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

Nr: 1 -- 2012

Äntligen verkar snö och ha-
gel släppa sitt grepp om oss och 
solens strålar värmer både jorden  
och oss människor – Våren 
och sommaren är i antågande! 
Knoppar som brister, blommor 
som med stark kraft bryter ge-
nom jordens skorpa och både 
kära och mindre kära återseenden 
flyger och fladdrar i luften!

Äntligen är det dags att  
mobilisera kring våra stora  
arrangemang Långaryds gammel-
dags marknad och Landeryds 
tågdagar – två folkfester som 
drar besökare från när och fjärr-
ran. Vi får med stolthet visa upp 

vår bygd för våra gäster och 
får möjlighet att tillsammans  
skapa trevliga mötesplatser!
ÄNTLIGEN har vi i Långaryd 

och Landeryd med omnejd fått 
vår egen tidning SOCKENBUDET, 
med information från fören-
ingslivet och Långaryds pastorat 
varvat med artiklar, bilder 
och krönikor. Historiskt 
sett betyder Sockenbud 
tillkallande av präst till en 
ensam, sjuk eller döende 
sockenbo för att trösta el-
ler ge nattvard. Vår tanke 
är att SOCKENBUDET 
ska komma ut till alla – 
friska som sjuka, unga 
som gamla med nyheter, 
inspiration, omtanke och 

upptäckarlust.  En möjlighet för 
oss att se allt gott vi har omkring 
oss!

Stolt vill jag säga: 
SOCKENBUDET

för dig utgiven!
Anna Roos, ansvarig utgivare

Det finns ett talesätt som sä-
ger: Ingen kan göra allt, alla 
kan göra något!

Detta tycker jag ger en ut-
märkt bild av det ideella arbete 
som ett stort antal engagerade 
personer lägger ner för att ut-
veckla sin bygd.

Satsningen på att regelbundet 
ge ut ”SOCKENBUDET”, ett in-
formationsblad till alla i Långa-

ryds socken, är ett exempel på 
att få många delaktiga i vad som 
händer i området. Just delaktig-
het är något som jag tycker att 
det ofta finns för lite av. Allt för 
många väntar på att ”någon an-
nan” skall ta initiativ för att nå-
got skall bli gjort. I Långaryds 
socken har man skapat en tradi-
tion av att försöka uträtta något 
tillsammans. 

Det stora  projekt som man 
nu försöker starta upp, ”Långa-
ryd – Släktbygd med anor mot 
framtiden”, är verkligen ett bra 
exempel på detta.

Jag vill önska er lycka till med 
”SOCKENBUDET” och hoppas 
att ni kan fortsätta med ert sto-
ra engagemang för att öka livs-
kvalitén i Långarydsbygden.

E N G A G E M A N G  F Ö R  U T V E C K L I N G
 av Lennart Ohlsson, Hylte kommun
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Ä N T L I G E N 
av Anna Roos, Foto: Jan-Erick Hursti

Långaryds Gammeldags Marknad
26 augusti 2012, kl. 10 - 15
Långaryd bjuder till gammeldags marknad och folkfest 
med hantverk, blommor och mat till försäljning. Häng 
med tillbaka till 1700-talet och möt besökare i tidsenliga 
kläder. I marknadsstånden hittar du hantverk, karameller 
och annat som hör en riktig marknad till.

Foto: Lennart Borg



Hej Lasse, hur är läget?
Förkylt, men annars är det guld. Jag 

har x-vecka och det gör ju inte ont om 
man säger så. Har fullt upp med att 
mura för en verkstad.
Varför är motorcyklar så intressanta?

Allt är min morbrors fel. Han fixade 
min första hoj när jag var 11 år, en Sil-
verpil, Husqvarna. Idag har jag en Ab-
stinensare (Suzuki DR) och två Harley 
– i delar, hehe…

Dags och plocka fram hojen nu då?
Absolut! Vanligtvis är det Bolmen 
Runt i maj, men i år tar evenemanget 
en time-out.
Vad innebär Bolmen runt och bru-
kar det vara bra uppslutning?
Antal deltagare är väderberoende, 
men det bru kar vara mellan 70 och 
160 deltagare. Alla är välkom na och 
ingen anmälan krävs. Vi kör tillsam-
mans cirka 16 mil kring sjön Bolmen. 

