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Vår vecka 8
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Ett stort tack till vår sponsor ! 
EMMABODA KOMMUN 

som bidrar med utskicket av Träskoposten

Ge Träskoposten i present!
Träskoposten delas ut gratis till alla i 
Långasjö Socken. 

Men för dig som bor någon annan-
stans, erbjuder vi nu, att för 200 kr, 
utlandet 300 kr, få fyra följande num-
mer av tidningen hem i brevlådan. 

Och för dig som bor i Socknen, vilken 
trevlig present till någon utflyttad 
sockenbo!

Sätt in 200 kr, utlandet 300 kr, på 
Swish-nr 123 097 33 47 eller Bank-
giro 5049-6561, märk talongen med  
“Prenumeration + namn”. 

Skicka namn och adress med e-post 
till prenumeration@traskoposten.se 
eller posta uppgifterna till Träsko-
posten.  

Omslagsbild
Johan Svensson 
med dottern Tyra.

Foto 
Sölve Hjalmarsson 
 

Stöd Träskoposten!
För att fortsättningsvis kunna ge ut 
Träskoposten behöver vi allt stöd vi 
kan få. 

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

Långasjö Sockenråds Swish-nummer 
är 123 097 33 47 och Bankgiro är 
5049-6561. Märk talongen med “Gi-
varens namn”.

Redaktionen

Läs Träskoposten digitalt!
Besök vår nättidning som har adressen 
www.traskoposten.se. Där kan du en-
kelt ladda ner tidningen i PDF-format 
och läsa den i din dator. Där kan du 
även hitta alla tidigare nummer. Titta 
gärna in på Kalendern och få tips om 
vad som är på gång eller klicka in till 
Långasjö sockens egen hemsida som 
har adressen www.langasjo.se. 

Tipsa dina vänner som nu också kan 
följa vad som händer i Långasjö sock-
en med omnejd. 

Utgivningsplan Träskoposten 
2023

 Manusstopp Utgivning 
Nr 1 3 febr 24 febr

Nr 2  5 maj 26 maj

Nr 3 25 aug 15 sept

Nr 4  3 nov 24 nov

TACK!
Stort tack för penninggåvor som 
har skänkts till Träskoposten av: 
Mona Andreasson 
Solvig Linder 
Per Alm 
Stellan Jönsson 
Tingsryd-Linneryds 
Skogsbruksområde
Till Evy Antonssons minne 

Redaktionen

TräskopostenNr 1 Våren 2023

Nyhetsblad för           Långasjö socken

Tema: 
Framtidstro

Tema i nästa nummer
Sommarupplevelser 

Välkommen med bidrag! 
Redaktionen
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Framtidstro - Reflektion 
Kära läsare!  När du nu håller detta nya nummer av 
TräskoPosten i din hand, blickar vi alla redan fram 
emot våren. Vi väntar ivrigt på vårsol och värme.

”Nr 1 Våren 2023”; ja så står det överst på tidskriftens 
framsida. Den efterlängtade våren kommer snart att infinna 
sig. Det ser vi med tacksamhet fram emot. Året 2022 har 
vi redan lagt bakom oss. Alla dess händelser, glädjeämnen 
och bekymmer, orostider. Nu hyser vi förhoppningar om 
fred under detta nya år, en fred för alla folk och alla länder!

Här i Långasjö, liksom överallt i bygderna runt omkring 
oss, låter vi nu vår framtidstro växa och gro. Det finns så 
mycket att se fram emot i vårens tid. Det behöver inte alls 
kosta en förmögenhet, att glädjas. Vi kan snart börja ta vår 
kaffestund där ute i en lugn vrå av trädgården eller balkong-
en. Hör du fåglarnas glada kvitter? I bästa fall: Ja, visst!

Annars, om vår hörsel har börjat svika oss, så ser vi dock 
våra små vänner. Se, hur de flyger och leker i trädkronorna, 
ivriga att snart bilda par och bygga bo! Kanske tillhör du 
dem som nyss räknade dina små bevingade gäster. Det 
årliga uppropet att räkna fåglar vid fågelbordet, ja det ef-
terföljs av många. Kanske har du något att delge oss andra 
om dina iakttagelser. Skicka då in din berättelse, gärna med 
bilder, till TräskoPosten.

Redan innan den sista snödrivan smält ner, brukar det lysa 
bland trädgårdens buskar och snår. Snödroppar! Vinter-
gäck! Javisst! De ligger i startgroparna nu! Blåsipporna på 
sina alltmer gömda ställen, under hassel och bok, vill så 
gärna komma fram de också, men först bara, bara lite. Det 
gäller att veta var de trivs. Kanske då att man kan skymta 
något blått inunder allt det bruna och torra. Så fint! Ett 
vårtecken, som heter duga.

Ja, därefter kan det rentav explodera i rabatten en solig 
och varm vårvinterdag. Krokus, narcisser, tulpaner och 
pärlhyacint. Av en äldre man här i byn fick jag lära mig 
ett nytt namn på just pärlhyacint. Det var vid min fråga 
till honom:" Vet du vad den blomman heter?" Jag pekade 
på den lilla blå pärlhyacinten i vårbuketten. " Det är ju en 
brudpärla", blev det direkta svaret. Mannen hade inte sagt 
så mycket innan, faktiskt inte något. Var han verkligen 
med i samtalet?

Döm alltså om min förvåning, när han blixtsnabbt svarade 
och lärde mig ett nytt namn på denna lilla älskliga blom-
man. Brudpärla. Kanske är det ett mer lokalt "smeknamn" 
från en bygd söderut? Vackert namn är det i alla fall, och 
passar väl in även i en brudbukett.

Våra kissemissar och hundar, även de älskar tiden som nu 
nalkas. Det finns ju så många nya, spännande dofter i det 
nyutspruckna gräset. När man ser dessa våra vänner kan 
man inte ha annat än framtidstro. Våra tamdjur och säll-
skapsdjur utstrålar ett lugn och en förnöjsamhet, i de allra, 
allra flesta fall. Att vara "här och nu" är djuren specialister 
på. Ingen oro för morgondagen, endast glädje att vara här, 
nära husse & matte.

En ny lag har trätt i kraft, att även våra katter ska ID-mär-

kas. Hur detta ska gå till för omärkta katter, ja det får vi 
läsa på och begrunda. Att så sker är för kattens bästa, det 
inser vi raskt.

Nu önskar jag Dig en fin och glädjefylld dag med våraning 
och framtidstro.

Angela Fransson 

Vårblommor. Foto Sölve Hjalmarsson.

 

Onsdagen den 15 mars  
klockan 18.30  
i Café Stallet 

 
 
 
 
 
 

Servering 
Var med och påverka! 

. 
Alla val är förberedda! 
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Välkommen att medverka i Träskoposten!
Du som tycker om att skriva, bidra gärna med texter!

Skicka text- och bildmaterial till redaktionen 
eller kontakta oss om du har några frågor: 

redaktion@traskoposten.se 

Träskopostens upplägg
Redaktionen består av Eva Garami, Angela Fransson, Bo 
Bergstrand och Annika och Sölve Hjalmarsson. Vi kommer 
att arbeta på ett lite annorlunda sätt mot hittills, eftersom 
vi är få i redaktionen vill vi ha fler medskribenter, du som 
tycker om att skriva, bidra gärna med texter!

Så här är det tänkt:
Tidningen kommer att ha några fasta delar, som olika 
personer är ansvariga för. Dessa sidor eller delar kommer 
förhoppningsvis att finnas med i alla nummer:

”Inledning/reflektion” redaktionen är ansvarig

”Aktuellt i bygden” inkl. evenemangskalender, rapporter, 
nyheter, Sockenrådet/Sölve Hjalmarsson är ansvarig

”Rapport från föreningar” Annika Hjalmarsson. Till 

Koll på pensionen idag.
För livet du vill leva imorgon.

Få koll på pensionen på
sparbankeneken.se/pensionskoll

Välkommen att boka 
möte för personlig 

rådgivning

denna sida vill vi få in rapporter från aktiva föreningar i 
bygden. Även evenemang till kalendern.

”Rapport från Kommunen” Weronica Stålered

”Samhälle & hälsa” Bo Bergstrand

”Barnens sidor” rapport från skolan, ansvarig Tina 
Gustavsson

”Ungdomssidan” Anny Ursjö och Vendela Alm

”Lottas Kulturhörna” Lotta 
Odlingson

”Livet på landet” Malin Gun-
narsson

”Inredning och livsstil” Malin 
Kronmar

”Hem o trädgård”, här ingår, 
trädgårdstips, pyssel, handarbete, 
recept, husmorstips och dylikt, 
ansvarig Eva Garami. Speciellt till 
denna sida vill vi ha in en massa 
material, kom med era tips, visa 
era hantverk, trädgård, recept m.m.

”Nostalgi och hembygdshisto-
ria” Angela Fransson

”Långasjö Församling” Emmer-
ly Hidling

Utöver detta kommer Träskoposten 
givetvis ha med artiklar om det 
aktuella temat m.m. 

Redaktionen ser fram 
emot många bidrag från 
er läsare! 
På en tidningssida får det plats ca 
700 ord och en bild. Obs! Skicka helst 
text och bild separat. 

Skicka också in kommande evene-
mang till evenemangskalendern så 
får vi med det!

Skicka skrivet material, artiklar, 
foton, evenemang till: 
redaktion@traskoposten.se

Redaktionen/Eva Garami
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Vårkalendern
FEBRUARI 
26/2 kl 14:00 Bygdegårdsföreningens årsmöte

MARS
2/3 kl 18:00 Bibelsamtal i Sockenstugan

14/3 kl 14:00 Ulvamospelet på Allégården

15/3 kl 18:30 Sockenrådets årsmöte i Café Stallet

16/3 kl 18:00 Bibelsamtal i Sockenstugan

19/3 kl 13:30 Hembygdsföreningens årsmöte i 
Sockenstugan 

23/3 kl 16:30 Göran Persson visar bilder från 
Långasjö på Allégården.

25/3 kl 14:00 Elisabeth Bergstrand-Poulsensäll-
skapets årsmöte i Sockenstugan

30/3 kl 18:00 Bibelsamtal i Sockenstugan

30/3 kl 18:00  Långasjö GoIF årsmöte

APRIL
13/4 kl 18:00 Bibelsamtal i Sockenstugan

15/4 kl 10-14 Långasjö Inspirerar

15/4 kl 10-14  Öppen Gård hos Malins 
Långasjölamm 

27/4 kl 18:00 Bibelsamtal i Sockenstugan

30/4 kl 18:00 Gudstjänst i kyrkan och valborgs-
firande vid sjön. 

MAJ
11/5 kl 18:00 Bibelsamtal i Sockenstugan

25/5 kl 18:00 Bibelsamtal i Sockenstugan

VARJE VECKA
Måndagar kl 18:00 Lättgympa i gymnastiksalen  

(t o m 8/5)

Tisdagar kl 8:00 Morgonbön i kyrkan (eller 
Sockenstugan)

Onsdagar kl 14:00 Onsdagsträff i Sockenstugan

Onsdagar kl 17:00 Barngympa i gymnastiksalen

Onsdagar kl 18:30 Cirkelträning i gymnastiksa-
len 

Lördagar kl 15:00 Vi spelar Mölkky i gymnas-
tiksalen

Se även Kyrkans kalender  
på sista sidan! 

Framtidstro på gården

Detta är för oss en bild på framtidstro: En ny kalv och 
barnbarnet Theo!

Berit och Erling Karlsson, Sibbahult Charolais

Elisabeth Bergstrand-
Poulsensällskapet  

ÅRSMÖTE 
Lördagen 25 mars kl 14:00

Sockenstugan Långasjö

Årsmötesförhandlingar
Våfflor

DIKT OCH TON
Britta Mård piano

Ulla Sköldh Jonsson diktläsning 

ALLA VÄLKOMNA! 
Även icke-medlemmar!
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Funderingar om  
F R A M T I D S T R O
Vad kul, att redaktionen valde FRAMTIDSTRO som 
första temat året 2023. Passar utmärkt in i Träskopos-
tens år 21. Så tänkte jag.  Samtidigt bestämde jag mig 
att samla ihop tankar i framtidstrons riktning. Och på 
den vägen frågade jag yngre och äldre familjemed-
lemmar om deras tolkning  av det mångfacetterade 
begreppet. Det är väldigt intressant att jämföra deras 
olika åsikter och perspektiv. 

Svaren handlade om en bara försiktig optimism när det 
gäller fortsättningen av vår levnadsstandard som vi har 
idag. Kanske till och med en viss stagnation måste man 
räkna med. Men samtidigt betyder det inte att människor 
tappar livsglädjen. Tvärtom. Låt oss använda de möjligheter 
som vi själva har, utveckla dem och se det lilla i det stora!

