82 87

Tidigare nummer av Träskoposten
Se www.traskoposten.se

Tryck
Printfabriken

Upplaga
1600, sommarupplaga 2600

Nättidning
www.langasjo.se/traskoposten

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

Utgivningsplan
Nummer  vecka
Vår  v.  9
Sommar  v.  20
Höst  v.  36
Vinter  v.  47

Läs Träskoposten på       
internet!

Besök vår nättidning som har adressen 
www.traskoposten.se. Där kan du enkelt 
ladda ner tidningen i PDF-format och 
läsa den i din dator. Där kan du hitta alla 
tidigare nummer. Titta in på Kalendern 
och få tips om vad som är på gång eller 
klicka in till Långasjö sockens egen hem-
sida som har adressen www.langasjo.se. 

Tipsa dina vänner som nu också kan 
följa vad som händer i Långasjö socken 
med omnejd. 

Tema i nästa 
nummer

Konst och 
litteratur

Välkommen med 
bidrag! 

Gärna boktips!
Redaktionen

Manusstopp för Träskoposten 2018

 Manusstopp Utgivning 

Nr 1  15 febr          2 mars

Nr 2   3 maj        18 maj

Nr 3  23 aug           7 sept

Nr 4  8 nov         23 nov

TACK!

Stort tack för de penninggåvor 
som har skänkts till Träskoposten 
av Kenneth Byrskog och familjen 
Bergstrand-Larsen.

Redaktionen
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Barns fritid! 
Vilka härliga ord, så kravlöst laddade med lek och skratt, 
långt ifrån skola och andra plikter. Men ord är sällan 
enkla – och skiftar betydelse i tid och rum. Barndom till 
exempel, vad står det för?  

Ser vi historiskt tillbaka kan man tala om en lång barndom 
och en kort. Den långa tillhör vår tid. Den korta ligger inte 
långt borta. Fortfarande finns de i Långasjö som minns hur 
konfirmationen var ett slags religiös övergångsrit mellan barn- 
och vuxenvärld. Nu fick pojkarna bära långbyxor och hatt och 
flickorna fick sin första svarta klänning till fest och sorg. Men 
framför allt förväntades de unga nu klara sig själva.

Men gränsen mellan barn och vuxna kunde också vara flytan-
de. Många var de barn som fick hjälpa till hemma på gården, 
städslas som piga eller dräng, jobba inom glas- och träindustri. 
Sedan länge hör barnarbete till undantagen i Europa och Nord-
amerika. Men i fattiga delar av världen fortsätter utnyttjandet 
av barn som arbetskraft, delvis med vårt goda minne. 

I takt med en utökad skolgång har begreppet barndom för-
längts. Efter hand introducerades också en särskild ungdoms-
tid, som i stort motsvarar tonåren och idag sammanfaller med 
en ”gymnasieskola för alla”. Efter studenten fortsätter mer än 
hälften att studera på högskola och universitet och kallas nu 
”unga vuxna”. Till den kategorin hör t.ex. alla mellan 16-25 år. 
I detta temanummer har vi valt att låta barn omfatta åldrarna 
ett till tolv år.

Fri tid och fritid
Som synes är frågan om hur vi definierar barn mångfacetterad 
och det blir knappast lättare när vi går över till fritid. Många 
menar att ordet står för den tid vi får över efter arbetet eller, 
för barnens del, förskola och skola. Men väl hemma måste en 
hel del vardagssysslor utföras, matlagning, städning och tvätt, 
läxläsning, gå ut med hunden, handla eller vad det nu är. För 
vissa är detta lustfyllt, avkopplande. För andra tråkiga plikter 
innan den verkliga fritiden börjar, den som medför välbe-
finnande, en känsla av frihet, glädje och självförverkligande. 
Annorlunda uttryckt är fri tid en avgränsad tidsperiod, utan 
värderingar av vad man då gör. Fritid däremot handlar om ett 
tillstånd inom människan själv. 

Från efterkrigstiden har den senare synen kommit att dominera 
allt mer. Idag ses det som självklart att barns fritidsaktiviteter 
skall vara danande för deras karaktär; läsning, sång och mu-
sik, lagidrotter och annan fysisk aktivitet. Om fritid förr mest 
handlade om informell lek, präglas den idag av grundläggande 
värderingar, av moral och samhällsutveckling. För det mesta 
på gott. På Emmaboda Scoutkårs hemsida kan man läsa; ”Alla 
barn och unga har rätt till en trygg fritid. Det handlar dels om 
att vara en schysst kompis och dels om att ledare har kunskap 
och mod att agera – att på allvar våga prata om övergrepp och 
kränkningar i den egna verksamheten.”

   

Organiserad fantasi
Det kan vara intressant att fundera över hur barns fritid och 
fantasi alltmer schemaläggs och rumsbestäms. När jag var ung 
smet man iväg ut med de andra barnen och lekte lite vind för 
våg. Och inte sällan våghalsigt. Hoppade på isflak. Red på kor. 
Brände svartkrut. Byggde kojor. Klättrade i träd. Det mesta 
helt utan vuxeninblandning. Idag griper föräldrarna in, eller 
ställer upp, kanske man skall säga, efter bästa förmåga, tid, och 
ekonomi, inte minst. Fritidsaktiviteter är ofta dyra, och kläder 
och prylar märkesfixerade. 

Mycket som barnen gör sker i kommunens regi, på ett eller 
annat sätt. På kommunhuset i Emmaboda träffar jag Joachim 
Axelsson, chef  för fritidsgårdar, bildning och kultur och Jan 
Hagström, fritidschef.  

”Vårt mål är att stimulera ett allsidigt fritidsutbud för kommu-
nens invånare”, säger de. ”Och våra fritidsanläggningar ska vara 
inriktade mot friskvård.” De visar mig också en sammanställ-
ning över bidrag som kommunen ger olika organisationer och 
föreningar, varav flera i Långasjö. Till och med lådbilsrallyt, 
som Träskoposten återkommande rapporterar ifrån, sponsras 
av kommunen. 

När jag går skickar de med mig en hälsning. ”Fritidsgården i 
Långasjö skola har legat nere ett tag nu. Skriv att vi gärna ser 
att någon intresserad drar igång den igen.”  

Gunnar Alsmark

Anna Lindström lämnar redaktionen

På grund av flytt till Fridlevstad har Anna lämnat 
redaktionen.

Vi tackar Anna med en blomma för 
den tid hon har varit verksam inom 
redaktionen och önskar henne lycka 
till i forstsättningen.

Redaktionen

Föräldrarstyrelsen anordnar korvgrillning för alla sportlovsfirare. 
David Hansson, Johanna Chytraeus och Karin Arnell förbereder grill-
ningen.                                                           Foto Jan-Erik Fransson
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Röda Korset

Hjälp oss  
att hjälpa

Bli medlem i 
Långasjö 

Vårkalendern
Mars 
11/3 kl 16.00 Musik i Långasjö kyrka

16/3 kl 17.30 Familjekväll

18/3 kl 15.00 Hembygdsför årsmöte i Sockenstugan

21/3 kl 14.00 Dagledigträff  i Sockenstugan

22/3 kl 18.30 Naturvårdsför årsmöte i Café Stallet

23/3 kl 19.00 Teater i Bygdegården

24/3  Filmfesten i Emmaboda Bio

24/3 kl 10-13 Världens dag i Emmaboda Förs.hem

25/3 kl 17.00 Sockenrådets årsmöte i Sockenstugan

 

April 
4/4 kl 19.00 Årsmöte Långasjö GoIF i klubbstugan

7/4 kl 10-14 Öppen gård på Långasjölamm

8/4 kl 14.00 Årsmöte med ostkaka EBP-sällskapet

14/4 kl 10.00 Musik i Långasjö kyrka

20/4 kl 19.00 Teater i Föreningshuset Vissefjärda

21/4 kl 10-16 Nyinvigning av sågverket i Långasjö

25/4 kl 14.00 Dagledigträff  i Långasjö Sockenstuga

29/4  Tävling i Ridhuset

30/4 kl 19.00 Musik i Valborg i Långasjö kyrka

30/4 kl 19.30 Valborgsmässofirande vid Långasjön

 

Maj 
5/5  Dressyrtävling i Ridhuset

6/5  Clinic i Ridhuset

6/5 kl 10-12 Familjeträff  i Långasjö kyrka

13/5 kl 11.00 Veterantraktorpulling vid Bygdegården

20/5 kl 10.00 Gångedag, statyinvigning, jubileum

 

Se även Långasjö Församling informerar på sidan 50 

Årsmöte

Långasjö Sockens Hembygdsförening

Söndagen den 18 mars kl 15.00 i Sockenstugan

Förhandlingar
Föredrag av Monika Eriksson 

Saga och sanning om människor i Långasjötrakten

Eftermiddagskaffe

Välkomna!    Styrelsen
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Hus och lägenheter i 
Långasjö

RiksMäklaren
072-312 37 37 

1 1/2 plans villa

Kyrkvägen 29

965 000 kr

9 rok

Lena Arvidsson
070-587 18 58

Gårdshus uthyres i Långasjö

2 rok, ca 90 m²

Möbl. eller omöbl.

Luftv.pump, kakelugn

Den lokala sparbanken 

►

Sparbanken Eken är den lokala och fristående sparbanken. 
För oss är ett starkt engagemang för kunderna det allra 
viktigaste. Vi finns alltid tillgängliga, redo att hjälpa dig, 
på nära håll.

Hör av dig till oss på kontoret i Långasjö så berättar vi 
mer om vad vi kan göra för dig och dina behov.

 
 
Sparbanken Eken i Långasjö | tfn. 0471- 24 49 90  
langasjo@sparbankeneken.se | sparbankeneken.se

Medlem 
i 

Långasjö Sockens 
Hembygdsförening

Som tidigare meddelats beta-
lar man numera medlemsav-

giften årligen.

Årsavgiften är 75 kr

Du som ännu inte har betalat 
för 2018 

kan göra det på årsmötet
eller på bankgiro 5454–8680

eller Swish 1 235 559 547

OBS!  Notera namn på med-
lem/medlemmar och e-post-

adress

Styrelsen
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Välkomna till 
Årsmöte

Långasjö Sockens Naturvårdsförening

Torsdagen den 22 mars 18.30
I Café Stallet, Vandrarhemmet

Vi bjuder på fika 
Välkomna!

 
 

Ring och boka tid inför vårens alla festligheter. 

 Gör även uppsättningar till bal och bröllop! 
 

Jämna veckor:  Ojämna veckor: 

Mån 11-18   Mån 11-18 

Tis 9-18   Tis 9-18 

Ons stängt   Ons 11-18 

Tor 11-19  Tor 11-19 

Fre 11-17   Fre stängt 

 

// Elina Elofsson 

Kyrkvägen 50, Långasjö 

070-7161450 
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Vill du bli delägare i               
Butikslokalen?
Butikslokalen i Långasjö ägs av sockenborna. Det vill 
säga de sockenbor som var med och bidrog med aktieka-
pital när butiken byggdes 1994. Varje år kallas aktieägarna 
till bolagsstämma. Bo Eddie Rossbol har varit ordförande 
sedan starten och leder stämman med van hand. Övriga 
styrelseledamöter har bytts ut genom åren.

Långasjö Sockens Butikslokal AB är ett välskött företag med 
god likviditet. Det har aldrig varit tal om någon utdelning till 
aktieägarna. Pengarna används till underhåll, drift och investe-
ringar. På det sättet ser man till att butiksinnehavaren har bästa 
förutsättningar att förse bygdens folk med dagligvaror. Hand-
laren har ett eget företag. Han hyr butikslokalen av bolaget. 
Den största vinsten för aktieägarna är förmånen att ha en butik 
på hemmaplan. Det är inte överallt självklart på landsbygden. 
Utan en trogen kundkrets försvinner den möjligheten.  

Det finns två goda skäl att delta i bolagsstämman. Det första 
är inflytandet, informationen och rösträtten. Det andra: En 
rejäl landgång, med dricka, kaffe och kaka!

Vid årets stämma avtackades Hasse Pettersson, som jobbat i 
butiken från starten 1994. Han var butikschef  från 2009 till 
2017. Efterträdarna, Peter och Hanne Karlsson, berättade om 
sina erfarenheter under de första fyra månaderna som lant-
handlare i Långasjö. Det tar tid att lära känna kunderna och 
våra inköpsvanor. De ser gärna att vi framför våra önskemål. 

- Kan det bli aktuellt med utkörning av varor? 

- Det är inte omöjligt, blev svaret. Den som är intresserad kan 
höra av sig till Peter och Hanne. Bo Eddie upplyste om att 
kommunen kan betala utkörningsbidrag. 

Stämningen vid stämman är god – men medelåldern är hög! 
Flera av de som var med från början har gått ur tiden. Det bör-
jar bli dags för en yngre generation att bli delägare i Långasjö 
Sockens Butikslokal AB. Sockenrådet äger 50 aktier som är till 
salu. Kontakta Sockenrådets kassör, Sölve Hjalmarsson, 0708 
47 27 68. Sparbanken Eken hjälper oss med formaliteterna. 
Som aktieägare får du vara med vid nästa bolagsstämma och 
göra din röst hörd. Troligen får du också en rejäl landgång! 
Och lite annat smått och gott!

Sölve Hjalmarsson

För att kulturvärden i landskapet ska �nnas kvar krävs att 
marker och byggnader brukas och sköts om. Kursen handlar 
om odlingslandskapet, kulturmiljöer, kulturelement och 
byggnadsvårdsprinciper. Hur kan man både använda och 
utveckla miljöerna?

Ur kursinnehållet:

• Historien i landskapen, den historiska gårdsmiljön  
och byggnadsskicket. 

• Utveckla och bevara för en levande landsbygd

• Hur gör man med sina gamla hus?  
Byggnadsvård i teori och praktik. 

Ett minimum av 7 deltagare krävs. Kurser hålls våren 2018. 

Deltagare är du som är verksam inom jordbruks-, skogs-
bruks- och trädgårdsföretag. Det kan vara du som driver 
ett företag eller någon som kommer att ta över och driva 
företaget. Det kan också vara hantverkare som utför arbeten 
åt sådana företag

För intresseanmälan kontakta:  
Liselotte Jumme, Kalmar läns museum,  
0480-45 13 89,  
liselotte.jumme@kalmarlansmuseum.se

 AKTIVITETEN ÄR DELFINANSIERAD MED EU-MEDEL VIA LÄNSSTYRELSEN I KALMAR

ÄR DU INTRESSERAD AV EN HALVDAGSKURS 
SOM HÅLLS I DITT KULTUR LANDSKAP, LEDD 
AV BYGGNADSANTIKVARIE OCH ARKEOLOG?

DITT KULTUR LANDSKAP 
MED NYA ÖGON

Hasse, Peter och Hanne närmast i bild.         Foto Sölve Hjalmarsson
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GRATIS RÅDGIVNING OM 
KULTURVÄRDEN PÅ DIN 
GÅRD
ÄR DU NYFIKEN PÅ DINA 
GAMLA HUS?

ÄR DU JORDBRUKARE ELLER TRÄDGÅRDSFÖ-
RETAGARE INOM JORDBRUK OCH TRÄDGÅRD 
I KALMAR LÄN? 

KALMAR LÄNS MUSEUM ERBJUDER UNDER 
MARS-JUNI 2018

• Besök av bebyggelseantikvarie med särskild kompetens 
kring odlingslandskapets bebyggelse och kulturmiljöer.

• Samtal och rundvandring i din miljö, med fokus på dina/
era särskilda frågeställningar.

• Information om byggnadsvårdsprinciper och hjälp att 
prioritera åtgärder.

• En skriftlig rådgivningsplan för din/er gård (levereras 
efter besöket).

Den svenska staten avsätter tillsammans med den Eu-
ropeiska Unionen medel för kompetensutveckling inom 
Landsbygdsprogrammet 2014 - 2020. Tack vare bidrag 
från Länsstyrelsen i Kalmar län och landsbygdsprogram-
met ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP kan Kalmar 
läns museum erbjuda gratis enskild rådgivning, individuellt 
anpassad.

Rådgivningen syftar till att öka kunskapen om vård, sköt-
sel och eventuell restaurering av kulturvärden knutna till 
gårdsmiljöer, samt bidra till ökad förståelse av de histo-
riska sammanhangen. Skötselråden syftar till att främja ett 
långsiktigt bevarande och en hållbar utveckling.

För intresseanmälan kontakta: Susann Johannisson, Kal-
mar läns museum, 0480-45 13 42, 070-512 36 11 susann.
johannisson@kalmarlansmuseum.se

Jan F:s 
Hydraulgrävning AB
Bredalycke 411   361 95 Långasjö 

Tel. 070-269 08 26

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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Bibliotekets krönika, 
”barnen och fritiden” 
Bibliotek och läsning 
är ett av de många 
fritidsintressen som 
finns att välja på i vårt 
samhälle och som er-
bjuds för både barn 
och vuxna. Vi har allt 
från småbarnsböcker 
för de yngsta barnen 
till ungdomsböcker för 
tonåringar och vuxenböcker.

På biblioteken möter vi barnen framförallt under förskoletid 
och skoltid. Förskolebarnen får sagostunder och grundskolans 
elever kommer regelbundet till biblioteken med sina klasser 
för att få boktips, högläsning, undervisning i informations-
sökning och tid för att låna böcker. De har också läsprojekt, 
två författarbesök under grundskoletiden och mycket annat. 
Vår förhoppning är förstås att barnens inspiration för läsning 
följer med dem hem och blir en del av deras fritid. Vi kan 
vara stolta över att Emmaboda kommun har hamnat högt i 
Sveriges lånestatistik för barnböcker under flera år, och detta 
beror till stor del på att vi har så många skolbibliotek runt om 
i kommunen. Dessa bibliotek spelar en stor roll för barnens 
framtida läsande! 

Det är stor skillnad på dagens bibliotek jämfört med hur det 
såg ut förr. När den svenska folkskolan blev obligatorisk enligt 
lag 1842 fanns även idén om att erbjuda barn läsning på deras 
fritid, men det var kring sekelskiftet 1900 som intresset för 
barnböcker och barnkultur ökade och barnbibliotek började 
växa fram i större utsträckning. Efter 1945 började man mer 
och mer ifrågasätta den äldre sortens barnböcker som framfö-
rallt skulle vara uppfostrande. Idag är utbudet av barnböcker 
väldigt stort och det finns många olika genrer. T.ex. mysterium 
och deckare, fantasy och idrottsböcker. Idag betonar vi läslus-
ten som är bibliotekets motto. Rätt bok till rätt barn (som det 
står i våra kommunala mål.) Det kan vara skönlitteratur såväl 
som faktaböcker, tidskrifter och tecknade serier. 

Många förknippar säkert bibliotek och läsning med aktiviteter 
som är tysta, stilla och något man gör i enrum. Jag minns själv 
hur roligt det var när man hade lärt sig att läsa, det var som att 
erövra en ny del av livet, och att läsa en bok var som att dyka 
in i en ny värld. Bibliotek och läsning kan vara en avkopplande 
och stimulerande motvikt till en hektisk vardag och det stora 
informationsflöde som vi lever i (samtidigt som det förstås är 
en del av det). Det är en plats där saker kan få ta tid och där 
man kan fördjupa sig i sin egen takt och utveckla sin fantasi.

Våra bibliotek har nuförtiden även andra sidor än det tysta och 
stillsamma. Om barnen tycker om högläsning så kan de även 
låna med sig den i form av inlästa böcker. Vi erbjuder barnen 
olika sätt att läsa, så att de kan läsa utifrån sina egna behov. 

(Det går t.o.m. att läsa medan man är i rörelse med ett par 
lurar och en mobiltelefon med inlästa böcker, men då gäller 
det att se sig noga för när man går över en gata!) Litteraturen 
ger också en möjlighet att samspela med andra, t.ex. diskutera 
sina gemensamma läsupplevelser vilket görs både i skolan, på 
biblioteket och kanske också på fritiden.

På Emmaboda bibliotek erbjuds Familjelördag ett par gånger 
per termin och där kan man bl.a. fira kända barnboksfigurer 
med pyssel och tårta. Biblioteken i Emmaboda har även 
haft några samarbetsprojekt med fritids och de har bl.a. haft 
besök av författare. På några av våra närbibliotek har vi haft 
en aktivitet som kallas Bokmys, där barnen har fått lyssna till 
högläsning, skriva berättelser m.m. På bibliotekens hemsida 
finns bibliotekskatalogen att söka i, och hantera lån och re-
servationer hemifrån och en barnboksblogg som barnen kan 
nå när som helst.

Dagens skolbibliotek förmedlar inte bara böcker utan också 
informationssökning och ny teknik. I biblioteksplanen ingår 
att lära eleverna att hitta i biblioteket, att söka information och 
tänka källkritiskt. Där vi i samarbete med skolan (och kanske 
också hemifrån) ger barnen färdigheter som de kommer att ha 
nytta av på sin fritid och när de i framtiden ska orientera sig i 
informationssamhället.

Marie Hinderyd
Långasjö och Vissefjärda bibliotek 

Källor: Emmabodamodellen och Kåreland, Skönlitteratur för barn 
och unga 1, (2015). 

Valborgsmässofirande

Traditionsenligt Valborgsmässofirande 
vid Långasjön 30 april

 Programmet börjar i kyrkan kl 19.00
 19.00 Musik i Valborgsmässotid 
 19.30 Elden tänds
 Kören sjunger in våren

Lotteri med goda vinster och korvförsäljning
Välkomna!

    
     Långasjö Rödakorskrets
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Oväntat besök från 
1600-talet
Det ringde i telefonen. 
- Hej, det är Britta! Kan du komma ner till kyrkan? Jag 
ska öva med barnkören. Och här är några personer som 
säger att de är släkt till en gammal präst i Långasjö. 

Jag var på väg till pensionärsgympan. Annika fick ta hand om 
besökarna. Det visade sig att de kom från Alaska. Men de 
var släkt till Petrus Dieterici, som var kyrkoherde i Långasjö 
1624 – 1649. Han hade varit kaplan i Ljuder innan han kom 
till Långasjö. Tidigare hade han varit krigspräst. Kanske hade 
han varit med Gustav II Adolf  i fält och blivit skottskadad. 
Han bar ett lod, troligen en blykula, i kroppen. Vart annat eller 
vart tredje år måste hans axel skäras upp. Det gjorde honom 
sjuklig och sängliggande. Dessutom var han fattig. Försam-
lingen vädjade till rikskanslern Axel Oxenstierna om att han 
skulle få skattelättnader.