Det är otroligt vackra vä-
gar och kommunerna kring 
Bolmen är mycket positiva 
till arrangemanget, Ljungby 
kommun ställer t ex upp 
med el och toalett vid Mjälen, 
en bad plats vid Bolmen. Det 
är en frivillig startavgift och 
pengarna går till prostatacan-
cer fonden.
Har du några semesterpla-
ner?

Förhoppningsvis ”Gedda 
Goes To Hollywood” på kän-
disbröllop för Exiles* egna 
Russell Mitchell!

Vad är det bästa med att bo i Långa-
ryd?

Det är lugnt och skönt – jag storm-
trivs verkligen!

Läs mer om Geddas Cycle Parts på www.geddas.se

* Exile Cycles tillverkar nästan alla tänkbara delar av 
en motorcykel, och säljer dessa delar både direkt till 
allmänheten och genom sitt nätverk av över 1.000 
återförsäljare. Exile Cycles är direkt igenkännbara för 
sin rena, tuffa, industriell design. Russel Mitchell är 
VD för företaget. Läs mer på www.exilecycles.com

B Y G D E P R O F I L E N  – 
L A R S  G E D D A
Text: Lena Hagman, Foto: Geddas Cycle Parts

Lars Göran Lennart Gedda, ”Lasse”

Ålder:  49
Familj:  Barnen Oliver 17, Robin 15, Charlie 12 
och frun Mia – hon är gammal
Husdjur:  Två getter – Svartskägg och Vitskägg
Bor: Mjälleryd i Långaryd (dock postadress 
Hyltebruk)
Yrke: Skiftgående Torrändeoperatör på Stora Enso 
i Hyltebruk
Företag: Gedda Cycle Parts, bygger motorcyklar 
efter kundens önskemål, samt åtar sig service och 
eventuella försäkringsskador. Samarbetar med det 
etablerade företaget Exile Cycles* sedan 2005.
Intresse: Mc, pula med huset, resa och musik 
(gärna hårdrock)
Vem vill du läsa om i nästa nummer 
och varför? Eric Erlandsson i Landeryd. Han har 
en otrolig energi och jag undrar hur han får tiden 
att räcka till! Sen gillar han ju hårdrock också…

K A L E N D A R I U M  LÅNGARYD/LANDERYD JUNI – SEPTEMBER 2012

09 juni - kl 10 

Brännbollsturneringen för alla i Långaryd- Lan-
deryd, Långaryds samhällsförening hälsar alla välk-
omna till Byaslaget 2012 ! Kom och hejja fram ditt 
lag, fika eller ät en hamburgare. Vid prisutdelningen 
är det även dragning av årets trimcykling med en 
Skeppshultscykel som första vinst. Välkomna till en 
trevlig dag på Klockarvallen i Långaryd!

13 juni - kl. 17

Vandring i Kråkås. Samling vid vägskälet mot 
Kråkås utmed vägen Nyarp – Landeryd. Medtag 
fika. SPF

17 juni - kl. 10

De vilda blommornas dag. Samling vid Jansbergs 
Hembygdspark. Medtag fika. SNF

22 juni - kl. 14:30 

Midsommarfest vid Höstro. Musik, dans, serve-
ring. Stången binds på torsdagskvällen kl. 18.

28 juli - kl. 09

Slåtter i Jansbergs Hembygdspark. Föreningen 
bjuder på fika och enkel lunch som tack för Din hjälp.

05 aug. - kl. 14 - 17 

Hembygdsgårdens dag. Öppna stugor i Jansbergs 
Hembygdspark. Servering av kaffe och våfflor.

Utställning i ladugården med skatter från förenin-
gens arkiv mm. 

Kl.17 Öppet och visning i Tiondeboden. Se försam-
lingsdelen. Fika vid Tiondeboden, vid regn i kyrkan.

19 aug. - kl. 14 

Friluftsgudstjänst i Jansbergs Hembygdspark. 
Medtag kaffekorg.

