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Skriv i Stensjönbladet 

Tre föreningar samverkar om att ge ut Stensjönbladet. 

Du är välkommen att skriva i tidningen om information, en berättelse, dikt eller något 
annat trevligt. 

Enda kraven är; skriv positivt, personligt och färdigt på A5 och 

du skickar det smidigast på mail till: stensjonbladet@hotmail.com 

Annonser 100 kr halvsida–200 kr helsida betalar Du i Barkös. 

”detta är en periodisk utgåva om minst 4 nummer per år”… 

Stensjönbladet utkommer år 2020 
25 april - 1 september - 1 december 
Manusstopp 10 dagar före utskick! 

Övriga utgivningar 
Stensjöns IF:s årsberättelse och friidrottens årsberättelse  

Arrangemangen i Stensjön 2020 

Valborgsfirande  * Ullinge Mini-Cup   * Midsommarfest  

 Barködagen   * Luciafirande   * Tomtestigen 

Med reservation för Corona-restriktioner 
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Fartblind 

Att vara hemmablind har ju alltid varit en ursäkt 

när man inte ser utanför stugknuten. ”Det är lätt 

att bli hemmablind”. Förr handlade det mest om 

att man gick i gamla fotspår och inte upp-

skattade det som låg i ens närhet. Man trajade 

på till ladugården för att ta hand om djuren på 

morgonen utan att se en spegelblank sjö eller 

höra fåglarna. Lika lite som man såg en trasig 

planka, fast man inte såg den, trots att den 

skulle varit bytt och målad sedan länge. Det kan 

även vara lätt att ta saker för givet,  man förut-

sätter att någon annan gör en viss sak för att de har gjort det tidigare.  

Evolutionen, tekniken och globaliseringen har väl fått oss att ta ut svängarna lite 

mer. Vi far runt hela världen lika lätt som vi gick till ladugården för 70 år sedan. Allt 

är tillgängligt för alla. Nästan. Vissa regimer är mer återhållsamma att släppa in folk 

som inte är uppfostrade på samma sätt. Men i stort så är äventyret ganska bekvämt 

och anpassat.  

När Maggans Greta kan påverka de som försöker hålla ihop de värden som vi alla 

delar på, så inser man att skeppet är lika stadigt som börsen på 90-talet. Det är här 

som fartens tjusning kommer in. Det går fort. Vi hinner inte se över krönet förrän 

tankarna ligger på vilken topp som ska erövras härnäst. Hemmablind fast borta. 

Personligen så är jag rätt förtjust i att vara fartblind. Det innebär ju att de har tuffat 

på i ett bra tempo över en längre tid. Man får ju se mer trots att man är blind. Det 

gäller väl bara att bromsa i tid…  

I början av februari lyssnade vi på ljudboken ”Inferno” av Dan Brown där en galning 

tar på sig att dra i bromsen för hela världen. Skrämmande. 

Man får väl ändå säga nu när man slagit till bromsarna i hela världen att den faktiskt 

inte känns större. Trots att alla jobbar på sin unika lösning på ett gemensamt pro-

blem så är det inte utan samarbete. Tittar vi ner så ser vi i Sverige att man manar till 

att följa de allmänna råd som ges för allas bästa. Allas bästa, inte bara vår familj 

utan faktiskt globalt. Kan vara något att sätta värde på även efter en kris. 
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Vi kan ställa om på kort varsel och se till det lilla i det stora perspektivet. I det vackra 

vårvädret så träffar man på folk överallt och ingenstans, utomhus. Uppskatta det 

som finns runt knuten och kanske laga den där brädan som man inte sett på vare sig 

år eller dar. Vill man umgås så är det faktiskt inte omöjligt om man bara tänker sig 

för. Det mesta finns dessutom lokalt om man bara är villig och hjälps åt. Ett annat 

tempo men inte utan att det generar fart som kanske håller för lång tid framöver. 

I Stensjön har vi mycket av den här andan. Här finns möjligheterna med förenings- 

och näringsliv som erbjuder både stöd och verkan. SSF har också fått dra i bromsen 

(har förstås inget med fartblindhet att göra). Vårens aktiviteter i samhället har vi 

inte ställt in, men vi har fått ställa om. En liten ljusglimt i rondellen över påsken. Att 

samlas ute för vårstädning är förstås bara bra när man rekommenderar utomhusak-

tiviteter. Vi sprids ju över hela samhället så säkerhetsavstånden ska vi väl klara. På 

Valborg är en allmän samling otänkbar, men jag hoppas att alla tar del av vårt eve-

nemang från sin tomt eller någon annans tomt, via webben där vi ska försöka oss på 

någon form av livesändning. Vi hoppas att kunna hålla traditionerna och fanan högt 

under de förhållanden som råder.  