Han var gift med Sigrid Andersdotter, den första prästfrun i 
Långasjö vi känner namnet på. Genom släktforskning hade 
besökarna från Alaska funnit att de härstammade från denna 
familj. De kunde inte finna några gravstenar från den tiden, 
och kyrkan som deras förfader tjänstgjort i var för länge sedan 
ersatt med den nya kyrkan - från 1789. Men i vapenhuset fanns 
tavlan med Series Pastorum, förteckningen över alla kända 
kyrkoherdar i Långasjö.

- Finns det några levande släktingar i bygden? undrade besö-
karna. Det skulle vara roligt att träffa någon.

- Jag vet inte, svarade Annika. Jag hör av mig om jag hittar 
någon.

När jag återvände hem berättade Annika om detta märkliga 
möte, och om gästernas fråga.

- Jag vet en, svarade jag. På min farmor sida härstammar också 
jag från denna prästfamilj i Långasjö.

Sonen Dietericus Petri Mollerus efterträdde sin far som kyr-
koherde. Han var född i Ljuder 1617. Efter prästvigningen i 
Växjö anställdes han som hovpredikant hos rikskanslern Axel 
Oxenstierna. Under drottning Kristinas tid blev han hemkallad 
för att hjälpa sin gamle far i Långasjö. 1651 blev han kyrkoher-
de. Då var han 33 år gammal och blev kvar till sin död 1698. Jan 
Redin har berättat om honom i boken Kring Långasjö kyrka i 
sjuhundra år. En av Mollerus döttrar, Margareta, gifte sig med 
en bonde i Hällasjömåla. Genom henne fördes generna vidare 
via Allgunås, Enkoneryd och Guttamåla till min hemby Lin-
dehult i Vissefjärda socken. Nu hör Lindehult till Emmaboda. 

Jag och mina syskon är alltså tionde generationen. De flesta, 
kanske alla, har varit bönder eller bondhustrur ända fram till 
vår tid. Runt om i bygden finns många  nu levande ättlingar.

- Oj, sa Annika. Då måste jag kontakta släktingarna från Alaska. 

Det blev ett nytt möte i Långasjö. Om detta berättar Lisa Lynn 
Andersson i artikeln Tlingit Indianer ifrån Långasjö.

Sölve Hjalmarsson

 
Johanna Karolina och Karl Magnus. Familjen Andersson – Monica, Heidi, Sven Sr, Sven Jr, Pauline, Lisa, 

och Sonja.

Sven Jr, Lisa, Annika och Sölve på Klasatorpet.
Foto: Jeffrey Skaflestad
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Tlingit Indianer ifrån 
Långasjö
Det har alltid funnits ett intresse att ta kontakt med mina 
svenska anor.  Så när jag, genom släktforskning, hittade 
min förfader Petrus Dieterici, föddes en önskan att besöka 
hans hemstad Långasjö.  

Min härstamning från Petrus är genom dottern Anna Persdot-
ter.  Anna flyttade till Kuppramåla i Linneryd.  Hennes ätt-
lingar spred sig också till andra orter i Tingsås, och Älmeboda.  
När Annas ättling Johanna Karolina Nilsdotter träffade Karl 
Magnus Gustafsson i Tingsås gjorde deras kärlek det möjligt 
för mig att få min underbara farmor Ester Teresia Gustafsson 
född i Urshult.  Egentligen är det på grund av Karl Magnus, 
och naturligtvis Johanna som stod ut med Karl Magnus, som 
min far Sven Olof  Bertil Andersson ärvde sin äventyrliga sida.  
Karl Magnus reste dit arbete fanns, med familj och ibland så 
långt iväg som till Gotland, varifrån han fick namnet "Glada 
Gotlänningen".  

Så hur kommer det sig att Tlingit indianer kommer ifrån Lång-
asjö?  Jo, den där äventyrliga Sven Olof  Bertil Andersson, med 
musik och reselystnad i bakfickan, reste runt i världen.  Från 
Sommarlust Goss Orkester i Kristianstad, på Göta Lejon en 
kryssare i Svenska Flottan, och vidare inom Handelsflottan, 
hamnade Sven i San Francisco där han mönstrade av ett frakt-
fartyg.  Genom musiken, och ett underbart svenskt par Elin 
& Frits Hammerström, som han träffade i San Francisco, gick 
han med i Frälsningsarmén.  Sven var tilldelad en position på 
M/V William Booth, ett Frälsningsarmé-skepp som avreste till 
Alaska.  I Juneau Alaska träffade han sitt livs kärlek i Tlingit 
Indianen Pauline Rudolph. Tlingit Indianerna bor i sydöstra 
Alaska.  Pauline tillhör Raven (Seapigeon) klanen.  För att gifta 
sig med Pauline fick Sven adopteras in i Eagle/Shark klanen.  
Sydöstra Alaska består av höga snötäckta berg och glaciärer.  
Kusten är skärgårdslik med många öar.  Rikt vilt liv med björ-
nar, valar, sälar m.m.  Förutom en karriär som musiker blev det 
mycket fiske för Sven i Alaska.  Familjen Andersson utökades 
med 5 barn, Sonja, Monica, Lisa, Sven, och Heidi. Efter 27 år 
i Alaska åkte Sven tillbaka till Sverige med familjen 1971. Nu 
har Sven och Pauline fjorton barnbarn också. Jag är den enda 
av barnen som bor i Alaska. 

I november 2017 åkte jag ifrån Hoonah Alaska till Sverige för 
att hälsa på familjen.  Äntligen skulle jag få se Långasjö.  Den 
21 november bar det av till Långasjö med min bror Sven Jr, 
och min man Jeffrey Skaflestad.  Vårt mål var att besöka kyrkan 
i Långasjö, där Petrus Dieterici hade varit präst.  

Långasjö kyrka ligger så vackert intill Långasjösjön.  Det första 
jag såg väl inne i kyrkan var en tavla med en lista av alla präster 
i Långasjö sen år 1341.  Och där var min familj, Petrus Dieterici 
1624-1649, och hans son Dietericus Petri Mollerus 1650-1698.  
I sökandet av mer information om Petrus Dieterici frågade jag 
kyrkpersonalen ifall där fanns något skrivet eller om jag kunde 
prata med någon om Petrus.  Hon ringde till någon och bara 
en liten stund senare kom Annika Hjalmarsson.  Hon hade en 

bok med sig, "Kring Långasjö Kyrka i Sjuhundra År" skriven av 
Jan Redin. Boken hade mycket information om kyrkans historia 
och prästerna. Det var ett väldigt trevligt besök med Annika 
som slutade hemma hos henne eftersom hon hade en extra bok 
hemma till mig.  Jag uttryckte mitt intresse för att träffa andra 
ättlingar från Petrus, varpå Annika och jag utbytte kontaktin-
formation.  Det blir inte sista gången jag åker till Långasjö.  
Det var med glädje jag berättade om mitt Långasjö-äventyr 
till mina föräldrar Sven och Pauline väl tillbaka i Norra Åsum.  

Den kvällen fick jag e-post från Annika:
”Hej Sven och Lisa! Jag måste rapportera att jag har hittat en 
"nu levande" släkting till er! Och jag har hittat honom här i mitt 
eget hus! Min man!  Det är för otroligt för att vara sant!  När 
min man kom hem, berättade jag för honom om ert besök. 
Då hämtar han sin "stamtavla" som en släkting har forskat 
fram och visar att även han härstammar från prästfamiljen 
Dietericus i Långasjö!  Min man heter Sölve Hjalmarsson 
och är född i Lindehult Emmaboda. Han har många syskon. 
Sölves farmor Hulda är ättling till Anna Dieterici, brorsdotter 
Margareta. Margareta var alltså dotter till Mollerus. Margareta 
gifte sig i Hällasjömåla Vissefjärda, och släkten har sedan hela 
tiden rört sig i de här trakterna.  Jag kan bara beklaga att jag 
hållit så dåligt reda på min mans släkt!  Är ni kvar i trakten? 
Ska vi kanske ha släktmöte? Hör av er!"

Släktträff  hände redan den följande veckan.  Det kändes som 
att ansluta sig till det förflutna.  Att träffa Sölve och Annika 
var som att hitta förlorad familj.  Det var helt fantastiskt.  Ja 
det slutar inte här.  Nu är det min önskan att Petrus Dietericis 
Långasjö-ättling Sölve Hjalmarsson och familj kommer på 
släktträff  till Hoonah, Alaska.

Lisa Lynn Andersson    
           

Familjen Anderssons Photon 
är från fotografen Fredrik i Kristianstad.

Sven och Pauline Andersson.
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Andreas Lennartsson 070 3087772

Nu öppnar vi butik med stängsel och inomgård
 

Vi säljer och monterar allt i stängselväg.
Ny återförsäljare för              

Vårdar din skog, utför totalentreprenad.
Mer info på hemsidan idealskog.se

Idealskog AB
Flaken 107, 361 95 Långasjö
andreas.lennartsson@idealskog.se
idealskog.se 

Öppen gård på Långasjölamm 

Nu lammar det!  

 
Lördagen den 7:e april 2018 kl.10.00-14.00 

Kom och klappa lammen.  

Flera andra aktiviteter.  

Försäljning, fika, Voxtorpslunch, musikunderhållning m.m. 

www.langasjolamm.se 

Inträde: 30 kr/pers eller 100 kr/familj 

Julmarknaden i Harebo 
Marknaden gick av stapeln den 26 november blev en 
större succé än vad vi arrangörer kunnat ana. 

Uppskattningsvis kom runt 500-600 besökare och en del av 
de runt 20 st knallarna sålde slut på en del av sina varor! Det 
var ett brett utbud från julkärvar, grönsaker och kransar till 
keramik, salvor och tovade tomtar m.m. Det fanns även kafé 
och grillad korv, glögg med tilltugg och soppa. Man kunde 
prova på massage och sångworkshop.  

För barnen fanns pysselstuga och tur med traktorvagn. Tomten 
dök också upp och tog emot önskelistor och delade ut reflexer 
m.m.  Ja, det fanns något för alla och idéerna för detta år är 
redan igång, saker kan förbättras och ändras om men på det 
stora hela blev det en väldigt lyckad tillställning och ett stort 
tack till alla som kom, knallar som besökare. 

Pamela Hoff

Julmarknad i Harebo.                                          Foto Tanja Muratova

Rundtur med traktorvagn.
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Barn och ungdomar i 
Långasjö GoIF
Långasjö GoIF är en förening med 
fotboll i fokus. Antalet barn som är 
aktiva i föreningen har varierat stort 
genom åren. Man har numer hittat ett 
bra upplägg då barn från Emmaboda, Långasjö, Lindås 
och Vissefjärda strålat samman och i princip varje årskull 
har ett pojk- eller flicklag i Emmaboda kombination. 

Under förra säsongen var det både pojk- och flicklag från Em-
maboda komb som valde att ha sina träningar på såväl grus som 
gräsplan i Långasjö. Även flertalet matcher spelades av ung-
domslag på Långasjö IP. Härligt med en levande idrottsplats!

Fotboll är inte allas intresse. För de allra minsta barnen, 2–5 år 
anordnar GoIF barngympa varje torsdag i gympasalen. 2015 
började Långasjö GoIF att fundera på något som alla barn,            
t o m årskurs 6 kunde delta i. En aktivitet med fokus på rörelse. 
Tanken på ett barnlopp växte fram och Träskoloppet blev start-
skottet på en aktivitet för alla barn och ungdomar. En morot att 
hålla igång under sommaren eller att bara börja hösten med en 
aktivitet i gemenskap. Året efter utökades loppet med en 5 km 
-sträcka som riktade sig till alla barn och vuxna som ville ha en 
längre utmaning att röra på sig. Därmed kunde hela familjen 
delta i detta evenemang. Träskoloppet är en återkommande 
tradition, alltid första torsdagen i september. Väl mött!

Camilla Lennartsson
Långasjö GoIF

Simning som träningsform

Nästan alla barn går i simskola för att lära sig simma. Det 
är en livsviktig kunskap och att kunna simma ingår även i 
skolans läroplan. Kommunen har simskola i Emmaboda 
simhall. Men ESS, dit man också kan vända sig för att 
lära sig simma, kallar inte sina simträffar med barn och 
ungdomar för simskola utan simträning. En del tänker 
inte på det som en sport, även om Sara Sjöström lyft fram 
idrotten på ett förnämligt sätt, på sista tiden. 

Att simma är en skonsam träningsform för alla åldrar. ESS, 
Emmaboda simsällskap, har med eldsjälen Martina Larsson 
från Harebo i täten, fått flera barn och ungdomar från Långa-
sjö och resten av kommunen att upptäcka simträning som en 
sport. Simning kan vara så mycket mer än bara ta sig fram längs 
bassängkanten tills man klarar 200 meter, vilket är minikravet 
för att få kalla sig simkunnig.

Här berättar Tekla om hur det är att sim-
ma i gruppen som heter medley:
ESS står för Emmaboda Simselskap. Jag och min kompis Ella 
går på simning varje onsdag och söndag. Vi samåker och har 
det väldigt kul under simningen. Vi har även sheman vi följer 
under lektionens gång. Det kan till exempel vara catchup. Det 
är när man ”krålar långsamt” för att öva på tekniken. Lektionen 
är ungefär en timme lång. På onsdagar brukar vi först ha land-
uppvärmning. Då hoppar vi hopprep, gör lite armhävningar, 
situps, plankan och upphopp. Under söndagarna brukar vi 
inte ha landuppvärmning. Då brukar vi bara svänga runt med 
armarna och köra! 

Jag har varit med på 2 tävlingar en så länge. Men jag kommer 
tävla mer…I Kalmar till exempel är det micro sim den 3:dje 
mars. Varje år annådnar ESS en tävling för alla medlämmar i 
klubben. Den heter Utmanaren. Där ska man försöka slå en viss 
tid. Om man slår den tiden får man brons, silver eller guldtid.

Den högsta träningsgruppen hos ESS heter B och C-gruppen. 
Jag tror jag kommer simma där. Sen.

     Tekla Gunnarsson

Årsmöte

Långasjö GoIF onsdagen den 4 april
kl. 19.00 i klubbstugan

Välkomna
Styrelsen

Ella Fransson och Tekla på en tävling i Emma-
boda simhall som heter Utmanaren.
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Nyinvigning av  
sågverket i Långasjö

ÖPPET HUS 21 APRIL 

Läs mer om invigningen på sodra.com/langasjo

PROGRAM
10.00 Portarna slås upp

10-14 Rundvandring på sågverket

11.30  Lars Idermark, koncernchef och Lena Ek,  
 styrelseordförande hälsar välkomna

12.00 Invigningsceremoni 

11-14 Lunch och fika 

13-15.30 Underhållning på scen

16.00  Arrangemanget avslutas

MÄSSOMRÅDE MED AKTIVITETER  
FÖR HELA FAMILJEN, TILL EXEMPEL
• Framträdande av musikelever från Academy of 

Music and Business

• Magikern Carolin Rawn medverkar

• VR-demo med timmerkran

• Hoppborg

HÄR SKAPAR VI GEMENSAMT  
EN HÅLLBAR FRAMTID 
Trä är ett fantastiskt material med både en lång  
historia och en mycket ljus framtid. När allt fler  
fokuserar på omställningen till ett hållbart och  
biobaserat samhälle ökar intresset för trä, inte  
minst som byggmaterial.

Därför har Södra det senaste året investerat 100  
miljoner kronor i Långasjö sågverk. Det kommer 
starkt att bidra till att Södra – som modern arbetsplats 
och Sveriges största skogsägarförening med 51 000 
medlemmar – även i framtiden kommer att kunna 
göra mer av träd och producera trävaror som bygger 
en hållbar framtid. 

Lördagen den 21 april har vi öppet hus och  
nyinvigning av Långasjö sågverk. Då är du  
välkommen att möta framtiden med oss!

VARMT VÄLKOMNA!
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Barngympa
Det är torsdag den 1 februari, klockan är strax innan 17 
och platsen är Långasjö gymnastiksal. Från omkläd-
ningsrummet hörs små röster. Vet att det är efterlängtat 
att Barngympan startar eftersom jag i flera veckor fått 
frågan ”När börjar Barngympan, Gympafröken?”  från 
förskolebarnen vid hämtning och lämning.

Barngympan startade våren 2013. Jag minns att Långasjö 
Sockenråd hade gått ut med någon typ av enkät för att få 
veta vad invånarna saknade i Långasjö. Jag minns inte om det 
framkom av enkäten att aktiviteter för mindre barn saknades 
eller om det var jag som gav det på förslag. Men jag började 
i alla fall att höra runt bland andra småbarnsföräldrar om de 
skulle vilja hänga på om jag tog initiativet. Det var positiva 
reaktioner från alla håll. Först hade jag väl som tanke att vi 
föräldrar skulle ha haft hand om hela upplägget. Men när jag 
bokade gymnastiksalen så fick jag rådet av kommunen att 
kontakta Långasjö GoIF. Så det gjorde jag och det bestämdes 
att Långasjö GoIF skulle stå som arrangör för Barngympan 
och jag skulle leda den. Så för att var med på Barngympan ska 
man betala in medlemsavgift till Långasjö GoIF. Det gör man 
ju gärna och stöttar sin förening!

En vårdag 2013 samlades ett gäng förväntansfulla barn och 
föräldrar. Ingen av oss visste ju egentligen hur detta skulle bli. 
Allra minst jag! Vad hade jag gett mig in på. Jag hade ju ingen 
erfarenhet av att leda gruppgympa eller att ha hand om många 
små barn. Och att jag var i slutet av min andra graviditet gjor-
de mig ju inte mindre nervös. Men jag hade som krav då och 
har även idag att föräldrar ska vara med och ha ansvar för sitt 
eget barn eftersom det är omöjlig för mig att ensam ha koll 
på så många barn hela tiden. Och på det viset får ju föräldrar 
möjlighet att träffas och prata.

Upplägget på gympan har hela tiden varit att vi tillsammans 
värmer upp kroppen med enkla övningar. Sedan några terminer 
tillbaka använder vi en visa som heter Kom-igång-sång. Den 
talar om vad vi ska göra och alla kan enkelt följa med. Barnen 
älskar denna sång!

Sedan är det dags för hinderbanan som redan är uppsatt i salen. 
Vi övar balans, motorik, att vänta och att våga! När hinderbanan 
ska plockas undan hjälps alla åt. Sedan är det dags för en lek, 
avslappning och vila. Avslutningsvis blåser vi upp ballongen 
eller skjuter upp raketen. En timme går fort!

Nu har vi precis startat upp termin 11 av Barngympan! De 
där småknattarna som kom inspringande den där våren 2013 
är nu stora skolbarn. Tror dock att de minns Barngympan 
som en rolig aktivitet. Och en del av de barnen är fortfarande 
med ibland men nu hjälper de syskon och de andra barnen. 
Vi har bestämt att man får vara med som gympabarn tills man 
börjar F-klass.

Våren 2017 började jag jobba heltid och skift. För att Barn-
gympan skulle leva vidare behövde jag hjälp. Jag blev glad när 
Malin Stånggren tackade ja till att hjälpa till som Gympafröken. 
Nu leder vi varannan vecka var så varje torsdag kan barnen 
komma och gympa.

Vid avslutningarna på vårterminen brukar vi festa till det 
med glass och vid julavslutningarna har vi faktiskt fått besök 
av tomten flera gånger. Sista julavslutningen var så lyckad 
för tomten bjöd upp till dans och han hade en stor säck med 
godispåsar med sig.

Sedan starten har det varit rätt stabilt deltagarantal över ter-
minen. Men vissa torsdagar är det 25 barn och andra bara 5. 
Beroende på sjukdomar och annat.

Hur är tanken med Barngympan i framtiden då? Jag startade 
Barngympan för jag tycker att barn oavsett ålder ska kunna ha 
en egen aktivitet. Barngympan är enkel att var med på.

För att det ska kunna finnas olika aktiviteter för barn i samhället 
och speciellt på mindre orter krävs det att vi föräldrar är enga-
gerade. Både för att barnen ska ha ett intresse för aktiviteter 
och för att det ska finnas aktiviteter.

Min yngsta dotter fyller 3 år till sommaren så det är några 
terminer kvar för mig att vara Gympafröken. Finns intresset 
kvar från barn och föräldrar att Barngympan ska finnas kvar så 
kommer den att göra det. Man kommer långt med engagemang!

Johanna Karlsson

Jultomten hälsar på.
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Geocaching och Turf
Min telefon är ett sätt för mig att komma ut och upptäcka 
nya platser och samtidigt få motion. Jag ska berätta om 
Geocaching och Turf. Det är två sätt att med teknikens 
hjälp ha roligt utomhus, inte bara där du bor utan i hela 
världen.

För sju år sedan var jag en mugglare (en vanlig människa som 
inte visste vad geocaching var) och fick följa med min bror och 
leta efter en ”skatt”/geocache. Det var i närheten av Ödevata. 
Med hjälp av GPSn i telefonen kunde vi ta oss till platsen där 
någon annan gömt en liten plastburk i skogen och hitta den. 
I burken låg ett papper(en logg) där vi skrev upp datum och 
våra användarnamn. Flera andra hade varit där före oss och 
skrivit sina namn. Vi la tillbaka burken på samma plats då det 
när som helst kunde komma någon annan och leta efter den. 

När jag kom hem gick jag in på www.geocaching.com och re-
gistrerade mig gratis. Mitt användarnamn blev OLTOK. Sedan 
var det bara att ladda ner en app (tex c:geo eller groundspeaks 
geocaching) till telefonen och sätta igång. 

Om du bor i Långasjö så är den närmsta geocachen gömd i 
närheten av Klasatorpet.  Men kanske kan det bli fler gömmor 
i närheten då du själv får gömma och registrera egna geocacher. 
Du bör dock ha hittat minst tio geocacher själv först innan du 
börjar lägga ut egna. 

Geoacher kan vara allt 
från pyttesmå magneter till 
stora lådor där det får plats 
bytessaker som till exempel 
böcker, leksaker eller mynt. 
Tar du något så måste du 
lägga i något som är värt 
lika mycket eller mer! Ta 
gärna med några småsaker 
och en penna i fickan när 
du ger dig ut. Geocacher 
har olika svårighetsgrad 
och terrängfaktor. Ett är 
lättast och fem svårast. 
En etta i terräng ska du 
kunna nå även om du sitter 
i rullstol men för att nå en 
femma kan det behövas 
tex klätterutrustning.  När 
det gäller svårighetsgraden 
rekommenderar jag att du 
börjar med de enklare för 
de svåraste kan kräva flera 
besök och gärna tillsam-

mans med vänner. Ju fler ögon som letar desto bättre brukar 
det gå. Är du under 10 år eller har barn med dig är det ännu 
bättre. Barn tänker ofta på andra sätt än vuxna när de letar, 
det brukar löna sig.  Ibland har geocacher tips/ledtrådar eller 
spoilerbilder som gör dem lättare att hitta. Glöm inte logga 
dina fynd i appen eller i datorn. Hur lång tid tar det innan du 
kommer upp i 100 hittade geocacher?