22 aug. - kl. 17

Vandring vid Ringshult mm. Samling vid Långa-
ryds kyrka kl.17. Medtag fika. SPF

26 aug. - kl. 10 - 15

Långaryds marknad. Programmet för dagen, se 
hemsidan - www.langaryd.nu

kl 16 Marknadsgudstjänst i Långaryds kyrka

01. - 02. sept. 

Tågdagarna i Landeryd, se annons sist i bladet.

12 sept. - kl. 17 

Vandring i Norra Ekeryd. Samling vid Långaryds 
kyrka kl.17. Medtag fika. SPF

..............................................................

Fira sommarlovet med Lisebergsresa

Häng med på en dagsutflykt till Liseberg  
den 16:e juni. Anmälan eller Frågor? 
Ring Anna Roos 070-662 35 52 
Sista anmälningsdag 8/6.



Det var året 1947 som jag började 
första klassen i Landeryds skola. Vi 
var sex flickor och en pojke. Ingen kallade  
skolbarn för tjej och kille på den tiden. 
Vår fröken hette Rut Johansson och 
bodde i Bälhult. I samma klassrum 
fanns även klass 2 med lite fler elever, 
kanske tio. 

Det var ett stort steg att börja skolan. 
När man som jag kom från en by utan-
för samhället hade man ju inte träffat så 
många av de andra tidigare. Det fanns 
varken förskola eller andra barngrup-
per. Lekkamraterna bestod av närmsta 
grannarnas barn.

I Landeryds skola fanns tre klassrum 
på nedersta våningen och en matsal. 
Samma år som jag började skolan blev 
det matbespisning för alla elever. Det 
var ovanligt tidigt i Långaryds kom-
mun, som det då hette. Grannsocknar-
na låg ganska långt efter.

Klass 3 och 4 gick tillsammans för 
Evert Bengtsson. Gustav Larsson tog 
hand om klasserna 5, 6 och 7. Senare 
flyttades sjundeklassen till Nyby skola 
men det var i början av 1950-talet.

I källaren fanns det pannrum och 
det eldades med ved. Jag kommer ihåg 
att på rasterna lekte vi ”gömme” mel-
lan vedlavarna ute på skolgården. Det 
fanns också bastu och vi badades i bal-
jor av vaktmästaren. Där fanns också 
en sal där de som slutat skolan hade 
hemkunskap eller som det 
kallades, skolkök. Pojkar-
na i motsvarande ålders-
grupp hade träslöjd.

På andra våning fanns 
det en jättefin gymnastik-
sal med ribbstolar, bock 
och plint. Gustav Larsson 
var aktiv med att alla skulle 
röra på sig. Han valde ut 
en ”trupp” som hade lite 
uppvisningar för de andra 
eleverna. Det var en liten 
fin skola och jag tror inte 
att mobbingen var upp-
funnen då. Alla hade möj-
ligheten att få vara barn 
och leka tillsammans,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
krångligare var det inte. 

I dag skulle man säga att det var en 
sträng skola med många regler. Ingen 
sa du till sin lärare eller svarade emot 
och jag vet inte om någon skadades av 
lite disciplin. Jag minns i alla fall mina 
skolår med alla goda kamrater med 
glädje.

Historik
En lag om att alla barn skulle gå i skola 

kom 1842. Dessförinnan var det för-
äldrarnas plikt att undervisa sina barn 
så att de åtminstone kunde läsa hjälpligt. 
Skriva var det inte så många som kun-
de då. Först på 1870-talet byggdes de 
första skolhusen i Långaryds socken. 
Innan dess skedde undervisningen av

barnen inom de olika skolrotarna och 
man hyrde in sig hos någon bonde  
som hade tillräckligt utrymme i sitt hus.

Mellan dessa skolrotar ambulerade 
läraren som varje år undervisade sju 
veckor i varje rote. Det fanns en lärare 
för hela socknen fram till 1867 då man 
anställde ytterligare en lärare och fyra 
år senare fyra småskollärarinnor.

