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

Nr: 8,  mars - maj 2014

Det är kanske lite för optimis-
tiskt att tänka på sådant precis 
i början av februari, som det är 
när jag skriver de här raderna, 
och snön ligger tjock över 
Remma, men den här texten 
ska handla om sådd, frön och 
tillväxt. Och faktiskt är det så 
att det är nu som vi ska börja 
pilla ner vårens första frön i en 
kruka på fönsterbrädan. Det är 
en galenskap, ett trotsigt hopp, 
att så vårens frön, de som ska 
blir sommarens blommor, redan 
nu. Nu när vintern ligger vit och 
vacker utanför fönstret och jag 
har kastat upp snö mot stenfo-
ten för att minska draget under 
mina kalla golv.

En av de största nyheterna i 
det här numret är att vi har ett 
nytt församlingsblad. Långa-
ryds och Färgaryds pastorat har 
gått i graven och tillsammans 
återfötts som Hyltebruks pasto-
rat. Det nya församlingsbladet 
heter Senapskornet efter en av 
Jesu liknelser där han berättar 
att Guds rike är som ett litet frö, 
ett senapskorn, som planteras 
i en åker och ur det lilla fröet 
som planterades växer ett stort 
träd. Vår nya präst Mia Schulz 

Wigelsbo utvecklar den tanken 
i själva Senapskornet, men redan 
nu kan vi ta den bilden med oss 
– att något litet, planterat med 
ett trotsigt hopp, kan växa till 
något stort och underbart.

Så är det ju till exempel med 

Långaryd-Landeryd i Samver-
kan. Visst har det länge funnits 
starka och livskraftiga fören-
ingar i Långaryd och Landeryd. 
Men själva enandet kom först i 
kampen för att bevara Höstro, 
Solgläntan och Nyby skola. Och 
tänk så mycket gott som har 
kommit ur den kampen och det 
enandet! Bland annat det här 
SOCKENBUDET som du håller 

i din hand. 
Söndagen den 11 maj firar 

vi 20-årsjubileet av Höstros 
tillbyggnad med en frilufts-
gudstjänst och allsång utanför 
Höstro. Kampen om Nyby skola 
förlorade vi, men i det långa 
loppet verkar det visa sig att vi 
stod på rätt sida eftersom man 
nu river sig i huvudet och undrar 
hur de stora barnkullarna som 
är på väg in på Landeryds skola 
ska få plats.

Mycket storslaget och fan-
tastiskt sker i det lilla och tysta. 
Det här numrets bygdeprofil är 
Vivan Gustafsson från Lande-
ryd, en eldsjäl som bland mycket 
annat gör en stor insats bland 
flyktingarna i Landeryd. Det är 
att plantera ett frö för ett bättre 
samhälle.

Ur kampen, det lilla fröet 
planterat i trotsigt hopp, kan 
något stort och vackert växa. I 
Remma är det gott om sten, men 
mellan stenarna är jorden god.   
De där knytnävsstora stenarna 
som tycks växa i jorden här 
heter för övrigt just ”kamp” på 
långarydsdialekt.

Den lilla grodden på fönster-
brädan prunkar snart i trädgår-
den! 

Petter Bäckman i Södra Remma
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BIRGITTA HOLMÉN 

0345-130 10

L E D A R E N 
Text och foto: Petter Bäckman

Historisk familjedag 18/5
Kl. 10 Gudstjänst där Mia och Petter visar 
Långaryds kyrkas dolda skatter.

Kl. 11 och kl. 14 Dramatiserad visning ”I 
långarydssläktens fotspår”. 
Biljett 120 kr, inkl våffla i Jansberg. 
Förbokas via www.langaryd.se eller 070-616 
36 82.

Kl. 13 Familjedag i Jansberg. Historiskt pyssel, 
tillverka sälgpipor m.m och träffa historiska 
karaktärer.  Fika. 
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K A L E N D A R I U M 
LÅNGARYD/LANDERYD MARS - MAJ 2014

26/2 kl.18:30 
Filmafton i NTO-gården, Långaryd. 
27/2 kl. 19
Årsmöte Långaryds IF. Klockarevallen Varmt 
välkomna, vi bjuder på fika.
5/3 kl. 14.30
Benny Svensson, dragspel och sång. 
Kaffe 20 kr. Höstro. 
5/3 kl. 18:30 
Årsmöte med Långaryd-Landeryd i Samverkan 
hos Systrarna i Köket, Ekhult. 
10/3 kl. 18 
SPF-möte i Nyarps bygdegård.
10/3 kl. 18:30 
Årsmöte Långaryds Samhällsförening 
hos Systrarna i Köket, Ekhult.
19/3 kl. 14.30
Bröderna Lundberg med Håkan Svensson. 
Dragspel och sång. Kaffe 20 kr. Höstro.
20/3 kl.12 
Sopplunch i Landeryds församlingshem. 
21/3 kl. 18-21 
Fritidsgård i Nyarps bygdegård.  
Kvällsmat, kiosk, maskerad och pyssel.
23/3 kl. 15
Livsloppet startar med gudstjänst kl 15 i Landeryds 
kyrka. Tipsromenad efter till förmån för Svenska 
kyrkans internationella arbete. 
30/3 kl. 14-15
Start för Trimcyklingen. 
Klockarevallen, våffla och tipsfrågor. 
1/4 kl.19 
Årsmöte med Långaryds hembygdsförening i 

Långaryds församlingshem. 
Kåseri av Maria Schulz Wigelsbo. Servering.
2/4 kl. 14.30
Bo Carlsson berättar om och sjunger 
Dan Anderssons visor. Kaffe 20 kr. Höstro. 
13/4 kl. 15-17
Majblommedag i Nyarps bygdegård.  
14/4 kl.18 
SPF Vårfest i Nyarps bygdegård. Anmälan till maten, 
ring Bengt-Åke eller Lilly. 
15/4 kl. 17 
Vägstädning i både Långaryd och Landeryd. Samling 
vid Klockarvallen respektive Stationen.  
16/4 kl. 14.30
Hjälpmedelscafé. Kaffe 20 kr. Höstro.
24/4 kl.12 
Sopplunch i Landeryds församlingshem.
25/4 kl. 17-19 
Klädinsamling till Erikshjälpen i Långaryds 
församlingshem. Se Senapskornet. 
26/4 kl. 9-12 
Klädinsamling, Långaryds församlingshem.
30/4 kl. 19 
Valborgsmässofirande vid Nyarps bygdegård.
1/5 kl.17 
Körens 1:a majfirande i NTO-gården Landeryd. 
3/5 kl. 9 
Vårstädning i Jansbergs hembygdspark. 
Deltagarna bjuds på fika och lunch.
7/5 kl. 18 
Vandring, Vekavägen mellan Färgebro och 
Gassljunga. Samling i Färgebro. Vägvisning från 
Unnarydsvägen vid Färgaryd. Medtag fika.

10/5 kl.10 
Loppis i Nyarps bygdegård. Nytt för i år – Växtloppis. 
11/5 kl. 15
20-årsjubileum för Höstros tillbyggnad, firas med 
friluftsgudstjänst och allsång, Höstro.
18/5
Visning och gudstjänst i Långaryds kyrka. 
Dramatiserad visning i Långarydssläktens fotspår.
Familjedag i Jansberg. Se ruta på framsidan.
21/5 kl.18:30 
Vandring med guidning i den gamla Trumslagarbyn 
Givabo. Samling i Givabo, vägvisning från vägen 
Långaryd-Höljeryd. Medtag fika.
28/5 kl. 14.30
Underhållning med Ingmari Assarson, 
dragspel och sång. Kaffe 20 kr. Höstro.
4/6 kl.18
Vandring i Kindhult. Samling vid Kinnareds affär. 
Medtag fika. 
6/6 kl. 10 
Nationaldagsfirande och Brännbollsturnering på 
Klockarvallen. 
8/6 
Kyrkokörens vårkonsert i Långaryds Kyrka.
14/6
Samhällsföreningarna bjuder på resa till Liseberg. 
19/6 kl. 9 
Lövbrytning i Jansberg och klädning av 
midsommarstången vid Höstro kl.18
20/6 
Midsommarfirande vid Höstro.

Missa inte!
Nyarpsläger 8-10/8.

Långaryds marknad 31/8.
Boka datumen redan nu! 

Mer information kommer i nästa 
nummer.

Vill du skänka grejer 
eller växter till 

Bygdegårdens loppis?
Vi tar tacksamt emot gåvor. Har 
du något du vill skänka går det 

bra att höra av sej till oss i Nyarps 
Bygdegårdsförening. 

Eva 0371-430 49
Ann-Marie 0371-461 42 

Kerstin 0371-462 39

Fotbollsskolan i Landeryd
Fotbollskolan drar igång 

den 7/5 kl 17.30. Vi håller till på 
Linnehov i Landeryd. 

Välkommen! GoIF

MC-rally Bolmen runt 
24/5

Start kl 13 från Nyarps Bygdegård. 
Rundan är ca 16 mil. 

Fika serveras vid start/mål samt finns 
att köpa utmed rundan. Matbiljett 

kan köpas vid start.

Välkommen att delta i rundan eller 
titta på motorcyklar och ta en fika.

Frivillig startavgift går till Prostata-
cancerfonden. Arr: Geddas Cycle Parts
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H I S T O R I E C A C H I N G
Text: Birgitta Holmén 
Foto: Sofia Lindstedt

Den här gången var det femton per-
soner som lyckades hitta vår gömda 
skatt och har nu utökat sina historiska 
kunskaper.  Lådan med beskrivningen 
av en åskvigg, låg vid den gamla slip-
stenen för flintyxor, på gården Norra 
Landeryd. 

I förra numret hade tecknet för 
grader i koordinaterna fallit bort. Vi 
beklagar det, men tecknet för grader 
skall knappas in efter de två första siff-
rorna, i detta fall efter 57 respektive 13.

Nästa historiecache finner du på en 
sägenomspunnen plats.  

Tur i dragningen hade Erik Larsson, 
Södra Åkershult i Landeryd som får en 
valfri Långarydsbok i pris. 

Dags igen för ny jakt 
på bygdens historia

Om du vill ha chansen att vinna en 
valfri Långarydsbok skriver du ditt 

namn och adress i loggboken som du 
finner på platsen tillsammans med 

den historiska beskrivningen.

Senast den 1 maj!

Här är koordinaterna 
som visar vägen enligt 

VGS 84

N 57° 00.285
E 13° 24.600

Josefin Johansson är komiker och 
artist. Hon har bland annat varit pro-
gramledare för olika program i Sveri-
ges radio P3 och har även medverkat 
i tvprogram som SOS Ambulans i Svt, 
Extra! Extra! i TV3 och Gabba Gabba 
i SVTB. Hon hörs just nu i Helt Sant! 
-ett humorprogram för barn varje 
söndag 10.33 i Sveriges Radio P4. 

Stubbabo är beläget tre kilometer 
från närmsta granne, Landeryd. Som i 
sin tur ligger en mil utanför Hylte. Som 
är en timme med buss från Halmstad. 
Det var inte skitlätt att fika med kompi-
sar, komma hem från discot eller träffa 
Chris eller Clark eller Conny eller 
vem jag nu var kär i den veckan. Men 
det var där jag växte upp. Och med 
begränsningar kommer kreativitet. 
Om jag inte hade några vänner att leka 
med den dan, fick jag hitta på några. 
Detta gjorde mig mycket fantasifull, 
men något världsfrånvänd. 

När mamma hade berättat att vi till-
hörde världens största släkt och åkte på 
den stora släktträffen 1991 i Långaryds 

kyrka, var jag nio år och 
tänkte: Oj är detta min 
släkt, hur ska alla få plats 
på julafton? 

Men det har också 
tjänat min karriär med 
denna fantasi plus stora 
släkt. När jag jobbade på 
P3 kunde jag fylla många 
radiominuter med bus-
ringningar till Prinsarna 
Max och Andreas von 
und zu Lichtenstein och 
fråga dom, eftersom vi 
är släkt, om jag kunde 
komma och hälsa på - ett 
par månader. Även om 
det var svårt att övertyga 
mina kollegor om att jag, världens ble-
kaste och rödlätta människa, skulle 
vara släkt både med Titiyo och Thå-
ström. 

Men det är jag. Stammande från 
Långaryds församling. Och det har 
tydligen satt större avtryck i mig än jag 
trodde. 

För här sitter jag nu, som frilan-

sande komiker i min lilla lägenhet i 
Aspudden i Hägersten utanför Stock-
holm. Och det slår mig att jag bosatt 
mig i ett hus i en by en bit från sam-
hället som ligger bredvid förorten som 
ligger utanför storstan. 