Genom geocaching kan du hitta fantastiska platser du inte 
visste fanns. När jag var i Danmark med familjen ville vi åka ut 
till havet men visste inte riktigt vart. Jag letade upp en geocache 
som många gillat och det blev toppen när vi kom dit. Där fanns 
en lång sandstrand men också gamla militärfort och gångar att 
leka i. Dit hade vi inte hittat utan geocaching. 

En gång var polisen ute i skogen när jag och mina barn skulle 
gå ett reflexspår som slutade vid en geocache. Någon hade 
ringt polisen då de sett bilar stå på ett ställe utmed en grusväg 
till ett bostadsområde. Vi fick förklara och visa för poliserna 
vad vi skulle göra och när vi var klara sa de att polishunden 
skulle följa våra spår som träning. Självklart stannade vi och 
tittade en stund.  

Det finns olika sorters geocacher. De flesta, traditionella, är 
bara att leta reda på vid koordinaterna. Multicacher består av 
flera delsteg du ska besöka. Mystery caches kan vara allt från 
reflexspår, pussel som ska läggas i datorn till svåra gåtor eller 
matematikproblem som man löser och får på så vis koordi-
naterna.  För att hitta en Earth cache ska du inte hitta någon 
logg att signera. Du ska istället besöka ett speciellt ställe och 
ta reda på svaren på frågor som du mailar in till den som 
kommit på earth cachen. Den nordligaste och högst belägna 

Hälsa på Heliga Birgitta, hon gömmer en cache.

Gren med gångjärn, liten geocache 
i grenen.

Stor geocache.
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geocache jag loggat är ”The roof  of  Sweden – 2 106 meters 
above sea level” dvs toppen på Kebnekaise. Den earth cachen 
är det just nu 97 personer som loggat. För att kunna svara på 
frågorna behöver det vara klart väder när du är uppe på toppen.

På geocahing.com och på Youtube hittar du inspiration och 
många tips om du vill börja med geocaching.

Turf  har jag använt mest som motionsaktivitet. 
Det är ett svenskuppfunnet ”herre på täppan” spel där du ska 
ta över och äga turfzoner, så många och så länge som möjligt 
för att samla poäng. Den som har flest poäng när månaden/
omgången är slut blir vinnare och får bland annat själv be-
stämma en ny zon.  Det är inte lätt att vinna då det snart är 
tvåhundratusen turfare i världen. Även Turf  kräver en app och 
en gratis registrering av ett användarnamn. 

När du fått igång turf  och din GPS är på så ser du dig själv 
som en grön gubbe. Gå till en zon och stå still där tills zonen 
blir grön, nu äger du den. Gula zoner är neutrala.  Är en zon 
röd så har någon annan tagit den före dig men du kan ta den 
cirka en halvtimme senare, så pröva. Själv har jag en runda 
jag cyklar med ca 40 zoner. Det tar ca 1 ½ timma och blir 
intervallträning då jag cyklar mellan zonerna och står still ca 
30 sekunder vid varje.

Zonerna ligger oftast i städer och utmed gång och cykelvägar.  
Perfekt om man inte vill följa med in i en tråkig affär eller du 
ska gå en promenad men inte kommer på någon bra runda. 
Skolor har använt turf  på idrottslektioner. 

 

Det finns fler platsbaserade realtidsspel för smarttelefoner tex 
Munzee (där du letar QRkoder), Ingress och Pokémon Go som 
du säkert hört talas om.

Kajsa Niemi

Vad sysslar Johanna och 
Benjamin med?
Maria Olsson ger en inblick i sina barns fritidsintressen.  

Johannas största intresse är att måla och skapa. Att klippa i 
olika material, färger av olika slag och glitter. Johanna vill leka 
med kompisar, spela spel, filma och fota. Johanna sjunger i 
lilla kören, går på miniorerna, simmar en dag i veckan och går 
på skyttet. Johanna spelar "Hi day" på sin mammas telefon. I 
spelet arbetar man på en bondgård med allt vad det innebär, 
som att samla in ägg, mjölk, grödor och bacon.

Benjamins största intresse är "parkour". Parkour är att du ska 
ta dig från punkt A till punkt B så snabbt som möjligt. Det 
tränar han i Emmaboda två kvällar i veckan. Hemma älskar 
han att spela spel på ps 3 och 4. Ett nytt favoritspel är fortnite. 
I spelet ska du hoppa ner från en buss, sen ska du hitta så bra 
saker som möjligt, du kan bara ha fem saker. Du ska överleva 
så länge som möjligt och om du är sist kvar vinner du och man 
är hundra stycken från början.

Benjamin följer en del bloggar och gillar att titta på youtube-
klipp. Det läggs ut en miljard youtubeklipp varje minut, så det 
finns mycket att välja på. Benjamin tycker om att vara med 
sina vänner. Vännerna har liknande intressen som han själv.

Maria, Johanna och Benjamin Olsson 

Johanna och Ghaza.

Bussen i fortnite.
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Martin Hoffros                       
- min fritid som barn 
Jag är född 1981 växte upp i Spritsmåla, Eriksmåla, bor 
numera i Harebo, Långasjö.

När jag var liten spenderades stor del av fritiden hos min farfar 
Erik i Åbyholm. Han hade bondgård med lite åkrar och lite 
skog. På somrarna körde vi hö hos farfar, då körde jag traktor, 
åkte hölass eller var mest i vägen tror jag. På vintern högg vi i 
skogen, då var det jag som sprang med saxen till vajerkranen.  
Jag tyckte om livet på en gård, det var även där jag lärde mig 
köra traktor, kärleken till bondelivet och traktorer har ju följt 
mig hela livet. 

Fritiden när vi inte var hos farfar byggde jag mycket lego, ett 
intresse som min son ärvt, han har även ärvt mitt och min brors 
gamla lego som nästan fyllde en låda på ca 100 liter. 

Min pappa hade byggt om en gammal jordfräs när vi var små 
så den var som en miniskogsmaskin/minidumpers. Med den 
körde jag och min bror hem ved och körde löv åt grannarna, 
plogade snö m.m.  Vi byggde även en husvagn till jordfräsen 
av en emballagepall som det sattes hjul på och ett tält användes 
som väggar och tak.  

Första bilden är min bror Marcus som kör jordfräsen, andra 
är jag och Kristofer Gunnarsson

När jag var runt 8-9 år började jag köra cross. Vi var några 
stycken som hade en egen crossbana i Hultakvarn där vi körde 
för nöjes skull.  Då blev det ju också att man meckade mycket 
i pappas verkstad hemma i Spritsmåla. Jag följde med pappa 
mycket när han var och lagade bilar och traktorer hos folk.  I 
vuxen ålder har jag renoverat ett par traktorer. Traktorer är 
mycket enklare än bilar.

Det var inte mycket man satt inne, man var ute mycket, cyklade, 
var med kompisar, byggde kojor, badade. Vi hade ingen dator, 
ett tv-spel hade jag men det behöll jag inte så länge.

Jag spelade ju även lite fotboll i Johansfors och där spelade 
ju även bröderna Elm, deras färdigheter smittade dock inte 
av sig och mitt intresse för sporten svalnade snabbt. Jag har 
aldrig varit så värst sportintresserad, mitt intresse har alltid och 
kommer alltid vara traktorer och ”bonneriet”. 

Martin Hoffros
Foto Hardy och Gunda Rosenquist

Vi erbjuder frukostbuffé , lunch och ala 
carté meny med fullständiga rättigheter. 

Lunchmeny och öppettider se vår hemsida 
www.hotell-amigo.se

Vi arrangerar även fest- och högtidsmåltider.

Ring gärna för catering av våra goda Smörgåstårtor 
samt Bufféer till alla tillfällen.

Tel 0471- 125 50   fax 0471-330 50
e-post  mail@hotell-amigo.se

 www.hotell-amigo.se
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Våra barns fritid
Vi har tre barn på 7, 3 och 1 år. Vi har alltid sagt att våra 
barn ska få prova de aktiviteter de vill, förhoppningsvis 
fastnar de för en eller två som de vill fortsätta med. 

Vi är inte ute efter att fylla hela veckorna med aktiviteter, vi bor 
på en gård så det finns att göra och man måste även som barn 
ha tid att varva ner emellanåt. Vi har dock ett måste, barnens ska 
lära sig simma, så simskola är ett måste i vår familj. 7-åringen går 
på miniorerna, och har simskola på söndagar och även skytte 
på söndagar. Han fick frågan om att börja med fotboll, som 
de flesta av kompisarna håller på med, han funderade länge 
och sa sen ”men mamma, jag är ju inte intresserad” och det 
känns bra att han följer sitt egna intresse. 3-åringen har inga 
direkta aktiviteter än men ska börja simskola när hon blir 4 år. 
För lillebror på 1 år finns ett babycafé och så går vi på babysim 
i Tingsryd. På fredagar om tid finns går vi med de två yngsta 
på kyrkis i Emmaboda och leker och pysslar lite.  

På fritiden hemma så blir det oftast promenader med hunden, 
då brukar vi gå till ”bastan” här i Harebo för där bor Nissen. 
Det roliga med det är att när vårt stora barn var liten sa jag 
till honom att tomten bodde i det skjulet. Några år senare så 
står det en tomte i dörröppningen. Vi har våra misstankar om 
vem av grannarna som låtit honom flytta in men kanske har 
han gjort det på eget bevåg. Hursomhelst är det spännande 
för barnen att göra en tur dit. Ibland tar vi med oss lite varm 
choklad i en termos och lite kex och går till grillplatsen i 
Harebo och springer av oss lite. Det varmare halvåret tar vi 
med oss metspön ner till Harebosjön. Är det is på sjön kan 
det även bli isfiske. 

Annars har vi väldigt pyssliga barn så när de kommer hem från 
skola och förskola så går de oftast direkt till legot och bygger 
tillsammans, eller är kreativa med limpistol och pyssel. Vid fint 
väder är de ute och bygger jakttorn och ”jagar”. Vi har inga 

Ipads och barnen får inte ha våra telefoner som förövrigt inte 
har ett enda spel på dem. Den tiden kommer nog, tids nog här 
med men just nu tycker vi inte att de har det behovet och inte 
vi heller. Vi har ju även fördelen att bo i en by där det bor lite 
barn i samma ålder på både gång och cykelavstånd.   

Pamela Hoff
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Trollamålabarn
Från grannbyn Ekeboryd kör jag till Trollamåla Norre-
gård (2:6), längst ner i själva bybacken, mot Parismåla 
till. Där bor Pernilla Alm och Mattias Alm-Nielsen med 
fyra barn och två katter. Pernilla och Mattias träffade jag 
också under gårdagen, då Pernillas farmor Gunn-Britt 
Alm begravdes i Långasjö kyrka. Sorg och saknad igår, 
glädje och tankar kring barns skola och fritid idag. 

Familjen
När jag parkerat bilen och går mot huset öppnar Pernilla redan 
innan jag hunnit fram till dörren. ”Den minste grabben sover, 
och jag vill bara undvika att du knackar och kanske väcker 
honom. Men stig in”, säger hon och ger mig en stor kram. 
När jag hänger av mig min jacka i hallen kommer Gabriel nio 
år nedför trappan, räcker fram handen och hälsar. Detsamma 
gör hans storasyster Vendela som är tio år. Det känns bra 
och påminner mig om min egen barndom. Hälsa, ta i hand 
och se personen i ögonen var ett mantra för mina föräldrar, 
något också jag fört över till mina barn. Idag, i mobilens och 
surfplattans tid, händer det bara alltför ofta att unga inte ens 
orkar titta upp när någon främmande kommer in i rummet.

Pernilla träffade jag första gången i Ekeboryd bara några dagar 
efter hennes födsel den 7 april 1987.  Idag är hon Fristående 
Salesdirector för Mary Kay, ett amerikanskt märke för skön-
hetsprodukter med försäljning i 35 länder världen över. Mattias, 
som är född i Jämshög i Blekinge, lustigt nog den 7 april också 
han, arbetar som Regional Utbildningschef  för Hermods. 
Det innebär att han besöker olika platschefer runt om i södra 
Sverige, med många resor upp till huvudkontoret i Stockholm. 

Sedan länge har han varit domare på toppnivå i svensk inne-
bandy med en hel del resor också här, men då på helgerna. 
”Med fyra barn blir det lite för mycket”, menar Mattias, ”så i 
förgår bestämde jag mig faktiskt för att sluta som elitdomare.”  

De två äldsta barnen har Mattias som pappa, de två yngsta, 
Samuel tre år och Immanuel ett och ett halvt år, är Pernillas 
och Mattias gemensamma. En sådan konstellation, där barn 
bor med en vuxen som inte är deras förälder, kallas med ett 
neutralt begrepp för ombildad familj. Vill man i stället under-
stryka det positiva och samtidigt ta avstånd från äldre tiders 
belastade styvföräldrar/styvbarn är bonusfamilj mer korrekt. 
Möjligen kan ordet fungera som en självuppfyllande profetia. 
I verkligheten lever en ombildad familj under helt andra förut-
sättningar än den biologiska kärnfamiljen. De sociala nätverken, 
den vardagliga logistiken, det växelvisa boendet (som inte är 
aktuellt här) gör allt mer komplicerat. Stora högtider som jul, 
påsk och midsommar väcker frågor, inte bara om var barnen 
ska vara, utan också om hur firandet ska se ut. 

 

Fri tid med ”måsten”
Vi sätter oss i ett rum där en värmande brasa sprakar i rörspi-
sen. ”Hur ser ni på era barns fritid”, inleder jag. ”Det är viktigt 
att skilja på fri tid och fritidsaktiviteter”, menar Mattias. ”När 
Vendela och Gabriel kommer hem efter skolan gäller läxläsning 
innan de får göra något annat”. 

Varje dag under veckan ägnar de minst 20 minuter till bok-
läsning, antingen tyst för sig själva eller högt för någon av 
föräldrarna. ”Det är roligt att lyssna på böcker man inte känner 
till, eller höra de man själv läst på nytt”, säger Pernilla. ”Och 
så kommer man barnen närmare. Får spännande saker att 
prata om.” 

Vendela med katten Ozzy, Gabriel, Mattias och Immanuel, Pernilla och Samuel. Katten Simba, sitt ståtliga namn till trots, flydde fältet.           
Foto Gunnar Alsmark
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Också läxorna i engelska försöker Pernilla och Mattias delta 
i så ofta det går. När skolan frågade om de önskade läxhjälp 
för Vendela och Gabriel var båda helt överens om att tacka 
nej. ”Det är så kul att själva kunna stötta barnen och skapa 
en samhörighet”.

Rent praktiskt gör de äldre barnen en del i hemmet; dukar, 
ställer in i diskmaskinen, städar sina rum varje lördag, hämtar 
ved på vintern och passar då och då de små barnen. 

Ordning och reda 
Alla föräldrar som har barn idag vet vilken kamp det kan vara 
att hålla sittandet framför datorn och läsplattan på en rimlig 
nivå – vad nu det är? Här i huset råder en ganska så strikt ord-
ning. Förr hade de äldre barnen bara en platta med begränsad 
speltid för var och en. Idag har de varsin, men fortfarande 
utan fri tillgång. ”Och nu under jullovet var vi alla överens om 
att ha en helt spelfri dag”, säger Pernilla. ”Då bakade barnen 
tillsammans och gjorde andra saker.”

Ambitionen att vara tillsammans så mycket som möjligt har 
också inneburit att barnen kommer hem från förskola och 
skola så fort de kan. Tvärt emot vad jag trodde behöver inte de 

äldre barnen stanna kvar på fritids i väntan på skolskjuts hem. 
Skolbussen gör många turer under eftermiddagen, en viktig 
service för att underlätta ett boende på landet.   

I vissas öron är ordning och reda negativa ord. Så tycker inte 
jag, och inte heller Pernilla och Mattias. Pernilla tar till exempel 
alla fyra barnen med sig när hon ska handla mat, vilket förvånar 

en del av hennes vänner. ”Men barnen vet vad som gäller och 
därför blir det heller inget tjat och tjafs. Det räcker med att jag 
säger till en gång bara.”

Godis är en annan ”klassiker”, som hör barnens fritid till. 
Här praktiseras fritt val mellan helggodis och morötter – av 
ekonomisk art. Mumsa på, eller få dubbel veckopeng om du 
avstår helt!  

Precis som många andra barn har Gabriel och Vendela sålt jul-
tidningar. Det senaste året lyckades Gabriel sälja så bra att han 
för egna pengar kunde köpa både en TV, en läsplatta och spel. 

Det skall börjas i tid det som krokigt skall bli! Samuel med pappa 
Mattias.

Gabriel.

Vendela övar tvärflöjt. Här gäller det att kavla upp ärmarna. Tack brorsan! 
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Schemalagd fritid
Som så ofta idag har barn i alla olika åldrar aktiviteter som är 
bundna till bestämda tider och veckodagar. Pernilla provade att 
gå med de små till Bamsegruppen inne i Långasjö gymnastiksal 
men slutade efter ett par gånger eftersom Immanuel var för 
liten. ”Jag fick mest konka runt med honom och det blev ju 
inte kul för något av barnen. Så nu hänger de mest med oss 
så gott det går när de är hemma.”

”Vår ambition har varit att försöka ha två aktiviteter var för de 
större barnen”, säger Mattias, ”men i praktiken har det blivit 
lite mer.” Två saker gör Gabriel och Vendela gemensamt varje 
vecka. På måndag åker de in till Emmaboda scoutkår ”där vi 
leker både inne och ute”, lär oss göra upp eld, tälja med kniv”, 
säger Gabriel. ”Vi har hantverk där vi pysslar med olika saker, 
vi fikar med bröd som några av oss har bakat, vi lagar mat. 
Och så har vi filmkvällar. Ibland sover vi över i scoutstugan. Vi 
pratar också om ett läger vi ska ha i slutet av juli och i början 
av augusti nu i sommar. För mig blir det fyra dagar, för min 
syster en hel vecka.” 

Varje tisdag eftermiddag har kyrkan i Långasjö juniorverksam-
het med sång, andakt, lek, pyssel och fika och i den är både 
Gabriel och Vendela med. Båda är musikintresserade, Gabriel 
spelar trummor två gånger i veckan. Till alla föräldrars glädje 
finns trumsetet i den nu nedlagda fritidsgårdens källarlokal i 
Långasjö skola. Vendela spelar tvärflöjt och tränar dessutom 
fotboll med Långasjö-Lindås inne i Emmaboda. Gabriel testade 
innebandy ett tag men slutade. Nu är han intresserad av att 
prova på skytte. Eftersom Pernillas systerdotter Natalia går med 
sin mamma Mia till skytteföreningen i Påryd tänkte Gabriel 
haka på där några gånger för att se hur det känns. 

Läsbingo för bokslukare
”Vi läser mycket”, svarar både Gabriel och Vendela när jag 
frågar vad de gör på fritiden hemma. En klar underdrift, visar 
det sig. Vendela vann faktiskt en tävling i klassen förra året som 
gick ut på att läsa flest sidor text under sommaren, i konkur-
rens med klasskamraterna och med läraren, Ingela Moberg. På 
hennes initiativ utgår barnen ifrån ett s.k. läsbingo, där korta 
texter uppmanar dem att ”läsa när det regnar, läsa ute i gräset” 
etc. Böckerna kan de välja fritt eller utifrån ett visst tema, t.ex. 
böcker om vänskap. Varje pass bör vara minst 20 minuter. 
När sommaren var slut hade Vendela läst 6600 sidor, en helt 
imponerande siffra. De böcker hon och hennes bror är mest 
intresserade av handlar om fantasy och mysterier. Biblioteket i 
Långasjö är stängt för tillfället, men böcker från huvudbibliote-
ket i Emmaboda kommer med bokbuss regelbundet. Genom 
sajten barnensbibliotek.se kan man också i lugn och ro hemma 
vid datorn få lästips, söka och beställa böcker. 

   

När jag står i hallen för att gå hem börjar Mattias och jag att 
prata om att studera i Lund, som vi båda har erfarenheter av, 
och att bo på landet. ”Jag känner verkligen att jag hittat rätt nu”, 
säger han. ”Det är så härligt att bo här. Lugnt och bra, med fin 
service.” ”Och Långasjö är helt fantastiskt”, flikar Pernilla in.  

   

Gunnar Alsmark
Foto Pernilla Alm

En selfie i snön. Högst upp, från vänster till höger. Gabriel, Vendela, 
Mattias och Immanuel. Nederst till vänster. Pernilla och Samuel.
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Sociala medier
Många ungdomar (och väldigt många vuxna) tillbringar 
sin fritid på sociala medier. Det finns flera olika, men 
populärast bland de yngre är Instagram, Snapchat och 
Musically. Men vad gör man på sociala medier? Varför till-
bringar vi så mycket tid vid dessa skärmar och fortsätter 
att göra det trots att vi vet att vi inte borde. Svaret finns 
säkert i någon sprillans ny forskning, som jag tyvärr inte 
har någon tillgång till för tillfället. I stället har jag några 
tankar utifrån egna erfarenheter.

Jag spenderar relativt mycket fritid vid min mobil, och med 
datorn som ett stort hjälpmedel inom skolan så blir även det 
tid framför skärm. Däremot är det stor skillnad på vad jag gör 
vid de olika skärmarna. Vid datorn är det framförallt skolarbete 
(och Träskoposten ;) ), som jag jobbar med, men även lite film 
och dokumentärer ibland. Mobilen däremot ägnas skärmtiden 
till 90% av att vara social med vänner. Resterande 10% är för 
att söka på Google, kolla videor eller svara på mejl. När jag 
säger att jag är social via mobilen så innebär det att jag skriver 
till kompisar med bild och text, lär känna nya människor och 
tittar på vad andra håller på med. Men att vara social, tänker 
nog många, går ju inte när det är en mobil som du skriver 
igenom. “Det är ju via en skärm och ibland flera mil emellan 
personerna!” Men grejen är den, att för generation Z så är det 
ett helt normalt sätt att umgås. Precis som att umgås på kafé, 
hemma hos någon kompis eller ute på en lekplats så är att 
skriva på olika sociala medier bara ytterligare en plattform att 
träffas på. Den fysiska kontakten är något som man ändå får 
dagarna i ända i t.ex. skolan och då kan det vara skönt att bara 
behöva tänka på vad man säger. Eller skriver i detta fallet. Det 
fysiska är ingenting som saknas just då helt enkelt.

