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En tussilago som bryter genom de vissna löven i 
vårsolen.

Mark som ska brytas för ekologiska grönsaker och 
$nurlig $ber.

Minnen från när Gudrun bröt sönder vår värld, men 

inte knäckte oss.

Ny$kenhet och medmänsklighet som bryter 
igenom fördomar och rädslor.

Välkommen till vårens
nummer av SOCKENBUDET!

I det här numret av SOCKENBUDET:
Bygdepro'len: Majvor Krusecarle s. 4

10 år efter stormen Gudrun s. 6–7

Företagspro'len: Ekologisk odling i Fagerhult s. 8

Holmen-kollen s. 10

Second Handshoppen i Landeryd s. 12

Ubuntu - vi behöver varandra s. 14
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K A L E N D A R I U M 
LÅNGARYD/LANDERYD MARS-MAJ 2015
28/2 kl. 17 
Världens fest i Nyarps bygdegård. Föranmälan. (Se 
Senapskornet!)

4/3 kl. 14.30 
Underhållning på Höstro med Dagnys döttrar. En 
liten minishow med musik, sång och dans, servering 
20 kr. 

9/3 kl. 18
SPF-möte i Nyarps bygdegård. Modevisning, 
Seniorshopen.

10/3 kl. 19
Långaryds församlingskår. Visning av Unnaryds 
kyrka.

11/3 kl. 18
Årsmöte för Långaryds samhällsförening hos 
Systrarna i köket i Ekhult.

12/3 kl. 18.30
Berättarkväll om sägner i Bibliotekets Hörsal, 
Hyltebruk med bl a Helge Öhrn.

13/3 kl. 18–21 
Fritidsgård i Nyarps bygdegård. Hela familjen hälsas 
välkommen. Mat 30 kr/person, 100 kr/familj, kiosk.

15/3 kl. 15
Musikgudstjänst i Långaryds kyrka med brödauktion 
och tårtbu*é. Se Senapskornet!

18/3 kl. 14.30
Underhållning på Höstro. Sångerskan och 
skådespelerskan Charlotta Sairio berättar med ord 
och toner om några av våra största kvinnliga artister, 
servering 20 kr.

19/3 kl. 14
Extraföreställning av 4lmen Exodus på Bio Forum, 
Hyltebruk.

24/3 kl. 19
Årsmöte med Långaryds hembygdsförening i 
NTO-gården Långaryd. Sång och musik med Bo och 
Hanna Westman.

26/3 kl. 12
Sopplunch i Landeryds församlingshem, 40 kr.

27/3 kl. 18-21 
Fritidsgård i Nyarps bygdegård. Hela familjen hälsas 
välkommen. Mat 30 kr/person, 100 kr/familj, kiosk.

30/3 kl. 19
Långaryds församlingskår i Långaryds 
församlingshem. ”Påskens budskap” med Bo Gunnar 
Åkesson.

1/4 kl. 14.30
Hjälpmedelscafé på Höstro, servering 20 kr.

2/4 kl. 19
Kyrkans Ungdom genom tiderna trä*as i Landeryds 
församlingshem för en lekkväll med mat i sann KU-
anda. Anmälan, se Senapskornet. 

6 /4 kl. 14
Gudstjänst med glada psalmer i Långaryds kyrka och 
start för Trimcyklingen. Se s. 9!

11/4 kl. 09.30
Församlingsfrukost i Landeryd. Se Senapskornet!

13/4 kl. 18
SPF:s vårfest med mat i Nyarps bygdegård. Sång 
och musik. OBS Föranmälan till 0371-460 74 eller 
0345-130 12.

14/4  kl. 17 
Vägstädning i Långaryd och Landeryd. Samling 
Klockarvallen i Långaryd och Stationen i Landeryd.

15/4 kl. 13.30
SPF. Studiebesök på Turols i Smålandsstenar. 
Föranmälan till Marianne: 0371-462 70.

15/4 kl. 18
Infomöte om Grannsamverkan i Nyarps bygdegård – 
se artikel på s. 9!

19/4 kl. 17 och 18
Musikgudstjänst i Långaryds kyrka kl. 17. 
Berättarafton i Långaryds församlingshem kl.18. 
Servering. Samarrangemang Hembygdsföreningen 
och Långaryds församling.

23/4 kl. 12
Sopplunchen blir vårbu*é i Landeryds 
församlingshem, 40 kr.

25/4 kl. 09
Vårstädning i Jansbergs hembygdspark. 
Hembygdsföreningen bjuder på 4ka och sopplunch.

26/4 kl. 14
Hylte Hembygdskrets årsmöte i Torups 
församlingshem.

30/4 kl. 18.30
Valborgsmässo4rande vid Nyarps bygdegård. 
Tipspromenad, grillning, lotterier mm. Kyrkokören 
sjunger in våren och brasan tänds kl. 20.30.

1/5 kl. 17
Första maj4rande vid NTO i Landeryd med 
kyrkokören. Vårsånger, 4ka och körens vårspex.

2 /5 kl. 10 och 14
Guidade, dramatiserade bussturer som utgår från 
Nyarps bygdegård. Släktforskning och visning av 
utställning i Bygdegården mm. Servering. Se ruta!

4/5 kl. 09
SPF. Fågelskådning i Gislaved. Samling vid Nyarps 
bygdegård för samåkning. Medtag 4ka.

4/5 kl. 19
Långaryds församlingskår i Landeryds 
församlingshem. ”Sjung en ny sång” med Andreas 
Ahonen Welinder.

6/5 kl. 18
SPF-vandring Råkna – Viken – Näs. Samling i Råkna. 
Alla åldrar välkomna. Medtag 4ka.

9/5 kl. 10-14
Bygdegårdens loppis. Se ruta på s. 15.

11/5 kl. 18
SPF-möte i Landeryds församlingshem. 
Underhållning: Damen från Borås med alla hattarna.

14/5 kl. 08
Gökotta hos Ylva och Christer Johansson i Norra 
Remma, medtag ka*ekorg och gärna stol. Efteråt 
pilgrimsvandring till Långaryds kyrka. Bilar tillbaka 
organiseras.

22/5 kl. 14.30 
Höstrokörens vårkonsert, servering 20 kr.

22/5 kl. 18-21
Fritidsgård med lekar och grillning i Jansbergs 
hembygdspark. 30 kr/person.

24/5 kl. 18
Vårkonsert med Landeryd-Långaryds kyrkokör i 
Långaryds kyrka. 

26/5 kl. 18
Lär känna din bygd – Kulturhistorisk vandring i 
Björnaryd. Vägvisning till samlingsplats från väg 26 
Nissastigen. Medtag 4ka. 

27/5 kl. 14.30
Filmvisning på Höstro med Bertil Holmén, servering 
20 kr.

1/6 kl. 17
SPF-ut<ykt i det blå med egna bilar. Medtag 
4ka. Samling vid Färgaryds kyrka för samåkning. 
Anmälan till Marianne: 0371-462 70.

3/6 kl. 18
SPF-vandring Bölaryd – Kalsets gård. Samling vid 
Bölaryds kvarn. Medtag 4ka. Alla åldrar välkomna. 

6/6 kl. 10
Nationaldags4rande med Byaslaget och danskväll i 
Nyarps bygdegård. Se ruta!

10/6 kl.14.30
Underhållning på Höstro; Lennart’z med Hjördis 
spelar dragspel, gitarr och sjunger. Servering 20 kr.

NYARPSLÄGRET 2015 går av stapeln 14- 16 
AUGUSTI mer info i nästa SOCKENBUDET

eller kontakta anna.roos@langaryd.nu
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Varje vecka:
Måndagar kl. 9.30-11
Café trä*punkten har öppet varje måndag i 
Landeryds församlingshem.

Stor & liten
Varje torsdag 9.30-11 i Långaryds (udda vecka) 
eller Landeryds (jämn vecka) församlingshem.

L E D A R E N 
Återblick och spaning framåt
Text och bild: Lisa Rimestad

Med denna utgåva skriver vi återi-
gen historia. Ni håller just nu det tol#e 
numret av SOCKENBUDET i handen 
och med detta rundar vi ett 3-års 
jubileum. Våren 2012 hölls intensiva 
möten omkring uppstarten av en skri# 
för och i bygden. Klentrogna ville låta 
heta att ”det där, det rinner nog snart ut 
i sanden”. Men så gick det inte. SOCK-
ENBUDET har med många goda viljor 
små blivit en stor å: av historier och 
livsöden, av företagsportage och rap-
porter från aktiviteter och projekt som 
Leaderprojektet och Fiberriket för att 
blott nämna några. När man bläddrar 
i tidigare nummer &nner man såväl 
större tilldragel-
ser, som Kungens 
besök i Landeryd 
och Tågdagarna 
och dråpliga kåse-
rier av långaryds-
släktingar i allom 
land. 

Vi har med Alf 
Janssons bortgång 
i höstas mist en 
stor personlighet 
och ett ekono-
miskt ankare, So&a 
Lindstedt har med 
Leaderprojektets 
avslutande lämnat 
redaktionen och 
Långaryd. Det har 
som bekant runnit 
mycket vatten i 
åarna under de tre åren. Vi tror att 
vi tillsammans varit med och bundit 
ihop människor och händelser; att vi 
skapat och fördjupat kontakter och, 
inte minst, ly# fram, uppskattat och 
fått inblickar i takt med att blad lagts 
till blad. Förhoppningsvis har SOCK-
ENBUDET också kunnat ge en plats åt 
ett välbehövligt och gott utbyte av kun-
skap, erfarenheter och tankar.

Vi har ännu många uppslag och 
vita 'äckar på kartan: Vi har till exem-
pel trots 12 stinna nummer ännu inte 
besökt bygdens två största arbets- och 
livsplatser: skolan och Höstro. De är 
naven i livet för många människor, som 
på ett eller annat sätt har anknytningar 
här. Hylte kommuns äldreomsorg 

rankas bland Sveriges bästa och Skolan 
har gått igenom stora förändringar de 
senaste åren – Det vill ni kanske också 
veta mera om? Och i vår börjar gräv-
ningarna till det av många e#erläng-
tade &bernätverket runt gårdar och 
hus. Det är det största enskilda projek-
tet i bygden i mannaminne!

Det skapar troligen ännu större 
utrymme för Långaryd som bästa livs-
plats.

Så härmed stort tack alla ni härliga 
läsare och inte att förglömma alla ni 
som ställer upp så beredvilligt och glatt 
för att låta er intervjuas och berätta.

Ni är värda all uppskattning, för ni 
delar med er av ert 
liv och era erfa-
renheter till oss 
andra. Och tack 
alla engagerade fri-
villiga som ställer 
upp med att få ihop 
intervjuer, repor-
tage och annat 
smått och gott i 
ord och bild. Tack 
alla ni som delar 
ut bladet i våra 
brevlådor, skickar 
in annonser, har 
koll på webben och 
rapporterar in för 
att hålla oss alla à 
jour med allt som 
händer; förr, nu 
och i framtiden. 

Det är just det som gör att det är ett 
sådant nöje att lirka och knåpa ihop 
SOCKENBUDET (för både knepigt 
och knåpigt är det). Vi har en unik 
och ganska stor kunskapsbank här i 
Långaryd och Landeryd, uppbyggd 
med många människors goda vilja och 
århundraden av påhittighet, livsgnista 
och tro. Här &nns en fantastisk inställ-
ning till livet och gemenskaperna. Det 
är kanske därför det går så bra! 

Vi hoppas att SOCKENBUDET 
även i fortsättningen kan bereda nöje 
och ny&kenhet i Nissadalen. Kommen-
tarer emottages tacksamt, som alltid. 

Väl mött i vår!

Lisa Rimestad

Midsommar'rande
Välkommen att 4ra midsommar! 

Boka in tiderna redan nu:

18/6 kl. 09 och kl. 18
Samling i Jansberg för lövhämt-

ning till midsommarstången kl. 09. 
Klädning av midsommarstången vid 

Höstro kl.18.

19/6 kl. 14.30
Sedvanligt midsommar4rande vid 

Höstro.

Byaslaget 2015
Anmäl ert brännbollslag till årets 

stora slag senast 29 maj till:
frida@tyresmo.se

Kl. 10 på nationaldagen hissas
<aggan vid Klockarvallen,
därefter påbörjas slaget. 

Deltagandet är gratis.

Kl. 20 öppnar bygdegården portarna 
för en danskväll. Inträde: 100 kr.

Mer info i nästa nummer.

Dramatiserade visningar
Den 2 maj blir det dramatiserade 

bussturer till några historiskt viktiga 
platser i Långaryds socken.

Turerna startar kl. 10.00 och kl. 14.00.

I samband med turerna kan man lära 
sig om släktforskning och ta del av 
utställningar i Nyarps bygdegård.

Servering av vå?or och ka*e.

Vill du vara säker på plats i bussen?

Anmäl dig på: www.langaryd.se
eller till Birgitta Holmén

tel. 070 377 30 10
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B Y G D E P R O F I L E N
–  M A J V O R  K R U S E C A R L E
Text och foto: Petter Bäckman

I ärlighetens namn var jag inte 
säker på vem Majvor var när förra 
numrets Bygdepro(l Aino Lars-
son skickade stafettpinnen vidare till 
henne. ”Varje människas liv skulle 
kunna bli en roman” säger Majvor, 
och när det gäller Majvor håller jag 
med. Hon har, precis som Aino sa, 
mycket att berätta.

Majvor är uppvuxen i Landeryd 
och redan som barn hamnade hon 
mitt i händelsernas centrum. Många 
av hennes familjemedlemmar var med 
och tog ansvar i det unga stationssam-
hället, många skulle själva ha platsat 
som bygdepro&ler på sin tid. Majvors 
farfar, mjölnaren Mandus Anders-
son var till exempel välkänd. Han var 
en arbetsmänniska av Guds nåde och 
hade ett starkt rättspatos. Under ran-
soneringsåren brukade han i skydd av 
mörkret lämna en påse ”sopemjöl” hos 
dem som behövde det bäst.

Majvors pappa var metallarbetare 
och brandchef i Landeryds borgar-
brandkår. Det fanns en liten vacker 
brandstation i Landeryd på den tiden 
med ett torn där slangarna förvarades. 
Genom pappans uppdrag lärde hon 
känna många av de andra brandmän-
nen i Landeryd. Men mest intryck 
verkar ändå Majvors morfar och 
mormor gjort.