Slipstenen för stenyxor vid gården Norra Landeryd.

S L Ä K T K R Ö N I K A N
Text: Josefin Johansson 
Foto: Mattias Ahlm
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B Y G D E P R O F I L E N  – 
V i v a n  G u s t a f s s o n
Text: Jens Bøggild 
Foto: Privat

Häromdagen hade Hallandspos-
ten på Hyltesidan en rubrik som sade 
”Hylte behöver vässa profilen.” Det 
handlade om hur vi skall marknads-
föra vårt närsamhälle och tala om för 
världen hur attraktivt här är. Kon-
sultbyrån som har gjort en rapport om 
det konstaterade att människor som 
man pratat med här känner stor pas-
sion och entusiasm för sin bygd. ”Det 
finns en stark känsla av identifiering 
i lokalsamhället… beroende av män-
niskorna bakom och deras positiva 
attityd”, skrev man. 

Det är sant att man lätt upptäcker 
människor här som är riktigt aktiva 
för samhället och för medmänniskan. 
En av dem är Vivan Gustafsson som 
Karl-Gustav Lindbäck pekade på i 
förra numret av närvarande lokaltid-
ning. 

Vivan har bott i Landeryd sen 1967 
i det huset på Tallvägen som hon och 
hennes blivande man, Sune, byggde 
innan de gifte sig. På den tiden skulle 
man ju ha en bostad innan man lagli-
gen och dygdesamt flyttade ihop. Men 
sen gifte de sig också det året. Den 
gången fick också en hustru med auto-
matik sin mans efternamn och det var 
för Vivan både enkelt och lite besvär-
ligt. Hon är nämligen född Gustavsson 
med v alltså. Så hon behövde inte bro-
dera nya initialer på linne och annan 
utstyrsel. Men det fanns då någon som 
trodde att de inte var gifta, när de flyt-
tade in i sitt hus. Det var då det. 

Född i Nyarp
Vivan är född i Nyarp, har gått i 

Nyby skola och har på både fädernes 
och mödernes sida äkta småländska 
rötter ner i myllan som ju för resten 
aldrig har varit varken tjock eller fet i 
Småland. Men på en lantgård är hon 
född och har alltså fått lära sig vårt 
gamla kulturbärande bondeliv. Där satt 
man aldrig med armarna i kors, men 
hade alltid att göra, och var det inte hos 
sig själva så var det alltid någon granne 
som behövde en hand. Det är det där 

med identifiering i lokalsamhället.
Nu blev inte Vivan bondmora, 

men gick kontorsvägen med jobb hos 
Skandinaviska Elverk i Smålandsste-
nar, på Värnamo Nyheters redaktion 
i Hyltebruk och sen ganska många år 
hos Wahlströms Bil AB. Nå ja, hon 
var också Bibliotekarien några dagar i 
veckan då det fanns bibliotek i Lande-
ryd. 

Lokalt engagerad
Hemma var det inte stilla heller. 

Barnen Thomas, Annika och Emma 
gav liv och glada dagar, så det var 
egentligen en dum fråga jag ställde om 
Vivan hade någon hobby. Hur skulle 
det ha blivit tid med det? Nej men 
engagemang i lokalsamhället det blev 
det minsann. Prosten Berggren bad 
henne bli kyrkvärd och honom kunde 
man inte säga nej till. Kyrkan och vår 
gudstjänst har från hennes barnsben 
varit en naturlig del av livet, så det var 
inte svårt att säga ja. 

Syföreningen har också en väsentlig 
plats och sen är Vivan så kallad med-
lemsansvarig i vår lokala mycket aktiva 
SPF (Sveriges Pensionärs Förbund). 
Det vill säga att hon är kontaktperson 
för och tar hand om alla oss som är 
medlemmar eller som kan tänkas bli 
medlemmar. 

En styrelsepost i Reumatikerförbun-
det skall också få plats i almanackan. 

Medmänniska 
Sen är det ett särskilt engagemang 

som har kommit till Vivan och som 
väcktes av maktpolitiska skäl. När f.d. 
Jugoslavien upplöstes och det blev 
ett hänsynslöst inbördeskrig kom det 
flyktningar till oss från Kosovo. Männ-
iskor som hade förlorat allt och upp-
levt det ofattbara. En del av dem fick 
en stunds vila och fred i Landeryd och 
Vivan och Sune fick förbindelse med 
en kosovoalbansk familj och bjöd hem 
dem. Migrationslagarna upplevdes inte 
speciellt smidiga, men även om famil-
jen på snirkliga vägar hamnade och 
kunde bosätta sig och arbeta i Norge 
så utvecklades förbindelsen till en vän-
skap som består. Det samma gäller för 
ett par som fick fly från terror i Colom-
bia. De har sen länge varit bosatta och 

Vivan Gustafsson
Ålder: Född 1942
Familj: Gift 1967 med Sune, många 
år anställd hos Pyrus. 
Barnen: Anders, Annika och Emma 
med svärbarn Camilla, Gunnar och 
Daniel och fem barnbarn.
Husdjur: Två snälla katter.
Utbildning och yrke: Skola i 
Nyby, realskola i Hyltebruk. Jobb i 
Smålandsstenar och Hyltebruk plus 
bibliotekarie i Landeryd
Intressen: Man och barn 
naturligtvis och barnbarn. Ansvar 
i lokalsamhället. Kyrka och 
föreningsverksamhet. Hjälp till 
medmänniskor som har kommit hit 
som flyktingar.
Vem vill du läsa om i nästa 
nummer?
Helge Nydén, duktig fotbollspelare i 
unga år
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jobbat i Gislaved, men när nu förhål-
landen i deras fädernesland har för-
bättrats så bjöd de Vivan följa med på 
en semester dit. Det var förra året och 
blev en upplevelse för livet. 

Själv kommer jag ihåg att vi i mitt 
hem i Köpenhamn, när jag var liten 
pojke under kriget, hade judiska lands-
män boende i väntan på flyktmöjlighet 
över Öresund. En flykt som lyckligtvis 
kunde genomföras också tack vare att 
någon i hemlighet hade varit i Stock-
holm och pratat med statsministern 

för att säkra att Sverige nu ville ta emot 
dessa danskar och inte bara skicka dem 
tillbaka. Det är minsann viktigt att 
någon vill ta emot och hjälpa. 

En hjärtefråga
För Vivan blev det inte bara dem 

från Kosovo och Colombia som blev 
ett engagemang. Hon är med i en krets 
som hjälper de asylsökande som vi har 
boende i Landeryd i dag. Man samlar 
in praktiska saker mest kläder och det 
kan vara nog så behövligt med vinter-
plagg när man kommer från Afrikas 

värme till vårt klimat. Alltså vänd er 
gärna till Vivan om ni har något extra 
som en annan kan få nytta av. Det 
hamnar omedelbart på rätt ställe utan 
byråkrati och omkostnader.  

Vi har en gammal tradition från Fat-
tigsmålands tid att man delar med sig 
och tar emot dem som behöver. Den 
traditionen skall vi vara glada för i vårt 
fina lokalsamhälle och den sortens pri-
vatentusiaster skall vi vara stolta över. 

Min farmor Ida Pernilla föddes 1856 i 
stora Håknaryd som ett av Carl Mag-
nusson och hans hustrus många barn.  
1880 blev Ida mor till en dotter som 
fick namnet Ester. I kyrkböckerna står 
”fadern okänd”, kanske försvann han 
till Amerika. Ida blev ensam med Ester. 
När jag sitter i Långaryds kyrka och 
klockorna ringer samman, då tänker 
jag ofta på farmor: här var farmor döpt 
och konfirmerad, kanske var hennes 
tankar att stå brud i denna kyrka och 
denna bygd som hon älskade. 

Så formades inte Idas liv. Hennes 
syster Brita Lisa var gift i Kullhult i 
Femsjö med Per Nilsson. De hade 
fem barn Axel, Karl, Anna, Alma och 
Viktor. Men i slutet på 1880 dog Brita 
Lisa och farmor Ida flyttade med sin 
lilla Ester till Kullhult för att taga hand 
om Brita Lisas familj. Men efter något 
år dog både Viktor och Ester i difteri. 

Min farmor gifte sig med Per Nils-
son som sedermera blev min farfar. 
Barnaskaran utökades med ytterligare 
två barn, Hilding och Hilda. Min far-
fars stora begåvning och redbarhet togs 
mycket i anspråk, både som nämnde-
man och ordförande inom pensions-
nämnden i kommunen. Då föll det på 
Idas lott att sköta barn, hem, djuren 
och gården. Tydligen fanns ingen tid 
eller möjlighet att företaga en resa till 
Håknaryd, men farmor längtade alltid 
dit. 

Detta fick jag alltid höra talas om 
när farmor på ålderns höst blev min 
barnvakt. Nästan vid landskapsgrän-
sen till Halland fanns en bäck som 
glittrade, glänste och porlade. Ofta 
bad jag farmor ”vi går till bäcken som 
porlar”. På vägen dit och därute berät-
tade farmor om sin ungdom och sina 
vänner i sitt kära Håknaryd som hon 
aldrig fick återse. Hon dog i januari 
1949     

Men hennes berättelser rörde sig i 
Viken, Åker och Håknaryd. Ofta sjöng 
hon en sång som Bernhard i Åker 
sjöng. Den var såhär: Tidigt med solen 
jag följer min hjord ifrån by’. Sjunger 
min psalm, och små fåglarna spela i 
sky’, medan jag vallar i skogen. Själv 
är jag liksom det värnlösa lammet i 
skog. Men jag har också min herde, 
han följer mig nog. Medan jag vallar i 
skogen. 

G Ä S T K R Ö N I K A
Min farmors längtan till Långaryd
Text: Barbro Wahlström 
Foto: Privat

Ida Pernilla Nilsson med sin familj.

Tidigt med solen av PE Rudebeck



6

Inför detta nummers Företagspro-
fil besöker vi ett skimrande vackert 
och vinterskrudat Åkershult vid Lan-
deryd och hittar inte bara ett utan två 
företag: Proträd och Åkershult Träd-
gård, båda inom skogs- och trädgårds-
näringen. Bob Looijen förestår Pro-
träd och Anne van Hirtum Åkershult 
Trädgård, makarna är företagare, för-
äldrar och holländare. Alltid pigga på 
utmaningar, projekt och med ett gott 
råd och en hjälpande hand. De älskar 
Naturen med stort N - och arbetet 
med att kultivera den och därmed 
berika människors samspel med natu-
ren. 

För att förverkliga visionerna på 
mera naturnära vis och med mera plats 
och biologisk mångfald lämnade de 
Nederländerna, som Holland ju egent-
ligen heter, för tre år sedan. Med en 
befolkningstäthet på 395, mot Sveri-
ges 22 invånare per kvadratkilometer, 
är utgångsläget för att skapa sig ett liv 
i större samklang med naturen och för 
att arbeta kreativt inom trädgårds- och 
skogsnäringen mycket annorlunda här.

Proträd
Proträd är ett sedan flera år fung-

erande och utåtriktat företag med 
kunder och uppdrag i större delen 
av Halland och Småland. Bob som 
är utbildad arborist med specialitet i 
arbete med klättringsteknik utför pro-
fessionell beskärning, underhåll och 
fällning av träd. Han gör även bedöm-
ningar av hälsotillståndet och nödvän-
diga åtgärder för viktiga solitärträd 
(solitär = ensamväxande). Det kan vara 
frågor om röta och andra sjukdomar 
som kan försvaga träds livskraft. Kund-
kretsen inkluderar kommuner och pri-
vata skogsägare, parkförvaltningar och 
företag. Överallt där det behövs speci-
alkompetens omkring beskärning och 
svåra avverkningar; i stadsmiljö och 
trafik eller nära byggnader som riske-
rar att skadas. Man kan säga att Bob 
är specialiserad i att arbeta på trånga 
arbetsplatser. I Proträd förenar Bob det 
praktiska arbetet med det rådgivande 
och vid uppgifter som ställer krav på 

utökad säkerhet och assis-
tans träder Anne till, för 
att arbetet med motorsåg 
och linor på hög höjd skall 
kunna utföras säkert. 