Som ni märker så är jag av den åsikten att mobilen och sociala 
medier är bra, även om jag är väl medveten om det dåliga som 
också kommer med det. Tex. En förvriden bild av hur verk-
ligheten ser ut, en ökad risk för mobbning pga anonymiteten 
och mycket stillasittande. Men detta är inte något jag person-
ligen har märkt av, alls, och jag har börjat funderat på varför. 
Hur kommer det sig att jag är väl medveten om att solen inte 
alls lyser varje dag som den ser ut att göra det på Instagram, 
att det finns en människa bakom varje profil (i princip, finns 
även fejkprofiler men det är en bråkdel) och att jag inte har 
problem med att självkänslan sviker. Jag har nog lyckats få ner 
de gemensamma faktorerna i några få punkter som kanske kan 
hjälpa vid vissa tillfällen.

1. Inte för tidigt: Börja inte med sociala medier, eller mobil 
heller, för tidigt. Jag fick min första telefon när jag var 10 år och 
det var då jag faktiskt behövde den för att t.ex. kunna ringa hem 
vid olika situationer. Däremot hade jag inte Facebook (som 
var min första sociala medie) förrän senare och under de åren 
där emellan var mobilen endast till för att sms: a och ringa.

2. Bjuda hem: En tumregel kan vara att inte acceptera 
människor att följa dig/vara din vän på sociala medier om 
det inte är en person som du skulle kunna tänka att bjuda 
hem. Om denna personen knackade på dörren, skulle du låta 
den komma in spontant för en fika vid ditt köksbord? Detta 
sätter en ganska bra gräns för om man ska acceptera någons 
vänförfrågan eller ej.

3. Följ rätt personer: Alla påverkas av allt som kommer upp 
på skärmen, det är i princip oundvikligt. Visst, man kan välja 
att inte ha sociala medier, men då (framförallt som ungdom) 
förlorar man en så stor del av umgänget som kan var värde-
fullt för att inte känna sig utanför. Samtidigt följer man ju inte 
bara kompisar utan även kändisar och influencers som även 
de lägger upp saker som händer just nu i samhället. Istället för 
att inte följa gäller det att följa rätt personer. Människor som 
är medvetna om att vad de lägger upp påverkar andra och an-
vänder det till att påverka, uppmuntra eller uppmana kan vara 
nyttigt att ha. Både för allmänbildning, kanske förstå vad man 
själv tycker om någonting och även att förstå att människor 
tycker olika. Att bli inspirerad är viktigt. Exakt lika viktigt som 
att avfölja/blockera någon som gör att du känner dig sämre 
eller nere varje gång hen kommer upp i flödet.

4. Var med: Många föräldrar känner nog att sociala medier 
inte är för dem, eller att det är barnens privata del. Men känn 
inte så, utan skaffa ett konto på i alla fall någon plattform där 
barnet håller till och våga följ det och bli en del där. Kanske 
blir du blockad eller så får du en inblick på hur de har det, 
hur deras vänner är och ett plus i kanten kan bli att du själv 
tycker det är kul!

Mobilen och sociala medier är här för att stanna och jag antar 
att det är bara att acceptera ödet and go with the flow. Men 
genom att kanske stanna upp lite, låta sociala medier via en 
mobil vänta tills det faktiskt är behövligt och inte för att det 
är en rolig idé, gör att man kan låta utvecklingen för barnet 
bli åt rätt håll och att de växer och får ett bredare perspektiv 
genom andra.

Tilda Gunnarsson
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En barndomens myskväll
Visst är det bra när människor grips av skrivlust! Så som 
Harry Nilsson i Allgunås. Han har lämnat jordelivet, men 
har lämnat efter sig egenhändigt nedskrivna berättelser 
om sitt liv. Vilken värdefull skatt för eftervärlden! Som 
pensionär skrev Harry fortlöpande minnen från sitt liv 
och gav kapitel efter kapitel i julklapp till sina döttrar. 
Döttrarna samlade en del av kapitlen till en bok, som 
kallas "Harry berättar" och den gavs ut 2009. Finns att 
låna på biblioteket..........

Harry Nilsson föddes 1919 i Allgunnås Norregård. Han var 
en av Oskar och Linnéa Nilssons fyra söner. Att läsa Harrys 
texter är som att vandra rakt in i en annan tid. Kapitlet: "En 
barndomens myskväll" tar oss med in i det dunkla vardags-
rummet efter kvällskaffet, som avnjutits i köket. Far tänder i 
öppna spisen, granveden sprätter och knastrar och man får 
jaga glödloppor på skyddsplåten framför spisen. Så lugnar sig 
brasan och Harry berättar: (Läs nu sakta och lugnt och känn 
in stämningen i vardagsrummet!)

En barndomens myskväll
"Småningom mattades emellertid elden av och det började 
bli lämplig tid för andra aktiviteter än att bara se in i brasan. 
Pappa tog fram en av de två rökpiporna (snuggorna med böjda 
stifflar av horn) som han alltid placerade i en stor och gröng-
lacerad askkopp. Piporna använde han växelvis. Efter pipans 
urkratsning stoppades den omsorgsfullt med Mixture tobak 
och tändes. Under rökningen spred sig tobakslukten inte bara 
i vardagsrummet, utan ända ut i köket.

Min äldste bror Eric sysslade med skrivövningar. Då han var 
nio år äldre än jag, tyckte han sig vara för stor att deltaga i de 
lekar som vi tre andra bröder roade oss med. Därför hade han 
rekvirerat en korrespondenskurs i välskrivning och brevskriv-
ning från Brevskolan, som han hade som tidsfördriv under de 
långa och mörka kvällarna. 

Lennart, Bertil, som då var bara fyra år, och jag lekte på olika 
sätt, ofta med att "gömma nyckel" som för det mesta i stället 

för nyckel var en tändsticksask. I den sparsamma belysningen 
var det lätt att finna lämpliga gömställen. En gömde asken, 
medan de andra under tiden fick gå ut i mörka kammaren. När 
asken var gömd, ropades letarna in. Den som hittade asken 
fick gömma nästa gång. Men ibland kunde det hända, att asken 
var så väl dold, att ingen hittade den och fick då begära hjälp. 
Av den orsaken hade vi rummet indelat i tre höjdsektioner. 
Rummets översta tredjedel kallade vi för fågel och den meller-
sta för räv, och den nedersta tredjedelen med golvet inräknat 
benämnde vi för fisk. Någon liten del av asken måste alltid vara 
synlig. Ibland bytte vi ut tändsticksasken    mot något pyttelitet 
föremål, som försvårade letandet.

Efter åtskilliga omgångar minskade intresset och även nöjet 
med gömmandet och det hemgjorda fiaspelet togs fram. För 
att vi skulle bli fullt antal spelare, som var fyra stycken, fick Eric 
eller Pappa rycka in som fjärde deltagare. Spela fia var något 
som vi småttingar tyckte var roligt. Det roligaste var hemkör-
ningarna, vilket Pappa var en mästare i att göra. Därför ville vi 
helst ha honom med. Efter intensiv och bevekande övertalning 
fick vi honom att lägga ifrån sig pipan och bli med i vårt fiagäng. 
Men efter ett par tre spel började Pappas sug efter snuggan bli 
alltför påträngande och han önskade göra paus i fiaspelandet.

Då passade Lennart och jag på att plocka tändstickor i det av 
Pappa tillverkade rävspelet. Vi kallade spelet svälta räv. Det 
kunde vi hålla på med att spela en lång stund. Flytta fåren utan 
att rävarna tog med var spännande.

Under tiden vi spelade spel hade Mamma för tillfället avklarat 
sysslorna i köket och kom in och satte sig invid spisen nära den 
lilla lampan. Hon brukade alltid ha något att laga. Det kunde 
vara en söndrig strumpa eller vante som hon stoppade hålen 
på med hemtillverkat ullgarn. Vi hade nämligen egna får vid 
den tiden. Jag såg aldrig Mamma sitta hemma sysslolös. Hennes 
händer var i ständig verksamhet, även då den övriga familjen 
firade och roade sig."

Där lämnar vi det magiska vardagsrummet i Allgunås Norre-
gård 1927. Tack till Lena Fransson (dotter till Harry) i Allgunås 
som förmedlade text och foto.

Annika Hjalmarsson

Harry Nilsson 2 år. Privat.

Familjen Nilsson i Allgunås Norregård omkring 1927. Fr v Bertil, 
Harry, Linnéa, pigan, Oskar, Erik, Lennart. Privat.
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Kyrkans barngrupper
"Barnen är vår framtid och därför en viktig del av för-
samlingens och pastoratets verksamhet. De förtjänar det 
bästa i livet! I grupperna läggs stor vikt vid att barnen 
får använda sina sinnen för musik, färg, form, fantasi och 
rörelse. Barnverksamheten är en del av församlingens 
dopundervisning." Ulla Sköldh-Jonsson,  TSP nr 4  2017.

Kyrkis
Det är tisdagsförmiddag. Det är dags för Kyrkis i Långasjö 
kyrka. Mellan kl 9 - 11 träffas föräldrar och små barn i kyrkan 
för två timmars barnvänlig aktivitet. I kyrkan? Där brukar det 
ju vara tomt och tyst på vardagar! Men nu är det inte tomt. 
Vid fikabordet sitter ett par mammor med kaffekoppar och 
minstingen, Victor, sju månader. I det lilla sidorummet sitter 
församlingspedagogen Barbro och bakar lerfigurer med Hilda 
två år. På den långa blå mattan kryper ett par pojkar med bilar 
och klotsar. Det är Elias och Hugo, två femåringar som njuter 
av kyrkorummet på sitt sätt.

Är det kontroversiellt? Nej, det är välkomnande och avspänt, 
lugnt och fint. Deltagarna - både stora och små - använder 
kyrkorummet till gemenskap, lek, andakt och sång. Fyra ak-
tiviteter som Gud säkert gillar. Samtidigt blir barnen bekanta 
med den lite annorlunda miljön.

Församlingspedagog Barbro Abrahamsson redogör för upp-
lägget. - Vi samlas kl 9. Kl 9:15 har vi en sångstund på mattan. 
Sedan tittar kängurun fram ur sin låda. Den rullar en boll till 
barnen i tur och ordning. När man rullat tillbaka bollen till 
Kängu får man gå och klistra en bild på den gemensamma 
tavlan med tema "Skapelsen." Det bjuds på fika för stora och 
små, varvat med pyssel och lek. Kyrkis avslutas med en andakt 
med tänt ljus på golvet framme vid altaret. 

Annie Svensson har kommit med sina barn, Hugo 5 och Hilda 
2 år. Hennes granne Emelie Cervin har med Elias 5 och Victor 
7 mån. De vill gärna slå ett slag för Kyrkis. Här finns plats för 
fler! Det är en trevlig aktivitet för dem som är hemma under 

dagen. Det går att ansluta när som helst under terminen. En 
bra idé vore att påminna varandra på Facebook. 

Kyrkis är också en möjlighet för föräldrar att dryfta gemen-
samma frågor. Annie och Emilie bor båda på Stomvägen. De 
pratar lite om lekplatsen på det området. Den anlades under 
förra "baby-boomen" - för många år sedan! Nu har det skett 
en generationsväxling och lekplatsen behöver rustas upp. Sam-
ma gäller lekplatsen på Backegårdsvägen. Kanske kommunen 
kunde ta en titt på sina gamla anläggningar? 

Det har emellertid visat sig att tisdagen inte var bästa dagen 
för Kyrkis i Långasjö. Titta efter nya besked på kyrkans sidor. 

Elias och Hugo i avslappnad lek på golvet.
Samling vid fikabordet. Barbro Abrahamsson, Annie Svensson, Emelie 
Cervin och lille Victor. 

Victor, 7 månader, leker med klotsar.
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Miniorer
Energin är det inget fel på! Det bara sprudlar om Miniorerna 
när de samlas. Halva gruppen finns på tredje våningen i Sock-
enstugan, den andra halvan är i kyrkan. Adam, Melvin och 
Cornelia sitter och målar vid ett bord i Sockenstugan. Vid ett 
annat bord sitter Agnes, Amanda och Adrian och dekorerar 
färgsprakande ljus, som ska användas i kyrkan på Kyndelsmäs-
sodagen. I halvtid är det bordsbyte - alla ska få chans att göra 
sig ett fint ljus. - I Miniorerna får man pyssla mycket, säger 
Cornelia. Och så får man lära sig att man ska vara vänner. 
Fredrika Jirle styr upp verksamheten på tredje våningen. 

I kyrkan har Linda Ursjö samlat en grupp Miniorer, som också 
de dekorerar ljus. Det är Ines och Vilgot, Johanna, Thilde, 
Nova och Eleonora. Ljusen blir jättefina, helt överströdda 
med färgglada stearindroppar. Alla gillar att pyssla. - Jag vill 
lära mig mer om Gud och Jesus, säger Eleonora. Och det får 
man i Miniorerna. 

Juniorer
Högläsning med massage är inte dumt efter en lång skoldag. 
Juniorerna ligger på en matta uppe i ungdomsavdelningen i 
Sockenstugan. Fredrika läser högt och Linda och Maja ger 
massage. Deltagarna ligger som slagna hjältar på golvet. Det 
är Marlene och Edvin, Tekla, Anny och Vendela. Högläs-

ningsboken heter: Vad skulle Jesus ha gjort? Det stämmer till 
eftertanke. Samma tankespråk står på armband, som juniorerna 
fått. Fast där står det WWJD, d v s What would Jesus do? på 
engelska. Efter samlingen sätter även juniorerna igång med 
ljustillverkning, som en förberedelse för Kyndelsmässodagen. 
Det är meningen att de ska användas i gudstjänsten för små och 
stora, som firas som ljusgudstjänst söndagen den 4 februari. 

Lilla kören
Ett gäng sångglada ungar träffas i Sockenstugan varje torsdag. 
Det är Lilla kören, som leds av kantor Britta Mård. För att 
vara med i Lilla kören ska man gå F-2. Britta hämta barnen i 
skolan och lotsar dem över genomfartsvägen. Det är Melvin 
och Johanna, Thilde, Eleonora och Ines, Cornelia och Adam. 
Sångstunden börjar med en liten fruktstund. Sedan är det upp-
sjungning på ett lekfullt sätt. Britta presenterar roliga sånger 
för barnen. Ofta är det rörelser till. Några av sångerna ska 

Ljusdekoration pågår: miniorerna Agnes, Amanda och Adrian.

I kyrkan: miniorerna Ines, Linda, Vilgot, Johanna, Thilde, Nova och 
Eleonora.

Högläsning med massage. 
Juniorerna på mattan: Marlene, Edvin, Tekla, Anny, och Vendela. 
Massörer: Maja och Linda. Högläsare: Fredrika. 

När jag ser på solen..... Melvin, Johanna, Thilde, Eleonora och Ines 
sjunger och Britta kompar. Cornelia och Adam brukar vara med, men 
saknas på bilden.



Träskoposten nr 1 201828

sjungas på söndagens gudstjänst för små och stora, nu övar 
man på Gud bor i ett ljus och Det lilla ljus jag har. De unga 
körsångarna ger exempel på fler låtar som de gillar och genast 
sätter igång att sjunga: Staffan var en stalledräng, Vad du är 
söt min kära lilla ponny, Bara den som vandrar nära marken, 
Himmelbit och När jag ser på solen. Som avslutning sjungs: 
Du omsluter mig på alla sidor. Och så följer Britta barnen ut 
från Sockenstugan. En del hämtas vid dörren, de andra följs 
av Britta till skolan, där de glatt skuttar in på fritids. 

Diskanten
De lite större barnen har en egen kör, som kallas Diskanten. 
Deltagarna går i åk 3-6. Det är Edvin och Alva, Maja, Marlene, 
Ella och Tekla. Det märks att de är vana körsångare, deras 
röster klingar väl tillsammans. Alla har sång och musik som ett 
stort fritidsintresse. Flera av dem går på Kulturskolan också och 
spelar olika instrument: keyboard, fiol och trombon. Diskanten 
övar inför gudstjänster. Ibland sjunger de tillsammans med 
Lilla Kören, snart ska de sjunga tillsammans med Kyrkokören. 

Vårens höjdpunkt blir en konsert i april tillsammans med Peter 
Rudenborg och hans musiker. Då kommer vi bl a att få lyssna 
till sånger av Ted Gärdestad, som "Jag vill ha en egen måne....". 

Annika Hjalmarsson

Claras matsida
Pannkakor

Jag älskar all form av pannkaka, tunna, plättar, ugns 
och crepes. Pannkakor är ett perfekt mellis mellan olika 
aktiviteter eller en snabb och enkel middag att göra en 
vardagskväll. 

Ibland är det nästan bra när man råkat köpa lite för mycket 
mjölk som håller på att bli dålig, då har man ju en anledning 
att blanda till sig en smet och börja steka. Här kommer lite 
tips på smaksättning och hur man kan få pannkakorna att bli 
lite matigare. För pannkakor behöver ju inte bara ätas som 
dessert efter ärtsoppan. Pannkakor går utmärkt att frysa, så 
att dubbla receptet är inte så tokigt. Skönt att kunna ta fram 
och värma i en stekpanna några dagar senare.

Grundsmet:
3 dl vetemjöl

3 ägg

6 dl mjölk

½ tsk salt

Smör eller olja till stekning

Häll upp mjölet i en bunke och tillsätt hälften av mjölken 
under omrörning. När klumparna är utrörda så är det bara 
att tillsätta äggen och resterande mjölk och saltet förstås, för 
utan salt blir det smaklösa pannkakor. 

Smör i stekpannan resulterar i goda pannkakor men det 
funkar lika bra att pensla ut matolja med en brödpensel.

•  Snabbaste och enklaste sättet att få in lite färg och grönsa-
ker är att öppna en burk majs och strö några korn på varje 
pannkaka under stekningen. Min dotters favorit.

•  Det jag oftast gör för att få lite matigare pannkakor är 
att jag mixar i en halv paket med vita stora bönor i smeten. 

Nästan ingen smakskillnad men mycket mer mättande. Kikär-
tor funkar också.

•  Hackad spenat som blandas i smeten är inte heller så dumt. 
Brer man lite färskost och lägger på en skiva kallrökt lax på 
pannkakan innan den rullas ihop så får man en riktigt lyxig 
middag. 

•  Grovriven morot i en ugnsform tillsammans med fläsk är 
inte heller fel att ha i ugnspannkakan.

•  Byt ut hälften av vetemjölet mot en grövre mjölsort som 
grahamsmjöl eller rågmjöl, lite tyngre pannkaka med mer 
struktur i smeten. 

Att äta till:
Sylt och grädde är ju smaskigt. En annan personlig favorit är 
äppelmos och kanel eller skivad banan. Men om vi äter pann-
kakor som kvällsmat så steker vi nästan alltid äpple och bacon 
till. Så himla gott att rulla in i pannkakan, sött och syrligt från 
äpplena och salt från baconet. 

Klipp baconet i små bitar och stek det knaprit. Tärna några 
äpplen. Stek dem hastigt i pannan efter baconet, gärna med 
lite nymalen svartpeppar.

Clara Cardell

Uppvärmning före sångövningen.                                                         
Fr v Edvin, Alva, Maja, Marlene, Ella och Tekla. 
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Skolfritids i Långasjö
Barn behöver fritid. Alla barn behöver "tom" tid, då de 
kan skapa sina egna lekar och äventyr. "Det är bara bra 
att ha tråkigt ibland," säger nutida barnpsykologer. Det är 
då kreativiteten vaknar, även om det kanske tar en stund. 

Det är härligt att se skolbarnen bygga snöfästningar och snö-
gubbar, rida hoppbanor utan hästar, gunga, spela hockey, mm. 
Kanske är just skolgården dagens arena för fri lek! Här träffar 
man jämnåriga och kan låta fantasin flöda. Fast man blir ofta 
tvärt avbruten av att rasten är slut. Efter skoldagen stannar 
många barn kvar på skolfritids. Andra åker hem. Hur ser då 
eftermiddagarna på fritids ut? Är skolfritids fritid? 

Vi tittar in på Skolfritids i Långasjö en vanlig eftermiddag. 
Ann Waldemarsson och Anders Johansson är pedagoger. På 
väggen sitter dagens program. Skolfritids vid Långasjö skola 
tar hand om 37 barn, med lite olika scheman. För fritidsper-
sonalen gäller det att se till att tiden blir en meningsfull fritid. 
Det saknas inte ambitioner. Visst finns det en målbeskrivning 
också för fritidsverksamheten. Fritids har en egen läroplan. 

Ändå säger barnen, när jag intervjuar dem, att fritids är fritid. 
De upplever frihet, lek, spel och valmöjligheter under sina 
eftermiddagar. De får vara med sina kompisar och syssla med 
sådant som de gillar. Då tänker jag, att personalen på ett listigt 
sätt smyger in de pedagogiska målen, samtidigt som barnen 
upplever frihet. Det kan man kalla "lustfyllt lärande".

Man börjar eftermiddagen med att boka av alla barnen enligt 
deras scheman, hälsa på var och en och sedan sitta ner en liten 
stund med högläsning eller en gemensam lek. Därefter vidtar 
olika aktiviteter. En dag i veckan får man använda dator, annars 
är det bygga med lego, rita och måla, sjunga och dansa, säll-
skapsspel som gäller. Man kan också få baka, göra experiment, 
naturstudier, lära sig programmering, sy och mycket annat. 
Ibland behöver man slappa och vila. 

Varje dag serveras mellanmål. Alla samlas runt borden inne 
på fritids, där det idag serveras smoothie och smörgåsar. 
Måltiden är tid för samvaro och samtal. Man kan vara upp 
till 25 personer vid mellanmålet. Jag får tillfälle att prata med 
några. De har olika favoritsysselsättningar på fritids. Någon 
gillar lego bäst. Några vill öva sång och dans - de ska tävla i 

Kulturskolans "Röststjärnor". En gillar att leka affär. En annan 
fördrar dataspel. Några killar jobbar på att se snygga ut. Här 
finns utrymme för det mesta.

Efter mellis är det utevistelse. Det säger bara swish så är alla 
barnen ute. Utom en, som ligger på mage i soffan och skriver 
på en artikel om simning för Träskoposten! Detta är Långasjös 
framtid!

Annika Hjalmarsson

Konstutställning 
Galleri Garvaregården

2/6 - 24/6
Tommy TC Carlsson och 

Larissa Stenlander

Sommarens första utställning är en samutställning med 
Tommy TC Carlsson och Larissa Stenlander.

