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Ett stort tack till vår sponsor ! 
Emmaboda kommun 

 som bidrar med utskicket 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 200 kr (utlandet 
250 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 200 kr (utlandet 250 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 

Midsommarfirande 
på Klasatorpet 2008.

Bild: Jan-Erik 
Fransson

Lämna ditt stöd till         
Träskoposten

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

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

Bgnr. till Långasjö Sockenråd är 5049-
6561. Märk talongen “Givarens namn”.

Träskoposten ©               
Nr 2 Sommaren 2019

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
Tatyana Muratova   0722-71 91 63

Tidigare nummer av Träskoposten
Se www.traskoposten.se

Tryck
Printfabriken

Upplaga
1200, sommarupplaga 1600

Nättidning
www.langasjo.se/traskoposten

Annonskostnad
  1/8 sida 200 kr      1/2 sida 800 kr
 1/4 sida 400 kr      1/1 sida 1 600 kr
 privat radannons  50  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 200 kr och till utlandet 250 kr

Bankgiro
Bg  5049-6561

Utgivningsplan
Nummer  vecka
Vår  v.  9
Sommar  v.  20
Höst  v.  37
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
Motor

Välkommen med bidrag! 

Redaktionen

Manusstopp för Träskoposten 2019

 Manusstopp Utgivning 

Nr 1  14 febr          1 mars

Nr 2   2 maj        17 maj

Nr 3  29 aug           13 sept

Nr 4  7 nov         22 nov

Hus och lägenheter i 
Långasjö

RiksMäklaren
072-312 37 37 

1 ½ plans villa, 9 rok

Kyrkvägen 29

965 000 kr

Svensk Fastighetsförmedling Kalmar
Fastighetsmäklare
0471-337 60

1½ plans villa, 5 rok

Kyrkvägen 51

550 000 kr
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Leken och allvaret
I detta nummer av Träskoposten berättar Gustaf  Stangen-
berg om barndomsårens lekar i byn Bredalycke i Långa-
sjö på 1870-talet. ”Leken är nyttig och nödvändig för ett 
barn”, skriver han. ”Den kommer spontant, den är en 
sund livsyttring.”

En självklar uppfattning idag, men långt ifrån alltid då. ”Jag 
måste erkänna, att de gamla bönderna i Bredalycke ansågo 
leken, lindrigt sagt, som onyttig. Förmaningen lydde: Hålls inte 
och lek. Gör något nyttigt!”

Till ”de gamla böndernas” försvar vill jag säga, att den hållning-
en var nog så dominerande i socknen, och i samhället i stort 
vid denna tid. Barn var arbetskraft, men också ett råmaterial 
som skulle formas, kuvas enligt talesättet ”det ska böjas i tid 
det som krokigt ska bli.” 

Här var landets folkskollärare ”goda” smeder, menade Ellen 
Key i sitt senare bevingade uttryck ”själamorden i skolorna”. 
Med sin bok Barnets århundrade, utkommen första gången år 
1900, blev hon en symbol för kampen mot ”kadaverdisciplin 
och torftig utantillkunskap”.

Ellen Keys förhoppning kom i hög grad att infrias. Alltmer un-
der 1900-talet ställs barnet i centrum. Alltmer är det samhället 
och staten som genom lagar, bestämmelser och läroplaner styr 
vilka normer och värderingar barnen förväntas växa upp med.

Idag har lek och leksaker blivit en värld alltför allvarlig för att 
lämnas över till barn! Eller ens till deras föräldrar. Åtminsto-
ne inte utan genomtänkt pedagogik, byggd på normkritiska 
grunder. 

Lekplanen är inte längre den fria ”naturen” på landet eller i 
staden utan i förskolan med sin ofta rätt begränsade lekyta. 
Till denna mötesplats för omsorg och pedagogik kommer 
varje dag 95 % av alla barn i vårt mångkulturella land, oavsett 
bakgrund. En gigantisk utmaning, och möjlighet, om man vill 
bygga ett bättre, mer rättvist samhälle. Till sin hjälp har man 
styrdokumentet Läroplanen för förskolan 98, reviderad många 
gånger, nu senast inför den 1 juli 2019. 

”Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett med-
vetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och 
lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det 
lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, 
kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt 
förmåga att samarbeta och lösa problem.”

Att arbeta med normkritik i förskolan handlar om att ställa sig 
på barnets sida, att stå upp för barnets rätt att utvecklas som 
individ och duga som hen är.

Under denna resa från 1870-talets Långasjö till dagens, där 
lek och allvar nu går hand i hand, har man också gått från 
grodyngel till paddor, om ordleken tillåts. Vad det betyder för 
våra sinnen, vårt vetande, vår muskelatur och rörelseförmåga 
finns det mycket att fundera kring!

Gunnar Alsmark
Pamela Hoffros 

lämnar redaktionen

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

Redaktionen

Foto Anna Maria Rosén.
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         till Nationaldagsfirandet        
vid Långasjön den 6/6 2019 

    13.00 – 16.00 
• Internationella kören
• Mycket kul för barnen: Ponnyridning, ansiktsmålning, hoppborg,

vattenboll, sumobrottning, dart, pilbågar …
• Litterär stig
• Motorveteranerna
• Servering - korvförsäljning
• Nya medborgare välkomnas
• Avslutning med Lindås Musikkår och tal av kommunalrådet Johan Jonsson

vid sjön kl. 15.30.
  Sockenrådet och föreningar i Långasjö 

Barn behöver rörelse!
Många studier och forskningsrapporter den senaste tiden 
pekar åt samma håll. Våra barn och ungdomar rör sig 
allt mindre. Folkhälsans rapport om fysisk aktivitet och 
psykosomatiska besvär visar att andelen barn och ungdo-
mar som rör på sig regelbundet minskar. Samtidigt har 
andelen med psykosomatiska besvär såsom huvudvärk, 
nedstämdhet och sömnsvårigheter ökat bland 11-åringar. 
Man ser här ett tydligt samband. Pojkar i 11-årsåldern tog 
4000 steg mer om dagen för 13 år sedan och endast 1 av 
8 13-åringar rör sig tillräckligt mycket. 

Barn behöver minst en timme fysisk aktivitet om dagen. En 
timme där pulsen verkligen går upp och där kroppen får 
jobba. Det stärker kroppen och gör att hjärnan kan fungera 
bättre. Rörelse och motorik har betydelse för både inlärning, 
koncentration och impulskontroll.

Vi har i skolan börjat med pulsträning där vi under ett kort 
pass ser till att pulsen stiger. Detta försöker vi göra minst en 
gång om dagen. Under vår senaste kompetensutvecklingsdag 
fick all personal en föreläsning med workshop av och med 
Balanserade barn - Träning i livet. 

De har en hemsida http://www.balanseradebarn.se/ liksom 
en Facebooksida där man kan hitta mer information. Deras 
övningar kan man hitta på Youtube.

På fredagar samlas alla ute på skolgården och så startar vi 
dagen där med ett gemensamt pass. Tanken är att detta även 
ska öka gemenskapen på skolan. Till hösten kommer årskurs 
6–9 att får mer idrott på schemat. Vi pratar också i klasserna 
om varför det är viktigt att röra på sig.

Vi vill uppmana alla familjer att tänka till på hur man kan få in 
mer rörelse i vardagen – något som är bra både för barn och 
vuxna. Skolan kan göra en del av detta, men vi kan inte göra 
allt. På https://generationpep.se/sv/ finns många bra idéer 
och tips kring rörelse och annat som rör barns hälsa. 

Ingela Moberg
Källa: 
Folkhälsans rapport om fysisk aktivitet och psykosomatiska besvär.
Generation Pep.

Tabata
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Sommarkalendern
Maj 
18/5 14-18 Café Stallet lördagsöppnar

24/5 kl 19.00 Fotboll på Långasjö IP

26/5 kl 14.00 Radioinspelning i Mundekulla

28/5 kl 9-17 Resa för pensionärer i Långasjö

Juni 
2/6 kl 10-16 Trädgårdsdag i Rävemåla Bygdegård

5/6 kl 19.00 Fotboll på Långasjö IP

6/6 kl 13-16 Nationaldagsfirande vid Långasjön

14/6 kl 19.00 Fotboll på Långasjö IP

14–16/6  Mundekulla Folk&Jazzdagar

16/6 kl 11.00 Långasjö församlings Gångedag

19/6 kl 19.00 Fotboll på Långasjö IP

21/6 kl 14.00 Midsommarfirande på Klasatorpet

27/6 kl 17.00 Sommarkväll vid Långasjön

29/6 kl 13.00 Vernissage i Galleri Garvaregården

Juli 
4/7 kl 18.30 Sommarkväll vid Långasjön

11/7 kl 18.30 Sommarkväll vid Långasjön

18/7 kl 18.30 Sommarkväll vid Långasjön

25/7 kl 18.30 Sommarkväll vid Långasjön

27/7 kl 13.00 Vernissage i Galleri Garvaregården

Augusti 
1/8 kl 18.30 Sommarkväll vid Långasjön

8/8 kl 18.30 Sommarkväll vid Långasjön

27/8 kl 19.00 Musik i Vissefjärda kyrka

29/8 kl 19.00 Musik i Långasjö kyrka

30/8 kl 19.00 Musik i Emmaboda kyrka

31/8 kl 18.00 Musik i Algutsboda kyrka

September 
5/9  Träskoloppet Långasjö Idrottsplats

7/9 kl 19.00 Fotboll på Långasjö IP

Oktober 
12/10 kl 19.00 Efterfest i Långasjö Bygdegård

Se även Långasjö Församling informerar på sidan 40.

Resa för pensionärer i Långasjö
Tisdagen den 28 maj 2019. Tid: 9.00 – 17.00

Resan går till Växjö 
Smålands Museum, Sankt Sigfrids 
folkhögskola och Växjö Domkyrka

Anmälan senast 20/5 till Barbro 500 04 
eller Veine 0730 37 05 88

Ev. specialkost måste beställas.

Välkommen!

Röda Korset

Mundekulla Folk&Jazzdagar
”In the spirit of  Lars Gullin”
14-16 juni 2019

Tingsryds
pastorat

Älmeboda 
sparbanksstiftelse

Fredag 14/6                                                                                             
15.00 Sångworkshop, Gunnel Mauritzson                                           
16.30 Folkmusikworkshop,
Heléne Ingvarsdotter
19.30 Solokonsert, Heléne Ingvarsdotter
Butik Norregård, Skallebo                                                   
21.30 Gunnel Mauritzson &
Festivalkören m fl
Franzéns loft, N Harebo                                       

Lördag 15/6 Mundekulla                                                                                                       
09.00 "En dag med Moberg"                                                                   
16.00 Konsert-teater ”Varje våg”
18.00 Jazzmeny (end förbokning)

20.00 Sofia Karlsson
och Mattias Perez gitarr

21.30 Rigmor & Christina
Gustafsson & Mathias
Algotsson piano Svante Söderqvist bas

Söndag 16/6
11.00 Kultur, konst och musik,
Mailis Gullin m fl
14.00 Rundvandring, mindful songs,
Peter Elmberg, m fl. 

17.00 Fredrik Lindborg trio
med stråkkvartett spelar Gullin
Älmeboda kyrka, Rävemåla
21.00 ”Voices of the world” med Filip Jers,
Malin Foxdal m fl. Bräkne Hoby kyrka
Se info och boka på:
www.mundekullajazz.se
Tel. 0761915980
Musik, mat, boende, café, alkoholfri bar



Träskoposten nr 2 20196

Lekfulla tips från biblioteket
Till bibliotekets hylla R kan man gå om man vill ha in-
spiration och idéer om olika slags aktiviteter. Där finns 
nämligen böcker om idrott, lek och spel. Det finns mycket 
att läsa om lekar: lekar där man är inomhus, utomhus eller 
i bilen, sittande eller i rörelse, ensam eller i grupp, med 
papper och penna, boll eller andra saker. Några exempel 
är röda/vita rosen, charader eller vikblomma. Listan kan 
göras lång...Kanske vill du friska upp minnet om lekarnas 
regler, eller upptäcka nya lekar som du inte visste fanns. 

Själv blev jag förtjust när jag upptäckte att land och rike finns 
att läsa om i Pija Lindenbaums bok Halli Hallå. Det var 
en lek som roade mig och mina kompisar på rasterna i skolan!

101 saker för barn att göra ute är 
skriven av Dawn Isaac. Hon ger 
intressanta tips på lekar, projekt, 
pyssel, experiment och till och med 
trädgårdsarbete. T.ex. gå på skattjakt, 
göra en stubbträdgård och tävla i 
snäckrace.

Om man vill ägna sig åt hjärngympa så finns det böcker med 
gåtor och frågesport att låna. Barnavdelningen har böcker 
med så kallade deckargåtor och när man läser dem gäller det 
att vara lite klurig och läsa noga eftersom alla ledtrådar dyker 
upp i berättelsen! En annan rolig genre är “Sant eller falskt”. 
Det går ut på att man får läsa en berättelse eller ett påstående 
och sedan gissa om det är sant eller falskt. Stämmer det att 
man aldrig ska väcka någon som går i sömnen? Och kan man 
se kinesiska muren från månen?  Svaren får du om du läser 
Roliga fakta om moderna myter av Paul Mason. I Sant 
eller falskt av Andreas Palmaer ges också tips på hur man 
kan göra sin egen “Sant eller falskt”-berättelse.

Det finns även roliga lekar för vuxna 
till fester, släktmiddagar m.m. För-
laget Nicotext har samlat ihop en 
hel del i boken 101 roliga lekar för 
vuxna, t.ex. namnduell och ordbin-
go. Boken finns att ladda ner som 
e-bok på bibliotekets hemsida och 
kan läsas med hjälp av dator, mobil 
eller läsplatta.

Många barn har någon gång fantiserat om att deras leksaker 
lever. Levande leksaker är också ett vanligt tema i barnböcker 
och annan barnkultur. Några av de mest välkända är Nalle 
Puh av A.A.Milne och HC Andersens saga Den ståndaktige 
tennsoldaten. Nyare versioner av temat från senare decennier 
är bl.a. Barbro Lindgrens böcker om Barnhans land som 
börjar med Vems lilla mössa flyger. Där får man lära känna 
Farbrornallen som gärna diskuterar viktiga frågor om livet och 
döden, elefanten Ellen som bor i en tall, den irriterande sten-
kulan och andra egensinniga figurer. Bland bilderböckerna kan 
man hitta berättelserna om  Nalle Bruno av Gunilla Ingves 
och Lisa Bjärbos bokserie om Ivar. Han brukar hamna i en 
fantasivärld där han får träffa sina leksaksdinosaurier som har 
blivit stora och livs levande. 

Nostalgiboken om leksaker är en hyllning till populära 
leksaker från 50-talet fram till sent 80-tal, och i boken berättar 
några av deras ägare om sina minnen. Författarna är Annica 
Triberg och Eva Kallhed.

Men alla leksaker är inte att leka 
med... Susanna Lönnqvist har 
skrivit den läskiga boken Gåvan. 
Tolvåriga Eira läser en annons i 
tidningen om en docka som är 
till salu. Sedan blir hon uppringd 
av dockans ägare som påstår att 
dockan tillhör Eira. Nästa dag 
ligger den i en påse utanför hen-
nes dörr. Snart börjar märkliga 

saker att inträffa och allt verkar bero på den mystiska dockan.

För den som känner sig kreativ och vill skapa något vill jag 
även passa på att tipsa om bibliotekets böcker om olika slags 
fritidsintressen: slöjd, pyssel m.m. Om man tycker om att bygga 
med lego kan man prova att bygga djur med hjälp av boken  
Bygg med lego − 40 roliga och smarta idéer för att bygga 
djur av Warren Elsmore.

Till sist ska jag berätta att Långasjö bibliotek har nya öppettider.
Tisdagar kl. 14.30-18.

Marie Hinderyd
Långasjö bibliotek

0471–249215
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Långasjö förskola
Kollage gjorda av barnen gemensamt i Långasjö förskola, 
klasserna 1–3, i samband med ett vänskapstema våren 
2019. Man hade också en skrivläxa, där barnen var för sig 
skulle berätta hur det är att vara en bra kompis. 

