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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.

Stensjönbladet utkommer år 2022
25 april - 1 september - 1 december
Manusstopp 10 dagar före utskick!
Övriga utgivningar
Stensjöns IF:s årsberättelse och friidrottens årsberättelse

Arrangemangen i Stensjön 2022
* Valborgsfirande * Stensjön Cup
* Midsommarfest * Tomtestigen

”detta är en periodisk utgåva om minst 4 nummer per år”…
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Stensjöns IF gratulerar Franc Abram till den fantastiska utmärkelsen och
tackar för allt engagemang han lägger ner i vår förening.
Franc har varit en stor eldsjäl i Stensjöns IF under många år.
Men eftersom RF Sisus årsmöte hölls digitalt blev det istället under Stensjöns IF:s hemmamatch mot Torstorp som han fick ta emot RF:s förtjänsttecken i guld, som är den största utmärkelsen som delas ut inom
svensk idrott.
Franc hade blivit nominerad av Svenska Fotbollsförbundet.

Förtjänsttecknet kan tilldelas personer som i egenskap av föreningsledare i styrelse, kommitté, utskott
eller liknande utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 30 år
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Stensjöns IF
Tidernas langsta sasöng ar nu över öch ett tappert gang
har atervant till div 4.
Säsongen började redan i december med planering och bolltrillande
inomhus. Då var det full coronaberedskap och restriktionerna låg
täta pga av den andra vågen. Det var länge oklart hur det skulle bli
med säsongen, när den skulle börja, om det skulle bli enkelserie
eller dubbelmöten och hur många lag som skulle gå upp respektive
ner.

Besked om dröjde och dröjde medans laget fortsatte träna som om
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serien skulle börja i vanlig
tid.
Till slut kom beskeden.
Serien skall spelas som
dubbelmöten och dra igång
redan innan sommaren,
vilket innebar en
komprimerad serie.
Sommar uppehållet blev
kortare än vanligt och det
ordinarie seriespelet skulle
hålla på ända fram tills
slutet av november.
Detta innebar då även att inga kval skulle komma att få plats, varken
uppåt eller neråt i seriesystemet, och 3 lag skulle trillar ur utan
möjlighet till kvalspel.