Tommys Trompe l’oeil teknik och Larissas mixed media 
är välkända både utanför och i hemtrakten.

Välkomna på Vernissage 2 juni!
Britta Fransson

Legobygge är populärt. 

Ann Waldemarsson får hjälp med mellanmålet av Ella, Marlene och 
Tekla. 

Mellanmål på skolfritids.
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Hästsportklubben har ordet

Då detta nummer handlar om barnens fritid tänkte vi 
passa på att lyfta våra unga ambitiösa ryttare i klubben. 
Vi bedriver ingen ridskoleverksamhet utan hos oss är du 
välkommen med din egna häst att rida och träna.

Vi är glada att vi har många flitiga ungdomar och deras enga-
gerade föräldrar i klubben. Här kommer några snabba frågor 
som ställdes under en hoppträning för en av våra tränare som 
gästar oss varannan vecka, Pia Skanhed.  

Jonna Svensson på Doc
Hur länge har du ridit?

• Hela mitt liv.

Hur länge har du haft 
Doc?

• Sedan december 2014.

Vad är roligast med rid-
ning?

• Att man är med ett djur 
som är ens bästa vän.

Vad har du för mål i år?

• Att starta någon dressyr 
tävling och någon trä-
nings tävling i hoppning.

Hur ofta rider du?

• 4-5 dagar i veckan.

Hur ofta tränar du för tränare? 

• En gång i veckan. Varannan vecka dressyr och varannan 
vecka hoppning.

Vad är det bästa med Doc?

• Att han är pigg och alltid glad. Men han letar verkligen efter 
spöken att bli rädd för.

Varför älskar du hästar?

• För dom är BÄST! 

Molly Sandström med ponnyn Baster

Hur länge har du ridit? 

• 16 år.

Hur länge har du haft Baster?

• 2 år.

Vad är roligast med ridning? 

• Att känna att man har kontroll (oftast hihi) på ett så stort 
djur. Det är mäktigt! Sedan är det avslappnande med att umgås 
med dom.

Vad har du för mål i år?

• Att starta en lokal LC. Alltså att tävla i hoppning.

Hur ofta rider du?

• 4 gånger i veckan.

Hur ofta tränar du för tränare?

• En gång i veckan. Varannan vecka dressyr och varannan 
vecka hoppning.

Vad är det bästa med Buster?

• Han har en väldigt stark personlighet, nyfiken och positiv. 
Men han är också fjantig och reagerar på minsta lilla ljud. Man 
kan säga att han tror på spöken.

Varför älskar du hästar? 

• Jag har alltid älskar djur och min faster och mamma har också 
haft och har häst så på den vägen är det.

Här tror jag bestämt 
att Baster fick syn på 
just ett spöke.

Här ser vi hela gänget.
Från vänster Jonna och Doc, Ella och kakan, Pia och Molly på Baster.

Molly Sandström med ponnyn Baster.

Jonna Svensson på Doc.
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Vi har även tävlingar den 29/4 och den 10/6 då Sparbaken 
Eken är huvudsponsor.

• Vi är också mycket stolta att kunna presentera Tobbe Lars-
son som kommer till oss den 6/5 och har clinic. Tobbe är 
en hästartist som visar upp sin häst Nicke och hans vänner i 
frihetsdressyr. Biljetter bokas på hemsidan tobbelarsson.com 
eller på tickster.com

• Vi vill även påminna om att vi är med i panta mera så vi tar 
tacksamt mot eran pant. Är det ingen i ridhuset så går det lika 
bra att lägga panten i säckar utanför entré dörren.

• Är det så att du vill synas finns det ledig reklamplats i ridhuset 
samt sponsor tavlor inne i byggnaden

Vänligen Styrelsen

Ella Johansson på Ponnyn Kakan

Hur länge har du ridit? 

• Hela livet typ och jag är 9 år!

Hur länge har du haft Kakan?

• 2 år kan man säga.

Vad är roligast med ridning? 

• Att hoppa! När hon inte stannar framför hindrena förstås.

Vad har du för mål i år?

• Att klara en hel bana utan att Kakan busar. Att rida en hel 
hoppbana felfritt då.

Hur ofta rider du?

• 5-6 dagar i veckan, så mycket jag kan.

Hur ofta tränar du för tränare?

• En gång i veckan. Varannan vecka dressyr och varannan 
vecka hoppning.

Vad är det bästa med Kakan?

• Att hon är jätte snäll i hanteringen. Om man ska lära sig 
hantering så är hon en riktig barnponny. Men i ridningen kan 
hon vara lite busig. Hon bockar och stannar vid hinder och så. 
Men jag åker inte av så ofta. 

Varför älskar du hästar? 

• För dom är ju så söta och snälla.

Våra aktiviteter
Är det så att ni är intresserade av att vara med på våra aktiviteter 
under våren så håll utkik efter oss.

• Vi har dressyrträningar för Ingrid Eriksson och hoppträ-
ningar för Pia Skanhed en gång i veckan, varannan vecka. Hör 
av er om ni vill vara med eller kom förbi och titta på. 

• Under våren kommer vi även ha 3 stycken dressyr tävlingar. 
Bland annat har vi fått äran att anordna en deltävling i division 
1 dressyr för storhäst den 5/5. Så varmt välkomna att hejja 
fram Smålands bästa lag och ta en fika i cafeterian. 

 
Ella Johansson på Ponnyn Kakan.

Nicke och hans vänner.
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Orientering - en livsstil för 
hälsa
Emmaboda Verda OK bildades 1997 genom samman-
slagning av Emmaboda OK och IF Verda. Föreningens 
medlemmar sysslar med orientering, skidåkning och 
löpning. Cirka 70 personer i alla åldrar ägnar sig åt tävling 
i orienteringslöpning. Vid klubbstugan i Skäveryd tränas 
orienteringsteknik på tisdagar. På hemsidan www.evok.se 
kan du läsa mer om föreningens alla aktiviteter. 

Vi blir smartare av träning!
Alla känner till att fysisk träning ger större hjärtmuskel, ökad 
syreupptagningsförmåga och bättre kondition. Tränar vi i 
skogen ökar vi dessutom vår koordinations-förmåga, styrka 
och balans. 

Vad som är mindre känt är att vår träning också gör oss smar-
tare. Det är främst aerob träning (träning som inte framkallar 
syrebrist och mjölksyra) som ger en positiv effekt på hjärnan. 
Denna effekt har forskarna konstaterat, men de kan ännu inte 
förklara varför den uppstår. Kanske mera syre och glukos till 
hjärnan?

En långtidsstudie vid Göteborgs universitet, med 1,2 miljoner 
18-åringar, visade att de som hade höga konditionsvärden också 
presterade bättre på ett IQ-test. 

Vid Umeå universitet har man tydligt visat att hippocampus 
vuxit på försökspersoner efter ett års konditionsträning. Hip-
pocampus ansvarar för våra inlärnings- och minnesfunktioner.

Forskare har också konstaterat att den som tappar kondition 
(slutar träna) även blir mindre intelligent. Ett amerikanskt 
ordstäv lyder: ”Use it or lose it”! Det känner vi väl till när det 
gäller våra muskler – slutar vi träna, minskar de rejält i volym. 
Kan det vara likadant med vår hjärna?

Aktiva i Emmaboda Verda OK riskerar knappast att drabbas 
av ”krympta hjärnor”. De är mycket flitiga med både träning 
och tävling. Många ungdomar sysslar också med andra idrotter 
och har ofta svåra beslut när det uppstår krockar. Att ägna 
sig åt flera idrotter i unga år är jättebra. Det ger mer allsidig 
träning och bättre fysik. 

Orientering – en breddidrott
”Världens roligaste idrott” har 4 grenar, Orienterings-löpning, 
Skidorientering, Mountainbikeorientering och Precisionsori-
entering. Den sistnämnda är utformad så att rullstolsbundna 
kan delta.       

Vid tävlingar finns olika distanser som sprint, medel, lång 
och ultralång. Dessutom tävlas i stafett och nattorientering. 
Tävlingsklasser är indelade efter ålder och kön. Ungdomar 
med 2-årsintervall från 10 år och uppåt. Äldre från 35 – 100 
har 5-årsintervall. På alla tävlingar finns också öppna klasser 
med eget val av banlängd och svårighetsgrad. 

Alla är inte tävlingsintresserade. Många deltar i klubbens va-
rierande träningsutbud för gemenskapen och för att komma 
ut i skogen och koppla av. 

Kartan - en detaljrik färskvara
Orienteringskartor ritas med hjälp av underlag från laserskan-
ning (ekolod från flyg) och flygfoton. Kartan har 6 olika färger:

Vit - lättframkomlig skog med god sikt

Grön - skog med löphindrande vegetation

Gul - öppen mark med lätt- till svårlöpt botten

Blå - allt blått är blött

Brun - höjder och gropar + asfalt- och grusytor 

Svart - föremål framställda av människan + stenar 

  och branter

Violett används för orienteringsbanan och annan information 
som förbjudet område, övergångar mm.

Vid kartritning rekognoseras hela ytan av en kartritare. Han har 
stor hjälp av flygunderlaget, ibland också av GPS-utrustning. 
En van kartritare behöver 30-40 timmar per km² i terrängen. 
Allt underlag digitaliseras och kan på så sätt lättare justeras när 
naturen ändras. Kartritningsprogrammet OCAD används även 
för banläggning och banutskrifter. En tävlingskarta används 
oftast bara 2 år innan det är dags för revidering. 

Det finns drygt 100 olika karttecken, vilka följer en internatio-
nell norm. Alla kartor för orientering är alltså lika i hela världen.

Speciella kartor framställs också för olika användning. Kartor 
för Sprint-, Skid-, och MTB-orientering har alla anpassade 
kartnormer. 

Kartskalan 1:15 000 betyder att 1 mm på kartan motsvarar 15 
meter i naturen. Den är vanligaste skalan för tävlande i junior- 
och elitklasser. Tävlande från 60 år och uppåt har kartskalan 
1:7500. Sprintkartor och skolkartor är oftast i skala 1:4000 
eller 1:5000.  

Foot O           MTB O     Ski O                   Pre O

Orienteringskarta.
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En ny kompasstyp
Den gamla hederliga linjalkompassen används fortfarande av 
många. Den är bra när det gäller att hålla riktning noggrant 
och när kartan är detaljfattig. 

Tumkompassen är en nyare 
variant som blivit mycket po-
pulär bland både ungdomar 
och elitlöpare. Med tumgrepp 
hålls kompassen ovanpå kartan. 
Då har man hela tiden koll på 
löp-riktningen, samtidigt som 
fokus är kvar på kartläsningen. 

Datorer och ny teknik
Ofta oroar vi oss för att den yngre generationen sitter inomhus 
vid datorn, framför Tv:n eller med mobilen. 

De ungdomar som orienterar 
är också flitiga användare av 
mobiler och datorer. Alla har 
ett minichip (en liten dator på 
pekfingret) som används för 
tidtagning och registrering av 
besöken vid alla kontroller.

Många har en GPS-klocka som registrerar vägvalen mellan 
kontrollerna. En del använder appen ”Livelox” i mobilen för 
samma ändamål. Efter målgång simuleras gemensam start och 
löpvägen spelas upp för alla som använt appen på banan. På 
en dator kan man också se ”live” var löparna befinner sig och 
vilka vägval de gör. Programmet ger utmärkt uppföljning och 
analys av äventyren i skogen.

Mobiler med GPS ger möjligheter till andra former av orien-
tering och utomhusaktiviteter. Pokémon Go, Geocaching och 
”Hitta ut” är några exempel.

Datorerna är, rätt utnyttjade, ett fantastiskt hjälpmedel. Svensk 
idrott ligger i framkant med programvaror för föreningarnas 
administration, medlemsregistrering, bidragshantering och rap-
portering av aktiviteter. Orienteringsrörelsen är också på bettet. 
Tränings- och tävlingsadministration är smidigt med funktioner 
för tävling, anmälan, start- och resultatlistor, ranking mm.

Orientering i skolan
Varje vår får elever i årskurs 2 och 3 prova på orientering. De 
får i klassrummet information om orientering och förening-
ens verksamhet. De lär sig kartans färger och de vanligaste 
karttecknen. 

En ”Stjärnorientering” övar in förmågan att ”passa” kartan så 
den alltid är vänd rätt. Med kartans norr alltid vänd mot norr 
är det lättast att läsa och följa med på kartan. 

Alla söker upp 2 kontroller i taget och sedan tillbaka till stjär-
nans centrum. Där får man hjälp att vända sig rätt för att söka 
2 nya kontroller. Alla startar med olika kontroller för bättre 
individuell inlärning.

3:e gången är det dags för en riktig ”Inskolningsbana”. Eleverna 
får ut i skogen, följa stigar och vägar med karta och datachip i 
handen. Det ”piper och blinkar” varje gång de registrerar sig 
vid kontrollerna. Går de åt fel håll, eller väljer fel stig, dyker 
det upp en ”ledsen gubbe”           och det är bara att vända och 
göra rätt. ”Glada gubbar”   betyder fortsätt, du är på rätt 
stig. Utmed banan finns också flera levande, glada gubbar och 
gummor som kan hjälpa till vid behov.

Att prova på orientering i hemmiljön ger trygghet och alla får 
komma ut i skogen och röra på sig ordentligt. I år står skolorna 
i Långasjö, Vissefjärda och Emmaboda på tur.

Grundkurs varje år
De elever som fått prova orientering i skolan inbjuds efter 
sommarlovet att delta i en grundkurs. Då är också föräldrar 
och syskon välkomna. Det finns många fördelar med att lära 
gemensamt i familj. Alla stöttar och utmanar varandra. Ett 
gemensamt intresse stärker familjens sammanhållning. Alla är 
aktiva samtidigt och man behöver inte skjutsa runt och hämta 
upp barn på många olika håll. 

Det tar tid att bli en duktig orienterare och det är mycket att lära:

-  kartans färger och karttecken

-  symboler för kontrollbeskrivning

-  vika och vända kartan i rätt riktning

-  kompassen och väderstrecken

-  avstånd och kartskala

-  följa ledstänger (stigar, vägar, åkerkanter, diken)

-  gena över öppen mark och i skog

-  knep för att förenkla kartläsningen

-  grov- och finorientering

-  läsa kurvbild (höjder och gropar)

-  anpassa hastigheten vid svår orientering

-  lyfta blicken och orientera med framförhållning

De flesta momenten tränas in så att de sker automatiskt. En van 
orienterare läser oftast kartan och springer samtidigt. Mycket 
handlar om att kunna fokusera på uppgiften och inte störas 
av andra löpare eller när man gjort ett misstag. De som hunnit 
lära de enklaste momenten får härliga upplevelser med lättare 
banor. Med utökade kunskaper kommer så småningom det 
s.k. ”flytet”. Då ”spikas” kontroll efter kontroll, du har riktigt 
roligt och självförtroendet växer.

Det är otroligt kul att se barn och ungdomar hitta kontroller 
i skogen. Varje gång får de en kick som syns i ögonen och 
märks på stegfrekvensen. För många är hela banan en riktig 
skattjakt som blir roligare ju mer man behärskar. Att orientera 
ger många fördelar:

-  vistas utomhus vid både träning och tävling

-  bra kondition och hälsa

-  många kompisar och gemenskap i klubb och familj

-  träning av både kropp och knopp
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-  bättre prestationsförmåga i skolan eller arbetet

-  eget val om du vill tävla eller bara motionera

-  naturupplevelser som få andra idrotter kan ge

-  kunskaper som används i många sammanhang

-  utöva idrotten i hela världen och hela livet

Kom ihåg att all rörelse är bra för kroppen. Att sitta stilla många 
timmar framför TV eller dator är lika farligt som att röka. Den 
bästa träningen är den som blir av!

Orientera inomhus
Förra året började många unga att orientera i klubben. I höstas 
bildades därför en egen grupp som tränar inomhus de kallaste 
och mörkaste kvällarna. Det är mycket lekfull träning i sport-
hallen på måndags-kvällarna. Kartkunskap går att träna in med 
kartteckenstafett och spela memory. Bygga hinderbana, rita 
karta och lägga egna banor går också bra. Innesprint kräver 
fokus på rättvänd karta.

Barnen fixade denna ”Fjärilbana” i mörker med endast en liten 
ficklampa som ljuskälla:

Ungdomens 5-dagars
Varje år ordnas tillsammans med grannklubbarna en mini-täv-
ling för ungdomar. 5 tisdagar i maj besöker de varandra och 
tävlar på lite lättare banor. Syftet är att lära känna varandra 
och våga prova att tävla i okänd terräng. Här är även de allra 
yngsta med. De som önskar får ha en ”skugga” med sig, för 
tryggheten eller för att fråga om det blir för svårt. 

TJOGET
Det går inte att skriva om orientering i Emmaboda utan att 
nämna TJOGET. Stafetten har genomförts varje år sedan 1976, 
varav 6 gånger i Långasjö socken. 

Varje lag har minst 20 deltagare. Ungdomar får vara flera 
på vissa sträckor. Tävlingens deltagarkrav gör att det blir en 
breddtävling. Många familjer deltar. En del klubbar har flera 
lag, några 4-5 lag. TJOGET är årets mål och höjdpunkt för 
många orienteringsklubbar. Här svetsas man samman och 
klubbkänslan växer. Arrangemanget kräver över 100 funk-
tionärer. Emmaboda Verda OK och Lessebo OK gör denna 
tävling tillsammans. 

Läs mera om TJOGET på hemsidan:

I år kommer tävlingscentrum och camping att vara på flygfältet 
i Skutaryd.

Ronny Hjalmarsson

Ungdomar och ledare på U5-läger på Öland.
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Badplatsen i Långasjö
Sjön i Långasjö är en mysig plats att besöka oavsett tid 
på året. Promenadslingan är en lagom promenad för små 
ben och det finns många bänkar att vila och filosofera på. 

De stora som vågar kan ta sig en bit upp i utsiktstornet och 
se på den underbara utsikten, eller varför inte ta en fisketur? 
Sedan en tid tillbaka har gungorna och sandlådan på lekplatsen 
utökats med rutschkana och gungbräda så det finns mycket 
för barnen att sysselsätta sig med. 

Det finns flera ”grillstationer” runtom som brukar användas fli-
tigt och vacker utsikt från alla håll. Vi har haft många promenad 
och fikastunder vid långasjön och på somrarna brukar vi åka 
dit och bada. Det är lagom stort och att det finns en avgränsad 
badplats för de små är ett stort plus. Det som saknades var en 
toalett, men sedan något år tillbaka finns även det. 

Så har ni inte redan varit där så lägg till det på utflyktslistan, 
barnen kommer garanterat gilla det.

Pamela Hoff

Häljanäs Badplats
Jag har bort i Häljanäs sedan sensommaren 2008 och 
trivs jättebra, mycket spelar stor roll på att det finns en 
badplats i byn. Jag är och har alltid varit ett vattendjur. 
Detta har våra barn ärvt utav mig.

Det finns inget bättre ställe än att vara i vattnet. Varje solig 
sommardag kan man hitta oss uppe på badplatsen. Det bästa 
Kornelia & Adam vet är att packa korgen full med både mel-
lanmål, lunch och fika. När läpparna är blå och barnkroppar 
skakar utav köld är det fortfarande svårt att får upp dom ur 
vattnet. "jag kommer, bara lite till" är en ständig mening som 
ekar ut över vattnet. 

När dom väl har kommit upp så springer dom till gungorna 
och gungar sig varma i solen. Barnen tränar på att simma när 
vi är där och nu så har övning gett resultat. Glädjen var stor 
förra sommaren, då Kornelia simmade utan flytredskap hela 
vägen ut till flotten och tillbaka. Adam är på väldigt god väg 
att lyckas han med, men blir lite rädd när det blir för djupt.

 

Barnens egna önskningar är att det hade blivit någon sorts 
försäljning utav glass eller dylikt. Vi kan bara hoppas på att 
detta kommer ske i framtiden. Badplatsen är väldigt uppskattad 
och den besöks flitigt utav både turister och andra som bor 
i närheten.

Vi nyttjar badplatsen och vattnet även på vintern. Då vi åker 
skridskor, spark och promenerar på isen med hundarna. Vi har 
även provat på isfiske, men det gav inget resultat. 

Badplatsen i Häljanäs är ett bra ställe där barnen kan träffa sina 
kompisar och springa av sig allt bus, men också en underbar 
oas där mina och många andras barn kan skapa sig sina egna 
barndomsminnen.

Linda Gustafsson
Häljanäs

Utflykt på isen.

Långasjön.
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Syrisk afton
Jag och min familj bor i ett litet samhälle i Långasjö. Vi 
har skaffat många trevliga svenska kompisar.  Nu känns 
de som en familj för oss.  De hjälper mycket till för att 
vi skulle kunna känna och förstå det svenska samhället.

Det var helt annorlunda verklighet för oss som har kommit 
från Syrien. Lite stressigt men väldigt intressant och spännande 
samtidigt. Allting var nytt i det nya landet: traditioner, kultur 
och … mat.

Då tänkte vi göra något nytt och visa lite av de syriska traditio-
nerna och kulturen. Vi samarbetade med Annika Hjalmarsson 
och Eva Garami och bestämde att vi kan bjuda långasjöborna 
på en syrisk buffé på Café Stallet hos Eva.

Sen pratade jag och Annika med mina syriska kompisar och 
frågade om de att hjälpa till att laga och servera buffé. Det 
skulle vara en stor och mysig fest som kommer att visa olika 
sorter av den syriska maten.

Tre dagar innan festen åkte jag med mina vänner till en arabisk 
affär i Växjö och handlade allt behövdes (eftersom vi inte kan 
hitta alla ingredienser i svenska affärer).

Nästa dag började varje familj laga mat i sina kök så allt blev 
färdigt i tid.

Den 16 december började vi samlas med alla färdiga rätter 
hos Eva i Vandrarhemmets kök. Maten behövdes värmas och 
resten av den lagas. Smaken är alltid bättre när maten är varm. 

Vi lagade ungefär 10 olika rätter

Kibbeh: är maträtt baserad på bulgur, hackad lök, och mald 
köttfärs på nötkött, lamm, get eller kamel med kryddning från 
Mellanöstern

Fylld med druvblad eller Dolma: är en maträtt av otto-
manska förrätter med druvblad som är insvept i ris, grönsaker, 
kryddor etc.

Fylld: är en zucchini, aubergine, pumpa, paprika, potatis, tomat 
eller lök. Denna maträtt serveras som en varm måltid.

Det var många gäster som lät sig smaka på den syriska maten.

Fylld med druvblad eller Dolma.

Kibbeh.