Foto Gunnar Alsmark



Träskoposten nr 2 20198

Håkan Karlsson Mikael Nilsson
070-836 56 96  070-310 58 59
hka@jga.se mn@jga.se

Öka nettot i dina gallringar – hugg vår sågkubb 
2,55 meter, 11–18 cm. Ring oss för mer information!

dags för en 
lönsammare gallring

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

Nytt grillhus vid Långasjön

Långasjö Sockens Naturvårdsförening har uppfört ett 
nytt grillhus vid Långasjön. 

Design, konstruktion och uppbyggnad av grillhuset har An-
dreas Garami stått för. Fantastiskt välbyggt och fint tycker vi 
i Naturvårdsföreningens styrelse, det tillför mycket till den 
fina miljön vid sjön. Vi tror att ni håller med oss när ni ser 
resultatet! Så nu önskar vi alla grillsugna välkomna till en härlig 
grillsommar, oberoende av väderlek!

Dan Bard
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Medverka på radioinspel-
ning i Mundekulla den 26 
maj kl 14.00
För några månader sedan fick jag ett samtal från Mari-
anne Greip som arbetar med Radioprogrammet ”Guds-
tjänsten i P1” som är Sveriges Radios äldsta program från 
1925. Det sänds varje söndag och är främst koncentrerat 
till kristendomen men har under senare år även innehållit 
inslag från andra traditioner. Marianne undrade om de 
fick spela in vår ”fredskonsert” i Mundekulla den 26 maj 
för att sända den i radion söndagen den 22 sept i anknyt-
ning till internationella fredsdagen den 21 sept. 

”Fredskonserten” baserar sig på ett möte som ägde rum 1986 
då den tidigare påven Johannes Paulus bjöd in 12 representanter 
från olika traditioner. Alla delade varsin bön från sin tradition 
för att visa på religionens fredsskapande grund. Fredsmötet 
ägde rum i Assisi i Fransiscus anda som verkade där på 1100-ta-
let och var en aktiv förespråkare för dialog över gränserna. 

När jag hörde talas om detta möte och bönerna fick jag 
inspiration att tonsätta dem vilket skedde under 2011 som 
sedan bearbetats med mina medmusiker Jan Eric Ström och 
Lars-Magnus Österberg. Sedan dess har vi gjort närmare 40 
konserter däribland Lunds Domkyrka, Storkyrkan i Stock-
holm, Vadstena Klosterkyrka, Västerås Domkyrka, Stavanger 
Domkyrka, Oslo, Göteborg samt 4 konserter i Italien bl.a. 
hos Birgittasystrarna i Assisi. Det har varit väldigt många fina 
möten utmed resan.

Under våren har Gunnel Mauritzson övat flitigt med några duk-
tiga sångare på orten som kommer att medverka vid inspelning-
en. Gunnel är välkänd körledare och folk/jazzmusiksångerska 
som även arrangerar Mundekulla Folk & Jazzdagar då kören 
har en konsert på Franzens loft i Harebo den 14 juni kl 21.30. 
Ytterligare två Långasjöbor medverkar vid radioinspelningen 
såsom Magdalena Devall (församlingspräst i Kosta) som leder 
samtalen samt Sofia Devall musiker och sångerska. 

Vi arrangerade en helg på Mundekulla 2005 vid namn ”Mun-
dekulladialogen” med representanter från olika traditioner 
däribland vår tidigare kyrkoherde Annette Geyer. Jag minns att 
hon vid slutet av dagen glatt uttryckte ”Jag känner mig ännu 
mer kristen nu”.  Jag tror det är så det fungerar när en sund 
dialog och det goda mötet äger rum, dvs att vi kan få större 
förståelse för varandras likheter och olikheter samt inspiration 
att fördjupa och förankra vår egen tro i en föränderlig värld. 

Alla är välkomna att vara med som publik vid radioinspel-
ningen i Mundekullas restaurangbyggnad söndagen den 26 
maj kl. 14.00. (Gratis inträde, följ skyltningen). Inspelningen 
pågår i exakt 56 min för att anpassas för radions format så 
kom i god tid.

Läs mer om konserten och inspelningen på www.musikfor-
fred.se

Välkomna hälsar 
Peter Elmberg 

 
På bilden syns några av de medverkande i kören. Från vänster i bild 
Sara Loelv, Stina Rosqvist, Åsa Engstrand, David Franzén, Gustav 
Jeansson, Sofia Devall, Ann Waldemarsson, Eva Garami, Gunnel 
Mauritzson..

 

Boka kvällen efter 

Skördefesten!  
Vi bjuder på härlig musik med 

Rocabillybandet 

Pat Mc Ginnis och kvällsmat.  

 
Ta med familjen, gammal som ung! Kom 

och ät, prata och trivs en stund 

tillsammans! 

 

Efterfest 
12 oktober 
kl. 19:00 
Långasjö Bygdegård 

Välkomna! 
å  
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Sommarkvällar vid sjön
Kom och njut  
av vår fina sjö,  

kaffe med tillbehör 
och fin underhållning. 

Alla evenemang är gratis.

Alltid kl 18.30 (utom 27/6)                                          

Sveriges Nationaldag 
firas vid kyrkan och sjön, 13.00 - ca 16.00.     

Se annons.

Torsdag 6 juni

Sång och musik
Matilda Limslätt Petersson

Sång 
Henrik Gottfridsson

Byvandring. Del 2 
Vi avslutar vid sjön där grillarna tänds 
och vi äter vår medhavda kvällsmat.

Mamma Mu & Kråkan 
En Teaterkväll för stora och små. Se annons.

Start kl 17.00. Fika att köpa från kl 16.30. 

Sång och musik
Peter Rudenborg

Torsdag 27 juni

Torsdag 4 juli 

Torsdag 18 juli  

Torsdag 25 juli  

Byvandring med 
Hembygdsföreningen. Del 1

Vi avslutar vid sjön där grillarna tänds och vi 
äter vår medhavda kvällsmat.

Torsdag 11 juli  

Teater
Emmabodas ”Ferie ensemble”

Ungdomar spelar under ledn. av Jan Dzedin.

Torsdag 1 augusti

Varmt välkomna!
Sockenrådet i samarbete med 

sparbanksstiftelsen, Sparbanken Eken.

Torsdag 8 augusti

Fika finns att köpa på plats 30 min innan 
evenemangets start. (Ej 11/7 & 25/7)

Vid regnväder skyltar vi om alternativ plats 
vid kyrkans parkering. 



Träskoposten nr 2 2019 11

Mundekulla Folk&Jazzdagar 
14-16 juni 
– tid och plats för lek med toner

Leken är något som sitter djupt i oss. Vad är hemligheten? 

Förmågan att kunna leka är en mycket positiv kraft i livet. 
När vi är barn leker vi självklart och när vi blir vuxna är det 
lätt att vi stelnar till och blir tråkiga. Kruxet med leken är 
att den alltid är på allvar. I det ligger en paradox. För att 
kunna ha roligt och leka måste vi liksom leka på allvar. 
Leka halvhjärtat är faktiskt inte särskilt kul. Man behöver 
gå helt in i det. Och det är ju lite så det är med musiken 
också. En musikant som leker med tonerna – visst är det 
det vi uppskattar särskilt mycket. Det där som verkar så 
enkelt och lekfullt så det riktigt känns och kanske spritter i 
kroppen. För att kunna leka i musiken så är det på samma 
sätt som i vår lek som barn, det krävs närvaro och att du 
är där på riktigt, ja på allvar. 

För att kunna leka behöver vi skapa möjlighet till lek. Vi be-
höver både tid och plats. Vad är det då för utmaningar med 
att leka, om vi nu tänker på musik, men egentligen gäller det 
kanske all lek. Det första hindret som dyker upp är nog rädsla, 
att inte vara bra nog, att inte duga, att göra fel, att andra ska 
tycka man är dålig, att de kanske ska skratta, att man inte ska 
förstå vad som förväntas av en. Under Mundekulla Folk&-
Jazzdagar vill vi både utmana din rädsla och också bjuda in 
till stunder med musik på ett nytt och närvarande sätt. Där 
du verkligen får möta musiken nära dig på det där sättet där 
hinder blir upplösta och bara känslan i nuet finns kvar som 
kan vara glädje, frid, gemenskap, lätthet, ja sånt som vi mår så 
bra av att känna. 

Under helgen kan du delta i kortkurser, sk workshops, i sång 
eller instrument med folkmusikinriktning där musiken lockas 
fram just på ett lekfullt sätt och deltagare med olika förkun-
skaper i musik kan delta tillsammans. 

Du får också möjlighet 
att komma riktigt nära 
mästerliga musikanter, 
t ex när Riksspelman 
Heléne Ingvarsdot-
ter från Kalmar leker 
med stråken över fi-
olsträngarna i inspire-
rande Butik Norregård 
i Skallebo på fredag-
kvällen. 

Senare samma kväll 
kan du ta din cykel och 
trampa över till Norra 
Harebo, och uppleva 
rösters klang i en lätt-
sam sångkonsert på 
Franzéns stalloft. 

Den ålderdomliga betydelsen av ordet ”lekare” är just spel-
man eller musikant. Det säger faktiskt något om hur det här 
hänger ihop. Och som kuriosa, halsen där tangenterna, eller 
nycklarna som det egentligen heter, sitter på en nyckelharpa 
kallas ju också – lek!

Ett av jazzmusikens största kännetecken är det stora inslaget 
av improvisation. Jazzmusikern presenterar ofta en melodi för 
att sedan plocka ner den i beståndsdelar, vända och vrida på 
den, ja leka med den. Tonerna får komma i oordning i skalor 
som löper upp och ner i ett spännande dynamiskt flöde för 
att berätta något mer av musikens själ.  En mästare på detta 
var Lars Gullin, en av Sveriges främsta jazzmusiker genom 
tiderna som tyvärr gick bort alldeles för tidigt, redan 1976, 
bara 48 år gammal. Sina sista 10 år i livet bodde han i trakterna 
runt Emmaboda och vi har velat att hans konstnärskap och 
musikanteri ska vara inspirationskälla till Folk&Jazzdagarna på 
Mundekulla med undertiteln – ”In the spirit of  Lars Gullin”. 

På lördagkvällen får 
du höra några av de 
allra främsta inom den 
svenska nutida jazzen 
när systrarna och sång-
erskorna Christina& 
Rigmor Gustafsson 
kliver upp på scenen 
tillsammans med två 
eminenta musiker. 

Kvällen delar de med underbara skogsälvan Sofia Karlsson 
som har med sig gitarristen Mattias Perez. 

Det finns mycket mycket mer att säga om hela innehållet i 
festivalhelgen, men här kommer lite i korthet: 

En dag med Moberg 
som arrangeras i samar-
bete med Vilhelm Mo-
bergsällskapet och Em-
maboda kommun, 

”Varje våg” – nyskriven 
konsertteater med texter 
av Moberg, Gustaf  och 
Klara – unga kommande 
musikanter.

Seminarium kring konst-
närens villkor med fokus 
på kvinnor bl.a Elisabet 
Bergstrand Poulsen. 

Mailis Gullin berättar och visar skisser, rundvandring på Mun-
dekulla, överraskningskonsert från skogen, Per Thornberg och 
Fredrik Lindborg trio med stråkkvartett spelar Gullin mm. 

Välkomna att läsa mer på www.mundekullajazz.se.

Gunnel Mauritzson, producent

Sofia Karlsson.

Heléne Ingvarsdotter.

Christina&Rigmor Gustafsson ..
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Hembygdsföreningen har 
fått ny vind i seglen 
Långasjö Sockens Hembygdsförening höll sitt årsmöte i 
Café Stallet torsdagen 14 mars med 27 medlemmar när-
varande. 2018 var föreningens 83-e verksamhetsår. 

Föreningen hade vid utgången av året 122 betalande medlem-
mar. Det innebär att 25 medlemmar tillkommit under 2018. 
Tidigare ständiga medlemskap upphörde vid utgången av 2017. 
Styrelsen drog igång en drive för att rekrytera medlemmar i 
december inför 2019, som resulterat i hela 177 nya medlemmar 
på kort tid under januari och februari 2019. 

Styrelsen omvaldes och ser under 2019 ut på följande sätt: 

Stig Hermansson, Långasjö (ordf)

Anders Einarsson, Kallamåla (v. ordf) 

Kjell Karlsson, Harebo (sekr) 

Eva Garami, Sibbahult (v. sekr) 

Karin Einarsson, Kallamåla, 

Göte Svensson, Parismåla,

Nils Adolfsson, Långasjö

Karl-Erik Lennartsson, Långasjö

Ann-Helen Johansson, Brunamåla

Suppleanter: Britt-Marie Claesson, Långasjö, Marie Bergh, 
Karsamåla och Viktor Örnberg, Långasjö. 

Efter sedvanliga förhandlingar överlämnades ordet till Gunnar 
Alsmark, etnolog och ingående i Träskopostens redaktion. Han 
berättade och visade bilder under temat ”Bilder av en bygd”. 
Deltagarna fick lämna synpunkter på bilden av Långasjö socken 
och sådant man saknade. Flera intressanta bilder visades från 
svunna tider bl.a. logen Höstrosens utflykt till Storön 1927 och 
Vendela Lorentzons stora bröllop i Trollamåla 1928. Alsmarks 
framträdande var uppskattat och som tack överlämnade ord-
föranden en av Gertrud Liljas böcker.

Vandrarhemmet 50 års-jubilerade
Pingstdagen 20 maj blev årets höjdpunkt med stora festligheter 
i Långasjö. Kyrkans gångedag, EPB-sällskapets statyinvigning 
och hembygdsföreningens 50-årsfirande av Vandrarhemmet 
slogs ihop till en enda stor fest. I kyrkan talade Finn Bergstrand, 
statyn av Gertrud Lilja och Elisabeth Bergstrand invigdes med 
tal och vacker sång, och Vandrarhemmet -50 år firades med 
bl a  filmvisning och minnesbilder. Hembygdsföreningen bjöd 
på kaffe och tårta i och utanför Vandrarhemmet. Föreningen 
deltog också med bokbord och medlemsvärvning.

Fastigheterna 
Av årsberättelsen framgår att hembygdsföreningens byggnader 
är gott skick, men måste ändå underhållas. I Vandrarhemmet 
har golvmattorna börjat lossna i rummen, varför laminat in-

 
 

Öppnar salongen igen efter min 
föräldraledighet v. 35 (26/8). Jag kommer 
ha öppet ett par eftermiddagar i veckan, 

till att börja med. 

Håll koll på min Facebook-sida för exakta 
tider. 

Varmt välkomna tillbaka! 
 

Elina Elofsson 

Kyrkvägen 50,  

Långasjö 

070-7161450 
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förskaffats för sju rum, tapeter till sex rum och till alla entréer 
till en kostnad på 12 344 kr.

Två luftvärmepumpar – en för Vandrarhemmet och en för 
Guldgrävarstugan – har införskaffats och installerats för 
totalt 28 000 kr. Ventilationsbesiktning har genomförts av 
kommunen. 

Hembygdsföreningen har under året fått flytta från Liljarum-
met för att ge plats åt Biblioteket.

På Klasatorpet har halm-/vasstak lagts om till en kostnad på 
32 500 kr, varav bidrag 22 500 kr.

Inför turistsäsongen gjordes en ny inhägnad till grisarna och 
vattenkoppa med saltsten till fåren. 

Det mesta arbetet har i övrigt klarats av egna, ideella krafter.

Fattigstugan är sedan 1 januari 2017, uthyrd till Finn Bergs-
trand (med sonen Bo). Hembygdsstugan var stängd även 
under sommarsäsongen 2018. Det har inte varit möjligt att 
finna någon ansvarig. Målsättningen är ändå att öppna hem-
bygdsstugan igen.

Vandrarhemmet är sedan flera år uthyrd till Eva Garami, som 
under 2017 och 2018 också tagit över hembygdsstugans roll 
vad gäller servering av kaffe och våfflor.