Att vara arborist
 Bob är landskapsin-

genjör och har specialise-
rat sig i trädvård med en 
utbildning som arborist 
och trädtekniker. Han har 
även utbildat sig inom 
fotografering och har ett 
stort intresse för natur och 
naturvård. I Nederländerna 
har jobbet som landskapsingenjör varit 
en stor del av arbetet, men här i Sve-
rige har hans yrke som arborist rönt en 
del uppmärksamhet. Här är arborist en 
tvåårig yrkeshögskoleutbildning och 
en arborist ägnar sig åt trädvård med 
samspelet mellan människan och träd 
som en röd tråd i arbetet. De måste 
också ha goda kunskaper om trädets 
funktion, anatomi, biologi och livs-
miljö. 

En rådgivande/konsulterande arbo-
rist gör inventeringar och riskbedöm-
ningar av större trädbestånd och soli-
tära träd på privata ägor, kyrkogårdar 
och i parker och andra stadsmiljöer 

medan en klättrande arborist beskär 
och fäller träd. Så det är viktigt att 
vara vid god fysik, tycka om att arbeta 
utomhus under alla årstider och vara 
beredd på att arbeta på hög höjd.

Åkershults trädgård
Åkershult Trädgård är under upp-

byggnad och har de senaste åren 
importerat och sålt trädgårdsväxter, 
på Unnaryds Marknad, Tågdagarna 
och andra evenemang i bygden. Sedan 
2013 sker även försäljning från gården 
i Åkershult. Bob och Anne har byggt 
om gårdens gamla brygghus till kafé 
och rest ett stort vackert växthus där 
man kan njuta av en kopp kaffe och 
holländska sirapsvåfflor en vacker 
sommardag när man är på jakt efter 
växter och goda råd. Eller bara är ute 
på en av sommarens fina utflykter.

I trädgården har det gjorts ett stort 
arbete med att anlägga rabatter och 
olika trädgårdstyper som kommer att 
kunna visas till våren. 

Naturen i Åkershult hyser bland 
annat sällsynta, vilda orkidéarter som 
Anne har inventerat, välbevarade ängar 
med rik biologisk mångfald och stigar 
med både utsikt och lummig skog för 
strövtåg. 

Närheten till Landeryd och Krösa-
tåget, Nissastigen och den framtida 
cykelleden i Långaryd gör Åkershult 
till ett välkommet – och säkert välbe-
sökt -nedslag på utflyktskartan. 

Anne är designer och konservator 
av trädgårdar och parker. I Neder-
länderna, som Holland ju egentligen 

FÖRETAGSPROFILEN
En företagsam resa: Åkershult Trädgård och Proträd
Text: Lisa Rimestad Foto: Bob Looijen och Pleyni Looijen

Arbetsplats på hög höjd.

Det nya växthuset och det gamla brygghuset, blivande café.
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heter, designade och anlade hon träd-
gårdar åt privatpersoner, företag och 
kommuner och utförde bland annat 
inventering och utvärdering av en lång 
rad historiska trädgårdsmiljöer kring 
slott och herrgårdar. Viktigt för hur vi i 
vårt samhälle tar hand om vårt kultur-
arv med andra ord. 

Sedan flytten till Landeryd för tre 
år sedan arbetar hon på ett landskaps-
arkitektkontor och pendlar till Halm-
stad två dagar i veckan. Så gården, 
Proträd och Åkershult Trädgård är 
både en dröm som gått i uppfyllelse 
och en naturlig vidareutveckling av ett 
intensivt och mångfacetterat arbetsliv i 
Nederländerna.

Företag i Holland och i 
Sverige
Förutsättningarna för att driva 

företag i Sverige och i Nederländerna 
skiljer sig en hel del. Det har bland 
annat att göra med de grundläggande 
geografisk-topografiska skillnaderna. 
I Nederländerna är plats och odlings-
yta en knapp resurs. Man måste, som 
Anne och Bob uttrycker det, vara inn-
ovativ med mark och vatten. I Sverige 
finns det gott om plats, så vi upplever 
kanske inte samma omedelbara behov 
att bevara och ta tillvara mark, skog 
och äng. Stora delar av Nederländerna 
är däremot uppbyggt av mark som 
under mer än 1000 år erövrats från 
hav och våtmarker genom utdikning, 
konstruktion av vallar, kanalbyggnad 
och så vidare. Då hälften av landet idag 
ligger under eller strax över havsnivån 
finns det en lång tradition som sam-
hälle att organisera skyddet av natur-
resurserna och befolkningen.

Projekten i Nederländerna utfördes 
på jämförelsevis små ytor och Anne 
och Bob hade då inga egna maskiner 
utan hyrde in allt efter behov. De berät-
tar att kunden i en trädgård på 7 x 9 
meter hade önskemål om en stenbelagd 
terrass, bevattning, en mobil sandlåda, 
grillplats med utekök, mycket plan-
tering och naturstenplattor – och det 
fick de! Och i arbetet med de historiska 
parkerna var bevarandet av arter cen-
tralt. Vi gjorde allt för att bevara alla 
vitsippor och när vi kom hit till Lande-
ryd, fanns de överallt, säger Anne.

I det nya landet
Anne och Bobs hem i Åkershult 

ligger högt med fin utsikt över nejden, 

man kan förstå att de valt sitt nya hem 
med hjärtat. Föräldrar och barn, hund, 
katt och sköldpaddor trivs med både 
sommar och vinter. Man kan också 
förstå att vägen till ett fungerande före-
tagande i ett annat land måste vara 
lång. Det kan vara svårt att veta vad 
skillnaden är på led, gata, stig, stråk 
och väg. Eller grus, makadam, singel, 
ör, sten och krossten.

Som kuriositet kan vi nämna att det 
närmast är en tillfällighet att makarna 
kom just till Landeryd. Det var när 
Hylte Kommun deltog i en mässa i 
Nederländerna som Anne och Bob fick 
upp ögonen för gruppen från Hylte. 
Det ledde till ett första besök där de 
introducerades till många fina platser, 
intressanta människor och, inte minst, 
gården i Åkershult.

Årets nystart
I oktober belönades tre års intensivt 

arbete med priset ’Årets Nystart’ som 
delas ut av Länsstyrelsen varje år för 
att visa på förebilder och goda exem-
pel på god företagsamhet bland perso-
ner med utländsk bakgrund. Anne van 
Hirtum och Bob Looijen mottog priset 
för Årets Nystart och ur motiveringen 
kan man läsa: 

 Kombinationen naturupple-
velse, försäljning, förtäring och 
kvalificerade trädgårdstjänster 
skapar en affärsidé som lockar 
turister från när och fjärran 
såväl som lokalbefolkning. Ge-
nom att med nya ögon betrakta 
de halländska tillgångarna har 

företaget byggts på en idé som 
mycket väl sammanfaller med 
visionen om en upplevelsebase-
rad besöksnäring och en levande 
landsbygd med öppna landskap’.
Resan in i det nya landet har bjudit 

på, inte minst språkliga, utmaningar, 
men som Anne säger, här är männ-
iskor praktiska och vi provar på 
mycket vi aldrig skulle gjort i Holland. 
Man får vara beredd på förnyelse och 
på att möta det oväntade i ett nytt land. 
Bob och Anne är sociala och öppna 
och träffar många människor i jobb 
och skola samt vid aktiviteter med 
sina barn. De deltar i nätverk och finns 
alltid på plats vid marknader och andra 
lokala evenemang. Cykelfesten i Lång-
aryd-Landeryd förra året var en kultu-
rell nyupptäckt, och i jaktlaget har Bob 
funnit en ny och oväntad gemenskap 
att trivas i. Anne sjunger i Långaryd-
Landeryds kyrkokör, spelar i Lyran i 
Hyltebruk och är med i Kreativa Bol-
menbygden. 

Så efter tre års arbete med utgångs-
punkt i trädgård, skog och landskap är 
de väl insatta i villkoren för att arbeta 
och leva på landsbygden. 

Väl mött i Åkershult!

Åkershult hittar ni strax utanför Landeryd, man 
känner igen gården med det gula huset uppe på 
backen till vänster när man kommer från Nissastigen 
och Långaryd. Här finns växthus och till våren även 
café både inomhus och ute i trädgården.
www.protrad.se

Bob, Peer, Anne och Bram.
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Lars Karlsson föddes den 14 
november 1849, son till hemmansä-
garen Carl Magnus Johannesson och 
Nilla Katrina Lorensdotter i Långa-
ryds Skattegård. Under tidigt 1900-
tal var han biträdande vaktmästare 
i Långaryds kyrka. Han har givit 
namn åt Lassa källa och hämtade 
hälsobringande vatten ifrån Ögonkäl-
lan till dem som önskade. 

När Lars var sex år dog hans pappa 
och Nilla stod ensam med tre söner, en 
dotter och ett barn på väg som föddes 
fem månader efter faderns död.

Nilla gifte om sig 1865 med änk-
lingen Anders Nilsson från Södra 
Sotaryd och två nya syskon föddes. 
Kvar på gården i Sotaryd hade Anders 
sju barn i livet, något äldre än Nillas 
barn. De yngsta bodde ett tag kvar hos 
den äldste brodern och en syster som 
gift sig och tagit över halva gården. Så 
småningom spreds de som pigor och 
drängar på olika gårdar i Sotaryd och 
grannbyar.

De besökte nog fadern en hel del då 
ett uttryck levt kvar efter Nilla, ”mina 
och dina barn slår våra”. Med samman-
lagt 14 telningar, visserligen i skiftande 
åldrar, så hade nog Nilla händerna fulla 
med arbete. 1886 blev hon änka igen 
och flyttade sedan till en liten stuga 
som låg på gärdet mellan Prästgården 
och Skattegård.  

Klockringare
Som 20-åring tog Lars Karlsson jobb 

som järnvägsarbetare ”rallare” runt om 
i landet. Platser som Stockholm, Kop-
parberget, Domnarvet, Skåne, Ljusdal, 
Norrland och några till är nämnda. 
Under alla år är gården i Skattegård 
och sedan Nillas stuga den plats han 
räknade som sitt hem. 1888 reste han 
till Californien och kommer åter våren 
1900. Två månader senare dog Nilla.

Lars fortsatte med arbete på olika 
orter, i Skåne, i Köpenhamn med flera  
platser men återvände alltid hem emel-
lan. Så småningom började han arbeta 
i sockenkyrkan som något slags biträ-

dande kyrkvaktmästare till ”Gustav 
på Sjöbo”. Han brukade trampa orgeln 
i kyrkan, ringa i kyrkklockorna och 
gräva gravar. Det berättas att han inte 
var så intresserad av vad prästen hade 
att säga så ibland gick han hem en 
stund när prästen gick upp i predik-
stolen. Han visste på ett ungefär hur 
länge predikan varade och gick tillbaks 
till kyrkan när det var dags att trampa 
orgeln för psalmen efter predikan.

Rävringare
Jakt och fiske var Lars Karlssons 

stora intressen. Han brukade ofta 
”ringa räv” tillsammans 
med Norén i Håknaryd. 
Fisket bedrev han oftast 
uppe vid Vielången dit 
han vandrade så ofta att 
vägen dit brukade kallas 
”Lars Karlssons fiskeväg”. 
Under dessa vandringar 
brukade han stanna 
till och dricka vatten i 
en källa strax intill den 
gamla benstampen. Den 
brukar därför kallas 
”Lassa källa”.

Även en annan källa 

kallades vid samma namn, den låg 
strax nedanför hans stuga och tjänade 
som hushållets brunn. Denna källa är 
numera försvunnen genom dikning 
och andra åtgärder och går inte att 
finna i dag.

Stugan bestod av storstuga och en 
kammare. Det fanns även ett utrymme 
som skulle vara kök men då detta sak-
nade eldstad användes det inte, i varje 
fall inte på vintern. Lars använde i 
huvudsak bara storstugan.

Vattenbringare
Lars Karlsson beskrivs som en stor 

humorist. Han var svag för starka 
drycker vilket ställde till det för honom 
ibland. Det var ofta ”fest” i stugan och 
traktens barn hade roligt åt gubbarna 
som vinglade hem efter avslutade sup-
kalas. Den 14 november, Lars födelse-
dag, kunde man vara säker på att det 
var fest i stugan.

Under en berghäll i Skattegårds skog 
finns en källa kallad Ögonkällan som 
enligt sägen innehåller ett vatten som 
har välgörande inverkan vid ögonsjuk-
domar. Det är dock svårt att nå. Man 
får fira ner ett litet kärl i en cirka fyra 
centimeter smal springa ett par meter 
ner i berget. För att det skulle ha sin 
verkan var det viktigt att det togs upp 
en söndags- eller torsdagsmorgon före 
soluppgången. Detta var ju inte så lätt 
för den som inte bodde i närheten.