En annan åsikt var, att värdera FRAMTIDSTRO som ett 
slags löfte. Allt rullar på. Allt ska vara bättre imorgon än 
idag. Det finns ingen anledning att förtvivla över problem 
som tornar upp sig. Positivt sinnelag som förutsättning att 
nå målet man själv har. Eller helt enkelt visa delaktighet 
i samhället. Det finns massor med möjligheter att bidra.

Äldre som har funderat på FRAMTIDSTRO ser mest 
hälsan och allt det familjära i fokus. Men också andliga 
aspekter spelar roll. Man är medveten om livets begränsnin-
gar, utgår ifrån att morgondagen kommer. Men nuet är det 
enda som räknas när blicken går framåt. Klarar vi oss utan 
vägvisning? Är vi beredda att överlämna oss utan fruktan 
och förbehåll så, som vi bekänner som gudstjänstfirare? 
Erfarenheter flyter in i vardagens beslut. Och tålamod har 
man lärt sig under åren. 

Eftersom jag själv tillhör den äldre generationen ser jag 
mig själv i en fragmenterad värld som utmanar mig att ta 
ställning till det, som omger mig. Jag kan inte leva utan 
FRAMTIDSTRO.  Men, den varierar.  FRAMTIDSTRO 
tolkar jag som ”jag utgår ifrån”, eller ”jag hoppas på det 
bästa” eller kanske ”det ordnar sig”. Alla dessa funderingar 
ser helt annorlunda ut i praktiken. Nämligen vad som domi-
nerar det vardagliga är det praktiska och ofta det spontana. 

Full av FRAMTIDSTRO är jag alltid, när jag ser på våra 
barnbarnsbarn. På bilden ser man Sophie, 9 månader 
gammal. Just nu lär hon sig att komma framåt. Och målet 
är en enkel vattenflaska. 

Varje dag hör och läser jag om fruktansvärda situationer. 
Hur ska jag förhålla mig i relation till dessa? Jo, jag kan 
tänka positivt, jag kan berätta om saker som är glädjande. 
Fantasin har inga gränser.

 Redan nu ser vi de första vårtecknen i naturen. ”Tillit som 
skapar världen” formulerade Karin Boye i diktsamlingen 
”För trädets skull”. Här några rader ur dikten:

”Ja visst gör det ont när knoppar brister.
Varför skulle annars våren tveka?   
Varför skulle all vår heta längtan
bindas i det frusna bitterbleka?
Höljet var ju knoppen hela vintern.
Vad är det för nytt, som tär och spränger?
Ja visst gör det ont när knoppar brister,
Ont för det som växer och det som stänger.”

Karin Boyes FRAMTIDSTRO varade länge. Hon var 
ensam på sin väg. Medveten och modig. Varje tid har sina 
utmaningar. Går vi dem till mötes. För framtidens skull!

Jutta Beer

Sophie 9 månader på väg mot målet.

Öppen gård hos 

Långasjölamm
Lördagen den 15:e april kl: 10.00-14.00
Nyfödda lamm, utställare och barnaktiviteter.

Mat och fika säljs av:
• Kalmar kebab grillar lammkebab på plats.
• Ekenäs hantverksbageri grillar kebabbröd 

samt säljer sitt fantastiska bröd och fika.
• Voxtorpsgården säljer lunchkorv samt  

KRAV-fläsk att köpa med hem.  

VÄLKOMNA
Entré: 50 kr/person eller 150 kr/familj

Man tvingar sig inte till respekt, 
man lever sig till den. 

Gertrud Lilja
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har små hål borrats, perfekta tillhåll för insekter. Man kan 
själv se hur de bonar om sig genom att plugga igen hålet 
med sand eller lera. Andra lämpliga material är perforerade 
tegelstenar och annat krafs, ja kottar; vad som helst som 
går att bygga bo i....

Trädgårdsägare kan bl a tänka på att lämna delar av sina 
trädgårdar oklippta för att bjuda in pollinatörer. Om detta 
och annat kan man läsa på informationstavlorna.

Projektpengarna är till 50% finansierade av staten och 
Naturvårdsverket genom LONA, Lokala Naturvårdssats-
ningen, där även privatpersoner kan initiera projekt och 
få hjälp av kommunen att söka pengar. Att anlägga ett 
insektshotell är dock inte särskilt kostsamt, det gjordes på 
ideell basis i Nyttoparken i Vissefjärda. Hanna berättar 
att ängsblommor som blåklint och vallmo även såtts på 
hotellens tak!

Förhoppningsvis ska projektet ha en pedagogisk roll i att 
sprida kunskap om vad vi människor kan göra lokalt för 
de vilda pollinatörernas överlevnad.

För projektets tillblivelse just i Långasjö, kan vi även tacka 
Sirpa Heinonen, boende strax intill, som länge propagerat 
för ängsblommor på platsen.

Text och foto Bo Bergstrand

Framtidsprojekt
Hur står det till med våra pollinatörer?
Genom ett alltför ensidigt utnyttjande av skog och 
mark har andelen pollinatörer, till vilka räknas 90% 
av alla insekter, minskat drastiskt. Följderna är kända; 
minskade skördar, större sårbarhet för sjukdomar, 
arters utdöende. Det är ingen dans på rosor längre i 
vår natur! 

Samtidigt kan vi nu se ett helt nytt intresse för de allra 
minsta krypen - det är som om vi bortsett från alla deras 
fantastiska egenskaper, och behöver upptäcka dem och kan-
ske även hjälpa dem på traven. Jag skulle tro att framtidens 
människor kommer att utveckla större empati och förståelse 
för insekter, då bara en bråkdel av deras liv egentligen är 
känt för oss människor.

En intressant nutidstrend är att bygga ”hotell” åt insek-
terna på platser där de gör nytta och kan övervintra. Bara 
ordet ”hotell” indikerar att vi börjar förstå insekter ur ett 
mänskligt perspektiv. Dessa pionjärinsatser kan även skådas 
mitt i Långasjö, samt vid solcellsparken i Emmaboda och 
utanför caféet i Vissefjärda. Avsändaren är Kommunen och 
Emmaboda Energi, som även satt upp informativa skyltar 
och anlagt små ängsmarker intill hotellen. Där har de sått 
in ängsblommor för att efterlikna gamla tiders slåtterängar 
och blommande hagar.

Jag får en intervju med miljöinspektör Hanna Tapper på 
Emmaboda kommun. Hon berättar att en bidragande 
orsak till projektet var, att Emmaboda Energi hade ett 
antal stubbar som inte lämpade sig för att flisas. I dessa 

Vandrarhemmets annex; Insektshotellet i Långasjö! I kanten av ”Frök-
namossen”.

Kommunens insektshotell i närbild med borrade hål.

långasjö inspirerar  
15 APRIL

Vi hoppas att lördagen den 15 april blir 
en härlig vårdag.
Vi räknar med att de nyfödda lammen 
skuttar omkring hos Malin i Östregår-
den.
Många aktiviteter pågår samtidigt – som 
när vi arrangerade Skörderundan för 
några år sedan.
Hantverkare, butiker, loppisar mm. Vi 
kommer att annonsera detaljerna när 
allt är klart.
Utegymmet på Backegårdsvägen invigs 
också den här dagen. 

Så boka redan nu in 
den 15 april i kalendern!

Hör av dig om du vill medverka med 
försäljning eller utställning!

Långasjö Sockenråd
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Rödakorsgruppen i 
Långasjö 
Onsdagar inbjuds det till Onsdagsträff kl 14:00 i sockenstu-
gan i samarbete med Långasjö församling. Ibland besöker 
vi Allégården med fika och gemenskap. Valborgsmässofi-
randet vid sjön är en annan aktivitet. Kanske arrangeras 
en utflykt till något intressant resmål.

Varje lördag träffas en skara pigga pensionärer i Långasjö 
för att motionera tillsammans. Under sommarhalvåret 
spelar vi boule på skolgården och på vintern hyr vi gymnas-
tiksalen. Då blir det kubb eller mölkky. Mölkky är ett finskt 
kägelspel med poängräkning. Vem som helst kan vinna 
med lite tur och skicklighet beroende på dagsformen. Det 
viktigaste är möjligheten att träffas, skratta och röra på sig. 
Röda Korset i Långasjö har ordnat dessa friskvårdsträffar 
under några år. Det är ingen åldersgräns. Alla blir glada 
när opensionerade ungdomar utmanar! 

Har du fler idéer och önskemål? Vill du vara aktiv i Röda-
korsgruppen? Kontakta Britta Fransson 070-3175744 eller 
Sölve Hjalmarsson 070-8472768.

Dags att spela Mölkky!

Långasjö skytteförening 
vill också bidra med lite aktiviteter i socknen. Varje sön-
dag från september fram till april skjuter vi luftgevär i vår 
skyttehall i källaren på Allégården mellan 17.30-19.00. Vi 
skjuter på tavlor med elektronisk markering eller på pap-
perstavlor. Under säsongen åker vi på lite olika tävlingar. 
Kontaktperson Henrik Njudahl 070-6159011 eller Paulina 
Alexandersson 070-8987832.

Vi bedriver även skjutningar på vår viltbana i Allgunås 
under våren och hösten. Det finns både möjlighet till bok-
ning och schema för allmänna skjutningar utan bokning. 
Skjutning sker på viltmål med elektronisk markering. Kon-
taktperson för frågor och bokningar är Martin Björehag 
073-0585012

Skyttehallen på Allégården.

Viltbanan i Allgunås.

Långasjö Föräldraråd 

I Föräldrarådet värnar åtta föräldrar (som blivit nominera-
de och tackat ja) till ett närmare samarbete runt omkring 
förskola och skola. 

Under två år deltar man aktivt på möte med pedagoger, 
lärare & rektor för att gemensamt bygga och stärka kopp-
lingar och aktiviteter mellan föräldrar, barn och skola.

Önskar du att vi tar upp något- tips, idéer, önskemål, för-
bättringar eller förslag? Maila oss då direkt, så tar vi alltid 
upp det på nästkommande möte: 
langasjoforaldrarad@gmail.com

Årsmöte

               
               

Långasjö GoIF
Torsdagen den 30 mars 
kl. 18.00 i klubbstugan

Välkomna
Styrelsen 
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Rapport från Hembygds-
föreningen
Långasjö Sockens Hembygdsförening gör ett mycket 
viktigt arbete i att förvalta vårt historiska arv, vårt 
kulturarv och alla gamla byggnader som vittnar om 
vår historia här i Långasjö. 

Vi behövs för att kunna bevara all den kunskap som vi ärvt, 
att lämna vidare till nya, kommande generationer och dela 
med oss av alla minnen och berättelser från förr. Vi har 
flera museum att förvalta: Klasatorpet, Återvändarnas rum 
i Guldgrävarstugan, Lilja-samlingen m.m.

Det är mycket som händer nu i Långasjö Sockens Hem-
bygdsförening. Nästan hela styrelsen är ny. Det är inte 
lätt alla gånger att hitta engagerade som vill lägga tid och 
arbete i en ideell förening numera. Vi har haft tur som har 
fått in flera nya, engagerade, yngre pensionärer, men det 
behövs fler. 

Föreningens framtidstro är att hitta fler som vill engagera 
sig i bygdens historia, som vill hjälpa till att jobba på Klasa-
torpet, kanske vill guida grupper, hjälpa till med underhåll, 
eller med att förvalta våra historiska samlingar, göra dem 
tillgängliga för fler. Hör av dig till någon i styrelsen, om 
du är intresserad! Vi har just genomfört en guidekurs och 
det blir eventuellt fler om intresse finns.

I sommar kommer vi förhoppningsvis kunna ha öppet 
som vanligt på Klasatorpet och midsommar kommer att 
firas enligt tradition. Våffelstugan drivs i sommar av Sissi, 
Långasjö Vandrarhem. 

Eva Garami

Hembygdsföreningens styrelse består av:
Ordförande: Jan Bonell 
Sekreterare: Ann-Helene Johansson
Kassör: Christina Johansson
Ledamöter:
Eva Garami
Göte Svensson
Karl-Erik Lennartsson
Marie Berg
Britt-Marie Fransson
Britt-Marie Sunesson
Suppleanter:
Andreas Garami
Britt-Marie Klasson
Lars-Gunnar Franzén

Vi tar gärna emot nya medlemmar!
Genom att gå med i Långasjö Sockens hembygdsför-
eningen kan du stödja och påverka verksamheten. 

Årsavgiften är 100 kr/person

Medlemmar har fritt inträde till Klasatorpet.

Betala gärna in till bankgiro: 5454-8680 eller swisha 
till 123 555 95 47.

Skicka med text "Medlemsavgift", namn och din 
e-postadress.

Gå gärna in på vår hemsida för aktuell information 
och kontaktuppgifter: 

www.hembygd.se/langasjo

Klasatorpet om våren. Foto: Eva Garami.
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Bygdegården
Långasjö bygdegård har under förra året anordnat 
veterantraktorpulling, bio för barn och vuxna på sport- 
och höstlov, konsert och teater i samarrangemang 
med Riksteaterföreningen, varit medarrangör till 
”Världens-barn-galan”. Dessutom har bygdegården 
hyrts ut till föreningsmöten, företagsutbildningar och 
konferenser, amatörteater, studentfest, bröllop, födel-
sedagar, minnesstunder, dopkalas och andra fester.