Aktiviteterna på Klasatorpet
Klasatorpet har varit öppet för besökare varje dag under pe-
rioden 22/6 – 19/8.  Arbetet har organiserats som de senaste 
åren med ansvariga och en kommitté. Ett 50-tal medarbetare 
har deltagit som turistvärdar och i arbetspass. Ca 3 500 besökare 
har kommit till Klasatorpet under 2018 som enskilda turister, 
midsommarfirare eller som buss-resenärer, vilket är ungefär 
detsamma jämfört med de senaste två åren. 

Årets klasatorpsresa med hembygdsinslag gick till småländska 
höglandet. Ekenässjöns Industrimuseum, Sörängens Folkhög-
skola och Almesåkra Sockenstuga besöktes.

Årets midsommarfirande på Klasatorpet kunde genomföras i 
strålande solsken. Drygt 250 personer uppskattas ha sökt sig 
till årets firande med sedvanlig dragspelsmusik, sång och lekar.  
Flera vinster var skänkta till föreningen, vilket gjorde att de 
300 lotterna som införskaffats kunde säljas rekordsnabbt. Ett 
stort tack till de personer som skänkt vinsterna.  Många var 
engagerade i detta arrangemang och även dess förberedelser, 
som i år även uppmärksammats av lokalpressen. 

Det har för många blivit en tradition att fira midsommarafton 
på Klasatorpet.    

Ny hemsida
Långasjö hembygdsförening har tagit fram en ny hemsida, som 
kontinuerligt kommer att uppdateras. Besök den gärna. Den 
hittas på adress http://www.langasjo-hembygdsforening.se/

Stöd till olika projekt
Hembygdsföreningen kommer att bidra med 20 000 kr till Ing-
emundebo Byalag för tryckning av en ny bok beskrivande byn. 

Ulvamosällskapet har sålt slut på 500 exemplar av boken om 
Ulvamon, och har fått kostnaden för tryckningen av ytterligare 
100 exemplar beviljad av hembygdsföreningen till en kostnad 
på ca 19 000 kr. Återbetalning sker allt eftersom boken försäljs. 

Föreningen har vidare skänkt 1 000 kr till Världens Barn.

Optimism inför 2019
Långasjö Hembygdsförening ser fram mot 2019 med tillförsikt. 
Året har börjat bra både vad gäller medlemmar och ekonomi. 

Under januari och februari inkom 177 medlemsavgifter, vilket 
torde vara den största medlems-tillströmning på över 35 år. 
Styrelsen har delat ut inbetalningsavier i samtliga hushåll inom 
Långasjö och i utvalda hushåll i Emmaboda/Lindås. Det blir 
säkert fokus mot medlemsvärvning även under 2019. Med-
lemmarna är föreningens viktigaste resurs.   

Ekonomin har väsentligt stärkts genom att föreningen erhållet 
ett arv på drygt 450 000 kr i början av 2019. Detta gör att 
hembygdsföreningens ekonomi är tryggad i flera år framöver.

Målsättningen inför 2019 är vidare att driva Klasatorpet i egen 
regi som tidigare och om möjligt även få igång kaffeserveringen 
i Hembygdsstugan igen.

Vidare behöver något göras åt ett läckande tak på Guldgrä-
varstugan och en fortsatt renovering av rummen i Vandrar-
hemmet. 

Stöd Hembygdsföreningen
Genom att gå med i hembygdsföreningen kan du stödja och 
påverka verksamheten.

Medlemsavgiften för 2019 är oförändrad 75 kr. Medlemmar 
går fritt in på Klasatorpet. Du som ännu inte gjort det – Betala 
gärna på bankgiro 5454–8680 eller Swish 1 235 559 547. 

Skicka med texten ́ Medlemsavgift´ och gärna även din e-post-
adress. 

Kjell Karlsson

Klasatorpet.                                                     Foto Jan-Erik Fransson
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Långasjö GoIF och 
Lindås- Långasjö FF
Seniorfotbollen är viktig för Lång-
asjö GoIF. Vi samarbetar fram-
gångsrikt med Lindås BK sedan 
drygt 10 år, genom Lindås-Lång-
asjö FF.

Vårt lag spelar i år i div 4 Sydöstra.  
Nya tränare för säsongen är Daniel Ahonen och Christoffer 
Pumplun, som i skrivande stund har 2 vinster och 1 oavgjord 
match att glädjas åt.

Fotbollsplanen på Långasjö idrottsplats är i grunden mycket 
välgjord, och många ideella timmar läggs varje år, ner på att 
den ska vara bra att spela fotboll på.

Inför årets säsong har vi renoverat och höjt statusen rejält 
på hemmaomklädningsrummet. Socknens duktiga designer, 
tillika en trogen sponsor till föreningen, Richard Kautto har 
designat och tillverkat inredningen. Så här säger Richard om 
uppdraget ”En kul uppgift, samtidigt som det lyste upp gamla 
fina minnen för en gammal fotbollsspelare”. Richard skickar 
dessutom, genom designen av omklädningsrummet, ett bud-
skap till laget att tänka på om det någon gång skulle kännas 
tungt. ” Man kommer in i halvtid och ligger under med 3–0... 
då vill jag att de ska komma ihåg att det enda som krävs är tre 
studsar (tursamma eller förtjänade) och så är man helt plötsligt 
på banan och spelar sin bästa fotboll igen.”

Vi är stolta över att ha fått anlita fler av våra trogna sponsorer 
till att skapa det nya omklädningsrummet. Tingsryd Måleri 
och Golv, TMG lade grunden genom att måla den gulnade 
furuväggen vit och fräsch. Ola Elofsson, OCG elektriska har 
installerat all el. KNPP utförde behövligt snickeri och ventila-
tion. Håkan Elofsson, Elofssons smide & service tillverkade 
konsoler till hyllor och bänkar och Erica Karlsson, Kulans 
tapetserarverkstad klädde och stoppade sittbänkar. Dessutom 
har Jürn Herschmann, Långasjö Bilservice, Fredrik Dahllöf, 
Emmaboda svets och smide AB, Svepreklam AB och Glastek-
nik i Emmaboda AB fixat olika detaljer.  Naturligtvis har också 
många ideella timmar lagts ner av föreningens medlemmar. 

Sparbanken Ekens ägarstiftelse, har gett oss ett välbehövligt 
bidrag till den nya inredningen, och i övrigt finansierar vi det 
med sparade medel i föreningen.

På långfredagen hade vi hemmapremiär. Det blev en fantastisk 
eftermiddag. Vinst mot Lessebo GoIF, med 4-0, stor publik 
och invigning av de nya lokalerna. Det finns många matcher 
att se fram emot på Långasjö idrottsplats, kommande säsong, 
se matchprogram.  Aktuella matcher och tider annonseras 
alltid på tavlan vid vägen ner till idrottsplatsen och på laget.
se/Lindas-LangasjoFF

Ann-Helen Alexandersson 
kassör Långasjö GoIF

Maria Skiöld, Richard Kautto och Långasjö GoIFs ordförande 
Sven-Erik Karlsson.

Omklädningsrummet före renovering.

Omklädningsrummet efter renoveringen.          Foto: Richard Kautto
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Fotboll Lindås-Långasjö FF 
 
 

Div 4 Södra A-lagets matchprogram 2019 
 

 
24 maj  fre kl.19:00 Ängö BK    Långasjö IP 
5 juni  ons kl.19:00 Färjestadens GoIF  Långasjö IP 
14 juni  fre kl.19:00 Kalmar Södra IF  Långasjö IP 
19 juni  ons  kl.19:00 Blomstermåla IK  Långasjö IP 
2 augusti  fre  kl.19:00  Hossmo BK   Lindåsvallen 
7 september  lör kl.15:00 Ingelstads IK   Långasjö IP 
21 september lör kl.14.00 Åryds IK    Lindåsvallen 
 
 

Utv B Nybro matchprogram 2019 
 

 
19 maj  sön kl.17:00 Örsjö IF    Långasjö IP 
9 juni  sön kl.17:00 Flygsfors/Gadderås IF Långasjö IP 
11 augusti  sön kl.17:00 Lenhovda IF   Lindåsvallen
  
18 augusti sön kl.17:00 Flerohopps GoIF  Långasjö IP 
1 september sön kl.14:00 Orrefors/Alstermo  Lindåsvallen 
8 september sön kl.17.00 Emmaboda IS   Långasjö IP 

 
 

Premiärdopp i Långasjö 
2019
När is och snö har smält, långt innan björkarna har fått 
vårens första musöron. Då brukar Benjamin få ett sug 
efter att svalka sig i sjön. 

Denna lust att bada delades denna premiärdoppsdag av lilla-
syster Johanna och kompisen Abdullah. Även mamma Maria 
tog ett snabbt dopp i det svalkande vattnet. 

Fotografen, pappa Jon, är ingen vän av kalla bad. Han väntar 
gärna tills temperaturen i vattnet är över 20 grader. Så var inte 
fallet denna långfredag 19/4 2019. Gissningsvis låg tempera-
turen på ca 12 grader.

Jon Ohlsson

                         
Omklädningsrummet.                Foto: Richard Kautto

Abdullah och Benjamin. 

Johanna, Benjamin och Abdullah. 
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Sommarens utställningar på Galleri Garvaregården

Sigridur Eggertdottir är en isländsk/svensk konstnär som 
korsar färg, material och impulsiv eftertanke i sina arbeten. 
Att översätta och omvandla röriga idéer med oväntade ma-
terial är drivkraften i hennes arbeten. Gränsen mellan textil, 
broderi, måleri och objekt är inte tydlig, utan handlar snarare 
om att få fram färg, yta och form oavsett storlek och plats.

Åsa Jonason fascineras av olika textila ytors förmåga att 
reflektera ljuset och skapa spänning i uttrycket. Hon söker 
en lätthet, en stillsam koncentration i sina bilder tecknade 
med trådar. I de enkla ytor hon bygger upp av bland annat 
färgade mullbärspapperstrådar strävar hon efter en förtät-
ning, ett slags närvaro, men också ett närmande av något 
annat, något ogripbart – en frånvaro, en förlust.

Textil konst
Utställningen pågår 29/6 - 21/7

Samutställning med Sigridur Eggertdottir och Åsa Jonason.

Måleri och grafik
Utställningen pågår 27/7 - 25/8

Bodil Nyström

Bodil Nyström har varit verksam som bildskapare sedan slutet av 1960-talet. Då var det med olika textila tekniker, men 
batiken blev hennes främsta uttrycksmedel. 1990 började hon med grafik och på senare år har hon mer och mer övergått 
till grafiken.

Hon experimenterar och söker nya vägar för att nå sitt mål. Musiken är en stor inspirationskälla. Toner och rytmer får färg 
och rörelser. I ett flertal av hennes bilder finns jazzmusiker, hennes intresse för människor och relationer avspeglar sig ofta 
i bilderna. Hennes intresse för natur och trädgård kan man se i hennes akvarellcollage.
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VÄLKOMNA PÅ TEATER
27/6 KL 17.00 VID LÅNGASJÖN 

(Vid regn hålls teatern i Långasjö Bygdegård)

Fri Entré!

TACK TILL SPARBANKSSTIFLESEN I LÅNGASJÖ FÖR 
SPONSRING.

TräskoLoppet
Torsdag 5 september

Långasjö Idrottsplats

En anledning att hålla igång hela sommaren! 

Närmare information om anmälan och tider 

kommer i augusti på Facebook & Långasjö.se.

1 km: från 3 år till F-klass

2 km: för årskurs 1-6

5 km: för barn & vuxna

Varmt Välkomna 
till en aktivitet i gemenskap!

Fotbollsplanen är flitigt använd. Fast ibland finns det ingen 
boll att tillgå! Vart tar egentligen alla bollar vägen? Det var lite 
si och så med den saken även på 60-talet, minns en pensione-
rad lärare. -"Skolan, di får väl hålla reda på sina bollar!" sa en 
förtretad elev på den tiden. Det blev ett bevingat ord. 

Bakom skolan håller förskolan till. Där finns gott om lekred-
skap, sandlådor, gungor, men även en fin naturyta. På den 
asfalterade gamla tennisbanan går det utmärkt att cykla runt 
för de yngre barnen. Avdelningen Nyckelpigan har just påbör-
jat ett odlingsprojekt, berättar förskollärare Anne Mäkynen. 
Plantorna står inne och väntar på att skolas ut i odlingslådorna. 
Lekbehoven är väl tillgodosedda. I förskolans nya läroplan står 
"fri lek" med som ett viktigt moment. Genom fri lek utvecklas 
bl a kreativitet och samarbetsförmåga. 

Annika Hjalmarsson

Lek på skolgården
På skolgården i Långasjö leks det på rasterna. Ingen 
vuxen organiserar lekarna. Men det finns alltid en rast-
vakt ute. Barnen har här ett enastående tillfälle till det 
vi kallar "fri lek". Den fria leken får inte glömmas bort 
eller försummas. Också på fritids ges tillfälle till fri lek. 

Det finns ett antal lekredskap att tillgå, populärast verkar det s.k 
fågelboet vara. Det är en stor rund gunga uppsatt med länkar. 
Här samlas grupper av barn på rasterna. De byts vid i gungan, 
eller gungar flera på en gång. Både stora och små. 

Ett par lekredskap, linbanan och repen, håller man på att 
montera ner. De håller inte EU-måtten. Men här samlas små 
grupper av barn ändå. Fantasin sätter inga gränser, man kan 
använda ställningarna och plattformarna till alla möjliga lekar. 
Men när allt är bortplockat, kommer lekplanen att gapa ganska 
tom! De äldre barnen klagar ibland: "Det finns ingenting för 
oss att göra!" 

Ofta hörs det skratt och stoj från skolgården. Lite kiv också 
ibland. Det vore ju konstigt annars! Men man ser ingen som 
sitter och ugglar i en vrå med mobiltelefon eller platta. Det 
är inte tillåtet att använda egna skärmar under skoltid, säger 
läraren Theres Christersson-Hughes.

Populär gunga - fågelboet.
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Lekfullhetens lov
Som barn var jag livlig, lekfull, pratglad. ”Truten din går 
som röven på en gås”, sa min far rättframt, kärleksfullt! 
Visst, jag hade synpunkter på allt – och frågor om det 
mesta. Vetgirighet väljer jag att kalla det – med all respekt 
för gåsens akterdel. 

Viljan att veta har följt mig genom livet. Den, liksom lekfullhe-
ten. Ser jag tillbaka på min barndoms lekar fanns två världar, 
två spelplaner. Den ena tillhörde skolåret, staden, vilken det 
nu var. Far var affärsman och karriärist – med tillhörande 
flyttkarusell. Den andra, mer fasta punkten i tillvaron, var 
landstället i Göinge, där vi varje år tillbringade tre långa, härliga 
sommarmånader. 

En del av skoltidens lekaktiviteter fick följa med. Som byggan-
det av modellflygplan, till exempel. Men mest lockade naturen 
med alla sina möjligheter. Snapphaneskogen med sin klippvägg 
och gamla smedja. En egen brygga med badplats och båtar. En 
äng med fotbollsplan, där vår nystartade Glimminge Idrotts-
förening höll till. Länge hade den bara två medlemmar, min 
bror och jag. Sedan tillkom ytterligare några sommargästers 
barn. Fotboll, badminton, kula, stav- höjd- och längdhopp, 
orientering, allt skulle vi pröva. 

Eller diskutera och analysera när vi regniga dagar satt i vårt 
klubbrum ute i garagebyggnaden. Brädväggarna tapetserade vi 
med idolbilder av kända idrottare, framgångsrika lag i fotboll 
och bandy, hämtade från Rekordmagasinet.

Mest av allt tyckte jag om att ro ut och fiska, gärna ensam. 
Metade mycket, nästan alltid med brödkulor. Kunde sitta där 
i timmar och dra upp mört efter mört, som sedan slängdes i 
igen på andra sidan båten. Den frihet, det kontemplativa lugn 
jag då kände i roddbåten knyter samman min barndom med 
kajakturerna på Törn, nu på gamla dar. 