Barndomsminnen från 
Norlingska huset

Morfar hette Karl Enar Norling och 
var uppvuxen på torpet Möllenberg i 
Möcklehult. E#er en tid som militär i 
Jönköping återvände han till Landeryd 
och arbetade vid järnvägen och gi#e sig 
med Astrid. Karl Enar, präglad av upp-
växten på torpet, var med och bildade 
den socialdemokratiska föreningen 
och &ck med tiden många förtroen-
deuppdrag: hemvärnschef, auktions-
ropare, skribent i HallandsPosten, 
ordförande i taxeringsnämnden och 
ordförande i Långaryds kommuns 
kommunfullmäktige. Ordhållighet 
var viktigt. ”Ett ord var ett ord och ett 
handslag var ett handslag” som Majvor 
uttrycker det.

Majvors mormor Astrid var något 

av ett a/ärsgeni som drev garna/är och 
hade en stickmaskin som hon stickade 
slipovers och mössor på. En särskild 
mössmodell skickade hon till en syster 
i Stockholm, där de blev populära och 
såldes på EPA.

Morföräldrarna bodde mitt i det sju-
dande stationssamhället, huset kallades 
Norlingska huset och låg där anslags-
tavlan nu står. På nedervåningen fanns 
garna/ären och morfars kontor där det 
hölls många möten. (Garna/ären blev 
sedan utlämningsställe för Systembo-
laget trots, eller kanske just därför, att 
morföräldrarna var nykterister.) Nor-
lingska huset var alltså en central punkt 
i Landeryd och Majvor tillbringade 
mycket tid hos morföräldrarna. Där 
&ck hon se och höra mycket. Sittande 

på en pall när morfar hade möten på 
kontoret eller under disken på utläm-
ningsstället, kikande genom en springa 
i bräderna. Det var ett öppet hem med 
högt till tak och morfar Karl Enar 
umgicks obehindrat med människor 
från samhällets alla klasser. Alla kände 
sig välkomna i Norlingska huset. ”Alla 
människor är värda lika mycket och 
man ska lyssna på alla och ta vara på 
det” säger Majvor. Den här förmågan 
att prata med alla sorters människor 
&ck hon mycket nytta av senare i livet.

Till Södermanland
1961 trä/ade hon sin man och 1963 

bosatt de sig i Gnesta (som också är 
ett stationssamhälle). Majvors man 
var skorstensfejarmästare och Majvor 
arbetade halvtid vid Televerket och 
halvtid med att sköta kontoret i makens 
&rma. E#ersom Södermanland ligger 
på så lagom avstånd till Stockholm 
&nns det gott om slott och herresäten. 
Och gott om kända skådespelare, jour-
nalister och författare.

Även grevars slott och kändisars hus 
behöver sotning, så det blev många 
spännande samtal om regler för tak-
stegar och var nyckeln skulle gömmas 
om ingen var hemma. Lena Nyman 
funderade länge innan hon på sin 

Majvor Krusecarle
Ålder: 71 år
Familj: singel
Husdjur: inte nu längre, hade 
hund tidigare
Utbildning och yrke: sjuårig 
folkskola, sedan vidareutbildning 
i ”kontorsgöromål” vid Televerket i 
Stockholm
Intressen:Skapa och arbeta i träd-
gården, djur och natur betyder mycket, 
stort musikintresse
Vem vill du läsa om i nästa 
nummer? Elsa Holmqvist, legen-
darisk distrikts- och skolsköterska som 
hjälpt många i det tysta, bland annat 
som trogen givare till Erikshjälpen.

Fortsätter på nästa sida.Norlingska huset skymtar mitt i bilden.
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Henrik Erlingsson var under förra 
mandatperioden centerpartistiskt ko-
mmunalråd i Hylte kommun. Här 
berättar han om sina morföräldrar 
och släktgården i Sandsered.

Jag heter Henrik Erlingson och är 
politiker för Centerpartiet, både kom-
munalt i Hylte som oppositionsråd 
och i Region Halland som ordförande 
i Regionservice. Jag ska berätta lite om 
min släkt och kopplingen till Långa-
rydssläkten.

Min morfar Henry Anderssons 
mormors mor 'yttade till Östra Frö-
lunda från Långaryd. Denna 'ytt och 
dessa rötter blev kända för oss först 
e#er Henrys död. Morfar visste inte 
om att han hade rötter i Långaryd, fast 
han levde större delen av sitt liv i Hyl-
tebruk.

Tillbaka till rötterna
Henry växte upp på Mölneby gård 

utanför Östra Frölunda där hans pappa 
skötte den stora gårdens kra#station. 
När Henry var 20 år kom han till Hyl-
tebruk och trä/ade där min mormor 
Karin som var på besök hos sin syster. 
De fann varandra, gi#e sig och hade 
sin livsgärning i Hyltebruk. Henry 
var trädgårdsmästare på Hylte Bruks 
AB och Karin arbetade på syfabri-
ken Hyltea. Sedan skötte hon Mässen 
som fungerade som inackordering för 
anställda som tillfälligt var på bruket. 

Barndom i Sandsered
Henry och Karin &ck två barn, 

Torgny och Margareta. Margareta 
(min mor) jobbade bland annat på 
bank innan hon gi#e sig med lantbru-
karen Erling Johansson, Sandsered, 
1961 och blev lantbrukarhustru. Vilket 
ord, va? I själva verket var hon också 
delaktig i gårdens arbete och drog 
det tyngsta lasset med barnen under 
många år, vilket möjliggjorde att pappa 
kunde engagera sig politiskt utanför 
arbetet på gården. Det blev totalt fyra 
barn: Katarina, Magdalena, Jose&n och 
jag, Henrik, som är yngst i syskonska-
ran. Trots detta var det jag som tog 
över gården och drev länge jordbruk, 
numera skogsbruk. Hur mycket tradi-
tion och uppfostran spelat in när det 
gäller att det blev jag som för släktgår-
den vidare har jag funderat över 'era 
gånger.

Några ord om gården i 
Sandsereds historia

Sandsered var ett så kallat krono-
hemman under drottning Kristinas 
tid och var sedan i holländsk ägo. I 
slutet av 1700-talet köpte min förfader 
Sven Samuelsson gården. Han 'yttade 
hit från Finnanäs utmed Fegensjöns 
strand och här har släkten drivit jord 
och skogsbruk sedan dess. Från 2009 
utan djurhållning (sånär som på några 
hönor) men med fokus på skogsbru-
ket. Och jag har nu den stora turen 

och lyckan att få dela livet på gården 
med min fru Erika och våra två barn, 
Susanna och Samuel.

Politik och samhällsintresse har o#a 
funnits i släkten. Farfar, pappa, min 
syster och jag själv har varit engage-
rade med förtroendeuppdrag.

Minnen av morföräldrarna
Jag var o#a hos mina morföräldrar 

på Mässen. Vi lagrade potatis i deras 
jordkällare och senare såldes pota-
tisarna på byn. De hade sin Saab V4 
parkerad i gamla brandstationen. Jag 
tyckte det var ett spännande och ovan-
ligt garage.

Henry dog 1981 i sviterna e#er 
lungcancer. (Han var en 'itig piprö-
kare.) Mormor Karin levde ytterligare 
17 år och dog 1998.

S L Ä K T K R Ö N I K A N
Henrik Erlingsson om sina långarydsanor
Text: Henrik Erlingsson
Foto: Privat

söderstockholmska utbrast: ”Men du, 
jag lägger den i kokosnöten.” Andra 
kunder i distriktet var Gustaf Lewen-
haupt, Per Grundén och Gustaf von 
Rosen. Nobelpristagaren Harry Mar-
tinson bodde också i distriktet. När 
Majvor cyklade förbi om sommar-
morgnarna brukade han höja sin kaf-
fekopp till hälsning. Sotarna bävade 
däremot för ett besök hos Martinson 
– han hade så många historier att de 
aldrig kom där ifrån.

En rolig sak inträ/ade en sen kväll. 
Telefonen ringde och när Majvor sva-

rade visade det sig att det var Olle Hell-
bom. Han höll på att spela in Rasmus 
på lu/en och nu hade de suttit i en 
vecka och väntat på dimbankar till en 
scen. Och nu undrade han om det gick 
att köpa sådan rök som man prov-
trycker skorstenar med. Det gick bra 
och nästan hela röklagret blev till dim-
bankar. Majvor och hennes man &ck 10 
SF-biljetter som tack.

Åter till Landeryd
För sex år sedan 'yttade Majvor 

hem till Landeryd. Det är så hon 
beskriver det och hon känner sig som 
landerydsbo igen. Hon upplever att 

samhället har levt upp de senaste åren, 
mycket tack vare järnvägsmuseet och 
Tågdagarna. Majvor känner sig väl-
kommen och drar sitt strå till stacken, 
bland annat genom att hon och Aino 
ansvarar för samhällsföreningens plan-
tering bredvid a/ären.

När intervjun är färdig och ka/e-
kopparna framdukade börjar vi prata 
om tro. Majvor har en stark gudstro 
och hon ser att det &nns en röd tråd 
genom livet. Barndomens lärdomar 
&ck hon nytta av i arbetslivet. Nu är 
hon tillbaka i Landeryd och cirkeln är 
sluten.

Fortsättning från föregående sida.
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Alla har vi väl minnen från när 
stormen Gudrun den 8 januari 2005, 
och senare stormen Per, drog fram 
över södra Sverige och helt förändrade 
vår natur med dess (na skogar. Vägar 
och järnvägar blev blockerade så bilar 
och tåg blev instängda och många gick 
vilse bland skogsbrötarna.

Totalt skövlades 80 miljoner kubik-
meter skog och 450 000 hushåll blev 
utan ström. 25 människor omkom, 
varav 10 vid skogsarbete e#er stormen. 
E#er strömlösheten blev det en baby-
boom, liksom i New York när där var 
strömlöst för några år sedan. Baby-
boomen bekrä#as genom att det var 
ovanligt många som skrev in sig på 
barnmorskemottagningen på försom-
maren.

Förödelsen på vår gård
På vår fastighet i Nissaryd blåste 

nästan all granskog ner. Där fanns 
mycket nygallrad skog så det blev ett 
mer än en kilometer långt kalhygge. 
E#er plantering växer där nu upp till 
sex meter höga granar. Den ekono-
miska förlusten av stormen minskades 
något genom att Södra Skogsägarna, 
genom sin stora industriutbyggnad, 
kunde hålla virkespriserna uppe. Vid 

stormen 1969 räckte inte alltid virkes-
betalningen till avverkningskostnaden. 
Svenska staten hjälpte också till genom 
en skattereduktion på 50 kronor per 
kubikmeter. Av den inte förutsedda 
skogsbetalningen byggdes sedan 
många &na skogsbilvägar.

Virkeslagret i Byholma
I Byholma lagrades en miljon kubik-

meter i 13 meter höga lavor. De bevatt-
nades genom en 40 cm grov vatten-

ledning från sjön Bolmen. Lagringen 
varade i sju år. Byholma var ett reserv-
'ygfält med två km lång asfalterad 
startbana. Den kom nu till användning 
som reservupplag för virket som måste 
ut ur skogarna. Det stora virkesuppla-
get blev också en turistattraktion med 
många besökare och även helikopter-
uppstigningar.

Södra Sverige i mörker
450 000 hushåll blev utan ström. 

I Nissaryd dröjde det nio dygn tills 
strömmen kom åter men det fanns 
andra som &ck vänta i upp till ett par 
månader. De långa dröjsmålen kan 
förklaras med att det var tre tusen mil 
elledningar som skadades. En sträcka 
som räcker tre kvarts varav runt jorden, 
eller 400 varv runt Långaryds sock-
engräns. Nu är de 'esta lu#ledningar 
ersatta med nedgrävda jordkablar och 
de förut ganska vanligt förkommande 
strömavbrotten har blivit betydligt mer 
ovanliga.

Mitt oförglömliga minne av 
stormen

Sent på kvällen, när stormen härjade 
som värst, knackade det på dörren. Det 
var Pia och Åke, nuvarande ägare till 
gården här hemma i Nissaryd, som 
behövde hjälp. Några väggplåtar på 
maskinhallen hade börjat 'äkas upp 

H I S T O R I S K  T I L L B A K A B L I C K 
Tio år efter Gudrun
Texter: Bertil Holmén
Bilder: Bertil Holmén och Mona Larsson

Det kan vara svårt att fatta de 
stora si/ertalen som nämns i sam-
band med stormen. Jag vill här för-
söka förklara de stora talen med 
andra si/ror.

I Byholma lagrades en miljon 
kubikmeter virke i 12 lavor 13 m. 
höga och 2,3 km långa. Omräknat 
till en lava 1m hög blir den 37 mil 
lång.

I stormen blåste 80 miljoner 
kubikmeter ner eller skadades. 
Omräknat till en lava med 4 m. 
långa stockar 1 m. hög räckte den 
ett halvt varv runt jorden. Eller ett 1 
m högt virkeslager över halva Lång-
aryds socken. (Nissan, från norr till 
söder delar Långaryd i två nästan 
lika stora halvor.)

Byholma i si+or
Text: Bertil Holmén

Magnus, Bertil och Ulrik Larsson röjer skog i Rya.

Fortsätter på nästa sida.
Lastning på Byholma.
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och blåsa bort.
Medan Pia, Åke, Lilly, Göte och Bir-

gitta försökte hålla plåtarna på plats 
hämtade jag hammare och stoppade 
några fyrtumsspikar i byx&ckan, för att 
snabbt kunna fästa plåtarna. När vi rest 
upp en av de långa plåtarna som redan 
blåst ner och skulle fästa den, tog stor-
men tag i den så att jag slungades rak-

När stormen Gudrun drog in över 
Sverige befann jag mig, tillsammans 
med mina föräldrar och min lillebror 
Alfred, i Varberg, där vi höll på att 
röja upp i min bortgångne morfars 
hus. Vi packade bilen ganska full med 
saker och begav oss hemåt under e9er-
middagen.

Delvis på småvägar tog vi oss så 
långt som till Ätran, men sedan var 
det stopp. Det blev några timmar på 
en parkering, men framåt natten kom 
en hjullastare och röjde undan träden 
fram till länsgränsen. De sista kilome-
trarna fram till Nissastigen blev det att 
köra över ett par trädtoppar, men det 
gick bra. Vi mellanlandade hos min 
farbror Carl-Lennart i Smålandsstenar, 
åt några smörgåsar och &ck låna en 
motorsåg. ”Har jag bara en motorsåg, 
så tar vi oss väl hem” sa pappa.