De privata kalasen har dock inte återkommit till vanlig 
nivå efter pandemiåren. Om detta beror på att vi vant oss 
av med större kalas, har sämre ekonomi eller något annat, 
låter jag vara osagt.

Långasjö Bygdegård erbjuder fräscha lokaler, i olika stor-
lek, att hyra för alla över 25 år. Det finns solceller på taket 
och lokalen värms med pellets. Vi har projektor och stor 
bioduk, ljudanläggning med bluetooth-adapter, så du enkelt 
kan köra din spellista från mobilen. Köket är fullt utrustat 
med servis, bestick och glas för 180 personer samt skålar 
och serveringsbestick. Det finns vaser och olika ljusstakar 
att använda. Köket har vanlig spis, varmluftsugn och stor 
kaffebryggare. Vi har också ett pingisbord, om du blir 
sugen på en match!

Välkommen att hyra vår fina Bygdegård!

Bygdegårdsföreningen gm Berit Karlsson

Vega, Elvira och Alma förbereder bion och viker popcornbägare

Fullt hus vid sportlovbion. Wilhelmina Walfridsson när hon vann SM-Brons. Foto. Åsa Karlsson

Långasjö Hästsportklubb
2022 var året då vi fick vår första pararyttare Wilhel-
mina Walfridsson i föreningen. Wilhelmina kvalade in 
till SM i dressyr tidigare under våren och första helgen 
i juni var det dags för SM-tävlingen i Strömsholm.

Wilhelmina bodde i Långasjö fram till 2006 då hon var åtta 
år, sedan flyttade familjen till Broakulla. Det gick bra för 
Wilhelmina och hon placerade sig på en bronsplats. Grattis 
än en gång till SM-bronset och bra kämpat.

Vi har flera ryttare som tävlar både i hoppning och dressyr 
och vi är väldigt glada för att de också vill representera vår 
förening.

När ni läser detta har vi haft vårt årsmöte och Tuija Strand 
har valt att avgå i styrelsen efter nästan 20 år. Tuija kommer 
att fortsätta hjälpa till på aktiviteter. 

Vi kommer även i år att anordna Dressyrtävlingar och vi 
kommer också att ha en Hopptävling som vi inte haft på 
några år. Positivt är också att vi fått fler aktiva medlemmar 
både yngre och äldre. 

Ridhuset hyrs regelbundet ut till Kaninhoppning under 
vinterhalvåret. Då är man välkommen att gå dit och titta. 
Geysir Islandshästförening är också i vårt ridhus och tränar 
under vinterhalvåret. Vi har även hyrt ut till olika träning 
med hund.

Föreningen är anslutna till Panta Mera och vill du skänka 
din pant som gåva till föreningen är du välkommen att 
lägga det i soptunnan som står vid dörren. Du kan också 
ställa din påse ihopknuten utanför dörren så tar vi gärna 
hand om den.

Långasjö Hästsportklubb har även en Facebooksida om 
du vill följa oss.

Susanne Gustavsson
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Många andra varor fanns till för-
säljning, idel närproducerade och 
jordnära produkter. I snickarboden 
serverades kaffe vid brasan och ute 
kunde man njuta av både korv och 
glögg. Knallarna var goda vänner till 
Sverker från Kalmar och Karlskrona 
samt grannen Malin från Långasjö 
Östregård. 

Släktgården i Parismåla ägs idag av 
Sverker Arnesson. Han är son till 
Vanda Karlsson, som växte upp på 
gården. Som barn vistades Sverker 
ofta där hos mormor och morfar. 
Gården har funnits i släkten i sex 
generationer. 

Sverker berättar, att syftet med jul-
marknaden var bland annat att lyfta 
fram Parismåla och inbjuda folk att 
uppleva ”livet på landet”. Att han dessutom kunde presen-
tera sin mamma Vandas fina hantverk, var en bidragande 
faktor. Sverker och hans medarbetare var efteråt nöjda med 
sin dag. Man hade räknat till mer än hundra besökare. Om 
det blir en fortsättning nästa år? Ja, det är nog inte uteslutet! 
Grattis Parismåla! Detta är väl framtidstro! 

Sverker hälsar och tackar alla som kom och alla som hjälpte 
till att förverkliga drömmen om en julmarknad i Parismåla. 

Text och foto: Annika Hjalmarsson

Julmarknad i Parismåla
Parismåla är långt ifrån störst bland byarna i Långasjö. 
Den är snarare en av de mindre. Icke desto mindre 
inbjöds det i advent 2022 till julmarknad på Parismåla 
202. 

Lördagen 26 november inbjöds till Julmarknad i Parismåla. 
Det var Sverker Arnesson som slog upp portarna till sin 
gård. Ljuslyktor och eldar förhöjde stämningen både ute 
och inne. Bland ”knallarna” märktes bland andra Isabelle 
Arnesson och hennes sambo Isak Aspegren, från Kalmar. 
Bland varorna på deras bord fanns många alster tillverkade 
av Isabelles farmor, Vanda Karlsson 91 år, både vantar, 
sockar, sjalar, hembakat och ljusstakar.  

Isabelle Arnesson och Isak Aspegren säljer farmor Vandas alster. 

Nöjd tomte, Sverker Ar-
nesson, framför snickar-
boden/kaffestugan.

Barngympa Långasjö
Vi är två Långasjö-tjejer som håller i barngympan, 
Marlene 15 år & Lova 18 år! Vi tycker det är superkul att 
se barnen springa runt i hinderbanan! Det är omkring 
15 barn som har skrivit in sig, vilket är otroligt kul! 

Vi hoppas på att det kommer ännu fler gympasugna barn, 
som är mellan 2-6 år (med målsmans sällskap). Det krävs 
igen föranmälan och ni är välkomna de gånger som ni har 
möjighet! Hoppas vi ses!!

Onsdagar kl.17-18, 
Långasjö Gymnastiksal 

Sista gympan innan jul, kom 
Tomten på besök! Ivar, Min-
na, Leonora och Kasper blev 
så överraskade!

Välkomna hälsar Marlene 
och Lova, Långasjö GoIF!
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Vi unga -  
Sveriges framtid! 
Anny Ursjö och Vendela Alm informerar och funderar.

Framtidskoll
Då temat är “Framtidskoll” på detta numret, så tyckte jag 
och Vendela att det hade varit bra att skriva om något, som 
förmodligen många funderar på - gymnasiet! Jag är absolut 
inte någon “gymnasieexpert”, men jag satt i samma sits som 
flera av er gör nu förra året, så jag vet hur det är att inte ha 
någon aning om vad man ska förvänta sig av framtiden, 
framförallt gymnasiet. Jag kommer försöka berätta om 
gymnasievalet, hur jag upplevde första terminen i gymnasiet 
och tips till blivande gymnasieelever.

Jag heter Anny och jag går i ettan på gymnasiet med inrikt-
ningen estet - bild och form. Jag vet, inte det mest populära 
valet, enligt flera, men det är det jag gillar att göra, samtidigt 
som att det är högskoleförberedande. Jag har inte riktigt så 
mycket koll hur framtiden kommer se ut för mig, men det 
hade varit kul att göra något inom det kreativa skapandet. 
Skriva böcker, rita konceptkonst, animera, osv. Något som 
till slut kan få mig att hamna i eftertexten av någon stor film 
alla har sett. Fast att jobba i ett katt-kafé hade inte varit fel 
heller. Räkna med att se både mig och Vendela mer framåt 
här i tidningen! 

Gymnasieval 
Många är nog inte säkra på vad man vill bli i framtiden, så 
därför kan gymnasievalet vara lite knepigt, särskilt när man 
blir påverkad av föräldrar, kompisar och betyg. Här har jag 
några tips som jag tog användning av. Tänk på att det är du 
som ska orka dessa 3 åren, inte dina föräldrar eller vänner, 
så välj något du tycker är roligt! Våga skugga och att vara 
med på gymnasiemässan och andra aktiviteter på skolorna 
(om det finns möjlighet). Något som jag tycker är värt att 
nämna är att man alltid får möjligheten att välja om, även 
om man redan börjat i en klass. En syv lärare ska finnas i 

alla skolor och kan gärna 
hjälpa dig. 

Vad borde du 
förvänta dig? 
Det kan bli lite overwhel-
ming i början med en ny 
skola, nya klassrum, nya 
lärare, nya klasskompi-
sar, osv. Listan kan bli 
hur lång som helst. Tänk 
på att du inte är ensam, 
förmodligen så känner 
dina klasskompisar li-
kadant. Det kan kännas 
spännande, jobbigt och 
ovant i början, men bara 
efter några veckor så kan 

det kännas som att du 
gått där mycket längre än 
vad du har. I min skola 
är lärarna väldigt snälla, 
alla känns mer mogna 
och miljön är väldigt 
trevlig. Om du har några 
frågor så är det bara att 
fråga någon lärare, eller 
kanske någon i klassen 
över dig, så kommer de 
gärna hjälpa till.

Var beredd att ta 
ansvar
När jag frågade mina 
lärare i högstadiet om 
ski l lnader på gymna-
siet och högstadiet sa 
de oftast att “det är mycket mer ansvar”, men vad betyder 
egentligen det? Detta är något ni säkert hört hundra gånger 
sedan förskoleklass, men för mig har det inte riktigt känts 
verkligt förrän nu. Nu är det faktiskt ditt ansvar att ta vara 
på lektionerna. Lärarna har inte samma ”uppvaktning” då 
de bara gör sitt jobb att lära ut, inte att “barnvakta”, om 
man kan säga det så. Om man har missat något/varit sjuk 
är det viktigt att fråga andra klasskompisar eller lärare. Ett 
tips är att försöka hänga med i början, annars är det chans 
att du kommer få det jobbigt längre in i kursen sen, när det 
väl är prov eller liknande. 

Ät frukost!
Om du pendlar får du förvänta 
dig att vakna tidigt och ofta 
komma hem senare. Man 
kommer vara tröttare, då 
det förmodligen blir längre 
dagar, särskilt om man tar 
på sig extra hobbys utanför 
skolan. Eftersom dagarna blir 
så annorlunda är det lätt att 
skippa frukosten, vilket bara 
bidrar till tröttheten ännu mer. 
Frukosten är viktig!!! Den 
behövs för att funka som bäst 
och orka med de långa dagarna! Jag brukar göra frukost 
dagen innan som jag ställer in i kylen. Det kan vara från 
frukt, yoghurt, osv till t ex en riktigt god overnight oats 
(det finns flera recept på nätet) som jag sedan äter på tåget. 

Det var allt för denna gången! Vendela och jag kommer 
framöver att skriva i tidningen, så se fram emot en presen-
tation om oss tills nästa släpp. ;) 

Vill du skriva här? Hör gärna av dig till mig, 
annyursjo@yahoo.com

Anny Ursjö och Vendela Alm

Anny Ursjö

Vendela Alm.
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När jag blir stor vill jag bli lärare. ALVA

När jag blir stor vill jag bli lärare. KLARANär jag blir stor vill jag bli polis. MOA

När jag blir stor vill jag jobba med maskiner. FRANS

När jag blir stor vill jag bli lärare. ADRIANA

När jag blir stor vill jag bli polis. VILGOT

Jag vill jobba på Mc Donalds. HARRY

När jag blir stor vill jag jobba på Mc Donalds. BIANCA

F-klassens drömjobb
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Till planeten
Du finns i mitt hjärta
du är en väldigt fin planet
men krig vill vi inte ha
så ge denna planet det den vill ha
denna stund var fin
ha en bra dag
så syns vi nån dag
bara du och jag

Elias 

Tänk om......
tänk om det någon gång blir
där djuren är fria
där dom inte behöver
sitta instängda hela livet
där dom inte behöver bli
testade på
där dom inte behöver vara rädda för oss
tänk om

Olympia

Framtiden
Jag tror att det är fint i himlen.

Jag tror att min släkt är där.
Jag tror att alla har sett mig, alla mina vänner.

Jag tror att alla mina vänner hejar på mig.
Alla är glada att jag kommer. 

Elicia 

Framtiden
Det har varit många skjutningar i Sverige

dom ska stoppas.
Det ska vara fred på jorden

krigen ska stoppas.
Misshandel ska stoppas.

Svält ska stoppas.
Då blir det en bra framtid.

Linus 

Min framtid
har kompisar
har ett hem

har mat och vatten
har ett jobb

har kul
har hund

min framtid ser bra ut
Jennie

Den här känslan...
jag tror på oss

jag tror på världen
jag tror att vi blir bättre varje dag som går

jag tror att vi kan hjälpa varandra
men varför finns den känslan

att det inte blir bra
varför finns den känslan

som förstör dan
My 

Min karriär i fotbollen
Just nu kanske jag slutar.