Trots bra insatser i början av säsongen så stod det tidigt klart att det
var i den nedre regionen av tabellen som Stensjön skulle kämpa. Man
höll sig runt det negativa kvalstrecket men hade hela tiden häng på
lagen ovanför. Och så höll det sig under första halvan av serien.
Det märktes även att division 3 ställde helt nya krav på hela
seniororganisationen. Tempot var högre och både
ben och huvud var tvungna att ageraa mer resolut
och kraftfullt för att kunna hänga med. I matcher
där Stensjön hängde med bra i första kunde det
tryta med energi på slutet.
Träningsfliten och träningsintensiteten började
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succesivt sjunka och idéerna tryta på hur man skulle bryta den
negativa spiralen. Till slut så kom det ändå ett beslut om att något
var tvunget att göras och tränarduon byttes ut för att kunna göra en
sista
kraftansträngning för
att se om man kunde
hålla sig kvar.
Tomas och Peo
tackades av efter
starkt jobb att föra
upp Stensjön i div. 3,
men det behövdes en
nytändning i truppen.
Kjetil Johansen tog
över rodret tillsammans med Joakim Bromander.
Energin kom tillbaka till truppen vilket märktes på på träningarna
och på matcherna. Tempot ökade, presspelet blev tydligare och tron
på att det skulle lyckas vxte sig
starkare. Men trots tydligt
förbättrade prestationer så
uteblev resultaten och trots den
starka tron på att det skulle gå,
gick inte resultaten Stensjöns väg
och återtåg till div 4 blev ett
faktum.
Tyvärr lämnar Kjetil Stensjön efter
säsongen, men lämnar med en
framtidstro och vi önskar honom
lycka till i Nässjö FF. I skrivande
stund är det ännu inte klart vem
som tar rodret nästa säsong, men
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det är med klara
ambitioner om
att åter ta sig
tillbaka vi hoppas
de nya ledarna
tar vid. Ett år i en
tuffare division
gav mersmak och
även om
resultaten inte
gick Stensjöns väg
var det också
med en insikt att det inte borde var omöjligt att göra om det och
stanna kvar.
På supportersidan har stämningen på Runeplan varit stadigt på topp,
även i underläge och motgång har vi hoppats på sena vändningar. Vi
har även glatts åt de ungdomar som visat upp sig i seniortruppen och
de tär glädjande att det även funnits flera Stensjön pojkar med i
truppen och i laget. Det är även kul att intresset i nästa generation
varit så stort och att de välkomnats med på såväl hemmamatcher
och på borta resor. Vi ser med tillförsikt fram emot att kunna
utvecklas
tillsammans
under
kommande
säsong.
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2021 börjar närma sig sitt slut och vi kan summera ännu ett år där vi lyckats engagera många små och stora lirare. Vi fick igång 4 lag i seriespel, men tyvärr var ett lag
tvunget att läggas ner under säsongen. De tre kvarvarande lagen kämpade med
blandade resultat, men där en sak kan sägas vara gemensam, glädjen och kämpaglöden. Vårt yngsta pojklag startade säsongen lite knackigt, men ju längre säsongen pågick ju mer luft under vingarna fick de och spelet flöt på bra. Det äldre
pojklaget hade en tuff säsong, men när spelet väl stämde kunde det se riktigt bra ut.
Flicklaget fick en riktigt tuff säsong i en äldre serie, men kämpade på och visade på
en makalös utveckling under året.
Fotbollsskolebarnen har även de kämpat på i ur och skur på Runeplan och har även
fått testa på att spel lite matcher och
poolspel. De har även fått lite mersmak på det och det ser spännande ut
inför nästa säsong. Kanske ännu ett
ungdomslag i seriespel?
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Möt Jonathan Neij:
Jonathan är vår 28 åriga målvakt som nu gör sin 5:e säsong för
klubben. Han började spela fotboll i Nässjö, men hade ett långt
uppehåll för ishockey i tonåren. Han jobbar som säljare och bor med sin flickvän
Lovisa och deras hund Harald. Han lyssnar på Johnossi och tittar gärna på Snabba
Cash. Skall ni bjuda honom på middag, så är det pasta han gillar bäst. En av hans
favoritspelare är Taffael Habib och han tror att Edvin Ellbrant kommer utvecklas
mest under året. Den bäste spelare han mött är Arian Banda, som då spelade i Ekhagen. En talang som Jonathan inte pratar högt om, av skäl som är lätt att förstå, är att han
är grym på att städa.

Vi önskar honom lycka till idag och under säsongen.

Möt Albin Bromander:
En av de yngre spelarna i årets trupp är 18 årige Albin. Han spelar som yttermittfältare och fick en tuff premiär mot Nässjö där
han utgick skadad. Han bor hemma och lyssnar helst till svensk rap som Dree Low.
Hans favoritspelare är Messi. Att titta på TV och film är inte hans grej, men kan
ibland kolla på YouTube. Hans favoritdjur är Suricat, men han har ingen personlig
erfarenhet av dem. Han älskar Thaimat, men hans dolda talang är att grilla hamburgare. Han liksom föddes med den gåvan.
Han är en av få egna produkter i Stensjön och trots sin unga ålder har han hunnit
med 10 år i föreningen. Det bästa lag han mött är Assyriska. Han har valt att
stanna i Stensjön för det är en så fin förening. Han tror att årets kometer kommer
att vara Carl Åhman och Adam Larsson. Vi hoppas givetvis på fler år i föreningen
med denne talang.
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Möt Rebaz Muhmmed:
Tredje säsongen i den svart-vita tröjan, men Rebaz, 25 år, har
verkligen etablerat sig i Stensjöns försvar. Han jobbar till vardags
på Norråsaskolan och bor i Nässjö. Han är yngst i syskonskaran, med två äldre systrar. Hans favorit artist är The Weekend och hans favoritfilm är The Hangover. Som
inspiration på fotbollsplan har han haft den italienska giganten Montolivo. Rebaz
moderklubb är Nässjö FF, men har även spelat för Malmbäck och FC Real. Han
valde att gå till Stensjön för att det är ett snäpp upp från Malmbäck och att här
fanns många kompisar. Den bäste spelaren han spelat mot är Qendrim Laci, Hvetlanda GIF, medan den bäste han spelat med är Drillon Islami. Han tror 2021 är året
då Antonio Crnoja verkligen slår igenom och att Toffe gör 12 mål. Rebaz är väldigt
förtjust i hamburgare och är en mästare i att chilla.

