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T Lokal information och församlingsblad 
För alla boende och besökare i Långaryd och Landeryd med omnejd

Nr: 6,  sept - nov  2013

När min fru och jag hade 
köpt Långaryds prästgård be-
rättade vi naturligtvis för släkt 
och vänner om vår blivande 
pensionärsbostad. För två av 
mina gamla teologiska kollegor 
var det så att namnet 
Långaryd strax fick 
dem att hoppa till: 
”Menar du Långaryd 
norr om Hyltebruk?” 
Javisst. ”Jamen det 
vet vi precis, det är 
minsann en verklig 
härlighet”. Det vi-
sade sig att de två 
ofta hade varit här 
och pluggat teologi 
tillsammans med en 
annan studiekamrat 
i hennes och hennes 
mans sommarstuga. 
Jo, Långaryd är väl-
bekant i kyrkliga 
kretsar i Danmark.

En annan förbindelse till vårt 
fädernesland är i konsten. Vi har 
i Danmark en berömd krets av 
målare, ”Fynbomalerne”, med 
Johannes Larsen på en framträ-
dande plats. Hans far var stor-
köpman i Kerteminde på Fyn 
och hade på 1870-talet köpt 
Båxhult och Stora och Lilla Höl-
jeryd för att ha tillgång till gott 
timmer. Gårdarna som är beva-
rade i familjens ägo blev emel-
lertid samlingspunkt för unga, 
danska målare som här gjorde 
naturstudier och blev berömda 
och älskade i Danmark för sina 
tavlor. Johannes Larsen målade 
sitt genombrottsverk ”Regnful-
de Augustdage” från Lilla Höl-
jeryds veranda där hans syster, 
Christine, sitter ryggvänd och 
ser drömmande ut i landskapet. 
Tavlan hänger i dag på Faaborg 
Museum på Fyn och både ut-
sikt och veranda är sig lik även 

om vårdträdet på gårdsplanen 
har blivit hundra år tjockare. 
Långarydssläktens geografiska 
utgångspunkt är sålunda före-
vigad i ett av dansk konsts be-
römda målerier.   

Det är klart att det var intres-
se för vem som nu skulle bo på 
det ställe där socknens präst har 
bott i åtminstone 800 år. När vi 
fick nycklarna till huset blev vi 
mottagna av en fin deputation 
från kyrkan med kaffe och tårta. 
Vi kände oss mycket välkomna 
och är medvetna om att vi inte 
bara köpte ett hus, utan också 
fick ansvar för ett kulturarv.

För oss var det också naturligt 
att delta i socknens gudstjänst, 
men vad vi egentligen inte hade 
tänkt på var att just den är en 
mycket fin port till ett lokalsam-
hälle och dess gemenskap. Den 
är det för oss nytillflyttare som 
den är det för samhället självt. 
Kom ihåg det när det nu är val 
till kyrkans nya organisation här 
under hösten. I en demokrati är 
rösträtten rent juridiskt icke en 
rättighet, men en plikt. Den som 
har makten har också plikt att 

utöva den, annars är det någon 
annan som griper den.  

Redan medan vi förhandlade 
om att köpa prästgården talade 
Bengt-Åke Andersson om att det 
här är ett samhälle med många 

aktiviteter. Det kan vi till-
fullo bejaka. Titta bara på 
SOCKENBUDET. Här 
kan man läsa om vår his-
toria, personer och land-
skap både i riktigt gamla 
tider och med Tågdagarna 
i återupplivande av en tid 
som många ännu kom-
mer ihåg. Här presente-
ras än en gång en av våra 
lokala verksamheter som 
är helt framme i modern 
teknologi. Här presente-
ras höstens alla aktiviteter 
i föreningar och i kyrkan, 
nyheter från Världens 
släktbygd och om Körgil-
let. Se så alla bilder också.

                        Trevlig läsning!
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ANNA ROOS,
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I SAMVERKAN
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BIRGITTA HOLMÉN
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LÄMNA GÄRNA TIPS TILL
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BIRGITTA HOLMÉN 

0345-130 10

L E D A R E N 
Text: Jens Bøggild Bild: Petter Bäckman Målning: Johannes Larsen

Vill du som bor utanför 
Långaryds socken 

prenumerera på SOCKENBUDET?
Betala 100 kr till 
BG: 5400-3819, 

så får du 4 nr/år hem i 
postlådan. Meddela redak-

tionen ditt namn och adress. 
Vill du ge bort en prenume-
ration som present så kan vi 

ordna presentkort.
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K A L E N D A R I U M  LÅNGARYD/LANDERYD SEPT - DEC 2013
4/9 kl 19
Långaryds Församlingskår besöker Reftele. 
Samling för samåkning vid Långaryds församlings-
hem kl 18.15. Föranmälan till Kerstin tel: 0345-130 
25 senast 27/8.
6-8/9
Tågdagarna i Landeryd. 
Mer info: www.tagdagarna.se
7-8/9
Körgillet i Hylte. Mer info: www.korgillet.se
7/9
Gille i samband med Körgillet, en fest för alla 
invånare i Långaryd och för deltagarna i Körgillet. 
Biljett: 300 kr. Tel: 0345-184 77.
9/9 kl 18
SPF-möte i Landeryds församlingshem. 
Underhållning av Bo Westman m fl. Servering. 
Sista dag för anmälan till SPF-distriktets 
60-årsjubileum den 20/9.
10/9 kl 17
Vandring i Norra Landeryd. 
Samling vid Landeryds kyrka. Medtag fika.
14/9 kl 07:30
Bussresa till Göteborg och Derome. 
Se särskild ruta i detta blad.
15/9
Kyrkoval, läs mer i Församlingsbladet.
19/9 kl 12
Sopplunch i Landeryds församlingshem.

20/9 kl 18
Fritidsgård för hela familjen 
i Jansbergs hembygdspark.
28/9
Kommunens Föreningsdag i Hyltebruk.
29/9 kl 14:30
Ankrace i Landeryd.
5/10
LRF:s 80 årsjubileum firas i Nyarps Bygdegård kl 19.
Anmälan senast 25/9 till Cecilia 070-309 83 08, 
eller Lennart 070-524 70 60.
11/10 kl 18
Fritidsgård för hela familjen i Nyarps bygdegård. 
Bio och kiosk.
12/10 kl 14
Basar i Landeryds församlingshem.
14/10 kl 18
SPF-möte i Nyarps Bygdegård. Underhållning av
Sven Jarl, Smålandsstenar. Servering.
17/10 kl 12
Sopplunch i Landeryds församlingshem.
26/10 kl 18
Halloweenfest för hela familjen, Nyarps bygdegård.
Föranmälan till Anna Roos, senast 21/10.
27/10 kl 18:30
Berättarafton i NTO-gården Långaryd. Servering.
1/11 kl 10-17
Fika serveras i Långaryds och Landeryds kyrkor till
alla som pryder gravar inför Allhelgonahelgen.

4/11 kl 19
Församlingskåren i Landeryds Församlingshem.
Underhållning. Servering.
9/11 kl 14
Missionsauktion i Långaryds församlingshem.
Auktion, underhållning och servering.
11/11 kl 18
SPF-möte i Landeryds församlingshem. 
Bengt Bengtsson, Kvibille visar film om 
osttillverkning, provsmakning, servering.
15/11 kl 18
Fritidsgård med julpyssel för hela famlijen, 
Nyarps bygdegård.
17/11 kl 9
Julmarknadsresa till Huseby, se separat ruta.
21/11 kl 12
Sopplunch i Landeryds församlingshem.
7/12 kl 14-18
Julbasar i Nyarps Bygdegård. 
Traditionsenligt med knallar, Luciatåg, 
underhållning, servering, tomte mm.
9/12 kl 18
SPF:s Julfest i Nyarps Bygdegård. Underhållning av
Bo Liljedahl, servering.
22/12 kl 17
Tomtesmyg i Landeryd, mer info i nästa nummer av
SOCKENBUDET.

Välkommen på 80-årskalas! 

Långaryds LRF-avdelning fyller år.
Den 5 oktober kl 19:00 håller vi 

kalas i Nyarps bygdegård.

Systrarna i köket lagar maten åt oss.
Totte och Jörgen spelar och sjunger.
Bertil visar film från bl.a. RLF tiden.

Tag gärna med dig din granne och vän, 
alla är välkomna.

Kostnad 200kr/person
Anmälan senast 25/9 

till Cecilia 070-309 83 08
Eller Lennart 070-524 70 60

Meddelar gärna om 
du behöver specialkost 

Dramatiserad visning 
i Långarydssläktens fotspår.

Guidad busstur under Körgillet och 
Tågdagarna i Landeryd den 7 - 8 

september. 

Lördag kl 10.30 och 13.30. 
Söndag kl 10.30.

Vuxna 100 kr, barn 50 kr. 
I biljetten ingår kaffe och våffla. 

Turen tar 2 tim.   

Läs mer i Körgillets program.

Bussresa till Göteborg
Den 14 september besöker vi 

Smålandsstugan och Slottsskogen 
samt Derome Trä och 

Industrimuseum.

Avresa från Långaryds kyrka kl 07:30
NTO i Landeryd kl 07:45
Örnatorget Hylte kl 08:00.
Anmälan före den 5 sept. 

till Lundbergs Taxi: 0371-46000 eller 
kontakt@lundbergstaxi.se 

Arr: Hembygdsföreningen, 
Syföreningarna och Församlingskåren.

Boka in årets Julbasar! 
7 december kl 14-18 i Nyarps 

bygdegård. Mer info och program 
kommer i nästa SOCKENBUD.

Julmarknadsresa till Huseby 
den 17 november, avresa kl 9. 

Anmälan till Lundbergs 
Buss och Taxi, 0371/46000. 

Kostnad 100 kr för buss och inträde.  
Arr: Långaryds samhällsförening



3

Hej Inger, hur är läget och vad är på 
gång just nu?

När detta trycks har vi förhopp-
ningsvis varit på SPF-resa till Bohus-
län. Vi läser om ett landskap och sedan 
åker vi dit. Så har vi ju Tågdagarna i 
september. I oktober har syföreningen 
basar med lotterier och försäljning. 
Det rullar på hela tiden bara man får 
vara frisk.