Lars Karlsson åtog sig att hämta upp 
vatten ur källan. Vid söndagens guds-

H I S T O R I S K  T I L L B A K A B L I C K 
Lars Anders Karlsson i Skattegård
Text: Birgitta Holmén och Bertil Holmén

Lars Karlsson framför sin stuga. 
Foto: Inlånat av Erling Svensson, Hyltebruk.

Ögonkällan. Foto: Leif Ekelund, Hyltebruk 2004
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Tack!
Internationella gruppen 
tackar alla som var med och 
ordnade Världens fest. Och 
tack till alla som åt, sjöng 
och köpte lotter till förmån 
för vår vänförsamling.

Tack!
Alla ideella krafter som 
spolar isen i Landeryd så att 
vi kan åka skridskor! 

Tack!
Vi i Samhällsföreningen 
och Landeryds GoIF 
tackar alla som trotsade 
vädret och deltog i 
Tomtesmygen. 

Tack!
Alla som medverkat till att 
göra vår Julbasar trevlig 
och stämningsfull! 

tjänst lämnade man honom en liten 
flaska till vattnet, samt ett kopparmynt 
som skulle lämnas i källan. Nästkom-
mande söndag kunde man hämta sitt 
vatten.

Det blev många turer till källan för 
honom. Så småningom misstänktes att 
han nog inte var så noga med vilket 

vatten han fyllde i flaskan och myntet 
kanske han hade nytta av själv. Vad 
som är sant är inte gott att veta.

Lars Karlsson somnade in 1935, 86 år gammal. 
Stugan revs efter hans död. Enligt uppgift fanns det 
endast stengrund och ett stort träd kvar på platsen. 
I dag är platsen helt uppodlad.

S ä g n e n  o m  Ö g o n k ä l l a n

På utägorna i Långaryds Skattegård, i en rämnad mindre bergs-
skreva, finns en källa som kallas Ögonkällan. För att nå vattnet 
måste man sänka ner ett litet horn eller en liten flaska fäst i ett 
snöre, för källan är djupt ner i berget och källöppningen bara några 
centimeter.

Anledningen till namnet är den att vattnet anses ha en välgö-
rande inverkan vid ögonsjukdomar. Vattnet skulle hämtas upp en 
söndags- eller torsdagsmorgon före soluppgången. Man fick natur-
ligtvis inte glömma att likvidera bergets härskare med minst en 
kopparslant.

Man tror även att en dansk krigshär, en gång i ofredens dagar, 
har haft sitt läger här och då lagt ner mycket penningar i denna 
källa.

I slutet av 1800-talet kom två drängar från orten på idén att 
spränga sönder klippan för att komma i besittning av de många 
pengarna som man trodde fanns där. Sprängningsarbetet pågick 
ungefär en halv dag och man kom ner till vattnets yta. Då fick de 
ge upp då de blev bortjagade av en otrolig mängd fladdermöss. 
Bergets herre fick behålla sina skatter. 

Det syns tydliga spår efter den åverkan drängarna åsamkade bergsklyftan. Före denna händelse gick 
det enligt uppgift åt ett fem meter långt snöre för att man skulle nå vattnet med sitt kärl. 

Bertil Holmén har kommit på ett annat sätt att få upp vattnet. Med ett långt rör, med en kula som 
ventil i ändan, kunde han vid ett besök pumpa upp vattnet ur bergsspringan så det sprutade upp ur 
överändan på röret.

Vår styrelseledamot och vän, har 
efter en tids sjukdom somnat in och 
lämnat sin hembygd och oss i stor 
saknad.

Gösta var född på en gård i Södra 
Åkershult 1939. Tillsammans med sys-
konen behöll han sitt barndomshem 
sedan föräldrarna gått bort. Dit reste 
familjerna för avkoppling och gemen-
skap från arbete på flera olika platser. 
Vid pensioneringen hade Gösta en 
konsultfirma i byggnadsbranschen. 

Kärleken till hembygden gjorde att 
han återvände 2004 tillsammans med 
sin fru Margareta.

Han kom snabbt in i föreningslivet. 
Engagerade sig i Hyltebygdens Man-
skör och gjorde som styrelseledamot 
där en stor insats. Likaså i Landeryd - 
Långaryds kyrkokör blev han en flitig, 
omtyckt och engagerad medlem.

I Långaryds Hembygdsförening var 
han redan medlem sedan lång tid till-
baka och efter flytten hem fick vi ta del 

av hans tjänster. Så småningom blev 
han suppleant i styrelsen och därefter 
styrelseledamot. 

Släkten Åhréns Hembygdsstipen-
dium, som han var med och grundade 
redan 1988, låg honom varmt om hjär-
tat.

Alltid vänlig, klok och hjälpsam 
lämnar Gösta ett stort tomrum efter 
sig - vi minns honom med glädje.

Långaryds Hembygdsförening

Gösta Åhrén - In memoriam
Text: Birgitta Holmén
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Som nyinflyttad till bygden fick 
jag förfrågan om att dela med mig 
av några betraktelser som jag gjort 
under min tid i Landeryd. Det pas-
sade mig bra eftersom att jag faktiskt 
har två händelser som jag känner ett 
behov av att dela med mig av. Men jag 
tänkte börja med att berätta om hur 
jag hamnade här. 

Jag är uppvuxen utanför en liten, 
liten by i norra delen av Skåne, inte 
större än Landeryd. Efter gymnasiet 
ägnade jag 3,5 år till att studera till 
socionom i Växjö där jag i januari 2013 
tog min examen. 

Studentlivet packades in i en hyrd 
skåpbil från Statoil och kosan styrde 
till mitt barndomshem i Skåne för att 
mellanlanda och fortsätta mitt jobb-
sökande. En utav de arbetsgivare 
som hörde av sig först var just Hylte 
kommun. Jag åkte på intervju i Hyl-
tebruk och efter några dagar blev jag 
erbjuden jobbet, vilket jag tackade ja 
till. 

Förändringen
Innan jag sökte jobb i Hylte 

kommun så visste jag inte var det låg 
och ännu mindre vilket landskap det 
tillhörde. Det senare kanske inte är så 
märkligt med tanke på att Hyltes land-
skapstillhörighet är en aning diffus. 
Men jag bestämde mig för att flytta till 
Landeryd eftersom det kändes som en 
ort som passar mig bra. Lagom stort 
och lagom ute på landet. 

Medan jag letade lägenhet och vän-
tade på att lägenheten jag bestämt mig 
för skulle bli inflyttningsbar, så bodde 

jag hos en väninna i Halmstad. Men 
sedan drygt ett halvår tillbaka är jag 
Landerydsbo. 

Studentlägenheten (eller rättare sagt 
skokartongen) på tredje våningen utan 
balkong byttes ut mot marklägenhet 
(ett halvt hus!) med egen gräsmatta. 
Nu hade jag plötsligt tre rum istället 
för ett, men med samma hyra! Utsik-
ten över universitetsparkeringen byttes 
ut mot en utsikt mot skogen. Äntligen 
hade jag naturen precis runt hörnet. 

Förödelsen 
Men en tidig sensommarmorgon 

vaknar jag av ett förfärligt oväsen. Jag 
tittar på klockan, den är halv sex på 
morgonen. Yrvaken som jag är stiger 
jag inte upp ur sängen och undersöker 
saken, utan drar täcket över huvudet 
och sover vidare. Men när klockan 
ringer en timme senare och jag tittar ut 
genom fönstret får jag förklaringen till 
oväsendet och när jag ser vad som står 
där utanför så hugger det till i hjärtat. 

En skogsmaskin står där utanför i 
full färd med att dra loss träd bakom 
mitt hus. Jag ser hur maskinen börjar 
äta upp den stora fina rönnen som står 
precis vid gränsen till min gräsmatta. 
Det känns som att jag bevittnar en 
offentlig avrättning och ena sekun-
den gör jag mig beredd att springa 
ut genom dörren och krama rönnen, 
andra sekunden vill jag bara gå ut och 
krama min granne, en äldre man som 
likt mig står och ser på förödelsen med 
förtvivlad blick. 

Jag gör ingetdera utan konstaterar 
istället att jag måste ta mig iväg till 

jobbet. När jag kommer 
hem är all skog så gott 
som borta och det enda 
som återstår är några 
små taniga träd. 

För att slippa se elän-
det går jag och hämtar 
posten istället. 

Förvirringen 
Än så länge har jag 

inte fått någon post 
till Landeryd, men jag 
kollar postlådan lite då 
och då. Jag går ut till 

ansamlingen med gröna postlådor i 
mitt kvarter och lyfter locket till den 
låda som jag skrivit mitt efternamn 
och husnummer på. Ingen post idag 
heller. Det måste vara flera veckor som 
jag inte fått någon post på nu, inte ens 
ett reklamblad. Någonting borde ju 
ha kommit. Har jag skrivit otydligt på 
lappen eller har texten regnat bort? Jag 
konstaterar snabbt att det klart och 
tydligt står mitt efternamn och hus-
nummer på lappen. 

Jag förstår ingenting och skickar ett 
mejl och frågar mitt bostadsbolag om 
jag behöver göra något mer än att sätta 
mitt namn på en postlåda. Jag får till 
svar att bosatta i Landeryd får sin post 
i postboxar men att vederbörande inte 
har någon mer information om hur 
detta fungerar. 

Vid denna kritiska tidpunkt när all 
skog runt mitt hus precis hade skövlats 
och min post sedan flera veckor tillbaka 
förmodligen var på vift någonstans var 
jag bara några ynka millimeter ifrån att 
säga upp lägenheten, ta mitt pick och 
pack och flytta tillbaka till min väninna 
i Halmstad på obestämd framtid. 

Finns det överhuvudtaget någonting 
som fungerar i den här byn? Jag hade 
inte en susning om att Landerydsbor 
fick sin post i postboxar. Det finns ju 
för bövelen postlådor bara några meter 
från min dörr! Vad används de till? 

Utpost Landeryd
Text och foto:  Angela Svensson

 De mystiska postboxarna.

Förhoppningsvis blir träden till något bra i sitt andra 
liv.
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Förklaringen
Jag ringer till posten och får reda 

på att det är posten i Smålandsstenar 
jag ska vända mig till. Ringer dit och 
presenterar mig, varpå en kvinnoröst 
i andra änden svarar ”Åh vad bra att 
du ringer! Dig har vi försökt få tag i!” 
”Ehhh, jaha…” svarar jag frågande. 
Driver människan med mig? Varpå 
hon förklarar att de försökt hitta mitt 
telefonnummer men inte lyckats. Kon-
stigt tänkte jag eftersom det borde gå 
att få fram på något sätt. 

Jag frågar vänligt hur det brukar gå 
till när nyinflyttade ska bli tilldelade en 
postbox och får till svar att jag inte är 
den första som inte haft någon känne-
dom om dessa boxar. 

Tydligen finns det många som är 
lyckligt ovetande om att de borde ha 
en postbox vars post ligger på post-
kontoret i Smålandsstenar och väntar 
på dem.

Landningen
 Idag har jag en postbox och jag har 

nästan vant mig vid att jag bara kan 
hämta min post på bestämda tider 
(efter kl.19.00 låses lokalen till post-
boxarna). Jag bor kvar i samma lägen-
het och har nästan vant mig vid att 
skogen på min baksida har försvunnit. 
Märk väl nästan. 

Jag tog inte mitt pick och pack och 
stack, utan stannade kvar i Landeryd 
trots allt. Kanske tack vare det lugn och 
den känslan jag får när bilen rullat förbi 
Landerydsskylten – Äntligen hemma. 

Angela Svensson är senaste tillskottet i vår 
redaktion för Sockenbudet. Ni kan se fram emot fler 
betraktelser från  Landeryd.

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.

Cykelleden
Arbetet med att göra en cykelled 

mellan Halmstad och Smålandsstenar 
via Långaryd, drar igång under våren.  
Till vår hjälp har vi nyanställt Maria 
Lönnegren Wikensten, som kommer 
att arbeta med administrativa delar 
kring cykelleden. Den första frågan att 
ta ställning till är vad leden ska heta?

Hemsidan
Snart publicerar vi en helt ny gemen-

sam hemsida för Långaryd och Lande-
ryd. Där kommer det finnas informa-
tion om hela bygden. Om hur det är att 
leva och bo här, vilka möjligheter det 
finns att driva företag eller vara enga-
gerad i olika föreningar. 

Där kommer även finnas infor-
mation om lediga hus och byggbara 
tomter. Samt ett gemensamt kalenda-
rium för föreningarnas, kyrkans och 
Höstros evenemang. Håll utkik på 
www.langaryd.se!