Vad som inte förenar då och nu var min förmenta blyghet inför 
tjejer. När de ”på tjejers vis” stod där viskande och fnissande, 
spanande in mig och andra killar, då rodnade jag direkt, upp 
över öronen. Långt ifrån roligt och hade det inte varit för lekar 
som ryska posten eller sanning och konsekvens hade jag väl 
förblivit okysst ända till målbrottet. Devisen att ”lärandet bor 
i lusten” fick här sin konkreta, inte helt oangenäma tolkning. 
Lekar har en förlösande kraft att överbryggar rädsla och osä-
kerhet, sociala skillnader och synsätt. Jag är tacksam över att 
barnasinnet fått vara en viktig följeslagare i mitt liv, mest till 
gagn och glädje, något och någon till förtret, förstås.

Gunnar Alsmark

Tack för en bra tidning 
Er tidning hittade jag på Miljöstationen. Jag håller på med 
Hembygds- dokumentation på privat basis och tillsam-
mans med en kompis håller vi nu på och dokumenterar 
dansbanor i Torsås kommun. Det är några år sen vi bör-
jade och det har blivit en del utställningar.

Ni ville ha uppgifter om gamla lekar och jag växte upp på 
60-talet och då hade mina föräldrar inte mycket pengar till 
leksaker. Det var bara far som arbetade mor var hemmafru. 

Så här var mina leksaker
Vi plockade kottar och satte tändstickor som ben, det var 
kossor hästar mm. sen gjorde vi egna pilbågar och byggde 
kojor i skogen. 

Metspön tillverkade vi själva med en krok i änden och en 
burk mask. 

Sen gjorde vi en flappa det var en kartongbit som vi vek runt 
staget till stänkskärmen på cykeln och ett snöre i den som vi 
fäste i styret så kunde man variera ljudet. 

Flickorna lekte med tvist, det var ett gummiband som var 
förlängt och en flicka i vardera änden hade detta runt benen 
sen hoppade en tredje flicka i olika höjder. 

Hoppa hage var också något vi gjorde och Datten när man 
jagade en kompis och dunkade honom med handen och sa 
Datten då fick han jaga oss. Och Kurragömma lekte vi.

Med vänlig hälsning Alf

Förra sommaren besökte jag barnen till de som köpte vårt sommarhus 
1958. Kvar i klubbrummet var fortfarande lagbilderna vi satte upp 
med häftstift, de första för 66 år sedan. En märklig upplevelse.

En roddtur på sjön Tydingen.                               Foto Björn Alsmark
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Barnsdomsår i Bredalycke
På sin ålders höst, våren 1951, ger Gustaf  Stangenberg 
ut en bok om sitt liv – Sådan var min väg. Som präst i 
metodistkyrkan blev hans stora insats i livet skapandet 
av Föreningen för Värnlösa Barns uppfostran. Boken kan 
läsas som ett intressant stycke frikyrkohistorik. Men för 
oss Långasjöbor ger den också intressanta berättelser 
från barndomsåren i Långasjö, dit Stangenberg kom som 
fosterbarn från sin födelsestad Stockholm några år in på 
1870-talet. Till några av dem hoppas vi kunna återkomma. 
Här följer ett kort stycke från första kapitlet (1951:10f), där 
författaren skildrar sin första tid hos lantbrukare Gustaf  
Jonasson på Norrgården i Bredalycke. Då som nu lekte 
man ute i naturen, spelade boll, åkte kälke och skridskor, 
metade. Men avståndet till dagens välorganiserade, pryl-
belastade - numera också virtuella barndomsvärld - är 
stort, och svårt att greppa.
  

”En pojke på landet behöver lek och omväxling, liksom alla 
andra barn. På stugbacken, bakom byggnaden, var en lämplig 
lekplats, där solen om våren strålade. Här var det jämt arbete. 
Ladugård byggdes och tall- och grankottar placerades som 
kor. Lokomotiv och vagnar förfärdigades, tåget växlade och 
gick. Det hördes tuff  – tuff  – tut. Leksakerna voro enkla och 
hemmagjorda, ej heller många, men det var roligt i alla fall. Vad 
som fattades hos leksakerna, satte fantasin dit. 

Så småningom fick jag lekkamrater i Sällbergs Albin, smedens 
Ernst och Axel, närmaste grannar. Vi slogo käglor och boll; att 
spraka boll kände vi icke till då. Om vintrarna åkte vi kälke och 
skridskor. Att få skridskor var ibland knepigt nog, men då fick 
man göra sådana. Gamla liar voro bra material till skenor, och 
smedens Ernst hade både hammare och tång. Jag fick yxa till 
träpartiet. När de så voro färdiga, bundos de fast med grova 
snören. Det var ändå skridskor och de fyllde sitt ändamål, men 
ibland åkte skenorna bort, och man stod där på trästyckena.

Jag minns också den svala bäcken i granskogen. Under varma 
sommardagar kunde hela förmiddagen tillbringas här. Smedens 
Axel och jag gingo hit, så fort vi fått frukost på morgonen. 
Här anlades insjö och slussar, såg och kvarn byggdes, som 
drogs av ett vattenhjul. Naturligtvis gjordes barkbåt, och vi 
seglade på den lilla insjön. Det hela var ett litet företag, som 
gav tillräckligt med ”arbete”, vilket var en god sak. Sunt och 
stärkande var det i alla händelser.

Gårdens hund, Fille, och jag blevo goda vänner. Han var en 
lite bra jakthund, brun med vita fläckar. Öronen voro rätt 
stora och ögonen bruna och goda. Vi lekte tillsammans och 
tumlade om som två lekkamrater. Men Fille hade en stark natur 
och var morsk i sitt framträdande. Fick han ett köttben, ville 
han äta i fred, utan att bliva störd. Försökte någon ta benet 
ifrån honom, morrade han och visade skarpa tänder. Fille var 
förståndig. Sade jag till honom: ”Vi ska gå ut”, hoppade han 
och gav till ett skall av glädje. Och i snödrivan blev han som 
vild, han tjöt och flåsade. Ibland kunde vi sitta och bara se på 
varandra. Med en skälmaktig rynka mellan de plirande ögonen 
lade han huvudet på sned än åt ena sidan, än åt den andra.

Som pojke sprang jag 
en dag till Löften för 
att meta. Mitt metspö 
var alldeles nytt. Dvs. 
jag hade gjort det själv. 
Det bestod av ett långt, 
mycket långt hasselspö. 
Att det var långt, var 
just vinsten, ty då kunde 
man komma långt ut 
från land, och i djupet 
gick de stora fiskarna. 
Nu var det möjligt att få 
fisk. Reven var tvinnad 
av svart tråd, således 
ingen risk att den skulle 
gå av, när det kom en 
stor fisk. Flötet bestod 
av en kork med en liten 
hönsfjäder, som höll 
fast reven. 

Sänket utgjordes icke av någon sten utan av bly, och metkroken 
var riktig, köpt i ”Finas” affär. Det var alla tiders metspö.”

Jag vill tacka Stig Hermansson för att han här, liksom tidigare, 
tipsat mig om en intressant bok för vår tidnings läsekrets.

Gunnar Alsmark

Trädgårdsdag 
för alla glada amatörer 

 
 

Söndagen den 2:a juni 10-16 

Rävemåla Bygdegård 
 

Försäljning  
av framdrivna plantor, sticklingar och fröer. 

Diverse lokala entreprenörer med inriktning trädgård. 
 

Trädgårdsdesigner 
Annica Carlberg Sjöström finns med under dagen.  

Klockan 11 och klockan 14.30 håller Annika ett föredrag.  
För 40 kr får du föredrag och kaffe med kaka. 

 

Fika 
finns att köpa under dagen 

 

Lotteri 
med trädgårdsvinster. 

 
Du är välkommen till vår fina bygdegård belägen på 
Bygdegårdsvägen i Rävemåla. Postadress Älmeboda 

 
Välkommen hälsar Rävemåla Bygdegårdsförening. Fri Entré 

Vill du delta som utställare kontakta Carina Enqvist Holmberg tel 
0731-55 42 12 eller mejla cee63@live.se  Boka senast den 17 maj. 

 

Gustaf  Stangenbergs bok 1951.
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Barndomens glada lekar
Eftermiddagssamling på Allégården. En liten grupp har 
träffats för att berätta om barndomens glada lekar. Deras 
barndom som var för 70-80 år sedan. Vad lekte man då? 
Fick man leka över huvud taget? Eller var det barnarbete 
som gällde?

Alla deltagarna är överens om att man fick leka. Hemmet var 
en tillåtande plats. Visst fick man hjälpa till ibland, säger Erna, 
men däremellan fick man leka så mycket man ville. Man lekte 
både inne och ute. Lekkamrater fanns i byn. Man samlades på 
någons lagårdsbacke och spelade fotboll, eller var inomhus 
och spelade spel eller lekte med dockor. Vi ritade och målade 
mycket också, säger Erna. 

Fotboll verkar ha varit en mycket spridd aktivitet, när dessa 
seniorer var unga. Både flickor och pojkar spelade fotboll. Man 
valde en gårdsplan i byn som fotbollsplan. Alla var behövda 
för att man skulle få ihop till ett aldrig så litet lag. Att både 
Rolf  och Gunnar hade fotboll som sitt största intresse, var 
uppenbart, men även Ulla, Ros-Marie och Mary berättade, 
att de var med och spelade fotboll i sina respektive hembyar. 
Även i skolan fick flickorna vara med på fotboll − fattas bara! 
Till fotbollsintresset hörde också att man fick lappa och laga 
sin fotboll. Mer än en gång hamnade den på något vasst och 
gummiblåsan inuti gick sönder. Då var det att ta fram cykel-
reparationslådan. På vintern spelade man ishockey på kärren 
i skogen, tillägger Rolf.

Det fanns gott om utomhuslekar. Spelkulorna var ett pålitligt 
vårtecken. Den hemsydda kulpåsen togs med till skolan eller ut 
på backen. Man kunde spela med pyramid eller grop. Man hade 
särskilt värdefulla kulor, som man absolut inte ville spela bort. 
Kasta boll var också populärt. Det fanns utarbetade "skolor" 
med stegrad svårighet, för kast med liten boll. Man brukade 
också hoppa rep och hoppa hage. Daisy minns precis hur man 
ritade upp en hage: först var det två ensamma rutor, sen var det 
ett par, sedan en ensam, sedan ett par och så en halvcirkel och 
där vände man. Under hoppandet skulle man också sparka en 
liten sten framför sig. Också hopprep och hage hade "skolor" 
med stegrad svårighetsgrad. 

På rasterna lekte man pjät, minns Elsie. Man skulle förflytta 
sig mellan två bon, men fick bara ta ett steg varje gång man 
kunde säga t ex ett flicknamn på B. Det var "tagaren" som be-
stämde vilken bokstav och kategori som gällde. När man inte 
klarade av att hitta på fler namn, försökte man smita till boet. 

Då kunde man bli tagen med ett PJÄT! Vi spelade brännboll 
också och kastade näsa, Vet ni hur man kastar näsa? Man ritar 
en ring runt sig i sanden. Motståndaren gör detsamma en bit 
ifrån. Sedan kastar man en liten pinne mot varandras "bon" för 
att försöka minska ner motståndarens yta med en "inåt-näsa". 
Men en skicklig motståndare kan sparka till pinnen i luften 
och på så sätt åstadkomma en stor "utåt-näsa" på sitt bo. Så 
kan man utöka sitt revir. Om ni inte förstår leken riktigt, så 
kontakta Elsie Johansson, Kyrkvägen 36.

Yvonnes lektips slår ner som en bomb! Man kan spela PÄRK 
också! Det gör man på Gotland och där har Yvonne sina rötter. 
Det låter mycket spännande! Jag googlar när jag kommer hem: 
"Pärk är ett gammalt gotländskt bollspel som utövas utomhus. 
Bollen, som är tillverkad av ullgarn lindat kring en hårdare 
kärna och täckt av garvat fårskinn, skall slås med handen eller 
sparkas med foten på volley eller efter första studs. Det finns 
två varianter, bakpärk och frampärk." (wikipedia) F ö rekom-
menderar vi att läsaren själv googlar fram reglerna. 

Det var skillnad, säger Gunla, på lekar om man bodde på 
landet eller i stan. Jag växte upp på en bondgård i Skåne. Ku-
sinerna från Malmö kom ofta och stannade i flera veckor, för 
att "äta upp sig". De hade bara en omgång kläder med sig, så 
mor fick sätta sig och sy nya till dem. Vi lekte mycket, men 
hade knappt några leksaker. 

Inomhus gällde lite lugnare lekar. Alla fickorna hade dockor, 
flera hade dockservis. Men det är visst bara Gun-Britt som har 
sparat sina saker. Man spelade sällskapsspel som Fia, Rävspelet 
och Svarte Petter. Man lade pussel och ritade. Under denna 
period dök Monopolspelet upp på marknaden. I Elsies familj 
skaffade man ett sådant. "Monopol utkom för första gången 

Yvonne Engström, uppvuxen på Gotland och Gunla Johnsson, upp-
vuxen i Skåne. 

Gunnar och Ulla Nilsson och Magnus Jonasson bidrog med flera 
lekexempel.

Elsie Johansson och Erna Johansson kan berätta om barndomens 
lekar.
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på svenska 1937.[4] Den första svenska versionen av Monopol 
är en översatt version av originalversionen med Atlantic City. 
Tomterna är namngivna efter platser och gator i Stockholm." 
(wikipedia)  Kortspel och sällskapsspel är roligt hela livet, tycker 
i alla fall Ros-Marie och Rolf, som brukar roa sig med det än 
idag. Och så har vi ju Bingo här på Allégården. Det är roligt, 
säger Mary. 

Tändsticksasken är ett helt 
suveränt spel som Elise gärna 
presenterar. Man tar en tom 
tändsticksask och numrerar 
sidorna från 1 till 6 (som en 
tärning) De stora ytorna numre-
ras 1 och 2. Långsidorna 3 och 
4. Kortsidorna 5 och 6. Man 
lägger asken vid bordskanten, 
med bredsidan neråt, så att den 
sticker ut en bit utanför bordet. 

Sedan byts man vid att slå till asken underifrån, så den slår en 
volt upp på bordet. Siffran som kommer upp visar hur många 
poäng man får. 

Vi får ta en titt på Gun-Britts sparade leksaker. Den fina 
dockan är minst 80 år. Den var en present till Gun-Britt från 
hennes dopföräldrar Karl och Hulda Jonasson. Den har för-
lorat en sko, men det är också det enda. I ansiktet är den hel 
och fin som en nyponros. Gun-Britt har också sparat en liten 
mönstrad dockservis i bleckplåt. 

När jag nu tänker tillbaka på det som kom upp under samta-
let på Allégården, gör jag en reflektion: Hade barn möjligen 
roligare förr? Var de friare? Lekte de mer än barn gör idag? 

Den här lilla guppen hade hur många lekar och lektips som 
helst att dela med sig av och de såg jätteglada ut när de mindes 
och berättade. 

Annika Hjalmarsson

 

Klasatorpet
 

2019
 

Öppet 23/6 – 18/8
Alla dagar 9.30 - 18.00

Bokningar Eva Garami
Tel 0471-503 10

Midsommar
firas på Klasatorpet
den 21 juni kl 14.00

Gamla och nya medarbetare hälsas välkomna. 
(Anders och Karin)

 tel 0471–503 31

Välkommen

Långasjö Sockens Hembygdsförening

Klasatorpet.                                                           Foto Malin Gunnarsson

Gun-Britt Gunnarssons docka.

Tändsticksasken. Prova gärna 
en spelomgång.
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Torkstenen i Törn
Likt ryggen på en val ligger den där, torkstenen i Törn. 
Mestadels gömd en bit ner i sjöns mörkbruna vatten. Men 
extremtorra somrar, som den i fjol, dyker granithällen 
upp med sina inristade årtal. Låg vattennivå är talens 
gemensamma nämnare. Vad mer att säga? 