Vad är det bästa med att bo i Långaryd?
Närheten till naturen och alla goda 

vänner. Södra Åkershult är givetvis ett 
av mina smultronställen. Jag är född 
och uppvuxen här. Det var lite som i 
Bullerbyn, alltid fanns det någon att 
leka med. Fem små jordbruk med god 
grannsämja och gott samarbete. Här 
ligger mina rötter i grundtrygghet. När 
mina föräldrar Doris och Arvid Axels-
son kände sig för gamla för jordbruket 
byggde de ett generationshus på går-
den och vi flyttade hit och tog över. Vi 
brukade också Gunnars föräldrahem 
i Helghult. Vi drev mjölkproduktion 
fram till år 2000 och sen hade vi lite 
ungdjur. Nu har vi gjort generations-
skifte och Helen har Helghult och 

Hans Åkershult. I takt med tiden är det 
hästar som gäller.

Vad anser du är det viktigaste för 
vår bygd i framtiden?

Eniga politiker som kan jobba ge-
mensamt för traktens bästa, hur ska 
bygden annars kunna överleva?

Om du fick välja att träffa en per-
son du ser upp till – död eller levande 
– vem skulle det vara?

Med all vördnad: Någon eller några 
av de torp- eller backstugusittare som 
bott i de små stugor vi hittat grund-
stenarna till i skogarna. Hur kunde de 
överleva med många munnar att mätta 
och små steniga jordplättar att odla?

B Y G D E P R O F I L E N  – 
I N G E R  A N D E R S S O N
Text: Lena Hagman Foto: Kristina Lif

Inger Sara Therese 
Andersson född Axelsson

Ålder:  Född 1940 (sen får ni räkna själva)
Familj: Gift med Gunnar Andersson sen 
1962. Vi har tre vuxna barn: Håkan, Helen och 
Hans. Fem barnbarn, senaste solstrålen snart 
två år tvärs över vägen!

Husdjur:  Två katter

Bor:  Södra Åkershult utanför Landeryd 

Yrke: Har jobbat i äldreomsorgen i Hyltebruk 
i hela mitt liv. Som bonnamora hjälpt till i 
utearbetet, det har ju inte alltid funnits så 
många maskiner.

Intresse: Många, många. Jag är född 
”gammal” och nyfiken. Genom kyrkliga syfö-
reningen i Landeryd jobbar vi med babypaket, 
som genom Erikshjälpen går ut i världen. Det 
är mycket som ska sys, stickas och samlas. I 
pensionärsföreningen driver vi friskvård med 
vandringar, motionstävlingar och boule. Jag 
är aktiv i hembygdsföreningen där vi bedriver 
gårds- och byaforskning i arkiv och på plats. 
Varit med i kyrkokören i många år. Har varit 
med i många roliga studiecirklar av alla slag 
genom åren.

Vem vill du läsa om i nästa     
nummer? 

Kalle Lindbäck i Nyarp Långaryd. Han är bra på 
mycket som jag inte kan.

Den 7 – 8 september kommer Lan-
deryd att fyllas av besökare från stora 
delar av Sverige. Tågdagarna i Lande-
ryd drog förra året cirka 6000 besökare 
och i år blir det knappast mindre. Med 
körfestivalen Körgillet i Hylte lägger vi 
i en växel till och utvecklar helgen till-
sammans med Tågdagarna. 

I samband med Tågdagarna och 
Körgillet kommer det att finnas en Fes-
tivalplats nedanför kyrkan i Landeryd 
där alla är välkomna. Med ett hant-
verksområde, föreningar som ställer 
ut, företag som visar upp sig och stu-
dieförbund som erbjuder ”prova på”, 
lovar vi att det blir ett brett program 
som passar alla åldrar! Biblioteket i 
Hylte bjuder på Teater Hallands familje-
föreställning Felik K hälsar på och i ett 

av de två cirkustälten som kommer att 
finnas på festivalplatsen erbjuds mat 
och ölservering. Det andra stora cir-
kustältet kommer att vara konsertplats 
för alla former av kulturaktörer!  

Inte nog med allt detta, på lördags-
kvällen ordnas ett festligt gille med 
musik och mat i Långaryd och Unna-
ryd för körsångare och invånare, biljet-
ter kostar 300 kr, mer info och anmä-
lan görs via körgillets hemsida eller att 
man ringer 0345-184 77. 

Under helgen samlas körsångare på 
en workshop tillsammans med gospel-
körledarna Ulf och Åsa Nomark, det 
sjungs och övas inför den stora final-
konserten i konserttältet klockan 16 
den 8 september. Då blir det allsångs-
känsla med artisterna Lena Petersson, 

Cecilia Vennersten, Kören Mumma 
från Halmstad m.fl. 

Sugen på att vara med och sjunga? 
Anmälan kan göras tom 25 augusti.

Slutgiltigt program med tider 
kommer i slutet på augusti.
 
Läs mer på www.korgillet.se, 
www.tagdagarna.se eller följ oss på
www.facebook.com/korgillet

Varmt välkomna till Körgillet i Hylte 
och Tågdagarna i Landeryd!

Daniel Sanjay Hansson, Projektledare, Körgillet
Linda Wennerholm Näringslivsutvecklare
Göran Fritzon Projektledare, Tågdagarna i Landeryd

Välkomna till Körgillet och Tågdagarna i Landeryd! 
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Text och foto: Petter Bäckman

Jag kommer till Esskå en varm ju-
lieftermiddag. Företaget håller egent-
ligen semesterstängt den här veckan, 
men vd:n Lennart Morin har lovat att 
visa mig fabriken. Han har lastat en bil 
med produkter som ska transporteras 
vidare till Brasilien, där de tydligen 
inte har semesterstängt. Och en del an-
nan verksamhet pågår även på Esskå. 
En kakelsättare håller på att snygga till 
entrén och borta vid lagret håller några 
snickare på att gjuta bottenplattan till 
det som ska bli en lastplats under tak. 
När fabriken är i full gång kan man inte 
göra sådana ombyggnationer.

Esskå grundades 1958 av Stig Karls-
son, vars initialer gav företaget dess 
namn. Då låg företaget i Långaryd nere 
vid Nissan. (Nuvarande Carlssons bud-
service och tradings lokaler.) Bland Es-
skås första produkter fanns elklammer 
i rostfritt stål och kabelrännor. Under 
1970-talet inleddes ett samarbete med 
Saab och Scania. Esskå kom på så sätt att 
bli en leverantör till fordonsindustrin.

År 1977 bytte Esskå Nissan och 
Långaryd mot Österån och Landeryd. 
Lokalerna i Landeryd har sin egen 
historia. Ursprunget är en kvarn intill 
Österån, som sedan byggdes ut för att 
hysa Västbo Plåts produktion. Och 
sedan tog alltså Esskå över lokalerna 
och har i sin tur byggt ut dem ytter-

ligare. Det är fint att en av de tidiga 
industrierna, om man nu kan kalla en 
kvarn för en industri, i Landeryd har 
fått leva vidare. Kvarnens symbios med 
Österån har också levt vidare. Tidigare 
användes åns vatten för att Esskå skulle 
kunna bli av med överskottsvärmen 
från produktionen. Idag används över-
skottsvärmen istället som golvvärme 
i lagerlokalerna. Inte i första hand för 
att lagret behöver värmas, utan för att 
maskinerna behöver kylas.

Symbiosen med ån syns även på 
fabrikens utsida – eftersom Österån 
svänger har även fabriken fått en 
svängd form.

Under 1987 sålde familjen Karlsson 
Esskå till Nissan Invest och företaget 
slogs samman med Västbo Mekaniska 
och Erbi. Det nya företaget fick namnet 
Westbo Parts AB. 1991 började det gå 
knackigt för Westbo Parts och Lennart 
Morin, som var vd för det företaget, 
köpte ut Esskå för att kunna driva det 
vidare.

Idag är Esskå ett legoföretag som 
levererar delar till den tunga fordons-
industrin. Tekniken som används kall-
las för djupdragning och innebär att 
man från en platt plåt pressar fram 
den form man behöver. För varje del 
som tillverkas behövs en plåt med rätt 
mått och ett speciellt verktyg. Och det 

är inga små verktyg, utan riktiga bjäs-
sar. Lennart visar en maskin vars enda 
funktion är att man ska kunna ta isär 
verktygen och serva dem. Beroende på 
vilken del som ska tillverkas sätter man 
sedan in rätt verktyg i de stora hydraul-
pressarna. Den största av pressarna kan 
uppbringa ett tryck på 630 ton och det 
behövs för att man ska kunna forma de 
tjockaste bitarna av rostfritt stål. An-
nars vill kunderna i allt större utsträck-
ning ha komponenter i aluminium för 
att kunna minska fordonens vikt.

Scania är alltjämt Esskås största 
kund, men även Volvo och Daimler 
köper delar från företaget. Mycket av 
det som produceras går också vidare 
till andra underleverantörer för ytter-
ligare förädling.

Jag märker att Lennart brinner för 
sitt företag och kan varje del i produk-
tionen. Och det är inte så konstigt ef-
tersom han den 1 september i år firar 
40 år på Esskå. Han räknar upp flera 
andra som är kvar sedan långarydsti-
den. Den medarbetare som har varit 
längst på Esskå har hittills arbetat där 
i 51 år.

Med en sådan närhet till medarbe-
tarna blir det förstås extra jobbigt att 
göra neddragningar. Under 2006 och 
2007 gjordes stora investeringar, bland 
annat den där hydraulpressen som kan 
pressa med 630 tons tryck. Så slog den 

FÖRETAGSPROFILEN
Esskå Metall i Landeryd

Så här ser en del av Esskås exteriör ut, fabriken fortsätter längre bort och följer Österåns kurva.

Ett av de stora specialverktygen framför maskinen 
som behövs för att kunna hantera dem.
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ekonomiska krisen till och under 2008 
sjönk orderstocken med 65 %, vilket 
innebar att det helt enkelt inte fanns 
något arbete för nära hälften av Esskås 
60 anställda. Omsättningen sjönk från 

121 miljoner kronor till 54 miljoner. 
Men mödosamt har företaget återhäm-
tat sig och idag har företaget åter 60 
anställda. Omsättningen ligger på 130 
miljoner kronor.

Det var bland annat den här goda 
återhämtningen som ledde till att Len-
nart Morin utsågs till Årets företagare i 
Hylte kommun under 2012. Men även 
om det var Lennart som fick priset rent 
formellt är han noga med att under-
stryka att det är ett pris till alla på Es-
skå och att alla är viktiga för det fina 
resultatet.