Men sen kanske det blir bättre.
Det blev bättre, just nu spelar jag VM.

Just nu kanske jag vinner.
Just nu kanske jag förlorar.

Just nu kanske jag blir besviken.
Just nu kanske jag blir arg.

Just nu kanske jag blir ledsen.
Sen kanske jag vinner en annan gång.

Malte 

När jag blir stor
Jag drömmer om en gård
Jag drömmer om en häst

Jag drömmert om framtiden
Alma 

Jag drömmer om
Jag drömmer om att bli en snickare.

Jag drömmer om att få en epa traktor.
Jag drömmer om att få äta godis.

Jag drömmer om att få en volvo.
Adrian 

Min vän!
-Hunden

-Hunden är lekfull och kelen
-Hunden springer, skäller och dreglar

-Hunden gör mig glad och stolt
-Hunden är min vän, nu och i framtiden. 

Allis 

Jorden

tänk om det var fred på jorden
tänk om alla fick äta sig mätta

tänk om alla fick dricka rent vatten
tänk om det var lika bra på jorden som vi önskar

Adam 

Dikter skrivna 
av barnen i 
klass 4-5, 

Långasjö skola
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Frihet
jag tänker att vi kan förbättra jorden

annars dödar vi allt
vi måste förbättra jorden

jag vill vara fri som en fjäril
jag vill vara fri som en fågel

jag vill inte ha krig
jag vill vara fri!

kan ni göra det?
Amelie

Det spelar ingen roll
Det spelar ingen roll hur gammal man är

Det spelar ingen roll vilken hudfärg du har
Det spelar inge roll vilka åsikter du har

Eller vilka olikheter det finns
För alla har rätt till mat och vatten

För all har rätt till att leva
Ines 

VÄRLDEN

Tänk om världen hade strålat av ljus och liv
och tänk om världen hade haft frid.

Men dag efter dag är världen samma gamla elände
och människorna har inte gjort det bättre,

ärligt talat faktiskt sämre.
Och just nu är allt här på jorden grått 

det finns inget riktigt liv som det fanns förut. 
Men i framtiden så kan världen vara i färger, liv, frid

och underara människor.
Men det händer bara om alla hjälps åt och då måste vi börja nu

inte i morgon eller på måndag - det måste ske nu!
FRAMTIDEN BÖRJAR NU!

Thilde

JULA
Jag drömmer om att jag får alla saker på Jula.
Jag drömmer om att jag har 100 höns.
Jag drömmer om att jag blir bonde.
Jag drömmer om att jag får en traktor.
Jag drömmer om min framtid.

Leo 

Husdjur
Katt eller hund
Stor eller liten
Fluffig eller inte

Spela roll
De kommer att vara där för dig i framtiden ändå

Johanna

Min framtid
Jag vill bli lastbilsförare

Jag är 11 år gammal
Jag är bra på att köra bil

Jag vill ha en impala när jag blir stor
Jag vill ha en bondgård

I framtiden kommer alla köra elbilar
I framtiden kommer alla vara fattiga

I framtiden kommer alla rika ha dyra hus
Vilgot 

Djuren
Djur skadas varje dag

av smink, plast och sopor.
Djur skadas varje dag

för människor bara tänker på sig själva.
Vi måste tänka mer på djuren på vår jord

för det var faktiskt dom som var här först.
Vi måste börja visa respekt och vara tacksamma
för jorden skulle inte vara detsamma utan djuren.

Alva 

Framtiden
Medan jag sitter här år 2023

så kanske någon åker i en flygande bil
på mars - om tusen år.

någon leker med vänner från en annan galax
nu bygger folk rymdraketer och satelliter

och försöker hitta en annan galax
att fly till och bara lämna denna. 

Ludvig

Solen
solen är viktig
solen behövs

solen gör oss varma
om några år kan den dö

ingen vet
bara framtiden

Oliwer
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Harebo gård och  
silversmide
I Norra Harebo finner ni oss, Jenny Borg och David 
Franzén, från Harebo gård och silversmide. Vi jobbar 
båda i smedjan med huvudsakligen smyckestillverk-
ning i silver 925. Jag jobbar heltid med tillverkning 
och försäljning i vår butik samt i Hantverkshuset i 
Målerås och framöver även som kursledare. David 
har sitt huvudarbete på Södra där han kör hjullastare, 
men den övriga tiden finner ni även honom i smedjan 
och i traktorgrävaren. 

Min enskilda firma Silfver by Borg har vuxit fram under 
2022 och nu har vi även ett samarbete med Studieförbundet 
Vuxenskolan i Kalmar län, där vi gemensamt, under våren, 
anordnar ”prova på dagar” i silversmide, vilket innefattar 
smyckestillverkning i silver 925. Just nu är de kurser som är 
tillgängliga fullbokade, vilket vi tycker är jätteroligt, ökar 
intresset öppnar vi upp för flera dagar. 

I november 2022 öppnades butiken i smedjan upp och 
tanken med den är att det ska vara ett komplement till 
vår försäljning i Hantverkshuset i Målerås, då inte alla har 
möjlighet att ta sig dit. Fram till 1 april är våra huvudöp-
pettider måndag-onsdag 10 – 15, men vill man komma en 
annan tid går det bra att höra av sig till oss. Det finns en 
ringklocka på dörren till smedjan, så är det låst går det bra 
att ringa på den, då hör vi in i huset. I butiken finner ni även 
keramik av stengods som tillverkas av Johanna Bergqvist 
och ett smakprov av vår lärare Alfonso Pobletes smycken.

För övrigt kan ni finna oss på olika marknader runt om i 
trakten och förhoppningsvis kommer även en vårmarknad 
att kunna anordnas på gården och om allt går som det 
ska, planeras marknaden i början på maj. Vi kan även vara 
tillgängliga för olika event, om man vill göra något tillsam-
mans med vänner eller t ex en arbetsgrupp. Vi har loftet 
till uthyrning för konferens eller festligheter med tillgång 
till projektor och wifiianslutning. Vill man, kan man även 
utföra något i smedjan i samband med detta om man t ex vill 
prova på att göra sitt eget smycke. Vi är öppna för förslag. 

Under vintern har ett nytt arbetsrum byggts fram med 
fläktsystem och värme som förhoppningsvis kommer att 
stå färdigt, när första kursen ska äga rum i mars. Vi för-
söker hela tiden att förbättra vår arbetsmiljö och försöker 
hitta mer miljövänliga alternativ. Det är en hel del medel 
som inte är så bra för oss människor att både andas in och 
få på huden. Vi kommer t ex att byta ut svavelsyra mot 
citronsyra och vi polerar våra smycken med diskmedel i 
trumlaren istället för tvål. Det är ju faktiskt jag själv som 
ansvarar för att vi ska kunna arbeta länge med detta utan 
att dra på oss ohälsa.

Som sagt - 1 april öppnar Hantverkshuset i Målerås igen 
och där hjälps vi åt att sälja varandras alster. En mycket bra 
lösning tycker jag. Det bidrar till att vi från 1 april till 30 
september kan ha öppet varje dag. För tillfället är vi åtta 
hantverkare under samma tak och det tillverkas allt från 
glas, ekologiska rengöringsprodukter och keramik till virkat 
och stickat mm. En härlig mix tycker jag. Det finns något 
för alla. 

Nyheter och uppdatering-
ar finner ni på Facebook, 
Instagram och Hemsida: 
silfverbyborg.com

Varmt välkomna hem till oss!
Jenny Borg
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Inredning och livsstil
Jag heter Malin och driver inredning/livsstilsbutiken 
Butik Norregård i Skallebo sedan tio år. Jag kommer 
dela med mig av min passion för inredning och att 
driva butik framöver här i Träskoposten. 

Att driva Butik på landsbygden gör att det blir lite mer 
säsongsbetonat. När de hektiska julmånaderna är över som 
många av oss upplever går alldeles för fort så kommer det 
en lugnare period januari-februari. De kallas långsamheter-
nas månader har jag hört, de går dock alldeles för fort för 
min del. Julen städas ut, det ska inventeras och fixas med 
det som inte hunnits med under resten av året. Har längtat 
efter att ge några väggar en ny kulör och valet föll på en 
varm och välkomnande skogsgrön färg. Känns alltid bra 
att börja året med att förändra i Butiken och att åka några 
dagar till Stockholm på mässa.

Att besöka Formex Inredningsmässa i mitten av januari 
kickar igång det nya inredningsåret. Det var extra kul i år 
eftersom det varit inställt i januari de senaste två åren pga 
pandemin. Det är Nordens största mässa för oss som dri-
ver Butik och bjuder på massor av inspiration, möten med 
leverantörer och trevliga föreläsningar. Jag brukar alltid 
välja några nya leverantörer och i år blev det tre stycken. 
Det pratas alltid så mycket om årets trender, personligen 
tänker jag inte så mycket på det när jag handlar in årets 
sortiment. Jag handlar alltid med hjärtat och brukar säga 
att inget jag inte skulle vilja ha i mitt eget hem ska landa i 
Butiken. Allt är noga utvalt och handplockat av en mängd 
olika leverantörer. En mix av nytt/vintage och återvinning 
är min passion. Det är såklart mycket fokus på miljön som 
i alla andra branscher. Vi måste tänka nytt och hållbart. 
Material som linne i tex dukar, kökshanddukar. Återvunnet 
glas som blir till nya vaser, återvunnen bomull från kläd och 
textilindustrin blir till nya plädar och kuddar. Återvunnet 

Nymålade väggar i en skogsgrön ombonad kulör.

trä blir till nya bord, skåp m.m. Mina kunder har under 
dessa tio år definitivt blivit mer miljömedvetna. Det känns 
ju bra att vi alla tänker och bidrar med det vi kan. 

Varmt Välkommen till Butik Norregård
Malin Kronmar 

Hållbara materialval. Kökshanddukar i linne. Salladsbestick av olivträd 
som inte längre ger någon skörd. För varje träd som tas ner planteras 
ett nytt. Pläd av återvunnen bomull. Bordet som skymtar är ”nytt” av 
återvunnet trä. Bra för både miljö och plånbok. Bild från Formex-Inredningsmässa.

Bild från butiken i Skallebo.
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Huset i Bågsjö med äppelallé och hunden Leo. 

Färdigrenoverade fönster och nymålade fasadbrädor och fönsterfoder. 

Solcellsanläggningen.

Cirka 140 år gamla fynd hittade i isoleringen.

Husrenovering med  
framtidstro
Man kan bli rädd och nästan ge upp hoppet om 
framtiden p.g.a. allt det som händer på vår jord och 
i vår närhet just nu. Krig, hotande klimat-katastrof, 
pandemi och allt våld i samhället… listan kan bli lång. 

I allt detta har vi valt att fokusera på att renovera ett hus, 
kan kännas oviktigt i sammanhanget, men jag tror att vi 
alla mår bättre av att göra något vi brinner för och lägga 
vår energi på det vi tycker är kul och viktigt för oss.

Min tro på framtiden ligger i att vi människor får upp ögo-
nen för klimathotet, att vi tar det på allvar och att vi alla 
försöker göra det vi kan. Att vi så många som möjligt går 
tillbaka till rötterna och tar beslut som gynnar miljön och 
inte förvärrar. Några tips är återbruk, köp sånt som någon 
annan inte vill ha längre, besök loppisar och återbruk. Tänk 
till innan du köper nytt! Behöver jag verkligen detta? Bygg 
om, sy om, laga, måla om etc. Vi som bor såhär på lands-
bygden kan ju odla mycket själva, det är mycket nyttigare 
med egenodlade grönsaker, kryddor, bär och frukt. Du vet 
vad du äter och påverkar inte miljön som stora monokul-
turella odlingar gör.

Nu till huset i Bågsjö. Det går långsamt med renoveringen, 
det märks att vi inte är så unga längre. Men vi har hunnit 
en liten bit på vägen iallafall. Åtta fönster med karmar är 
renoverade, målade och kittade, sex stycken av dem sitter 
på sin plats nu. Vi har även spikat upp en del nymålad 
panel på framsidan av huset och fått upp foderbrädorna 
runt fönstren på vänster sida om verandan. Vi tillämpar 
återbruk på allt som går, det som är väldigt dåligt byts ut till 
återbrukat material och detaljer från annat håll. Andreas har 
under årens gång samlat på sig massa material som andra 
slängt ut, rivit ut, nu kommer mycket till användning. Vi 
vill använda naturliga material som inte påverkar miljön 
så mycket. Trä, papper, sten, kalk, lin, ull, linolja, hampa 
är några jag kan nämna. 