Vattenbrist
Att vattennivåerna varierar under året vet alla. Gula gräsmattor, 
rabatter och trädgårdsland som vissnar hör vackra somrar till. 
De som har grävd brunn eller bor vid sjöar och vattendrag vet 
också att hösten kan bli nog så besvärligt. Betet försvinner. 
Brunnen sinar. Bryggan står på land. 

Under min tid i Långasjö minns jag hur torrt det var 1976, 
1983 och 1992, men aldrig har jag sett så lågt vatten i Törn 
som förra året. Det värsta i mannaminne, sades det. 

På ett redaktionsmöte i mitten av september berättade jag 
att jag ville skriva om detta. ”Då måste du ro ut och titta på 
torkstenen, sa Annika Hjalmarsson. ”Ring Ingvar på Näset 
och fråga var den ligger. Han vet nog.” 

”Stenen hittar du en bit ut från Storöns norra spets”, menar 
Ingvar. ”Mot mitt håll till. Men helt säker är jag inte. Det är ju 
mer än 50 år sedan jag såg den.”

Sand och sten vart jag ser
En mild, vacker höstdag den 1 november ror jag från Ekebo-
ryd norrut, längs med västra stranden. Där är det grunt även 
normala år, nu får jag hålla långt ut i mitten av sjön för att 
komma fram. Men i höjd med Ferö blir det stopp. 

Bara en smal vattenfåra skiljer stranden från den nyskapade 
sandrevel som skjuter ut från ön, inte djup ens för en flatbott-
nad båt att komma igenom. Det är bara att ro runt Ferö på 
östra sidan och sedan vidare norrut, mellan Storön och Törsbo. 
Överallt ligger ”nya” stenar och grund, som jag aldrig tidigare 
sett, trots att jag paddlat kajak här hundratals gånger. Framme 
vid Storöns norra del finner jag först ingen större sten, så jag 
ror vidare ut på det öppna vattnet, mot Näset till. Och där 
är den, mitt emellan Storöns norra spets och Kalvhagsviken. 

Karlskrona kommun – i vått och torrt?
I början av januari förra året var det ovanligt höga vattenflöden 
i sjön Törn och Lyckebyån. ”Under mina 17 år som va-chef  
i Karlskrona kan jag inte påminna mig att det släppts ut mer 
vatten än nu”, säger Ola Gren. 

Vad har nu Karlskrona med Törn att göra? Jo, sedan 1970-talet 
är sjön ytvattentäkt till Karlskrona kommun, reglerad enligt be-
stämmelser i en vattendom från 1967 (AD 27:1967). För att få 
en säkrare vattentillgång, helt nödvändig för en stad, som redan 
när den av försvarspolitiska skäl anlades, saknar eget dricks-
vatten, höjde man sjön med 27 cm över normalvattenståndet.

Pia Gustavsson på Emmaboda Energi berättar att personer 
hör av sig angående vattenståndet i Törn. ”Men då får vi hän-
visa till Karlskrona kommun eftersom sjön är deras magasin 
till Lyckebyån.” För att få veta mer ringer jag miljösamord-
nare Eva Steiner och ingenjör Åke Petersson på Karlskrona 
kommun. Det blev två långa, för mig lärorika samtal om det 
vattenskyddsområde som omfattar kommunerna Lessebo, 
Emmaboda och Karlskrona.

Så fick jag t.ex. veta att ”höjden över havet” utgår från en 
nollpunkt på land, i Amsterdam närmare bestämt! Att Törns 
vattennivå regleras genom dammluckor vid Linnefors. Att 
högsta nivån är 115,27 meter ”över havet”, den lägsta 114,27. 
Att differensen mellan högsta och lägsta nivå 2018 var 1,2 
meter. Att man vid behov kan gå ner ytterligare och i nödfall 
också pumpa ut vatten från sjön. 

Oro och irritation
I Barometern och i Östra Småland den 21 november 2018 
skriver Peter Lejon om den oro för vattennivån många boende 
vid Törn känner.

”Vattenståndet i sjön Törn är alarmerande lågt. Det anser 
boende kring sjön. Man riktar även kritik mot att Karlskrona 
kommun inte har utlyst bevattningsförbud. Tidningen besök-
te på onsdagen Göte Svensson och Siv Hallberg i Parismåla. 
Deras fastighet ligger nära vattnet och just här kallas Törn 
för Lillasjön.

– Under hösten har vattennivån stigit någon decimeter, men 
vattenståndet är fortfarande mycket lågt, ungefär en meter, 
säger Göte Svensson och pekar ut mot sjön där många stenar 
inte syns när vattenståndet är normalt.

– Sjön är ju påfyllningsmagasin till Lyckebyån och vi som bor 
runt sjön tycker att det är märkligt att Karlskrona i motsats till 

Sandreveln vid Ferö som nästan förbinder ön med Trollamålas ägor.

Torkstenen med Näset i bakgrunden, där Solveig och Ingvar Karlsson 
bor.
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många andra kommuner inte utlyste bevattningsförbud under 
sommaren och hösten. Nu har man uppmanat allmänheten att 
vara sparsam med vatten, men den uppmaningen hade behövts 
mycket tidigare, sade Göte Svensson.

Vi har talat med ytterligare en insatt person som föredrar att 
vara anonym.

– Enligt vattendomen kan Karlskrona ta ut ytterligare 80 cen-
timeter ur Törn, men det får vi verkligen hoppas att man inte 
gör. Om det fryser på nu kommer fiskbeståndet och naturen att 
ta stor skada – i synnerhet om större vattenmängder tas ur sjön.

– Jag anser inte att Karlskrona sköter det här på ett bra sätt - 
även om man har vattendomen i ryggen.”

Vem högg? Hur? Varför?
Tillbaka till torkstenen. Det första jag ser är ett tydligt inmejslat 
2018, målat med vit färg. Vem gjorde det? På vems initiativ? 
Att nysta upp svaren är roligt, och rätt talande för en bygd 
som Långasjö. Det gäller att hitta en ingång, en första kontakt, 
sedan rullar det på – ofta via släktrelationer.

Jag börjar med att ringa en person jag känner, Göran Persson, 
ordförande i Vissefjärda Hembygdsförening. Han tyckte jag 
skulle prata med Kent Johansson i Broakulla, vars syster är 
sambo med Leif  Andersson, Göran Perssons bror.   

Napp direkt! Kent berättade att han och svågern Leif  ofta fiskar 
ihop och länge hade pratat om stenen. ”I slutet av september 
letade vi efter den och körde kors och tvärs på rätt ställe, men 
utan att stöta på den.”

Men vattennivån fort-
satte att sjunka och den 
14 oktober åker de ut 
till stenen, som nu är 
lätt att finna. ”Vi tyckte 
att årtalet 2018 skulle 
finnas där då jag anser 
att det var den lägsta 
vattennivån i manna-
minne med tanke på att 
nivån höjdes på 70-talet. 
Känns ju lite som ett 
bidrag till historien, man 
får väl bara hoppas att 
ingen tar illa upp för 
vårt tilltag! Vi är ju bara 
amatörer på området, så 
det kunde säkert blivit 
betydligt snyggare med 
bättre utrustning.”

Verktyget Kent använde 
var en tryckluftsdriven mejselhammare. Arbetet tog ungefär 
en timme, mot kanske en hel dag förr, då man använde mejsel 
och hammare. Ville jag veta mer kunde jag prata med Arne 
Ingvarsson, tidigare innehavare av begravningsbyrån i Emma-
boda. ”En kusin till min mamma, föresten.” 

Åren 1959 och 1964   
Arne Ingvarsson vis-
ste en hel del både om 
torkstenen och om sjön 
i allmänhet. De två årta-
len vid mitten av förra 
seklet högg hans far In-
gvar Johansson in. Han 
var gravör till yrket, och 
bror till Kents morfar, 
Sixten Johansson.

Sommaren 1959 var en av två riktigt torra somrar under 
1950-talet. Den andra var 1955. Förmodligen var stenen synlig 
också den hösten, även om ingen då gjorde någon inristning. 

Det andra årtalet, 1964, förbryllar mig lite. Det finns inte med i 
den statistik som SMHI upprättat över 1900-talets nio ovanligt 
torra somrar i Sverige, med i genomsnitt mindre än 150 mm 
nederbörd under juni – augusti. 

Dessa somrar inföll 1901, 1911, 1914, 1955, 1959, 1969, 1975, 
1976 och 1983. 

Vilka av de åren syntes stenen? Kent Johansson menar att 
han såg hällen ovanför vattenytan något av 70-talet två torrår. 
Varför markerades inte detta? Det enkla svaret är nog att det 
aldrig skapades en tradition, där någon enskild person, ett 
byalag, en hembygdsförening eller så tyckte det var viktigt. 
I stället blev det tillfälligheter som styrde, som nu när Kent 
och Leif  tog initiativet. Torkstenen kan följaktligen inte läsas 
som en kalender över svåra torkperioder med lågt vattenstånd. 

Vad hände 1761?
En annan person som hjälpt mig att lägga några bitar i puss-
let över torkstenen är Siv Johansson, verksam i Vissefjärda 

Torkstenen med årtalen 1761, 1964, 2018 och högst upp till höger, 
1959.

Kent Johansson mejslar in årtalet 2018.
Foto Leif  Andersson

Siv Hallberg och Göte Svensson i Parismåla.             Foto Peter Lejon

                    
Foto Leif  Andersson
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hembygdsförening. Hon berättar att det finns en film på hem-
mansägare Johan Magnusson i Törsbo, när han 1959 ror ut till 
stenen. Den händelsen är dokumenterad på ett foto taget av 
journalisten Carl Ågren, publicerat i I Dackebygd 1960. Där 
ser man köpman Gotthard Karlsson stående på stenen med 
sin filmkamera tillsammans med Johan Magnusson. På en 

annan bild, tagen vid samma tillfälle, står Johan Magnusson 
på stenen och pekar ut ett inhugget årtal från 1761. ”Ingen i 
bygden kände förut till att förfäderna ett par hundra år tidigare 

gjort märken i stenhällen. Torkåret 1921 var inhuggningen 
gömd under vatten.” 

På fotot ser vi också hur mycket vass det var i sjön vid den 
tiden, jämfört med nu. I årsboken 1960 kan man också läsa att 
dammluckorna vid Linnefors öppnades under sensommaren.

”Karlskrona stad, som led hårt av vattenbristen i Lyckebyån, 
låg bakom åtgärden, vilken syftade till att ge sjöns vatten fri 
passage ner i ån för avrinning mot stadens vattenverk. Åtgär-
den ansågs diskutabel i Vissefjärda, där befolkningen kring 
sjön väntade att de brunnar, som torkan till trots alltjämt var 
bäriga, skulle sina ut.” 

Jag har varken hört eller sett någon förklaring till att årtalet 1761 
finns på torkstenen. Kanske har det med Linnefors järnbruk att 
göra, som startade i slutet av 1730-talet och behövde mycket 
vatten till både järnframställning och tullmjölkvarn? 

”Hungern är bästa kryddan”
Ett sekel senare upplever vårt land tre svåra nödår. Först det 
kalla året 1867, då extrem kyla förlamade Norrland. Sedan det 
torra året 1868, som drabbade stora delar av södra Sverige. 
Allt kulminerade med fortsatt missväxt året därpå, i det som i 
Småland och Blekinge länge kallades det svåra året. 

Om detta kan man läsa i en nyutkommen faktabok av Magnus 
Westerbro, Svälten – hungeråren som formade Sverige. Att åren 
1868-69 starkt bidrog till den massemigration som följde i dess 
spår känner många Långasjöbor till. Jordbruket var outvecklat. 
De flesta var heller inte självägande bönder. Många levde på 
marginalen, andra i fattigdom och misär.

Västerbro lyfter också fram en annan, mer okänd sida. Att tor-
kan förr ledde till svält och överdödlighet i sjukdomar berodde 
på att det då fanns en annorlunda syn på människovärdet. ”Det 
handlade mer om makt än om mat”, skriver han. Fattigdom 
och nöd var inte de hederligas och skötsammas problem. 
Backstugesittare och fattighjon ansågs opålitliga, tjuvaktiga 
och förfallna. De levde inte upp till normen ”gör din del, var 
anständig, lydig och skötsam – eller dö.” Riksdagen, till vilken 
bara de förmögna hade tillträde, var också rädd för att hjälp till 
de fattiga skulle göra dem lata, passiva och bortskämda. När 
en viss nödhjälp till slut togs fram, kom den för sent – och 
var inte tillräcklig.

Torkans effekter idag
Dåtidens människosyn står långt ifrån dagens demokratiska 
välfärdsstat, som inte enbart omfattar alla etniska svenskar, 
utan också människor i andra länder – bistånd, och från an-
dra länder – invandring. Torkår som det 2018 leder inte till 
svält och död. Få hamnar på obestånd. Men självklart blev 
konsekvenserna kännbara för många, med våra mått mätt. Så 
ökade till exempel förra årets import av djurfoder med 15%, 
trots en omfattande nödslakt. Djurägare runt om i Sverige fick 
problem med ovanligt många sjuka djur, med akuta svårigheter 
att skaffa foder, med vissnande vallskördar och halvtomma 
lador inför vintern.

Thomas Alm i Ekeboryd berättar att han har fick köpa in 80 
balar ensilage från Polen – till dubbla priset. Den egna skörden 
blev bara runt 30% av det normala. På vissa åkrar, där det mest 
är sten och sand, gav utsädet inget tillbaka. 

”Men jag hade tur. Fodret jag köpte var bra. Andra fick dåligt, 
blev lurade. Andra problem var att jag måste flytta djuren hela 

Ett av många stenrör runt om i sjön, som blev synliga under hösten 
2018. Detta ligger vid Törsbo. I gården uppe till vänster bodde Johan 
Magnusson med sina syskon Mathilda och Algot. Alla tre var ogifta 
och efter deras död skänktes gården till Vissefjärda Hembygdsfören-
ing.
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tiden, eftersom det var så lite bete på 
åkrarna. Dessutom mycket jobb med att 
köra ut vatten. Naturliga vattenhålor och 
diken hade torkat ut. Nödslakt var heller 
inte alltid en lösning, eftersom det var 
lång kö på slakterierna. Och bidrag… det 
är nog bara för storfräsarna. Det gäller 
inte för en småbonde som mig. Men jag 
fick ju i alla fall en fin solbränna!”

Gunnar Alsmark
Källor
Alsmark Gunnar & Åkesson Lynn, 
Människor vid Törn I: Törn – en sjö i Småland 
Emmaboda 1981
Wästerbor Magnus, Svälten. Hungeråren som 
formade Sverige Falun 2018
I Dackebygd 1959 och 1960

►
  
www.sparbankeneken.se

”Jag ser fram emot att fördjupa mig i rollen som 
specialist inom skog- och lantbruk. 
Som egen skogsägare och med min erfarenhet 
inom branschen hoppas jag kunna tillföra mer-
värden för både banken och kunderna.”  

Henrik Mild
Skog- & lantbruksspecialist

Henrik är vår nya specialist  
inom skog- & lantbruk

Café Stallet
Sedan 2014 har vi drivit Café Stallet 
i anslutning till vandrarhemmet. 
Under dessa år har vi provat olika 
öppettider och utbud, sista åren har 
vi också haft våfflor. 

Det är inte lätt att få någon lönsamhet 
i ett café på landsbygden, har vi kon-
staterat, det har inte direkt varit någon 
tillströmning av gäster precis. Många 
dagar har vi suttit och väntat och det 
har kommit 2–3 gäster, ibland ingen 
alls, under hela eftermiddagen. Ofta har 
vi fått slänga bakverk, våffelsmet m.m. 
som inte gått åt.

Med bakgrund av detta, har vi nu beslutat 
att endast ha öppet Café Stallet under 
vandrarhems-receptionens öppettider, 
mellan kl 16-19, från första juni till sista 
augusti, varje dag, men endast med litet 
utbud. Då erbjuder vi kalla drycker, kaffe, 
te, glass, någon liten kaka och man kan 
beställa en smörgås. Inga större bakverk 
eller våfflor.