Vi som tillredde och förberedde maten hos Eva i köket.

Vi serverade en syrisk buffé.
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En spännande upplevelse 
Den 16 december 2017 var inte en vanlig kväll i Långasjö. 
På Långasjö Vandrarhem bjöds alla besökare på att prova 
en ny matupplevelse ”ett spännande alternativ till traditio-
nellt julbord”.  Alla var välkomna till denna Syriska afton. 

Tre syriska familjer hade tagit initiativet att bjuda på den tradi-
tionella syriska maten i form av en buffé. Om du, min läsare, 
hade kommit till vandrarhemmet den kvällen så fick du känna 
en magisk doft av maten som skulle göra dig hungrig direkt. 
De cirka 30 gäster fick känna det. 

Stämningen kändes kanske lite spänd i början men också myck-
et festlig och mysig.  Innan gästerna började testa maten hade 
Rami och Danya hållit ett tal. De förklarade Vad och Hur vi 
får äta de olika rätterna. De presenterade 10-12 sorters rätter. 
Det var ganska roligt att få veta att några rätter fick man äta 
med HANDEN.

Den här kvällen var inte bara en spännande upplevelse. Det var 
en ny erfarenhet och möjlighet att träffa en intressant och ny 
kultur i Sverige. Den kvällen var en del av gamla fina traditioner. 

Knafi, tabule, dolma är inte bara mat. Det är tålamod, tid och 
kärlek som är viktigaste ingredienserna i varje lands kök. 

Tanja Muratova

Fryka: Vete eller Gröna Vete före torkning skörda sina snaps, 
som är gröna och utsätts för värme genom bränning, och se-
dan krypteras för att vara som Bulgur, och laga som broccoli 
kok på köttvattnet och sätt stora köttstycken. Vanligtvis ätas 
med yoghurt.

Tabbouleh: är en klassisk persiljesallad, gjord på persilja, färska 
tomater, lök, olivolja, bulgurvete eller couscousgryn, pressad 
citron och kryddor

Malukhia: är en art av blommiga växter som omfattar 40 till 
100 arter. Benens längd varierar och odlas för sina löv, som 
används i Malukhian-skålen.

Linssoppa: serveras vanligen varmt, det är ursprungligen 
vegetarian, men det är möjligt att skära kött. Grön eller röd 
lins används.

Det var en spännande och trevlig kväll, det kom många gäster 
som smakade syrisk mat. De tyckte mycket om maten och var 
så glada och nöjda med den roliga upplevelsen.

Efter maten brukar vi äta något sött så vi serverade två syriska 
efterrätter. Och det visade sig att det inte bara är araber som 
tycket om det söta.

Vi tackar oerhört mycket Eva och hennes man för det stora 
samarbetet! Det känns så glädjande att se hur två olika kulturer 
närmar sig.

Med varma hälsningar
Rami och de andra

Foto Tanja Muratova

Fryka: Vete eller Gröna Vete.

Fylld med zucchini, aubergine och paprika.

Tabbouleh är en klassisk persiljesallad.

Syriska efterrätter.
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Bland annat förstår vi nu hur det kommer sig att Astrid Bergs 
son Alf, som var anställd på ASEA i Västerås, årligen kom 
från Västerås för att hälsa på sin mor på ålderdomshemmet 
Allégården i Långasjö, och också kommer förbi hos oss på 
Ängen för att besöka i sin barndoms hemtrakter på Ängen 
och lära känna de senaste invånarna.

 

Vi kan lättare förstå hur det kunde komma sig att huset på 
Ängen är för stort för att bara vara ett sommarviste, som 
det senare blev för lektor Elgqvist, eftersom det från början 
varit en gård. Boningshuset omfattar ett finrum med öppen 
spis och ett arbetsrum med den för trakten så typiska murade 
eldstaden, samt två kammare på baksidan, en med kakelugn, 
en med öppen spis. I husets centrum finns en gammal järn-
spis med ugn för bak, senare blev ett litet grovkök tillbyggt. 
Uppvärmningen sker uteslutande med ved. När det infördes 
en minigasspis och ännu senare ett minigaskylskåp i det lilla 
grovköket? Det vet vi inte.

Lantmäteriets karta avbildar boden, bihuset och huset på en 
gräsmatta, med delar av en stengärdsgård, längs skogen; det 
är den delen som på senare dagar Inger Callewaert har låtit 
kringgärda medelst en traditionell gärdsgård med slanor av 
gran; sen kommer lägre ner en åker, en äng och en liten skog, 
likaså inramade av en stengärdsgård som ligger lite på tvären; 
samt en ladugård och brunn på andra sidan av vägen. Brunnen 
kan enligt köpekontraktet användas för att få vatten, även med 
en ledning till huset. Den är byggd för hand med platta sten-
stycken på 12 meters djup, och ger ett drickbart vatten som trots 
allt idag inte är optimalt på alla punkter vid kontroller. Brunnen 
har fått ett antal förbättringar av Birger i Lindås. Nackdelen är 
att vattnet skall dras upp och bäras hem ett femtiotal meter om 
man inte vill återinstallera ledningen, som inte kan ligga kvar 
på vintern. Men den fanns i bruk när Elisabeth Ohlin bodde 
där, innan vi köpte Ängen från henne, med en handpump mitt 
på tomten. Hon tog bort ledningen på grund av frosten på 
vintern. Sedan flera år hämtar vi dricksvattnet från en 60 m 
djup brunn som Jan-Erik och Britta Fransson har på sin tomt 
vid Garvaregården. Detta vatten är av en sådan kvalitet att inte 
heller djuren vill dricka något annat. El ersätts av fotogen, gas 
och laddade mobiltelefoner, samt av björkved i kakelugn och 
öppen spis. Björkved har vi köpt genom den gode Tage från 
Anemåla som kom till Ängen både med ved och önskan om 
Guds rikaste välsignelse. Tage gick bort för ett antal år sen, 
men hans björkved har vi ännu stor glädje av.

Ängen i Parismåla
När folk träffar oss för första gången i Långasjö, och 
frågar var vi bor, och vi svarar ”på Ängen”, säger alla oh, 
Ängen, där är ju så fint. 

Det kommer sig väl från att, om man går denna genväg från 
Parismåla till Långasjö eller omvänt, har man sedan länge gått 
genom en tät uppvuxen skog, och plötsligen ser man en fin 
liten gård, som man inte förväntar sig där. Genom en liten 
ingångsport mellan två höga gullregnsträd ser man en gräs-
matta, en bod, ett bihus, och en liten trappa upp till ett brett 
boningshus med en blå dubbeldörr, flankerad av två smala 
fönster och på var sin sida dubbelfönster från vardagsrummet 
och arbetsrummet, under det röda sadeltaket. Längre ner ses 
en åker, en äng, och en liten skog. Det är en angenäm över-
raskning, snett mitt emot den gamla ladugården.

Det fanns möjligen ursprungligen ett hus på andra sidan vägen, 
där finns fortfarande en brunn kvar, som brukas av dem som 
bor på Ängen, men även ladugården, som vi brukar för ved, 
cykel och rullator. På den delen av Ängen där boningshus, bod 
och bihus står, är nivåskillnaden en halv meter högre i förhål-
lande till den östra sidan av tomten. Möjligtvis har västsidan 
blivit upphöjd med byggnadsavfall. Så formades det som idag 
är ”Ängen”, som ägs av vår familj Callewaert, efter lektor 
Elgqvist och Elisabeth Ohlin. 

Med hjälp av P.G. Veide’s bok ”Gård och By i Långasjö socken” 
s. 366 kan man rekonstruera ägandeförhållanden över tiden. 
Det handlar om sammanläggningen av Parismåla 2:1 med 
Långasjö Västergård 2:4 som så småningom blir Parismåla 
2:2, Ängen. Denna lägenhet ägs sedan 1913 av Karl Oskar 
Berg, från 1921 av sonen Albert Berg, och från 1925 av den 
förres bror Fredrik Berg. Men från 1949 är det Svea och Erik 
Karlsson, och från 1974 Wanda och Arne Karlsson som äger 
hela fastigheten. Men 1949 blir Västergård 2:4 avstyckad med 
en areal av 5000 kvadratmeter och ett boningshus som upp-
fördes omkring 1875.  Ägare är Eric Elgqvist till 1977, därefter 
Elisabeth Ohlin, och familjen Callewaert köper fastigheten från 
Elisabeth. Fastigheten är detaljerat beskriven på lantmäteriets 
karta, som vi fick en kopia av vid köpet. Det är en sällsynt 
glädje att på kartan återfinna alla detaljer som karakteriserar 
”Ängen” än idag. 

Boningshuset.
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ovanpå marken, och på östra kortsidan finns ingången till en 
jordkällare under huset. Vildsvinen raserade nedgången till 
jordkällaren.  Det var därför gärdsgården med slanorna kom 
till och den fula vita plastfåtöljen står mitt på tomten året runt.   

För några år sen när vi anlände till Parismåla på försommaren 
upptäckte vi att vi bodde vid ett kalhygge. Senare planterades 
för hand en skog av små barrträd, bland vilka Arne under de 
senaste åren kunde stå hela dagar och rensa. Men nu har allt 
detta växt upp mycket mer än en tvärhand högt, de planterade 
granarna, men även mycket ek, och en ocean av björk, och 
björnbär har tagit sig dit.

Det som idag är vår tomt, uppstår alltså genom att de nya 
byggnaderna upprättats på norra sidan av vägen. Det lärs 
vara lektor Eric Elgqvist, som har planterat märkvärdiga och 
i trakten sällsynta träd och växter. Till exempel dvärglönnen 
eller näverlönnen, som står mitt på tomten, eller den vita 
oxeln med sin äggform och sina blad som på undersidan är 
vita. Några äppelträd, som ännu inte förvildats, Reine Claude 
plommon och en päronspaljé, vars frukt snarare är mogen 
mot november. Två träd flankerar ingången och hela året bär 
de sina nedhängande skidor av giftiga frön, men under tidig 
sommar kan man sitta på ljugarebänken och beundra de brin-
nande pilarna av gullregn. Men kring huset finns också pioner 
från Långasjö växthus som vi har planterat tillsammans med 
Ingers afrikanska medarbetare Vasco. I övrigt får nyponrosor, 
luktärter och pepparrot härja fritt i rabatterna -  till fjärilarnas 
glädje om så ingen annans. På den västra gaveln växer en buske 
som doftar så ljuvligt. En stickling som kommer från Sigrids 
och Sölves domäner i Trollamåla, numera hemvist för Chris-

Erik Karlsson, vår gode vän och närmaste granne fram till sin 
död, var på sin tid, vittne till flyttningen av bihuset från bo-
ningshuset framsida, där brodern till Fredrik Berg hade byggt 
det. Genom att sätta det på stockar rullade man det till västra 
sida av tomten. Att det byggdes först framför boningshuset 
hade varit en markering av brodern, hemkommen från Ameri-
ka, som också hade rätt till sin del av arvet, till en del av tomten. 
Nu står bihuset längs kanten i linje med boden, byggd på hörnet 
mot vägen. Boden var också den på initiativ av Fredriks bror, 
som därest skulle sälja tyg, snus och tändstickor av den gamla 
sorten, vilket inte heller blev en succé.

1992 köps Ängen som sommarbostad av Staf  och Inger Cal-
lewaert från Elisabeth Ohlin, sjukhusekonom i Göteborg, släkt 
med antikvariatet Ohlin i Lund. Både resandet och ensamheten 
var skäl till att bryta upp från Ängen. Vi fick hus, bihus, bod, 
tomt, samt garanterad rätt till nyttjande av brunnen på andra 
sidan vägen. Brunnen blir efter stormen tömd och reparerad 
av Fikret och en gång till av Birger. Reparationer av alla fyra 
eldstäder gjordes också av Birger. Hans firma utför allt praktiskt 
underhåll för oss, även när vi inte är på plats så vi är glada för 
hans fina arbeten. Vår dotter Agnes med familj tar på sig mycket 
av det dagliga arbetet under sina vistelser tillsammans med oss, 
så även deras dotter Aida, med hennes svarta greyhound Kaba. 

Jag har redan noterat, det kanske är i lektor Eric Elgqvists regi 
eller redan tidigare i Fredrik Bergs regi, att en areal torrlades 
och upphöjdes med hjälp av murstensavfall från byggnader som 
hade raserats. Jag drar den slutsatsen varje gång jag där sätter 
en spade i jorden för att gräva en liten grop och göra mig av 
med grädde som har blivit sur, så stöter jag på byggnadsavfall, 
som gör att den halvan av tomten som bär boden, bihuset och 
huset, ligger en halv meter högre, än den andra halvan, som är 
öppen mark av mullig jord, som bär långt gräs. Den östra delen 
av tomten avgränsas av en rad mycket höga träd som gör att 
det tar tid innan solen på morgonen har stigit så pass mycket, 
att den kan värma tomten framför trappan, där vi ofta spisar 
morgonmat. De höga träden på västsidan gör att solen döljer 
sig tidigt bakom dem. Huset ligger på stora stenar en halv meter 

Bihuset. I förgrunden ”exotiska” träd: Dvärglönn och Vitoxel.

Dubbel regnbåge över Parismåla.

Den vita stolen som skrämmer vildsvinen.
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Arne och Wanda Karlsson i Lindås. Wanda, dotter till Svea 
och Erik gifte sig med Arne från Piggsmåla. Wanda vet allt 
och tänker på allt. Vi har Arne och Wanda vid vår sida i smått 
som i stort.

 

Stig och Elisabeth Svensson ursprungligen bosatta i Strängsmå-
la. Stig hade arbetat på sågverket, men var mest känd för hans 
konstarbeten i björknäver. Men jag hade en personlig historia 
med honom: att tillverka ett tråg för att baka bröd. Processen 
tog mer än tre år från träd till tråg. Stockarna av en alm skall 
först skaffas och ligga i en bäck och sen ligga att torka i åratal. 
Tråget läggs slutligen en vinter i vetet på loftet av en gård. 
Vetet suger den sista fukten ur trädet och därmed spricker 
tråget aldrig. Just det, det har inte spruckit. Stig gick bort i 
januari 2008, 88 år gammal. Han var Ingers mycket specielle 
personliga vän. Hans fru Elisabeth har vi fortfarande glädjen 
att kunna besöka, numera bosatt i en lägenhet i Emmaboda. 
Där sitter vi och språkar över en kopp kaffe och husets goda 
kringlor. När Elisabeth fick veta att jag har bekymmer med 
mina fötter så stickade hon vintersockor till mig.

Svenne i Törsbo med sågverket och kvarnen, driven med vat-
tenhjul, hade också en kolossal blomsterträdgård. Svenne och 
hans rullstolsbundna syster blev vi goda vänner med, Inger 
fram för allt. Svenne var Jehovas Vittne. Det var hos Svenne vi 
hittade, genom tips från Ingvar på Näset, gamla ekstockar för 
vår trappa som han sågade plank av. Stockarna hade funnits i 
mer är 10 år hos Svenne i väntan på att bli plank. Det var en 
festlig dag när vi alla var på Ängen och fixade den nya trappan 
som är där än idag: Svenne, Ingvar, Fikret, Erik, Inger och Staf.

Fikret Yossinov och Nefise Neda, kom som flyktingar från 
Bulgarien till Emmaboda. De målade Svennes kvarn och bostad 
och sen vårt boningshus på Ängen. De kunde inte svenska till 
fullo än, men var duktiga och kunniga. Fikret fick fast anställ-
ning på kommunen, Nefise på mattfabriken, där hon skadade 
sin hand som aldrig mer blev bra. De har barn som läste på 
gymnasiet med toppenresultat. I Bulgarien var de muslimer 
från födelsen, utan att praktisera, med nya namn pålagda av 
den kommunistiska regimen. De blev mycket personliga vänner 
som tidigt lärde oss förstå alla sidor av ett liv som flyktingar 
och invandrare.

Britta Fransson på Garvaregården, som varje sommar ställer ut 
en rad konstverk av unga konstnärer, och hennes man, ingenjör 

tian med familj. Ursprungligen var vi under ett och ett halvt 
decennium Trollamålabor i Långasjö socken. Det är en annan 
historia men kan förklara varför vi har så många vänner som 
sedan länge lämnat jordelivet.

Mellan takrännan och taket bor varje år ett par hussvalor med 
ungar. Där landar föräldrarna som ett stridsflygplan landar på 
däcket av en oceankryssare. Senare flyger hela familjen i allt 
högre sfärer så ungarna lär sig konsten att flyga och fånga in-
sekter, för att slutligen klara resan till Afrika söder om Sahara. 

Överallt runt flyger fåglar, riktigt små entitor, mellanstora bo-
finkar gömda i grönskan, den stora kråkan med sitt skorrande 
skrik men också en nötskrika som flyger tvärs över ängen, 
eller en nötväcka som med huvudet före kan klättra ner längs 
stammen, koltrastar, rödhakar, eller hackspett och spillkråka 
som hamrar på en död stock men även på husets faluröda 
ytterväggar. Även en farlig ormvråk som vaktar hela dagen 
uppifrån sin stock, och som inte missar en sork eller mus, eller 
gladan som cirklar i timmar över ängen tillhör fågelgalleriet. 
Längre bort, förbi Arnessons gård, när man når sjön Törn, 
står en grå häger i timmar och vaktar på småfisk. Och inte 
minst är vi vänner med en långbent hare som smyger sig fram 
på tomtens matta av gräs och färsk klöver, för att vid minsta 
rörelse eller klang från huset försvinna med stora hopp uppför 
backen på vägen där de höga träden står som om de vore pelare 
och valvet i en katedral.

Vilka är de människor som har betytt allt för oss, redan när vi 
kom till det lilla huset i Trollamåla och fram till idag, för att 
vi stadsbor som arbetar med utbildning skulle kunna bo och 
klara oss på Ängen?

Alla är inte nämnda, men ingen vare sig levande eller död, är 
glömd av oss! Först vill jag ändå säga att Hembygdsgården med 
våffelgräddande damer i denna unika atmosfär har vi saknat 
mycket i sommar. Efter ett dopp i Långasjön var det underbart 
att huttrande komma in i stugan alltid lika välkomna. Vi hoppas 
att våffelbaket denna sommar bara satts på sparlåga. Det är ju 
nästan som att stänga Klasatorpet.

Solveig och Ingvar Karlsson på Näset med barnen Marie och 
Magnus som under Trollamålatiden blev lekkamrater till våra 
barn trots alla åldersskillnader. Solveig som har en hängiven 
kärlek till djur har vi mycket att lära av. Ingvar hyrde ett tag 
den ängsmark som ligger runt Ängen, och hade där kalvar. En 
dag bröt en kalv sig ut och återfanns långväg borta, där den 
hade anslutit sig till andras kor. Ingvar plöjde också åkern på 
Ängen de år vi försökte odla potäter eller råg. 

Svea och Erik Karlsson på Parismåla 2:1. De var de första som 
lärde oss hur det var att leva på landet i den småländska skogen 
med små lantbruk, ängar och sjöar. Under bistra vintrar åkte 
Svea och Inger sparkstötting tillsammans på vägen mellan sina 
hus. Svea gick bort långt innan vi kom till Ängen, men med 
Erik fick vi lyckligtvis länge än utbyta tankar i mångahanda, 
inte minst jag som fick klara mig själv, när Inger under längre 
perioder befann sig i Västafrika på grund av fältarbete.

Le Patron.
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Jan-Erik som levererar tekniska lösningar på olika fronter, och 
redigerar Trädskoposten bland annat.

Eva från affären i Emmaboda som sålde färg för att måla hus 
in och ut, men också finaste parfym, bl.a. Tabac eau de Co-
logne som förfriskar mig. Det man inte hittade i Emmabodas 
affärer hittade man oftast hos Eva, som dessutom alltid haft 
en beundransvärd omsorg om sina kunder.

Ruth Elofsson är vår vägvisare på kyrkogården, när vi efter den 
långa vintern återkommer till Långasjö, för att hitta gravplatsen 
till de vänner som lämnat oss.

Ismael, med fru Maria, chef  för köket på golfklubben i Visse-
fjärda, som ofta serverar oss typiska svenska rätter dock med 
ett utsökt sting från en annan värld. Han är född i Kabylien, en 
provins i Algeriet som Staf  råkar veta en del om, eftersom hans 
läromästare från Paris sociologen Pierre Bourdieu råkar vara 
specialist på detta folk och deras ekonomi, politik och kultur.  

Vad är det bästa med Ängen?  Det är att ligga i kammaren med 
utsikt åt norr och väst i våra smala sängar hopskjutna, se hur 
stjärnorna trängs på firmamentet ovanför träden, falla i sömn 
i den tystnad man aldrig mer får i staden, medan stockarna 
dovt rullar på sågverket, och dimman lägger sig över gräset. 

Staf  Callewaert
med benäget bistånd från Inger Callewaert 

Långasjö tog hem tre fina utmärkeler på Emmabodas Hjärtegala och Sölve 
Hjalmarsson var även nomonerad till Årets Karl-Oskar.

Årets ungdom blev 15-årige racerföraren Isac Aronsson. Han förbereder sig för 
tävlingssäsongen med fysisk träning. 

Integrationspriset:gick till Tor och Ingrid Åsman och Annika och Sölve Hjalmars-
son. De gör stora instser för flyktingar i Emmaboda kommun. Sölve uttryckte 
sin frustration över att Migrationsverket skickar hem människor som Sverige 
behöver nu och i framtiden.

Företagarna delade ut ett nytt pris till en näringslivsvänlig politiker eller kom-
munal tjänsteman. Priset gick till Jan Bonell, vd på Möjligheternas hus. Han har                
bl a utvecklat pallfabriken i Vissfjärda och rustat upp miljöstationen i Emmaboda.

Jan-Erik Fransson

Sex långasjöbor uppmärksammades på Emmabodadagen

Årets Ungdom: Racingföraren Isac Aronsson.

Integrationspriset: Tor och Ingrid (ej med på bild) Åsman, Annika och Sölve Hjalmarsson.

Årets kommunala tjänsteman: Jan Bonell, vd 
på Möjligheternas hus. Priset delades ut av 
föreningen Företagarna. 
Foto Barometern.
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avviker från den på orten gängse. Det torde vara det enda huset 
i Långasjö med tydlig amerikansk påverkan. Pettersson var i sin 
krafts dagar en betrodd kommunalman och dessutom under 
lång följd av år församlingens kyrkvärd. År 1950 överlät han 
gården till sin son, Bror Pettersson." (ur En Smålandssocken 
emigrerar)

" Det var en dramatisk kväll, den 19 februari 1909, då gården 
såldes tre gånger under ett kortspel och till sist kunde köpas av 
Carl-Olof  Pettersson." (ur Långasjökrönikan 2012)

Idag
Idag är gården Koppekull 1:2 
den enda gård i socknen som 
har mjölkproduktion. Det är 
Lars-Olof  som är mjölkbonde 
på heltid. Jan-Inge jobbar på 
Xylem. Tillsammans bedriver 
de skogsbruk. 