Möt Antonio Crnoja: Stensjöns dynamo på det offensiva mittfältet heter allt som oftast Antonio Crnoja, en 22 åring som gör sin
5:e säsong i vårt svart-vita lag. Han studerar till civilekonom och
bor med sin familj och storasyster i Nässjö. Han lyssnar gärna på
Ricky Rich och tipsar om filmen "En oväntad vänskap".
För att imponera på Antonio behöver du laga bättre mat än hans mamma, men
själv imponerar han genom att vissla med tummarna. Han har Nässjö FF som moderklubb, men valde Stensjön för att det var en bra klubb
att utvecklas i. Bästa lag han mött är Hvetlanda GIF och det
snyggaste mål han gjort var mor Myresjö/Vetlanda, båda
2020. I framtiden ser han sig själv som marknadsföringskonsult och fotbollsspelare i högre divisioner. Lycka till!
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Att få det som man vill är inte
alltid så enkelt och oftast inte
ens möjligt, i vissa fall är det
inte heller rätt. I många fall blir
det inte alls som man tänkt
men det kan till och med bli
bättre. Om man någon gång fått det som man vill, då visar
det sig att det skulle vart tvärs om lika underligt.
När det gäller framtiden så är det oftas stora krafter som påverkar den enskildes vardag. När det bjuds möjligheter att
vara med och visa vägen så tror jag att det finns en stor
kraft i den enskilde att vara med och hjälpa till att det blir så
bra som möjligt för så många som möjligt.
Nässjö Kommun bjuder in att vara med och ställa frågor
kring den nya översiktsplanen för Stensjön den 7:e december på Runeplan. Samhällsföreningen har förberett sig något med att sätta sig in i vad man tänker de närmsta åren
framåt. Synpunkter och framtidstankar kan förmedlas, diskuteras och kanske svaras på under en hel dag. Vi hoppas
att även du tar chansen att vara med och peka vart vi ska.
Det finns även en boendeplanering att granska på Kommunens hemsida. Stämmer Kommunens tankar kring boende22

utveckling mot hur vi upplever den innefrån de idag boendes perspektiv. Nya strategier står för dörren och vi är alla
inbjudna att inte bara dela den utan kanske kunna skjuta
på åt rätt håll. Någonstans här får vi ta med oss att Skärsboda är hopkopplat med Stensjön och då menar jag inte
bara ledningarna utan även känslomässigt. Vi har börjat att
verka tillsammans för en gemensam framtid. Vi ska väl
tänka oss att flytta tätortsskyltarna i alla riktningar.
SSF har genomfört så kallat prioriteringsmöte efter sommaren. Skötsel av samhället står högst upp på agendan. Vi
känner väl att totalt så har det inte blivit sämre i alla fall,
några punkter går faktiskt att släcka När vi pratar om trafiksituationen så faller allt som vanligt tillbaka på Trafikverket.
Nässjö Kommun regelbundna möten med dem men de
verkar inte kunna påverka mer än vad vi gör. De hade dock
fått påtalat angående vår hastighetsmätare som de uppmärksammat. Jag tror att de tyckte att den var fin.
Vi har även varit på nätverksmöte i tidig höst. Detta görs
tillsammans med andra samhällsföreningar i Nässjö Kommun. En fantastisk möjlighet att få dela med sig av sina erfarenheter, vägval och påhitt till varandra. Initiativet står
Nässjö Kommun för, en eloge till Simon Dagson som håller
ihop det och förmedlar kommunens tankar kring föreningarnas bidrag av utvecklingen i småorterna. Vi fick även till
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oss att det finns utvecklingspengar mer eller mindre öronmärkta för oss ute i kanterna, finns att söka år från år som
det är tänkt. Det kommer även tillbaka med medborgarbudget fast i en något sävligare takt. Ort för ort så är det rätt
var det är Stensjöns tur igen, vilket år som helst, i en närtid,
i en framtid. Av erfarenheterna så fastnade jag mest för Forserums initativ till ”byalag” i sin samhällsförening. De hade
tröttnat på att styrelsen gör nästan allt och skrapat ihop en
lista på 25 namn med medlemmar som kunde tänka sig att
vara delaktiga i olika glädjeämnen.
Jag tycker dock att vi i Stensjön är mer än halvvägs där.
Sträck på er!