När jag ger mig ut på Landeryds 
soliga gator för att ta lite bilder på fa-
briken, möter jag av en händelse en av 
Esskås anställda. Med glimten i ögat 
säger hon att hon har fått dubbelt så 
långt till jobbet sedan hennes kontor 
flyttades till andra änden av fabriken. 
Och då är hon ändå inte den av de an-
ställda som bor närmast fabriken.

Eller som en av Esskås andra gran-
nar säger när jag talar med honom: 
Vad vore Landeryd utan Esskå?

Det här är ett exempel på vad Esskå tillverkar: delar till bränsletanken på en lastbil.

Byaslaget 6 juni
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TOV H U LT  –  E n  b y  s o m  f åt t  n y t t  l i v
Text: Birgitta Holmén  Foto: Malin Kettil

De sista bofasta i Tovhults by var Al-
bert och Ellen Johansson som lämnade 
byn 1965. Sedan har gårdarna använts 
som sommar- och fritidsviste. Det har 
ju varit bra att en del av husen har hål-
lits i hävd för fritidsboende men utan 
åretruntboende förlorar en by sin själ. 

Men 2009 började byn åter få liv. 
Den unga familjen Dan Andersson, 
Martina Alexandersson och deras sö-
ner, Isac nu 8 år och Simon nu 6 år, har 
byggt nytt bostadshus på en av går-
darna och bosatt sig där. I granngår-
den håller Per Dahlström, dotterson 
till Albert och Ellen Johansson, på att 
renovera bostadshuset för att kunna 
flytta in så snart som möjligt. Det röjs 
sly och buskar, kreatur släpps på bete 
och sakta återuppstår byn igen. ”Heder 
åt sådant folk”. Vi är många som gläds 
och hoppas på ännu fler invånare.

Inger Thörnqvist har diktat om Tov-
hults by. Här följer dikten med Ingers 
egen inledning:

En dikt där min önskan har gått i 
uppfyllelse är ”En småländsk ödeby”. 
Den handlar om Tovhult som ligger 
ett stycke utanför Landeryds samhälle. 
Under många år har ingen bott där året 
runt.

Glädjande nog har nu en barnfamilj 
byggt sitt drömhus där och flyttat dit. 
Även ett av de äldre husen renoveras nu 
och kommer att få permanentboende. 
Det kan man känna är ett steg i rätt 
riktning.

En småländsk ödeby

En gammal väg genom skogen
krokig och smal den går
till byn som nu ligger öde,
en vemodig alldaglig syn.
Där fostrats så många släkten
och brutits så mycket sten
men sedan kom drömmen om staden
och folket drog bort från sin by.

Nu stugorna står där så tomma
i längtande törnrosasömn,
de minns trötta, tunga stegen
efter arbetsdagarnas slit
och lätta små barnafötter
i lekar med skratt och gråt
när röken från murad skorsten
blev blandad med drivande moln.

Men i sommarens ljusa dagar
får byn ibland åter liv
semester skall njutas på landet
där kan man känna sig fri.
En gång kanske nya släkten
ska fostras vid skogarnas sus
när vi längtar till orörda marker
och staden känns smutsig och trång.

Byinventeringar i Långaryd

Under några år på 1970-talet arbe-
tade vi i studiecirkelform med inven-
tering av torp och gårdar i några olika 
geografiska områden i vår stora sock-
en. Valet av områden berodde på vil-
ket intresse det fanns bland de bofasta 
eller de som vuxit upp i byarna. Utan 
ortsbornas medverkan är det svårt att 
få fram ett bra material. Ett 15-tal byar 
genomgicks, häften med uppgifterna 
sammanställdes och skyltar sattes 
upp vid husgrunder och andra min-
nesmärken. Sedan har några byar in-
venterats av enskilda medlemmar och 
Hembygdsföreningen har hjälpt till 
med att ge ut häften. 

För sju år sedan startade vi upp in-
venteringarna igen, nu inom det sto-
ra skogsområdet mellan Nyarp och 
Landeryd fram till sockengränsen 
mot Villstad. Nio byar är nu klara 
och utgivna i häften, ett för varje by. 
Den nya datortekniken har underlät-
tat arbetet med text och bilder. Karl-
Gustav Lindbeck har varit spindeln i 
nätet och har sammanställt alla våra 
uppgifter, skannat in bilder, skrivit av 
gamla dokument samt tagit fram både 
nya och gamla kartbilder. Tillsam-
mans ger detta en ovärderlig bild av de 
tider som passerat. De flesta byhäftena 
är redan slut men det går att få tillgång 
till sammanställningarna på en DVD-
skiva som för närvarande kostar 200 
kr. Hembygdsföreningen har copywri-
te på sammanställningarna.     

För närvarande arbetar en grupp 
med Nyarps by och en annan har just 
startat upp för att försöka inventera 
byarna närmast Landeryd och valt att 
starta med Tovhult.
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S L Ä K T K R Ö N I K A N
Bland släktrötter och morötter!

Text och foto: Mia Schulz Wigelsbo

När jag strax före nyår 2002 flyttade 
till Eseryd var det för att jag redan som 
barn bestämt mig för att bo här på den 
gård där jag tillbringat mycket tid hos 
min älskade mormor Naemi Larsson, 
vars anda fortfarande finns här, trots 
att vi ändrat om både inne och ute. 

Att jag skulle bli en länk i en flera 
hundra år gammal kedja tänkte jag 
inte så mycket på då, men nu har jag 
insett att jag verkligen kommit tillbaka 
till mina rötter, mitt ursprung. För på 
både mormor Naemis och morfar Au-
gusts sida är Eseryd det nav kring vil-
ket släkterna rört sig. 

Mormors mamma Selma föddes 
1879 i granngården och min pappa 
Manfred har spårat släkten till Ingierd 
Jönsdotter som föddes i Eseryd 1725! 
Vi känner till hennes föräldrar och en 
generation till men där hittar vi inga 
årtal. Dock står det ju klart att på mor-
mors sida har släkten bott i Eseryd sen 
1600-talet. Rätt coolt även om det är på 
granngården.

Morfar är själv född här på vår gård, 
fast i ett hus vars ruiner står i hästha-
gen, och även hans släkt har hållit sig 
kring Eseryd med omnejd. 1712 föd-
des Nils Andersson i Eseryd och det är 
så långt vi kommer på den sidan och 
det är väl inte så dåligt!

Mina barn, Naemi och Samuel, 
och jag är verkligen en länk i en lång 
kedja av Eserydsbor. Det är rätt häf-
tigt att tänka på att när jag nu gått och 
röjt bort ormbunkar från granplan-
torna (man känner sig för övrigt som 

typ Indiana Jones i djungeln!) går jag i 
samma skog som mina anfäder jobbat 
i och med samma röjkniv som morfar 
arbetade med. 

När mina barn plockar blåbär och 
stoppar i munnen går de på samma 
mark som en massa barn tidigare 
smaskat blåbär på och deras blod rin-
ner i mina barns ådror. De leker kur-
ragömma på samma platser som min 
mamma Wera och hennes syskon lekte 
på och där jag lekte med min bror och 
kusin när vi var hos mormor. Och när 
jag går ut i mitt älskade trädgårdsland 
och skördar morötter, tomater och 
jordgubbar är det i samma trädgård 
som mormor odlade i och kanske ge-
nerationer före henne. Och det känns 
faktiskt rätt häftigt att vara en i leden av 
Eserydsborna. Jag har i sanning flyttat 
till min plats på jorden!

Lördag 7 september 2013Lördag 7 september 2013Lördag 7 september 2013Lördag 7 september 2013Lördag 7 september 2013 Söndag 8 september 2013Söndag 8 september 2013Söndag 8 september 2013Söndag 8 september 2013Söndag 8 september 2013
AVG ANK AVG ANK

Landeryd Torup 8.10 8.32 Rälsbuss Landeryd Torup 8.10 8.32 Rälsbuss
Landeryd Torup 9.10 9.32 Landeryd Torup 9.10 9.32
Landeryd Smålandsstenar 9.25 9.40 Landeryd Smålandsstenar 9.25 9.40
Landeryd Burseryd 9.45 10.15 Landeryd Burseryd 9.45 10.15

Torup Landeryd 9.55 10.17 Torup Landeryd 9.55 10.17
Smålandsstenar Landeryd 10.07 10.22 Smålandsstenar Landeryd 10.07 10.22

Landeryd Smålandsstenar 10.30 10.45 Landeryd Smålandsstenar 10.30 10.45
Landeryd Torup 10.35 10.57 Landeryd Torup 10.35 10.57
Burseryd Landeryd 10.45 11.15 Burseryd Landeryd 10.45 11.15

Smålandsstenar Landeryd 11.15 11.30 Smålandsstenar Landeryd 11.15 11.30
Torup Landeryd 11.22 11.44 Torup Landeryd 11.22 11.44

Landeryd Burseryd 11.40 12.10 Landeryd Burseryd 11.40 12.10
Landeryd Torup 11.47 12.09 Landeryd Torup 11.47 12.09
Landeryd Smålandsstenar 11.57 12.12 Landeryd Smålandsstenar 11.57 12.12
Burseryd Landeryd 12.40 13.10 Burseryd Landeryd 12.40 13.10

Smålandsstenar Landeryd 13.10 13.25 Smålandsstenar Landeryd 13.10 13.25
Torup Landeryd 13.15 13.37 Torup Landeryd 13.15 13.37

Landeryd Torup 13.50 14.12 Landeryd Torup 13.50 14.12
Landeryd Smålandsstenar 14.00 14.15 Landeryd Smålandsstenar 14.00 14.15
Landeryd Burseryd 14.10 14.40 Landeryd Burseryd 14.10 14.40

Smålandsstenar Landeryd 14.35 14.50 Smålandsstenar Landeryd 14.35 14.50
Torup Landeryd 14.40 15.02 Torup Landeryd 14.40 15.02

Landeryd Torup 15.05 15.27 Torup Landeryd 15.10 15.32 Rälsbuss
Landeryd Smålandsstenar 15.10 15.25 Burseryd Landeryd 15.10 15.40
Burseryd Landeryd 15.10 15.40
Torup Landeryd 15.43 16.05