Ta del av närheten. Nu när vi inte bara har chansen utan är direkt anvisade att 

stanna hemma om möjligt. Stensjön med omnejd bjuder på framför allt natur och 

kulturlandskap, lekplatser, gym och motionsstråk. Stensjön är ju tre sjöar, lite kallt i 

vattnet ännu. Att pyssla hemma skänker alltid en viss tillfredställelse ”när det väl blir 

gjort”. Tycker det känns som att ett litet samhälle lever upp lite i tider som dessa 

och trots säkerhetsavstånd så kommer vi varandra lite närmare. 

Inte allt för långt borta från Stensjön ligger Månstorp, högt. Det är inte utan an-

strängning att ta sig upp. Väl uppe så kan man lyfta blicken och insupa kulturland-

skapet och en längre utsikt. Sedan går det utför…  

Med vänliga hälsningar 

Stensjöortens Samhällsförening 
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På bilden: Vår eminente ordförande med Nömmens vackra vatten i bakgrunden 

ORDFO RANDE 

På bilden: Tre underbara människor som ser till att Samhället alltid har de bästa 

representanterna. 

VALBEREDNINGEN 
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På bilden: Från höger Christina Ericsson, Lotta Svensson, Inger Ferm, Annika 

Svensson, Britt Sager och Susanne Lind   

Pionjärerna på flicksidan året 1965 

På bilden: Kennet Jägsell, Lars-Håkan Karlsson, Thomas och Sören 

Oskarsson  

Olika reaktioner på den gamla prispallen 



7 

 

På bilden: Christer Ferm, Gunnar Engmalm och Bengt Bardh 

Härliga bilder från ungdomsåren på nyblivna pensionärer 

På bilden: Bengt Bardh, Christer Ferm, Gunnar Engmalm och Anders 

Josefsson. Lugna fina ungdomar som växte upp i lugna Stensjön i 

harmoni och glädje. Christer är än idag en stor glädjespridare! 

Härliga bilder från ungdomsåren på nyblivna pensionärer 
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Vi är nu på tionde året med våra allvädersbanor. Under dessa år har Björkö skola 

och skolan i Sandsjöfors gästat oss med årliga friidrottsdagar varje år. Friidrotten i 

SIF har under dessa år förändrats radikalt från en sport för killar med massor av lag-

UDM-finaler. Nu är det tjejerna som dominerar och de senaste lag-UDM-lagen är det 

med bara tjejer med från SIF.  

Det är bara enstaka år som vi kunnat mäta oss med antalet deltagare som Mette nu 

har på varje onsdag. Jag hade väl 2000 ett liknande antal och Nisse Athler och jag 

hade bra snurr kring 1970 - 1975.  Men jag föredrar dagens situation med många 

tränande ungdomar just på vackra Runeplan än många lag-UDM-medaljer, men få 

på träningarna eller bara elitpojkar tränande på bortaplan.   Ty träning på bortaplan 

var det under sju år på Skogsvallen och på Ränneborg under åren fram till 2011. Vi 

kände oss inte riktigt välkomna på bortaplan och särskilt på Ränneborg kändes det 

inte alls bra.  

I skrivande stund är allt osäkert i dessa Coronatider.            OS under våren är in-

ställt. Vi hoppas på att september-OS kommer tillbaka som det var de första 25 åren 

Men ingen vet någonting om vad som händer under detta besvärliga Coronaår. 

 Vi har haft 40 ungdomar på vintersportlovet i Sandsjöfors-hallen så vi har förhopp-

ningar om lika många på Runeplan under året. Skolorna har bokat in 5 och 12 juni 

för friidrott! Men om det blir av vet ingen idag. Men om så blir fallet hoppas vi att 

många av Er tar er ner till Runeplan och hjälper till som funktionärer.                                  

 Göran som har funderat på friidrottens framtid och dagens läge! 
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Startad 15 april - Info Mette 070-530 32 14 

 
 

Utöver detta rekommenderar vi träning kring er egen bostad.  Just hemmaträning 

är viktigt för att det är smidigt och sparar tid, pengar och miljö. 

 

Elin och Zara är Mettes unga hjälptränare varje onsdag. 

 

Utöver dessa kommer Göran(sprint), Nettan 

(sprint), Viktoria (alla kast), Ambjörn (stav och 

slägga), Roger Karlsson (kast) Peter Danneman 

(häck) och Agne Bengtsson (häck o stav)  förhopp-

nings-fullt vara med som hjälptränare en eller flera 

gånger. 

I Coronatider kom omklädda och håll avstånd, vid 

kasten och stavhopp är det ok med att ha en flaska 

med handsprit.  