Gården är på 110 ha, varav 30 
ha är åkermark, resten skog, va-
rav 95% är gran. Utöver detta 
arrenderas åkermark för odling 
av vinterfoder. Idag finns det 
50 mjölkkor på gården och 
de producerar ca 10 000 liter 
mjölk per ko om året. Dessut-
om finns ytterligare 110 djur: 
kalvar, kvigor och tjurar (rekryteringsdjur). Bonden Lars-Olof  
har 160 djur att se till varje dag. Han räknar med att 6 timmar 
om dagen går åt till djuren. Det är i bondens eget intresse, att 
djuren mår bra. Vart och ett behöver daglig omsorg. Till sin 
hjälp har Lars-Olof  sex datoriserade mjölkmaskiner. Lars-
Olof  går till varje ko och sätter på sugkopparna. Maskinen är 
utrustad med mjölkmätare och automatisk avtagare. En gång 
i månaden skickas mjölkprover till laboratorium för analys. 
Med utgångspunkt från analysen, kan man se hur varje ko mår, 
samt beräkna vilken kraftfodergiva hon ska ha. Utfodringen 
med kraftfoder sker med automatisk fodervagn, där varje ko 
får precis vad hon behöver. Mjölkproduktion har bedrivits på 
gården sedan 40-talet. Lars-Olof  tog över på 80-talet. 

Jan-Inge, som valt ett industrijobb och därmed har semester-
veckor att ta ut, kan unna sig att resa runt i världen. Han har 
nyss kommit hem från en tripp till Afrika, när vi hälsar på. Han 
har färska rapporter från Marocko, Senegal och Gambia, samt 
foton och souvenirer. 

By i bygden

Koppekull

Historik
Gården Koppekull hörde vid medeltidens slut till Växjö 
biskopsstol, som då hade ett stort antal hemman. Några år 
efter reformationen 1527 lades biskopsgodsen i Växjö stift av 
Gustav Vasa under Kronan och en stor del av dem förvaltades 
till att börja med av fogden på Kronoberg. Koppekull räkna-
des under denna tid som ett helt hemman och var i många år 
utarrenderat.

På 1660-talet var Koppekull "soldathemman" med alla de be-
svärligheter som därmed följde. Då indelningsverket ordnades 
på Karl XI:s tid, blev gården anslagen åt Kalmar regemente och 
var nu i århundraden lönehemman till sergeanten vid Konga 
Kompani vid nämnda regemente.

År 1793 övergick Koppekull genom skatteköp från kronohem-
man till enskild egendom. Prosten Elias Aspelin i Långasjö 
förvärvade, för sina tre omyndiga barns räkning, 1/2 mantal 
Koppekull jämte hälften av kvarnen och komminister Per 
Berglunds hustru köpte andra halvparten i hemmanet och 
kvarnen.  (ur Långasjökrönikan 2012, Veronica Andersson)

Från 1831–1909 tillhörde gården släkten Colleen. Först f  d 
kronolänsmannen Sven Colleen, (g m en dotter till prästen 
Per Berglund), sedan 1852 David Colleen och till sist 1869 
JP Colleen.

1909 övergick gården Koppekull 1:2 i amerikafararen Carl 
Olof  Petterssons ägo. Idag är det hans barnbarn, Jan-Inge och 
Lars-Olof  Pettersson som äger och brukar gården. 

Koppekulls gård 1:2
Jan-Inges och Lars-Olofs morfar, Carl Olof  Pettersson, hörde 
till dem som emigrerade från socknen i slutet av 1800-talet. 
Han hamnade i North Dakota, där han arbetade som förman 
i en gruva, senare även som farmare. "1906 återvände han 
till Långasjö och köpte 1909 en av socknens större gårdar, 
nämligen 1/2 mantal Koppekull. Redan året därpå hade han 
resurser att bygga nytt boningshus, vars arkitektur i hög grad 

Koppekullgård. Mjölkpoduktion 
sedan 1940-talet.

Koppekulls gård sett från Utvandrarleden.      Foto Sölve Hjalmarsson

 
Jan-Inge och Lars-Olof  Pettersson, Koppekull.
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tar en till Råamåla. På den här vägsträckan spelades en sekvens 
ur Utvandrarfilmen in. Än idag får man öppna och STÄNGA 
grindar utefter vägen, annars kan korna komma på villovägar.

Backstugan Sjövik/Sjökullen revs på 1930-talet. Resterna 
finns kvar invid Utvandarleden mellan Koppekull och Råamå-
la. Själva stugan låg t v, från Koppekull räknat, på nuvarande 
inägans högsta punkt. Syrenbuskarna och grunden finns kvar. 
Platsen är utmärkt med en skylt. På samma inäga finns fler 
rester efter gamla byggnader. En jordkuleliknande ruin ligger 
alldeles vid sjökanten och något, som mest påminner om en 
"sommarlagård", vid skogskanten N om backstugan. Enligt 
en karta i boken Gård och by i Långasjö socken, kan det vara 
lämningar efter stället Hamnen. Dessa små oansenliga ställ-
en hyste, under 1800-talets folkexplosion, de allra fattigaste i 
socknen. Platsen är ett spännande besöksmål.

Björkviken, Koppekull

Björkviken, Koppekull byggdes 1934. Ägare har varit: Konrad 
Berg, Axel Georg Neikter, och därefter Doris Neikter. Ägare 
idag: Gert och Christina Håkansson.  

Christina Håkansson berättar:     

En regnig julidag 2004 var vi och tittade på Björkviken för för-
sta gången. Det var kärlek vid första ögonkastet och vi varken 
åt eller sov innan vi en vecka senare fick beskedet att vi fick 
köpa huset. Vi skrev kontrakt med Doris Neikter den 22/7 
2004 hemma hos henne. Hilka Alexandersson var närvarande 
liksom mäklare Erling Karlsson. Sen följde tre år av grundlig 
renovering. Målet var att behålla den gamla stilen och charmen 
men ändå få ett boende med moderna bekvämligheter.

Vi tillbringar många veckoslut, storhelger och semesterveckor 
här i Koppekull. Våra två döttrar och deras familjer trivs också 
bra här. Släkt och vänner kommer på besök ibland.

Christina och Gert Håkansson Skurup

 

Skogsbruket delar bröderna på. Det gäller att avverka, rensa 
upp efter stormar, gallra och plantera Mest planteras gran på 
skiftena, men de prövar också med björk och lärk på vissa ytor. 

Jordbruk och skogsbruk kräver noggrann redovisning och 
bokföring. Lars-Olof  sköter allt pappersarbete. Han säger att 
han är självlärd och att revisorn blir nöjd varje år.

På gården finns ett antal byggnader. Boningshuset är en gul 
amerikainspirerad byggnad. Den uppfördes 1912, för att ersätta 
den gamla timmerbyggnaden, som låg lite närmare vägen. Den 
gamla byggnaden lär ha varit imponerande i sitt slag med tre 
skorstenar. Det nya boningshuset är välvårdat och interiören i 
toppklass! Här förvaltas pundet väl! Bröderna Petersson lov-
sjunger stenfoten av huggen sten. Den är extra solid och 120 
cm tjock. Ventilationen är mycket god och klimatet är lika torrt 
och bra i källaren, som uppe i huset. Samma stenkonstruktion 
återfinns i ladugården, där hela väggarna består av huggen sten. 
Av timmer som togs tillvara när gamla huset revs, uppfördes 
på 1920-talet en magasinsbyggnad. Magasinets tak är klätt med 
100-årigt lertegel. 

Utvandrarleden 

Utvandrarleden går rakt över ladugårdsbacken på Koppekulls 
gård och tar vandraren vidare genom ett vackert kulturland-
skap. Med hjälp av korna hålls landskapet öppet och de gamla 
stenmursomgärdade inägorna är välbetade. Man får även en 
inblick i modernt skogsbruk längs leden, som så småningom 

Koppekull 1:2.

Koppekull 101.                                                Foto Håkansson privat.

Utvandrarleden går genom Koppekull.                     Foto Eva Garami
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det brinner! Och det gjorde det. Det började som soteld och 
spred sig till träet vid murstocken. Brandbil larmades och var 
snabbt på plats. 

Grannarna Harald och Elvin var möbelsnickare och hade 
sin produktion i Möbelkompaniet. Självklart handlade man 
sina möbler där. June har haft bl a skrivbord och soffa från 
Möbelkompaniet. 

När June beslöt att flytta från huset i Koppekull, var det ganska 
naturligt att barnbarnet Johan tog över. Redan som liten hade 
han sagt till sin farfar Birger: - Här ska jag bo när jag blir stor! 
Nu är det emellertid hans syster Hanna som tagit vid med sin 
familj. För June känns det fint att huset är kvar i släkten, huset 
vars grund hennes Birger hade grävt ut för hand!

Foton: Vinter 644 Tanja + Hannas egna: ett på barnen 8191  
My (5) och Tilda (8) Johansson. och ett på sig till häst/Jenny

Om oss - Hanna berättar

Hösten 2010 flyttade jag och min familj till Koppekull. 

Och inte till vilket hus som helst flyttade vi till den hösten utan 
ett hus som min farfar byggde 1950. Det var en annorlunda 
känsla att flytta in i ett hus med så mycket minnen från ens 
barndom. Jag kommer så väl ihåg den illröda tapeten i hallen, 
den mörka och läskiga korridoren, snickarverkstaden i källaren 
och farmors skafferi med massa godsaker. 

Nu har väggar åkt ner, furulisterna är målade vita och huset 
är inte längre reveterat vitt utan grått trähus med vita knutar. 
I huset bor numera; Mattias, Tilda, My, hunden Turbo, katten 
Egon och såklart jag Hanna.

Mitt stora intresse
Som säkert ingen ha missat är mitt stora intresse hästar och 
inte vilka hästar som helst utan specifikt islandshästar. Numera 
ett intresse jag delar med döttrarna Tilda 8 år och My 5 år.

Koppekull 1:14

Birger o June Eriksson byggde huset. Barnbarnet Johan Eriks-
son efterträdde June. Ägare nu: Hanna Johansson f  Eriksson 

Junes berättelse
June och Birger Eriksson byggde den första moderna villan i 
Koppekull. En tomt avstyckades från Koppekulls gård 1948. 
Birger grävde själv ut grunden för hand och körde bort jorden 
i skottkärra. och sedan uppfördes en 1 och 1/2-plans villa, 
där det nygifta paret kunde slå sig ner. Huset blev färdigt till 
inflyttning strax före jul 1950.  June skulle komma att bo kvar 
i det huset ända fram till 2002, då hon flyttade till lägenhet i 
Långasjö kyrkby. Då hade hon varit ensam i sex år, efter att 
Birger gått bort 1996. Alltså har June upplevt 52 år i Koppe-
kull. Hon har bl a fått se väg 120 komma till, under 50-talet. 
Dessförinnan slingrade sig grusvägen upp till Karlssönernas, 
förbi Östregården och sme´n Bergs ut mot Harebokvarn 
och Hallaberget, för att sedan dra vidare mot Brunamåla och 
Emmaboda. 1950-talet var vägbyggandets tid. Väg 120 kom 
att klyva Koppekull i två delar - hitom och bortom 120:an. 

Junes och Birgers villa var från början utrustad med moderna 
bekvämligheter, exteriören var reveterad, trädgården anlades 
på den tidigare skogbeklädda tomten. Båda gillade att odla och 
kunde försörja familjen med grönsaker, bär och frukt. Fyra 
barn växte upp i huset: Jan-Erik, Inger, Bengt och Håkan. 
June har ägnat hela sitt liv åt omsorgsarbete, både i äldrevården 
och som s k hemsamarit. En hemsamarit var en ängel, som 
dök upp i huset, t ex när en mor fött barn eller drabbats av 
sjukdom. Det var en kommunal tjänst. Junes sista anställning 
var på Allégården. Birger jobbade bl a på Evald Erixons såg 
i Långasjö Västregård. Han jobbade också som snickare hos 
Birger Andersson och de sista åren på Emmaboda Glas. 

Efter ett antal år, i slutet av 1950-talet tillkom ytterligare två 
moderna villor i närheten av Junes och Birgers. Bröderna 
Harald och Elvin Karlsson byggde var sitt hus och snart hade 
barnen Eriksson gott om lekkamrater i byn. I de nya grannhu-
sen växte fyra barn upp, på Koppekulls gård fanns ytterligare 
tre. I grannbyn Brännamåla fanns också gott om barn. En kväll 
när June kom hem, ganska trött efter dagens arbete, hörde hon 
minstingen Håkan ropa: Mamma, mamma, mamma, jag tror 

Koppekull 1:14. Hanna och Mattias Johansson och döttrarna Tilda 
och My.                                                     

My och Tilda.           Foto Hanna Privat.
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Koppekull 1:18 
Astrid o Elvin Karlsson lät bygga huset 1959. Deras barn: 
Stellan, Irene och Elon växte upp här. Astrid bodde länge 
kvar ensam i huset, efter att Elvin gått bort. Nu ägs huset av 
Ejne Åsberg. 

Ronny Lundins verkstad                             
f  d Möbelkompaniet

Fabriksbyggnad från 1946. Här tillverkade möbelsnickarna 
Elvin och Harald Karlsson vackra och ändamålsenliga möbler 
till bygdens folk. Möbeltillverkningen upphörde omkring 1970 
och lokalen övergick till att bli skyddad verkstad åt Långasjö 
Vårdhem. 1975 tog Kalmar Landsting över verksamheten 
med skyddad verkstad. Idag ägs fastigheten av Ronny Lundin. 

Torpet Fröjden, Koppekull 301

Fröjden, Koppekull 301, 1897 Snickaren och lantbrevbäraren 
Frans Gustav Samuelsson. 1945 Dottern Gertrud gift med 
Bernhard Svensson, senare Lunden Totamåla. Numera fri-
tidshus.

Jag har tävlat mycket framgångsrikt de senaste 10 åren i lands-
laget med detta som karriärens höjdpunkter:

NM-silver 2010 // SM-guld 2012 // NM-silver 2012 // 
NM-silver 2014

Varit rankad Top 10 i världen i min paradgren flertalet gånger 
under de senaste åren. 

De senaste åren har min tävlingskarriär legat på is. Detta pga 
en skada som stoppade min förra tävlingshäst. Först i år har jag 
hittat en ersättare. Så vi får se om det blir jag som kommer ut på 
tävlingsbanorna eller om någon av tjejerna snor honom av mig!

Hanna Johansson

Koppekull 1:17 
Harald o Inez Karlsson lät bygga huset 1958. Dottern 
Ann-Louise växte upp här. Nu ägs huset av Denise Frans-
son. 

Hanna o Nökkvi tog hem guldet SM 2012.                                      
Foto Hanna Privat.

 
Koppekull 1:17. Villa från 1958.                                                          
Byggdes av Harald och Inez Karlsson.

 
Koppekull 1:18. Villa från 1959. 
Byggdes av Elvin och Astrid Karlsson. 

Ronny Lundins verkstad f  d Möbelkompaniet.                                      
Foto Sölve Hjalmarsson

Fröjden, Koppekull.
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Gamla traktorer drar en släde som blir tyngre och tyngre 
ju längre man kommer. Den som drar längst vinner. Detta 
arrangemang brukar locka många hundra personer som gillar 
när det mullrar och ryker. Den 13 maj i år är det dags igen!

Berit Elofsson

Kvarnen Strömsberg, Koppekull 302

Kvarnen Strömsberg, Koppekull 302, har gamla anor. Alla 
större gårdar hade egen kvarn, så även Koppekull. Flödet från 
Bågsjön mot Lyckebyån, var i gamla tider helt tillräckligt för 
uppsättandet av en hjulkvarn. 

Vid ett litet fall ligger Koppekulls kvarn, vars historia sträcker 
sig bakåt till 1600-talet. Nuvarande byggnader är från slutet 
av 1800-talet. Ägare på 1900-talet var Hjalmar och Amanda 
Karlsson, och efter dem, deras son Erik Karlsson. Husen 
renoverades 1966. Kvarnen byggdes ut med ett sågverk. I en 
Långasjökrönika från 1961 finns en noggrann redogörelse för 
kvarnen i Koppekull från 1679 och fram till Hjalmar Karlssons 
tid, sammanställd av Jan Redin. Där beskrivs en rättslig tvist 
mellan "Koppekulla skattehemmans åboar och wälborna fru 
Catarina Tell å Långasiö och Sibbahulte Frälsehemmans wäg-
nar." Fru Tell vill också sätta upp en kvarn i samma bäck, där 
Koppekull redan har sin. Bäcken kallas "Långasiö qwarnabäck". 
Fru Tell får sätta upp sin kvarn och rätten föreskriver i detalj 
hur de båda kvarnarna ska förhålla sig till varandra - både den 
"nedriga" och den "öfriga" (nedre och övre). Man förstår att 
vattendragen var betydelsefulla, hur små de än var. Långasjö-
krönkan 1961. 

Roen Koppekull 116
Byggår 1864. Tidigare boende: Sockenskräddare Johan Gus-
tavsson. En kort tid avdelades huset till Epidemisjukstuga och 
ägdes då av Långasjö församling. Dock utbröt ingen epidemi, 
som man befarat, och stugan kunde åter bli bostad, då till Jo-
hannes Gustaf  Svensson och hh Karolina Matilda Jonasson. 
Därefter lastbilschaufför Erik Georg Johansson och hh Betty 
Adina Maria. Nu heter ägarna Brigitte och Dieter Mietzch.

Vårt drömhus i Koppekull   
Vi - min man Dieter, vår son Thomas 27 år gammal, vår dotter 
Martina 24 år gammal och jag - bestämde oss för att köpa ett 
hus i Sverige. Det var viktigt för oss, att våra barn också ville 

Bygdegården

Långasjö Bygdegård är en samlingslokal, främst avsedd 
för uthyrning till privatpersoner, föreningar och företag. 
Lokalen används flitigt. Det brukar bli mellan 50 och 70 
gånger per år, både för uthyrning och till föreningens egna 
arrangemang. Hyresgästerna bjuder in till bröllop, barnka-
las, studentfester, födelsedagar, dop- och begravningskalas. 
Det firas halloween, midsommar, persiskt nyår och andra 
högtider. Föreningar ordnar årsmöten, föreläsningar och 
studiecirklar.

Bygdegården drivs av en förening som är ansluten till Bygde-
gårdarnas Riksförbund. Den senaste investeringen som gjorts 
är solceller, för elproduktion, på taket. Anläggningen har varit 
i drift snart ett år och vi ser att elräkningarna blivit lägre, trots 
att förra året var ganska solfattigt!

Det har hunnit gå 15 år sen den ”nya” bygdegården stod klar. 
Den invigdes i juni 2003. 

Den första bygdegården byggdes 1939 men redan innan dess 
hade det funnits någon sorts festplats på samma ställe. Tom-
ten köptes från Koppekull gård och 1959 köptes mer mark 
av Bror Pettersson för att anlägga en parkering. Det används 
den som än idag, men Bygdegårdsföreningen ordnar också 
Veterantraktor-pulling varannan vår. 

Bygdegården.

Bröllopsdukning i Bygdegården.                  Foto Bygdegårdens arkiv

Bostadshuset vid kvarnen Strömsberg.
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tillbringa sin semester i Sverige. Via mäklaren Erling hittade 
vi 1994 vårt hus. Något annat som var viktigt för alla, var t 
ex en öppen spis, platsen i byn och närheten till gatan. Jag 
hittade allt vackert, men det existerade bara en frystoalett och 
ett utedass. Det var ett minus. Så det första vi byggde var en 
trekammarbrunn. Dieter byggde om väggarna och vi fick ett 
WC och en dusch inne i huset. 

Min bror och hans fru följde ofta med till Koppekull och hjälpte 
oss mycket. Då Dieter jobbade, reste vi till en början ofta över 
helgen från Berlin till Koppekull och renoverade och målade. 
Vår största lycka var våra grannar, Annica, Gert med sonen 
Johan. Tyvärr bor de i Lida nu. Trots språkproblem hjälpte 
de oss från början - och fortfarande. Gert var outtröttlig i att 
visa för oss alla hur man ska arbeta med trä. Dieter har lärt sig 
mycket under åren. Från början klippte Johan gräsmattan hos 
oss. Johan gjorde det många, många år. Efter att vi haft huset 
i ett år, lät vi täcka taket och samtidigt lyfta taket, det var Gerts 
idé och det var jättebra! Så fick vi en rimlig takhöjd i de övre 
rummen. Så fick vi två vackra rum på ovanvåningen. Huvud-
belastningen låg på Gerts axlar, för vi var långt borta i Berlin. 
Han borde ha förtjänat en medalj från oss, i alla fall tacksamhet. 
Alla åren har vi haft en bra kontakt, vi har blivit vänner. Många 
år har gått och vi är fortfarande nöjda med vårt hus.

Vi har tre barnbarn: Alicia 19 år gammal, Nelly 16 år gammal, 
och Ylvie 10 år gammal. Alla tycker om huset i Sverige. Det är 
deras andra hem. Nu kan barnbarnen bara besöka huset under 
semestern, det är synd. Alla tycker om huset, sjön, skogen, 
landet, tomten och friheten. 

Vi fick så goda kontakter i Sverige och har så hjälpsamma 
grannar. Tack alla för er vänlighet! Även om vi inte är så unga 
längre, hoppas vi, att vi kan tillbringa semestern i vårt drömhus 
många gånger till. 

Brigitte och Dieter Mietzch

Bäckalund Koppekull 118

Bäckalund Koppekull 118, 1860 Maria Nilsdotter, 1871 
Johan Adamsson, 1883 Lina Karlsson, 1931 P G Karls-
son,1935 Albert Karlsson, 1977 Gert Karlsson. Nuvarande 
boningshus från 1977. Ägare nu: Lillemo Antonsson. 

Hästgård med många olika hästraser: araber, amerikanska 
miniatyrhästar, westernhästar.  
Sofie Antonsson Lundin, dotter till Lillemo, har vuxit upp med 
hästarna i Koppekull. Nu har hon flyttat till Uppsala. Idag kan 
man följa hennes hästliv på bloggen "teamkvighäng". 

Tillsammans med två andra tjejer 
skriver Sofie fortlöpande. 