Den gångna veckan har vi plockat ner brädorna i innertaket 
i ett av rummen, de kommer att spikas upp igen och ev 
målas med kalkfärg eller kanske ska de tapetseras in. Vi fun-
derar på vad vi ska använda som isolering, det kanske blir 
återvunnet tidningspapper i form av pappersfiber (ekofiber) 
som kan sprutas in. När vi plockade ner innertaket gjorde 
vi en massa roliga fynd ibland sågspånen som tjänat som 
isolering. Tidningspapper från 1880-talet, skrifter, kuvert 
och andra pappersföremål. Vi hittade även ett helt lieblad, 
flera andra järn-saker, tygbitar, svart jeanstyg, trasiga klä-
desplagg, trädetaljer, stenbitar, glasbitar och två stycken 
släggor, se foto nedan, användes dessa som vapen tro?

I våras började ett bygge ta form längst bort bakom huset, 
bygget uppfördes av Andreas av sparat virke och på det 
kom takplåt som legat hemma i många år. På det taket har 
sedan solceller monterats och är igång med elproduktion 
sedan i början av augusti. Vi tror att vi ska kunna producera 
tillräckligt med energi som kommer att gå åt i hushållet 
sedan på årsbasis. Under sommaren säljer vi el, på vintern 
köper vi tillbaka.
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Vår jordberedningshjälp.

Odlingar framför huset.

Vi kommer också anlägga jordvärme som sedan kopplas till 
ett vattenburet golvvärmesystem i huset. Vi väntar just nu 
på att grävfirma ska komma och påbörja alla grävarbeten. 
Avlopp, vatten in till huset, jordvärme. En trädgårdsdamm  
plus en bevattningsdamm ska grävas.

Vi väntar även på rörmokerifirma som kan anta sig jobbet 
med golvvärmeinstallation och alla vatten och avlopps-
ledningar i huset. Det är inte lätt att få hit hantverkare, så 
lååång väntetid. 

Nu under vintern har vi försökt att planera hur badrummet 
ska se ut, var ledningarna ska gå och hur köket ska utformas, 
det är inte lätt att få in moderniteter i ett gammalt hus utan 
att ändra för mycket. I köket finns 5 dörrar, ett fönster, en 
stor köksspis med bakugn och trappan till vinden. Inte 
mycket väggar att bygga kök längs, det är en stor utmaning. 

Och så lite om trädgården. Fruktträden vi planterat året 
innan tog sig fint, endast ett dog av 32 st. I våras satte vi 
potatis på ca 63 m², det blev lyckat trots torkan 150 kg 
kunde vi plocka upp. Majs blev det också, lite bönor, massa 
gurkor, zucchini och pumpa. 

Under sensommaren och hösten fick vi hjälp av ”klasatorp-
sgrisarna” med jordförbättring, de gick och bökade på ett 
område som vi sedan planterat in med bl.a. vinbär, krusbär, 
hallon, björnbär, blåbär m.m. Det hoppas vi blir lyckat. 

Vi tror på att framtiden ger oss en vacker och produktiv 
trädgård, ett fint och hållbart hus som vi kan flytta in i så 
småningom, Vi tror på att vi ska kunna vara självhushållare, 
leva på mindre och vara självförsörjande på el. Vi tror på 
gamla byggtekniker, på gamla odlingsmetoder utan gifter, 
med kretsloppstänk och hållbara metoder. Vi tror på att 
livet på landsbygden är ett vinnande koncept.

Eva Garami
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Hem och trädgård
Denna avdelning ska bli ett axplock av bidrag från er 
läsare, skicka in artiklar om sånt ni pysslar med hem-
ma, trädgårdstips, recept, hantverk, inredningstips. 
Text och bild mailas till: redaktion@traskoposten.se

Recept och matlagningstips!
Grisslakt
Vi köpte i december en hel slaktad och styckad gris som vi 
tog hand om på ungerskt vis. Vi har en hemmabyggd kallrök 
där vi rökte, fläsk, skinka, lägg, hemgjord korv m.m. Köttet 
rimmades först i saltlake innan det hängdes in i röken och 
röktes i mellan 2-5 dygn.

Korven gjordes direkt när köttet var färskt, mindre kött- 
och fläskbitar maldes grovt. Sedan blandades det med 
vitlök, röd paprikakrydda, svartpeppar och salt. Knådades 
ordentlig och fylldes sedan i tunna fjälster. Efter det häng-
des korven på tork i ett dygn och sedan röktes den i cirka 
två dygn. Den blev lagom färdig att smaka till jul.

Vi gjorde även ungerska isterband, de är helt annorlunda 
mot svenska, de kan mer liknas vid pölsa. Skriver ner re-
ceptet här, mer för att det kan vara intressant, kanske inte 
så många som testar.

Recept på ungerska isterband
Ingredienser:
1 grishuvud
1-2 grislever
1-2 njurar
1 hjärta
ev lunga
Fetare kött totalt ca 1 kg 
(inkl köttet från huvudet)
500 g ris 
400 g hackad gul lök
Lagerblad 2-3 st
ca 150 g salt
Svartpeppar
Mejram
Röd paprika krydda
Fjälster

Gör så här:
Lägg huvud, kött, lever, hjärta, njurar och ev lunga i en stor 
gryta med lättsaltat vatten. Lägg i lagerblad, hela svartpep-
parkorn, några vitlöksklyftor och koka tills allt är mjukt 
och köttet lossnar från benet.
Plocka ut kött m.m. ur spadet och låt svalna lite.
Koka riset.
Bryn löken.
Mal kött och inälvor grovt. Tillsätt kryddor efter smak, ris 
och brynd lök
Blanda allt väl i ett stort kärl.
Stoppa blandningen i fjälster, snurra om och knyt ca 10-15 
cm långa korvar.

Koka upp kokvattnet på nytt och lägg i korvarna att koka 
några minuter.
Ta upp, låt svalna och frys ner i lagom portionsförpack-
ningar.
Innan förtäring stek i ugnen ca 30 min, eller bryn i stek-
panna. 
Servera med bröd eller potatis och rödbetor ev inlagd gurka.

Ungerska raggmunkar/potatisburgare
Ingredienser:
4 st potatisar
2 st ägg
2 dl mjöl
½ finhackad lök
1 dl persilja, hackad
1 tsk salt, byt ev ut mot 
kryddsalt
1 kryddmått svartpeppar, 
salladskrydda, eller örter 
du gillar.
Olja att steka i

Gör så här:
Skala och riv potatisarna fint (eller mixa med övriga in-
gredienser).
Blanda i alla övriga ingredienser till en ganska trögflytande 
massa.
Häll lite matolja/rapsolja i en stekpanna
Klicka ut massan i den varma stekpanna, bryn på varje sida 
till de får fin guldbrun färg.
Servera med lingonsylt och ev stekt fläsk.

Eva Garami

Några små enkla trädgårdstips!
Nu när våren kommer så plan-
tera ut alla hyacintlökar från 
julgrupperna. Snart kommer 
även påsken och då kan man ju 
också plantera ut påskliljor och 
andra vårblommor när de blom-
mat över i krukorna. Lökarna 
kommer sedan blomma år från 
år i er trädgård.

Spara toapappersrullar att sätta 
frön i, tex till majs, kålplantor 
eller blommor. Fyll rullarna med 
jord och sätt ner ett eller två frön i 
varje, ställ dem på ljus plats inom-
hus för att senare planteras ut. Vid plantering kan hela rullen 
sättas ner i marken, pappret förmultnar och blir till näring.

Nu på vårvintern går det fint att sätta salladsfrön, ruccola 
eller spenat i en större kruka, balkonglåda eller dyl inne i 
fönstret. Ni kommer att kunna äta egenodlad sallad om 
några veckor. Sätt gärna kryddor också, tex persilja, basili-
ka, dessa kan ni senare plantera ut och ha glädje av under 
hela sommaren.

Eva Garami

Ungerska isterband.

Ungerska raggmunkar.

Hyacinter.



Träskoposten nr 1 2023 21

Livet på landet
Andreas Langenhan är snickaren som flyttade med 
sin familj till Långasjö från Zwickau, 10 mil väster om 
Dresden i Tyskland. I Långasjö startade snickerifö-
retaget Langasjöbygg. Många är vi som har sett hans 
vita skåpbil susa fram genom byn mot olika uppdrag 
och undrat varför det inte är någon ring över Å:et i 
Langasjöbygg. Men kolla in Andreas efternamn och 
se vad fiffigt företagsnamnet och hans efternamn går 
hand i hand. 

Här kommer hans text om framtidstro och om Livet på 
landet. Det är lätt att bli hemmablind för oss som bott här 
en längre tid. Andreas får oss med sin text att inte ta för 
givet den gemenskap och det fina samarbete som finns i 
Långasjö socken. 

Så här skriver Andreas:
I början av mitt yrkesliv hade jag en dröm om att bo och 
jobba på samma plats och där människor skulle vara glada 
och tacksamma för det tjänst jag utför åt dem. Men istället 
blev det att jag pendlade flera mil till jobbet och kunderna 
var otacksamma.

Vi bestämde oss att flytta till landet istället för staden och 
i Långasjö hittade jag och min familj ett nytt hem.

Livet på landet är inte alltid lugnt och enkelt. Oftast behöver 
livet mer energi än tidigare. Men på landsbygden träffade 
vi människor som kände sig lyckligare än folk i staden.

Mitt jobb gav mig möjlighet att uppnå min dröm. Till skill-
nad från mitt tidigare liv träffade jag människor här som 
var tacksamma för det arbete jag utförde och det gjorde 
att jag också kände mig nöjdare med allt annat. Det ger ny 
energi, som i sin tur ger nya idéer. Vi fick hjälp från olika 
människor, vänner och grannar och det gav oss ny energi.

Jag har fått känslan av att folk i Långasjö socken gör saker 
för det gemensamma i samhället. Det gör livet på landet 
finare och bättre när folk bryr sig om varandra och sin bygd.

Jag har inga stora framtidsdrömmar 
- Att alla i familjen och alla omkring oss får vara friska. 
- Att även fortsättningsvis kunna leva och arbeta med och 

för kunder som är tacksamma för det hantverk jag utför 
och glada för att jag kan hjälpa dem uppfylla sina egna 
drömmar.  

- Jag hoppas också att vi tillsammans fortsätter att jobba 
för att förbättra livet i vår bygd.

Mitt motto är fortfarande:
Arbeta med det du älskar på en plats du gillar och du be-
höver aldrig jobba igen.

Andreas Langenhan

Vill du till nästa Träskoposten skriva en text under rubriken 
”Livet på landet” så maila den till malin@langasjolamm.se 
Temat för nästa nummer är: Sommarupplevelser. 

Malin Gunnarsson Lundqvist

Helrenovering: tak, fasad och altan. Foto: Andreas Langenhan.

Nyrenoverad kupa på taket. Foto: Andreas Langenhan.
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Samhälle och hälsa
Synen på människan och vad en människa är, åter-
speglas nog rätt mycket i vilken typ av hjälp sam-
hället erbjuder, när vi blir sjuka och för en stund blir 
"improduktiva varelser". När jag fick diagnos för min 
tumör i början av förra året, hade jag sökt hjälp både 
på vårdcentralen och i alternativmedicinen, utan att få 
klarhet i vad det egentligen var som jag led av. 

Det blev nu en omvälvande erfarenhet att livet inte längre 
skulle fortgå som vanligt, att jag måste ställa mig i kö till 
en avancerad operation i Linköping, att jag måste sjukskri-
va mig. Det visade sig att kön till kirurgiska avdelningen 
var väldigt, väldigt lång! Åtta månaders väntetid för att ta 
bort en livshotande tumör! Men väl i vårdens händer är 
ändå erfarenheten att vi har mycket bra sjukvård, under 
förutsättning att den är tillgänglig.

Därefter har jag börjat fundera på sjukvårdens premisser 
i vårt samhälle. Om sjukvården kan subventioneras och 
kostnaderna bäras av alla, varför kan inte andra områden i 
samhället åtnjuta samma skydd? Allt tycks bottna i vilken 
människosyn som råder. I ett hyperkapitalistiskt samhälle 
får var och en klara sig själv och i ett socialistiskt samhälle 
kanske valmöjligheterna begränsas. Hur gjorde man förr i 
tiden, säkert visste man mer om naturens olika läkemedel. 
Min Farfar, Axel Bergstrand född i Långasjö, var provin-
sialläkare i Söderåkra under 1920- och 30-talet. Han reste 
runt i bygden och blev på så vis en lokal kändis. Samtidigt 

berättar hans karriär en historia om klass, då yrket auto-
matiskt gav honom och hans familj status i byn, något som 
sedan fortplantar sig till nästa generation, där kodorden är 
bildning och Universitetsstudier. Några andra vägar tycks 
inte finnas, eller?

Begreppet hälsa är egentligen väldigt stort och upphör 
att engagera först när döden inträder. Inte konstigt att 
man ibland talar om samhället som en kropp, SAM-
HÄLLSKROPPEN! Vi välkomnar dina erfarenheter...