Smålandsstenar Landeryd 15.50 16.08
Torup Landeryd 16.07 16.29 Rälsbuss

Rälsbuss trafikerar Torup-Rydöbruk-HyltebrukRälsbuss trafikerar Torup-Rydöbruk-HyltebrukRälsbuss trafikerar Torup-Rydöbruk-HyltebrukRälsbuss trafikerar Torup-Rydöbruk-HyltebrukRälsbuss trafikerar Torup-Rydöbruk-Hyltebruk Rälsbuss trafikerar Torup-Rydöbruk-HyltebrukRälsbuss trafikerar Torup-Rydöbruk-HyltebrukRälsbuss trafikerar Torup-Rydöbruk-HyltebrukRälsbuss trafikerar Torup-Rydöbruk-HyltebrukRälsbuss trafikerar Torup-Rydöbruk-Hyltebruk

AVG ANK AVG ANK
Torup Hyltebruk 9.00 9.20 Torup Hyltebruk 9.00 9.20

Hyltebruk Torup 9.25 9.50 Hyltebruk Torup 9.25 9.50
Torup Hyltebruk 10.10 10.35 Torup Hyltebruk 10.10 10.35

Hyltebruk Torup 10.40 11.05 Hyltebruk Torup 10.40 11.05
Torup Hyltebruk 11.55 12.20 Torup Hyltebruk 11.55 12.20

Hyltebruk Torup 12.25 12.50 Hyltebruk Torup 12.25 12.50
Torup Hyltebruk 13.30 13.55 Torup Hyltebruk 13.30 13.55

Hyltebruk Torup 14.00 14.25 Hyltebruk Torup 14.00 14.25
Torup Hyltebruk 14.55 15.20

Hyltebruk Torup 15.25 15.50

Lördag 7 september 2013Lördag 7 september 2013Lördag 7 september 2013Lördag 7 september 2013Lördag 7 september 2013 Söndag 8 september 2013Söndag 8 september 2013Söndag 8 september 2013Söndag 8 september 2013Söndag 8 september 2013
AVG ANK AVG ANK

Landeryd Torup 8.10 8.32 Rälsbuss Landeryd Torup 8.10 8.32 Rälsbuss
Landeryd Torup 9.10 9.32 Landeryd Torup 9.10 9.32
Landeryd Smålandsstenar 9.25 9.40 Landeryd Smålandsstenar 9.25 9.40
Landeryd Burseryd 9.45 10.15 Landeryd Burseryd 9.45 10.15

Torup Landeryd 9.55 10.17 Torup Landeryd 9.55 10.17
Smålandsstenar Landeryd 10.07 10.22 Smålandsstenar Landeryd 10.07 10.22

Landeryd Smålandsstenar 10.30 10.45 Landeryd Smålandsstenar 10.30 10.45
Landeryd Torup 10.35 10.57 Landeryd Torup 10.35 10.57
Burseryd Landeryd 10.45 11.15 Burseryd Landeryd 10.45 11.15

Smålandsstenar Landeryd 11.15 11.30 Smålandsstenar Landeryd 11.15 11.30
Torup Landeryd 11.22 11.44 Torup Landeryd 11.22 11.44

Landeryd Burseryd 11.40 12.10 Landeryd Burseryd 11.40 12.10
Landeryd Torup 11.47 12.09 Landeryd Torup 11.47 12.09
Landeryd Smålandsstenar 11.57 12.12 Landeryd Smålandsstenar 11.57 12.12
Burseryd Landeryd 12.40 13.10 Burseryd Landeryd 12.40 13.10

Smålandsstenar Landeryd 13.10 13.25 Smålandsstenar Landeryd 13.10 13.25
Torup Landeryd 13.15 13.37 Torup Landeryd 13.15 13.37

Landeryd Torup 13.50 14.12 Landeryd Torup 13.50 14.12
Landeryd Smålandsstenar 14.00 14.15 Landeryd Smålandsstenar 14.00 14.15
Landeryd Burseryd 14.10 14.40 Landeryd Burseryd 14.10 14.40

Smålandsstenar Landeryd 14.35 14.50 Smålandsstenar Landeryd 14.35 14.50
Torup Landeryd 14.40 15.02 Torup Landeryd 14.40 15.02

Landeryd Torup 15.05 15.27 Torup Landeryd 15.10 15.32 Rälsbuss
Landeryd Smålandsstenar 15.10 15.25 Burseryd Landeryd 15.10 15.40
Burseryd Landeryd 15.10 15.40
Torup Landeryd 15.43 16.05

Smålandsstenar Landeryd 15.50 16.08
Torup Landeryd 16.07 16.29 Rälsbuss

Rälsbuss trafikerar Torup-Rydöbruk-HyltebrukRälsbuss trafikerar Torup-Rydöbruk-HyltebrukRälsbuss trafikerar Torup-Rydöbruk-HyltebrukRälsbuss trafikerar Torup-Rydöbruk-HyltebrukRälsbuss trafikerar Torup-Rydöbruk-Hyltebruk Rälsbuss trafikerar Torup-Rydöbruk-HyltebrukRälsbuss trafikerar Torup-Rydöbruk-HyltebrukRälsbuss trafikerar Torup-Rydöbruk-HyltebrukRälsbuss trafikerar Torup-Rydöbruk-HyltebrukRälsbuss trafikerar Torup-Rydöbruk-Hyltebruk

AVG ANK AVG ANK
Torup Hyltebruk 9.00 9.20 Torup Hyltebruk 9.00 9.20

Hyltebruk Torup 9.25 9.50 Hyltebruk Torup 9.25 9.50
Torup Hyltebruk 10.10 10.35 Torup Hyltebruk 10.10 10.35

Hyltebruk Torup 10.40 11.05 Hyltebruk Torup 10.40 11.05
Torup Hyltebruk 11.55 12.20 Torup Hyltebruk 11.55 12.20

Hyltebruk Torup 12.25 12.50 Hyltebruk Torup 12.25 12.50
Torup Hyltebruk 13.30 13.55 Torup Hyltebruk 13.30 13.55

Hyltebruk Torup 14.00 14.25 Hyltebruk Torup 14.00 14.25
Torup Hyltebruk 14.55 15.20

Hyltebruk Torup 15.25 15.50

Turlista för Tågdagarna i Landeryd 7 - 8 september 2013

Tågdagarna i Landeryd
Mer info: www.tagdagarna.se
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Solring

Mitt intresse för solringar började 
med att jag läste någonstans att vallpoj-
karna gick tillsammans för att jämföra 
sina solringar. Vid ett annat tillfälle såg 
jag att den kallades Fattigmans klocka. 
Fattiga vallpojkar hade solringar, men 
de mer bemedlade hade sina fickur att 
skryta med. En solring kostade i slu-
tet av 1800-talet 6 skilling. (Priset kan 
jämföras med att 25-öringen förr kall-
lades tolvskilling). Ringen tillverkades 
och såldes av hantverkare på markna-
der som en form av luffarslöjd.

Solringen är ca 4 cm i diameter och 
1 cm bred med en ögla som fäste för ett 
litet snöre. Den tillverkades i mässing 
eller koppar. I mitten runt ringen finns 
en liten försänkning och i den finns, på 
en fjärdedel av diametern, ett uppslit-
sat spår. I försänkningen löper en tunn 
ställbar ring som täcker spåret och 
med ett litet hål i. På utsidan av ringen 
finns på båda sidor om den ställbara 
ringen instansade bokstäverna av årets 
månader, första halvåret på ena sidan 
och andra halvåret på andra sidan. J 
J (Juni Juli), M A (Maj Augusti), A S 
(April September) och så vidare. Mitt 
emot, men på insidan, finns siffror för 
timmar instansade, förmiddag och ef-
termiddag. Först siffran 12 för klockan 
tolv, och därefter i jämnhöjd med var-
andra 11 1 (elva ett), 10 2 (tio två), 9 3 
(nio tre) osv.

För att se hur mycket klockan är 
ställer man in hålet i den ställbara 
ringen mitt för månadens bokstav eller 
vilken del av månaden det är. Man hål-

ler den hängande i snöret, riktad med 
det lilla hålet mot solen. I skuggan på 
insidan syns då en liten ljuspunkt som 
visar tiden. Solringen mäter alltså sol-
höjden och visar därmed tiden på den 
plats man befinner sig, är man längre 
norr eller söderut visar den aktuell tid 
på den platsen. Här i Smålandstrakten 
var solringar ganska vanliga. Det var ju 
en liten enkel, billig sak så de flesta har 
kastats bort. Det finns nu inte många 
kvar.

För att stilla min nyfikenhet och se 
en solring i verkligheten ringde jag till 
museet i Halmstad. De svarade att en-
ligt förteckningarna har vi en solring 
men vi kan inte hitta den. Professor 
Bodil Jönsson skulle komma hit och 
tala om tid, då ville vi kunna visa en. 
De uppmanade oss att ringa till Var-
bergs museum, de kanske hade en. 
När jag ringde dit hänvisade de mig att 
ringa lagret för där skall den finnas. Det 
gjorde jag och de lovade att söka rätt på 
den. Efter en timme ringde de och sa 
samma som i Halmstad, den skall fin-
nas men vi kan inte hitta den. Kanske 
för att de inte visste hur en solring såg 
ut och vad de skulle leta efter. Men sa 
de – vem var det som sa att den skulle 
finnas här? Jag sa namnet och snart 
ringde han och sa att de hittat den.

Då åkte vi dit, min bror Göte foto-
graferade och jag ritade av den nog-
grant, var upphängning, bokstäver och 
siffror fanns på ringen.

Sedan har jag gjort några kopior. Ett 
42 mm vattenledningsrör i koppar pas-
sade perfekt. Jag svarvade ner en för-
djupning för den ställbara ringen. För 
att stansa siffrorna inne i ringen måste 
jag såga av och fläka ut den, sedan löda 
ihop den tillsammans med upphäng-
ningsöglan likadant som originalet.

Jag tror att tillverkningen förr kan-
ske gick till så här. Man klippte till 
plåtremsor med rätt längd som sedan 
bankades mot ett verktyg för att få 
nedsänkningen för den ställbara ytter-
ringen. Därefter stansades bokstäver 
och siffror in på rätt plats. Sedan rull-
lades den till en ring och löddes ihop 
tillsammans med öglan. Den lilla rör-
liga ringen med hålet sattes sedan på 
sin plats. 

H I S T O R I S K  T I L L B A K A B L I C K 
Solringar - historiska föremål berättar

Text: Bertil Holmén Foto: Leif Ekelund och Sofia Lindstedt
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Text: Sofia Lindstedt Foto: Lennart Borg

Halvårsrapporten

Mer än en tredjedel av projekttiden 
har gått och jag har skrivit en första 
halvårsrapport. Där konstateras att vi 
har kommit en bra bit på väg och att vi 
håller oss inom tidsplanen.

