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Lucia med följe besökte bland annat Möjligheternas hus på fredagseftermiddagen. Foto: Peter Lejon

Bråda tider för lucia och hennes följe
Det blev totalt 14 framträ-
danden för Emmabodas 
lucia Beata Fransson och 
hennes följe, och särskilt 
intensivt var det naturligt-
vis på fredagen.

Emmaboda. Årets lucia, 
Beata Fransson, har haft 
bråda dagar under andra 
hälften av veckan. Den offici-

ella kröningen skedde på 
torsdagskvällen i Emma-
boda kyrka. 

Luciatåget framträdde 
fem gånger i onsdags, en 
gång på torsdagen och på 
fredagen blev det åtta fram-
trädanden. För det prak-
tiska svarade musiklärarna 
Yvonne Nilsson och Kent 
Holgersson, och vi åhörde 

skönsången på miljöstatio-
nen Möjligheternas hus dit 
Luciatåget närmast kom 
från Hotell Amigo. 

Därefter väntade allaktivi-
tetshuset Loket, biblioteket 
och Centrumtorget på besök 
av ljusdrottningen.

– Lite utmärkande för 
årets luciatåg är att de med-

verkande är väldigt intresse-
rade av stämsång, och av det 
blir det ju ett särskilt lyft. Det 
är också kul att två killar 
medverkar, sade Kent Hol-
gersson.

Medverkade i tåget gjorde, 
förutom Beata Fransson, 
Maja Hobring, Annie Ols-
son, Nanna Svensson, Isa-

bell Zakrisson, Olle Johans-
son och Alfred Malmborg-
Simonsson. Olle Johansson 
spelade dessutom solo på 
trumpet.

– Vi sjunger både traditio-
nella luciasånger och mer 
nyskrivet material, sade 
Yvonne Nilsson.
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Servicehusen
Måndag: Korv stroganoff, 
potatis/ris. Apelsin- och 
chilibakad fisk, potatis.
Tisdag: lasagne. Pytt i 
panna, ägg, rödbetor.
Onsdag: Fisk, potatis, 
remouladsås. Kycklingpaj.
Torsdag: Kotlettrad, pota-
tisgratäng. leverbiff, pota-
tis. långasjö: Julbord.
Fredag: Fisksoppa, bröd. 
Fläskpannkaka, lingon.
Lördag: Biff, potatis. Köt.
Söndag: Herrgårdskyck-
ling, ris. Färsrätt, potatis. 

skolmat
Förskolor och skolor
Måndag: Korv stroganoff, 
ris.
Tisdag: lasagne.
Onsdag: Panerad fisk, 
potatis, remouladsås.
Torsdag: Ärtsoppa, pann-
kakor, sylt. långasjö: Jul-
bord. Vissefjärda, Alguts-
boda: Kotlettrad potatis-
gratäng.
Fredag: Julbord. Visse-
fjärda, långasjö,Alguts-
boda: Julgröt smörgås. 

broakuLLa. Bruksfastig-
heten ägs av företaget Con-
devent AB. Företaget har 
gjort flera försök att hålla 
verksamheten i gång och 
under hösten skulle verk-
samheten i hyttan ha varit i 
gång på nytt. Ny glasugn har 
byggts upp från grunden, 
men det är ändå tyst på bru-
ket. Under hösten har också 
elen stängts av.

Johansfors musikkår har 
sedan många år sin repeti-

tionslokal i bruket, men där 
kan man nu inte vara på 
grund av avstängd el. Nu 
föreslås i ett medborgarför-
slag att kommunen ordnar 
med en egen elmätare till 
kåren.

”Eftersom allt annat ver-
kar ha stannat av på bruket 
så har även den sista turist-
attraktionen, Kristallmu-
séet, mer eller mindre gått i 
graven, så hjälp oss att 
behålla musikkåren”, heter 
det i medborgarförslaget.

Enligt musikkårens ord-
förande Håkan Karlsson 
bröts strömmen i oktober 
och sedan dess har man fått 
hitta andra lösningar. Broa-
kullaföretaget AMB upplåter 
utrymme, men det är ett till-
fälligt arrangemang.

–Därefter har vi repat på 
AMB och det blev stressigt 
inför 100-årsjubilét i novem-
ber. Det finns elmätare till 
oss, men bara en huvud-
kabel till bruket. Där är 

strömmen bruten och då 
spelar det inte så stor roll att 
vi har en elmätare.

I musikkårens lokal förvaras 
ett stort antal äldre notblad 
och arrangemang; många.

– Det blir kallt och fuktigt 
och det riskerar att skada 
materialet, som är ovärder-
ligt. I fjol satte vi själva in en 
luftvärmepump för att vara 
säkra på att vi har värme, 
men den fungerar inte heller 
nu.

Kåren har en skrym-
mande utrustning och 
mycket repetitionstid går åt 
till att bära in och ut instru-
ment och notställ på AMB.

– På längre sikt blir det 
mycket besvärligt att ha det 
så här. Mycket repetitionstid 
går åt till att bära utrustning, 
och vi är rädda för att med-
lemmar till slut tröttnar på 
det – inte minst våra yngre 
medlemmar, som vi värnar 
mycket om, säger Håkan 
Karlsson.
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●● 100-årsjubilerande Johansfors musikkår har inte kunnat 
använda sin lokal på hela hösten. Orsak: Elen är avstängd på 
Johansfors glasbruk.

Avstängd el strandsätter 
Johansfors musikkår

Julstämning 
med Leo 
Tolstoy 
Åforsteatern spelar Leo 
Tolstoy när man på 
måndag skapar jul-
stämning i Åfors Folkets 
Hus.

Åfors. Arrangemanget 
ingår i satsningen Kultur 
för en hundralapp och 
medverkar gör Åfors-
teaterns medlemmar och 
för musiken svarar Gitte 
Lind och Willi Österberg.

– Vi kallar det för En 
drömjul i Åfors. Det byg-
ger mycket på att vi age-
rar tillsammans med 
publiken och att vi 
sjunger kända julsånger 
tillsammans. Gemenska-
pen är det viktigaste, 
säger Jensy Elvung i 
Åforsteatern.

Ett inslag under kväl-
len är att teatern spelar 
upp Leo Tolstoys julsaga.

– Vi är tolv personer 
som är med i pjäsen, och 
det blir även en liten jul-
saga från Åfors. Den byg-
ger på verkliga händelser 
i början av 1900-talet.

Åforsteatern arrange-
rar tillsammans med 
Åfors Folkets Hus.
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Äldremat

Noterat
bridge. Emmaboda brid-
geklubb har spelat sin jul-
tävling. 1) lars Moquist-
Ingemar Johansson, 180 
p,2) Joel Henriksson-leif 
Petersson 173,5 p, 3) 
Magnus Nyström-Rose-
marie Fried, 169 p, 4) Göte 
Nissinen-Rolf Johansson, 
152 p, 5) Katarina Freitag-
Nils Karlsson, 147,3 p.