Från engagemang i Trafiksäkerhetsgruppen som värnar om
att utvecklingen när det gäller att våga färdas på våra gator
och vägar. Som hjälper till att göra det drägligt för boende
utmed våra genomfarter. Idoga kontakter med myndigheter
och företagare.
Vårt partygäng som hittar på glädjeämnen för unga och
gamla. Vi hade en annorlunda oktoberfest detta året med
trolleritricks och hoppborg. Någon såg ut som en tiger och
fickorna fulla av godis. Jag missade spektaklet själv tyvärr
men det succén lät höras ända ner till Skåne.
När det gäller att göra samhället fint och rent så finns alltid
en tapper skara som klipper, räfsar och städar undan vin24

terns förfall, ja vankas det bara lite korv så ökar arbetslusten och glädjen i kvadrat.
När vi inte var helt nöjda med NAV´s utförande på
motionsslingan så fick vi med gemensamma krafter arbetet
färdigställt med ett lysande resultat. Gunnar, Jonas, Anders, Ove och Kjell jobbade självständigt med avverkning
och utläggning av stenmjöl och jag har för mig att de mosade ut ca hundra ton i ren glädje.
Vi har även ett gäng som tagit tag i skötseln av vår näridrottsplats. När den förra vintern var spolad så var den så
pass populär bland barn och föräldrar att de knappt fick
plats. Med populariteten så ökar slitaget men man tänker
förstås inte bara laga utan även utveckla. Vi kan få hjälp
med feriearbeten via Nässjö Kommun under sommarlovet
så här finns kanske möjligheter att få det att lyfta lite extra.
Byalag eller inte, vi är väldigt glada för engagemanget i
Stensjön.

När vi kryper in i stugorna och tänder ljusen så glöm inte
att vi träffas snart, när bocken ska byggas och första advent
ska sjungas in, i Stensjön, där bocken naturligtvis är lite
bättre än på andra ställen, sången lite klarare, glöggen lite
varmare och pepparkakor, jo, det blir man snäll av.
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En resa utan socker mot friskare liv
av en Stensjönsbo!
I minst sju år har jag haft besvär med trötthet, sömn, vikt, mage, och
underliv. Försökte gå ner i vikt och provade ett otal dieter. Hamnade
dessvärre ofta tillbaka i sockerfällan med
godis, fikabröd och dåliga matvanor.
Den 7/9 stegade jag in på Pigga butiken i
Nässjö och gjorde en s.k. kroppscanning.
Hade fått tips av ett par väninnor som
efter behandlingar på Pigga butiken blivit
mycket bättre i sitt mående.
Efter kroppscanningen och andra s.k.
energimätningar av kroppen visade det
att min tarmflora, lever, bukspottkörtel
och galla var i obalans p.g.a. dåliga bakterier m.m. I underlivet handlade det om mycket svamp. Kroppsmätningen gav mest utslag på just underlivet. Jag har varit hos många läkare, gynekologer och andra specialister men ingen har kunnat hjälpa
mig med dessa besvär som jag haft i ca 7 år.
Efter första besöket på Pigga butiken började jag med en helt ny kost
vilket innebar: inga mjölkprodukter, inga ägg (åt ett varje dag innan),
inget rött kött och processat kött, ingen alkohol och sist men inte
minst INGET SOCKER!
Märkte redan efter två veckor att mina underlivsbesvär började försvinna. Har idag levt mitt nya liv i ca 9 veckor och under tiden har jag
gjort ytterligare några behandlingar på Pigga butiken.
26

Äter idag mer vegetarisk kost, vissa glutenfria produkter som pasta o
havre vilka är bättre äta än vanlig pasta, mycket frukt och grönsaker.
Tillskott av c vitamin, havtornsolja, vitlök i kapslar (som jagar bort
svamparna), magnesium, citrongräs, papayapulver. Istället för mjölkprodukter är det mandelmjölk, havremjölk, vegansk ost och andra val
som gäller.