Tillsammans har vi lagt ner ungefär 
1000 ideella timmar, vilket är en tred-
jedel av den tiden vi ska komma upp i. 
Dessa timmar värderas till 175 000 kr. 
Under sommaren har vi marknadsfört 
bygden genom en sommarkarta med 
aktiviteter och sevärdheter. Den digi-
tala versionen av kartan har visats 424 
gånger, medan vår Facebooksida idag 
har 161 följare och det inlägg som har 
nått flest personer sågs av 635 perso-
ner.  

Under hösten

Ett delprojekt som kommer att ta 
sin början nu i höst är arbetet med att 
sätta upp skyltar och kartor till intres-
santa platser i bygden. I Nyarps byg-
degård har nu altanen färdigställts och 

har redan invigts av brudpar och bröl-
lopsgäster. Under hösten ska upprust-
ningen av köket i Bygdegården plane-
ras, för att matcha utökade behov. Vi 
kommer också att börja planera för en 
utställning om Långaryds historia. 

Ett annat intressant delprojekt un-
der hösten är att se vilka möjligheter 
det finns för Långaryd att växa. Kan vi 
inom det här projektet använda våra 
kanaler för att marknadsföra tomter 
och tomma hus i Långaryd? Kan vi 
haka på trenden att få fler unga per-
soner att flytta tillbaks till sin hemby? 
Har du själv en tomt som du vill stycka 
av och sälja? Har du ett hus som du 
skulle vilja ha hyresgäster i? 

Guidade turer vid 
Körgillet

Det som väntar oss närmast är vår 
medverkan vid Körgillet och Tågda-
garna i Landeryd. Då blir det premiär 
för dramatiserade bussturer i Värl-
dens släktbygd. Till dessa visningar 
har vi fått rykande färsk information 
om forskningen kring Långarydssläk-
tens ursprung och om stammoderns 
ursprung i Askebo i Våthults socken. 
Guideturen utgår från evenemangs-
området i Landeryd och kommer att 
göra en rutt genom Långaryds socken. 
Med på bussen finns vår välkände gui-
de Bertil Holmén. Vi gör ett par stopp 
på vägen där vi kliver ur bussen för att 
på nära håll uppleva historien och his-
toriska personer. Då får vi också möta 
ett par av bygdens nyvunna guider 
som deltog på guideutbildningen som 
hölls i våras.   

L Å N G A R Y D -  VÄ R L D E N S 
S L Ä K T B Y G D 

Kontakt:
Sofia Lindstedt
070 - 616 36 82
sofia.lindstedt@langaryd.se

www.langaryd.se
Gilla oss på facebook! 
www.facebook.com/langaryd

Tack!

Vi är mycket nöjda
med arbetet med 
trädäcket vid Nyarps 

bygdegård och dess utförande.
En eloge till Bygg-Johan som un-
der tidspress utfört ett bra jobb.
Stort tack också till Henrik Hag-
ström som hjälpt till med att skissa 
upp trädäcket.

Nyarps bygdegårdsförening och 
Långaryd – Världens släktbygd

Ett stort tack!

Till alla som skänkt skrot till vår
insamling under maj månad. Vi fick 
in ca 20 ton och nettovinsten kom-
mer att investeras i bygdegården.

Styrelsen i Nyarps byg-
degårdsförening och 
Långaryd-Landeryd i 
Samverkan.

Tack!

Till alla Er som gör vår tradition
Byaslaget möjlig genom att anmäla 
lag, spela, heja och 
hjälpa till med
arrangemanget.

Långaryds 
samhällsförening

Tack!

Alla som bidrar med 
löv, blommor, bakning, 
skänkta vinster, musik 

och dans till vårt Midsommarfi-
rande. Vi är glada att vi är så många 
som vill dela denna högtid med var-
andra!

Långaryd-Landeryd i Samverkan
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H I S T O R I E C A C H I N G

Text och foto: Sofia Lindstedt

Då står vi här, jag på en liten skogs-
väg som leder fram till en åker, Petter 
på Gamla Nissastigen. Jag ropar över 
snåret, mot vägen, Petter! Vad är det vi 
letar efter egentligen? Hur vet vi när vi 
har hittat den? Det är en varm sensom-
markväll, myggen har börjat komma 
och snart går solen ner. Bilisterna som 
kör förbi på vägen undrar med all sä-
kerhet varför vi går omkring i diket 
och letar.

Det började på ett av SOCKENBU-
DETS redaktionsmöten. Vi hade be-
stämt oss för att skriva ett reportage 
om Historiecaching och nu ser alla frå-
gande på varandra. Vem vet hur man 
slår in koordinaterna på gps:en? Anna 
tar fram sin telefon och börjar knappa 
och snart har vi en karta med en liten 
röd punkt som blinkar. Det är dit vi 
ska.

Petter och jag når färdmålet, Tena-
högsvägen, som ligger en liten bit ifrån 
Nissaryds skans. Bilen parkeras på en 
avtagsväg och vi går till fots, tills vi står 
där den röda punkten visar. Birgitta 
har i förväg nämnt att det på den här 
platsen har funnits en bro, Temvalls-
bron, men att det nu bara finns en 
vägtrumma kvar. Vi förstår att det är 
en historisk plats vi ska hitta eller en 
sägenplats, men när vi ser oss omkring 
ser vi bara skog, ett dike och en väg. 
Vi ser inget vatten och vi ser faktiskt 
ingenting som ser ut som någonting 
särskilt.

Det är nu vi delar upp oss. På min 
sida av vägen ser jag plötsligt en röd pil 
och mina förhoppningar väcks. Pilen 
pekar in i snåret och efter ett par meter 
hittar jag en till röd pil men den pekar 

bara tillbaks mot vägen. Petter på sin 
sida av vägen hittar ett fint cigarilletui 
och en grön flaska, men vi hittar ing-
enting som liknar en gammal bro. Vad 
är det vi letar efter, undrar jag, är det 
en burk? Finns det en skylt vid den här 
bron? Finns det en bäck där? Har vi ens 
slagit in rätt siffror?

Tillslut ringer vi till våra kollegor som 
sitter kvar och arbetar med SOCKEN-
BUDET. Anna svarar och börjar för-
medla instruktioner från Birgitta. Det 
ska vara en vägtrumma, det ska finnas 
två stora rishögar. Samtidigt har Bir-
gitta ringt upp Bertil som är den som 
har placerat ut cachen. Han meddelar 
att man ska kunna se ett vitt plastlock 
från vägen när man cyklar.

Vi börjar gå längs vägen och plötsligt 

tornar två stora rishögar upp sig och vi 
ser… en mycket liten bäckfåra och där 
är vägtrumman! Ner för slänten och 
vid en liten stubbe hittar vi den för-
svunna skatten. Eller i alla fall en plast-
burk med en loggbok och en berättelse 
om hur det brukade spöka på den här 
platsen förr i tiden. Till vår förtjusning 
har även ett par danskar skrivit ett litet 
meddelande i boken och vi gissar att 
de kommer att vinna priset, en Långa-
rydsbok.

I den tysta kvällen hör vi på håll hur 
en bil gasar, jag ser hur den stannar till 
vid vår bil och rivstartar fram mot oss. 
Ur bilen kliver en strålande glad Bertil.  
Av hans klädsel att döma förstår vi att 
han har kastat sig i bilen för att komma 
till vår undsättning. Men där stod vi re-
dan, med skatten i våra händer. 

På jakt efter den försvunna skatten

Vill du ge dig ut på ett eget 
skattletaräventyr? 

Om du vill ha chansen att vinna en 
valfri Långarydsbok skriver du ditt 
namn och adress i Loggboken som 

du hittar på platsen. 
Senast 1 november!

Här är koordinaterna som visar 
platsen till nästa Historiecache: 

57° 04. 600

13° 17. 202

Bent och Annelise Olesen 
från Danmark vinner en 
Långarydsbok. Grattis!
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Liseberg, 15 juni 2013
Foto: Lennart Borg

Midsommar 2013
Foto:  Lennart Borg
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Församlingsblad
för Långaryds och Unnaryds Församlingar

På badplatser, hamnar och pas-
sagerarbåtar kan vi se den rödvita 
frälsarkransen eller livbojen. Den 
finns för att vi, om vi hamnat i vatt-
net, ska kunna få hjälp att rädda 
vårt liv. Man hoppas nog att slippa 
använda den, men är glad att den 
finns.

Biskop Martins Frälsarkrans växte 
fram på ett hotellrum i Grekland 
1995, när han blivit strandsatt ge-
nom en svår storm. Han funderade 
på att hitta ett enkelt och bra hjälp-
medel för att rädda vårt andliga liv 
och fördjupa vår tro. Med idéer från 
katolska Rosenkransen skapade 
han en bönekrans, som består av 
12 olikfärgade pärlor, samt 6 bruna 
tystnadspärlor, sammanlagt 18. 

Livet – det kristna livet, det allde-
les vanliga livet, är svårt att över-
blicka, att greppa. Frälsarkransen 
kan bli en handfast hjälp. Genom 
att pärla för pärla vandra kransen 
fram får vi hjälp att stanna upp ett 
ögonblick inför livets frågor och se 
dem för vad de är – se dem och se 
helheten.

Gudspärlan är guldfärgad och 
störst. Den är kransens början och 
slut. Det finns någon som håller 
allting i sin hand, någon som vill 
mig väl och vakar över mig, Gud, 
alltings sammanfattning och mål. 
Vi får be  

Du är gränslös
Du är nära
Du är ljus
Och jag är din.
Jagpärlan speglar sig i Gudspär-

lan.  Vem är jag i alla våra roller 
i livet? Gud känner mina hemliga 
namn. Grip tag i pärlan och på-
minns om att jag är skapad av Gud, 
och sök se med Guds goda blick på 
mig själv.

Doppärlan och överlåtelsepärlan 
är vit och berättar om att jag duger 
och är älskad. Grip tag i Doppärlan 
och be för barnet djupt inom dig. 
Säg: Gud jag är här, ditt barn. Om 
jag duger för dig, duger jag för mig 
och andra.

Ökenpärlan är brun, lyfter fram 
livets svårigheter och motgångar, 
som får oss att känna som om vi 
vore i en öken – en plats utan vat-
ten, utan liv, känna att vi inte orkar 
längre. Men vi kommer igenom på 
något sätt ändå. Motgången har 
kanske fått oss att mogna. Grip tag 
i ökenpärlan och fundera vad som 
fått dig att mogna som människa 
och nå din bestämmelse? Vi har ju 
ett uppdrag att utföra på jorden.