På slingrande vägar
Så började färden hemåt. På Nis-

sastigen hade vi en skogsmaskin fram-
för oss som röjde väg. Genom Långa-
ryd gick det bra, men vid uppfarten till 
Klockargården låg ett träd över vägen. 
Inga problem, vi tog rundan runt 
Skattegård och kom ytterligare en bit 

hemåt. I Gassljunga var det ytterligare 
några träd över vägen, men vi tog den 
lilla vägen runt Karin i Gassljungas hus 
och kom förbi även de träden. Så kom 
vi till Träppja vägskäl och där låg det 
'er träd.

Tillfälligt besegrade
Pappa började såga, men jag klätt-

rade upp på stammarna för att över-
blicka läget. Ett tiotal träd låg på vägen. 
De låg inte tvärsöver utan längs med 
vägen. Det räckte alltså inte med att 
såga en öppning i träden. Skulle man 
fram här behövde man röja upp träden 
från rot till topp. Vi insåg att vi var 
besegrade och återvände till Smålands-
stenar där vi övernattade hos Mormor. 
(Men först provade vi att åka mot 
Karlsro. Där låg det också träd.)

Mamma och pappa åkte hemåt på 
morgonen, ställde bilen i Träppja och 
gick, klättrade och kröp de sista kilo-
metrarna hem. Några dagar senare, 
när vägen var öppen igen, kom de och 
hämtade Alfred och mig. Det var fort-
farande ljust när vi åkte hem – mamma 
och pappa tyckte att det var viktigt att 
vi &ck se.

Den oförglömliga synen
Jag glömmer aldrig den synen – allt 

var förändrat. Vägen genom skogen 
där jag visste varje krök och känne-
tecken fanns inte längre. Istället gick 
en väg, som verkade helt annorlunda, 
genom ett kaos av stammar, rotvältor 
och ris. Flera meter höga bråtar med 
smala passager uppsågade. Hemma 
hade Gudrun gått hårdast åt den stora, 
färdigvuxna, skogen. Den som pappa 
hade sparat för kommande genera-
tionsski#en.

Och så minns jag lukten. Den där 
lukten av nyfällda granar. I vanliga fall 
är den frisk, en do# snarare än en lukt. 
Nu låg den tung över Remma i måna-
der. Och blev till en lukt som stack i 
näsan.

Från kaos till kosmos
Sakta blev det mer som vanligt. 

Sakta vande vi oss vid det nya land-
skapet. Av kaos blev allt mer kosmos. 
Men det tog lång tid innan den vassa 
lukten försvann ur näsan. Med lite tur 
kommer det att &nnas stor skog att 
hugga för de som kommer e#er mig.

Vår resa genom stormnatten
Text: Petter Bäckman

lång på rygg i marken med plåten över 
mig. Jag slog mig inte utan kravlade 
mig snabbt upp och vid ett nytt försök 
lyckades vi hålla den på plats.

När jag skulle spika fast den var det 
omöjligt att slå fyrtumsspiken genom 
plåten. Jag slog och slog men det var 
omöjligt. Av slagregnet var jag så 
frusen och ”knavelhänt” (valhänt) så 
jag märkte inte att jag i &ckan råkat 
få tag i två spikar, den ena felvänd så 

Fortsättning från föregående sida.

det blev huvud i båda ändar. Att slå i 
två spikar, varav en med huvudet före, 
genom plåten gick ju inte.

Fast blöta och frusna lyckades vi 
till sist få fast alla plåtarna och rädda 
maskinhallen från att bli avklädd.

Nissarydsborna röjer vägen mot Hyltebruk.
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”I förra numret av SOCKENBU-
DET berättade vi om det nystartade 
företaget Livsnytergården i Fagerhult 
som drivs ekologiskt. Här berättar vi 
mer om deras ekologiska odling och 
varför.

Paret Render-Daelmans driver Livs-
nytergården i Fagerhult ekologiskt. Att 
det är bra för miljön att odla ekologiskt 
vet vi alla. Sjöar, vattendrag och havs-
miljö skonas från urlakade näringsäm-
nen och gi#er, människor får i sig färre 
gi#er både genom maten de äter och 
när de jobbar i lantbrukssektorn och 
där till hörande näringar. Men ekolo-
gisk odling innebär o#a mindre skör-
dar, mera manuellt arbete, restriktioner 
i val av gödsel, bekämpningsmedel och 
arbetsmetoder. De ekologiska princi-
perna bygger på metoder som utgår 
från mångfald, variation och växelbruk 
snarare än specialisering, monokultur 
och högt utbyte som är en del av det 
moderna lantbrukets a/ärsidé.

Men Renders och Daelmans är 
övertygade om ekologins företräden. 
”Ett blomkålhuvud från mig do#ar just 
blomkål när det kokas. Ett blomkålhu-
vud från traditionell odling luktar av 
den gödsel och de besprutningsämnen 
som det utsatts för.” säger Marcus Ren-
ders. Och det är kanske därför många 
människor tycker att ekologiska grön-
saker är godare – för att de håller hög 
kvalitet avseende smaken.

Bakgrunden
Det var Marcus egna erfarenheter 

från ungdomsåren i Belgien som &ck 
honom ta steget till ekologisk omställ-
ning. På 1970-talet arbetade han på 
en fabrik i Antwerpen som tillverkade 
tillsatser till vinindustrin. När han &ck 
hälsoproblem tryckte han på företags-
ledningen för att de anställda skulle 
få skyddsutrustning i den hälsofarliga 
arbetsmiljön. Men varken företags-

ledningen eller facket ville satsa på 
skyddsåtgärder. Marcus sade upp sig 
och omskolade sig.

Med fyra generationers trädgårds-
mästeri i bagaget gick han vidare inom 
trädgårdsnäringen och gastronomin 
och bestämde sig för att i fortsättningen 
arbeta gi#fritt. Han berättar att alla de 
anställda han jobbat med i kemikalie-
företaget inom 10 år avled på grund 
av arbetsmiljörelaterade sjukdomar. 
Detta ledde till 'era rättegångar i Bel-
gien om företagets ansvar för skador på 
både människor och miljö.

Ekologiskt – bra mat
Så Marcus Renders har aldrig ångrat 

att han redan som 24-åring lämnade 
kemikaliebranschen. Han säger med 
övertygelse: om man äter bra och varie-
rat blir man inte sjuk. Han kallar sin 
arbetsmetod dynamisk-biologisk: först 
kommer en dynamisk inställning, så 
följer biologin och det aktiva valet att 
arbeta och leva hållbart – att levande 
jord och levande mat är bäst för både 
människa och natur. Han kommer med 
följande uppmaning: ”Jag vill att våra 
kunder kontrollerar oss och är ny&kna 
på det de köper. Det är egentligen en 
bättre kontroll än diverse certi&kat och 
märkningar av varor, och det kan våra 
kunder när grönsakerna är närodlade 
och gården är öppen.”

En utmanande a+ärsidé
Ekologisk odling är utmanande som 

a/ärsidé och som produktionsmetod 
men också på det personliga planet. 
Metoder som växelbruk och använd-
ning av husdjursgödsel istället för 
konstgödsel är välbeprövade, andra 
metoder är resultatet av intensiv och 
o#a ny forskning omkring skadedjur, 
näringshushållning och artutveckling. 
Det ställer krav på omställningsför-
måga och en vilja att aktivt utbilda sig. 
Marcus Renders berättar till exempel 

om Bacillus Qürengensis, en i natu-
ren naturligt förekommande bakterie 
som kan användas för att bekämpa 
skadedjur på växter. När skadedjuren 
besprutats dör de, men utan att lämna 
spår i naturen och maten. Målriktat 
och ofarligt med andra ord. På gården 
står också en upp och nervänd gammal 
cykel med ett monterat ogräsjärn. Med 
ett grepp om styret rensas ogräset bort 
både lätt och ergonomiskt medan den 
gamla cykeln rullar framåt mellan 
raderna.

Det här är alltså en liten del av bak-
grunden till varför Långaryd har fått 
ett dynamisk-biologiskt företag. Gör 
gärna en tur till Fagerhult och se hur 
tålmodigt brukad jord har levt upp. 
Och så kan du ju passa på att köpa med 
dig några gi#fria grönsaker när du 
ändå är där.

FÖRETAGSPROFILEN
Livsnytergården – varför ekologisk odling?
Text: Lisa Rimestad
Foto: Chris High

Marcus Renders med små betor och rovor.
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Information om Grannsamverkan
Kl. 18 den 15 april hålls ett infor-

mationsmöte om grannsamverkan i 
Nyarps bygdegård med polisen Niklas 
Rånge. Här ges en liten försmak av 
vad grannsamverkan är.

Grannsamverkan sker i samar-
bete med den lokala polisen och är en 
metod att minska det som kallas var-
dagsbrottsligheten. Metoden minskar 
risken för inbrott med i genomsnitt 
26 % enligt Brottsförebyggande Rådet 
(BRÅ).

Sy#et med Grannsamverkan är att 
göra samhällen och byar mindre att-
raktiva för brottslig verksamhet genom 
ökad uppmärksamhet från de boende 
i området och sprida kunskap om hur 
man skyddar sig mot inbrott. Målet 

är att minska brottsligheten och öka 
tryggheten. 

Grannsamverkan är inget betung-
ande utan handlar om att hjälpas åt att 
vara uppmärksamma.

Utöver information om grannsam-
verkan och hur man förebygger inbrott 
&nns tillfälle att ställa frågor om poli-
sen i Hyltebruk (organisation, omorga-
nisation, uppdrag och brottsbelastning 
i kommunen).

Långaryd-Landeryd i Samverkan 
bjuder på frukt och förfriskningar.

Har du frågor? Kontakta gärna Carl-
Åke Johansson 0371-400 73

Trimcykling 2015
Nu är det dags för Trimcykling 

igen! Trogna trimcyklare kommer att 
känna igen konceptet, samtidigt som 
årets Trimcykling bjuder på en nyhet. 
Så passa på att komma ut och röra på 
dig i vårsolen!

Nytt för i år är nämligen att du både 
kan gå och cykla din runda – det vik-
tiga är att komma ut och komma igång! 
Och det är ju du själv som bestämmer 
hur långt, var och hur o#a du rör på 
dig, på startkortet &nns det plats för 10 
stämplar. Som vanligt kostar startkor-
ter 100 kr/person och kan köpas i både 
Långaryd och Landeryd. Finalen är kl. 
10 på nationaldagen i samband med 
brännbollsturneringen Byaslaget på 
Klockarvallen i Långaryd. Då blir det 
prisutdelning och någon vinner en &n 
Skeppshultscykel! 

I Landeryd startar vi med en tips-
promenad på Påskdagen den 5 april. 
Startplats är Linnehov och starttid 
14.00–14.30. 

I Långaryd går starten på Annan-
dag Påsk, den 6 april. Kl. 14 är det 
gudstjänst i Långaryds kyrka för den 
som vill vara med och sjunga påskens 
glada psalmer. Kl. 14.30–15.30 kan 
man sedan köpa startkort i försam-
lingshemmet. Där blir det även tips-
promenad och vå/elservering.

Tips på trevliga 
cykelaktiviteter:

Den 10 maj är det frilu#sgudstjänst 
vid Skärsjön, Långaryd, ca 1 mil från 
Långaryds kyrka och e#er gudstjäns-
ten bjuds det på grillad korv och ka/e. 
För den som vill &nns möjlighet att 
paddla kanot. Det &nns en stämpellåda 
vid vägskälet Hokhult-Esehylte. Vid 
dåligt väder är gudstjänsten i Långa-
ryds församlingshem istället.

Den 10 maj har även Åkershult 
Trädgård öppet för oss som cyklar eller 
promenerar. Det blir &ka och under-
hållning. 

Ett stort tack...
till alla som ställde upp 
med olika insatser vid 
Bygdegårdsföreningens 
60-årsjubleum.

Särskilt tack till Kjell Runemyr 
och Lennart Ekberg som 
slipat och lackat golvet i stora 
salen i bygdegården.

Och till Folke Larsson 
som skänkt målarfärg till 
bygdegården.

Nyarps Bygdegårdsförening

TACK...
...till Långaryds församling, 
och i synnerhet Mia, för en 
välordnad och inspirerande 
kördag den 1 februari!

Landeryd-Långaryds 
kyrkokör

Tack!
Ett stort tack till Lennart Borg 
för att han alltid har kameran 
med sig och sedan frikostigt 
delar med sig av bilderna!

Vårt arbete vore mycket 
svårare utan dig...

SOCKENBUDETs redaktion

Och TACK till alla gillare, 
följare och tittare på 
vår hemsida och vår 
facebooksida.
Långaryd-Landeryd i 
Samverkan 

Alf Jansson – i tacksamt minne
När vi ganska nyss hade skickat 

förra numret av SOCKENBUDET till 
tryckeriet gick en av Långaryds stora 
pro(ler ur tiden. I numret innan hade 
Alf varit just Bygdepro(l och vi är 
mycket tacksamma för att vi (ck möj-
lighet att berätta Alfs historia.

Alf hade förmågan att förena 
prickfri noggrannhet med en &nurlig 
humor. Alla de kassörsuppdrag han 

betroddes med sköttes med stort enga-
gemang. Vi är tacksamma för allt Alf 
bokförde – både den ekonomiska bok-
föringen och bygdens liv i form av en 
diger klippsamling.

Leta gärna upp SOCKENBUDET 
nummer 10 och minns Långaryds 
”&nansminister” Alf Jansson.

SOCKENBUDETs redaktion
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Holmen-kollen: ”Bara annorlunda”
Text och foto: Iris van der Kruijssen

Som 18-åring bodde jag som utby-
tesstudent hos en värdfamilj i Sala. 
Jag kom till Sverige med organisatio-
nen YFU (Youth for Understanding), 
som var noga med att förbereda oss 
på det stora äventyret. Ett motto de 
har är: Det är inte sämre, det är inte 
bättre, det är bara annorlunda.

Det är nämligen lätt till att man blir 
lite nere långt borta från pappa och 
mamma och att man då bara hittar fel 
hos det nya landet och den nya famil-
jen. Då har man en så kallad kultur-
chock. Jag skrev över 100 brev hem 
för att berätta om mitt annorlunda liv 
i Västmanland. 