Sedan kommer vi att ha öppet alla lörda-
gar, då vi även serverar våfflor. Vi öppnar 
lördagen den 18 maj och kommer att ha 
öppet alla lördagar från kl 14-18, fram 
till mitten av augusti. Grupper har fort-
farande möjlighet att förboka cafébesök 
om man är 8 eller fler och beställa tex 
våfflor. Lokalen går att bokas hela året 
för möten, kalas och dylikt.

Välkomna på lördagseftermidda-
garna alla!

Eva Garami
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Teknik som hjälper eller 
stjälper
 

Nu förtiden utvecklar världen sig otroligt snabbt. Industri, 
IT teknologier, maskintillverkning ökas varje sekund. 
Man måste lära sig fort för att följa med. 
Men inte så många som tittar djupt i denna fråga. Och 
så – teknik. Är det bra eller dåligt för mänskligheter? Hur 
påverkar teknik på vårt samhälle? 

Jag vill dela ut min åsikt med er. Jag jobbar som lärare i många 
år och kan säga att teknologi utveckling märks mest med barn. 
Varje ny generation kan mest dator, moderna surfplattor och 
smartfoner fast deras föräldrar kan inte så mycket om dessa. 
Vad smarta de är! – tänker vi beundrande. Och köper fler ut-
rustningar för dem. Vi skyndar oss att handla eldrivna istället 
vanliga skateboard brädor, spännande utelekar med kompisar 
byts mot trollbindande spel framför datorn, TV och något 
annat. Vi vill ge våra barn allt som går av det senaste och 
modernaste. Och barn och ungdomar vänjer sig mer att kom-
municera med teknik än med levande människor (jämnåriga 
eller föräldrar). 

På grund av det minskas idrottsintresset och fysiska aktiviteter 
i denna grupp, vilket förstås påverkar negativt den fysiska och 
mentala hälsan hos barn totalt. 

Och så tittar vi på den negativa sidan av modern teknik.

1. Ensidig utveckling. Om barnen leker oftast bara med teknis-
ka grejer (mobil, dator, surfplatta) då begränsas deras kognitiva 
förmågor. För att utveckla sig i balans och harmoni behöver 
människor använda alla sina uppfattningskänslor: se, lukta, 
smaka, känna, höra. Det finns inga datorer eller plattor som 
kan skapa en realistisk verklighet.

2. Syn. Om barn tittar på skärmen mer en 20 min dagligen 
kommer deras syn försämras inom 2 år. (och! Om vi inte hjälper 
barnen att kontrollera deras kroppshållning så kommer de att 
få problem med sin kropp i framtiden). 

3. Kreativiteten minskar. Barnen använder inte fingermuskler 
(trots att hjärnan utvecklas mycket genom små rörelser), saknar 
kontakt med olika levande material som lera, färger, papper, 
pennor. Datorutrustningar begränsar fantasin med program-
mets möjligheter. Finns ingenting som kan väcka spontanitet. 

4. Barnen blir mer aggressiva och uppstressade om spelet 
innehåller scener med blod, skott, skrämsel. 

5. Levande sociala kontakter minskar. Barnen börjar leva i 
virtuellt utrymme. 

6. Uppstår det ett riktigt beroende av datorspel, internet och 
sociala nätverk 

Så kan man säga att det kommer svårigheter i framtiden. Men 
det är ena sidan av medaljen. Hur hjälper tekniken att utveckla 
barn?

1. I första är teknik en av många spännande, utvecklande 
aktiviteter. Att studera med hjälp av modern teknik är mycket 
roligare. 

2. Barnen får med sig kunskapen av hela världen: inom kemi, 
biologi, geografi, fysik, samhällskunskap. Ungdomar behöver 
inte spränga sitt eget hus som en del av tokiga experiment. De 
får veta hur naturen fungerar igenom att googla. 

3. Teknologier underlättar för barnen att lära sig snabbare med 
utvecklade datoraktiviteter. 

4. Barnen kan förbättra kommunikationen med egna föräldrar 
genom att lära dem mer om tekniken. 

5. Fokus på utbildningen ökas. Det är inte alltid möjligt att 
tvinga barn fokusera på läroinnehåll. Uppmärksamhet har flera 
egenskaper: koncentration, stabilitet, omfokusering. Och inom 
dataspel kan det ökas. Det förbereder barnen till skolarbetet

6. Teknologin hjälper barn att sysselsätta sig nät de har tråkigt 
(t.ex. under lång väntan, lång resa, när föräldrar är upptagna) 

Hjälper teknik eller stjälper?  Det är stora frågor. Barn är otro-
ligt kloka och ger oss äldre en positiv framtidstro. Vi vuxna 
måste hålla jättestort ansvar för interaktion mellan barn och 
den moderna tekniken. Vi måste hitta rätt avvägning för att 
inte begränsa barnen men visa dem på rätt sätt att handskas 
med den teknologiska utmaningen. 

Tanja Muratova

Källor:
http://www.nurddt.com  Utbildning i förskola.
http://www.pedcollege.kz  För lärare
http://www.st.nu/noje/teknik-pa-gott-och-ont 
https://www.skolverket.se  Teknikens roll
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Att laga mat av rester!
Att laga till en middag på rester som finns i kylen tycker 
jag nästan är den roligaste matlagningen. Det gäller att 
tänka till vad som kan passa ihop och vara lite kreativ 
och våga prova nya kombinationer av råvaror och smaker. 
Ibland blir det bara ätbart, ibland riktigt gott men ganska 
ofta blir det nästan bättre än vad det var i ”orginalform”. 

Vi fick rester kvar efter att vi grillat hos några kompisar på 
valborg, det resulterade i en härlig pastalåda. Pastasallad som 
bestod av pasta i olika former (skåpsrensning) som blandats 
med pesto, olivolja och salladsost blev basen. Det är alltid 
lättare att förvandla pastasallad som blivit över till någon 
ny rätt om det som blandats i salladen tål värme så som lök, 
tomat paprika och ost. Undvik bladgrönsaker och gurka, ha 
det bredvid om du är osäker på om allt inte kommer att gå åt. 

De två grillade kotletterna som också blivit över hackade jag fin 
och strödde på. En äggstanning av ägg, mjölk, creme fraiche, 
salt och peppar hälldes över och sedan gräddades hela lådan i 
ugnen i ca 30 minuter på 175 grader. Det blir så gott när det 
blir knaprit uppe på och krämigt i mitten. 

Äggstanning är bra att ta till när man behöver hitta på något 
men olika rester från kylen, både i pajer och i olika former 
av lådor. 

En annan typ av rester eller ”spill” är stjälkar från broccoli och 
liknande grönsaker, dessa hamnar lätt i komposthinken med 
en gång. Men oftast är de väldigt fina och är användbara till 
mycket. Sist när jag hade samlat på mig lite spill så blev det en 
linsfärssås. Två stjälkar från broccoli, en stjälk från ett blom-
kålshuvud och en bit vitkål mixade jag i en liten matberedare. 
Detta fräste jag tillsammans med gullök och vitlök i en stor 
panna. Det blev basen för min sås. 

Ett par paket med krossade tomater, två Tetrapak med gröna 
linser, tomatpuré, chilisås, buljong och massor av örter tillsattes 
till pannan. 

Det fick puttra ganska länge och smakas av med salt och pep-
par. Jag gjorde den på nästan samma vis som om jag gör en 
vanlig köttfärssås men med linser istället för färs. 

Vår fyraåriga dotter märkte inte att det var en linsfärssås hon 
åt istället för köttfärssås. Stjälkarna som jag mixade och hade 
i drygade nog ut såsen med 4-5 portioner, detta är mat som 
oftast bara kastas. 

Lycka till med ”restandet”

Clara Cardell
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Dockvagn

Den här dockvagnen fick jag i julklapp 1941. Min far tillver-
kade den och min storasyster dekorerade med julmotiv. Den 
användes inomhus så länge jag var liten. Sedan har syskonbarn, 
barn och barnbarn lekt med den i mer än femtio år och då 
mest utomhus.

Margareta Hermansson
Foto Tanja Muratova

Cykelhäst

Den här cykelhästen tillverkade min far i början på 1920-talet 
till sin yngre bror. När han lekt färdigt blev den uppsatt på 
en vind och efter många år fick jag den. Särskilt intressant är 
framhjulets konstruktion. Det är tre skikt av en margarinlådas 
bräder som limmats och spikats ihop.

Stig Hermansson
Foto Tanja Muratova

Leksaker jag minns

Trähästen

Bilden ovan är ett gammalt tidningsurklipp med mig och en 
gunghäst från 1800 talet. Min far fick den ca 1910 och sen har 
den gått i arv till oss barn och senare till mig och våra barn.

Vart ska den nu ta vägen? Vill någon köpa den och renovera 
den? Moderna hem har knappast plats för en sådan pjäs!      
Åtminstone inte våra barn.

Tack för att ni på redaktionen förnöjer oss läsare med rolig 
läsning från både då och nu!

Helena Thelin
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Vad jag lekte när jag var 
barn
Oj, vad man lekte på 40 och 50-talet! Ute lekte vi burken 
och spelade brännboll, spelade kula, hoppade hage och 
kastade näsa.  Inne lekte vi gömme och med våra leksa-
ker, bokmärken, pappersdockor. Vi lekte sällskapslekar 
på barnkalas och julkalas. Stjäla make, Ryska posten. Vi 
dansade ringlekar vid jul och midsommar. Skära havre 
och Prästens lilla kråka. Men jag och min bästa kompis, 
Helena, lekte mest intensivt med våra dockor. Inte så 
att vi satt och matade och vyssjade dem precis. Vi lekte 
skola med dem. 

Vi grundade Långasjös parallella folkskola med alla våra dock-
or. Helena hade många, för hon hade fått ärva sina systrars plus 
att hon hade egna. Jag hade många för att jag var bortskämd 
och enda flickan i familjen. Vi hade mer än tjugo tillsammans.

Vi organiserade vår skola med allvar och nit. Vi snickrade 
små skolbänkar, gjorde små skolböcker, delade in dockorna i 
olika klasser och kröp runt mellan bänkarna för att utföra alla 
elevernas uppgifter. Skolsalen var på sommaren förlagd till ett 
inrett utrymme i prästgårdens ladugård, om vintern fick vi vara 
inne i prästgården. Eleverna var i olika utförande. En del var 
sönderlekta trasdockor, en del var nallar i olika utförande, en 
del var finfina celluloiddockor, som vi fått i julklapp. En elev 
var antik. Hon var från tidigt 1900-tal, då min morfar köpt 
henne åt min mamma på en av sina handelsresor till Tyskland 
under mellankrigstiden. En hette Niklas och var byggd av 
träbitar med ett dörrstopp till huvud. Vi jobbade verkligen 
hårt med vår skola och höll på med denna verksamhet även 
sedan vi börjat i realskolan i Emmaboda. Men då försökte vi 
hålla det hemligt.

Som vanligt försökte vi engagera våra familjer. En storebror 
beordrades att ta ett skolfoto och det ställde han upp med. Min 
pappa tillfrågades om han inte kunde ta ut oss och alla våra 
elever på en skolresa. Och han ställde också upp, naturligtvis. 
Vi proppade in alla våra dockor i baksätet på hans bil och 
sedan tog han med oss på en tur genom Långasjö socken. Vi 
rastade i Häljanäs, där vi bar ut alla dockorna för att de skulle 
få se en riktig badplats. 

Som små minnen från denna skoltid har vi ett skolfoto samt 
ett stort antal av de små böcker som vi tillverkade. Av dock-
orna är det inte mycket kvar. Dock finns alltjämt nallen Björn 
Johansson och   antika dockan Amelie från Tyskland.

Annika Hjalmarsson

Björn Johansson, luggsliten skolelev, fyller 75 i år. 

Dockan Amelie från Tyskland. Små skolböcker. Utgivna på eget förlag. 
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Runes leksaker
Rune Liljeberg i Enkoneryd har varit rädd om sina leksa-
ker. Han har många kartonger fyllda med leksaker från 
60-talet, då han var i bästa lekåldern. Många av grejerna 
är tekniska små underverk: bilar, järnvägar, mekanisk 
musicerande kyckling, mm. Lego, gosedjur, klotsar och 
mycket annat finns i samlingen. 

Rune fick inga småsyskon, som hjälpte till att slita på hans 
saker. Lekkamraterna gick att räkna på ena handens fingrar. 
Bäste kompisen var grannpojken Kenneth. Runes pappa ville 
gärna glädja sin son med senaste nytt från A W Håkanssons 
Lanthandel i Yxnanäs. Affären drevs på 60-talet av Yngve 
Håkansson tillsammans med hustrun Gunhild. Sortimentet i 
affären var omfattande. Bland matvaror, tyger, kläder, verktyg, 
presentartiklar och jordbruksprodukter fanns även leksaker till 
försäljning. Vid jul och födelsedagar, men även däremellan, 
fick Rune en fin leksak av sin pappa. Mamma var av naturen 
mycket ordningsam och hade som motto att det man tog emot 
skulle vårdas med omsorg. Så Rune var rädd om sina leksaker.

Runes stora intressen vid sidan om leksakerna var snickerier 
och fiske. Pappa var en duktig snickare, och tillverkade bl a en 
liten hästvagn med bandjärnskodda trähjul till Rune. Runes 
snickarintresse resulterade i en riktig liten stuga vid sjön och 
en äldre kamrat invigde honom i fiskandets konst. 

Den samling med leksaker som Rune sparat skulle räcka till ett 
helt litet leksaksmuseum. Här följer några smakprov. 

Text Annika Hjalmarsson
Foto Tanja Muratova

Rune Liljeberg har varit rädd om sina leksaker. 
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Lamm och lek på öppen 
gård
Närmare 500 personer invaderade Östregården när Ma-
lin inbjöd till öppen gård den 13 april. Stallet kryllade av 
nyfödda lamm. Barn i alla åldrar lekte lantliv, klappade 
lamm, hoppade i halmen, körde traktor, lastade ved, 
snickrade och målade. 

Unga människor behöver lära sig hur maten produceras. Ingen 
tänkte kanske på små söta lamm som mat den här dagen. Men 
LRF gav varje barn en mugg jord och en ärta att odla. Man 
kunde smaka korv från Voxtorps gård, ost från Rössbo Övra 
gårdsmejeri och primörer från Yxneberga. På loftet serverades 
fika och en trappa ned bjöds levande musik. 

Malins Långasjölamm har verkligen satt Långasjö på kartan. 
Och en annan viktig sak: Fåren håller landskapet öppet. Till och 
med mitt i byn! Efter den torra sommaren 2018 har vi haft en 
torr vår. För alla lantbrukare är detta ett bekymmer. Och det 
berör oss alla. Barn och lamm är beroende av livgivande regn.

Text Sölve Hjalmarsson
Foto Jan-Erik Fransson

Annika Jonsson, Elvira Hellgren, Mia Lennartsson, Monika Johansson 
och Tova Sjödin med ett nyfött lamm.

Clara Nielsen dekorerar en ensilagebale.

Närmare 500 personer kom till Öppen gård.
Elmer Carlsson ”kör traktor” med mormor Monika som 
passagerare.

Viggo Gustafsson lastar ved. Mamma Elina assisterar. 
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Rebecka lastar ved.

Nils Larsson från Harebo plogar med traktor.

Melvin och Michelle Lennartsson från Flaken tänker snickra.

Alla vi barn som är uppväxta på landet har hoppat i höet. För Emma, Tova, Oskar och alla de andra gick det lika bra med halmbalar.
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Spelet fortsätter så länge det känns roligt. Inget hindrar att 
någon lämnar eller kommer in under spelets gång.

Fyra man i soffan
Smart sällskapslek för minst nio personer, ett udda antal.
Varje deltagare skriver sitt namn på en papperslapp. Lapparna 
viks ihop och samlas in.

Man behöver en soffa för fyra personer (eller fyra stolar som 
kallas ”soffan”). Sedan placerar man övriga stolar i en ring två 
och två. En stol ska bli tom.