Bekymmerslöshetspärlan är blå 
och visar på våra rastplatser i livet. 
Ögonblick när jag vilar ut och bara 
ÄR. Så kan man tänka på vilka plat-
ser jag bara är…

Kärlekspärlan är röd som påmin-
ner oss om att det finns kärlek i li-
vet, människor vi älskar och älskar 
oss. Grip tag i Kärlekspärlan och be 
för kärleken i ditt liv.

Offerpärlan är röd och påminner 
oss om att all verklig kärlek innebär 
offer – att offra av sig själv för en 
annan människa – att sätta delar av 
sitt liv på spel. Grip tag i Offerpär-
lan och be för offervilligheten i ditt 
liv.

Hemlighetspärlorna är i pärle-
mor och är tre stycken. I vårt in-
nersta finns en hemlig trädgård. 
Där ryms det som jag inte vill tala 
med andra om, drömmar eller sak-

nar ord för. Grip tag i hemlighets-
pärlorna och be för hemligheterna 
i ditt liv.

Dödens och Nattens svarta pärla 
står för det svarta och tunga i mitt 
liv. Det är den pärlan jag nog ald-
rig kan försonas med. Den kan 
dränera mig på kraft och livsmod. 
Den rymmer rädsla, oro, maktlös-
het, meningslöshet. Grip tag i Nat-
tens pärla inför det svarta i ditt liv. 
Jag är inte övergiven. Gud är även 
i mörkret.

Uppståndelsepärlan, Trots-allt-
pärlan, hoppets pärla är vit. Mitt 
i all oro över nuet och framtiden 
ska jag minnas hur det goda segrar 
över det onda. Här finns påskens 
budskap om hur Jesus dog och stod 
upp från det döda. Grip om Upp-
ståndelsepärlan och be om hoppets 
och förtröstans plats i ditt liv.

Tystnadspärlorna är sex stycken, 
beige och avlånga.  De påminner 
oss om tystnadens möjligheter. När 
vi närmar oss Gud och livet behö-
ver vi inte prata. Inför Gud får vi 
tiga, öppna oss och vila.

Frälsarkransen kan vi bruka till 
vår bön, få hjälp att se helheten i 
livet, fördjupas i tron, påminnas 
om kyrkans sakrament dop och 
nattvard, kyrkoåret och hur kyrkans 
grundstenar förbinds med mitt liv. 

Och så tråden – gyllene tråden 
som håller samman kransen – utan 
vars hjälp allt faller i småbitar. Den 
tråden är Lärans tråd. Den säger: 
Gud ger för intet, gratis, av nåd.

OM Frälsarkransen handlar hus-
förhören i Långaryds och Unnaryds 
församlingar detta år. Det kan leda 
till viktiga samtal om livet och tron.  
Det finns ett antal Frälsarkransar att 
köpa i församlingarna.

Husförhörspsalm är 236 Din käl-
la har vatten till fyllest.

I december planerar vi två tema-
mässor kring Frälsarkransen

Väl mött, 
Sven Hagberg, 
vikarierande komminister

Betraktelse
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Hyltebruks pastorat

Från den 1 januari 2014 kom-
mer, som många av er säkert redan 
känner till, nuvarande Långaryds 
pastorat och Färgaryds pastorat 
att tillsammans bilda Hyltebruks 
pastorat. Det här sammangåendet 
sker för att stärka församlingarna 
och för att resurserna ska räcka till 
alla våra viktiga verksamheter.

Hur den nya organisationen 
kommer att se ut börjar så sakte-
liga att klarna. Som förslaget ser 
ut nu (beslut fattas senare i höst) 
kommer Hyltebruks pastorat att 
ha tre kyrkliga centra: Hyltebruk, 

Långaryd och Unnaryd-Femsjö. 
Till varje kyrkligt centrum kom-
mer det att knytas en präst. Efter-
som kyrkoherden, som placeras i 
Hyltebruk, har mer administrativt 
arbete än komministrarna kom-
mer dessa även att arbeta en del i 
Färgaryds församling. Det är ännu 
inte helt klart hur övriga anställda 
kommer att organiseras, men vi 
kan vara säkra på att de förtroen-
devalda gör sitt allra bästa för att 
bygga en så bra och hållbar orga-
nisation som möjligt.

Det är i grund och bot-
ten alltid Kyrkans medlem-
mar som bestämmer hur dess 
framtid ska bli. Din röst i 
kyrkovalet har stor betydelse 
för vilken start och fortsätt-
ning Hyltebruks pastorat får. 
Se därför till att använda din 
röst!

Har du frågor eller funderingar 
kring sammangåendet är du varmt 
välkommen att vända dig till våra 
förtroendevalda och anställda som 
svarar efter bästa förmåga.

Bakre raden, från vänster: 

Andreas Johansson, David Johansson, Alfred Kjeller, Markus Kamstedt, Elias Borg, Oskar Bodi, Linus Fallmo.
Främre raden från vänster:

diakon Anna-Karin Samuelsson, Ida-Maria Ortega Knutsson, Amanda Svensson, församlingsassistent Petter 
Bäckman, Nanette Höglund, Annie Bäckman, Mia Grön Robertsson och komminister Andreas Almer.
Längst fram:

ledarna Albin Paulsson, Marie Holmqvist och Rebecca Bäckman.

Konfirmation i Långaryds kyrka på Pingstdagen den 19 maj 2013
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 September

söndagen den 1 september
Fjortonde söndagen efter Trefaldighet – 
Enheten i Kristus

10.00 Gudstjänst i Långaryds kyrka, Bo 
Gunnar Åkesson.

14.00 Högmässa i Unnaryds församlings-
hem, Bo Gunnar Åkesson.

söndagen den 8 september
Femtonde söndagen efter Trefaldighet – Ett 
är nödvändigt

9.30 Gudstjänst i Unnaryds församlingshem, 
Bo Gunnar Åkesson

11.00 Friluftsgudstjänst i lokstallarna i 
Landeryd, Bo Gunnar Åkesson. Kyrkokören 
medverkar.

onsdagen den 11 september
9.00 Torgandakt i Unnaryds församlingshem, 
Sven Hagberg.

14.30 Mässa på Höstro, Sven Hagberg.

söndagen den 15 september
Sextonde söndagen efter Trefaldighet – 
Döden och livet

9.30 Gudstjänst i Jälluntofta kyrka, Sven 
Hagberg.

11.00 Mässa i Landeryds kyrka, Bo Gunnar 
Åkesson.

11.00 Mässa i Unnaryds församlingshem, Sven 
Hagberg.

16.00 Musikgudstjänst i Långaryds kyrka, Bo 
Gunnar Åkesson. Emma Svensson medverkar 
med saxofon.

söndagen den 22 september
Sjuttonde söndagen efter Trefaldighet – Rik 
inför Gud

9.30 Gudstjänst i Unnaryds församlingshem, 
Sven Hagberg.

11.00 Mässa i Långaryds kyrka, Sven Hagberg.

onsdagen den 25 september
14.30 Andakt på Höstro, Bo Gunnar Åkesson

söndagen den 29 september
Den helige Mikaels dag – Änglarna

11.00 Högmässa i Jälluntofta kyrka, Sven 
Hagberg. De äldres dag.

15.00 Familjegudstjänst i Landeryds kyrka, Bo 
Gunnar Åkesson. Tisdagsklubben och barnkö-
ren medverkar.

Oktober

söndagen den 6 oktober
Nittonde söndagen efter Trefaldighet – 
Trons kraft

11.00 Mässa i Långaryds kyrka, Bo Gunnar 
Åkesson.

14.00 Familjegudstjänst i Unnaryds försam-
lingshem, Petter Bäckman.

18.00 Söndagsmusik i Landeryds kyrka, kyrk-
värdarna. Kvällsmacka med bibelsamtal.

onsdagen den 9 oktober
14.30 Andakt på Höstro, Anna-Karin Samuelsson.

söndagen den 13 oktober
Tacksägelsedagen – Lovsång

11.00 Högmässa i Långaryds kyrka, Bo Gun-
nar Åkesson. De äldres dag.

18.00 Mässa i Unnaryds församlingshem, Bo 
Gunnar Åkesson. Kvällsmacka med bibelsam-
tal.

söndagen den 20 oktober
Tjugoförsta söndagen efter Trefaldighet – 
Samhällsansvar

10.00 Mässa i Unnaryds församlingshem, Bo 
Gunnar Åkesson.

18.00 Gudstjänst i Långaryds kyrka, Bo Gun-
nar Åkesson.

onsdagen den 23 oktober
14.30 Andakt på Höstro, Sven Hagberg.

söndagen den 27 oktober
Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet – 
Frälsningen

10.00 Mässa i Landeryds kyrka, Sven Hagberg.

17.00 Mässa i Jälluntofta kyrka, Sven Hagberg.

November

fredagen den 1 november
Allhelgonadagen

18.00 Mässa i allhelgonatid i Unnaryds 
församlingshem, Sven Hagberg och Petter 
Bäckman.

lördagen den 2 november
Alla helgons dag - Helgonen

18.00 Sinnesrogudstjänst i Långaryds kyrka, 
Anna-Karin Samuelsson. Kvällsmacka med 
bibelsamtal.

söndagen den 3 november
Alla själars dag – Vårt evighetshopp

16.00 Minnesgudstjänst i Landeryds kyrka, Bo 
Gunnar Åkesson och Anna-Karin Samuelsson.

18.00 Minnesgudstjänst i Jälluntofta kyrka, 
Sven Hagberg och Anna-Karin Samuelsson.

18.00 Minnesgudstjänst i Långaryds kyrka, Bo 
Gunnar Åkesson.

onsdagen den 6 november
14.30 Mässa på Höstro, Rune Bolmblad.

söndagen den 10 november
Tjugofjärde söndagen efter Trefaldighet – 
Den yttersta tiden

9.30 Mässa i Landeryds kyrka, Sven Hagberg.

11.00 Mässa i Långaryds kyrka, Sven Hagberg.

onsdagen den 13 november
9.00 Torgandakt i Unnaryds församlingshem, 
Anna-Karin Samuelsson.

söndagen den 17 november
Söndagen före domsöndagen – Vaksamhet 
och väntan

11.00 Mässa i Långaryds kyrka, Bo Gunnar 
Åkesson.

14.00 Familjegudstjänst i Unnaryds försam-
lingshem. Petter Bäckman.

18.00 Sinnesrogudstjänst Landeryds kyrka, 
Anna-Karin Samuelsson.

onsdagen den 20 november
14.30 Gudstjänst på Höstro, Bo Gunnar Åkesson

söndagen den 24 november
Domsöndagen – Kristi återkomst

16.00 Mässa i Unnaryds församlingshem, Bo 
Gunnar Åkesson.

18.00 Gudstjänst i Långaryds kyrka, Bo Gun-
nar Åkesson. Kvällsmacka med bibelsamtal.

December

söndagen den 1 december
Första söndagen i advent – Ett nådens år

10.00 Familjegudstjänst i Landeryds kyrka, 
Anna-Karin Samuelsson.

14.00 Gudstjänst i Unnaryds församlingshem, 
Rune Bolmblad.

onsdagen den 4 december
14.30 Mässa på Höstro, Sven Hagberg.