Bloggen inleds: "Vi är tre kom-
pisar som alla har ett brinnan-
de intresse för hästar och just 
westernridning. Vi rider mycket 
olika grenar, man alla har en liten 
förkärlek till just grenar med kor". 
Gå gärna in på bloggen och läs 
om Sofies förmåga att ta sig an 
lite knepiga hästar och få dem 
tävlingsdugliga. 

Roen Koppekull 116. Brigitte och Dieter Mietzch. Foto privat

Barnbarnen framför stugan.                                                Foto privat

Bäckalund, hästgård.  
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Forsen (fd Rosenlund) Koppekull 115

Soldat nr 40, Algot Forsell Anemåla rote, köpte torpet när han 
avgick som soldat 1906. Han son Gunnar Forsell, köpte det 
1935 av sin far. Andra ägare: Fredrik Karlsson, Folke Karls-
son, Staffan Karlsson. Nu: Jerry Zeliath. Från början en liten 
torpstuga. Byggdes ut 1910 till sin dubbla storlek. Stället fick 
namnet Forsen efter att Algot Forsell köpt det. Innan hette 
det Rosenlund. 

Jerry har bott i huset i 10 år, och för två år sin fick han köpa 
det lilla stället. Med Forsen som utgångspunkt sköter han sitt 
arbete som resande servicetekniker hos Jon Stenbergs. Jerry 
är egentligen en glad pensionär, men eftersom han älskar att 
jobba, har han fortsatt med det. Det lilla stället Forsen kräver 
också sitt: renovering av huset, skogsskötsel, och nu planeras 
byggnation av en ny maskinhall.  

Gustavsberg 

Koppekull 121, torp från 1836, torpare Johan Gustav Ot-
tosson-Fri, friköpt 1921 John Jonasson, ägare 1975 Nander 
Johnsson.  Ägare idag: Christian och Viktoria Svensson.

Christian berättar: Victoria och jag hade letat efter ett ställe på 
landet ett tag och till slut hittade vi detta.

Vi köpte det av änkan Elsie Johansson som bodde i Emmaboda 
och inte längre orkade cykla till Långasjö för att sköta trädgård, 
skog och hus. Det var på sommaren 2004 som vi blev ägare till 
detta torpställe som ingen hade bott i sen 1974. 

Victoria tillsammans med 
sin syster började skissa 
på en utbyggnad som 
senare Bengt Blomqvist 
gjorde en ritning av och 
där var minsann ingenting 
omöjligt, han kom senare 
att betyda jättemycket 
för det goda resultatet av 
renoveringen.  

Jag och min far Torsten renoverade stallet så dottern Ronja 
skulle kunna flytta hit sin häst.  Vi hade på den tiden också ett 
par fjällkor som sällskap till hästen. Ett år efter köpet flyttade 
djuren hit.  Då hade vi också gjutit grunden till utbyggnaden 
och gjort ett avlopp samt en väg till ladugården och huggit ner 
skogen framför huset så man såg det från Sibbahultvägen, det 
hade man aldrig gjort innan enligt Börje Karlsson i Sibbahult.  

Inflyttningen i det lätt modifierade och utbyggda huset skedde 
i november 2007 och här har vi trivts sen dess. Ronja har sedan 
många år lämnat sitt intresse för hästar och bor i Kalmar nära 
sitt jobb på HM.  Nu finns det bara två hundar och en katt 
kvar på gården. Axel har hunnit bli tonåring och kör cross och 
spelar tv-spel och till min stora förtjusning börjat intressera 
sig för olika projekt i garaget. 

Tre års slit med renoveringen hade aldrig gått utan Bengt, far 
och svärfar samt kompisar och alla andra inblandade. Så tänk 
efter minst 3 ggr innan ni ger er på en husrenovering om ni 
aldrig hållit i en hammare innan.  

Christian och Victoria Svensson

Sofie Antonsson westernridning.                               Foto Sofie privat.

Jerry Zeliath framför Forsen (tidigare Rosenlund) Koppekull 115.

Gustavsberg. Huset före renovering 1970-tal.

Gustavsberg. Huset idag, sommarbild Fam Svensson privat.
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Parken 

Koppekull 204 f  d torpställe från 1800-talet. Kallas ibland för 
"Rolfas", efter efternamnet Rolf. Nuvarande boningshuset 
byggdes nytt 1960 av Elis Olsson och Bertil Petersson.  Tidi-
gare ägare: Gustav Strand, Olle Strand, Willy Strand. Nu heter 
ägaren Åke Pettersson. Han köpte Parken för 20 år sedan. Åke 
trivs bra i sin villa och har god hjälp av sin son.  

Sammanställt av Annika Hjalmarsson.
Foto: Tanja Muratova

Mundekulla Retreatcenter
Våren 1998 inköptes den fastighet som under 20 år ut-
vecklats till Mundekulla Retreatcenter. 

Det fanns en ambition från start att bygga långsiktigt, återan-
vända, tänka ekologiskt, förmedla kunskap och ta lärdom från 
våra förfäder. Det började med ett litet kulturcafé, byggnads-
vårdsmässor och vår årliga drogfria musikfestival. Idag har 
verksamheten utvecklats med en mängd kurser, konferenser 
och events för såväl den inhemska som utländska publiken.  

Ursprungsgården består av en mangårdsbyggnad, ladugård och 
kokhus. Genom åren har vi byggt ut med en receptionsbyggnad, 
kontor, restaurang, samlingslokaler, utsiktstorn, vikingastugor, 
odlingar och övernattningsmöjlighet för drygt 100 personer. 
Idag är vi ett tiotal personer som arbetar i verksamheten från 
5 olika länder samt extra personal vid större grupper.

Välkommen på Öppet hus
Tiden har gått undan och egentligen kanske det var en ”tillfäl-
lighet” att verksamheten växte upp här i skogarna långt från 
stadens jäkt och stress. 

Tystnaden har dock visat sig vara vår stora tillgång då den tid vi 
lever i oftast erbjuder det motsatta. Eftersom vi är måna om att 
behålla stillheten och lugnet för de grupper som bokar hos oss 
är vi inget allmänt besöksmål men om du vill uppleva platsen 
och fira 20 år med oss erbjuder vi öppet hus längre fram i vår. 

Håll utkik på hemsidan www.mundekulla.se

Välkommen hälsar 
Peter Elmberg med personal

Utsiktstornet i vinterskrud.

Samlingsrum Naturrum med återanvänt glas.

Villan Parken. Tidigare torpställe, nu 60-talsvilla                                               
Foto Sölve Hjalmarsson

Hisnade utsikt från tornet.
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Martin Lönnebo skapade för att sammanfatta den kristna tron. 
Man samtalar och funderar kring de olika pärlornas betydelse 
och innehåll alltifrån Gud och kärlek till hemligheter, miljö, 
död och liv. 

Även här får man koppla av och uppleva meditationens stillhet. 
För många blir det ett skönt avbrott i en annars både ljudlig 
och stressig vardag. En del ungdomar till och med somnar. 
På veckolägret på Kastlösa varvas samtal, undervisning, lek 
och sport, film och naturupplevelser och det skapar en härlig 
gemenskap. 

Mariagruppens andra läger äger rum vid Kristi Himmelfärds-
helgen och förläggs även den till Kastlösa. Nu väntar förbere-
delser inför konfirmationen i Vissefjärda kyrka på Pingstafton 
den 19 maj, men här finns även möjligheter för bad och andra 
utomhusaktiviteter. Ledare för gruppen är pedagogerna Fred-
rika Jirle och Per Eriksson samt Bo Harald Brunzell präst. 

Ulla Sköldh Jonsson 

Vad gör ungdomarna på 
sin fritid? Konfirmeras!
Ungefär hälften av alla ungdomar i Emmaboda kommun 
väljer att konfirmeras. Sedan 2010 samlas ungdomarna i 
gemensamma grupper där församlingstillhörigheterna 
blandas. Emmaboda pastorat erbjuder två alternativa 
grupper. Grupperna har fått sina namn efter två välkända 
bibliska personer – Maria (Jesu mor) och Nikodemus 
(farisén som kom till Jesus om natten för att prata).

Nikodemusgruppen 
Nikodemusgruppen vill vara en grupp som främjar samtalet. 
Nikodemus var en nyfiken person som ville veta mer. De allra 
flesta tonåringar har massor av frågor om livet och tron. I slutet 
av oktober hälsas man välkommen i en gudstjänst och sedan 
följer ett helgläger där man riktigt får lära känna varandra. Den 
här gången åkte man till närbelägna Ödevata för att uppleva 
både naturen och gemenskapen. 

Gruppen samlas sedan under året ett antal fredagseftermid-
dagar med samtal om meningen med livet och tron, vad det 
innebär att vara kristen. Man diskuterar vilka fördomar man 
har om kyrka, församling och tro. Stor vikt läggs på samtal om 
människors lika värde, hur vi ser på varandra. I april kommer 
man att genomföra en ”regnbågsdag” med dessa viktiga frågor.

Vid varje samling tar man god tid för stillhet, meditation och 
andakt. Något som konfirmanderna verkligen uppskattar. Vid 
varje sådant tillfälle får man möjlighet att skriva ned sina egna 
tankar i en loggbok. En bok som bara ledarna får ta del av. Det 
som skrivs där ligger delvis till grund för samtalen i gruppen. 
För de som vill kan man stanna kvar ytterligare en timma för 
samtal och diskussion och även det är uppskattat. 

Konfirmanderna deltar även i gudstjänsterna under året. Att 
ta en ”selfie” med prästen är ett populärt sätt att visa att man 
varit i kyrkan. En helg i april åker man sedan till Kastlösa och 
Allégården för ett miniläger inför konfirmationen söndag den 
13 maj i Algutsboda kyrka. Ledare för gruppen är pedagog Per 
Eriksson och Lina Petré präst.

Mariagruppen
Mariagruppen är en mer utpräglad lägergrupp. Starten sker i 
samband med det nya kyrkoåret 1:a Advent och man samlas 

några fredagsefter-
middagar under vå-
ren innan man åker 
på sitt första läger 
till Kastlösa under 
påsklovet. 

Mariagruppen har 
”Frälsarkransen” 
som genomgående 
tema. Frälsarkran-
sen med sina 18 
pärlor som biskop 

Hur går ett dop till? Konfirmanderna 2017 övar i Kastlösa kyrka.

Hur många konfirmander får plats på en stubbe? 
2015 utanför Kastlösa kyrka.

Frälsarkransen är den röda tråden för kon-
firmanderna i Mariagruppen.
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Dagledigträffar i 
Långasjö Sockenstuga
Onsdag 21.3 kl 14.00
Donald Hummel i full frihet
Donald Hummel sjunger sånger och visor ur sin 
stora samling.
Servering

Onsdag 25.4 kl 14.00
Sång & Musik med PROs Sånggrupp
Inrid Svensson leder dessa glada sångare som vi får 
lyssna till.
 Servering                                           Välkomna!

VÄRLDENS DAG
Lördag 24 mars kl 10 – 13  

Öppet Hus i Emmaboda församlingshem
med aktiviteter för alla åldrar, till förmån för

Svenska kyrkans fasteinsamling 

MUSIK
10.00 Filmvisning – 10.30 Levande Jukebox 
med Emmaboda Kyrkokör – 11.00 Donald 

Hummel i full frihet – 11.30 Musikunderhåll-
ning med Korketten  –  12.00 Filmvisning – 

12.30 Förbönsgudstjänst för vår värld 

LOPPMARKNAD – LEKSAKSLOPPIS 
Lotterier - Försäljning hembakat bröd - Fairtra-
de-varor - Kaffe/teservering - Varm korv med 

bröd - Aktiviteter för barn – Tipspromenad med 
priser

Vi tar gärna emot saker till Loppmarknaden        
(ej kläder, tyger och möbler)

Lämna i Sockenstugan senast torsdag 22 februari.

Kyrkis
Under en period har vi prövat med Kyrkis i Långasjö kyrka. 
Tyvärr blev det lite av ”fel dag”, för familjerna i Långasjö, då 
många av er har syskon på förskolan just då. 

Vi kommer nu fortsättningsvis att erbjuda Kyrkis på tisdagar 
i Algutsboda, där efterfrågan finns just nu. Vi återkommer 
till hösten med en lämplig tid för barnfamiljerna i Långasjö. 

Till dess är ni välkomna till Kyrkis i Vissefjärda torsdagar kl 
9-11 eller Emmaboda på fredagar kl 9-11.

 
Donald Hummel.                     
Foto Mundekullas arkiv.

 

 Musik i Långasjö kyrka

Söndag 11 mars kl 16.00
Gudstjänst med musik 

Kyrkokören sjunger

Lördag 14 april kl 16.00
Konsert

Peter Rudenborg med vänner
och kören Diskanten

Söndag 15 april kl 10.00
Thea Fritsche spelar violin i gudstjänsten

Måndag 30 april kl 19.00
Musik i Valborgsmässotid

med Långasjö kyrkokör
Därefter Valborgsmässofirande vid sjön

tillsammans med Röda korset

Söndag 20 maj kl 10.00
Gångedag – Festgudstjänst

Kyrkokören sjunger
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Vårens familjeträffar

Fredagen den 16 mars kl 17.30 – 19.30
Familjekväll med temat ”En koja av 
lugn” med författaren Anna Bornstein

En koja av lugn, trygghet och närhet – i familjen, 
klassrummet, på förskolan! En koja med sammets-
mjuka väggar, som inte väger eller kostar någonting 
och inte syns. Som du kan ta fram och veckla ut eller 
vika ihop efter behov och där du kan möta både dig 
själv och andra. Anna har i 22 år engagerat sig för 
att väva in stillhetsstunder i förskolan och skolan. 
Avslappning och stillhet ger oss tillträde till kojan – 
den finns alltid inom oss.
Den här kvällen berättar hon om sitt arbete i den ide-
ella föreningen ”Drömmen om det goda”, de enkla 
stillhetsövningarna, om barnens, ungdomarnas och 
lärarnas erfarenheter, resultaten och forskningen. 
Om framtida möjligheter.
Anna Bornstein är författare och journalist och 
föreläsare med lång erfarenhet av att möta peda-
goger barn och elever i alla skolformer och åldrar. 
Hon har skrivit ett flertal böcker och medarbetade 
under många på Svenska Dagbladets Idag-sida om 
existentiella perspektiv, meditation djuppsykologi 
och ickevåld. Hennes senaste bok Stillhet i förskola 
och skola - steg för steg lanserades på Skolforum 
2017, (Dana förlag).
Välkomna till en viktig och spännande kväll. Vi 
börjar kvällen med att äta en god måltid tillsammans.
Anmälan senast 13/3 till linda.ursjo@svenskakyr-
kan.se  076- 760 31 54 eller ulla.skoldh.jonsson@
svenskakyrkan.se  0708-12 86 41  

Söndag 6 maj kl 10.00 – ca 12.00
Gudstjänst med små och stora – ter-
minsavslutning för alla barngrupperna

som också blir avslutningen för Juniorernas övernattning 
i Sockenstugan.

Lilla kören & Diskanten sjunger och Minior & Junior 
medverkar.

Efter gudstjänsten träffas vi nere vid sjön för lekar, 
tipspromenad och grillning.
Ta med egen fikakorg och korv eller vad ni vill grilla. Vi 
bjuder på tårta! Ingen anmälan!

Stilla veckan och Påsk

Tisdag 27 mars kl 18.30
Passionsandakt med Kyrkokören

Onsdag 28 mars kl 18.30
Passionsandakt med Taizésånger 

Torsdag 29 mars kl 19.00
Skärtorsdagsmässa

Fredag 30 mars kl 10.00
Långfredagsgudstjänst
med Kyrkokören

Söndag 1 april kl 10.00
Påskhögmässa
med Kyrkokören, Lilla kören och Diskanten 
Kyrkkaffe med påsktårta

Välkomna till
LÅNGASJÖS GÅNGEDAG 

söndagen den 20 maj

Dagen börjar med Festgudstjänst kl 10 i Långas-
jö kyrka. Kyrkokören sjunger.

Efter gudstjänstens slut talar Finn Bergstrand från 
Lund över ämnet 

”Att hitta hem, att hitta sina rötter”
Sedan serveras kyrkkaffe i Sockenstugan.

Festligheterna denna dag fortsätter med staty-
invigning föreställande Gertrud Lilja och Elisa-
beth Bergstrand-Poulsen samt 50-årsfirande för                  

Vandrarhemmet.

Så följer en festmåltid i Sockenstugan med bl a 
sång och musik av Sofia Thelin med vänner från 

Malmö. (Se särskild annons sid. 54)
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Årets Gångedag                 
- något utöver det vanliga

I kyrkan och sockenstugan
I år firas Långasjö församlings Gångedag den 20 maj                         
(obs! ej 27:e). Dagen börjar med festgudstjänst i Långasjö 
kyrka kl. 10:00. Det är pingstdag, kyrkokören medverkar.                        
Direkt efter gudstjänsten, fortsätter programmet i kyrkan med 
att Finn Bergstrand från Lund talar över ämnet: Att hitta hem, 
att hitta sina rötter. Därpå följer traditionsenligt kyrkkaffe i 
Sockenstugan. 

Vid vandrarhemmet
Dagen innehåller också den högtidliga invigningen av statyn, 
föreställande Elisabeth Bergstrand-Poulsen och Gertrud Lilja. 
Tack vare många frikostiga bidrag har statyn blivit verklighet. 
Den är skapad av bildhuggaren Niels Elley i Eringsboda och 
gjuten i brons på Jäderås Konstgjuteri i Tingsryd. Den kommer 
att placeras vid Långasjö Vandrarhem. Där blir den synlig och 
tillgänglig för sockenbor, besökare, skolbarn m fl. Den kan 
förhoppningsvis påminna oss om att konst och litteratur är 
en viktig del av livet. 

Men vi har mer att fira denna dag! Vandrarhemmet fyller 50 
år! 1968 invigdes anläggningen under pompa och ståt. Då var 
det landshövdingen Gunnar Helén från Växjö som förrättade 
invigningen.  Nu ska vi fira inte bara att vandrarhemmet finns 
kvar - utan också att det utvecklas! 

Sång och musik
Sofia Thelin Edgren, uppvuxen i Långasjö, kommer att för-
gylla dagen med sång och musik, tillsammans med vänner 
från Malmö.

Festmåltid
Efter samlingen vid vandrarhemmet serveras en festmåltid i 
Sockenstugan. Den som önskar deltaga måste anmäla sig senast 
6 maj till Eva Garami. Kostnad: 150 kr. 

Öppet hus i vandrarhemmet
Efter måltiden bjuder Hembygdsföreningen på kaffe med tårta 
vid Vandrarhemmet. Samtidigt är vandrarhemmet öppet för 
besökare. Mera sång och musik utlovas.

Annika Hjalmarsson

STOR FESTDAG I LÅNGASJÖ 20 MAJ 2018

Gångedag, statyinvigning och vandrarhemsjubileum

10:00 Festgudstjänst och föredrag i kyrkan
11:30 Kyrkkaffe i Sockenstugan

12:30 Statyinvigning vid vandrarhemmet
13:00 Vandrarhemmet 50 år

14:00 Måltid i Sockenstugan OBS anmälan!
15:00 Kaffe och tårta i Café Stallet. Öppet hus.

Arr: Långasjö Församling, Elisabeth Bergstrand-Poulsensällskapet, 
Långasjö Sockens Hembygdsförening.

Anmälan till måltiden (kl 14), senast 6 maj till Eva Garami 0471-50310
Pris: 150:- bet vid måltiden. Kontant eller Swish.

VÄLKOMMEN!
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Bild: Niklas Gustavsson HD/NST 

 
Konstnärerna Tommy TC Carlsson och Larissa Stenlander 

kommer till  
Sockenrådets årsmöte den 25 mars kl 17.00 i Sockenstugan. 

De ska berätta om sitt konstnärskap och visa några av sina alster. 
 

Årsmötet inleds med sedvanliga förhandlingar. Alla val är förberedda, så ingen behöver 
vara rädd att bli vald mot sin vilja. Under förhandlingarna ordnas barnpassning på loftet. 

 
Den 25 mars är ”våffeldagen”. Därför serverar vi kaffe med våfflor. 
Ett bildspel ger oss glimtar från händelser i Långasjö under 2017. 

 
Långasjö Sockenråd är partipolitiskt och religiöst neutralt och tar tillvara 

sockenbornas intressen i olika samhälls- och landsbygdsfrågor.  
Nationaldagsfirandet, sjökvällarna, skördefesten, Träskoposten och Nattvakten 

är exempel på Sockenrådets ansvarsområden. 
Alla med fast anknytning till socknen räknas som medlemmar utan medlemsavgift. 

Årsmötet är ett bra tillfälle att vara med och påverka bygdens framtid. 
 
            Välkomna!                                                                                     / Sockenrådets styrelse 
 



A Peace of  Lôve

Åsa Bergh
återkommer till oss med sin                       

fantastiska röst!
Den nya föreställningen har även den sitt 
avstamp i Värmland: Värmlandsbördige 

Esaias Tegnérs berömda dikt ”Det eviga” 
inspirerar och vindlar sedan ut i person-

liga tolkningar av ”eviga” sånger och 
texter från 1810 - fram till idag.

Kritikerrosade Klabbe Hörngren kompar 
på piano & Bosse Sandberg med sina 

träblåsinstrument.

 Klassiska upphovsmän som Hasse & 
Tage, Björn & Benny, Ferlin, Gullberg, 
Gärdestad, Adolphson, Shakespeare, 

Dahlgren 

En tankeväckande, rolig och berörande                     
feel-good afton utlovas!

Föreningshuset Vissefjärda

Fre 20 april 2018 kl. 19.00

Entré: vuxen 220  

Ungdom 150

Bibliotekarien

En dag på landsortsfilialen. En 
komedi om möten, kärlek, svek och 

löften.

Idag ska den kände författaren nämligen 
komma på besök. En handläggare från 
kommunen och en besökare som vill ha 
råd dyker upp samtidigt som sagostun-

den närmar sig!

 Författaren är mest uppfylld av sin egen 
betydelse och handläggaren har svårt att 

få fram sitt ärende. 

Bibliotekarien Jill Johnsson är väldigt 
angelägen om att hennes bibliotek ska 

framstå som seriöst, utan spår av bebis-
sång, språkkafé och stickkafé som van-

ligtvis bedrivs på biblioteket.

Långasjö Bygdegård

Tors 22 mars 2018 kl. 19.00

Entré: vuxen 220  

Ungdom 150

DESSA FÖRESTÄLLNINGAR KAN BOKAS VIA VÅR HEMSIDA

emmaboda.riksteatern.se eller ring Berit 070 285 93 00