När min man Joost och jag 'yttade 
till Holmen oktober 2012 var släkt och 
vänner i Holland ny&kna på hur vi 
hade det. Som så många andra skriver 
min man och jag därför en blogg. Där 
kan alla som förstår holländska läsa om 
hur vårt liv i Halland skiljer sig från det 
som vi levde i Holland. Först handlade 
det mest om hur vi ordnade hus och 
jobb i Sverige, men snart märkte vi att 
det var intressant för våra läsare om vi 
jämförde vardagen i Sverige med den i 
Holland. Vi märkte att svenska vänner 
delade det intresset.

Att bli förälder i Sverige 
respektive Holland

Mitt senaste blogginlägg handlade 
om att få barn i Sverige. E#ersom jag 
aldrig &ck något barn i Holland så kan 
jag inte riktigt jämföra mina egna erfa-
renheter, men jag har ju hört en och 
annan berätta om vanor och regler. Så 

ni kanske är intresserade av att läsa om 
skillnaderna på svenska här i Socken-
budet.

När jag var gravid valde jag Halm-
stads sjukhus för förlossningen. I Hol-
land har man ett annat val först: föda 
hemma eller på sjukhus. En [ärdedel 
av alla barn föds hemma. De 'esta av 
dem är inte förstfödda. Man får inte 
föda hemma om det är svårt att ta 
mamman till sjukhuset om det skulle 
behövas. Till exempel om man har en 
brant trappa hemma. Jag föddes på 
sjukhus, mina två yngre bröder &ck 
min mamma hemma. 

I Holland är pappan hemma från 
jobbet i två dagar: en dag för födseln, 
en dag för att gå till kommunhuset 
och anmäla barnet. Vill han stanna 
hemma ytterligare får han köpa tre 
dagar till, men sen måste han vara till-
baka på jobbet. Hur klarar mamman 
sig hemma? Jo, man har rätt till en skö-
terska som kommer hem och hjälper 
till under 10 dagar. Hon (det är o#a 
kvinnor) tar hand om hushållet, äldre 
barn och hjälper till med det nyfödda 
barnet. Hon ger också en massa tips 
och råd om att ta hand om ett späd-
barn. Vissa tycker det är härligt att bli 
ompysslade, vissa kommer inte alls 
överens med sköterskan och är lättade 
när de 10 dagarna är över. Jag kommer 
ihåg sköterskan som tog hand om mig 
och min lillebror när min minsta lil-
lebror föddes. Pappa jobbade, mamma 
låg i sängen och sköterskan tog hand 
om oss. 

Pappan ska alltså inte glömma att 

anmäla barnet. I Sverige gör sjukhu-
set detta: innan det första blöjbytet 
hade vår Franka fått sitt personnum-
mer. I Holland ska pappan inom tre 
dagar anmäla barnet hos kommunen. 
Mamman får också göra detta, men 
det blir ju för det mesta pappan såklart. 
Han ska då uppge födelsedatum och 
förnamn och e#ernamn som barnet 
får. Man ska välja e#ernamn, barnet 
får inte ha två e#ernamn som i Sverige. 
E#er anmälan får barnet ett holländskt 
personnummer. E#ersom man har så 
kort tid på sig har nästan alla blivande 
föräldrar bestämt sig för ett namn långt 
innan bebisen kommit. 

Beschuit met muisjes 
E#er barnets födelse skickar föräld-

rarna kort till familj och vänner för att 
meddela att ett barn har fötts. På kortet 
står o#a, utöver namn och födelse-
datum, något som: ”Ring innan du 
besöker oss. Mamma och barn sover 
på e#ermiddagen.” Alla ska nämligen 
komma och hälsa på barnet de första 
månaderna. Jag upptäckte att det är 
ovanligt här i Sverige att göra så, och 
jag tyckte det var skönt. 

Alla som kommer på besök får 
en skorpa med socker-anis strössel 
på. Strösslet är rosa och vitt när det 
har blivit en 'icka och blåvitt om det 
blivit en pojke. Det heter beschuit met 
muisjes.  De som vill veta hur detta 
uttalas kan fråga Johanne-Eli Funder 
för hon har tränat på uttalet e#er att ha 
smakat en sådan. Eller fråga en hollän-
dare såklart. 

 Beschuit met muisjes.
Fortsätter på nästa sida.
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Åter till vardagen
Ungefär tre månader e#er föd-

seln börjar mamman jobba igen. O#a 
jobbar mamman och pappan deltid då, 
så att barnet inte behöver vara på dagis 
fem dagar i veckan. Förutom att det 
kan bli mycket för en sådan liten kostar 
det mycket pengar att ha ett barn på 
dagis, så det kan vara lönt att vara 
hemma i stället. Så ni förstår häpnaden 
hos de som har läst min blogg om detta 
när de förstår att jag får vara hemma ett 
helt år eller ännu längre här i Sverige.

Vi har då inte fått besök varje vecka 
som tur är, men familj och vänner 
har hittat vägen till brevlådan och har 
skickat presenter och kort till oss. De 
första tre månaderna har det varit en 
spännande och trevlig aktivitet att gå 
till brevlådan och se vad som fanns i 
den! 

Ett inlägg på Facebook som Malin 
Kettil skrev i julas tror jag sätter ord på 
varför det är så intressant att studera 
skillnader mellan länder. Hon skrev: 
´Tänker tillbaka på gårdagen och fun-
derar över varför det behövs besök av 

människor med utländsk härkomst för 
att vara stolt över det svenska.´ 

Som utbytesstudent &ck jag lära mig: 
Det är inte sämre, det är inte bättre, det 
är bara annorlunda. Ändå kan vissa 
skillnader göra att man känner: Visst 
är det underbart att få leva i Sverige!
YFU:s hemsida: www.yfu.se
Vår blogg: vanhollandnaarhalland.
reislogger.nl

Fortsättning från föregående sida.

Långaryds Fiberförening fyller 
snart tre år och vi har under hela tiden 
drömt om att få komma igång med 
grävningen.

I skrivande stund har vi precis 
genomfört två väldigt välbesökta 
möten i Nyarps bygdegård – dels 
ett informationsmöte, dels en extra 
stämma där vi beslutade att teckna 
avtal med IP-Only och ByNet AB. Just 
nu samlar vi in anslutningsavtal och 
den första insatsen ska vara inbetald 
den 27 februari.

När SOCKENBUDET anlänt i post-
lådorna har vi förhoppningsvis fått 
ihop tillräckligt många anslutningsav-
tal och inbetalningar så att vi kan ta 
beslutet att börja gräva. Vi kommer i så 

fall att påbörja grävningen omedelbart 
och enligt tidplanen kommer vi att 
gräva från mars till september ungefär, 
däre#er påbörjas arbetet med att blåsa 
i &bern i dessa slangar till fastigheterna 
och om allt går väl kanske det &nns 
möjlighet att dri#sätta nätet innan års-
ski#et. Kommer vi att äntligen kunna 
se Kalle Anka via &ber 2015? Vi har ju 
pratat om det sedan 2012, men skam 
den som ger sig!

Har du missat att gå med i fören-
ingen &nns det fortfarande en möjlig-
het att gå med: så länge inte grävmaski-
nerna har passerat &nns möjligheten 
kvar. Men är du minsta lilla intresserad 
så bör du kontakta någon i styrelsen 
direkt. Det är ett pressat tidsschema 

och grävmaskinerna får inte stå stilla 
och vänta på besked. Det kommer inte 
att bli billigare att ansluta sig än nu, så 
missa inte den här möjligheten!

Under hela det här projektet har vi 
försökt att engagera och involvera så 
många som möjligt för att det ska bli 
så bra som möjligt. Vill ni hjälpa till på 
något sätt under projektet är ni väldigt 
välkomna att höra av er.

Vi i styrelsen vill passa på att tacka 
alla som besökte våra möten i bygde-
gården, det värmer att se vilket intresse 
det &nns för &bern!

Fiberföreningen fortsätter framåt!
Text och foto: Johan Edenholm

Bild från informationsmötet den 25 januari. Hur många 
mötesdeltagare känner du igen?
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Hur får man egentligen 
kontakt med en svensk?

För ett par år sedan var det en 
invandrardam som vände sig till vård-
centralen i Torup. Hon var 'ykting 
från Afghanistan och hade under 10 år 
skickats hit och dit mellan olika länder 
och olika myndigheter. Nu frågade hon 
om det inte skulle vara möjligt att få 
kontakt med en svensk människa. 

Damen bodde visst vid den tiden i 
Landeryd och det blev då vår diakon 
Anna-Karin som blev satt på saken. 
Hon vände sig till Vivan Gustafsson 
som hade hjälpt 'yktingar här hos oss 
tidigare. Det var rätt person. Hon tog 
tillsammans med Madeleine Kilströ-
mer initiativ. De fattade att här rör det 
sig om mänsklig kontakt och vardag-
liga praktiska frågor.

Madeleines man talade vid ett SPF 
möte med ordföranden och man star-
tade då med något så praktisk som en 
klädinsamling. Nog får 'yktingar en 

viss basutrustning när de kommer, 
men det är ju bara akuthjälp.

Några lappar på anslagstavlor gav 
resultat. Vi är många som har utmärkta 
begagnade kläder som vi inte behöver. 
Insamlingen växte så det snart blev för 
mycket i de privata hemmen. Men då 
kunde kommunen som väl var ställa 
en lägenhet i Landeryd till förfogande 
som lager och butik. Nu blev det fason 
på det hela. Det var i höstas. Flera 
hjälpte till med inredning, uppsättning 
av hyllor och klädställ till presentation 
av ”varorna”. Där kom också in nöd-
vändiga möbler. 

Butiken i Landeryd
Butiken &nns på Skolvägen 8A två 

trappor upp till vänster och den har 
öppet för både mottagning och försälj-
ning varje måndag kväll mellan kl. 18 
och 20.

Man tar emot inte bara användbara 

I Femte Moseboken skriver de 
gamle judarna om Gud som den 
omutbare och omsorgsfulle som ser 
till änkan och den faderlösa och ”som 
älskar invandraren och ger honom 
mat och kläder.” Och så fortsätter 
texten: ”Även ni skall visa invandra-
ren kärlek, ni har själva varit invand-
rare i Egypten.” Det är en grundhåll-
ning som judar, kristna och muslimer 
har gemensam, om gästfrihet och 
hjälpsamhet.

I dagens Sverige är det nu inte 
frågan om att öppna våra hjärtan eller 
att stänga våra portar. Faktum är att 
vi har tagit emot och kommer att ta 
emot ganska många invandrare som 
inte bara är nya i landet, utan också är i 
nöd, och vi måste förhålla oss till detta 
faktum. 

Äntligen ser det ut som att någon 
på högsta nivå, nämligen i Riksdagen, 
börjar tala om de konkreta, praktiska 
problemen med inte bara att ta emot 
och parkera, utan att skapa möjlighet 
för den kontakt som är nödvändig för 
invandrare och särskilt dem som har 
'ytt från död och förtryck för att de 
skall få ett meningsfyllt liv här. 

Nu är det ju så att välfärdssamhället 
i hög grad har övertagit den kyrkliga 
diakonins roll, men det &nns en skill-
nad. I det tekniska välfärdsamhället 
gäller berättelsen om färdighet, i den 
gamla diakonin gäller berättelsen om 
värdighet. 

Second Handshoppen för invandrare i Landeryd
Text och bild: Jens Bøggild

Full fart på handeln. Vivan sitter vid kassan, Azra från Montenegro hjälper till och 

Madeleine är barnsköterska.

Fortsätter på nästa sida.

Koncentrerade barn vid köksbordet.

Vill du prenumerera?
Du som bor utanför Långaryds socken
kan prenumerera på SOCKENBUDET!

Betala 150 kr till BG: 5400-3819,
så får du 4 nr/år hem i postlådan.

Meddela redaktionen ditt
namn och adress.

Vill du ge bort en prenumeration som
present så kan vi ordna presentkort.



13

Ett stort, varmt TACK
...till Terese Borg som utan 
förvarning 'ck ta hand om
ekonomin för både Leader-
projektet och Långaryd–
Landeryd i Samverkan när 
vårt ekonomiska ankare Alf 
Jansson blev hastigt sjuk.
 
Alla vi i Samverkan

Ibland har nog en högre makt sitt 
&nger med. En barnboksförfattarinna 
och illustratör, Eva Björk från Göte-
borg, har tidigare gjort ett bedårande 
julkort till min dikt ”Önskan”. Hon 
jobbar idéellt åt en svensk organisation 
”Barnkra#” som arbetar med föreläs-
ningar och seminarier för att förebygga 
och informera om övergrepp på barn.

Barnkra# har startats av två systrar 
och Eva skriver och illustrerar deras 
material. De har blivit så kända att 
det kommer pengar från insamlingar 
vid begravningar och Eva ville göra 
ett kort till ett minnesblad. Vi talades 
vid i telefon en kväll. Hon sade att hon 
just gjort färdigt ett kort och frågade 
om jag kanske hade en liten dikt som 
passade in. Jag visste inget om motivet 
men läste upp min dikt ”Himmelska 
duva”.

Det blev tyst i telefonen en lång 
stund, så sade Eva ”jag har ju gjort 
kortet till den dikten”.

Kanske kan någon läsa diktens ord 
och få lite tröst. 

Himmelska duva
Som en himmelsk duva
svävar vår längtan
mot det drömda Cosmos,
där allt är närhet.
Där ingen rädsla följer oss
som mörka skuggor.
Där allt vilar i en kärleksfull 
hand.

kläder och skor, utan också gärna till 
exempel köksattiraljer, gardiner, säng-
kläder och leksaker till barnen. Och 
har någon en snygg matta till golvet 
att lämna in är det någon annan som 
blir mycket tacksam. Alla saker säljs 
till priser som står i förhållande till 
de mycket små kontanta medel som 
'yktingar råder över. Men där prutas 
inte om priset. Kunderna skall förstå 
att det gör man inte i butiker i Sverige. 
En bra vindjacka kostar till exempel 30 
kr så det är klart att det inte är vi fast-
boende och etablerade som skall köpa. 
Som väl är kommer inte moms på tal 
för en butik som bara har öppet ett 
par timmar i veckan. De pengar som 
kommer in används bland annat till att 
köpa in garn, sybehör och annat som 
inte skall vara begagnat. De säljs då till 
passande låga priser.