Deltagarna delas upp i två lag. Ena laget har en deltagare mer 
det andra. T ex pojkar mot flickor. I soffan sitter fyra personer, 
två från varje lag. Övriga deltagare sätter sig på stolarna. 

Namnlapparna blandas och delas ut. När man tittat på lappen 
vet man vad man nu heter, men talar inte om det för någon.

Den som sitter bredvid en tom stol börjar och säger ett namn. 
Den som har namnet på sin lapp kommer och sätter sig på 
den tomma stolen. Dessa två byter nu lappar med varandra.

Den som nu sitter vid en tom stol (eller vid en tom plats i 
soffan) säger ett nytt namn etc. Så fortsätter man tills ett av 
lagen lyckats erövra alla fyra platserna i soffan.

OBS! Deltagarna får inte säga det namn som står på lappen 
de har i handen. Samma namn får inte heller sägas två gånger 
i följd!

Riksdag i två kamrar
En enkel lek för ett större sällskap.
Deltagarna delas i två lag och placeras i var sitt rum. En person 
från varje lag ska träffas och i hemlighet komma överens om 
ett ord. De utsedda går sedan in till motståndarlaget. Laget 
ska nu lista ut det hemliga ordet genom att ställa frågor som 
kan besvaras med ja eller nej. Det lag som först listat ut det 
hemliga ordet ropar högt, så att det andra laget hör. Som 
belöning vinner man personen från motståndarlaget och får 
tillbaka sin överlöpare. Sedan utser man två nya ombud och 
fortsätter tills det ena laget har vunnit alla. Eller så slutar man 
på en bestämd tid och räknar vilket lag som är störst.

Sölve Hjalmarsson

Tre trevliga sällskapslekar

Pimpelgubbe
En gammal utomhuslek för barn och vuxna tillsammans.
Som ”gubbe” ställer man upp ett vedträ, en uppochnedvänd 
hink eller vad man hittar. På ”gubben” lägger man en liten 
sten som hatt.

Varje deltagare skall ha en lagom stor sten eller något annat 
föremål att kasta på ”gubben”. 

En deltagare utses till pimpelvakt. Han eller hon lägger sin sten 
bakom gubben och ställer sig bredvid som vakt.

Övriga spelare ställer upp sig på en linje på lämpligt avstånd 
från ”gubben”. I tur och ordning kastar de sina stenar för att 
träffa ”gubben” så att hatten ramlar av. Om man inte träffar 
står man lugnt kvar på linjen. När någon träffar ”gubben” så 
att hatten faller av, ska alla som kastat hämta sina stenar och 
springa tillbaka till startlinjen. Vakten ska snabbt ställa upp 
”gubben”, lägga på hatten och sedan springa till startlinjen 
med sin egen kaststen i handen. Den som kommer sist över 
linjen blir pimpelvakt.

Om ingen lyckas träffa ”gubben” gör man så här: Var och en 
ställer sig vid sin kaststen utan att röra den. Pimpelvakten tar 
sin sten och försöker träffa någon annans sten för att bli fri 
och kan sedan ställa upp sig på startlinjen inför nästa omgång. 
Den träffade gör sig fri genom att träffa en annan sten. Den 
som missar blir pimpelvakt. 

Pimpelgubbe på skolgården.
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Tanjas glädjeminne
Alla har vi ett bra minne från sin barndomen. Ett minne 
som skapar värme och glädje i vårt hjärtan är våra leksa-
ker. De påminner oss om de tiderna när vi var små och 
hade inga problem eller någon stress.

Från min barndom har jag också några grejer som mina föräld-
rar har sparat. Jag har faktiskt två mina favoritleksaker hemma 
hos dem i Sibirien. Den första är en ganska stor Nalle. 

Som 1-åring fick jag den av min pappa när han var på arbetsresa 
i Moskva (500 mil hemifrån). Den hette Mishka (det betyder 
lilla björn). Jag var med Mishka dygnet runt: sov med den, lekte 
dagis, åkte till sommarstugan. Mishka följde mig överallt. Den 
blev tvättad så många gånger som helst, tappade sin egna nos 
(hade en knapp istället) men den håller sig fortfarande i en 
fantastisk form (den starka ryska björnen).

När jag var 3 år gammal började jag  bli helt förtjust i hästar. 
Jag drömde om dem dygnet runt. Jag ritade dem, pratade om 
dem, klippte ut dem ur olika tidningar. Då  fick jag min andra 
favoritleksak som gåva från min farmor. Och den kom också 
lång hemifrån (från Karelia 600 mil). Det var en hjulhäst som 
kunde gnägga. Det var ett mirakel som hade hänt mig! Sen gick 
gnäggfunktuonen sönder men det minskade inte min glädje.

År 1982 flyttade min familj till ett höghus. Vi bodde på 7:e 
våningen (mina föräldrar bor fortfarande i den lägenheten). 
Där träffade jag min bästa kompis. Det blir snart  40 år som 
vi har varit vänner. Vi var ganska kreativa barn. Larisa (heter 

min kompis) sjöng och dansade bra. Jag var duktig på att hitta 
på roliga grejer. Vi spelade ofta teater framför publik som 
våra föräldrar och farföräldrar var. Vi byggde en scen i ett 
vardagsrum. Scenen var av några pallar och en bred bänk. Sen 
stod vi där och sjöng (de som kunde sjunga), läste dikter och 
spelade föreställningar.

Så häftigt att komma tillbaka i tiden ibland. Vi vuxna glöm-
mer ofta att livet inte är bara stress, bekymmer, brådskan och 
problem. Vi får vår rätt att vara glada. Vi förtjänade det. Våra 
gamla leksaker kan hjälpa oss att slappna av och njuta av livet.  

Tanja Muratova

Tanjas hjulhäst.

Larisa sjunger, Tanja kommer att läsa dikter.

Tanja och Mishka, 1977.

Mishka (Nalle), 2019.

Publik, Tanjas mamma, Larisas mamma, Tanjas farmor.
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Långasjö sockenråd - värdig vinnare av 

"Hela Sverige ska leva"- 
priset
Sockenrådet i Långasjö har blivit utsett till "Årets lokala 
utvecklingsgrupp 2018". Föreningen tilldelas priset av 
"Hela Sverige Kalmar Län" för sitt arbete och sin fram-
åtanda.

Motivering
"Sockenrådet är en samhällsförening som arbetar för bygdens 
bästa och för att hjälpa till att hålla bygden levande och attraktiv. 
Visionen är att skapa en livskraftig bygd med aktiviteter som 
gynnar alla i bygden, som leder till inflyttning, men framför 
allt skapar en levande bygd.

Föreningen ser vikten av att ha med hållbarhetsperspektivet i 
arbetet. Exempel på det är den årliga Jakt och skördefesten med 
lokala produkter. Evenemanget växer för varje år. Sockenrådet 
håller bygdens folk upplysta om vad som händer och sker, 
historiskt som nytt. Det skapar intresse och ger möjlighet för 
var och en att engagera sig i aktuella projekt som lyfts fram. 

Sockenrådet har också engagerat sig i allt från att behålla lant-
handeln på orten, nattvakt, anordna musikkvällar, samt satt 
platsen på kartan genom marknadsföring. Genom sitt arbete 
har gruppen visat vad lokalt engagemang betyder för att skapa 
en framtidstro på landsbygden."

Weronica Stålered, ordförande i "Hela Sverige Kalmar Län".  

Kalmar Län och Långasjö socken  

- hur är läget idag?
Hela Sverige Kalmar Län
För att med egna ögon få se vad som händer i Långasjö, förlade 
Hela Sverige Kalmar Län sitt årsmöte till Långasjö Sockenstuga 
lörd 6 april 2019. Sockenrådet i Långasjö fick i uppdrag att 
ordna en informationsträff  för dem. Deltagare kom från olika 
platser i vårt avlånga län, alla starkt engagerade i frågor som 
rör utveckling av landsbygden. 

Presentation av Långasjö
Långasjö fick visa upp sina kvaliteter. Eftersom vi samlats i 
Sockenstugan, var det på sin plats att inleda med en presenta-
tion av Elisabeth Bergstrand-Poulsen och Gertrud Lilja. Oron 
över sockenstugans framtid fick också luftas. Representanter 
för andra delar av länet kom med tips och idéer. Sockenrådet 
visade ett bildspel med inslag från olika evenemang inom 
socknen. Tidningen Träskoposten presenterades och delades 
ut. Med facit i hand kan man konstatera, att det händer ganska 
mycket i Långasjö och att olika verksamheter riktar sig mot 
både gamla, unga och mittemellan.

Ingen befolkningsökning i länet på 100 år!
Karin Helmersson, regionråd i Kalmar Län, informerade om 
läget i länet vad gäller befolkningstillväxt och utveckling. Sta-
tistiken visar på en ganska sorglig utveckling i länet vad gäller 
befolkningstalet. I själva verket är det så, att det inte skett nå-
gon tillväxt i det avseendet sedan den stora emigrationsvågen 
i slutet av 1800-talet! Vi är lika många (läs: få) i länet, som vi 
var efter emigrationen till Amerika! Det var en överraskning!

Befolkningsökningen som kom och gick
En stor ökning i befolkningstalet ägde faktiskt rum 2015, när vi 
tog emot ett stort antal flyktingar. Denna ökning har dock helt 
och hållet planat ut! De nya svenskarna har spritts över riket. 
Karin Helmersson menade, att länet missat chansen att få en 
rejäl befolkningstillväxt av folk i arbetsför ålder! Det stämmer 
onekligen till eftertanke. De som ändå har valt att stanna i länet, 
har svårt att etablera sig i samhället, bl a beroende på att det är 
svårt att få lån för att köpa/bygga hus. Vi håller på att förlora 
den resurs som de nya svenskarna skulle kunna utgöra! Detta 
enligt Karin Helmersson.

Urbaniseringen slår mot landsbygden
Befolkningstalet är alltså detsamma som i början av 1900-talet, 
men urbaniseringen (flytten till städerna) har gjort att befolk-
ningen på landsbygden minskat drastiskt, när människor flyttat 
från landsbygden till de större orterna. I Kalmar län är det 
endast Kalmar och Färjestaden (Mörbylånga) som har ökat 
invånarantal. Emmaboda m fl mindre orter minskar däremot. 
Långasjö är ett exempel på en landsbygdsort som faktiskt INTE 
minskar, utan "står still", påpekade Viktor Karlsson, som bl a 
är engagerad i skolfrågor. 

Positiva signaler
Allt det här låter ju lite dystert, men det finns positiva tren-
der också. Vi upplever, enligt undersökning, att vi har en 
god folkhälsa. Allt fler elever går ut gymnasiet. Ävenså ökar 
antalet högskolestuderande. Vi har en god utbyggnad av fi-
bernätet. Emmaboda räknar med att 90 % av befolkningen 
fått erbjudande om bredbandsfiber, jämfört med 67 % i länet 
i allmänhet. Emmaboda och Mönsterås kommuner organiserar 
sin fiberutbyggnad på egen hand, medan andra kommuner i 
länet gått samman. Kommunalrådet Johan Jonsson Emmaboda 
informerade om fibernätet.

Representanter för Sockenrådet tar emot priset av Weronica Stålered.      
                                                                    Foto Annika Hjalmarsson
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Företagshotell?
Just det här med internet är av allra störst intresse på lands-
bygden, menade Sanna Johansson, Strängsmåla. Landsbygden 
ligger längst fram när det gäller att använda IT. Stockholm 
är sämst! Internet är landsbygdens chans! Man kan sköta ett 
kvalificerat arbete hemifrån med hjälp av datorn. Drömmen 
vore ett Företagshotell, där man kan hyra sin arbetsplats. Vi 
sneglade runt omkring oss på Sockenstugan. Företagshotell? 
Varför inte? En byggnad som kombinerar modernt kontorsar-
bete med konst och kultur! Den karamellen suger vi på.

Länets viktigaste näringar
För övrigt karaktäriseras länet, enligt Karin Helmersson, av 
följande verksamheter: tillverkningsindustri, livsmedelspro-
duktion och besöksnäring. När det gäller livsmedel, producerar 
länet mer än man kan konsumera. Vi har t ex Sveriges största 
slakteri i Kalmar. Beträffande besöksnäringen ligger länet 
också väl till. Kalmar Län är det största besöksmålet efter 
storstäderna. 

Ändå ligger vi risigt till, när det gäller BRP (brutto regional 
produkten). Blekinge, Kalmar och Norrbottens län har sämst 
BRP i landet. (!)

Hur ska Långasjö utvecklas?

Vad säger detta till oss 
som bor och verkar i 
Långasjö? Ja, var och en 
får dra sin egen slutsats. 
Men en sammanfattning 
kan vara: Vi är en del av 
Kalmar Län (numera, förr 
var det Kronobergs). Vi 
är en kugge i maskineriet. 
Vi behöver inte utveckla 
hela länet - bara vår egen 
socken. Och vi har redan 
kommit en bit på väg! 

Utvandrarsocknen Långasjö håller på att bli en utvecklings-
socken! 

Text Annika Hjalmarsson
Foto Tanja Muratova

Kommunalrådet i Emmaboda Johan Jonsson i samspråk med Viktor 
Karlsson, Långasjö.

Sockenstugan lyftes fram som kulturbyggnad.

Stig Hermansson berättade om förfat-
taren Gertrud Lilja.

Regionrådet i Kalmar län, Karin Helmersson, presenterade läget i 
länet. 
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Utomhuslekar i Långasjö
Här följer några exempel på glada utomhuslekar. 

På 60-talet hade "Tisdagsskolan" avslutningsfest vid Hem-
bygdsstugan i Långasjö. Tisdagsskolan var en fortsättning på 
kyrkans söndagsskola och samlade många barn och medhjäl-
pare i alla åldrar. På vårfesten lektes det i det gröna. Här ser vi 
dåtidens växande släkte leka "Björnen sover" och "Klädstafett". 

Kubb har blivit ett populärt spel vid olika utomhussamlingar. 
Det lanserades i slutet av 1900-talet och tillverkarna hävdade 
då att det var ett spel med anor från vikingatiden. Även om 
det inte finns några säkra belägg för det, så känns det som ett 
urgammalt spel med krigstema. Alla åldrar kan deltaga och 
reglerna går att förstå, trots eventuella språkförbistringar. En 
integrationsgrupp spelade kubb på Klasatorpet under Ros-Ma-
rie Sandbergs ledning sommar 2016. 

Fem-kamp är en populär utomhusaktivitet, som kan ordnas 
med enkla medel. En gren kan vara att stapla stenar på tid, 
som här vid en familjefest på Klasatorpet, eller skjuta prick 
med hemmagjord pilbåge eller gå balansgång på tid, som vid 
ett juniorläger på Bastön. Vid Nationaldagsfirandet i Långasjö 
prövades hästskokast och bollkast. 

Text Annika Hjalmarsson

Spring för livet!

Här gäller det att snabbt få på sig en massa kläder.

Björnen sover vid Hembygdsstugan 1968.

Kubb på Klasatorpet med integrationsgrupp sommaren 2016.

Fem-kamp pilbåge.

Fem-kamp balansgång.
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Valborgsafton utan majbål
Tranorna tutade tidigt i år. På långfredagen badade 
barnen i Långasjön. Göken gol redan den 29 april. Och 
länsstyrelsen utfärdade eldningsförbud lagom till Valborg.

Vi fick alltså inte tända majbålet vid sjöverandan. Men vi fick 
elda i grillen! Och kören sjöng vackert om våren, först i kyrkan, 
sedan vid sjökanten. Hans Möller dirigerade i kvällssolen. Och 
Röda Korset serverade Bullens korv med bröd, sålde godis 
och lotter som vanligt. Barnen kunde grilla marshmallows i 
grillglöden. 

Trots eldningsförbudet blev det en fin kväll. I vanliga fall häl-
sar vi våren välkommen på Valborgsmässoafton.  Kanske tog 
vi farväl av våren den här kvällen? Vi fick ju uppleva vår och 
sommarvärme redan i april. Och nu skulle ishavsluften komma 
tillbaka med kyla och snöblandat regn.  Alltså majväder i april 
och aprilväder i maj. Hur blev det? När dessa rader läses vet 
vi kanske svaret.