 

Med METTE - Onsdagar kl.17,45– 19,30 och med 2 grupper 

Kl. 17,45 – 18,30 yngre grupp 

Kl. 18,30 – 19,30 äldre grupp 
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Hej Fotbollsvänner! 

För en vecka sedan skulle vi ha avverkat vår seriepremiär borta mot Ölmstad IS 
men den blev ju som bekant inställd pga Corona/Covid 19! 

  Stensjöns IF—Senior 

Vi följde med intresse vad som skulle ske med vår serie i framtiden.  

Skulle vi överhuvudtaget få spela nån seriefotboll 2020! 

Men så tillslut fick vi veta att det blir fotboll i mitten av Juni och då i form av en 
enkelserie ( man plockar alltså bort vårsäsongen helt) .  
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Detta innebär att vi möter motståndarna 1 gång och då antingen hemma eller 
borta.  Så just för tillfället kommer seriepremiären spelas den 17 Juni kl 19:00 
hemma på Runeplan. Och då står Ölmstad IS för motståndet. 

Det är vad vi vet just nu angående seriespel, men det kan ju ändras fort i dessa ti-
der. 

Nä nu tar vi och skriver lite om läget 
i truppen istället:) 

 

Nyförvärv till SIF: 

Farhan Mohammed,Pålänge IK 

Joakim Strandh,Annebergs GIF 

Oscar Julsgård,Tenhults IF 

Edvin Ellbrant (MV), Nässjö FF 

Ludvig Ristl, Nässjö FF 

Belmin Music, Nässjö FF 

 

 

Den som vi kanske känner igen mest utav dessa nyförvärv är Jocke Strandh. 

En målskytt av rang här på höglandet! 

Anfallaren lämnade alltså AGIF för Stensjöns IF vilket vi är mycket glada över. 

Även de 3 unga grabbarna från Nässjö FF ser riktigt intressanta ut. 

Edvin målvakt, Ludvig vänsterback och Belmin en teknisk högerytter. 

Farhan kommer som sagt från Pålänge IK långt uppe i Norrland.  

Farhan har spelat på lite olika positioner under träningsmatcherna. 

Vi får se var Tomas och Peo väljer att sätta det Norrländska nyförvärvet! 

Julsgård från Tenhults IF kommer att fylla ut luckor i försvaret.  

När nu säsongen kommer igång kan man följa Stensjöns IF via appen "Min Fotboll" 
och på hemsidan/Instagram såklart. 

Tack för ordet och väl mött på Runeplan! 

Peter Johansson   
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På bilden: Inomhussäsongen avslutade vi med cupspel i SolbergaPokalen. 

Stensjöns IF—Pojkar 08 

Hej på er! 

Stensjöns IF's P 08/09 är verkligen ett gäng härliga och entusiastiska grabbar som 
älskar att spela boll! Träningsvilliga och alltid sugna på att träna och spela matcher. 

Under hela vinter har vi tränat 1 gång veckan i fina Sandsjöforshallen.  
Bra uppslutning på träningarna där! Inomhussäsongen avslutade vi med cupspel i 
SolbergaPokalen. Där blev det 2 uddamålsförluster och 2 vinster för vår del. 

Under mars månad förflyttade vi oss in till konstgräset i Nässjö där vi gjorde 3 trä-
ningar. 
När vi nu äntligen har fått gå på gräsplanen på Runeplan så tränar vi 2 st pass i veck-
an plus match. 
Vi tränar Måndagar och Torsdagar kl 18:00 - 19:30. 

Till sommaren har vi anmält oss till Elitfönster Cup i Lenhovda 
helgen efter midsommar. Hoppas verkligen att den inte kom-
mer att skjutas upp pga Coronaviruset för detta är något som 
grabbarna ser framemot. 

Varmt välkomna att följa dessa unga grabbarna på fotbolls-
plan i Stensjön! 

Ledarna Peter Johansson och Robin Adolfsson 
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  Stensjöns IF—Flickor 08 

- Betraktelse ur ett föräldraperspektiv 

Efter ett 2018 med fokus på träning och någon enstaka cup och en vinter med in-

omhusträning i Björköby så var det i slutet av april 2019 ÄNTLIGEN dags för serie-

premiär. För många av tjejerna var det den första ”riktiga” matchen de spelade. 