Den allra första fasta skolan i Lande-
ryd byggdes 1896. I det växande sam-
hället blev den snart för liten och en ny 
skola byggdes 1912. Vid denna tiden 
fanns det 3.760 personer i Långaryds 
socken. Den gamla fortsatte som små-
skola fram till 1931. Då tillbyggdes den 
nya till nuvarande storlek och all un-
dervisning flyttades dit.

H I S T O R I S K  T I L L B A K A B L I C K  – 
L A N D E R Y D S  S K O L A  F Y L L E R  1 0 0  Å R
Text: Inger Andersson och Birgitta Holmén, Foto: Malin Kettil, gammal bild från Birgitta Holmén

Landeryds första skola
Vill du veta mer om skolans utveckling i Landeryd 

och hela Långaryds socken kan du läsa artiklar i 
”Glimtar ur Långaryds historia” del 1 och 3.

Foto: Malin Kettil



Församlingsblad
för Långaryds och Unnaryds Församlingar

Församlingsbladet i bygdebladet
I fortsättningen kommer uppgifter om kyrkans 

verksamhet att vara med i bygdebladen för både 
Långaryd och Unnaryd. I Unnaryd har vi ju ett 
bygdeblad, och i Långaryd skall nu också ges ut 
ett sådant. Något särskilt församlingsblad blir det 
därför inte.

Gudstjänster och sommarmusik
I kyrkans år är det nu Trefaldighetstid, vanliga 

söndagar, som var och en har sitt ämne om det 
kristna livet. Gudstjänstprogrammet under som-
maren upptar 8 musikgudstjänster. I dessa gudst-
jänster förekommer också en andakt. I den för-
samling, där det inte är musikgudstjänst är det en 
annan gudstjänst.
För Unnaryds del står det inte att gudstjänsterna 

är i kyrkan. Det beror på det tråkiga förhållandet, 
att hussvamp har konstaterats. När detta skrivs är 
det inte utrett vad som skall göras åt det, men det 
kan bli så, att vi måste stänga kyrkan, medan un-
dersökningar och saneringsarbeten pågår. Av det 
skälet har vi förlagt sommarmusiken till försam-
lingshemmet. 

Tack för mig och välkommen Berndt 
Olsson
Den 14 juni lämnar jag min tjänst som tillförord-

nad kyrkoherde i pastoratet. Det har varit roligt att 
än en gång få vara med i kyrkans tjänst. I fortsätt-
ningen blir det mer sporadiskt vid min efterträdares 
ledighet. Tack för det goda samarbetet i arbetslag, 
bland förtroendevalda och frivilliga medarbetare. 
Tack för stöd och uppmuntran av människor jag 
mött under den här tiden.
Med förtroende lämnar jag över till den nye kyr-

koherden Berndt Olsson. Jag önskar honom Guds 
välsignelse och glädje i hans gärning. Den 17 juni 
skall vi välkomna Berndt vid hans första gudstjänst 
i pastoratet, kl 10 i Långaryds kyrka. Utöver gudst-
jänsten blir det en form av installationsakt kallad 
mottagande, som utförs av kontraktsprosten. Ef-
ter tillträdet kan man ringa till Berndt på telefon 
0767-870066.
    Rune Bolmblad

Gudstjänster                   

Juni                                                                                              

3 juni, Heliga Trefaldighets dag
9:30 Högmässa i Landeryds kyrka, Bolmblad
15:00 Gudstjänst i Unnaryd, Bolmblad, ”Röda 
söndagen”

10 juni, 1 söndagen efter Trefaldighet
9:30 Söndagsbön i Landeryds kyrka, kyrkvärdar
10:00 Gudstjänst på Strandvallen, Unnaryd, Sven 
Hagberg
14:00 Friluftsgudstjänst i Yttersjöholm, Maria 
Schulz Vigelsbo

17 juni, 2 söndagen efter Trefaldighet
10:00 Högmässa i Långaryds kyrka, mottagande 
av tf kyrkoherde Berndt Olsson. Kontraktsprosten 
Magnus Hullfors medverkar, kyrkokören, kyrkkaf-
fe.
Unnaryds församling sammanlyses till denna 
gudstjänst.