Dramatiserade visningar
Vi har nu planerat in två nya datum 

då vi genomför den dramatiserade vis-
ningen I långarydssläktens fotspår, 18/5 
och 30/8. Ungefär samma som under 

Tågdagarna i Landeryd 2013. 
I samband med bussguidningarna 

den 18/5 blir det även visning av Lång-
aryds kyrka och historisk familjedag i 
Jansberg. 

Dagen före Långaryds marknad, 
lördagen den 30/8, bjuder vi också in 
till dramatiserad visning. 

Vill du vara med i guidegruppen? 
Tveka inte att höra av dig, vi vill gärna 
bli fler!

Vill du förboka biljett till visningen 
I långarydssläktens fotspår? 
Kontakta Sofia.

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

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

www.langaryd.se
www.facebook.com/langaryd

Jaha, alla är väl nyfikna på hur det 
går med fiberupphandlingen vid det 
här laget? Tyvärr har vi inte så mycket 
matnyttigt att komma med till dead-
line för det här numret, men vi jobbar 
hårt med frågan. Vi har fått in anbud 
och arbetar på en bra lösning, men 
det kommer att dröja några veckor till 
innan vi kan presentera resultatet.

Just nu är det tjäle i backen, men 
våren närmar sig med stormsteg och vi 
vill ju inget hellre än att kunna börja 
gräva så fort som möjligt!

Förresten, det är snart två år sedan 
vi var i Brännögård på informations-

kvällen om bredbandsutbyggnad när 
idén om att starta en fiberförening bör-
jade gro. Fiberföreningen bildades en 
månad senare, den 28 mars 2012, men 
det var nog ingen av oss som kunde 
drömma om att vi skulle bli hela 381 
medlemmar!

Vi är inte i mål än på långa vägar, 
men vi har garanterat aldrig varit när-
mare nedgrävning av fiber än vad vi är 
nu!

Håll ut, så hörs vi inom en snar 
framtid.

Vill du följa projektet närmare?
Läs mer på www.fiberriket.se

Fibern närmre än någonsin
Text: Johan Edenholm
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Julpyssel och 
julgröt med 
fritidsgården. 
Barnen tillverkade 
ljus, istappar och 
tändsticksaskar 
som såldes på 
Julbasaren, 
till förmån för 
lekplatsprojektet.
 
Foto: Lennart Borg.
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Julbasaren 2013. 
Luciatåg med Amanda Svensson som lucia. 
Astrid Lindgrens julteater med Prussiluskan, 
Ronja Rövardotter och Skomakare Snäll. 
Foto: Lennart Borg. 
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Vi har valt namn på vårt nya gemensamma 
församlingsblad i Hyltebruks pastorat och det blev 
Senapskornet! Namnet syftar på en av Jesu liknelser:

Han lät dem höra en annan liknelse: ”Himmelriket är 
som ett senapskorn som en man sår i sin åker. Det är 
det minsta av alla frön, men när det har växt upp är det 
större än alla örter och blir till ett träd, så att himlens 
fåglar kommer och bygger bo bland grenarna.”

Matteus 13:31-32

Det handlar om att något 
stort och gott kan komma 
ur det lilla, till synes döda, 
fröet. Så är det med oss 
människor också, vi må 
vara små och klarar inte 
av allt var för sig. Men 
många tillsammans kan 
vi verka för att Gudsriket 
ska bli en verklighet och 
breda ut sig redan nu och 
här på vår jord. Då är vi 
tillsammans som små 
senapsfrön som växer 
sig starka och kan bära 
varandra i bön och handling.

Och det är ju just så vi hoppas att det nya pastoratet ska 
kunna fungera, att vi kommer från olika församlingar 

med våra små frön och planterar dem tillsammans i 
en och samma åker. Att vi tillsammans tar ansvar 
för att vårda åkern, alltså genom att fira gudstjänst 
tillsammans, be för och med varandra, tar hänsyn till 
varandras traditioner men också är öppna för nytt och 
försöker att lära känna varandra, så att vi tillsammans 
kan tjäna Gud och våra medmänniskor i närområdet 
likaväl som internationellt. På det viset står vi bättre 
rustade för att sprida det goda budskapet vidare och 
tillsammans arbeta för en bättre värld där Guds kärlek 

är den rådande principen.

Då kommer Hyltebruks 
pastorat att bli som ett träd 
som bär oss alla och i vilket 
vi kan vila, för vi är burna 
av varandras omsorg och 
förböner, likaväl som vi är 
inneslutna i Guds kärlek.

Så låt oss fortsätta att vara 
senapsfrön som växer och 
låt oss alla, liten som stor, 
femsjöbo som unnarydsbo, 
l å n g a r yd - l a n d e r yd s b o 
likaväl som hylte- eller 

färgarydsbo, arbeta för att Guds rike ska få spridning 
så att det goda segrar över det onda!

Med en förhoppning om att vi i många bemärkelser 
går mot ljusare tider vill jag önska er alla Guds 
välsignelse!

präst i Långaryds församling

HYLTEBRUKS PASTORAT

Om senapskOrn

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 Färgaryds, Långaryds, 
Unnaryds och Femsjö församlingar

Kom och besök oss!
När du besöker någon av kyrkogårdarna eller 
passerar expeditionen i Hyltebruk och ser att 
vi är på kontoret, kom gärna in och byt några 
ord med oss. Kanske kan vi få bjuda på en 
kopp kaffe också. Vill du hellre att vi besöker 
dig så tveka inte att ringa, det är ju det vi är 
till för!

Personalen i Hyltebruks pastorat
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Hela människan
Vi får besök av Ingrid Josefsson som är föreståndare 
på Hela människan i Gislaved. Ingrid kommer att 
berätta om det viktiga arbete som sker för att hjälpa 
människor att klara av vardagen i form av matkassar, 
ekonomiska bidrag, arbetslivserfarenhet m.m. Så 
varmt välkommen 27/4 till mässa i Landeryd där 
Ingrid berättar efteråt och så avslutar vi med lunch 
där du kan ge ett bidrag till verksamheten genom att 
betala för lunchen. Den som vill skänka torrvaror som 
ris, pasta, kaffe med mera och tvål, schampo och dylikt 
får väldigt gärna ta med det.

Valborgsmässofirande i Femsjö
På Valborgsmässoafton, den 30 april, sjungs våren in i 
Femsjö kl 19. Femsjö kyrkokör medverkar.

Första majfirande i Landeryd
Den 1 maj sjungs våren traditionsenligt in vid NTO-
lokalen i Landeryd. Först blir det finstämda vårsånger 
med Landeryd-Långaryds kyrkokör utanför NTO-
lokalen. Sedan följer körens tokroliga och helvilda 
vårspex tar vid.

Friluftsgudstjänst på Höstro
Vi firar att Höstro byggdes ut för 20 år sedan och att 
vi är tacksamma och glada över att få ha detta fina 
äldreboende här! Därför vill kyrkan och Långaryd-
Landeryds olika föreningar i samverkan inbjuda till 
friluftsgudstjänst kl 15 den 11 maj på gräsplanen 
utanför Höstro. Efteråt blir det tårta och vårlig 
allsång. Vid dåligt väder är vi inne i matsalen. Varmt 
välkommen du med!

Vill du veta mer om 
Långaryds kyrka?
Välkommen den 18 maj kl 10 då Mia och 
Petter berättar om kyrkan och visar en del 
av föremålen som finns där. Efteråt kan 
den som vill delta i de guidade visningarna 
som handlar om Långarydssläkten, se  
Sockenbudet för mer information.

Höjdpunkter

Musikgudstjänst med

HALMSTAD BRASS
Färgaryds kyrka

söndagen den 9 mars kl 18

Det trettio man starka brassbandet från 
Halmstad framför bland mycket annat

Kingdom Triumphant.

Välkomna att njuta av musiken!

På Jungfru Marie bebådelsedag, den 23 mars, är 
det Mariagudstjänst kl 16 i Hyltebruks kyrka. Då 
framförs musik med temat:

MARiA
Guds moder, Jesus mamma

Charlotte Polson, altsaxofon och sång
Gibban Cham, slagverk
Susanne Hirell, piano

Frälsarkransmeditationer och 
samtal
Vi fortsätter med att vandra genom Martin Lönnebos 
frälsarkrans pärla för pärla genom att inbjuda till 
fördjupande samtal och efterföljande meditation 
vid några tillfällen under våren och försommaren. 
Du är varmt välkommen till samtalen och/eller till 
meditationerna. Se i gudstjänstschemat var och när 
vi träffas. Varmt välkommen! Mia och Anna-Karin

Förra året firade kungen 
och drottningen första maj i 
Landeryd.
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Gudstjänster                   
Mars
söndagen den 2 mars
Fastlagssöndagen – Kärlekens väg
Hyltebruks kyrka – 10.00 Gudstjänst, 
Petter.
Unnaryds församlingshem – 11.00 
Gudstjänst, Josefin.
Femsjö kyrka – 14.00 Familjegudstjänst, 
Josefin. Nya kyrkvärdar hälsas välkomna. 
Musiklekis medverkar. Kyrkkaffe.
Långaryds kyrka – 10.00 Familjemässa, 
Mia, Anna-Karin och Pär. Konfirmanderna 
medverkar. Kyrksemlor.
Landeryds kyrka – 18.00 Sinnesromässa, 
Mia. Kyrkokören medverkar.

onsdagen den 5 mars
Askonsdagen – Bön och fasta
Långaryds kyrka – 9.00 Mässa, Mia.
Landeryds kyrka – 18.00 
Askonsdagsmässa, Mia.

söndagen den 9 mars
Första söndagen i fastan – 
Prövningens stund
Hyltebruks kyrka – 11.00 Mässa, Bo.
Jälluntofta kyrka – 18.00 Gudstjänst, 
Josefin.
Femsjö kyrka – 11.00 Högmässa, Josefin. 
Lars Ström sjunger.
Landeryds kyrka – 9.30 Gudstjänst, Bo.

onsdagen den 12 mars
Hyltebruks kyrka - 9.00 Mässa.

söndagen den 16 mars
Andra söndagen i fastan – Den 
kämpande tron
Hyltebruks kyrka – 16.00 Gudstjänst, Bo. 
Tillsammanskören sjunger.
Unnaryds församlingshem – 11.00 
Mässa, Bo.
Femsjö kyrka – 15.00 Gudstjänst. Kl 
12.30 är det kyrklunch i församlingshemmet 
till förmån för fasteinsamlingen.
Långaryds kyrka – 10.00 Mässa, Mia och 
Anna-Karin. Kaffe
Landeryds kyrka – 18.00 Frälsarkrans-
meditation, Mia och Anna-Karin. Samtal 
kl 16.

onsdagen den 19 mars
Långaryds församlingshem - 18.30 
Passionsandakt, Mia.

söndagen den 23 mars
Jungfru Marie bebådelsdag – Guds 
mäktiga verk
Hyltebruks kyrka – 16.00 Gudstjänst, Bo. 
”Maria - Guds moder, Jesus mamma”.
Unnaryds församlingshem – 18.00 
Mässa, Josefin.
Femsjö kyrka – 11.00 Högmässa, Bo. Ann 
och Stefan Möllerström medverkar med 
sång.

Landeryds kyrka – 15.00 Gudstjänst, 
Josefin och Anna-Karin. Våfflor. Livsloppet 
till förmån för fasteinsamlingen.

tisdagen den 25 mars
Landeryds församlingshem - 18.30 
Passionsandakt, Mia.

onsdagen den 26 mars
Hyltebruks kyrka -  9.00 Andakt.

söndagen den 30 mars
Midfastosöndagen – Livets bröd
Hyltebruks kyrka – 10.00 Familjemässa, 
Mia och Anna-Karin. Andante- och 
Allegrokörerna.
Jälluntofta kyrka – 11.00 Mässa, Josefin.
Femsjö kyrka – 16.00 Gudstjänst, Josefin.
Långaryds kyrka – 18.00 Temamässa 
”Livets bröd”, Mia. Burseryds kyrkokör 
medverkar. Brödförsäljning till förmån för 
fasteinsamlingen.

måndagen den 31 mars
Långaryds församlingshem - 18.30 
Passionsandakt, Mia.