Mycket vilja men också en hel del nervositet. Resultaten räknas ju inte, men vi var 

nog flera som just då undrade (och hoppades) att de skulle få uppleva segerns 

sötma i alla fall någon gång under säsongen. Vi behövde bara vänta en vecka. I 

match två kom de ut som ett helt nytt lag. Jobbade för varandra och visade en 

större trygghet. Efter några gastkramande slutminuter inramades Brobyvallen i 

Landsbro av total glädje och vilda trummor. 
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Därefter har utvecklingskurvan pekat rakt uppåt! Undan för undan har tjejerna 

hittat mer och mer rätt i positioner, passningsspel och kommunikation ute på pla-

nen. Vinster och förluster har fördelats ganska jämnt. Båda sakerna är viktiga erfa-

renheter att ta med sig. Kämpaglöden, viljan och kamratskapen har dock alltid legat 

på topp. 

Som förälder vid sidan av planen har det varit så kul att se utvecklingen. Spelare för 

spelare har tagit stora kliv men framförallt har LAGET gjort intryck. Tjejernas förstå-

else för ”laget framför jaget”, deras empati och peppning av varandra. Samman-

hållningen. Glädjen. Kärnan av idrott! 

Dofterna av gräs, jord, liniment och svettiga benskydd har stundtals skickat mig 

tillbaka till 80- och 90-talet då jag spelade P7 till P12 i Stensjön under ledning av 

Calle Bromander och Ove Petri. Jag har så många positiva minnen av detta. Jag 

minns också hur viktiga mina tränare var. Hur jag såg upp till dem och hur de for-

made oss.  

Wilma, Malin och Mattias; Ni är så viktiga för våra barn! Tack för all tid och engage-

mang ni lägger ner vecka efter vecka. Ni skapar minnen och lär dem hantera situ-

ationer som är viktiga även utanför planen. Som ”utomsocknes” boendes i Boda-

fors är det uppenbart hur mycket föreningen betyder för Stensjön som samhälle. 

Det är många som bidrar och drar sitt strå till stacken. 

Det känns härligt att vara tillbaka på Runeplan, om än vid sidan om, och få ta del av 

detta igen. Nu siktar vi framåt ett 2020 med rafflande matcher, träningar, skönt 

häng och glädje. 

”Stensjön kämpar på. Segern är vår. Om vi tappar taget, så kämpar vi för laget!” 

//Johan  
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Vårt lag Stensjöns IF P10-11 har redan hängt ihop i många år genom fotbolls-

skolan, vi har tampats med vädret och mot motståndare i olika Cuper. Ibland är 

humöret lite sådär men vi reser oss alltid och kämpar på. I år har vi tagit steget 

och anmält oss till seriespel och det skall bli superkul!  

Vi tränar på Runeplan och våra träningstider kommer vara: 

Tisdagar kl:17.30- 18.30 Torsdagar kl:18.00-19.00 

 

Nya spelare är naturligtvis väldigt välkomna! Kontakta någon av oss ledare vid 

intresse.  

  

Ola 070-3900361 

Daniel 070-3731479 

Thomas 070-2260217  

På bilden: Pojkar 10-11 perfekt uppställda 

Stensjöns IF—Pojkar 10-11 
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Stensjöns IF kommer även i år att arrangera Landslagets fotbollsskola för 
pojkar & flickor födda 2016-2011. En rolig och spännande nyhet är att vi 
även kommer ha ett flicklag i fotbollsskolan för flickor födda 2014-2012. 
Naturligtvis hoppas vi att många är sugna på att börja lira lite boll och 
träffa sina kompisar. Vi tränar på Runeplan tisdagar kl. 1730–1830 med 
start 5 maj till 16 juni sedan börjar vi igen efter sommarlovet den11aug till 
den sista träningen 29 sept.  
  
Vi har det fantastiskt roligt på tisdagarna och vill man prova på så finns 
det möjlighet till det vid de tre första träningarna. Kontaktpersoner finns 
på hemsidan annars är det bara att titta upp på Runeplan.  
 
Välkomna! 

Glom inte halva potten. Lotterna säljs under hela säsongen och på sista 

hemmamatchen kommer dragning ske. Så glöm inte köpa en lott vid varje 

hemmamatch. 

Halva Potten 



18 

 

Vår fjärde träningsmatch spelades i lördags på Skogsvallen. Här nedan följer Eu-

gen"Peo" Adolfsson's tankar om matchen.   Vi började första 20-25 min med ett 

bra spel och det kändes bra men tyvärr hade vi inte några jätte chanser på mål. 