Att varorna säljs och köps och inte 
bara skänks bort hänger naturligtvis 
samman med värdighetstanken. Och 
där fyller också butiken en mycket 
väsentlig uppgi# som mänsklig mötes-
plats. Flyktingfamiljer trä/ar andra i 
samma situation. Madeleine och Vivan 
hjälper också till med kontakt till myn-
digheter och praktiska frågor som en 
nykomling, som ännu inte behärskar 
svenskan, inte har en chans att hitta 
svaret på. Och sedan – mycket viktigt 
– i den mån det &nns gemensamt språk 
ett medmänskligt samtal. Många 'yk-
tingar bär på oerhört stora trauman. 

Café och språkundervisning
Apropå språk så har kyrkans mån-

dagscafé 'yttats till förmiddagen för 
att ge plats för svenskundervisning på 
e#ermiddagen. Det är en pensionerad 
lärare som undervisar. Skall man ha en 
chans för att få bara ett beskedligt jobb 
så måste man kunna prata svenska.  
Med andra ord &nns det hos oss pri-
vata initiativ som är nödvändiga för att 
ge det o/entliga regelverket ett mänsk-
ligt ansikte.

Tag gärna en sväng in i butiken på 
Skolvägen, eller tag tillfället att dricka 
en kopp ka/e i Landeryds församlings-
hem på måndagsförmiddagar. Vivan 
och Madeleine ger också gärna svar på 
frågor om man ringer dem på respek-
tive telefon: 0371-402 15 och 0371-403 
50.

Fortsättning från föregående sida.
G Ä S T S K R I B E N T
Vem förde penseln?
Text och dikt: Inger Thörnqvist
Teckning: Eva Björk

Tack!
Stort TACK till Regina 
Burton för att du har antagit 
utmaningen att bli vår kantor 
och körledare!

Vi ser fram emot många år 
tillsammans med dig!

Landeryd-Långaryds 
kyrkokör

Tack!
Stor tack till Fiberföreningens 
styrelse, med Bo Eriksson 
i spetsen, för den saftiga 
räkningen vi fått. Och ett 
större tack för ert fantastiska 
arbete som gjort att projektet 
hunnit så långt som det har.

Fiberföreningens 
medlemmar

Organisationen Barnkraft
Om någon blev ny4ken på orga-

nisationen Barnkraft kommer här 
information om hur man kontaktar 

eller stödjer den:
Bankgiro: Betalningsmottagare: 

Barnkraft, gironummer 900-1297 
eller Postgiro 900219-7.

Adress till deras hemsida:
www.barnkraft.se  
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Min samman;ätade familj
Min familj är inte som de 'esta 

familjer i det här landet. Det syns på 
utsidan. Den består inte av bara en sort 
utan av många olika. Vår familj består 
av en skara människor som trots olik-
heterna ändå är en familj. En familj 
kännetecknas inte av att de människor 
som tillhör den bär samma hudfärg, 
samma hårkvalitet, har 
samma bakgrund eller 
ens samma gener. Den 
kännetecknas av den 
kärlek och den gemen-
samma historia som 
binder den samman. 
I vårt fall 'era olika 
historier som 'ätats 
ihop, trots att de inte 
börjat på samma plats 
i världen och trots att 
de sorgligt nog lämnar 
många kära personer 
och många frågor kvar, 
utanför historien. 

I det stora perspek-
tivet känns det då så 
oändligt sorgligt att 
någons största olycka 
blev min största lycka. 
Och samtidigt är det så 
självklart. Vi kan sam-
manföra människor 
som längtar e#er en 
familj med barn som 
är i desperat behov 
av densamma. För att 
vi behöver varandra. 
Ordet adoption betyder ”att ta som sin 
egen”. 

Min familj är inte som de 'esta 
familjer. Det syns på utsidan. Och ändå 
är den precis som alla andra. Den är 
min egen. 

Att bli en familj som inte ser ut 
som de 'esta andra betyder nya utma-
ningar. Det betyder bland annat att 
fördomar, rasism och obetänksamhet 
genast blir väldigt personliga. De träf-
far i det innersta inre, mitt i all kärlek, i 
det man har allra mest kärt och månar 
mest om. Och man tvingas plötsligt för-
hålla sig till detta på ett sätt som många 
homogena så kallade ”svenska” famil-
jer slipper. En dimension som man inte 

önskar egentligen, men som också ger 
nya lärdomar och nya erfarenheter.  Ett 
nytt sätt att tänka. Jag valde egentligen 
inte att bära facklan mot rasism högst 
av alla, men livet bar mig dit.

Fördomar och rasism
Jag har lärt mig att stå upp för mina 

barn – varje gång jag möter fördomar 

och rasism. De måste lära sig att man 
inte kan acceptera att bli trampade på. 
Man ska inte förstora saker men de 
måste veta att deras mamma står på 
deras sida. De måste veta att de inte står 
ensamma med frågorna och påhop-
pen. Jag har lärt mig att det äldre ordet 
för chokladboll av barn med afrikanskt 
ursprung känns sårande, kränkande 
och som ett skällsord, oavsett om det 
sagts med tanken ”men jag menar 
inget illa” eller inte.  Jag tänkte aldrig så 
förut. Jag har lärt mig att den som blir 
kränkt är den som ska få de&niera vad 
som är kränkande, inte jag som egent-
ligen inte berörs. Idag har jag svårt att 

förstå varför det är så viktigt för många 
att få ta sig ”rätten” att använda ett ord 
som så många blir kränkta av, liksom 
att jag inte kan skratta åt skämt som 
anspelar på människors utseende och/
eller ursprung. Det påverkar mig allt 
för personligt.

Min familj har rötter i Sydafrika. 
Ett land som har en mörk historia 

bakom sig. Jag önskar 
att mitt land Sverige, 
det fria, demokratiska 
och medmänskliga 
landet genom historien 
ska fortsätta att vara 
just detta. Att det inte 
ska lägga någon vikt 
i om dess invånare är 
av samma sort. Inte på 
något sätt. Jag vill inte 
att Sverige ska likna det 
Sydafrika som fanns 
förr. Tack och lov är 
steget stort, men just 
därför fortsätter jag 
att tala högt om vad 
jag tycker i frågan. För 
kanske får jag någon 
mer att inse att det 
&nns människor – barn 
– som berörs av allas 
våra fördomar. Jag har 
dem också upptäcker 
jag ibland. Det vi vuxna 
kanske ibland slarvigt 
säger och gör påver-
kar den yngsta genera-
tionen. Jag önskar att 

mina barn ska slippa växa upp i ett land 
där man gör skillnad på människor 
på grund av utseende eller ursprung. 
Jag tror att det måste börja med att vi 
vuxna tänker en extra runda.

Min naiva tro
Jag önskar också att mina barn får 

växa upp i ett land präglat av tolerans 
och ny&kenhet på varandra. Jag önskar 
att de och alla som bor här ska känna 
sig värdefulla och slippa hat, glåpord, 
fördomar och rasism. Jag är av den 
kanske naiva tron att de 'esta av oss 
vill detta egentligen. Hur gör vi då 
det? Vi kanske ska anamma den syda-
frikanska &loso& som fått starkt fäste. 

G Ä S T S K R I B E N T
UBUNTU - vi behöver varandra!
Text och foto: Malin Kettil

Familjen Kettil.
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UBUNTU - Kan de&nieras på olika 
sätt, här är två. 

”Jag behöver dig för att vara jag och 
du behöver mig för att vara du!” Eller 
på engelska, lite annorlunda uttryckt: 
”I am what I am because of who we all 
are” 

Att våga vara ny'ken
En gång var jag lite rädd. Jag visste 

inte vad som skulle hända om jag 
skulle välkomna några av de nyin'yt-
tade människorna i vår närhet till vårt 
hem. Skulle de ro/a åt sig av mig? 
Skulle de veta när det passar sig att 
komma? Skulle de begära mer och mer 
och mer? Idag är jag inte rädd. Jag vet 
hur dumt jag tänkte. Jag är glad. Glad 
att jag vågade. Jag vet nu att det inte är 
farligt. En utsträckt hand kan ge tiofalt 
igen. Jag vet, för jag har provat.

Att få uppleva glädjen hos ett barn, 
när den första julklappen man någon-
sin fått räcks över kan inte mätas med 
så mycket annat. Att kunna erbjuda 
någon en skjuts för att handla när jag 
själv ändå åker känns gott. Att bjuda 
på middag till någon som mest sitter 
ensam berikar även mig som bjuder. 
Att ge mina barn en ny&kenhet på att 
få möta nya människor, lära dem vad 
öppenhet och lika värde är – på riktigt 
– har blivit viktigt för mig. Jag är glad 
att jag var modig och gav mig själv och 
min familj chansen att få uppleva en ny 
bekantskap under året som gick. Inte 
en gång har jag ångrat det. 

Att bygga riktiga broar
Jag kommer sträva e#er att även 

fortsättningsvis erbjuda en utsträckt 
hand, en skjuts, en &ka eller bara trygg-
heten att någon vet vart han eller hon 
kan vända sig i en ny och främmande 
värld. Jag tror att vi är 'er som skulle 
kunna våga. Kanske är det precis så vi 
måste göra för att vi ska få det sam-
hällsklimat, skolklimat och den för-
ståelse vi behöver. Att vi låter alla vara 
med, på lika villkor. Att vi adopterar 
varandra så att vi blir riktigt vi. Att vi 
ser varandra som medmänniskor och 
inte som vi och de. Att vi vågar öppna 
våra dörrar. Vågar bygga riktiga broar. 
Bygga broar över olikheterna och dra 
nytta av varandra. 

UBUNTU - Vi behöver varandra för 
att helheten ska bli bra! 

SPF-Långaryd-Landeryd
Motionsträning i Örnahallen

torsdagar kl. 10.15–11.
Boule varje tisdag kl. 14–16

Vår och sommar på
Boulebanan i Landeryd.
Höst och vinter inomhus
Boulehallen i Hyltebruk.

Canasta varannan söndag
kl. 14 i SV-lokalen, Hyltebruk.

Promenader 2–4 km kl. 10
varannan måndag.

Mer information på hemsidan
www.spf.se/langaryd  

Klassfoton från Nyby skola?
Långaryds hembygdsförening

arbetar med ett minneshäfte om
Nyby skola

Vi efterlyser:
Klassfoton från Nyby gamla skola

med elever födda mellan 1880–1923.

Har du något vill vi gärna
låna för avfotografering.

Hör av dig till:
Karl Gustav Lindbäck Tel. 0371-461 26

eller Birgitta Holmén Tel.  070-377 30 10
Kärlek i ett nötskal.

UBUNTU
I en liten by i Afrika gjorde en 

antropolog en spännande upptäckt. 
Han hade lärt känna stammens 

innevånare under ett par månader. 
En dag iscensätter han en tävling. 

Han samlar ihop barnen i stammen 
och placerar en korg full med läckra 
och söta frukter under ett träd. Han 
berättar för dem att det barn som 

snabbast kommer fram till fruktkor-
gen får all frukten. Därefter ber han 

dem att springa. Då tittar alla barnen 
på varandra, tar varandras händer 

och börjar sedan springa tillsammans 
i en grupp fram mot korgen. Därefter 

sätter de sig ner och njuter av de 
goda frukterna tillsammans. När 

han frågar dem varför de sprungit 
på det sättet och inte kämpat för att 
få all den läckra frukten helt själv så 
svarade de: UBUNTU! Hur kan en av 
oss vara lycklig om alla de andra är 
ledsna. Den här historien kommer 
från den Argentinske professorn 

Lia Diskin. Huruvida det är en sann 
historia eller bara en liknelse för 
att förklara vad UBUNTU innebär 

framgår inte. 
 

Några afrikanska barn illustrerar 
innebörden av UBUNTU - Vi behöver 
varandra för att helheten ska bli bra! 

LOPPMARKNAD I
NYARPS BYGDEGÅRD

Lördagen den 9 maj
10.00--14.00

Vi tar tacksamt emot möbler,
husgeråd, porslin m m

Bygdegården hålls öppen för inlämning:
torsdag 7/5 och fredag 8/5 kl 16-19

     Vid frågor ring:
Ann-Marie Axelsson 0371-46142

Eva Larsson 0371-43049
Kerstin Larsson 0371-46239

Vi har skrotinsamling under maj månad!
Hela behållningen av loppmarknaden 

och skrotet går till renovering och 
underhåll av bygdegården

Nyarps Bygdegårdsförening



Överst ser vi Höstrokören som 
sjunger luciasånger den 5 
december 2014
Foto: Christel Johansson

Längre ner på sidan julspelet 
”Jesusbarnet och rövaren”  som 
framfördes i Långaryds kyrka den 
14 december 2014. 

Foto: Lennart Borg



Julbasar i Nyarps bygdegård
den 6 december 2014
Foto: Lennart Borg







Den nya stor4lmen om Moses och
israeliternas <ykt från slaveriet

i Egypten visas vid en
extraföreställning i Forum.

torsdagen den 19 mars kl. 14.00

Förväntat pris under 100 kr.

Alla är välkomna.

Annonsering
Här kunde din annons suttit. Det är ett bra sätt att nå ut lokalt.

Fungerar det? Klart att det gör! Du läste ju det, trots att det bara är en
tråkig ruta. Tänk då så många som kommer att se din snygga annons!

Hör av dig till: sockenbudet@langaryd.nu
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Guds rike är som 
ett senapskorn 

som en man sätter 
i sin trädgård. 
Det växer och 
blir till ett träd, 

och himlens fåglar 
bygger bo bland 

grenarna.
Lukas 13:19

SENAPSKORNET
Församlingsblad för Femsjö, Färgaryds, 
Långaryds och Unnaryds församlingar

Kristus är uppstånden!
Ja han är sannerligen uppstånden!

varmt välkomna att dela Fastans stilla eftertanke och 
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Passionsandakter

Passionshistorien är berättelsen 
om Jesu lidande och död i de 
fyra evangelierna som vi läser 
under tiden fram till påsken, 
alltså under fastan. Texterna 
är uppdelade på sex veckors 
läsningar, men vi tänkte klara av 
läsningen på tre tillfällen. Det 
blir en stilla stund av textläsning, 
bön, psalmsång och musik. Alla 
är varmt välkomna vid ett eller 

 kl 18: 25 
februari, 11 mars och 25 mars.

 kl 
18.30: 12 mars (Landeryd), 17 
mars (Landeryd) och 23 mars 
(Långaryd).

 kl 18: 12 
mars, 19 mars och 26 mars.