Bo Bergstrand

Välkommen att berätta eller reflektera i ämnet Samhälle och 
hälsa! Vad har du för erfarenheter? Av vården? Av medi-
cin? Av alternativ? Av huskurer? Skicka till redaktion@
traskoposten.se. 

En bänk vid sjön kan ge tid för en paus i samhället. Foto: Eva Garami.
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“Känna för att se”,  
ett speciellt glasprojekt 
I augusti förra året presenterade jag officiellt resultatet 
av ett mycket speciellt samarbete. Tillsammans med 
Synskadades Förbund Kronoberg designade jag ett 
glasfat för att hedra deras 100-årsjubileum och med 
hjälp av olika personer från museet The Glass Factory 
producerade jag 55 stycken.

Vi började arbeta med den här idén i Januari 2021. Jag hade 
anpassat mig lite till att vara i Glasriket, efter att ha flyttat 
från Nederländerna året innan och vant mig vid min nya 
ateljé i The Glass Factory.

Så jag var redo för ett spännande projekt och kom i kon-
takt med Synskadades Riksförbund och jag talade med 
Jan Karlsson, som är ombudsman för förbundet. Han var 
väldigt exalterad över möjligheten till ett samarbete och 
vi fick en bra start!

Det var viktigt för mig att de personer, som produkten var 
avsedd för, skulle vara delaktiga i tillverkningsprocessen. 
Mitt fokus var inte kommersiellt, eftersom projektet i sig 
var mitt mål; att göra glastillverkningen mer tillgänglig.

Detta var ett ”inkluderande” projekt, för att använda ett 
nytt ord, och de 55 skålarna var en stor bonus.

Ett gäng från föreningen besökte mig i min studio några 
gånger och jag reste till Växjö. Under dessa möten arbetade 
vi med flera material för att upptäcka möjligheter och forma 
idéer. Det var spännande stunder för mig; hur formar man 
när man ”ser med händerna”, när man känner för att se?

Resultatet var överraskande för mig
Formen, som valdes att bearbetas till ett jubileums objekt, 
var ett öga!

Jag inser nu, att det är en väldigt bra form då personer med 
synnedsättning också engagerar sig i detta på olika sätt och 
”ögat” är en tydlig och lämplig symbol.

Nu började produktionstiden. Jag utformade en grafitform 
med punktskrift och ögonsymbolen tog form. Jag blåste 
och slipade skålarna under sommaren 2022 och de var klara 
lagom till jubileumsdagen den 27 augusti.

Under denna jubileumsdag presenterade jag projektet och 
berättade på min nya svenska om det fina samarbetet. Öga i keramik

Kim ten Oever i hyttan

Att känna för att se. 

Det här är hela historien om ett spännande projekt och om 
du är intresserad eller har egna idéer för ett samarbete, hör 
jag gärna av dig!

Kim ten Oever
Make Glass Work

makeglasswork@gmail.com
www.makeglasswork.se
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Lottas Kulturhörna
Välkommen till min allra första Kulturhörna! Kul-
turen speglar vår dåtid, nutid och framtid i musik, 
konst, kläder, byggnader m.m. I min lilla hörna 
tänkte jag spana lite - på mycket - inom kulturom-
rådet. Hoppas Du hänger med mig!

Vårmodet nalkas och jag ser att bikerjackan gör stort 
återtåg på estraden. Köp en stor modell, eller leta upp en 
fin på second hand! Ljusblått är den dominerande färgen 
i vår, där beige kommer starkt som komplementfärg. Till 
dessa kläder ska vi ha extra stora väskor för att sedan top-
pa med ett par skor med skojiga klackar. Många spännen 
på kläderna trendar enligt de stora modehusen vilket är 
både fult och väldigt opraktiskt om du frågar mig, så den 
detaljen hoppar jag över. Glömde visst cargobyxan med 
låg midja, men det var med flit. En ny kul sak gällande 
vårmodet är att ”cut outs” (välplacerade hål i kläderna) 
blir moderna, så nu blir det svårt att få maken att kassera 
sina hårt använda jeans med titthål både här och där. (De 
är alldeles för slitna för att laga). 

Över till musik, där våren är vikt till Melodifestivalen 
för mig. Med härliga Farah Abadi och Jesper Rönn-
dahl som programledare kan väl inget gå snett? När 
deltävling ett är genomförd vet vi hur Lolou LaMotte 

från vinnartrion ”The Mamas” 
placerade sig på egen hand, och 
på vilken plats som min självklara 
favorit kom. Ja, jag säger bara Jon 
Henrik Fjällgren. Han har för 
länge sen kapat mitt hjärta med 
sin längtande jojk och klangrika sång. I deltävling två 
finns ett par nykomlingar som jag hoppas gick genom 
rutan och ställde lite frågetecken i ledet, men nog borde 
väl rutinerade Wiktoria ta sig vidare från det heatet? I 
trean blir det tuffa norska tvillingar och dansband om 
vartannat, och kanske att Nordman kan vila på gamla 
lagrar och knipa en plats i semifinalen tänker jag. Den 
deltävlingen ser jag tillsammans med mina systrar, och 
en av de få saker som vi tre är överens om här i livet är 
vem som borde vunnit! Startfältet i deltävling fyra från 
Malmö upplever jag helt öppet med 
flera starka sångare, och på lördag 
kväll vet vi vilka som gömda bak-
om vinnarbuketter ler lyckligt och 
fotograferas av kvällspressen. 

Sen väntar semifinal och final i 
mars. I nästa Kulturhörna tänker 
jag kommentera vinnaren och 
kanske ha blicken på lite matkultur. 

Tills dess – njut av längre dagar! 

Lotta Odlingson

Vårhymn
Vårens friska gröna slöja
sveper över kargan jord
Fåglar sina strupar höja
prisar vinterns avskedsord

Allt kan börja, allt kan knoppas
allt blir hoppfullt nytt och friskt
Fast man tvekat om en morgon
kommer den nu segervisst

Dagen ljusnar solen klarnar
jorden tackar står i blom
Djuren vaknar upp och bildar
grunden till en ny generation

Överflödet av det vackra
strömmar in i själens rum
Göms i vrår och dolda kamrar
för att njutas stund för stund...

Lotta Odlingson

Lotta på operabesök. 
Foto: Asdis Paulsdottir.
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Ett steg ut på landet,  
ett steg in i framtiden
I många år har det pågått. Vi har alla sett det, blivit be-
rörda och bekymrade på ett eller annat sätt. Lantbruk 
som läggs ner. Djur som försvinner från sina beten. 
Åkrar som växer igen. Hus och byggnader som står 
kvar, tomma. Landsbygden bjuder på en romantise-
rande bild med en blomstrande livsglädje, men bara 
i fantasin. För många verkar sig tro att de finner sin 
livs lycka på annat håll, jag tror de har fel.

Bilen rullar långsamt genom byn, man hör hur gruset envist 
smattrar under karossen. Längs byvägen ligger ett flertal 
boningshus med tillhörande ladugårdar, kokhus och vedbo-
dar. De flesta är faluröda med vita knutar. Uppresta någon 
gång under 1800-talet efter att laga skifte trädde i kraft. 
Under åren utbyggda vid ett flertal tillfällen i takt med att 
familjerna på gårdarna fick det bättre ställt. Sedan finns det 
de hus som sticker ut och skvallrar om senare byggnadsår. 
Vad husen har gemensamt är dock att de gapar öde, så när 
som på något enstaka. I hagarna där man en gång mötte 
idisslande kor växer det nu sly i mängder, örnbräken kväver 
det mesta av örterna i beteskanten och det lilla gräs som 
finns kvar ligger torrt och matt hukande ner över marken. 
Åkrarna som med möda och hårt kroppsarbete en gång i 
tiden blivit stenröjda står kvar, orörda. Under lång tid var 
här liv och rörelse, glädje och sorg, gemenskap och osämja. 
Nu är det, inget.

Vi svänger av från byvägen och upp till en av gårdarna, 
stänger av motorn och kliver ur bilen. Den friska vårvinden 
möter mitt ansikte, en behaglig tystnad fyller min själ och 
mitt sinne blir gripen till doften av fuktig, bördig jord.

Urbaniseringen från landsbygd in till stad är inget nytt 
fenomen, det har pågått länge. Det vi ser nu är snarare en 
naturlig avbefolkning av vår landsbygd. Där de gamla som 

har stannat kvar och brukat sina gårdar går bort utan att 
någon tar vid. Städerna har ju annat att erbjuda, det är där 
man kan jaga efter sin livs karriär, få ett rikt kulturliv och 
ett aldrig uteblivet uteliv. Här får vi en chans att rusa med 
i samhällets snabbt snurrande ekorrhjul, där dagen knappt 
har en början eller ett slut. Här kan jag bli självförverkligad 
och finna min eviga lycka, eller?

Vår samhällsutveckling har gått otroligt fort de senaste 
100 åren men för den mänskliga evolutionen är det bara en 
blinkning. Är det då inte till landet vi borde söka oss för 
att få svar på många av våra bekymmer? För det bor nog, 
mer eller mindre, en liten bonde i oss alla som mår bra av 
att få komma till uttryck med jämna mellanrum.

När man upphör att bejaka sin inre bonde och med det tar 
ytterligare kliv från naturen tappar man en bit av förmågan 
att förstå sig själv och sina behov. För när vi inte längre 
brukar jorden och inte längre dagligen rör oss i naturen, 
genom dess årtidsväxlingar missar vi detaljer som gör att 
vi tappar kunskap.

Utan kunskapen försvinner även förståelsen för naturen, 
för djuren och i slutändan även för oss själva och vår hälsa. 
Den dagen hälsan sviker oss, antingen fysiskt eller psykiskt 
kommer vi också få svårt att finna lyckan.

Just nu rör vi oss från industrisamhället och in i ett infor-
mation/tjänstesamhälle. Något som möjliggör att många 
arbeten numera kan utföras från hemmet, bl.a tack vare 
internet och att vi med snabbhet och enkelhet kan förflytta 
oss, både med bil eller kollektivtrafik. En utveckling som 
öppnar upp nya dörrar för fler att bo och verka på lands-
bygden och med det incitera sin inre bonde. För även om 
vi har längre till uteliv och kultur möter vi andra kvaliteter 
nog så viktiga i vårt stressade samhälle. Nämligen närheten 
till natur och själsro. Tryggheten med en relation till sina 
grannar, att stanna upp, hälsa och tillsammans utgöra ett 
lagom stort sammanhang och en bygemenskap. En känsla 

Fredrik på väg hem genom byn efter en lyckad jakt. Människa och hund 
i samklang med naturen, precis som det varit i 1000-tals år innan oss.

Emelie fångad i stunden en vårdag då solen åter börjar värma och jorden 
ligger redo för en ny odlingssäsong.
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av att kunna klara sig själv, kanske odla för eget bruk, skaffa 
höns eller bara vetskapen att man rår om sitt egna hus. En 
känsla som bringar trygghet i en annars väldigt orolig tid. 
På köpet med allt detta blir vårt klimatavtryck skonsam-
mare och man hittar med enkelhet en meningsfull tillvaro.

Nu har det gått åtta år sedan vi svängde upp på gårdspla-
nen och klev ur bilen. Den bördiga jord som då fyllde vårt 
sinne har kunnat förse både vår familj och många i vårt 
närområde med ekologiska grönsaker större delen av året. 
I hagarna ligger det åter kor och idisslar, i bäcken svalkar 
sig barn en varm sommardag, landskapet har blivit öppet, 
ljust och fullt med liv. Efter ett par år kom slåttergubben i 
beteskanten åter och fågellivet har ökat exceptionellt efter 
djurens återkomst. Allt från stararna tidig vår, till svalor 
och gulsparvar som med glädje rör sig runt spannmålen 
på sensommaren.

I byn är vi snart tre stycken barnfamiljer och vi möter, vad 
vi trodde var borta, nämligen liv och rörelse, glädje och 
sorg, gemenskap och osämja.

Jag vill behålla min framtidstro om ett liv på landsbygden. 
Där fler flyttar ut, skapar ett sammanhang, en gemenskap, 
ett småskaligt lantbruk. Ett hållbart liv både för miljön och 
hälsan. Tillsammans med min familj och våra medvetna 
val utgör vi en del i denna framtid.

Ett steg ut på landet, ett steg in i framtiden.

Emelie Holmevi
Ofta möter man korna i byn när de vallas längs vägarna mellan betena. 
Barnens kvicka ben kommer väl till pass i sammanhanget.
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Inflyttade till Skurebo
Redan från slutet av 1960-talet, när Inger och jag bör-
jade kila stadigt i Ljungby efter gymnasiet, fick jag 
följa med till Skurebo på somrarna och hälsa på hos 
farbror Hubert. Det var alltid midsommarfest med 
klädd majstång på den lilla ängen vid ”sjön”. Mycket 
folk från alla gårdarna med hemvändande från alla 
håll. Bord och stolar samlades ihop och saft, kaffe och 
överdådigt med kakor, bullar och tårtor. Ringdans och 
lekar – jag har för mig att det var någon som spelade 
också. Eiras pappa, som var byäldste, stod vid ett bord 
och hällde upp snaps till männen. Inger (som aldrig 
utmärkt sig som flitig snapsdrickare) noterade dock 
snopet att hon inte ens blev tillfrågad, men hon var ju 
inte heller ”man”.