Efter ca 30 min kom Hvetlanda igång med sitt spel och skapade ett par chanser var. I 

den 38:e min gör gäster 1- 0 på en hörna. Andra halvlek fick inte vi igång något spel 

alls, vi fick inte fast mycket boll i anfallet tyvärr. Även vårat passnings spel funkade 

inte  och så kändes det inte som vi riktigt orka springa. Hvetlanda gör 2-0 i 50:e min 

och vi hade ett skott som gick utanför mål efter det. Nu tar vi nya tag å gör en bra 

tränings vecka. Mvh Peo  

Träningsmatch nr 2 spelades på Ränneborg i lördags mot Eksjö som till vardags 

spelar Div 5 fotboll. Här nedan följer "Peo's" analys om matchen. Håll tillgodo 

gott folk!   Dax för våran andra träningsmatch denna säsong, och då var det Eksjö 

som var vårat motstånd. Eksjö började med en väldigt fart och satte en väldig press 

på oss så vi hann inte få igång vårat spel. Eksjö tog ledningen med 1-0 redan efter 2 

min  och fortsatte efter det med bra fart och var snabba i sina omställningar. Andra 

halvlek fick vi igång vårat spel lite mer och fick en frispark lite snett utanför deras 

straffområde. En frispark som Farhan tog hand om och som han gjorde det, en fri-

spark som gick rätt upp i krysset och målvakten hade inte en chans 1-1 (61min). 1-2 

till oss kom efter ett inspel från kanten till Harrysson som passar Toffe och han skju-

ter på målvakten som i sin tur lämna retur som Peter hugger på och sätter 2-1

(71min) till Stensjön, matchen slutar 2-1 till Stensjön.    

Axplock från Stensjöns IF’s hemsida 
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Restriktioner, regler och riktlinjer. Vi matas dagligen av social distans och indragna 

privilegier, men det finns glädje stunder i vardagen även under dessa stunder. Tider 

som prövar oss som individer, som grupp och som samhälle. Hur ställer vi upp för 

samhällets bästa?  

Vi skattar oss lyckliga som just nu bor i Sverige. Det är i dessa tider man inser att 

man kanske jobbar i en låtsas bransch, där man kan sitta hemma och jobba utan att 

egentligen märka av vår generations största prövning. En prövning som endast kan 

jämföras med krigstider, vilket vi i Sverige varit förskonade från i många år.  

Men det finns ljuspunkter och vi vet var de är. Varje tisdag och torsdag möter vi 

framtiden, glädjen och ett gäng tjejer som visar att allt vi kämpar för är värt jobbet. 

Vi träffas 2 gånger i veckan för att ha kul, träna fotboll och jobba på att stärka själv-

känsla och fysik. Det är 3 värdefulla timmar.  

Att komma till en träning är som att ge sig själv en dubbel mobilladdning. Man verk-

ligen känner energin strömma tillbaka in i kropp och själ. Nu längtar vi bara efter att 

få dela med oss av energin till alla våra motståndare som likt oss bara vill att livet 

skall återgå till det vanliga. Vi bara hoppas att så få av oss som möjligt drabbats av 

det värsta.  Vi vet i alla fall att man blir glad av att bara se tjejernas ögon på bilden 

ovan. Och vi ser redan fram emot nästa fotbollsövning. Där fokus 

kommer att vara på bolltouch.  

Mvh  
Wilma, Malin, Mattias 
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Skylla på andra = enkelt ;  

Egenansvar = desto svårare 

Av Ulle Eisner i Stensjöns Stationshus 

Scenario 1: En förskoleateljé där fyra barn sitter och pysslar. För två minuter 

sedan var det lugnt och tillsynes lite struktur på pärlorna, banden, glitter-

tuberna. Vid min ankomst upprorisk stämning men glada busskratt. Ut-

spridda hårtestar ligger på golvet och en sax skvallrar om vad som skett. 

”Men oj!! Aj aj! Vad har hänt här?!”, min röst ger de små frisörerna snabba 

förklaringar. ”Det var inte jag, det var de!”, utropar alla fyra i kör. Nehej, det 

var högst märkligt, saxen behöver ju att någon håller i den för att kunna 

klippa, förklarar jag. (Och förundras tyst över hur lika barns hår är i nyans 

när det ligger utklippt lite här och där.) En diskussion med barnen tar vid, 

likaså med vårdnadshavare, liksom med personalgruppen; borde de trubbiga 

barnsaxarna lagts undan så att de inte kan nå dem eller ska vi lita på ungar-

nas förmåga att använda dem när de behöver klippa i papper, trådar, snören 

på egen hand? Konklusionen blir att saxarna plockas bort. Eller endast tas 

fram när en lärare finns ständigt på plats i ateljén. Det hade självklart gjort 

att denna handling inte inträffat från första början. Det intressanta och livs-

långa arbetet att prata om verkan och konsekvens av sitt handlande tar vid i 

samlingarna. Att stå för vad man gör och tala sanning, att inte skylla ifrån sig 

även om man gjort något man inte bör. Att våga stå emot ett grupptryck. Att 

inte skvallra och peka ut någon, men här är det svårt eftersom man gärna vill 

påpeka förorätter så länge det inte är man själv som utfört dem. Att våga 

säga ifrån och våga säga nej. Och att våga säga ja och be om hjälp om något 

gått galet. Ett svårt arbete. Livslångt. Det kräver en del av oss vuxna att vara 

förebilder här. 

