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Musikkår hyllar tidigare dirigent
Johansfors musikkår till
ägnar sin förre dirigent Ivan 
Wedeborg den påskkon
sert som hålls på måndag.

Broakulla. På annan
dagens eftermiddag ar
rangerar Johansfors mu
sikkår sin traditionella 
påskkonsert i Broakulla 
Folkets hus. Den här gång
en har konserten ett myck
et specifikt tema.

– Hela konserten är tilläg
nad vår tidigare dirigent 
Ivan Wedeborg. Vi spelar 
hans kompositioner och 
alla arrangemang är skrivna 
av honom, säger kårens ord
förande Håkan Karlsson.

Ivan Wedeborg, Lycke
byn ledde musikkåren i 30 
år; från tidigt 1960tal till 
början av 90talet och om 
det berättar sonen Chris
ter Wedeborg:

– Vi är mycket tacksam
ma för att musikkåren på 
det här sättet hedrar min 
far. Han var yrkesmusiker 
i flottans musikkår i Karls
krona, men musikkåren 
engagerade honom minst 
lika mycket. Det är härligt 
att musikkåren finns kvar 
och lockar ungdomar. Jag 
har själv gjort många spel
ningar i kåren under mina 
tonår.

Ivan Wedeborg var född 
1920 och avled 1993.

– Han ändrade kårens 
inriktning en hel del och 
frångick till viss del den 
traditionella marsch
repertoaren, säger Chris
ter Wedeborg, Lyckeby, 
som beklagar att han inte 
har möjlighet att uppleva 
 konserten.
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KORPENS 
PÅSKPROMENADER

Med ägg till alla startande

Starttid 9.30 - 11.00
Påskdagen - Korpens Kansli
Annandag Påsk - Broakulla 

Folkets Hus

   Välkommen!
Emmaboda

Nicke Grozdanovski, Ali Resbati och musikern Samuel 
Nordström inför V:s möte. Foto: Peter Lejon

Esbati (V) gästade 
möte i Emmaboda
Ali Esbati är arbetsmark
nadspolitisk talesperson 
för Vänsterpartiet. I förra 
veckan gästade han parti
kamraterna i Emmaboda.

emmaBoda. Vänsterpar
tiet anordnade möte för 
allmänheten i Emma
boda Folkets hus i förra 
veckan. Talare var parti
ets arbetsmarknadspoli
tiske talesperson Ali 
 Esbati och Samuel Nord
ström sjöng och spelade.

– Den svenska välfär
den har stora utmaning
ar. Därför är det viktigt 
att välfärden byggs ut, 
inte reduceras. Vi har bli
vit fler i Sverige och för 
att välfärden ska hinna 
med, och personalen ska 

ha bra villkor, krävs det 
att alla är med och beta
lar för det gemensamma, 
sa Ali Esbati.

Han är civilekonom i 
grunden.

– Sverige är det land 
där inkomstklyftorna 
har ökat mest under de 
senaste 20 åren. Det ger 
en obalans.

Han tycker V:s budget
samarbete med S och MP
regeringen fungerar bra.

– Frågan om vinster i 
välfärden är mycket vik
tig för oss. Vi har fått ige
nom en hel del, exempel
vis extra miljarder till 
kommunerna och till för
lossningsvården och gra
tis mediciner till barn.
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●● Långasjö skola är färdigrenoverad.
●● Det firades på torsdagen då elever visade besökare runt och 

berättade om vad som gjorts.
långasjö. Renovering och 
upprustning av Långasjö 
skola började diskuteras 
inom politiken för nästan 
tio år sedan. Medan stora 
skolrenoveringar gjorts i 
Lindås, Emmaboda och 
Vissefjärda har projektet 
med Långasjö skola 
 behandlats på ett annat 
sätt.

– Renoveringen har 
gjorts etappvis under flera 
år. Skolan är nu helt 
 modern, men innan reno
veringen började hade det 
i princip inte gjorts något 
större med skolan sedan 
den byggdes i mitten av 
1960talet, sade rektor 

Laila Dånge när det på 
torsdagen anordnades 
 öppet hus för att visa vad 
som hänt på skolan och 
hur verksamheten funge
rar sedan allting har 
 färdigställts.

eleverna i fyran, femman 
och sexan tog emot besö
karna på torsdagens för
middag. Tidningen visa
des runt av Nelli Broström 
och Anny Ursjö som går i 
fyran.

– Vi kommer ju ihåg hur 
skolan var innan och det är 
jättestor skillnad. Man är 
mycket piggare och  gladare 
nu. Förut kändes det som 

att allting på  skolan var 
grått. Nu är det ljust och 
fint och med glada färger, 
sade Nelli Broström.

– Det känns som att sko
lan är mycket större nu. 
Det finns färger målade på 
väggarna som talar om vad 
de olika rummen används 
som, sade Anny Ursjö.

långasjö skola framstår 
nu, åtminstone invändigt 
som nybyggd.

– Ett göra de här insat
serna i etapper har varit ett 
bra sätt. Vi har kunnat 
 bedriva skolundervisning 
samtidigt, sade Laila 
Dånge.

Läraren Ingela Moberg 
vittnar också om att 
 skolan fått ett rejält lyft.

– Vi använder varje vrå 
av skolan i verksamheten 
nu och flera rum kan 
 användas på många olika 
sätt – som både grupprum 
för eleverna och som 
 sammanträdesrum för 
personalen. Det är ett stort 
lyft, sa Ingela Moberg. 

Långasjö skola har i dag 
drygt 50 elever i klasserna 
F6.
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Nelli Broström och Anny Ursjö visade den nyrenoverade Långasjö skola för Linda Ursjö, Britta Mård och Ulla SköldJonsson. 
 Foto: Peter Lejon

Långasjö skola  
har fått ett lyft

Samar Zakaria föreläser på biblioteket. Foto: Peter Lejon

Hon föreläser om 
flykten från Syrien
Hon kom från krigets Syrien, 
och snart berättar hon sin 
historia på biblioteket.

emmaBoda. För två år 
 sedan kom läraren Sam
ar Zakaria till Emma
boda på flykt från kriget i 
Syrien med sin familj. På 
 onsdag föreläser hon på 
Emmaboda bibliotek om 
familjens flykt, men 

 också om hur man levde i 
Syrien före kriget och om 
etableringen i Sverige. 
Hon jobbar på Vilhelm 
Mobergsgymnasiet och 
har engagerat sig mycket 
för ensamkommande. 
Samar Zakaria medver
kade under Emmaboda
dagen i februari som 
 föreläsare.
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Tid för bingo 
på Allégården
långasjö. Den som 
uppskattar att spela 
bingo kan göra så på tis
dag. Platsen är Allakti
vitetshuset Allégården i 
Långasjö.