1971 skulle Hubert måla om huset, givetvis gul linoljefärg 
som tidigare, och städslade mig för att klänga på stegar 
och hjälpa till. Inger kom nån vecka senare med halvårige 
Niklas, så då ordnades matfrågan också.

Under sjuttiotalet hände det mycket med huset. Ingers bror 
Bosse och pappa Lennart hjälpte Hubert med nya tak på 
ladan och uthus och satte igång med att renovera bonings-
huset. De byggde dusch och toalett i undervåningen och 
inrättade ett litet kök i ”undantaget” på övervåningen. De 
flesta fönstren byttes ut och ytterpanelen restaurerades. I 
ladan hade Lennart till och med hittat de hyvlar som deras 
far hade använt till locklisterna.

Farfar Karl Emil som själv var född på gården gifte sig 
med grannflickan Anna. Han kompletterade gårdsjobbet 
med möbelsnickeri. De flyttade upp en torpstuga till 
trädgården, där han med medhjälpare sågade, hyvlade, 
limmade och spikade ihop bord, stolar, chiffonjéer m.m. 
Antagligen såldes de vidare mot Karlskrona via handlaren 
i Harebo. Fanér limmades på och möblerna försågs också 

med färdigköpta beslag och utsirningar. Karl Emil byggde 
om ladan och byggde även in den öppna verandan (som 
syns på bilden nedan) till en inglasad tvåvånings-veranda.

Bosse köpte gården av Hubert, som gick bort i cancer, och 
drygt 20 år senare hade Bosses MS gått så långt, att han 
inte själv kunde åka från Ljungby till sitt älskade Skurebo. 
Bosse önskade helst att syskonen skulle ta över gården 
gemensamt, men varken Inger, hennes syster Lilian och 
andre brodern Owe, trodde det skulle bli en långsiktigt 
bra lösning. Det hela slutade med att Inger och jag köpte 
gården av Bosse 1999.

För våra söner avslutades därmed drömmen om ett fritids-
ställe i Stockholms skärgård och det blev en gård i ”mörka 
Småland” i stället. Inger och jag blev direkt accepterade 
och mycket välkomnade av våra nya grannar i byn. För mig 
som helt utsocknes, kändes det ändå mycket familjärt och 
jag har trivts alldeles förträffligt från första året. Pojkarna 
kom snabbt över sina tveksamheter och har ställt upp på 
de ideliga arbetena med ommålning av huset, gräva om 
grusgången, dränera runt huset, skyffla otal med skottkär-
relass singel och t.o.m. röja sly i skogen. 

Under våra första år anordnade Berndt Elmberg i Mun-
dekulla en mässa för hus och trädgård i gammal stil. Där 

Det gamla huset fotograferat runt år 1915 och visar Ingers farfar Karl Emil, farmor Anna, farbror Erik och pappa Lennart.
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fick vi mycket inspiration, bl.a. om oljemålning och råd 
om kulörval. Inger och Gunnar Ottosson från Ottossons 
färgmakeri i Genarp bestämde att huset borde vara ljusgrått 
med vita knutar. Så blev det och omställningen blev snart 
accepterad i byn. 

Som lärare hade Inger inrutade arbetsterminer, så lovdagar 
och somrar blev det oftast bilresa från Stockholm till Skure-
bo och familjen har tillbringat de flesta jular och påskar här. 

Till husarbetena har vi alltmer anlitat yrkesmän och här 
finns många som är kunniga och intresserade av de gamla 
husen. Så vårt hus är lite av deras baby också. 

Trädgården har vi arbetat själva med och vartefter lär vi 
oss mera om växter och djurliv. Det har blivit fler rabatter, 
buskar och fruktträd. Några gamla äppelmadamer har lagt 
av och almarna lämnar in allihop. Vi har några stora gamla 
askar som verkar komma igen efter askskottsjuka, vi håller 
tummarna. Det är ett pågående krig om livsutrymmet och 
vi har lärt oss att det inte bara räcker med att gräva en grop 
och stoppa ner en planta, de behöver ofta lite extra hjälp. 
Och är det inte de omgivande träden och buskarna som är 
ogina, så finns det harar och rådjur som också förser sig. 
Vi har inga stängsel runt trädgården, så vi sätter upp nät 
runt yngre träd och buskar över vintersäsongen.

Och vilken glädje att se blomprakten på vårarna på baksi-
dan (västsidan). Det börjar med en matta av gullvivor som 
sedan ersätts av prästkragar. De får hållas och vi njuter 
dubbelt - vi slipper ju klippa gräset där någon månad. I 

fruktträdgården låter vi gräs och ängsblommor husera fritt, 
klipper bara runt träd och gångar mellan dem. 

Gården i Skurebo är en riktig energikälla, där livet är me-
ningsfullt i samklang med naturen - man gläds ihop med 
växter och fåglar. Huset utvecklas alltmer och gör livet 
bekvämare. Och alla våra nya goda vänner ökar livsglädjen. 
Kan det bli bättre? Jo, för nu har vi också fått barnbarn, 
och livet kommer att fortsätta utvecklas. Liksom Träsko-
posten förs vidare av nya krafter, utvecklas bygden med 
nya generationer som förhoppningsvis ska trivas lika bra 
med vår bygd och dess historia som vi gör nu.

Lasse Magnusson, Skurebo Norregård 2:10
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Framtidstro i Ingemundebo 
- Tradition och förnyelse
Tradition
När Ingemundebo Byalagsförening bildades för ett 
dussintals år sedan var en av målsättningarna att göra byn 
mer attraktiv för framtida boende.

I många avseende har byn förändrats sedan början av 
1990-talet. Vi har fått gatubelysning genom byn, flertalet 
fastigheter har skaffat sig tillgång till bredband, byns histo-
riska båtstad har restaurerats och är idag samlingsplats för 
byborna, den gamla badplatsen i Löften vid Mörthallarna 
har fått ny tillfartsväg och en badbrygga, den gamla fäga-
tan genom byn har blivit ett uppskattat promenadstråk för 
byborna. Boken Ingemundebo en småländsk by under två sekler 
bygger på ett tioårigt studiecirkelarbete, vars betydelse för 
bygemenskapen inte kan nog betonas.

Boken bygger i stor utsträckning på de äldre bybornas 
minnen och berättelser eller om man så vill på den munt-
liga traditionen.

Denna tradition håller emellertid långsamt på att försvagas.  
Av de bybor som har sin förankring i byns tidiga historia 
är medelåldern idag högre än 80 år.

Ett uttryck för att nya vindar blåser i byn är att styrelsen 
för Byalagsföreningen genomgick en kraftig föryngring 
vid årsmötet 2022. De två ledamöter i styrelsen som tillhör 
”ursprungsbefolkning” lämnade över till yngre förmågor.

Förnyelse
Idag har byn inte mindre än fyra barnfamiljer med ett tio-
tal barn i varierande åldrar. Varje morgon ser jag de gula 
skolbussarna hämta upp barn för skolgång i Långasjö och 
Emmaboda. Detta är i sig kanske den viktigaste föränd-
ringen i byn sedan början av 1990-talet, då praktiskt taget 
inga barn fanns i byn. Detta är må hända till en del ett 
resultat av Byalagsförenings arbete. Byn har idag även ett 
blomstrande företag i Ängalunds Gård och Event.

Den gamla byn förvandlas långsamt och nya utmaningar 
väntar. Krafttag måste tas för att bevara den gamla bykär-
nan intakt. Några gamla bostadshus och lador är i starkt 
behov av underhåll och stöd från kulturvårdande myndig-
heter efterlyses. Ett efterföljansvärt exempel är det gamla 
grishuset på vägen ner mot sjön, som förvandlats till ett 
modernt boende.

Glädjande är också att de gamla stenröjda åkrarna fortfaran-
de brukas och ger näring åt bygdens kreatursbesättningar. 
Vem vet?  Om några år får vi kanske se betande boskap i 
byn igen och böljande sädesfält?

Kanske får vi också i en nära framtid se ett mera hållbart 
skogsbruk, där hyggesbruk ersätts av en mera kontinuerlig 
avverkning med beaktande av klimatmål och bevarande av 
biologisk mångfald.

Att möta framtidens utmaningar kräver både kunskap och 
engagemang. Jag ser med glädje på hur allt fler gårdar i byn 
och grannbyarna skaffar solpaneler på taket. Jag ser detta 
som ett tecken i skyn på att framtiden kanske ändå inte 
behöver bli så mörk, som den ibland tecknas.

Lars BengtssonSamling vid den nya båtstaden i augusti 2022.  Foto: Peter Frederiksen. 

Ängalund gård har en egen badsjö. Andra aktiviteter och erbjudanden 
finns på: angalundgard.se

Talar svenska och tyska 
Spreche Schwedisch und Deutsch 

Rico Schumacher
Krukö 201, 361 96 Vissefjärda 

DACKE VVS 
& BYGGTJÄNST
VATTEN VÄRME SANITET 

Tel: 070 - 910 19 51
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Wollbergs Café
- eller Brända tomten, Berget
I alla år har man hört talas om den brända tomten, 
Wollbergs Café. Jag började leta i våra lokala skrifter, 
men det fanns inte mycket om caféet. Det som fanns 
var: Wollbergs Café ödelades i en häftig brand den 28  
april 1941. Inget mer.

Min nyfikenhet har funnits här hela tiden, men ingen visste 
något. Efter Träskoposten nr 3 2022, artikeln om Arvid 
Karlssons såg, blev Caféet ännu mer intressant.

Jag började att fråga runt, men fick inte den informationen 
som jag hade tänkt. Ruth Elofsson och Elsie Fransson 
mindes lite, de var inte så gamla när det hände. Ruths man 
Ivar, hade berättat, att han och hans syster hade varit ute 
bland djuren, när de såg rökpelaren från huset. Elsie hade 
ett minne från en grön kiosk, som stod ute vid vägen, och 
att huset hade en glasveranda. Det slutade med att jag fick 
börja leta själv.

Karl Edvard Wollberg var född i Ronneby. Han var gift 
tidigare nere i Skåne. Den första frun dog, och då kom 
Augusta in i bilden som hushållerska. Karl Edvard och hans 
familj hade drivit Café i Skåne innan. De gifte sig 1925, och 
flyttade till Långasjö. Här fick de tre barn: Vanda, Sigrid och 
Karl. Fastigheten Berget, som idag är Kyrkvägen 20, var 
avstyckad lägenhet från Medins gård (idag Garvaregården).

Caféet var lite annorlunda än ett vanligt konditori. Det ba-
kades inga kakor i Långasjö. De inköptes från Emmaboda, 

bageriet Nylanders som hade ett gott bröd. Kiosken vid 
vägen hade två luckor. Där kunde man köpa snus, tobak, 
cigarrer och tändstickor. I den andra luckan, där kunde man 
köpa dricka, kakor och smörgåsar. Man kunde intaga sin 
fika i den fina trädgården, omgiven av de fina fruktträden 
och av gårdens djur, även sitta inne i den nyrenoverade 
glasverandan, på de nymålade möblerna. De drev det i ca 
16 år, innan den ödesdigra dagen…...

82 år senare, efter Wollbergs Cafés brand, sitter jag i köket 
hos Vanda Kristersson i Lindås. Vanda är den äldsta av Karl 
Edvards och Augustas barn, nu 97 år gammal. Vilken kvin-
na! Jag fick leta en hel del, innan jag förstod att hon levde.

Vanda började att berätta, om den fruktansvärda dagen, 
då allt förändrade deras liv. Hela deras hem brann upp…. 
Hon berättade med sådan inlevelse, så man kände nästan 
att man var med i händelsen. Hon trollband både mig och 
sina två döttrar.

Vanda berättar: ”Mamma Augusta och jag var i köket och 
småpratade. Jag var 16 år, och hade konfirmerats, så jag var 
hemma och hjälpte till i Caféet. Vi hade ingen el 1941, så vi 
fick salta in och konservera all mat. Mamma och jag började 
prata om min nya kappa, som jag hade ändrat knapparna i.”

Augusta ville se, hur Vanda hade gjort. Hon tog med sig 
ett stearinljus, och gick upp till Vandas rum. Hon öppnade 
garderoben och lyste med ljuset. Hon märkte inte, att hon 
var rysligt nära innertaket av näver.…..