Scenario 2: Ett virus sprider sig i världen. På ett helt galet sätt med restrikt-

ioner, karantäner och kaos som följeslagare. Människor är rädda, får panik, 

tar sig samman och lyssnar till myndigheter och expertisen på området för att 

på så sätt kunna komma igenom denna kris gemensamt. En mycket mäktig 

ledare står i sitt stora land på en presskonferens och talar till sitt folk. Han 

skyller virusets härjningar på andra. Han skyller på andra länders ledning. 

Han skyller på yttre omständigheter som ligger utanför hans kontroll i sitt 

eget land. ”Det var inte jag, det var de!” Ett livslångt arbete i andra delar av 
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världen tar vid för att ta tag i verkan och konsekvenser, att våga be om hjälp 

om något går galet. Och att själv hjälpa när olyckan redan är skedd och göra 

det bästa av situationen. Det kräver en del av oss vuxna att vara förebilder 

här. 

Notera att den mäktige ledaren inte är fem år. 

Jag märker ofta hur vanligt det är att jag själv och andra skyller på yttre om-

ständigheter när något inte blir som vi vill. Det är någon annans fel. Högst 

smidigt och säkerligen ligger detta i vår natur; vi slipper det jobbiga och ge-

nanta arbetet att inse att vi har gjort fel själva, istället  beror det på den och 

den och den att det blev som det blev. I arbetslivet, i umgängeskretsen, i fa-

miljen, i samhället. Klyschan som hänger över oss här sliten men inte desto 

mindre sann: vi kan bara ta ansvar för våra egna handlingar och förändra oss 

själva, inte någon annan. Det krävs bra förebilder här. Samt att vi också är lite 

snälla mot oss själva och låter oss göra massor av fel, men möjligen lära oss 

något på vägen.  

Det är ju det vi vill lära de där yngre förmågorna som ska växa upp till sköna 

ansvarsfulla människor som mår bra och tar kloka beslut. 

Puss och kram från Ulle, (som klippte av sig hela luggen vid fem års ålder 

och gömde den under huvudkudden för att hon inte vågade berätta hur ex-

tremt fel det blev. Men oj, vad kul det var att få använda saxen.) 

På bilden: Ulle i snygglugg, Sara Teleskog(Stensövägen), Teresa 

Stenström(Stensövägen) 

LUGGMODE 
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Stensjönbladet har fått förmånen att få ta del av material 

från en biografi och vi började redan i förra numret att 

publicera delar av det materialet. 

Vi fortsätter med fler sidor från Bertil (Freijd) Trolles böcker 

om sina memoarer, som han kallat ”En resa i minnen” där 

första sidorna i förra numret handlade om kapitlet ”Min 

kompis Evert”.  

Bertil är född 1936 i Kulla bygden Småland som ligger ca 1 

mil från Eksjö i Höreda socken. Det han berättar är om sitt 

eget liv och hur det gestaltat sig.   
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Maten din medicin – citron rena hälsokosten 
 

Citronen har massor av bra egenskaper och innehåller mycket vitamin C och har 

en renade effekt i matsmältningssystemet. 

Den har ett brett register av terapeutiska egenskaper. 

• Renar blodet, förbättrar kroppens förmåga att göra sig av med ’gifter’, kan 

användas mot akne och bölder. 

• Rik på vitaminer B och C 

• Svampdödande 

• Antiseptisk 

• Främjar matsmältningen 

• Är en av de kraftigaste sammandragande medlen, används mot skärsår och 

skrubbsår för att hejda blödning. 

• Bakterie- och virushämmande egenskaper. Citron är utmärkt för att hejda 

utvecklingen av infektioner. 

• Håller infektioner i urinblåsan och njurarna i schack 
 

Användning: 

• Drick citronsaft i vatten det första du gör på morgonen som stärkande me-

del för levern. 

• Citronsaft blandad med olivolja kan lösa upp gallsten 

• Citronsaft på insektsstick kan lindra smärtan. 

• Citronsaft är bra mot sår och blåsor i munnen. 

• Citronsaft till måltiderna stärker cirkulationen 

• Citron stärker immunförsvaret och lindrar förkylning och influensa och 

andra infektioner 

 

Göran har läst  

 boken Naturliga läkemedel 
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Sent på kvällen och jag har precis kommit tillbaka efter en heldags långt ar-

betspass på akutmottagning i Eksjös höglandssjukhus. En trött kropp och en 

uppvarvad hjärna. Fortfarande tankar kring människorna som jag har träffat 

under dagen. Svårt sjuka personer, de flesta äldre. En stor del av dem är 

misstänkta att vara smittade av covid-19, det som vi kallar för Coronavirus.  