GUDSTJÄNSTER                  

söndagen den 1 mars

Den kämpande tron
 – 16.00 Familje-

gudstjänst, Mia Schulz Wigelsbo. 
Musiklekis medverkar.

 – 18.00 Mu-
sikgudstjänst, Bo Lindbladh.
Stevand-trio bestående av Anders 
Bengtsson, Stefan Wikrén och Eva 
Aronsson.

 – 18.00 Sinnes-
romässa, Mia Schulz Wigelsbo.

 – 10.00 Mässa, 
Rune Bolmblad.

söndagen den 8 mars

Kampen mot ondskan
 – 9.30 Gudstjänst, 

 – 11.00 Mässa, 
Bo Lindbladh. Gislaveds manskör 
medverkar.

 – 10.00 Guds-
tjänst, Mia Schulz Wigelsbo och 
Anna-Karin Samuelsson. Viktoria 
Strand, sång. Utställningen ”Kvin-
nor kan! Och män också!” i försam-

till förmån för fastekampanjen. Vi 
välkomnar Regina Burton.

– 10.00 Guds-

onsdagen den 11 mars
 – 18.00 Passions-

torsdagen den 12 mars
 – 18.00 Pas-

sionsandakt, Bo Lindbladh.
 – 18.30 Pas-

sionsandakt, Mia Schulz Wigelsbo.

söndagen den 15 mars

 – 16.00 Mässa,

 – 10.00 Guds-
tjänst, Mia Schulz Wigelsbo. Till-
sammanskören sjunger.

 – 10.00 Hög-

 – 15.00 Musik-
gudstjänst, Mia Schulz Wigelsbo.
Violinisten Jörgen Arvidsson och 
några av hans elever medverkar. 
Efteråt brödauktion, lotterier och 
tårtbuffé.

tisdagen den 17 mars
 – 18.30 Pas-

sionsandakt, Mia Schulz Wigelsbo.

onsdagen den 18 mars
 – 9.00 Morgon-

mässa i all enkelhet, Mia Schulz 
Wigelsbo och Anna-Karin Samu-
elsson.

torsdagen den 19 mars
 – 18.00 Pas-

sionsandakt, Bo Lindbladh.

lördagen den 21 mars
 – 18.00 Gos-

pelgudstjänst, Bo Lindbladh. 
Gospelkörerna från Anderstorp, 
S:t Nicolai i Halmstad och Glory 
Gospel tillsammans med körleda-
ren Charlotte Ollward och pianis-
ten Per Ankarberg.

söndagen den 22 mars

 – 11.00 Mariaguds-
tjänst, Mia Schulz Wigelsbo. Kyrk-
lunch med föredrag och lotterier.

 – 10.00 Mässa, 
Bo Lindbladh

 – 15.00 Familje-
mässa, Mia Schulz Wigelsbo och 
Anna-Karin Samuelsson. Tisdags-
klubben och barnkören medverkar. 

lotterier till förmån för fastekam-
panjen.

 – 14.00 Maria-
gudstjänst, Bo Lindbladh. Kyrkokö-

för fastekampanjen.

måndagen den 23 mars
 – 18.30 Pas-

sionsandakt, Mia Schulz Wigelsbo.

onsdagen den 25 mars
 – 18.00 Passions-

Gudrun Joelsson växte upp i 
Femsjö prästgård. Nu berättar 

hon om sin mamma Valborgs liv 
som prästfru 1937–1947

På den tiden var det prästgården 
som var samlingsplatsen, och det 

Det blir också lotteri, har du 
vinster att skänka ring:

Ragnhild Nöjd 0345–714 09

eller andakt i matsalen på 
Malmagården kl 15.

eller mässa i matsalen på Höstro 
kl 14.30 på onsdagar. Efteråt 
blir det kyrkkaffe.

Fortsätter på s. 6.

kl 9 i Hyltebruks kyrka varje 
onsdag, med undantag för 18 

mars och 15 april.
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”Ur sky, ur luft och lunder vi fågelsången hör. Än sker Guds 
skaparunder, och allting nytt han gör.”
(Sv. Psalm 197:3 )

Ja, visst är det ett under vi får bevittna, när livet 
återvänder i den natur som under vintern tyckts så 
utan liv.

Lika hänförande är det att se hur de första 
vårblommorna sträcker sig mot solljuset, att lyssna till 
fågelsången som fyller de ljusa vårkvällarna.

Det är som om ljuset och värmen väcker något till liv 
inom oss själva, vi blir hoppfulla och fylls av energi, 
vi ser framåt med ny tillförsikt och tänker: 

.

Ibland talas det om livspusslet som är så svårt att få att 
gå ihop, med arbete, familj, fritidsaktiviteter och annat. 
Jag tror att tanken på livet som ett pussel som vi skall 
få ihop stressar oss i onödan.

”Du blir aldrig färdig, och det är som det skall”, diktar 
Tomas Tranströmer, om hur det ryms mer inom oss 

upptäcka under hela livet.

Vi får försöka förhålla oss till det som sker, medvetna 
om att vi inte kan påverka och styra allt när det gäller 

sårbara vi människor är, ett faktum som kan göra oss 
rädda inför livet.

Av rädsla överger lärjungarna Jesus när han grips, Judas 
förråder och Petrus sviker i sin rädsla att själv råka illa 
ut, de styrande är rädda för folket och dömer Jesus till 
döden, rädsla och ångest plågar Jesus när han ber att 
få slippa det svåra som väntar. Vakterna som bevakar 
graven är rädda, kvinnorna som kommer dit tidigt på 
morgonen är rädda. Men där vänder det; ”varför söker 
ni den levande här bland de döda? Han är inte här, han 
har uppstått”.

När Petrus, förnekaren, möter Jesus på stranden vid 
Tiberiassjön efter uppståndelsen, sägs inga hårda ord 
och inga förebråelser uttalas. ”Älskar du mig?” tre 
gånger ställer Jesus frågan till Petrus.

Det är egentligen den fråga som vi alla får, och jag tror 
att om vi ger plats för Jesus i våra liv, så faller mycket 
annat på plats i ”livspusslet”, vi får en pusselbit som 
passar oavsett hur vårt liv ser ut. Med honom vågar vi 
frimodigt möta det föränderliga och förunderliga livet.

”Herren lever, våga tro det, lämna den tid som gått. Hoppet är 
framtid, nu är livet, vår möjlighet.”
( Sv. Psalm 155:1)

kyrkoherde i Hyltebruks pastorat

TANKAR I VÅRENS TID...
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UNNARYDS KYRKA - RENOVERAD OCH ÅTERUPPSTÅNDEN

Tack!

Ett stort tack till alla som på olika 
sätt bidragit och hjälpt till med 
renoveringsarbetet i Unnaryds 
kyrka –  med arbete, tid och pengar. 
Särskilt tack till Unnaryds värme 
och sanitet samt Jultorget för era 
gåvor.

Och stort tack till alla er som på 
olika sätt var med och bidrog till 
att göra återöppnandet den 30 
november till den stora högtid det 
blev.

Stort tack och varmt välkomna att 

Församlingsrådet i Unnaryd
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Välkommen Fredrik Modéus!
Ja, inte som komminister i Unnaryd och 
Femsjö, vilket man kunde få för sig om 
man läste HP runt första advent i fjol. 
Men som ny biskop i Växjö stift!

Biskop Jan-Olof  lägger ned sin 
biskopsstav på Annandag Påsk och 
sedan kommer Fredrik Modéus att 
vigas till Växjös stifts nye biskop i 
Uppsala domkyrka den 12 april.

Fredrik Modéus är född i 
Jönköping  1964. 1991 prästvigdes 
han för Växjö stift och gjorde 
sitt pastorsadjunktsår i Värnamo. 
Fredriks äldre bror Martin är 
biskop i Linköpings stift.

Efter olika komministertjänster 
i Lunds stift, samt ett par år som 
student- och skolpräst, blev Fredrik 

Modéus år 2000 kyrkoherde, senare 
församlingsherde, i Helgeands för-
samling i Lund. Därifrån har han 
dock varit tjänstledig sedan 2009 för 
att arbeta på sin doktorsavhandling.

På frågan vem Jesus är för honom 
svarar han: ”Genom Jesus Kristus 
har jag mött Gud. Kristus är 
centrum i min tro och hjärtat i mitt 
liv. Han är vän och medvandrare, 
förebild i försöken att leva ett helt 
liv och försonare alla gånger då jag 
misslyckas. Jag tycker om bilden 
av Kristus som ett nyckelhål: ju 
närmare jag står, desto mer ser jag 
av den gudomliga erfarenheten. 
Min tro på Kristus är helhjärtad 
utan att vara tvärsäker.” Fredrik Modeus, biskop electus.

Bild och fakta: svenskakyrkan.se

Birgitta och Hildegard

Möt två kvinnor som inspirerat 
många och satt spår, framförallt i  

katolska kyrkan:

Vårt eget helgon den heliga 
Birgitta och Hildegard av Bingen 

som var abbedissa, mystiker, 
kompositör, predikant och 

mycket mer på 1100-talet. Vi 
kommer bland annat att berätta 
om deras livsöden och lyssna på 
musik som Hildegard av Bingen 

har komponerat.

Det blir kvällsmat också.

Välkomna!

Anna-Karin och Mia

Vi börjar med att äta lyxig 
frukost tillsammans.

Sedan lyssnar vi till Hanna 
, barnmorska och sexolog 

med vidareutbildning inom 
religionsvetenskap, som delar 

med sig av sina erfarenheter och 
pratar om vikten av att vara nöjd 

med den man är.

Det blir en spännande stund där 
vi förhoppningsvis går hem med 

ett leende på läpparna och en 
känsla av att livet är gott.

Helen Skoogh: 0371–403 27 eller
Karina Johansson: 072 527 25 82

Med utgångspunkt i Raoul 

Ben Olander om vikten 
av att våga kämpa mot 

Våld mot kvinnor

Församlingsafton i Unnaryd
den 10 mars kl 19 med
Maj Brodin Johansson.
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torsdagen den 26 mars
 – 18.00 Pas-

sionsandakt, Bo Lindbladh.

söndagen den 29 mars

korset
 – 10.00 Gudstjänst, 

 – 11.00 Fa-
miljegudstjänst, Bo Lindbladh.
Kyrkbacken, barngrupperna och 
barnkörerna medverkar.

 – 18.00 Lov-
sångsmässa, Mia Schulz Wigelsbo.

 – 14.00 Famil-

Torsdagsklubben medverkar.

torsdagen den 2 april

 – 16.00 Skärtors-

 – 18.00 Skär-
torsdagsmässa, Bo Lindbladh. 
Glory Gospel sjunger.

 – 19.00 Skär-
torsdagsmässa, Mia Schulz Wi-
gelsbo, Anna-Karin Samuelsson 
och Petter Bäckman. Efteråt träffas 
KU:are av olika årgångar för mat 
och lekar i församlingshemmet.

 – 18.30 Skär-

Dahlgren.

fredagen den 3 april

 – 18.00 Gudstjänst, 
-

ved, sång.
 – 11.00 Guds-

tjänst, Bo Lindbladh. Cantabile-
kören sjunger.

 – 18.00 Afton-
sång, Mia Schulz Wigelsbo. Kyr-
kokören medverkar.

 – 10.00 Guds-
tjänst, Mia Schulz Wigelsbo.

 – 10.00 Guds-

lördagen den 4 april

liv
 – 23.30 Påsk-

nattsmässa, Mia Schulz Wigelsbo 
och Petter Bäckman.

söndagen den 5 april

stånden
 – 10.00 Gudstjänst, 

 – 11.00 Mässa, 
Bo Lindbladh. Cantabile, Glory 
Gospel och Tillsammanskören. 
Johan Odin, trumpet.

 – 10.00 Guds-
tjänst, Mia Schulz Wigelsbo och 
Anna-Karin Samuelsson. Kyrkokö-
ren, barnkören och Tisdagsklubben 

 – 10.00 Guds-
tjänst, Rune Bolmblad. Kyrkokören 
sjunger.

måndagen den 6 april

den uppståndne
 – 10.00 Guds-

tjänst, Mia Schulz Wigelsbo.
 – 14.00 Guds-

tjänst, Mia Schulz Wigelsbo. Kyrk-

Trimcyklingen i församlingshem-
met.

söndagen den 12 april

Påskens vittnen
Femsjö kyrka – Gemensam guds-
tjänst i Hyltebruk.
Hyltebruks kyrka – 14.00 Guds-
tjänst, Bo Lindbladh.
Landeryds kyrka – 10.00 Guds-
tjänst, Bo Lindbladh.
Unnaryds församling – 17.00 ”Hela 
kyrkan sjunger” i Unnaryds mis-
sionskyrka, Kristina Nelson. Un-
naryds kyrkokör medverkar.

söndagen den 19 april

 – 10.00 Gudstjänst, 
Mia Schulz Wigelsbo.

 – 18.00 Mässa, 
Mia Schulz Wigelsbo. Sommarkon-

 – 17.00 Mu-

Efteråt berättarafton i församlings-
hemmet i samarbete med Hem-
bygdsföreningen. Servering.

 – 19.00 Taizé-

GUDSTJÄNSTER            

För dig som gärna vill komma 
till kyrkan men har svårt att 
ta dig dit, organiserar vi nu 
kyrkskjutsar. Detta kommer att 
ske med ideella krafter.

I våra kyrkor kommer det 

där man kan se vem som 
kör kyrkskjuts den aktuella 
söndagen. Då är det bara att 
ringa till den personen och 
tala om att man vill följa med. 
Kyrkskjutsen kostar 10 kr per 
person och pengarna skänks till 
vår vänförsamling.

Kanske du kan tänka dig att 
ställa upp och köra kyrkskjuts 
någon gång ibland? Då hör du 
av dig till diakon Anna-Karin 
Samuelsson tel. 0371-461 15.
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söndagen den 26 april

– 16.00 Mässa, Bo 
Lindbladh. Önskepsalmer. Jonny 
Wester, klarinett.

a – 18.00 Musik-
gudstjänst med Elvis sånger, Bo 
Lindbladh. Fresh Air och Charlotte 
Polson.