April
onsdagen den 2 april
Hyltebruks kyrka - 9.00 Mässa.

söndagen den 6 april
Femte söndagen i fastan – 
Försonaren
Hyltebruks kyrka – 9.30 Gudstjänst, Bo. 
Unnaryds församlingshem – 15.00 
Familjemässa, Josefin.
Femsjö kyrka – 11.00 Högmässa, Josefin.
Landeryds kyrka – 11.00 Mässa, Bo.

onsdagen den 9 april
Hyltebruks kyrka - 9.00 Mässa.

söndagen den 13 april
Palmsöndagen – Vägen till korset
Färgaryds kyrka – 11.00 Gemensam 
högmässa, biskop Jan-Olof  Johansson 
och kontraktsprost Magnus Hullfors. 
Pastoratets körer, präster och musiker 
medverkar i festmässan tillsammans med 
biskopen.

torsdagen den 17 april
Skärtorsdagen – Det nya förbundet
Hyltebruks kyrka – 18.00 
Skärtorsdagsmässa, Bo.
Unnaryds församlingshem – 18.00 
Ekumenisk mässa med agapemåltid, 
Josefin.
Femsjö kyrka – 19.30 Skärtorsdagsmässa, 
Bo. Lena Carlberg-Nielsen, tvärflöjt och 
sång.
Långaryds kyrka – 19.00 
Skärtorsdagsmässa, Mia.

fredagen den 18 april
Långfredagen – Korset
Hyltebruks kyrka – 11.00 Gudstjänst, Bo. 
Kyrkokören medverkar.
Unnaryds församlingshem – 15.00 
Gudstjänst, Josefin.
Femsjö kyrka – 11.00 Gudstjänst Josefin.
Långaryds kyrka – 18.00 Aftonsång, Mia. 
Kyrkokören medverkar.
Landeryds kyrka – 11.00 Gudstjänst, Mia.

söndagen den 20 april
Påskdagen – Kristus är uppstånden
Hyltebruks kyrka – 11.00 Högmässa, 
Bo. Kyrkokören, Andante-, Allegro- och 
Tillsammanskörerna. Trumpet.
Unnaryds församlingshem – 11.00 
Gudstjänst, Josefin.
Femsjö kyrka – 10.00 Högmässa. 
Kyrkokören medverkar. Kyrkkaffe.
Landeryds kyrka – 11.00 
Familjegudstjänst, Mia och Anna-Karin. 
Barnkören, Tisdagsklubben och kyrkokören 
medverkar.

måndagen den 21 april
Annandag Påsk – Möte med den 
uppståndne
Långaryds kyrka – 10.00 Gemensam 
gudstjänst, Mia. Emma Svensson, sång och 
saxofon, och Kristina Lindstén, orgel och 
flygel.

söndagen den 27 april
Andra söndagen i påsktiden – 
Påskens vittnen
Hyltebruks kyrka – 16.00 Gudstjänst, Bo.
Hela kyrkan sjunger.” 
Unnaryds församlingshem – 11.00 
Mässa, Bo.
Femsjö kyrka – 9.30 Gudstjänst, Pär.
Långaryds kyrka – 18.00 
Frälsarkransmeditation, Mia och Anna-
Karin. Samtal kl 16.
Landeryds kyrka – 10.00 Mässa, Mia. 
Kyrklunch. Föredrag om Hela människan.

Maj
söndagen den 4 maj
Tredje söndagen i påsktiden – Den 
gode herden
Hyltebruks kyrka – 9.30 Mässa, Josefin.
Unnaryds församlingshem – 18.00 
Gudstjänst, Petter.
Femsjö kyrka – 11.00 Högmässa, Josefin. 
Lars Ström medverkar med sång.
Långaryds kyrka – 10.00 Mässa, Mia och 
Anna-Karin.
Landeryds kyrka – 18.00 
Frälsarkransmeditation, Mia och Anna-
Karin. Samtal kl 16.

onsdagen den 7 maj
Hyltebruks kyrka -  9.00 Andakt.

Med reservation för ändringar och feltryck - se predikoturer och hemsidor!
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söndagen den 11 maj
Fjärde söndagen i påsktiden – 
Vägen till livet
Färgaryds kyrka – 11.00 Gudstjänst, 
Josefin.
Unnaryds församlingshem – 11.00 
Mässa, Bo.
Femsjö kyrka – 9.30 Gudstjänst, Bo.
Långaryd – 15.00 Friluftsgudstjänst vid 
Höstro, Mia. 20-årsjubileum för Höstros 
tillbyggnad. Vårallsång med Rebecka.

lördagen den 17 maj
Färgaryds kyrka – 11.00 Konfirmation, 
Josefin, Petter och Pia.

söndagen den 18 maj
Femte söndagen i påsktiden – Att 
växa i tro
Hyltebruks kyrka – 9.30 Mässa.
Jälluntofta kyrka – 18.00 Gudstjänst, 
Josefin.
Femsjö kyrka – 11.00 Högmässa, Josefin.
Långaryds kyrka – 10.00 Gudstjänst 
där Mia och Petter visar Långaryds kyrkas 
dolda skatter.
Landeryds kyrka – 18.00 Sinnesromässa, 
Mia.

onsdagen den 21 maj
Hyltebruks kyrka - 9.00 Mässa.

söndagen den 25 maj
Bönsöndagen – Bönen
Hyltebruks kyrka – 10.00 Gudstjänst för 
stora och små, Bo.
Unnaryds församlingshem – 18.00 
Mässa, Bo
Femsjö kyrka – 18.00 Musikgudstjänst, 
Petter. Sångens Vänner under ledning av 
Birigt Nilsson Huss.
Landeryds kyrka – 10.00 Gudstjänst, Pär. 

torsdagen den 29 maj
Kristi himmelsfärds dag – Herre 
över allting
Hyltebruks kyrka – 11.00 Gudstjänst, Bo.
Unnaryds församlingshem – 16.00 
Gudstjänst, Petter.
Femsjö kyrka – 9.30 Gudstjänst, Bo. 
Hyltebygdens manskör medverkar. 
Kyrkkaffe.
Landeryd – 8.00 Gökotta i Träpjas backe, 
Petter. Ta med kaffekorg och stol. Vid 
dåligt väder träffas vi i församlingshemmet.
Juni
söndagen den 1 juni
Söndagen före Pingst – Hjälparen 
kommer
Färgaryds kyrka – 18.00 Musikgudstjänst, 
Bo.
Unnaryds församlingshem – 14.00 
Mässa, Josefin.
Femsjö kyrka – 11.00 Högmässa, Josefin.
Långaryds kyrka – 11.00 Mässa, Bo.

Gudstjänster på 
Malmagården och Höstro

Varje tisdag firar vi mässa 
eller gudstjänst i matsalen på 
Malmagården kl 15.

Ojämna veckor firar vi gudstjänst 
eller mässa på Höstro i matsalen 
kl 14.30 på onsdagarna. Efteråt 
blir det kyrkkaffe.

Kyrkskjuts
Till gudstjänsterna i Jälluntofta 
kan man åka kyrkskjuts. Vi 
försöker att organisera detta 
ideellt. Anmälan sker till diakon 
Anna-Karin Samuelsson tel. 
072-238 20 23, senast torsdagen 
före gudstjänsten

Festmässa

med biskop Jan-Olof
Den 13 april, på Palmsöndagen,  
firar vi en gemensam festmässa 

med vår biskop Jan-Olof  i 
Färgaryds kyrka kl 11.

Medverkar gör även vår 
kontraktsprost Magnus Hullfors 

samt pastoratets körer och 
präster med flera.

Efter mässan är man 
välkommen på lunch i 

Hyltebruks församlingshem. 
Vill man vara med på lunchen 

ska man anmäla sig till 
pastorsexpeditionen, tel. 0345-

197 40, senast den 4 april.

jesus är uppstånden!
Ja, dessa härliga ord som 

förändrade världen får vi höra 
på påskdagen runt om i våra 

kyrkor. Budskapet om Jesu död 
och uppståndelse angår oss 

alla, det är det största som har 
hänt. Välkommen till härliga 

gudstjänster med mycket sång 
och musik och glädje!

Getsemanemåltid
På väg mot kulmen av den stilla 
(fast dramatiska!) veckan firas 
en ekumenisk Getsemanemåltid  
i Unnaryds församlingshem 
kl 18 på skärtorsdagen. Vi 
samlas i all enkelhet kring lite 
kex, ost och druvjuice. Vi äter, 
sjunger och firar nattvard ”runt 
bordet”. Måltidsgudstjänsten 
är ekumenisk och arrangeras i 
samarbete mellan Allianskyrkan 
och Svenska kyrkan.

Passionsandakter
Att få fira en enkel 

passionsandakt tillsammans 
och verkligen fundera på den 

kärleksgärning Jesus gjorde för 
oss när han vandrade korsets 

väg är ett fint sätt att förbereda 
sig på för att sen kunna ta till 

sig påskens underbara budskap! 
I Långaryds församling firas tre 
passionsandakter: 19 mars, 25 

mars och 31 mars
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diakOni

Uppvaktningar i Hyltebruks pastorat
Som en följd av att Långaryds och Färgaryds pastorat 
har gått samman i Hyltebruks pastorat har vi som 
arbetar med diakonin i de olika församlingarna i 
det nya pastoratet träffats och sett över på vilket 
sätt vi uppmärksammar högtidsdagar hos våra 
församlingsbor. Vi upptäckte att mycket var likt, men 
att det fanns vissa skillnader. Tillsammans kommer 
vi från och med nu att, i möjligaste mån, arbeta på 
samma sätt i alla församlingar. 

De församlingsbor som i år fyller 
80 år kommer att bjudas in till 
ett gemensamt födelsedagskalas 
under våren. De som fyller 85 
år, 90 år och däröver kommer 
att uppvaktas i samband med 
födelsedagen. 

Som alltid när rutiner förändras 
så riskerar människor att falla 
mellan stolarna och risken finns 
att människor kan känna sig 
förfördelade. Det är vår innerliga 
förhoppning att så inte ska ske och 
att alla i våra församlingar skall 
uppleva våra nya gemensamma 
rutiner som en förbättring . 

Med vänlig hälsning

Anna-Karin, Pär och 
diakonigrupperna

God gemenskap
Vi träffas i Hyltebruks församlingshem för en stunds 
gemenskap med underhållning av någon artist eller 
föredragshållare och fika med hembakat bröd. Det 
kostar 20 kronor och vi träffas kl 14 följande torsdagar:

27 mars
Erling Lundberg, präst från Malmbäck, sjunger.

8 maj
Musikfrågesport med Susanne Hirell och Pär 
Petersson.

22 maj
Leif  och Elly Gudmundsson från Unnaryd sjunger 
och spelar. Denna gången träffas vi i Femsjö 
församlingshem.

Soppans vänner
I Landeryds församlingshem inbjuder diakonigruppen 
till sopplunch en gång i månaden.

Vi äter god soppa och efterrätt, umgås och har trevligt. 

Soppan serveras kl 12 och kostar 40 kr.

Under våren är det sopplunch på följande torsdagar: 
20 februari, 20 mars, 24 april

Välkomna!

Sopplunch med musik
Även i Hyltebruks församlingshem 
serveras det soppa. Lunchen 
inleds kl 11.30 med lunchmusik 
och andakt i kyrkan och sedan 
är man välkommen på soppa 
i församlingshemmet följande 
datum: 18 mars och 15 april.

Vill du bli fadder?
I Unnaryd och Landeryd finns det 
faddergrupper som arbetar med 
att ta emot nyanlända migranter 
och stötta dem på deras väg in i det 
svenska samhället. Vi arbetar med 
att se till att varje nyanlänt hushåll 
får en fadder som på olika sätt 
kan hjälpa till. Det kan till exempel 
handla om att berätta hur man 
kommer i kontakt med sjukvården, 

visa var man köper olika varor eller helt enkelt fika 
tillsammans och bygga relationer.

Vår diakon Anna-Karin är den som leder 
faddergrupperna och alla faddrar träffas regelbundet 
för att dela erfarenheter och få stöd i sin viktiga 
uppgift. Man är fadder så länge man anser att det 
behövs i det enskilda fallet, vanligen tills migranterna 
har fått uppehållstillstånd efter några månader. Det är 
inte nödvändigt att tala flytande engelska för att bli 
fadder, hittills har det fungerat bra trots bristande 
språkkunskaper från båda håll. Fadderskapet är en stor 
och viktig uppgift.

Vill du bli fadder? Kontakta Anna-Karin eller Josefin!

God gemenskap i Hyltebruks 
församlingshem.
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I Senapskornet kommer vi att ha en följetong där vi i varje 
nummer presenterar en av de olika yrkeskategorierna som finns 
i kyrkan. Först ut är diakonerna. I vårt pastorat har vi en 
diakon som heter Anna-Karin och en diakoniassistent som 
heter Pär.