Telefonen ringde. Mina föräldrar, som bor i Grekland, ringer mig varje dag. 

Oroliga om hur jag mår och att jag inte skall bli smittad med tanke på min 

arbetsplats. Med ett ”akta dig” och ”mina tankar är på dig”, brukar alltid 

samtalet med min mor avslutas. De sitter i karantän sedan mer än en månad 

tillbaka. Inlåsta hemma, försöker undvika onödiga kontakter. Affärerna och 

skolorna är stängda. Tomma vägar. Ett helt annat sätt att leva, ovanligt för 

det grekiska samhället.  

Nästan automatiskt, öppnar jag min iPad för att läsa nyheterna. Corona virus 

är första ämnet på samtliga nyhetssidor. Antalet av personer som insjuknar 

ökar med varje dag som har går. Det samma gäller med antalet av avlidna. 

Det är en pandemi, då sjukdomen har fått spridning i hela världen. 

Det känns som igår jag först läste om det nya viruset som precis upptäckts i 

Kina. Det var i slutet av 2019. Flera personer var smittade, en hel stad i ka-

rantän i ett desperat försök att avgränsa smittan. Flertalet döda. Så små-

ningom kom man på källan och identifierade viruset. Det tillhörde coronavi-

rusfamiljen. De flesta av dem finns hos olika djurarter och enbart ett fåtal 

smittas mellan djur och människor. Mellan människor smittar det genom 

droppsmitta. Det betyder att när en sjuk person hostar eller nyser sprids små 

droppar i luften. Om dessa droppar kommer i kontakt med slemhinnorna i 

munnen, näsan eller ögonen på en annan frisk person så kan denna personen 

smittas. Dessa droppar faller snabbt från luften och når inte längre än en me-

ter. Men de kontaminerar ändå ytorna och då kan man med händerna över-

föra viruset till vårt ansiktet. Därför är det viktigt med att tvätta händerna 

ofta (med tvål) och desinfektera dem.  

Corona / Covid-19 i verkligheten 

Text: Paraskevas Vadevoulis 
 



33 

 

Ingen kunde föreställa sig att viruset skulle spriddas i hela världen. Första 

fallet i Sverige upptäcktes i Jönköping i slutet av Januari i år. Den var en per-

son som hade rest till Kina. Sedan dess är det 450 personer positiva i vår reg-

ion och tyvärr 38 döda. I hela Sverige 13822 personer är positiva för Coro-

navirus och tyvärr 1511 döda. Antalet om insjuknande och döda förväntas att 

ökas. Där har man inte räknat med personerna som har haft lindriga symptom 

och då inte tagit kontakt med vården. Så smittan är ännu större än ovan-

nämnda siffrorna.  

Symptomen liknar som vid en vanlig förkylning eller infektion och därför 

blir det svårt att skilja dem med varandra. För att göra detta, krävs ett test 

som analyseras i laboratorium. Symptomen kan variera mellan huvudvärk, 

feber, snuva, nästäppa, halsont, illamående, muskel och ledvärk samt and-

fåddhet. Tiden från det att man smittas tills man blir sjuk, varierar mellan 2 

och 14 dagar. De flesta får lindriga symptom som går över med egen vård. 

Det finns ändå ett antal personer som kommer att få mer allvarliga symtom 

(och där huvudsymptom är andfåddhet, kraftigt nedsatt allmäntillstånd) och 

då kommer att behöva vård på sjukhuset, antigen på en vanlig avdelning eller 

på en intensivvårdsavdelning, med till exempel vård med respirator. Det är 

ett faktum nu att Coronavirus är mer aggressivt och lättare smittar jämfört 

med viruset som orsakar den vanliga influensa. Coronavirus har orsakat 

minst dubbel så många dödsfall jämfört med vanliga influensa i Sverige.  

Efter alla dessa månaderna har man observerat att personer som har högre 

risk att bli svårt drabbade är de äldre personer. Med äldre menar man de som 

är 60 år och äldre. Ju äldre desto större risk att bli svårt drabbad. Det beror på 

att kroppen med tiden blir svagare, skörare och det samma gäller med im-

munförsvaret. Samtidigt som de äldre personer brukar lida av ett antal olika 

sjukdomar som gör kroppen ännu skörare.  Men det är inte bara de äldre som 

drabbas. Oavsett ålder kan personer med flera sjukdomar eller personer med 

försvagat immunförsvar, på grund av en sjukdom eller mediciner, också bli 

svårt drabbade.  