 – 18.00 Sinnes-
romässa, Mia Schulz Wigelsbo.

– 10.00 Guds-
tjänst, Mia Schulz Wigelsbo.Kyrk-

söndagen den 3 maj

 – 10.00 Famil-

Musiklekis medverkar.
 – 14.00 Guds-

tjänst, Bo Lindbladh. Torbjörn 
Lindroth, sång.

 – 18.00 Taizé-

 – 10.00 Mässa, 

söndagen den 10 maj

 – 10.00 Frilufts-

Dahlgren. Samling vid Femsjö 
skola. Ta med kaffekorg! Husdjur 
är välkomna.

 – 18.00 Mässa, 

 – 15.00 Familje-
gudstjänst vid Skärsjön, Mia Schulz 
Wigelsbo. Korvgrillning och kanot-
paddling. Ta med något att sitta på. 
Skyltar från Långaryds kyrka.

 – 10.00 Mässa, 

torsdagen den 14 maj

 – 10.00 Musikguds-

 – 10.00 Guds-
tjänst, Pär Petersson. Glory Gospel 
sjunger.

– 8.00 Gökotta, 
Mia Schulz Wigelsbo. Hos Ylva 
och Christer Johansson i Norra 
Remma. Därefter pilgrimsvandring 
till Långaryds kyrka.

– 14.30 Frilufts-
gudstjänst på MHF-gården i Valls-

söndagen den 17 maj

paren kommer
 – Gemensam guds-

tjänst i Hyltebruk.
 – 14.00 Mässa, 

Bo Lindbladh
 – 10.00 Guds-

 – 14.00 Familje-
gudstjänst, Petter Bäckman.

söndagen den 24 maj

Anden
 – 15.00 Gudstjänst, 

Mia Schulz Wigelsbo. Kyrkrodd – 
se ruta!

-
-

 – 18.00 Musik-
gudstjänst, Mia Schulz Wigelsbo. 
Kyrkokörens vårkonsert.

 – 18.00 Taizé-

måndagen den 25 maj

– 19.00 Lov-
sångsmässa, Mia Schulz Wigelsbo.

söndagen den 31 maj

 – 18.00 Mässa,

 – 10.00 Fa-
miljegudstjänst, Bo Lindbladh. 
Barnkörerna och barngrupperna 
medverkar.

 – 18.00 Sinnes-
romässa, Mia Schulz Wigelsbo.

 – 10.00 Mässa, 

söndagen den 7 juni

 – 10.00 Gudstjänst, 
Pär Petersson.

 – 18.00 Musik-
gudstjänst, Bo Lindbladh.

 – 18.00 Enkel 

 – 10.00 Guds-
tjänst, Anna-Karin Samuelsson. 

söndagen den 14 juni

rike
 – 11.00 Högmässa, 

Bo Lindbladh.
 – 14.00 Mässa, 

Bo Lindbladh.
 – 18.00 Guds-

tjänst, Bo Lindbladh.
 – 9.30 Guds-

GUDSTJÄNSTER

Vi samlas vid Ibro och ror 
sedan över Södra Färgen till 

Erstaviken i Femsjö.

Efter gudstjänsten ror vi tillbaka.

Anmäl dig till Maria Bertilsson 
eller Lars Westergren

tel  0345–120 67

pilgrimsvandring
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FASTEKAMPANJEN - UTROTA HUNGERN!

Tusentals barn dör varje dag på grund av näringsbrist och brist 

får problem med att försörja sig. Det är både orättvist och 

resurser som räcker till oss alla.

Svenska kyrkans fastekampanj 2015 vill visa att det 

skapa försörjning, och att ingen behöver gå hungrig. 
Budskapet är klart och tydligt – det går att utrota 
hunger!

Därför vill vi i Hyltebruks pastorat också hjälpa 
till. Runt om i vårt pastorat anordnas under fastan 
aktiviteter där vi alla får hjälpas åt att dra vårt strå till 
stacken. Vi får möjlighet att hjälpa andra människor 
som är i behov av vår hjälp för att kunna överleva. 
Hjälp oss att hjälpa!

 Kyrklunch och föredrag. Gudrun Joelsson 
berättar om sin mamma Valborg som var prästfru 
i Femsjö 1937–1947. Det blir alltså kvinno- och 
kyrkohistoria i ett!

 Församlingsfrukost i församlingshemmet 
med Lotta Backman som gäst. Inträdet går till 
kampanjen.

Bröd- och kakförsäljning efter mässan i 
Jälluntofta (som börjar kl 10). Du får gärna baka 
och skänka. Kom sedan och köp efter gudstjänsten. 
Intäkterna går till kampanjen.

utställningen ”Kvinnor kan! Och män också!”.

Brödauktion, lotterier och tårtbuffé till 
förmån för fastekampanjen efter musikandakten i 
Långaryds kyrka kl 15. Kom och köp och ät! Skänk 
gärna något bakverk.

Bössinsamling utanför Konsum och Ica i 
Hyltebruk. Kom och ge ditt bidrag!

 Våffelservering och tipspromenaden 

med familjemässan i Landeryd som börjar kl 15. Allt 
till förmån för kampanjen.

 Församlingsfrukost i församlingshemmet med 
juristen Ulrika Sterner som talar om kvinnovåld i nära 
relationer. Kostnad: 100 kr. Anmälan senast den 4 
mars till expeditionen, tel 0345–197 40.

 Lilla kalaset i församlingshemmet. Glory 
Gospel, allsång och musikfrågesport. Paj och sallad, 
kaffe och kaka. Kostnad: 75 kr.

 Gospelkonsert i Färgaryds kyrka. Kollekten 
går till fasteinsamlingen.

 Påskbuffé i församlingshemmet efter 
familjegudstjänsten. Vuxna 100 kr, barn äter gratis. 
Anmälan senast 23 mars till expeditionen, tel 0345–
197 40.

Idag lever 800 miljoner människor utan att kunna äta sig mätta.
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INTERNATIONELLT ARBETE

Auktionsresultat
Under höstens missionsauktioner har syföreningarna 
samlat in betydande belopp som de skänker vidare till 
olika typer av hjälpverksamhet. Här följer resultaten 
från missionsauktionerna:

 54 025 kr 
 34 900 kr
 37 996 kr

 28 780 kr

Vilket totalt ger fantastiska: 

Ett varmt TACK till alla som stickat, bakat och köpt 

bättre!

Landeryds syförening sänder varje år ett stort antal 
babypaket till Erikshjälpen. Men exakt var hamnar de? 
Och hur arbetar Erikshjälpen?

Välkommen till Landeryds församlingshem tisdagen 
den 7 april kl 14 så får du veta mer. Då kommer 
nämligen en av Erikshjälpens medarbetare och 
berättar om detta. Syföreningen ordnar kaffe. Alla 

Till pastoratets syföreningar är alla välkomna, kvinnor 
såväl som män, unga såväl som gamla, nya medlemmar 
såväl som gamla. Syföreningarna är en viktig del av 
församlingarnas liv. Kom och pröva på den goda 
gemenskapen du också – att kunna handarbeta är 
inget krav!

 träffas i Hyltebruks 
församlingshem kl 14 följande tisdagar: 3 mars, 24 
mars, 14 april och 5 maj. Utfärd blir det den 23 juni. 
För info. kontakta Ann-Marie Friman Andersson, 
0345–109 69.

 träffas i Landeryds 
församlingshem tredje tisdagen i månaden kl 19. För 
info. kontakta ordf. Aino Larsson, 0371–402 22.

 träffas hemma hos 
varandra andra onsdagen i månaden kl 19. För info. 
kontakta ordf. Katarina Åkesson, 0345–172 25.

 träffas hemma hos 
varandra första onsdagen i månaden kl 19. För info. 
kontakta ordf. Birgitta Boman, 0371–461 32.

 träffas vanligen tredje 
onsdagen i månaden i Unnaryds församlingshem kl 14. 
För info. kontakta diakon Anna-Karin Samuelsson.

Som vanligt öppnar vi församlingshemmen för 
insamling av de kläder, skor och textilier du inte längre 
har användning för och så sänder vi dem vidare, så 
att andra kan få glädje av dem. Kläderna ska vara hela 
och rena.

Välkommen att lämna i:

 10 april kl 17–19 och 
11 april kl 9–12. För mer information kontakta Bo 
Larsson 070 664 61 21. Har du svårt att komma till 
församlingshemmet, kontakta Mia så försöker vi 
hämta kläderna hos dig.

 10 april kl 17–19 och 11 
april kl 9–12.

Bössinsamling på Konsum under fastekampanjen.
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 En kyrkomusikers övergripande 
uppgift är att ansvara för musik-
verksamheten i församlingen och 
planera den verksamhetens innehåll 
bland annat utifrån riktlinjerna i 
den församlingsinstruktion som 
församlingen har som grund för 
sitt arbete.  I verksamheten ingår 
planering och övning med körer 
av olika typer för olika åldrar. Även 
övning med mindre eller större 
musikgrupper kan förekomma. I 

en del kyrkomusikertjänster ingår 
även fri musikundervisning för 
elever i församlingen. Då handlar 
det om piano, orgel eller sång och 
röstvård. 

Tillsammans med präst, diakon och 
pedagog planerar kyrkomusikern 
de olika gudstjänsterna och 

församlingen. Inför varje tillfälle 
planeras psalmer, liturgisk musik 

och andra musikaliska inslag i 
gudstjänsten.

Kyrkomusikern möter också 
församlingsbor i många olika 
situationer, från sprudlande glädje 
till djupaste sorg. Nykära och 
förälskade människor som vill 
planera sitt kommande bröllop, 
föräldrar som vill ha sång eller 
musik till sitt barns dopgudstjänst, 
och människor i sorg som skall 
planera en begravningsgudstjänst 
för en älskad anhörig eller vän.

En stor och viktig del av många 
kyrkomusikertjänster är arbetet med 
församlingens körer. Körrörelsen 
är den största frivilligrörelsen i 
Svenska kyrkan – i Sverige är det 
drygt 100 000 människor som 
sjunger i någon av kyrkans körer.

Kantor eller organist?

kyrkomusikertjänster. Dels handlar 
det förstås om hur respektive 
tjänst är utformad, dels handlar 

kyrkomusiker är kantorer (ordet 
kommer av latinets cantor, det vill 
säga sångare). Utbildningen har 
sett olika ut, men den nuvarande 
omfattar två års studier på 
folkhögskola eller högskola samt 
Svenska kyrkans pastoralteologiska 
utbildning som är en termin. 
Organisten har en längre, bredare 
och djupare utbildning. Den 
nuvarande utbildningen omfattar 
tre års studier på högskolenivå, 
vilket leder fram till konstnärlig 
kandidatexamen med inriktning 
kyrkomusik. Därefter följer 
en termins pastoralteologisk 
utbildning. I pastorat med över 5 

organisttjänst. Då ligger ofta det 
övergripande musikansvaret i den 
tjänsten.

VAD GÖR EN KYRKOMUSIKER?

I det här numret av Senapskornet landar vår följetong hos pastoratets 
kyrkomusiker. Och det passar särskilt bra eftersom vi precis ska till att välkomna 
Regina Burton till vårt pastorat! Om henne kan du läsa här intill, men först lite 
om vad kyrkomusikerna egentligen pysslar med.

Kristina Lindstén
 58 år

 kantor
 maken Lars-

Göran, sonen Pehr, 

och ett barnbarn på 
gång.

 Berghem, 
Femsjö.

 
kantorsutbildning

 Svenska 
kyrkan och Femsjö 
hembygdsförening

 
Upptäck kärlekens 
språk av Gary 
Chapman

Susanne Hirell
 50 år

 kyrkomusiker
 sambo Jonas 

och hunden Marilla
 Anderstorp

 organist- 
och kantorsexamen i 
Göteborg 1982 samt 
pedagogisk examen i 
Malmö 1984

Cairnterrierklubben, 
Svenska kennelklubben

Hinner inte läsa så 
mycket som jag önskar, 
men annars gillar jag 
deckare av bl a Helena 
Tursten, Liza Marklund 
och Henning Mankell.

Ahonen Welinder                     
 49 år

 kantor
 Sherlock och Buzz

 Unnaryd
 9-årig 

grundskola, 2-årig 
träteknisk linje,1-årig 
konsumentekonomisk linje, 
1 år allmän musiklinje, 
2-årig kantorsutbildning

 Svenska kyrkan, 
Reumatikerförbundet, 
Svenska 
brukshundsklubben

  Min 
ömma moders ”Samlade 
recept” årgång 1955–2015.

Fortsätter på nästa sida.
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VÄLKOMMEN REGINA BURTON!

Jag kommer från Åsarp, Falbygden, och har alltid varit engagerad i 
församlingen hemma. Sjungit i körer och medverkat i olika barngrupper. 
Under en period var jag församlingsassistent och jobbade med allt från 

mycket mera.

Jag tror att jag med musiken som verktyg kan inspirera barn och vuxna 

borta.

”Låt barnen komma hit till mig!” (Markus 10:14)

spännande!

En person som jag beundrar och tänker mycket på är min mormors mor. 
Hon hette Emma och emigrerade till Amerika som ung. Där gifte hon sig 

då tre och fyra år gamla, bestämde hon sig för att ensam göra den långa 

välja på, men vilken stark kvinna!

Regina Burton                     
 36 år

 kantor
 Gift med Ricky, vi har 

två barn: Amy 8 år och Liam 4 
år.

 Långaryd
 kantor/pianist

 Svenska kyrkan, 
Röda korset, Individuell 
Människohjälp

 Kleopatras 
kam av Maria Ernestam.

Vi hälsar Regina Burton välkommen som ny kantor i Långaryds församling. Regina 
lämnar tjänsten i Reftele för att börja arbeta på hemmaplan. Vi ser fram emot att få 
möta dig i en annan roll och hoppas att du ska trivas hos oss – församlingsbor såväl 
som medarbetare. Här lär vi känna henne lite bättre.

Under hela Kyrkans historia har 
man sjungit i gudstjänster och 
andra sammanhang. En anledning 
är att man har tyckt att bibeltexter 
och böner var för heliga för att 
läsas vanligt. En annan anledning 
är att sång och musik hjälper texten 
att få liv och beröra. Det blir liksom 
lättare att ta till sig orden om nåd 
och frid.