När Augusta kom ner i köket, så sa hon:  ”Det var inte det 
snyggaste jag har sett.” Vanda blev ledsen, och sprang upp 
till sitt rum, för att se, vad mamman hade menat. På vägen 

Wollbergs Café omkring 1930. Foto: Vanda Kristerssons album.
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upp i trappan, hör hon något. Hon trodde det var den gamla 
trattgrammofonen som stod på en avsats, som levde sitt eget 
liv igen, för det hände att den stod och brummade ibland. 
Vanda fortsätter upp till sitt rum… Hon öppnade och mötte 
ett eldhav. Det brann för fullt inne i hennes garderob. Hon 
vänder sig om, och springer ner till sin mamma och skriker 
rakt ut: ”Det brinner i mitt rum.”

Vanda blev tillsagd att springa upp till Arvid och Helga 
Karlsson, för att ringa efter brandkåren.  Men någon brand-
kår kom aldrig. Där stod de utan vatten. Huset, som var 
nyrenoverat och hade två våningar, det fick fart ordentligt.

Vanda sprang bort till sin bästa vän, Lilly Ljungholm, som 
följde med henne tillbaka. De två släpade ut allt de kunde 
komma åt. Det kom andra grannar också, för att försöka 
rädda det man kunde. Karl Edvard och Augusta var för-
tvivlade och ledsna. Hela deras hem och caférörelse gick 
upp i rök. Vanda tog deras händer, och gick in till grannen 
Edla Fransson, och satte dem på varsin stol. Det vatten de 
hade till hands var gölen bakom Medins gård, nuvarande 
Garveriet. De förslog inte mycket, så till slut fanns bara 
rester kvar av hela huset.

När deras andra två barn kom hem från skolan, då var allt 
över. De hade hjälpsamma grannar, som lät dem få sova 
hos Edla Fransson, på golvet på övervåningen.

Varje dag, så länge de bodde kvar i Långasjö, så gick Carl 
Edvard och Augusta, över till sin brända tomt. De satt på 
var sin stol, och petade i resterna. Det var deras sätt att 
sörja och bearbeta allt som hade hänt.

Familjen bodde kvar i Långasjö till hösten 1942, därefter 
flyttade de vidare till Sävsjöström, och började om med ett 
nytt Café. Men ganska snart därefter, gick flytten till Lindås.

Vilket fruktansvärt minne Vanda bär med sig. Så lång tid 
efter, och kan berätta så detaljrikt. Hon tittar ut genom 
fönstret, och minns sina minnen från Långasjö. Hon är 
ledsen, att hennes konfirmationsbibel blev kvar. Den låg 
på hennes rum….

Ethel Svensson

Karl Edvard och Augusta Wollberg med barnen Karl, Sigrid 
och Vanda. Foto: Vanda Kristerssons album.

Sommarupplevelser - 
är temat för Träskoposten nr 2 2023
 
Kära Läsare!

För många av oss lyser ordet ”Sommar” i all sin glans. 

Vi ser fram emot nya upplevelser och äventyr, efter 
månader av väntan och längtan efter sommar och sol. 

Försommar. Midsommar. Högsommar. Sensommar. 
Brittsommar. Kärt barn har många namn. 

Fatta därför pennan - eller tangentbordet och delge 
oss alla dina sommarberättelser, från förr och nu.

Fanns det Sommarbarn i din närhet? Berätta! Semester 
i södern? Nya ungar i boet? Kosläpp? 

Gäster, som kom till oss från när och fjärran! Skriv!

Kanske tillhör du dem, som inte alls ser sommartiden 
med blida ögon. Tröstlösa regniga dagar, överhettad 
tillvaro i alltför varma rum, inställda semesterplaner. 
Även dessa upplevelser är värda vår uppmärksamhet! 

Dur eller moll, sol eller skugga! Låt läsekretsen få veta. 
Tack för ditt bidrag!

Redaktionen/
Angela Fransson

Årsmöte
Långasjö Sockens Hembygdsförening

Söndagen den 19 mars kl 13.30 i Sockenstugan

Årsmötesförhandlingar

Magnus Karlsson - I backspegeln

Eftermiddagskaffe

Välkomna!
                                                   Styrelsen
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Konst påverkar våra liv 
- Tanjas utställning om kriget i Ukraina 
Häromdagen träffade jag min kompis Tanja Muratova. 
Vi hade haft ett långt samtal om den jobbiga situatio-
nen som påverkar hela världen nu. Jag har bestämt 
mig att skriva Tanjas tankar i en intevjuvform. Så är 
min vän Tanja…

”Konst påverkar våra liv, våra tankar, vår förståelse av 
världen omkring oss. Det är inte för ingenting som dikta-
torer alltid har varit rädda för konstnärer, för att de avslöjar 
makten eller visar en verklig bild av världen. Naturligtvis 
räknar jag inte mig själv bland dem, jag pratar bara om 
människor, som jag försöker göra vad jag kan för, med 
hjälp av min konst.

Som några kanske redan vet, är jag född och uppväxt i 
Sibirien, men har bott i vårt vackra land - Sverige i tio år 
nu. När kriget började, blev jag personligen berörd och 
greps av känslor - bestörtning, chock och viss rädsla för 
framtiden. Hur hanterar man sådan stress? Många kastade 
sig in välbehövligt volontärsarbete och jag var med dem. 
Men varken mitt arbete med att undervisa invandrare,  
eller hjälpa till med så mycket som möjligt och delta i olika 
volontärprojekt, var tillräckligt för mig.

Jag drog t.o.m igång en oplanerad renovering - bara för att 
slippa ifrån mina tankar och känslor. Jag spacklade väggar 
och tak med en rasande frenesi, målade allt , inklusive 
sängen, men efter en månad var det klart men kriget ville 
inte ta slut!

Under tiden träffade jag Ukrainare varje dag, jag träffade 
barn och lyssnade på deras berättelser. Berättelser.. som 
berättelser från en film som jag inte hade sett. När vi ser 
på film blir vi varnade i förväg om det förekommer våld, 
död och mord, men film är inte verklighet, film är en form 
av konst. Och när vi tittar på nyheterna på TV, inser vi 
inte alltid att det här är fakta, det känns avlägset. Att en 
person som hade ett jobb, betalade av ett billån, planerade 

en semester, kanske i Sverige, nu ligger vid vägkanten med 
händerna bundna och ett skotthål i bakhuvudet.

Människorna som kommer hit är riktiga människor. Deras 
ansikten är så vackra, deras ögon är så ledsna. Barnen ser 
saker helt annorlunda. De har sin egen värld. De vill åka 
hem, till sina fäder och farföräldrar. De är gisslan i den 
situation som skapats av en galen diktator!

Varför gjorde jag en utställning med fotografin av ukrain-
ska barn? För att vi måste komma ihåg och veta att de är 
verkliga, levande och ibland överlevande. Att de är här, att 
de är tacksamma. Att jag är tacksam. Jag kommer att följa 
ukrainska öden i Sverige även fortsättningsvis och planerar 
redan för kommande utställningar.”

Hanna Jönsson
Översättning Dan Michna

Tanja Muratova visar sin första fotoutställning Barn från Ukraina i 
Emmaboda.

Lilla Amelia är född i Sverige för att bli den ljusa hoppfulla framtiden 
utan krig. Foto: Tanja Muratova.
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Jan F:s 
Hydraulgrävning AB

361 95 Långasjö 

Vi utför alla sorters grävningsarbeten

Säljer matjord, fyllnadsmassor,  
och krossade massor.

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

Mobiltel: 
Kim 073-081 14 47    Tom 070-647 91 78

Hanna sprider ljus i 
Ukraina
Rysslands krig mot Ukraina sprider fasa i hela värl-
den. Vad kan man göra för att lindra lidandet? Kan vi 
hjälpa Ukrainas folk med något annat än vapen och 
stridsvagnar? 

Hanna Jönsson på Kyrkvägen i Långasjö vet. Hon är född 
i Ukraina och har kontakter. För en tid sedan gick hon ut 
med ett upprop. 

Det behövs stearinljus 
Hanna samlar in ljusstumpar för att skicka till en gymna-
sieskola i Chmelnystkyj, en stad som ligger mellan Kiev 
och Lviv. Eleverna i skolan smälter sedan ljusstumparna i 
burkar för att soldaterna, som försvarar landet, ska få ljus 
och värme i sina skyttegravar.

I våra kyrkor fanns massor av ljusstumpar som nu kommer 
till användning. Några privatpersoner har också bidragit. 
Det finns säkert mer i våra gömmor. 

Med färjan från Karlskrona skickas ljus, ficklampor, me- 
diciner och andra förnödenheter för vidare befordran till 
Ukraina. 

Ett välkommet bidrag i en mörk tid!

Sölve Hjalmarsson Hanna Jönsson samlar hjälp till Ukraina. Foto: Tanja Muratova.
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Lucia och jul i 
Långasjö församling
Luciafirande i Långasjö kyrka
Under 5 veckors tid under slutet på november och början 
på december så övade en projektkör på drygt 30 barn 
mellan 6–12 år samt ett par ungdomar mellan 14-18år från 
Långasjö in sånger till Luciatåget. Hans Möller ledde kören 
tillsammans med Jonna Olafsson och Fredrika Jirle. Totalt 
blev det 12 sånger som övades in.

Den 13e december framfördes Lucia-tåget i Långasjö kyr-
ka inför en nästan fullsatt kyrka. Efter framförandet bjöd 
Sockenrådet alla på glögg och pepparkakor. 

Jonna Olafsson 

Julspel och Julfest
Även i år blev det ett fint julspel i kyrkan arrangerat av 
Jonna och Helena. Barn, ungdomar och vuxna hjälptes åt 
att förmedla historien om Jesus födelse. I kyrkan deltog 
ca 50-60talet personer och ca 45 personer följdes åt in till 
Sockenstugan på fika och dans kring granen. Det blev dans 
kring granen i två ringar. Tack till Ann Lindahl, Malin 
Lundqvist  Gunnarsson som fixat fikat och ungdomar som 
stod för musik och att tomten och bocken sedvanligt kom 
med godis till alla barnen.

Annette Dahlskog 
Ordförande Långasjö församlingsråd
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Gudstjänster i LÅNGASJÖ FÖRSAMLING 

12/2 Sexagesima  
Det levande ordet  
  

14 Mässa 
  

19/2 Fastlagssöndagen  
Kärlekens väg  

14 Gudstjänst med 
små och stora   
Bibelutdelning, 
Kyrkkaffe 

22/2 Askonsdagen  
Bön och Fasta  

18 
Askonsdagsmässa   

26/2  1:a sön i Fastan  
Prövningens stund  
  

11 Gudstjänst   

5/3  2:a sön i Fastan  
Den kämpande tron  

  

12/3 3:e sön i Fastan  
Kampen mot ondskan  
  

11 Gudstjänst  
 
  

Lördag 18/3  Doplördag  
19/3  Midfastosöndagen  
Livets bröd   

17 Mässa i 
Taizeton   
  

26 /3 Jungfru Marie 
bebådelsedag  
Guds mäktiga verk  
  

11  Gudstjänst  
Gemenskapsdag  
 Kaffe och 
smörgåstårta  
Kyrkokören  
 
  
    

 
  

2/4 Palmsöndagen  
Vägen till korset  
Vi firar med Algutsboda 
församling! 
  
  

 11 Påskdramagtj 
I Algutsboda kyrka 
Korvgrillning och 
kaffe!  

    
Passionsandakter i Stilla 
veckan Tisdag 4/4  

Passionsandakt i 
Långasjö  
Tisdag 4/4 kl:18:00  
 
  
  

 6/ 4  Skärtorsdagen  
Det nya förbundet  
  

19 
Skärtorsdagsmässa  
  
  

7/4 Långfredagen  
Korset  
  

11 
Långfredagsgudstj  

9/4 Påskdagen  
Kristus är uppstånden  

11 Påskdagsmässa   
Kyrkkaffe  
Kyrkokören 
Kyrkkaffe 
  

10/4 Annandag påsk  
Möte med den 
uppståndne  

 Algutsboda kyrka 
11 Emmausgudstj 

16/4      2:e söndagen i 
Påsktiden  
Påskens vittnen  

11 Gudstjänst   

    
23/4     3:e söndagen i 
Påsktiden  
Den Gode Herden  

 Vi firar Gudstjänst i 
Vissefjärda kyrka kl. 
11. 
Kyrklunch och 
Gemenskapsdag 
  
  
  

29/4 Doplördag    
30/4 4:e sön i Påsktiden  
Vägen till livet  

18 Gudstjänst 
Valborgssånger  
Kyrkokören  
 
  

6/5    
7/5 5:e sön i Påsktiden  
Att växa i tro  

14 Gudstjänst med 
små och stora  
Avslutning 
barngrupper  
Korvgrillning  
  

14/5 Bönsöndagen  
Bönen  

17 Mässa   
 

   
21/5 Sön före Pingst  
Hjälparen kommer  

 11 Högmässa  
  

28/5 Pingstdagen  
Den helige Anden  

17 Mässa i Taizeton   

 

Gudstjänster i Långasjö Församling