Det är ett nytt virus, en ny sjukdom och som förväntat lär vi oss nya saker 

varje dag. Ett flertal studier pågår. Det är stor press på alla forskare att få 

fram en behandling i första hand och sedan ett vaccin. Flertal olika kombi-

nationer om befintliga mediciner mot virus har testats. Man tycker att så 

småningom, med den erfarenhet som vi har fått, kommer vi snart fram till 

lämplig behandling. Tiden tills att ett vaccin förväntas vara framtaget är  
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något längre (kanske om ungefär ett år).  

Situationen på våra sjukhus har varit ansträngande redan innan pandemin. 

Flera omstruktureringar och brist på personal har lett till en minskning av 

vårdplatserna. Därför är det viktigt i det dessa dagar finns vårdplatser till de 

som behöver det mest. Rekommendationen och uppmaning från myndighet-

erna är att personer med lindriga symtom skall stanna hemma, isolerade tills 

de har varit fria från symtom sedan två extra dagar. Men man bör ta kontakt 

med vården om symtomen upplevs mer allvarliga eller att sjuka personer 

blir allmänpåverkade.  

I början, vårdades alla med coronavirus på infektionskliniken i Jönköping. 

Då antalet av sjuka har ökat samt att man förväntar sig att det kommer fort-

sätta öka har en avdelning för Coronapatienter även öppnats i Eksjö, med 

tillräcklig personal för att utöka sina platser om detta skulle behövas. Man 

har även utökat platserna på intensivavdelning. Allt detta har gjorts med be-

fintliga personal, med personal som redan har jobbat inom vården. För att 

man ska lyckas med detta är man tvungen att prioritera inom vården och att 

lägga ner delar av verksamheten som inte anses vara akut.  

Vi, som jobbar inom vården, kommer att finnas här alltid för att ta hand av er 

oavsett vad det är som ni lider av. Vad vi ber er om, är att undvika onödiga 

kontakter med andra, vara noga med att hålla avstånd till andra människor i 

offentliga miljöer, tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, hosta och 

nysa i armvecket, undvika att röra vid ansiktet (ögon, näsa, mun), samt att 

stanna hemma när man är sjuk. Ta hand om era äldre närstående, genom att 

inte komma i direkt kontakt med dem, handla åt dem, underlätta det för dem 

så att de ska kunna stanna hemma.  

Jag är säkert att  vi alla tillsammans kommer klara denna utmaning. Min för-

hoppning, för vilken jag och alla mina kollegor inom vården jobbar hårt för, 

är att ingen av oss ska behöva uppleva en förlust av någon utav sina nära.  

Jag avslutar precis som min mor 

brukar avsluta våra telefon samtal; 

Ta hand om er, vara försiktiga , 

mina tankar på er i dessa  

svåra tider.... 
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Vi kommer sälja cuplotter även i år, oavsett om  cuppen blir av eller ej. Dragning sker i 

augusti. Fina Priser väntar de som vinner. 

Cuplotter 

There Is Always Something To Be Deeply Grateful For 

Be still and listen to My still small voice at all times and in all places. There is no 

place where you cannot hear it. Be ever aware of this; it is your awareness that 

keeps us close. Lose your awareness of Me and you will find yourself drifting. The-

refore keep on your toes, bring Me into all of your life and living, and find a new 

joy in all that has to be done. 

When your feet begin to drag you may be sure you have shut Me out of what you 

are doing and separated yourself from Me. Change instantly. What you are actually 

doing may be exactly the same but your whole attitude towards it will have 

changed and you will see that rather tedious mundane job which you have been 

doing will take on a new sparkle and joy because you are doing it all for Me, to My 

honour and glory. 

At this time when there is so much going on on all levels and all around you, keep 

ever aware of Me and allow nothing to drag you down. There is always something 

to be deeply grateful for. 

/Eileen Caddy 
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 Kluriga sidan 

 
 

 

Nr 1   Storgäddan 

En fiskare fick en gädda vars huvud mätte 18 cm,  
stjärten var lika lång som huvudet och halva  
kroppen. Kroppen var slutligen lika lång som  
huvudet och stjärten tillsammans.  

       Hur lång var gäddan? 

 

Nr 2   Kungens träd 

Kungen sade till sin trädgårdsmästare. ”De 10 träden som jag bett Dig  
köpa skall planteras i 5 rader med 4 träd i varje rad”.  
Du får klura ut hur Du ska göra. 

Nr 3   T:et 

 Klistra upp bitarna på hårt papper, klipp ut delarna och  
försök forma till ett T  

                      

 

Nr 4   Vilket yrke 

 Döljer sig i kurrerödsticki     ……………………. 

Lycka till med lösningarna.             Hoptotat av: Bertil ”Berra” Trolle       

Ja det är bara 
att sätta igång 



 

 

 