Vem det är som leder sången har 
däremot varierat. I Svenska kyrkan 
var det länge klockarens ansvar att 
leda församlingssången. På den 
tiden sjöng man oftast a cappella 

eftersom få kyrkor hade orglar. 
(Många landsortsförsamlingar 
skaffade inte orgel förrän långt 
in på 1800-talet.) Längre fram i 
historien började man anställa 
kantorer, men dessa arbetade sällan 
heltid i kyrkan. Det var vanligt med 
skolkantorer som arbetade heltid 
som lärare och utöver den tjänsten 
många timmar i veckan som kantor.

Och så vill kyrkomusikerna passa på att 
tacka alla engagerade körsångare för all 
vacker sång!

Fortsättning från föregående sida.

Vi vill uppmana oss alla att be, 
för bönen är en kraftkälla. Lägg 

gärna in våra olika grupper 
och verksamheter i din förbön, 

speciellt ber vi att du lyfter 
fram våra barngrupper och 

ber med oss!
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Sång och musik är en fantastisk gåva. I sången får texten 
liv och en närhet som berör människor. Dessutom är 
det ett riktigt lyckopiller att få sjunga i kör. Vi har alltid 

sången, glädjen och gemenskapen!

Hoppas att vi ses!

Kristina, Susanne, Andreas och Regina

Vårsånger
Var med när församlingarnas körer sjunger in våren!

 sjunger vårsånger vid Femsjö skola 
kl 19.30.

 sjunger vårsånger i Unnaryds 
Hembygdspark kl 20.

 sjunger vårsånger 
vid Nyarps bygdegård ca 20.30

 sjunger vårsånger i Jälluntofta kl 
19.00.

 sjunger vårsånger 
vid NTO i Landeryd kl 17. Därefter servering, lotterier 
och helgalet körspex.

 är Hyltebruks kyrkokör och har 
övning varje tisdag kl 19 i Hyltebruks församlingshem. 
Ledare är Susanne Hirell.

 övar varje torsdag kl 19 i Femsjö 
församlingshem. Ledare är Kristina Lindstén.

. Var med och sjung gospel! Övning kl 
18 i Hyltebruks församlingshem varje vecka. Ledare är 
Susanne Hirell.

kyrkokör övar varje torsdag kl 
19 i Långaryds (april) eller Landeryds (mars och maj) 
församlingshem.

 för dig som vill just prova på. 
Kontakta Andreas Ahonen Welinder.

 övar varannan torsdag (jämna 
veckor) i Hyltebruks församlingshem kl 16.30. Ledare 
är Susanne Hirell.

 övar kl 18.30 på onsdagskvällar i 
Unnaryds församlingshem. Ledare är Andreas Ahonen 
Welinder.

MUSIKVERKSAMHET
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Tisdagar i jämna veckor är det full rulle i Landeryds 
församlingshem. Programmet ser ut så här:

Juniorer (åk 4–6) 14.30–15.30.
 (åk 4 och uppåt) 15.30–16.30

 17–17.30

Efter kören startar  som håller på till 

mera. Föräldrar är också välkomna. Ledare är Mia, 
Regina och Helen.

Torsdagsklubben träffas varannan torsdag i Unnaryds 
församlingshem kl 14–16.30. Den första halvtimmen  

Har ni några frågor kan ni ringa eller mejla vår 
församlingspedagog Petter.

Juniorer
För alla mellanstadiebarn i Hyltebruks pastorat. Vi 
träffas varannan måndag i Hyltebruks församlingshem 

rolig aktivitet och andakt.

Ledare är Pia och Petter (se Senapskornets sista sida!)

Stor & liten
Varje tisdag i Unnaryds församlingshem och varje 
torsdag i Långaryds församling (Landeryd jämna 
veckor och Långaryd udda veckor) 
kl 9.30–11.30 är föräldrar och barn 
välkomna till Stor & liten för att 

leker och sjunger. 

Himlaskoj är för alla barn från 
åk 1 och uppåt. Vi träffas varje 
onsdag i källaren på Hyltebruks 
församlingshem med start kl 14. Vi 

eller leker vi fram till 16–17-tiden.

Dessutom har vi samlingar och lär 
oss mer om alla de där bra sakerna 
som Jesus har sagt och gjort. Ledare 
är Pia och Petter.

Musiklekis
Musiklekis träffas ungefär en fredag i månaden kl 15 i 

liten samling. Ledare är Kristina Lindstén och Petter 
Bäckman.

Hirell:

, för åk 0-2, övar på tisdagar 16–16.45.

, från åk 3 och uppåt, övar på torsdagar 
15.45–16.30.

BARN OCH UNGA

Varannan fredag (jämna veckor) är det Kyrkans 
Unga för högstadieungdomar och uppåt i 

Hyltebruks församlingshem. Vi börjar kl 18.30.

Vi kommer att göra en massa mer eller mindre 

Häng med!

Vill du veta mer kan du ringa eller messa Petter 
Bäckman (se sista sidan i Senapskornet!)

Ibland åker vi på läger och då är det trevligt att sjunga tramsiga sånger med tramsiga 
rörelser. Särskilt roligt tycker ledarna att det är.
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Församlingskåren träffas kl 19 i något av församlings-
hemmen en måndag i månaden. Vid varje tillfälle 

varmt välkomna!

 – Ove Benjaminsson visar Unnaryds kyrka. 
Samling utanför Unnaryds kyrka. Medtag kaffekorg.

 – ”Påskens budskap” med kh em Bo Gunnar 
Åkesson i Långaryd.

 – ”Sjung en ny sång” med Unnaryds kantor 
Andreas Ahonen Welinder i Landeryd.

Vi träffas på tisdagar, en gång i månaden. Tjejer i alla 
åldrar är välkomna. Varje gång gör vi någon trevlig 

Vi börjar kl 19 och slutar runt kl 21.

24 mars – Mat och prat i Långaryd

28 april – 5-kamp i Landeryd

Varmt välkomna!

Anna-Karin

stjärnorna som du fäste där, vad är då en människa att du 
tänker på henne, en dödlig att du tar dig an henne?
    (Psaltaren 8:4–5)

Välkommen till Hyltebruks församlingshem för att 
samtala om den kristna tron, livsfrågor och den tid vi 
lever i kl 19 följande måndagar: 30 mars, 20 april och 
1 juni.

Tjejer i alla åldrar är välkomna till de här träffarna 
där vi umgås under enkla och gemytliga former. Vi 
träffas i Hyltebruks församlingshem kl 19 följande 
onsdagskvällar:

 – Vårkruka hos Ohlanders.

 – Sång och musik med Rebecca Bäckman.

kl 18

Har du frågor kan du kontakta Solbritt på telefon 
0345-150 48.

 har en bibelstudiegrupp som 
träffas kl 10 i församlingshemmet följande tisdagar: 
24 februari, 24 mars, 21 april och 26 maj.

 träffas kl 14 i 
församlingshemmet följande torsdagar: 26 februari, 
26 mars, 23 april, och 28 maj.

 träffas bibelstudie-
gruppen kl 19 följande måndagar: 23 mars, 20 april, 
27 april och 18 maj. Ledare är Jens Bøggild. Varmt 
välkommen, både du som har varit med innan och du 

 träffas 
kl 18.30 i församlingshemmet följande tisdagar: 24 
mars, 28 april och 26 maj.

Den 17 mars kl 9.30 startar vi promenadgruppen i 
Unnaryd.

Alla som gillar att promenera en runda i lagom takt är 
välkomna att vandra med. Vi träffas tisdagar i jämna 

och avslutar med en andakt.

Promenadgruppen i Landeryd fortsätter som vanligt 
på tisdagar i ojämna veckor, kl 9.30.

Välkomna!

Anna-Karin

GRUPPER



15

DIAKONI

Vi träffas i Hyltebruks församlingshem för en stunds 

eller föredragshållare.

Det kostar 20 kronor och vi träffas kl 14 följande 
torsdagar: 5 mars, 9 april, 7 maj och 4 juni.

god gemenskap i Hyltebruks församlingshem kl 14 
följande onsdagar: 25 februari, 25 mars, 29 april och 
27 maj.

Sopplunch med musik
Lunchen inleds kl 11.30 med lunchmusik och andakt i 
Hyltebruks kyrka. Sedan är man välkommen på soppa 
i församlingshemmet.

Det blir sopplunch följande tisdagar: 17 mars och 21 
april.

Café Träffpunkten

varandra över alla gränser! Varmt välkommen till 
församlingshemmet i Landeryd måndagar kl 9.30–
11.30.

Internationellt fredscafé
Välkommen till en internationell mötesplats i 
Hyltebruks församlingshem. Vi träffas kl. 13-15 varje 
fredag.

Vi samtalar utifrån olika teman varje gång. Du får 
chansen att lära känna människor från olika delar 
av världen och nya svenskar får möjlighet att öva 
det svenska språket. Undrar du något, kontakta Pär 
Petersson.

Tre torsdagar under vårens termin serverar 
diakonigruppen soppa, bröd och en god efterrätt i 
Landeryds församlingshem

Soppan är färdig kl 12 och kostar 40 kr. Under våren 
träffas vi följande torsdagar: 26 februari, 26 mars och 
23 april, då det blir vårbuffé.

Måndagar kl 18–20 är du välkommen att lämna 
kläder, husgeråd, cyklar och annat som du inte 

våningen på Skolgatan 8A i Landeryd. Vi säljer 
sedan kläder med mera för en billig peng till den som 
behöver. Pengarna går in i diakoniverksamheten 

vi vidare.

I samband med kyrkovalet 2012 
genomfördes stora förändringar. 
Färgaryds och Långaryds pastorat 
gick samman till en ny enhet – 
Hyltebruks pastorat bestående 
av Femsjö, Färgaryds, Långaryds 
och Unnaryds församlingar. 
Mycket arbete gjordes inför 
sammangåendet, men mycket 
återstår. Från den 1 mars kommer 
en ny vaktmästarorganisation att 
börja gälla. En del vaktmästare 
kommer att arbeta enbart på 
kyrkogårdarna och en del kommer 
att arbeta med service, det vill säga 
gudstjänster, grönytorna utanför 
kyrkogårdsmuren, städning och 
underhåll.

Inför sammangåendet diskuter-
ades huruvida nuvarande Torups 

pastorat skulle ingå i det nya 
pastoratet, men av olika skäl 
blev det inte så. Tumregeln 
för nya pastorat är ca 10 000 
kyrkotillhöriga och dit når inte 
Hyltebruks pastorat på långa vägar. 
Nu har frågan om sammangående 
med Torups pastorat väckts igen 
av Kyrkostyrelsen, som är Svenska 
kyrkans högsta styrelse. Torups 
pastorat hör till Göteborgs stift, 
Hyltebruks pastorat till Växjö, 
vilket komplicerar frågan. Frågan 
kommer troligen att avgöras 
under våren. Kyrkorådet i 
Hyltebruks pastorat har skickat in 
en viljeyttring till Kyrkostyrelsen 
om att gå samman med Torups 
pastorat och att det är naturligt att 
Torup då övergår till Växjö stift.

När någon har gått bort rings 
själaringning med kyrkans klockor. 
Det är en gammal tradition och var 
ett sätt att tala om för församlingen 
att en av dess medlemmar hade 
gått bort. I samband ringningen 
genomfördes även klämtning, det 
vill säga några manuella slag med 
klockkläppen som signalerade om 
det var en man eller kvinna som 
gått bort.

Av arbetsmiljöskäl kan vi för 
närvarande inte genomföra klämt-
ning, men vi tittar på hur vi ska lösa 
det. Man kan ändå höra om det är 
en man eller kvinna som gått bort. 
Om det är en kvinna börjar man 
ringningen med den lilla, ljusare, 
klockan –  är det en man börjar man 
med den stora, dovare, klockan.
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PRÄSTER

kyrkoherde

telefon: 0345–197 41
mobil: 070 555 27 57
e-post: bo.lindbladh@svenskakyrkan.se

komminister i Långaryd

telefon: 0371–460 01
mobil: 076 787 00 66
e-post: fantomen_mia@hotmail.com
hemtelefon: 0371–470 09

komminister i Unnaryd och Femsjö

telefon: 0371–600 52

DIAKONER

diakon

telefon: 0371–461 15
mobil: 072 238 20 23
e-post: anna-karin.samuelsson@svenskakyrkan.se

diakoniassistent
Pär Petersson
telefon: 0345–197 44
e-post: par.petersson@svenskakyrkan.se

KANSLI

kyrkokamrer
Eva Liwenius
telefon: 0345–197 43
e-post: eva.liwenius@svenskakyrkan.se

förvaltningsassistent

telefon: 0345–197 39
e-post: ann-charlotte.nykvist@svenskakyrkan.se 

KYRKOMUSIKER
kyrkomusiker i Hyltebruk
Susanne Hirell
telefon: 0345–197 45
e-post: susanne.hirell@svenskakyrkan.se

kyrkomusiker i Långaryd
Regina Burton
telefon: 0371–460 10
e-post: regina.burton@svenskakyrkan.se

kyrkomusiker i Femsjö
Kristina Lindstén
telefon: 0345–197 47
e-post: kristina.lindsten@svenskakyrkan.se

kyrkomusiker i Unnaryd
Andreas Ahonen Welinder
telefon: 0371–601 42
e-post: andreas.ahonenwelinder@svenskakyrkan.se

BARN OCH UNGA

församlingspedagog och informatör
Petter Bäckman
telefon: 0345–197 42
mobil: 070 290 75 89
e-post: najadus@live.com

församlingsassistent
Pia Johansson
telefon: 0345–197 46
e-post: pia.c.johansson@svenskakyrkan.se

VAKTMÄSTARE

arbetsledande vaktmästare
Kenneth Johansson
telefon: 0345–197 31
e-post: kenneth.j.johansson@svenskakyrkan.se

KONTAKTUPPGIFTER

Kyrkogatan 5, 314 31 Hyltebruk, telefon: 0345–197 40
e-post: hyltebruks.pastorat@svenskakyrkan.se
postadress: Box 4, 314 21 Hyltebruk
hemsida: svenskakyrkan.se/hyltebruk (kommer snart)

Stallvägen 12, 314 92 Långaryd, tel. 0371–461 01

Norra vägen 1, 310 83 Unnaryd, tel 0371–601 23