Sölve Hjalmarsson
Foto: Tanja Muratova

”Sköna maj välkommen!” Hans Möller dirigerar kören.

Kyrkokören inledde med musikandakt i kyrkan.

Jillan och Annie.

Tillåten eld i grillen.

Agneta Gunnarsson lycklig vinnare i Röda 
korsets lotteri

Britta Fransson och Birgitta Karlsson.     Foto Margareta Westerhagen
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Nytt namn samma viktiga 
arbete 
Den 5 maj bytte Svenska kyrkans internationella arbete 
namn till Act Svenska kyrkan. Det som en gång började 
med Svenska kyrkans mission i slutet av 1800-talet och 
Lutherhjälpen efter andra världskriget blev nu Act Svens-
ka kyrkan. Det blev också startskottet för en långsiktig 
satsning på att göra det internationella arbetet mer känt. 
En satsning där engagerade runt om i landets församling-
ar är avgörande för att nå framgång. Act är en förkortning 
av ”Action by churches together” - ett nätverk med över 
150 kyrkor och andra organisationer.

Det nya namnet ska göra det lättare för människor att förstå 
vilka vi är, vad vi gör och vad vi står för. Under de kommande 
åren behöver vi arbeta intensivt för att det viktiga arbete som vi 
gör ska bli mer känt. Det behövs för att öka engagemang, kun-
skap och insamling, så att vi kan utveckla partnerrelationer och 
tillsammans försvara människors värdighet och rättigheter runt 
om i världen, säger Erik Lysén, chef  för Act Svenska kyrkan.

Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. 
Men tyvärr ser verkligheten inte ut så. Just nu är 135 miljoner 
människor i akut behov av humanitärt stöd. Bakom varje siffra 
finns en människa.

Act Svenska kyrkan är tro genom handling. Vi arbetar lång-
siktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor. Och bärs av 
visionen om en växande folkrörelse. I Sverige finns vi runt om 
i församlingar och stift. Globalt har vi ett antal utsända medar-
betare och samarbeten med lokala kyrkor och gräsrotsrörelser.

- Vår uppgift är att bygga 
ihop samhällen – i en tid av 
polarisering – och vi har kraft 
att mobilisera för att lyckas, 
säger Erik Lysén, 

Att vara kyrka är en styrka i 
sammanhanget. Samarbetet 
med ACT-alliansen, ett nät-
verk med över 150 kyrkor och 
trosbaserade utvecklingsaktö-
rer, gör det möjligt att arbeta 
effektivt och långsiktigt med 
utvecklingssamarbeten samt 
att ha en stark påverkansröst 
i exempelvis jämställdhets-
frågor.

¬ På många platser är kyrkan 
en viktig normbildare och 
påverkar bland annat synen 
på kvinnors och mäns roll i 
samhället. Därför har kyrkor 
en unik möjlighet att driva 
frågor för jämställdhet och 
mänskliga rättigheter. Det är 
en styrka att vara kyrka, säger 
Erik Lysén. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Söndagen den 16 juni  
 

Långasjö församlings Gångedag 
 

Vi firar Festhögmässa kl 11.00 
 

Pastoratets kyrkokörer sjunger 
Ulla Sköldh Jonsson avskedspredikar 

Medverkan av pastoratets präster och musiker m fl 
Avtackning av komminister Ulla Sköldh Jonsson och kyrkvärd Else Fransson 

 
Servering i Sockenstugan 

Varmt välkomna! 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Välkomna till 
Musikveckan 27 – 31 augusti 

 
Tisdag 27/8 kl 19 i Vissefjärda kyrka  

Sounds of Simon & Garfunkel 
Peter Rudenborg, Olle Gunnarsson, Sivert Peterson,  

Vissefjärda Kyrkokör, m fl 
 

Torsdag 29/8 kl 19 i Långasjö kyrka  

Nybro Manskör 
 

Fredag 30/8 kl 19 i Emmaboda kyrka 
Gospelkör 

 
Lördag 31/8 kl 18 i Algutsboda kyrka 

Big Band Emmaboda och Algutsboda kyrkokör 
 

Se mer detaljerad information i Programblad,  
Emmaboda Tidning, Hemsidan eller Facebook. 
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Tack till Ulla Sköldh Jonsson

På Heliga Trefaldighets dag den 16 juni 2019 – som 
också är Långasjös Gångedag – är det dags att avtacka 
komminister Ulla Sköldh Jonsson, som då går i pension. 
Vi tycker åren med Ulla har susat snabbt förbi. Mycket 
har hänt och ingen kan redogöra för tiden bättre än hon 
själv! Därför har vi ställt några frågor, som Ulla välvilligt 
har svarat på.

Hur länge har du varit präst i Långasjö?
Jag började min tjänst som komminister och ansvarig för 
Långasjö den 1 januari 2010, då det nya Emmaboda pastorat 
bildades, med en samverkan mellan församlingarna i Långasjö, 
Emmaboda, Vissefjärda och Algutsboda (LEVA).  Jag kom då 
från Växjö Domkyrkoförsamling och kände att jag ville vara 
med och bygga upp något nytt här på hemmaplan. Det är allt-
så 9½ år som jag verksam här och i pastoratet. Häromdagen 
fick jag frågan hur länge jag har varit präst och det är nu till 
sommaren hela 45 år!

Vad förväntade du dig av Långasjö för-
samling innan du tillträdde?
Fastän jag bott i Emmaboda sedan jag gifte mig 1984, var 
Långasjö ganska okänt för mig. Jag visste att det var en mycket 
vacker ort och att människor här var kyrksamma och att det 
fanns en aktiv församling som gärna möttes i kyrkan för att fira 
gudstjänst. Naturligtvis hade jag hört talas om Långasjöandan 
och jag blev välkomnad av många positiva människor bl a 
dåvarande kyrkorådets ordförande Karin Gustafsson. Så jag 
förväntade mig välbesökta gudstjänster, engagerade människor 
och många mötesplatser. Jag såg också fram emot att få lära 
känna barnen och ungdomarna i Långasjö. För här fanns ju 
både barnkörer, miniorer och juniorer samt konfirmander.  

Under min tid i Växjö hade jag kommit i kontakt med Heliga 
danser och Mandalamålning. Två aktiviteter som jag både delta-
git i och utvecklat där. Ryktet hade nått mig att i Långasjö både 
dansade man och målade. Det gjorde mig extra förväntansfull.

Har dina förväntningar förverkligats?
Ja, det tycker jag. Jag har mött så många härliga och positiva 
människor här i Långasjö under de här åren. Det har varit en 

glädje att få fira gudstjänster av olika slag tillsammans med er 
alla. Allt ifrån en helt vanlig högmässa med dess innerlighet till 
de stora högtiderna Påsk och Jul och så alla härliga musikguds-
tjänster med fina musiker och sångare och ibland en överfylld 
kyrka. Det samarbetet jag hade med vår kantor Britta Mård 
var mycket stimulerande. Tillsammans med församlingsrådet 
planerade vi och genomförde många härliga musikaliska guds-
tjänster och upplevelser.

Mötesplatserna blev under åren många – samtals- och studie-
grupper av olika slag, gemenskapen på Allégården, samarbetet 
med församlingsråd och vår härliga och duktiga kyrkokör, 
samarbete med Sockenråd, Hembygdsförening, Naturvårds-
förening m fl. 

Och så fick jag ju dansa och måla! Konstnär Melsene Laux 
samlade alla som ville till danskvällar med ”helig dans” en 
söndag/månad under många år och så arrangerade hon även 
då och då målardagar med mandalamålning.

Och så det här med barnen – det blev min stora glädje! Dessa 
fantastiska barn i Långasjö som älskar att sjunga och agera och 
som med stor frimodighet varit en självklar del av vårt guds-
tjänstliv. Så roligt! Och ibland spännande med övernattningar 
i Sockenstugan med dramatik i mörkret i skogen där utanför.

Friluftsgudstjänst på Klasatorpet 2018.

Ulla hälsas välkommen Trettondag Jul 2010 av bl a Annette Geyer, 
Karin Gustafsson och Sven Gustafsson.

Ulla i den lila mässhaken för fastetiden.
                                     Foto Jan-Erik Fransson



Träskoposten nr 2 201942

Men så är det ju ändå så att jag fått ta avsked av många av dessa 
härliga människor jag lärt känna. Under de här drygt nio åren 
har jag fått följa många till den sista vilan. Jag saknar dem i 
kyrkan och önskar att nya tog deras plats.

Hur ser du på det kristna arvet i Långasjö?
För några år sedan var över 97% av Långasjöborna medlemmar 
i församlingen. Långasjö låg på 7:e plats i Sverige! Sedan dess 
har antalet minskat något, men det är fortfarande högt. Kyrkan 
har för tidigare generationer varit en självklar del av livet och 
jag har glatt mig över att man i de allra flesta sammanhang när 
det gäller föreningslivet m.m. har räknat med kyrkan. Jag brukar 
ofta säga: ”I Långasjö finns kyrkan mitt i byn” och jag har i 
mycket positiv bemärkelse känt mig som en bypräst.

Vårt samhälle skulle bli mycket fattigt utan en levande försam-
ling och kyrka. 

Vid dopet ber vi en bön som avslutas med orden ”Jesus kall-
ar dig att vara hans lärjunge”. Det ligger en stor utmaning i 
de orden. I vårt samhälle där hat, egoism, misstänksamhet, 
främlingsfientlighet breder ut sig, tänker jag att mycket skulle 
se annorlunda ut om vi verkligen ville vara Jesu lärjungar och 
stå upp för kärlek och medmänsklighet, göra det goda. Det 
ser jag som det kristna arvet som vi behöver föra vidare. Det 
är en stor utmaning.

Vad har du sett som ditt viktigaste upp-
drag i Långasjö?
Att göra Jesus känd, trodd och älskad! Jag har velat förmedla att 
det finns någon som älskar oss, som förlåter och som bär och 
som gör oss till hela människor. Det har nog varit mitt fokus 
i allt jag gjort. För barnen är det så viktigt att förstå att de är 
älskade och för utsatta tonåringar kan det vara livsnödvändigt. 
För oss vuxna är ju livet inte alltid så lätt och vi möter många 
svårigheter på vår livsvandring. Vi behöver verkligen någon 
som bär och helar oss. Jag har velat förmedla att Gud genom 
Jesus kan ge oss livsmening och en glädje som bär.

Berätta om några av höjdpunkterna un-
der din tid i Långasjö!
Oj, det känns som de är många! Först kommer jag att tänka på 
Elisabeth Bergstrand-Poulsen gudstjänsten vi firade där hennes 
altartavla fick predika för oss. Många av oss upplevde den dagen 
att vi var delar av ett större sammanhang där vi tillsammans 
med Elisabeth fick ge uttryck för vår längtan och glädje.

Och så den dagen i början av min tjänst då jag packade upp 
”Prästgårdsbiblioteket” som nu finns i kyrkans museum. Där 
bland böckerna hittade jag 1608 års handbok – den första som 
gavs ut i Sverige efter reformationen! Den finns bara i ett fåtal 
exemplar idag. Där föddes tanken på att fira en Högmässa ut-
ifrån den ordningen och det har vi gjort vid två olika tillfällen 
med några års mellanrum.

Tidigt hade jag också idén att Långasjö skulle kunna ordna 
en Skördefest och så blev det när hela Socknen slöt upp. Det 
magnifika ”Magnifiket” har ju varit något väldigt roligt att or-
ganisera, där alla bakat så mycket gott och där pengarna gått 
till skolbarn på Filipinerna.

Men också de små sammanhangen har varit höjdpunkter – t ex 
samtalen med vännerna på Allégården eller morgonbönerna 
med frukost i Sockenstugan. Så mycket jag fått höra och lära 
mig. Det kommer jag att sakna.

Vad önskar du för Långasjö församling i 
framtiden?
Jag önskar att Långasjö också i framtiden får vara en livskraftig 
och livsbejakande församling ”mitt i byn” för alla människor 
och alla åldrar i livets alla situationer. Att alla ska känna sig 
välkomna och hemma. Det är ju allas vår kyrka och försam-
ling. Jag önskar att fler vill vara med och bära upp arbetet och 
känna engagemang. Det jag också drömmer om är att kyrkan 
kan behålla Sockenstugan, men där handlar det om att vi alla 
i Långasjö får ta vårt ansvar och hitta vägar för att göra det 
möjligt.  Jag hoppas på en fortsatt närvarande och aktiv kyrka!

Vad har du själv för framtidsplaner?
Mina framtidsplaner sträcker sig inte så långt. En helt ledig 
sommar efter 45 år känns bra! Jag kommer alltid att vara präst 
och risken/möjligheten att tjänstgöra i grannpastoraten är nog 
stor. Lite intresserad är jag att samla min släkts historia och 
så finns ju alla de där mindre projekten där hemma som inte 
blivit gjorda ….

Så till sist vill jag tacka för förtroendet att jag fått att vara 
er präst under några år. Det har gett mig så mycket både av 
gemenskap, vänner, upplevelser, växt och lärande, hälsar Ulla 
Sköldh Jonsson.

Annika Hjalmarsson 
Magnifiket 2015.                                              Foto Jan-Erik Fransson

Ulla med 1608 års handbok när mässan firades 2017.
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LÅNGASJÖ FÖRSAMLING 

Gudstjänster och program under 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alla torsdagar 08.00 Morgonbön/mässa + frukost i Sockenstugan 
Varannan torsdag  (jämna veckor) 13.30 Andakt/mässa på Träskon/Allégården 
 
02.06 Söndagen före Pingst  Gudstjänst firas i Emmaboda kyrka samt
   11.00 Konfirmationsmässa i Vissefjärda kyrka 
 

09.06 Pingstdagen 10.00 Högmässa   U Sköldh Jonsson 
 

14.06  08.00 Skolavslutning Långasjö skola 
  
16.06 Heliga Trefaldighets dag 11.00 Gångedag  -  Gemensam Högmässa   
   Avskedspredikan Ulla Sköldh Jonsson 
   Pastoratets alla körer, präster, musiker m fl 
   Servering i Sockenstugan 
 

22.06 Midsommardagen  Gudstjänst firas i Vissefjärda och Moshultamåla 
 

23.06 D. h. Johannes Döparens dag  Gudstjänst firas i Emmaboda kyrka 
 

30.6 2:a Sönd. e Trefaldighet 10.00 Högmässa  Johanna Juhlin 

07.7 3:e Sönd. e Trefaldighet  Gudstjänst firas i Algutsboda och Emmaboda 

14.7  4:e Sönd. e Trefaldighet 14.00 Friluftsgudstjänst på Klasatorpet    
    Kalle Karlsson. Ta med kaffekorg! 
 

20.7   18.00 Helgmålsbön  Kalle Karlsson  
 

21.7  Apostladagen  Gudstjänst firas i Emmaboda och Algutsboda 
 

28.7  6:e Sönd. e Trefaldighet 10.00 Högmässa  Annette Geyer 
     
03.8   18.00 Musik i sommarkvällen med Kvintetten   
    Annette Geyer 

04.8  Kristi förklarings dag  Gudstjänst firas i Algutsboda och Emmaboda   
 

11.8  8:e Sönd. e Trefaldighet 17.00 Mässa  Johanna Juhlin  
 

18.8  9:e Sönd. e Trefaldighet  Gudstjänst i Emmaboda och Algutsboda
   
25.8  10:e Sönd. e Trefaldighet 10.00 Högmässa  Johanna Juhlin 
 

27 – 31.8                MUSIKVECKA se särskilt program 
29.8   19.00 Musik i sommarkvällen med Nybro Manskör 
      

01.9   11.00 Gemensam Sommargudstjänst Duvemåla hage   
 

För mer information, se annons i Emmaboda tidning, Facebook – Emmaboda pastorat eller 
pastoratets hemsida www.svenskakyrkan.se/emmaboda        Reservation för ändringar!  