Gudstjänster                   
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De äldres dag 

blir det den 
29 sept i Jälluntofta kyrka 

och den 
13 okt i Långaryds kyrka. 
Vi börjar med högmässa kl 11 

och därefter bjuds alla 
pensionärer med respektive på 
middag i församlingshemmet.

Bibelstudiegruppen 
träffas i Långaryds församlings-
hem kl 19 följande måndagar: 

23/9, 30/9, 21/10, 28/10, 
18/11 samt 25/11. 

Nya och gamla medlemmar är 
varmt välkomna!

Bibelsamtal 
med kvällsmacka

Efter fyra av 
höstens kvällsgudstjänster 

(6/10, 13/10, 2/11, 24/11) 
kommer det att finnas möjlig-
het att stanna kvar en stund, 
äta en enkel macka och dis-
kutera tron i allmänhet och 

söndagens texter i synnerhet. 

Ett tillfälle att diskutera de där 
stora frågorna som man sällan 

tar sig tid att diskutera.

Tider för husförhör i 
Långaryds församling

• Boarp-Fängsjö rotar: torsdagen den 14 nov kl 19
hos Elisabeth och Kjell Bengtsson, Sotaryd

• Höljeryd - Bälsås - Hokhult - Kärringanäs rotar:
måndagen den 14 okt kl 19
hos Ylva och Christer Johansson, Norra Remma 

• På Höstro: onsdagen den 23 oktober kl 14.30
Värdar är Diakonigruppen.

• Jansberg-Amfrebo rotar: tisdagen den 12 nov kl 19 
hos Lars och Anita Lindqvist, Lindhult

• Landeryds-Linnås rotar: onsdagen den 16 okt kl 19 
i Landeryds församlingshem.
Värdar:Kerstin Johansson och Rosie Lundström.

• Nissaryds rote: tisdagen den 12 nov kl. 19 
hos Birgitta Boman och Inge Salomonsson, Norregård, 
Nissaryd

• Nyarp-Långaryds rotar: torsdagen den 10 okt kl 19 
hos Harald o Gunnel Larsén, Klockaregården, Långa-
ryd

• Åkers rote: tisdagen den 9 oktober kl 19
hos Bert och Kerstin Göransson, Mellangård, Åker

Husförhör

Temat för årets husförhör är Frälsarkransen, ett modernt radband 
skapat av biskop emeritus Martin Lönnebo. Husförhörspsalm är 
SvPs 236 och husförhörskollekten går till Svenska kyrkans 
internationella arbete (fd Lutherhjälpen).
Varmt välkomna att sluta upp kring samtal, god gemenskap och, 
inte minst, gott fika!

Församlingskåren

Långaryds församlingskår träf-
fas vid följande tillfällen under 
hösten:

• Onsdagen den 4 september 
inbjudna till Reftele församlings-
hem, där Anders Hullfors håller 
föredrag kl 19.

• Lördagen den 14 september 
utflykt till bl a Smålandsstugan i 
Göteborg tillsammans syförening-
arna och Hembygdsföreningen. 
Anmälan till kontakt@lundbergs-
taxi.se eller 0371-460 00.

• Lördagen den 5 oktober 
höstkonvent i Växjö.

• Måndagen den 4 november 
kyrkoherde Bo Lindbladh kom-
mer på besök till Landeryd för-
samlingshem kl 19.
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Varmt välkomna till våra aktiviteter:
3xT – Tjejer som Träffas och Trivs

Vi är tjejer/kvinnor i alla åldrar från hela pastoratet, 
som träffas för att ha roligt tillsammans. Vi håller 
till i de olika församlingshemmen och träffas kl.19. 
Varje gång har vi en aktivitet, fikar och avslutar med 
en andakt.
Under hösten träffas vi följande tisdagar:
27 aug:  Utelek, i Landeryd
24 sept:  Hemlig gäst, i Långaryd
22 okt:  Boktips, i Långaryd
26 nov: Julmat och julplantering i Unnaryd
 (medtag kruka om du vill) 

Soppans vänner

I Landeryds församlingshem inbjuder diakonigrup-
pen till sopplunch en gång i månaden. Vi äter god 
soppa och efterrätt, umgås och har trevligt. Soppan 
serveras kl.12 och kostar 40 kr.
Under hösten är det sopplunch på följande torsdagar:
19 september
17 oktober
21 november

Stor och liten

Varje tisdag i Unnaryds församlingshem och varje 
torsdag i Långaryds församlingshem kl.9.30–11.30 
är föräldrar och barn välkomna till Stor och liten för 
att umgås en stund. Vi fikar, leker och sjunger. 
Fika finns till en kostnad av 10 kr. Ta chansen att 
träffa andra föräldrar och barn på hemmaplan.

Öppna kyrkor i 
samband med 
gravsmyckning

Fredagen före Alla helgons dag, 1 
november, hålls pastoratets kyrkor 
öppna. Det finns möjlighet att dricka 
en kopp kaffe eller te och samtala en 
stund.
I Långaryds och Landeryds kyrkor är 
det öppet kl 10 – 17.
I Unnaryds församlingshem är det 
öppet kl 11 – 17 och i Jälluntofta 
kl 13 – 17.

Syföreningsauktioner

Landeryds syförening fortsätter sin nya tradition och 
ordnar basar med skördefest i Landeryds försam-
lingshem den 12 okt kl 14. 
I Långaryds församlingshem ordnar syföreningarna 
auktion lördagen den 9 nov kl 14. 
Unnaryds syförening har auktion den 16 nov kl 14 i 
Unnaryds församlingshem.
Syföreningsauktionerna är tre bra saker i ett: 
man hjälper till att bekämpa fattigdom och lidande i 
världen, man kan skaffa sig unika julklappar utan att 
traska runt i novemberslasket i stan och så får man 
fika och underhållning under tiden!

     Kyrkans Unga

KU träffas kl 19 på fredagskvällar-
na, oftast i Unnaryds församlings-
hem, och är för dig som går på 
högstadiet eller gymnasiet. (Men vi 
har inga ålderskontroller.) På KU 
gör vi lite allt möjligt, men fika, 
mysig andakt och grymt kul blir 
det nästan varje gång. Eftersom 
programmet är ganska flexibelt 
brukar Petter, som är ledare, skicka 
ett sms med veckans program. Vill 
du ha sådana sms, undrar något i 
allmänhet eller behöver skjuts till 
KU får du gärna höra av dig till 
Petter på nummer 073 84 65 780.

Lottförsäljning på syföreningsauktionen i Långaryd 2012
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Den 15 september är det kyrkoval! 

På valdagen kommer det att finnas vallokaler i Lan-
deryds och Unnaryds församlingshem. 

Dessa har öppet 9 – 11, 12 – 14 samt 18 – 20. 

Dessutom kan man rösta i Jälluntofta församlings-
hem 10.30 – 12.30 och i Långaryds församlingshem 
14 – 16.

För utförligare information 
om nomineringsgrupperna, 
förtidsröstning mm – se förra 
numret av Sockenbudet eller 
langaryd.blogg.se under fliken 
Kyrkoval 2013. 

Här presenteras de fem nomineringsgrupper som 
ställer upp i valet:

Alla Tiders Kyrka i Hyltebruks pastorat

Alla Tiders Kyrka är en politiskt obunden nomine-
ringsgrupp som ställer upp i valet till kyrkofullmäkti-
ge i Hyltebruks nybildade pastorat. Vi tror att kyrkan 
har en viktig roll i alla tider – också vår. Som kultur- 
och traditionsbärare, mötesplats för människor i vår 
stressiga tid är kyrkan viktig. Därför kommer vi att 
arbeta för:

• Att gudstjänsten – församlingens centrum – skall vara en 
blandning av goda traditioner och tilltal till människor som 
inte så ofta går i kyrkan. Tiden för gudstjänsten är viktig. 
Levande gudstjänster genom fler medverkande och varierat 
utbud.

• Barn- och ungdomsverksamhet som självklara delar i 
kyrkans verksamhet. Samarbetet med skolan och att ligga i 
framkant vad gäller sociala medier är två vägar.

• Vi ser musiken i kyrkan som viktig. Den är en del av kyrkans 
roll som kulturbärare.

• Att underhålla kyrkans byggnader väl, men bara behålla de 
byggnader som är nödvändiga för verksamheten.

• Att diakonin utvecklas, söker nya samarbetspartners och 
strukturerar hembesöksverksamheten.

Kyrkbackens förskola ser vi som mycket värdefull 
och vi vill att samarbetet mellan församlingen och 
förskolan utvecklas.

Femsjö kyrka i centrum Hyltebruks pastorat

För mer information – kontakta Johnny Andersson, 
Knallhult, eller Ann-Sofie Wahlström, Femsjö By-
gärde.

Gemensam framtid i Hyltebruks pastorat

För mer information – kontakta Anders Bertilsson, 
Ölmesberg, eller Sylvia Sjöö, Hyltebruk

Arbetarepartiet Socialdemokraterna i Hylte-
bruks pastorat

Vi socialdemokrater vill om vi får ditt förtroende i 
kyrkovalet arbeta för:

• Mer lyhördhet och omsorg vid dop, konfirmation, vigslar 
och begravningar.

• Förena goda traditioner med nytänkande så att flera känner 
sig delaktiga.

• Hålla våra kyrkobyggnader och kyrkogårdar öppna och 
välvårdade.

• Vi vill visa att kvinnoprästmotstånd och homofobi inte hör 
hemma i folkkyrkan.

