
Morjens taas Länkelmäjeltä!

Meillä on eletty ny joltisenkin jännittäviä, etten sanois karmaisevia aikoja.
Isäntä näjet sai lahjaks Suamen kansan kummituskirjan, ja sitä ollaan perä jälkeen jokanen tukka 
pystyssä lujettu. Yöllä on kuunneltu joka ripsaus ja kurkisteltu vällyjen alta varovasti.

Tosta tulikin miäleeni Jussilan Kustaa, eräs vanha miäs meilän kylältä. 
Se kävi aina meillä ja kerto mahlottomia juttuja mitä me mukulat korvat höröllään kuunneltiin.

Parhaiten mulle on jäänyt mieleen kun se kerto Länkelmäjen kirkon jouluhartaudesta.
Se juttu alko siitä kun uus kirkko rakennettiin Hakosalmen mäjelle.
Uulen kirkon ensimmäisenä jouluna oli ollu Kirjaanselkä täynnä jalanjälkiä. Siinä oli ollu suurta ja 
pientä töppöstä ja virsua, paljasjalkaa ja nappaskenkää, kun kaikki vainajat muutti uulelle 
hautuumaalle.
Oli sitten eräs isäntämies menny jouluna puolen yän aikaan viemään kynttilöitä haulalle ja 
ihmetelly miten kirkosta kuuluu virrenveisuuta.
Miäs oli menny kattoon ja kirkko oli ollu tupaten täynnä joka ikästä väkkee. Isäntä oli aatellu, että 
ny on tarttenu järjestää kahlet kirkonmenot kun kaikki ei ollu yhteen mahtuneet.
Mutta sitten sille oli alkanu valjeta, että ei se ollutkaan ihan tavallista veisuuta kun takarivissä ollu 
vanha miäs käänty ja morjesti. Ei siinä mittään, onhan se mukavaa kun tervehlitään, mutta kun se 
vanha miäs oli ollu kualleena jo monta vuatta.
Isännälle tuli julmettu kiirus ulos ja vihaset vainajat yritti lähtee perään. 
Sen miähen olis tarvinnu seisoo yhlellä jalalla leviimmällä lankulla jotta ne vainajat ei olis 
suuttunut, sano se Jussilan Kustaa.

Voitte vaan arvata, että mää kattelin joltisenkin tarkkaan kakarana joulukirkossa mimmosen sakin 
kanssa ”Enkeli taivaan” veisattiin. 

Mutta meillähän Längelmäki-seurassa ei pelkkiä kummitusjuttuja ole, vaan kesällä taas järjestetään 
ihan muunlaista ohjelmaa.
Ensin päästään talkoisiin siivoamaan museonmäellä ja museossa sisälläkin 23.5. alkaen kello 11:00

Yhdistyksen vuosikokous pidetään 6.6.2019 kello 18:00 Sirkkalassa, Eväjärventie 302, tämä on siis 
virallinen kutsu sinne. Tervetuloa!

Juhannusaattoa otetaan vastaan Länkipohjan kesätorilla, teemana ”Haluatko Länkelmäkeläiseksi?”
Hautausmaakierroskin on vuorossa tänä vuonna, 26.6.2019, kirkko ja museot aukeavat kello 17:00, 
opastus alkaen 17:30
Kotiseutumuseo on avoinna viikolla 29, 15-21.7. kello 13-17, paikalla useimmiten tämän vuoden 
pellavatyttö Salla Uusitalo. Museon osoite Hiukkaan Kylätie 100.
Museon Vestarit on tarkoitus järjestää, ajankohta ja esiintyjät vielä avoinna. Seuraa ilmoittelua!

Ja seuran jäsenmaksu tältä vuodelta, sen voi maksaa seuraavilla tiedoilla:

Tilinumero  FI16 4511 1020 0114 92
Maksun saaja Längelmäki-Seura ry
Määrä 10,00 euroa

Jotkut ovat jäsenmaksun tälle vuodelle jo maksaneetkin, kiitos siitä.



Mukavaa kesäkauden alkua, toivottavasti nähdään kesän mittaan!
Längelmäki-seuran johtokunta