Ordet diakon kommer från grekiskans diakonos, som 
betyder tjänare. Diakoner och diakoniassistenter 
kan man kanske lättast beskriva som kyrkans 
socialarbetare. De arbetar med hembesök, sjukbesök 
och sorgebesök. De möter människor som på olika 
sätt behöver hjälp, antingen det är genom samtal eller 
mer praktisk hjälp som mat. Sedan finns det andra 
uppgifter, som att tillsammans med diakonigrupperna 
ordna gemenskapsträffar och samtalsgrupper. Att 
leda konfirmandundervisning, gudstjänster och 
andakter är annat som ryms i många diakontjänster. 
Dessutom sitter ofta en eller flera diakoner med i 
kommunens POSOM-grupp. (Psykiskt- och socialt 
omhändertagande )

Utbildning

Vad är det då för skillnad på en diakon och 
en diakoniassistent? En vigd diakon har en 
högskoleutbildning som är inriktad på ett 
människovårdande yrke, till exempel socionom eller 
sjuksköterska.

Vår diakon Anna-Karin har till exempel en 
förskollärarexamen som är kompletterad med ett års 
studier på högskolan i socialt arbete. Därefter läser 
man ett års specifik inriktning mot diakon, denna 

utbildning är en uppdragsutbildning från Svenska 
kyrkan. Innan man kan påbörja denna utbildning ska 
man bli antagen av stiftet, prövad i sin kallelse. Detta 
innebär att man blir intervjuad av ett antal personer, 
däribland biskopen. Man ska också genomföra praktik. 
Allt detta gör att man kan vila i att Gud vill att man 
ska gå den vägen, att man verkligen är kallad. När man 
sedan blir vigd till tjänst blir man välsignad av Gud 
och sänd ut till tjänst.

En diakoniassistent är inte vigd till sin tjänst, men kan 
ha motsvarande utbildning och kompetens.

Diakonens kläder

En annan sak som skiljer diakon och diakoniassistent 
är klädseln. Den som är vigd får bära grön 
frimärksskjorta och ett särskilt diakonhalsband. Den 
gröna skjortan är ett lätt sätt att känna igen en diakon. 
Vid gudstjänster kan de ha alba och stola. Stolan kan 
bäras av alla som har en vigningstjänst - diakonen bär 
den diagonalt över bröstet, prästen har stolan korsad 
över bröstet och biskopen bär den rakt hängande.

När jag ber våra diakoniarbetare att beskriva sitt jobb 
säger de följande:

Det är ett mycket roligt, givande och varierande 
jobb, där man får möta människor i alla åldrar och 
i olika skeden i livet. Det är både glädje och sorg. 
Man får möjlighet att följa olika människor en bit 
på vägen. Tillsammans med Gud får vi gå.

Vad Gör en diakOn?

Pär Petersson

Ålder: 44 år
Yrke: diakoniassistent
Familj: Nej
Bor: (I närheten av) 
Nissaström 
Utbildning:
Fritidsledare, diakonal 
påbyggnadsutbildning, 
teologi.
Medlem i: Oskarströms 
biodlarförening. 
Senast lästa bok: En 
kortfattad historik över 
nästan allting i ditt hem av 
Bill Bryson

Anna-Karin
Samuelsson
Ålder: 43år
Yrke: diakon
Familj: Min man Stefan, 
barnen: Marcus 15 år, 
Julia 13 år och Elin 10 
år.
Bor: På landet utanför 
Burseryd
Utbildning:
Förskollärare, ettårig 
kurs i Socialt arbete, 
diakonutbildning
Medlem i: Svenska 
kyrkan och Burseryds 
idrottsförening
Senast lästa bok: Rörgast 
av Johan Theorin

Under tiden som Senapskornets fotograf  försökte räkna ut hur 
blixten fungerade på sin kamera tog Pär och Anna-Karin en bild 
själva med Pärs mobilkamera. Deras bild blev bäst...
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Var åttonde människa i världen går till sängs hungrig. Två 
miljarder människor har inte tillgång till näringsrik mat. 
Samtidigt lever stora delar av världens befolkning med ett överflöd 
av mat. Så kan vi inte ha det! Var med i årets fastekampanj 
och gör ALLT för att utrota hungern. 

Du har möjlighet att vara med och stödja kampanjen i våra 
församlingar. Vi ordnar olika aktiviteter för att samla in 
pengar till kampanjen. Kom och var med!

Långaryds församling
söndagen den 2 mars
Efter mässan i Landeryds kyrka, som börjar kl.10, 
fixar konfirmandföräldrarna semlor till kyrkfikat. 
Intäkterna går till kampanjen. 

söndagen den 23 mars
Livsloppet, en tipspromenad med stationer, 
och våffelcafé i Landeryds församlingshem efter 
gudstjänsten, som börjar kl.15. 

söndagen den 30 mars
Brödförsäljning efter gudstjänsten som börjar kl.18 
i Långaryd. Skänk gärna bröd till försäljningen. Kom 
sedan och köp!

Unnaryds församling
lördagen den 29 mars
Modevisning i Unnaryds församlingshem kl 15. 
Butik Palletti, Judith by Magnusson, Magnusson 
herrekipering och Klädhörnan medverkar. Biljetterna 
kostar 100 kronor och säljs från den 3 mars i de 
medverkande butikerna samt på macken i Unnaryd. 
Det blir även lotterier med fina vinster  Intäkterna går 
till kampanjen.

söndagen den 30 mars
Brödförsäljning i Jälluntofta, efter gudstjänsten som 
börjar kl 11.

Femsjö församling
söndagen den 16 mars
Sopplunch kl 12.30 i Femsjö församlingshem till 
förmån för fasteinsamlingen, kl 15 är det gudstjänst i 
Femsjö kyrka.

Färgaryds församling
2 mars kl. 10.00
Kyrkfika med semlor i kyrkan i samband med 
gudstjänsten. Fikat är gratis, men tänk på kollekten. 

lördagen den 8 mars (internationella kvinnodagen)
Kvinnofrukost i Hyltebruks församlingshem kl 9.30. 
Hemlig gäst. Anmälan senast den 6 mars till 0345-
19740 (Lotta). Kostnad: 100 kr.

torsdagen den 13 mars
Filmafton med Bertil Holmén kl 19.00 i Färgaryds 
sockenstuga.. Kanotmaran från Femsjö till Halmstad 
passerar forsen vid ålfisket i Färgaryd 1988, 
Byavandringar Bexet och Godhult 2013 med mera. 

torsdagen den 20 mars
Lilla kalaset kl 19 i Hyltebruks församlingshem. 
Servering paj, sallad, kaffe och kaka. Allsång och 
musikfrågesport. Kostnad: 75 kr. 

söndagen den 30 mars
Kyrklunch i Hyltebruks församlingshem efter 
gudstjänsten. Anmälan senast den 26 mars till 0345-
19740 (Lotta) Kostnad: Vuxna 125 kr. Barn gratis.

lördagen den 12 april
Modevisning kl 13 med butik Paletti från Unnaryd. 
Modevisning och Fair Trade-varor. Servering.

internatiOnellt arbete

Fastekampanjen 2014 – allt för att utrota hungern!

Barn som spottar 
geléråttor vid en av 

Livsloppets stationer i 
Landeryd.
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Välkommen med i gemenskapen i 
våra syföreningar!
I syföreningarna är gemenskapen god, vi dryftar 
olika frågor, genomför auktioner, packar babypaket, 
ordnar kyrkkaffe och mycket mer. Helt enkelt är 
syföreningarna en viktig del av församlingens liv. Kom 
och var med du också! (Det gör inget om du inte kan 
handarbeta, det kan inte prästen heller!)

Landeryds kyrkliga syförening träffas i Landeryds 
församlingshem tredje tisdagen i månaden kl 19. För 
info. kontakta Aino Larsson, 0371-40222.

Långaryds norra syförening träffas hemma hos 
varandra andra onsdagen i månaden kl 19. För info. 
kontakta Katarina Åkesson, 0345-17225. 

Nissaryds kyrkliga syförening träffas hemma hos 
varandra första onsdagen i månaden kl 19. För info. 
kontakta Birgitta Boman, 0371-46132.

Hyltebruks kyrkliga syförening träffas i Hyltebruks 
församlingshem kl 14 följande tisdagar: 25 februari, 18 
mars, 8 april, 6 maj, eventuellt 20 maj. Utfärd blir det 
den 24 juni. 

Unnaryds kyrkliga syförening träffas i Unnaryds 
församlingshem kl 14 följande onsdagar: 19 mars, 23 
april och 21 maj.

Femsjö kyrkliga syförening har ännu inte haft 
årsmöte när detta blad trycks. Se därför hemsida och 
affischer!

Vår vänförsamling i San Salvador!

Tänk vad det är gott att vi får ha vänner i en 
församling i en annan del av världen och kunna dela 
samma tro på Jesus! Våra vänner i San Salvador har 
oss i sina tankar och böner, låt oss göra samma sak 
och be för dem! Vill du stötta deras församling och 
vardagliga liv finns det goda möjligheter genom att 
köpa något av de fina alster som finns i kyrkorna. För 
mer information kontakta Katarina Åkesson.

Klädinsamling

I flera år har vi nu genomfört klädinsamling till 
förmån för Erikshjälpen och så gör vi även i år. Du 
kan lämna in de kläder som du inte längre behöver i 
Långaryds och Unnaryds församlingshem fredagen 
den 25 april kl 17-19 och lördagen den 26 april kl 
9-12.

Hyltebruks kyrkliga syförening har haft 
utdelningsmöte och fördelat 70 000 kronor till 
missionsarbetet och andra viktiga verksamheter.

Dessutom skänktes 10 000 kronor vid katastrofen 
på Filippinerna, alltså har sammanlagt 80 000 
kronor fördelats.

Christian från vår vänförsamling i San Salvador.

När det vankas Världens 
fest i Nyarps bygdegård kan 
det plötsligt stå en livs levande 
massaj på scenen. Även om 
spjutet var en småländsk 
gärdsgårdsrie...

internatiOnellt arbete
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Vad är då en människa?
En samtalsgrupp där vi samtalar om den kristna 
tron, livsfrågor och den tid vi lever i. Här finns 
plats för många frågor, men få färdigformulerade 
svar! Gruppens namn är hämtat från den åttonde 
Psaltarpsalmen där det står:

När jag ser din himmel, som dina fingrar format, månen 
och stjärnorna som du fäste där, vad är då en människa 
att du tänker på henne, en dödlig att du tar dig an honom?

Psaltaren 8:4–5

Vi träffas kl 19 i Hyltebruks församlingshem följande 
måndagar: 3 mars, 7 april, 5 maj.

Församlingskåren
Långaryds församlingskår träffas på måndagar en gång 
i månaden och vid varje tillfälle blir det ett program, 
fika och god gemenskap. Alla är välkomna!

3 mars kl 19 i Landeryd Petter Bäckman berättar om 
några av Kyrkans symboler
7 april kl 19 i Långaryd Bertil Holmén visar film om 
bonadsmålaren Bernhad Jönsson.
5 maj kl 19 i Landeryd Josefin Dahlgren berättar om 
prästutbildningen i Sverige idag.

Tjejer som Träffas och Trivs
3xT är en grupp för kvinnor i alla åldrar; Tjejer som 
Träffas och Trivs. En gång i månaden träffas vi och 
gör något trevligt tillsammans. Vi börjar kl 19 och 
försöker sluta kl 21.

25 mars: Prat och Mat i Landeryds församlingshem 
(kom gärna kl.18.30 och var med på passionsandakten 
i kyrkan)
29 april: Vi planterar vårkrukor på Olanders i Hyltebruk 
(medtag egen kruka om du vill och eget fika.)
27 maj: Lek och bus i Unnaryds församlingshem

Bibelstudium
i Långaryds församlingshem träffas en bibelstudie-
grupp kl 19 följande måndagar: 17, 24 och 31 mars 
samt 28 april. Vi kommer att titta närmare på Nya 
testamentet och Markusevangeliet. Varmt välkommen  
till alla som är intresserade, både du som varit med 
innan och du som är nyfiken, hälsar Jens.

Hyltebruk har en bibelsamtalsgrupp som träffas och 
talar om kommande söndags bibeltexter. Den träffas  
i Hyltebruks församlingshem kl 14 följande torsdagar: 
6 mars, 3 april, 15 maj.

i Unnaryd finns en ekumenisk bibelstudiegrupp som 
träffas kl 18 på torsdagar i udda veckor i Unnaryds 
församlingshem.