23 juni, Midsommardagen
10:00 Gudstjänst på Nissaryds skans, vid regn i 
kyrkan, Åkesson, Jörgen Arvidsson, fiol, kaffe 
14:00 Gudstjänst vid Skyttepaviljongen, Jällun-
tofta, Bolmblad
16:00 Gudstjänst i Hembygdsparken, Unnaryd, 
Sven Hagberg, kaffe

24 juni, Den helige Johannes döparens dag
10:00 Högmässa i Jälluntofta kyrka, Olsson
18:00 Sommarmusik i Landeryd

Juli

1 juli, 4 söndagen efter Trefaldighet
10:00 Högmässa i Landeryds kyrka, Åkesson
18:00 Sommarmusik i Jälluntofta

8 juli, Apostladagen
10;00 Högmässa i Unnaryd, Olsson
18:00 Sommarmusik i Långaryd



15 juli, 6 söndagen efter Trefaldighet
10:00 Högmässa i Långaryds kyrka, Olsson
18:00 Sommarmusik i Unnaryd 

22 juli, Kristi Förklarings dag
10:00 Gudstjänst i Unnaryd, Olsson
18:00 Sommarmusik i Landeryd

29 juli, 8 söndagen efter Trefaldighet
10:00 Högmässa i Landeryds kyrka, Bolmblad
18:00 Sommarmusik i Unnaryd 

Augusti

5 augusti, 9 söndagen efter Trefaldighet
9:30 Mässa i enkelhet i Unnaryd, Jan Nilsson
11:00 Gudstjänst i Jälluntofta kyrka, Jan Nilsson
18:00 Sommarmusik i Långaryd

12 augusti, 10 söndagen efter Trefaldighet
10:00 Dansk högmässa i Långaryds kyrka, Bög-
gild
18:00 Sommarmusik i Jälluntofta

19 augusti, 11 söndagen efter Trefaldighet
10:00 Gudstjänst i Unnaryd, Olsson
14:00 Gudstjänst i hembygdsparken Jansberg, 
Olsson, Lena Carlberg- Nielsen flöjt

25 augusti, lördag
15:00 Ekumenisk allsångseftermiddag i hem-
bygdsparken, Unnaryd 

26 augusti, 12 söndagen efter Trefaldighet
9:30 Gudstjänst i Unnaryd, Bolmblad
11:00 Mässa i enkelhet i Jälluntofta kyrka, Bolm-
blad
16:00 Gudstjänst i Långaryds kyrka, Bolmblad, 
Långaryds marknad

September

2 september, 13 söndagen efter Trefaldighet
10:00 Söndagsbön i Långaryds kyrka, kyrkvärdar
10:00 Högmässa i Unnaryd, Olsson
15:00 Gudstjänst i lokstallarna, Landeryd, Ols-
son

9  september, 14 söndagen efter Trefaldighet
10:00 Högmässa i Landeryds kyrka, Olsson, 
konfirmandinskrivning
18:00 Högmässa i Unnaryd, Olsson
18:00 Musikgudstjänst i Långaryds kyrka med 
Gislaveds kammarkör 
 
                                                                                         
                                          

Diakonigruppen i Unnaryd planerar 
kaffeservering i församlingshemmet 
några onsdagar under sommaren, 

se predikoturerna i tidningen

Ny vaktmästare

Vi har inte bara fått ny präst utan 
även ny vaktmästare i pastoratet, 
en ung käck tjej. Så här beskriver 
hon sig själv och hur hon ser på 
sitt kommande arbete:

Jag heter Olivia Roman, är 20 
år och bor i Ugglebo, där mina 
föräldrar också bor. I gymnasiet 
gick jag på Stora Segerstad. Förra 
sommaren jobbade jag på kyrko-
gården i Unnaryd. 
Från den 10 april är jag anställd 

som vaktmästare i Långaryds pas-
torat och skall jobba i Unnaryds 
församling. Jag tycker det skall bli 

kul men lite jobbigt, eftersom det 
är mycket att lära.

Välkommen och lycka till. 

Gudstjänst på danska
Söndagen den 12. augusti. 