Mitt mående idag: mycket piggare, sover bättre, känns som jag har
bättre minne och kan fokusera bättre på det jag gör, gått ner i vikt
men framförallt mår både mage och underliv mycket bättre. Och ja,
jag känner mig som en ny människa och är så glad att jag tog detta
steg mot ett bättre mående genom en ny kost och INGET SOCKER!
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Tomtestig

Små nissar och större tomtar snickrandes, stickandes och
sportandes mitt i mörka skogen runt Runeplan i Stensjön.
Det enda ljuset i skogen var tomtarnas eldar och de 586 besökarnas ficklampor.
Äntligen fick vi lite ljus i höstmörkret – Tomtestig som genomfördes för 11:e gången. Stensjöns IF visar än en gång
att man i en förening kan göra nästan vad som – bara man
hjälps åt. Och det var precis vad man gjorde i söndags. På
kvällen var ca 60st nissar av alla de slag igång och underhöll
i skogen. Vid en station fick man se Tomtens kontor, vidare
en febril paketinslagning inför julen.
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Tomtestigskogen
var fylld av nissar
och gummor.
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Tomtestig
Det traditionella julköket var igång med pepparkaksbakning
och kanske hade nissen som blev sittandes på toa med höga
ljud ätit alldeles för många av just pepparkakorna. I slutet av
rundan kom man till ”torget” där det bjöds på glögg och
pepparkakor. Man kunde spela på chokladhjul och köpa sig
en rykande het varmkorv.
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11:e upplagan
586 besökare
60 nissar

Givetvis var självaste Tomtefar på besök – men han höll avstånd i år – bakom vackra fönsterkarmar satt han och tog
emot önskelistor från barnen som sedan fick en godispåse
av Tomtemor. Årets nyhet var Epa-nissarna som spred fantastisk julmusik över hela tillställningen!
31

ÅRSMÖTE 23 FEBRUÅRI
Missa in Stensjönortens Samhällshällsförenings årsmöte.
Datum: 23 Februari 2022
Tid: 19:00
Plats: Runeplan
Alla är välkomna och det bjuds på fika, och samkväm förutom
det utlovade årsmötet. Välkommen till gemenskapen.
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Det kittlar alltid lite i magen när en ny säsong startar! Vad kommer
att hända, vilka satsar – vilka slutar! Ett år som är ett andra pandemiår är ju också extra jobbigt på många sätt och all debatt om miljön är ju också jobbig för ungdom leva i.
Det negativa kan vi ta först för det var inte så mycket. Inställd Höglandsolympiaden och ingen Sandsjöforsskola på Runeplan är väl det
två stora bakslagen. Höglandsloppet verkar vara borta för alltid, medan Eksjö stadslopp säkert kommer igen 2022.
Det positiva är stora framgångar för veteranerna med många segrar
och medaljer på både VDM och VSM. Peter i M65, Håkan i M60,
Laszlo och Roger i M70 och så den eviga kraften i Ambjörn i M75. Ambjörn som också arrangerar våra kast-femkamper och fixade kastnät
och stolpar till släggringen för 1000 kr. (Vår lägsta offert var på
40,000 kr).
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Mette körde sitt sjunde år med friidrottsskolan och uppmärksammades av Lions med deras fina pris till en uppskattad ungdomsledare.
Bland alla våra ungdomar är det Nova Arvidsson-09 som satsar hårdast och nu söker in på idrottsskolan Sanda i Jönköping för att utvecklas som hennes inspiratörer. John Sallergård, Isak Oskarsson, Oscar
Eriksson, David Fridell och Natalie Lundborg satsade alla på friidrotten
via idrottsskola och Isak Oskarsson lyckades ju fullt ut med en landslagsplats.
Känns som Nova har talang för mångkamp, men korta häcken går
också riktigt bra med ett klubbrekord på 10,93 som ingen i SIF slagit
oavsett ålder!
Göran har summerat årets säsong!
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Grattis!

JUBILARER
Stensjönbladet gratulerar höstens jubilarer
Sonja Fogelberg 90 år, Franc Abram 75 år samt Ingvar
Ellbring 80 år!
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