• Arbeta för internationell solidaritet, social rättvisa och en 
hållbar utveckling.

• Vara drivande i arbetet mot mobbing och rasism.

• Slå larm när kommun, landsting och stat inte tar sitt ansvar 
för välfärden.

• Avskaffa alla avgifter Svenska kyrkans barn- och ungdoms-
verksamhet.

• Ta vara på församlingshemmen som öppna mötesplatser i 
lokalsamhället.

• Skapa en god arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter för 
alla anställda.

Levande kyrka i Hyltebruks pastorat

Vi i Levande kyrka i Hyltebruks pastorat vill arbeta 
för att skapa goda mötesplatser för människorna i 
våra församlingar. Varje församling ska få möjlighet 
att vidareutveckla sin verksamhet och det de är bra 
på. Församlingarna ska också ha möjlighet till sam-
arbete när det gynnar verksamheten. Vi vill verka 
för:

• Olika typer av gudstjänster.

• Livaktigt barn- och ungdomsarbete.

• En bred musikverksamhet, med körer, solister och instru-
mentalister.

• Ett internationellt engagemang grundat i lokala företeelser 
som missionsauktioner, basarer, babypaket, vänförsamlingsut-
byte m.m.

• Diakonalt arbete med såväl hembesök hos äldre, hjälp till 
behövande och större samlingar, öppna för alla.

• Möjlighet till undervisning och fördjupning i tro, både på 
bredd och djup.

Den lokala förankringen är viktig. Församlingsborna 
ska veta vem som är deras präst, diakon och musiker.

Kyrkans uppdrag är att göra alla människor till lär-
jungar. För att åstadkomma detta i vårt nya pastorat 
måste vi ha låga trösklar och ha en bred och inbju-
dande verksamhet.
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Personal:

Kyrkoherde 
Bo Gunnar Åkesson
Expeditionen i Långaryd 0371–461 15
Expeditionen i Unnaryd 0371–600 52
Mobil: 076 787 00 66
E-post: bogunnar.akesson@svenskakyrkan.se

Vikarierande komminister
Sven Hagberg
Expeditionen i Långaryd 0371–461 15
Expeditionen i Unnaryd 0371–600 52
Mobil: 076 787 01 10
E-post: sven.hagberg@svenskakyrkan.se

Diakon 
Anna-Karin Samuelsson  
Expeditionen i Unnaryd  0371 – 604 12
Expeditionen i Långaryd 0371 – 461 15
Mobil: 0722 38 20 23
E-post: anna-karin.samuelsson@svenskakyrkan.se

Kyrkomusiker
Ricky Burton    
Expeditionen i Långaryd 0371 – 460 10
Mobil: 0734 23 39 88
E-post: ricky.burton@svenskakyrkan.se

Församlingsassistent
Petter Bäckman 
Mobil: 073 846 57 80
Hemtelefon: 0371–470 35
E-post: najadus@live.com 

Kyrkovaktmästare
Birger Borg (Arb. ledare)  
Mobil: 0706 71 05 11
E-post: birger.borg@svenskakyrkan.se

Pastorsexpeditionen: 

0345 – 197 40 (Hyltebruk)

För ärenden gällande gravrätts- och gravskötselfrågor 
kontaktas vår Pastorsexpedition i Hyltebruk.

Församlingshemmen:
Långaryds församlingshem 0371 – 461 15
Landeryds församlingshem 0371 – 401 50
Unnaryds församlingshem 0371 – 601 23
Jälluntofta församlingshem 0371 – 720 70

Kyrkonämnden och kyrkoråden:

Kyrkonämndens ordf.   
Ove Benjaminsson 0371 – 39 08 12

Kyrkorådet Långaryd ordf. 
Karina Johansson 072 52 72 582

Kyrkorådet Unnaryd ordf. 
Marie-Louise Persson 0371 – 630 42

Postadress:  

Långaryds kyrkliga samfällighet
Box 4
314 21 Hyltebruk
E-post: langaryd.pastorat@svenskakyrkan.se

Vi har expeditionstid på 

torsdagar mellan 10–12, jämna veckor i Unnaryd 

och udda veckor i Långaryd. 

Ofta går det att få tag på oss även på andra tider, 

inte minst via mobiltelefonerna. 

Gravrättsärenden och liknande hänvisas till 

pastorsexpeditionen i Hyltebruk.

Så här kan du kontakta oss

Bokning av församlingshem:

Långaryd och Landeryd
Birger Borg, mobil 070 671 05 11

Unnaryd och Jälluntofta 
Olivia Roman, mobil 070 86 72 006

För uppdaterad information 

och trevliga reportage – 

följ vår blogg!      

http://langaryd.blogg.se/
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Vad ska du göra 
med ditt kött?

Kanske grilla eller röka en bit, men vem kan göra det?
Jo, det kan vi på Ica Supermarket i Hyltebruk.

Med egen varmrök och grill så � xar vi de � esta sorters kött 
såsom älg, rådjur, vildsvin, lamm, nöt och � äsk mm.

Vi tar däremot inte emot � sk.

Hur gör jag då?
Du lämnar det färskt eller fryst i charken 

mellan kl 8-18 på vardagar.

För vildsvin kräver vi en kopia på trikinprovet.

Vi märker och saltar köttet.

En normal vecka tar det ca 1-2 veckor innan det är klart.

Vid storhelger som jul och påsk tar det 
längre tid pga hög belastning.

Ett tips är att vara ute i tid och sedan lägga 
det i frysen tills du ska ha det.

Välkommen in till oss! 
Daniel och Torbjörn

Ica Supermarket Hyltebruk,
Tel 0345-18650

trädvårdsspecialist
www.protrad.se

VÄXTER • KAFFE

Norra Åkershult • Landeryd
www.tradgardsbutik.nu

ÅKERSHULT

TRÄD
GÅRD

Projekt Åkershult fortsätter …
Välkomna i vårt nya växthus 
med fina perenner och bärbuskar.
Från sept har vi nya vårlökar.
öppet : fredag och lördag 
               till mitten av oktober

Det gamla brygghuset bygger vi 
om till café, så välkomna att ta 
en titt. 
              Vänligen, Anne och Bob

Åkershult Trädgård och Proträd Trädvårdsspecialist
mellan Landeryd och Långaryd
Telefon:  0722 44 58 25 (Bob),  0722 44 59 37 (Anne)w

w
w
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u
www.pcel.se

K. AXELSSONS EL AB
    

Utför alla slags elinstallationer. 
Försäljning av kapitalvaror
    

Nissaryd, 314 93 Hyltebruk
    Tlf. 0371-461 42, 
Mob. 070-316 87 70

Fax 0371-461 81
Mail  kjellaxelsson@sweepnet.se

Är du intresserad av att annonsera 
i nästa SOCKENBUDET?
Maila sockenbudet@langaryd.nu  senast 1/11, 2013
Eller ring: Birgitta Holmén 0345-130 10,

SOCKENBUDET tar gärna emot bidrag 
via BG: 5400-3819                               
Annonspriserna hittar du på www.langaryd.nu  
Där kan du även ladda ner SOCKENBUDET som PDF.
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Oktoberfest
     fredag 

den 11 oktober

Prova 
korvar 
från 
Tyskland, 
Kroatien, 
Sverige 
och olika 
ölsorter 
med 
tillbehör.

Välkomna, Lena & Leif

inte kompis 
med tekniken?

Hos oss får du alltid snabb och prisvärd 
service och support av din tv, dator, antenn, 

parabol, surfplatta eller annan teknik.

Det spelar ingen roll var du köpt din 
teknikpryl – vi hjälper alla!

Välkommen att ringa oss på
0345-55 00 00

Vi gör hembesök men det går också bra att lämna in din pryl 
för service på någon av våra verkstäder i Nissaryd eller Varberg.

Ring gärna innan då verkstäderna inte alltid är bemannad.

KAFFEREP hos ”Systrarna” 
i Ekhult med 

7 sorters kakor o tårta. 
Söndag 27/10 öppet hus 

mellan kl.14-17. Pris 75 kr.

Fira pappa med 
SÖNDAGSMIDDAG med 

kalkon, tillbehör & dessert. 
Söndag 10/11 kl.12:30 eller 

kl.16:00. Pris 200 kr. 

Systrarna
 i köket

FOTVÅRD
Praktik på 

Pensévägen 13 B, Hyltebruk

Även hembesök

Helkroppsmassage, 

ansiktsbehandling mm.

Mottagning efter 

överenskommelse

Även lördagar och kvällstid.

 Välkommen!

telefon

0345-17252, 

0730-446765

epost

Monika.albrecht@hotmail.com

Hemsida 

www.Monika-Albrecht.se

Monika Albrecht -15 år i Hyltebruk

 

Nu är det dax att boka höstens musikaliska äventyr!
 

Den 12 oktober tar 
Lundbergs Buss och taxi 

med oss till 
Malmö Operas föreställ-

ning MISS SAIGON

Om musikalen
Handlingen i Miss Saigon startar i 
slutskedet av den amerikanska ockupationen där 
den unge amerikanske soldaten Chris och Kim, sjuttonårig 
vietnamesisk barflicka, blir förälskade i varandra. När Saigon 
faller överger han henne. Tre år senare, när Chris gift sig 
med amerikanskan Ellen, får han reda på att Kim, som han 
trodde var död, lever. Han får också reda på att de tillsam-
mans har en son, Tam. 
Schönberg ska ha fått inspiration till historien när han i en 
tidning såg ett fotografi av en vietnamesisk mor som på en 
flygplats avlämnar sitt barn. Barnet ska åka till sin amerikan-
ska pappa hos vilken mamman tror barnet kommer att få ett 
bättre liv. Bilden påminde Schönberg om Cio-Cio-San i Ma-
dame Butterfly som efter en rad missförstånd tvingas ge bort 
sitt barn innan hon begår självmord. Det Schönberg såg som 
en mors yttersta offer: att lämna iväg sitt barn, är centralt i 
Miss Saigons handling.
Pris för buss och biljett: 850 kr

För att boka din plats på resan kontakta:
Mattias Lundberg, 0371/460 00, 

kontakt@lundbergstaxi.se

LUNDBERGS
BUSSAR FÖR ALLA TILLFÄLLEN

Bordsbeställning
ring 0371 46 057

eller 
info@charlottenlund.com

Anmälan på tel. 0371-450 78, 0371-470 05 
eller systrarnaikoket@hotmail.com.

Mycket välkomna! Hälsar Lotta och Ylva