Till glädje för alla danska som-
margäster, turister eller permanent 
boende firas en dansk „höjmesse“ 
med danska psalmer i Långaryds 
kyrka söndagen den 12 augusti. 
Det blir dagens gudstjänst i sock-
nen så det är klart att den är FÖR 
ALLA.
Danska prästerna Arendse Dys-
sel och Jens Böggild har tjänsten. 
Arendse och hennes man har sen 
många år haft sommarstuga i Sälls-
näs och Jens flyttade permanent 
till Långaryds gamla prästgård för 
två år sen.



Berndt Olsson

Den 15 juni tillträder vår nye präst Berndt Ols-
son sin tjänst i vårt pastorat. Församlingsbladets 
reporter träffade honom en aprilkväll för att stäl-
la några frågor.

Hur kom det sig att du blev präst?
Jag har nog haft tankar om kristen tro i många 

år, men inte varit särskilt kyrklig av mig. Kon-
firmationstiden har betytt mycket för mig, men 
efter konfirmationen svalnade intresset av. Hade 
jag funnits i ett socialt sammanhang av kyrko-
gångare hade det kanske blivit annorlunda. Istäl-
let utbildade jag mig till teletekniker och sedan 
till civilingenjör och arbetade bland annat med 
kvalitetskontroll. Senare fick jag möjlighet att 
läsa teologi på distans, men när man skulle fort-
sätta var man tvungen att vara på plats i Lund. 
Där träffade jag likatänkande och kallelsen väx-
te fram. Jag är övertygad om att man blir kallad 
till präst – när man tittar i backspegeln kan man 
lätt se att man inte styrt själv.

När jag första gången stod där i röcklinet och 
skulle leda en församling i bön och tro undra-
de jag: ”Hur hamnade jag här egentligen?” Det 
är något man bara får acceptera, det är inte jag 
själv som styrt. Man kan inte skapa tro själv – 
man får öppna sig och ta emot.

 Nu har du varit präst i några år – är det som 
du trodde?
Ja, det tror jag. Jag har varken blivit besviken 

eller förvånad. Sedan har jag förstås sökt mig till 
församlingar där jag trott att jag hör hemma och 
trivts bra med det 

Vad har du fått för intryck av våra församlin-
gar hittills?

Jag har fått ett väldigt bra intryck från första 
början, sådant märks när man intervjuas. Man 
ser positivt på saker. Det finns en längtan efter 
att bli delaktig i Kristi kyrka. Jag kommer från tre 
liknande församlingar och har trivts bra där.

Vad är det bästa med att vara präst?
Det är det största uppdraget någon kan få, att 

få vara ledd av Kristus och sprida budskapet om 
honom. Speciellt när människor vill lyssna och 
ta emot. Till exempel när människor kommer 
fram efter en gudstjänst och säger att de har fått 
svar på något de funderat på länge.

Vilken är kyrkans viktigaste uppgift?
Att leda människor till tro och hjälpa dem att 

växa i sin tro. Vi ska som människor inte stanna 
vid att vi tror på en högre makt och att Jesus fun-
nits. Kyrkan har till uppgift att leda människor 
vidare i deras tro, att var och en av oss är kallad 
till att vara en Jesu lärjunge. Det är vårt uppdrag, 
allas uppdrag – att sprida Evangeliet.

Petter Bäckman

Namn: Berndt Olsson
Ålder: 60 år
Yrke: präst, tillträder som tillförordnad kyrko-
herde i Långaryds pastorat den 15 juni
Familj: hustru, tre vuxna barn och fyra barn-
barn
Bor: flyttar snart till en lägenhet i Unnaryd, 
där han kommer bo den mesta av tiden, men 
bor även hos hustrun i Helsingborg
Utbildning: civilingenjör, teologie kandidat, 
prästexamen
Medlem i: Odd Fellow samt två radioamatör-
föreningar: Odd Fellow Ham Radio Club och 
Nordvästra Skånes RadioAmatörer
Intressen: teologi, musik
Favoriträtt: allätare
Favoritmusik: traditionell jazz, blues, klassisk 
musik
Senast lästa bok: Då föll Herrens eld av Bo 
Giertz