Tjejträff  i Hyltebruk
Kvinnor i alla åldrar är välkomna att vara med. 
Meningen med dessa träffar är att vi ska umgås och 
känna gemenskap med varandra. Vi träffas under 
enkla och gemytliga former med något program som 
vi tillsammans bestämmer i gruppen. Vi träffas kl 19 
i Hyltebruks om inget annat angetts. Det krävs ingen 
anmälan. Varje gång finns det fika till en kostnad av 20 
kronor och så har vi en liten avslutning.

Så här ser vårens program ut:

19 mars: Birgitta från Porslinsboden lär oss att doppa 
påskägg.

9 april: Vi gör vårkrukor med Ann-Louise på 
Ohlanders.

21 maj: Utflykt i det blå.

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

Grupper

Påsklandskap 
i Landeryds 
kyrka.



23

Tisdagsklubben och barnkören
Tisdagar i jämna veckor träffas barnkören med 
Rebecka i Landeryds församlingshem kl 17-17.30 
för lite sånglek och övning. Alla barn är välkomna! 
Efter kören startar Tisdagsklubben som håller på till 
kl 19. Vi fikar, firar andakt, leker, pysslar, går ut med 
mera. Föräldrar är också välkomna. Vill du ha mer 
information kontakta Helen Skoogh i Landeryd.

Torsdagsklubben
Torsdagsklubben träffas ungefär varannan torsdag i 
Unnaryds församlingshem kl 14–16. Vi leker, pysslar, 
sjunger, fikar och gör kanske en liten utflykt. Och så 
firar vi andakt. I vår träffas vi följande torsdagar: 6 
mars, 20 mars, 3 april, 24 april, 8 maj, 22 maj.

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

Stor & liten
Varje tisdag i Unnaryds församlingshem och varje 
torsdag i Långaryds församlingshem kl.9.30–11.30 är 
föräldrar och barn välkomna till Stor och liten för att 
umgås en stund. Vi fikar, leker och sjunger. 

Ta chansen att träffa andra föräldrar och barn på 
hemmaplan!

Himlaväsen
Himlaväsen är till för alla 5- och 6-åringar. Vi träffas 
varje torsdag kl 16.30–18 i Hyltebruks församlingshem 
och får lära oss bra saker, som att Gud älskar oss och 
hur man är en bra kompis. Och sedan leker vi, pysslar 
och har jätteskoj! Ledare är vår församlingsassistent 
Pia.

Himlaskoj
Himlaskoj är för alla barn från åk 1 och uppåt. Vi träffas 
varje måndag och onsdag i källaren på Hyltebruks 
församlingshem med start kl 14. Vi börjar med fika 
och sedan pysslar 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. Vi 
pratar bland annat om hur man ska vara mot varandra 
och hur man är en bra kompis. Det kommer också 
att finnas tid för läxhjälp, så att läxan är klar när man 
kommer hem. Ledare är Pia och Petter.

Andante- och Allegrokörerna
Att sjunga är kul! I Hyltebruk finns två barnkörer som 
leds av Susanne:

Andantekören, för åk 0-2, som träffas på tisdagar 
16–16.45.

Allegrokören, från åk 3 och uppåt, som träffas på 
torsdagar 15.45–16.30.

Musiklekis
Vi samlas ungefär en fredag i månaden kl 15-17 i 
Femsjö församlingshem. Där fikar vi, leker, sjunger 
glada sånger och avslutar med en liten andakt. I vår 
träffas vi följande fredagar: 21 mars, 25 april och 16 
maj.

barn- OcH unGdOmsVerksamHet

Kyrkans Unga
Vi kommer att starta en ungdomsgrupp 
i pastoratet i vår. Hur, var och när är inte 
riktigt bestämt ännu, bara att det kommer 

att bli awesome!

Har du någon bra idé, vill vara med eller 
funderar över något kan du kontakta Petter 

(073 846 57 80).

Barnkören sjunger i Landeryds kyrka.
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Femsjö kyrkokör
Vi övar i Femsjö församlingshem varje torsdag kl 
19-20.30. Därefter fortsätter trevnaden med gott fika 
och god gemenskap.

Välkommen att dela vår sångarglädje!

Kristina

Landeryd-Långaryds kyrkokör
Kyrkokören träffas varje torsdag kl 19 under mars 
månad i Landeryds församlingshem, i april i Långaryd 
och i maj i Landeryd. Kören medverkar vid ett antal 
gudstjänster, se gudstjänstschemat, samt att kören 
inbjuder till en trevlig kväll i Landeryds NTO där vi 
sjunger in våren och fikar och underhåller på olika 
vis. Vår stora vårkonsert blir 8 juni på Pingstdagen i 
Långaryds kyrka kl 18 och temat är ”7 ord” av Ulf  
Nordmark. Det kommer bli en blandning av körsånger 
och meditativa texter som kretsar kring Jesus.

Du som vill vara med och 
sjunga, ta kontakt med 
mig!

Rebecka

Unnaryds kyrkokör
Varje onsdag kkl 18.30 övar Unnaryds kyrkokör i 
Unnaryds församlingshem. I vår leds kören av Birgitta 
Strömblad i  Unnaryd. Båda nya och rutinerade 
medlemmar är varmt välkomna!

Tillsammanskören
Tillsammanskören leds av Susanne och övar på 
torsdagar i jämna kl 16.30. Övningarna äger rum i 
Hyltebruks församlingshem.

Hyltebruks kyrkokör
Hyltebruks kyrkokör övar i Hyltebruks församlingshem  
varje tisdag kl 19. Körledare är Susanne.

Glory Gospel fyller 1 år!
Torsdagen den 14 februari 2013 startade Färgaryds 
församling en gospelkör, som fick namnet Glory 
Gospel. I dagsläget är vi 20 glada körsångare, som har 
ett gemensamt mål - att tillsammans sprida härlig sång 
i våra gudstjänster.

I augusti tänker vi åka till Stockholm och Stockholm 
Gospel Festival. Under ledning av fantastiska och 
proffsiga amerikanska ledare kommer vi med flera 
andra hundra sångare få inspiration och glädje.

Gillar du att sjunga gospel så är du välkommen till 
Hyltebruks församlingshem på torsdagar kl 18-20.

Vi ses!

Susanne

musikVerksamHet

Femsjö kyrkokör vid högmässan den 26 januari, 
där de bland annat sjöng:

I din hand Gud är jag buren, i din famn har jag min ro. 
Innesluten i din kärlek får jag tryggt och stilla bo.

Glory Gospel 
under körövning i 

församlingshemmet.
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präster
Kyrkoherde
Bo Lindbladh
telefon: 0345-197 41
e-post: bo.lindbladh@svenskakyrkan.se

Komminister
Maria Schulz Wigelsbo
telefon: 0371-461 15 mobil: 076 787 00 66
e-post: fantomen_mia@hotmail.com

Pastorsadjunkt
Josefin Dahlgren
telefon: 0371-600 52
e-post:josefin.dahlgren@svenskakyrkan.se

diakOner
Diakon
Anna-Karin Samuelsson
telefon: 0371-461 15 mobil: 072 238 20 23
e-post: anna-karin.samuelsson@svenskakyrkan.se

Diakoniassistent
Pär Petersson
telefon: 0345-197 44 mobil: 070 978 42 22
e-post: par.petersson@svenskakyrkan.se

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

Förvaltningsassistent
Lotta Nykvist
telefon: 0345 197 40
e-post: ann-charlotte.nykvist@svenskakyrkan.se

kyrkOmusiker
Kyrkomusiker i Hyltebruk
Susanne Hirell
telefon: 0345-197 45 mobil: 073 077 34 45
e-post: susanne.hirell@svenskakyrkan.se

Kantor i Femsjö
Kristina Lindstén
telefon: 0345-197 47 mobil: 072 562 57 58
e-post: kristina.lindsten@svenskakyrkan.se

Vik. kyrkomusiker i Långaryd
Rebecka Josefsson
telefon: 0371-460 10 mobil: 072 231 14 22
e-post: rebecka.josefsson@svenskakyrkan.se

pedaGOGer
Församlingspedagog och informatör
Petter Bäckman
mobil: 073 846 57 80 hemtelefon: 0371-470 35
e-post: najadus@live.com

Församlingsassistent
Pia Johansson
telefon: 0345-197 46 mobil: 076 314 54 86
e-post: pia.c.johansson@svenskakyrkan.se

Vaktmästeri
Arbetsledande vaktmästare
Kenneth Johansson
telefon: 0345-197 48
e-post: kenneth.j.johansson@svenskakyrkan.se

Församlingshemmen:
Långaryd 0371 – 461 15
Landeryd 0371 – 401 50
Unnaryd 0371 – 601 23
Jälluntofta  0371 – 720 70

kOntaktuppGifter

hemsida: svenskakyrkan.se/fargaryd-femsjo
e-post: hyltebruk.pastorat@svenskakyrkan.se
fax: 0345-170 33
Långaryds församlingsblogg: langaryd.blogg.se

Senapskornet delas ut till alla hushåll i Hyltebruks 
pastorat. Undrar du över något eller har synpunkter 
och idéer kan du vända dig till:

Petter Bäckman, redaktör för Senapskornet

Bo Lindbladh, ansvarig utgivare för Senapskornet

Bokning av församlingshem med mera görs 
via pastorsexpeditionen i Hyltebruk på telefon 
0345-197 40. Ärenden gällande gravrätter  och 
liknande hänvisas också dit.

HYLTEBRUKS PASTORAT
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Norra Åkershult
Landeryd
T 0722 44 58 25

trädvårdsspecialist
www.protrad.se

VÄXTER • KAFFE

Norra Åkershult • Landeryd
www.tradgardsbutik.nu

ÅKERSHULT

TRÄD
GÅRDCatering – servering vid alla sorters fester

Vi är glada att kunna hälsa er Välkomna till Ekhult!
 

Ylva 0371-47005 eller Lotta 0371-45078
systrarnaikoket@hotmail.com

Systrarna i köket

    Allt för din båge och lite till

Vi servar alla MC-märken. 
Allt från Eu-moppe, 4-hjulingar till stora MC.
Försäkringsskador & tillbehör
Kontakt: 0709 589767

www.geddas.se          Vi bygger din drömhoj!

6 april – 28 september 2014
April och Maj  kl. 13 - 17: Tisdag-Torsdag-Söndag

Juni - September kl. 13 - 17: Tisdag - Torsdag - Lördag - Söndag
Lokal kan bokas utöver ordinarie öppettider

under www.sommarcafejallunden.hemsida24.se
Ärnarp, 31083 Unnaryd

Ring 0371-72048

VÄLKOMMEN TILL KAFFESTUGAN JÄLLUNDEN

Vi vill tacka alla  
kunder för det gångna 
året och önska God Jul 

och Gott Nytt År! 

Johan Hagström
070 -  679 61 60

info@byggjohanab.se
www.byggjohanab.se

 

Följ oss på Facebook 
för att få 

senaste nytt om 
kommande resor 
eller kontakta oss 
för information!

 

kontakt:
Mattias Lundberg, 0371/460 00, 

kontakt@lundbergstaxi.se

LUNDBERGS
BUSSAR FÖR ALLA TILLFÄLLEN FOTVÅRD   MASSAGE   ANSIKTSBEHANDLING

Mottagning efter 

överenskommelse, 

Även kvällar, lördagar

och hembesök. 

Välkommen!

telefon

0345-17252   •  0730-446765

epost

monika.albrecht@hotmail.com

 

www.monikaalbrecht.se

Monika Albrecht - 15 år i Hyltebruk
Pensévägen 13 B i Hyltebruk
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Upp till
  

5%  
tillbaka.

 Hyltebruk - Torup - Unnaryd

Är du intresserad av att annonsera 
i nästa nummer av Sockenbudet?

Vi har även årsabonnemang på annonser. 
Kontakta oss på: 

sockenbudet@langaryd.se eller tel: 0345-130 10
Hör av dig senast 1 maj!
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PROFESSIONELL GALLRING
 

Planering av skogsåtgärder
Förröjning
Mindre grävarbeten
Dikning
 
Christer Johansson, Remma

Tel.      0371-470 05, 070-564 70 01
Mail.   remma25@gmail.com 

Innehar F-skattebevis

Vill ditt företag sponsra SOCKENBUDET och synas här? 
Vi är tacksamma för ditt bidrag!

Kontakta oss: sockenbudet@langaryd.se