JUNI
Sön 24, kl 18 - Landeryd

Elin och Mats Nyström, 
Från visa till folkmusik

Utställning kl. 17 i f´hem: 
”Udda kaffe-koppar” 

(har du en gammal kopp så ta gärna med den!)

 serveras av Landeryds syförening

JULI
Sön 1, kl 18 - Jälluntofta

Olle Rydells orkester 
 ”Musik i en salig blandning”

 Dorothea Nilsson serverar 

Sön 8, kl 18 - Långaryd

2x Stefan
Stefan Wikren (piano/orgel) och 

Stefan Pitzen (gitarr/sång) 
blandar eget nyskrivet med folkliga koraler 

Utställning kl.17 i kyrkan:  
Gamla leksaker och träsaker

  serveras av Långaryds norra syförening

Sön 15, kl 18 - Unnaryds f´hem

Elin Gårdestig
”Frihet” 

Utställning kl 16.30 Jo Rehn glaskonst 

 serveras av Unnaryds diakonigrupp

Sön 22, kl 18 - Landeryd

Jazzcats
En av årets höjdpunker i Landeryds fina träkyrka. 

Utställning kl. 17.00 i f´hem: 
”Emaljerat!”  

 serveras av Landeryds syförening i pausen

Sön 29, kl 18 - Unnaryds f´hem 

Kristin Ahlbom  
”Sött och Salt” 

Kyrkogårdsvandring kl. 16.30  
(samling vid kyrkporten) 

leds av Lars-Olof Svensson 

 serveras av Unnaryds diakonigrupp 

AUGUSTI
Sön 5, kl 18 - Långaryd 

Emma Svensson & Philippa Westerberg 
”Små lätta moln” 

Guidning av tiondeboden (kl 17) 

  serveras av Bodil och Annelie

Sön 12, kl 18 - Jälluntofta kyrka

Lasse Siggelin 
Kyrkogårdsvandring. kl. 16.30 

(samling vid kyrkporten) 
leds av Anders Bertilsson

 Dorothea Nilsson serverar

Sommarmusik 2012

Onsdagen, den 11 juli, kl 11.30 
UNNARYDSDAGEN med Lunchkonsert i Unnaryds församlingshem

Kristin Ahlbom



LUNDBERGS
BUSSAR FÖR ALLA TILLFÄLLEN

RESOR PÅ G:

19/1 2013 
EVITA PÅ MALMÖ OPERAN. 

BUSS O BILJETT 695 KR

V8 2013 
SKIDRESA WAGRAIN. 

BUSS O HALVPENSION 6995 KR

RING ELLER MEJLA 
FÖR BOKNING OCH INFO

0371/46000, kontakt@lundbergstaxi.se

Stort tack till de sponsorer som har bidragit 
till att göra första numret möjligt!

Bygg Johan 
Hagström AB

Nyarp

Petri Carlssons 
Elektriska

Tånga

Landeryds Mekaniska 
Verkstad AB

Landeryd

Eson Comfort/
Idé Möbler AB

Landeryd

Linnåssnickar´n
Landeryd

Charlottenlund
Gassljunga

Axelssons El Nissaryd AB
Nissaryd

ProTräd
N. Åkershult

Lundbergs Buss & Taxi
Nyby

Skandinavisk 
Trähandtering

Gassljunga

Systrarna i köket 
Ekhult/Remma

Holméns modellsnickeri
Nissaryd

                      
Alf Jansson Ekonomitjänst 

Gassljunga

Pubafton
med

Charlottenlund, Långaryd
Bordsbeställning under 0371 46057, 0706904531

Eller kom ändå
Inträde 100:-

Lördagen den 9 junistart kl 20.00

Är du intresserad av att annonsera i nästa nummer?
Maila sockenbudet@langaryd.nu  
Eller ring: Birgitta Holmén 0345-130 10, Lena Hagman 073-053 50 55
SOCKENBUDET tar gärna emot bidrag via BG: 5400-3819                               
Annonspriserna hittar du på www.langaryd.nu  
Där kan du även ladda ner SOCKENBUDET som PDF.


