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I denna utgåva av SOCK-
ENBUDET vill vi bl.a. berätta 
om Tågdagarna och Långaryds 
Marknad som stundar i veckan. 
Nu möts engagerade och nyfik-
na från när och fjärran, då och 
nu binds samman i festliga da-
gar. Sommaren går också mot 
sitt slut och hösten bjuder på bär 
och jakt, nya skolklasser och nya 
barn i skolorna och nya utma-
ningar…

Som ’hemvändare’ har jag 
blivit ombedd att dela med mig 
av mina upplevelser  av Långa-
ryd. Sedan 6 månader bor vi 
nu åter i Långaryd och jag kan 
direkt säga att det är härligt att 
vara hemma igen! Härligt att 
träffa folk och känna igen sig, 
härligt att gå i våra vackra, art-
rika skogar och följa årstidernas 
växlingar och se alla djur: älgar, 
vildsvin, fåglar, en orre då och 
då, tranorna på Nissadalsslätten 
under våren, hästar, kor och får 
på bete, glada barn i skolan och 
vid aktiviteter och träffar. Åka 
skridskor på sjön en vacker vin-
terdag och ta ett dopp eller fiska 
i våra fina sjöar.

Måhända denna sommar blir 
ihågkommen för allt regn, men 
solen tittar fram ofta ändå och 
kantarellerna lyser i skogen. De 
flesta jag talar med säger unge-
fär så här: ”Vi behöver inte åka 
någonstans under semestern.” 
”Vi ska passa på att njuta att 
vara hemma.”  Ett gott betyg för 
vår bygd. Det är härligt att vara, 
just det: hemma. Kasta en blick 
på collaget på mittuppslaget för 
att se bilder från några av årets 
roliga solskenstimmar!

För 20-30 år sedan, när jag sist 
bodde här,  tvivlade många på 
om det skulle gå att leva på lan-
det och ändå kunna utbilda sig 
och få arbeta och bo där man är 
uppvuxen, syssla med det man 
utbildat sig till och ha sin familj 
omkring sig. Städerna växer än 
idag i Sverige, landsbygden väx-
er igen, det öppna landskapet 
försvinner alltmer.

Som hemvändare upplever 
jag att Långaryd-Landeryd som 
Bygd utvecklats mycket i för-
ändringens tid. Nu kan man 
dra fördel av att den tekniska 
utvecklingen, internet och an-

dra medier även når 
landsbygden och 
att vägnätet är gan-
ska väl utbyggt. Det 
finns en stark tro och 
ett självförtroende 
i Bygden och sam-
verkan mellan lo-
kalföreningarna och 
nätverk   inom före-
tagande och ideelt 
arbete skapar mötes-
platser på hemmap-
lan hela året. SOCK-
ENBUDET vill här 
vara med och lyfta 
fram både möten och 
människor - livet i 
bygden.

I större städer dignar det med 
aktiviteter: föreningsliv, teater, 
konst, musik, idrott, subven-
tionerat och planerat och - lite 
självklart och oförpliktande. En 
buffet som står framme och det 
är många som delar på kakan. 
Kul och mycket lärorikt. Och 
kanske aningen anonymt.

På Landsbygden får man en-
gagera sig aktivt och kämpa för 
saker som anses som givna i 
större samhällen: vägar, broar, 
snöskottning, postutdelning, 
internet, mobilmaster, eller 
kanske en träffpunkt för barn 
och unga, osv. osv. Ingenting 
är givet. En liten kommun är 
beroende av en aktiv befolk-
ning för att lösa grundläggande 
samhällsåtaganden och göra 
det attraktivt att satsa och leva i 
småbygden. Långsiktiga och nya 
initiativ som Fiberföreningen, 
Leaderprojekt, Släktforskning, 
Marknads- och Tågdagar lyfter 
oss en bit in i framtiden.

Tack alla ni som gör vår bygd 
så levande och så livskraftig. Vi 
njuter alla gott av det, och an-
tingen du är gäst eller värd, aktiv 
eller inbjuden, företagare, kund 
eller anställd, barn eller vuxen, 
är  alla delaktiga, välkomna och 
värdefulla, ja faktiskt kultur-
arvsbärare, skulle man kunna 
säga med ett ”fint” ord. Ni öns-
kas alla fina sensommardagar! 

Väl mött i höst!

ANSVARIG UTGIVARE:

ANNA ROOS,

LÅNGARYD-LANDERYD

I SAMVERKAN

REDAKTION:

ANNA ROOS

BIRGITTA HOLMÉN

JENS BØGGILD

LISA RIMESTAD

LENA HAGMAN

PETTER BÄCKMAN

LÄMNA GÄRNA TIPS TILL

REDAKTIONEN, 

HELST VIA E-POST:

SOCKENBUDET@LANGARYD.NU

TELEFON:

BIRGITTA HOLMÉN 

0345-130 10

LENA HAGMAN 

073-053 50 55

L E D A R E N 
av Lisa Rimestad, Foto: Sören Paludan och Lennart Borg



2 3

Hej Karina, hur är läget?
Bara bra. Är inne på andra semester-

veckan, vilket betyder att jag är nere i 
varv och har mycket kvar av semestern.

Har du några semesterplaner?
Inte direkt.  Jag tar det som det kom-

mer, vädret bestämmer naturligtvis till 
en viss del. Planerar att ta en tur till 
Båstad, för att besöka Norrvikens träd-
gårdar samt Märta Måås-Fjetterströms 
ateljé med exklusiva mattor.

Vill du berätta lite mer om Wetters-
hus?

Det är en så kallad retreatgård* i 
kristen regi som ligger mellan Jönkö-
ping och Gränna. En retreat innebär 
att du som gäst tillbringar några dagar 
i tystnad. Retreatgården vill erbjuda en 
kravlös miljö med tid för reflektion, 
bön och meditation, tystnad och vila, 
hjälp att återfinna livsrytmen, fördju-
pad tro och tillit.

Jag kom i kontakt med Wettershus 
för 10 år sedan då jag besökte det som 
gäst.  Numera jobbar jag en hel del ide-
ellt där, bland annat med att laga mat. 

Varför är retreat så tilltalande?
Det är så totalt kravlöst att bara ”få 

vara”. Det är något som vi alla verkligen 
behöver – inte fundera på vad vi ska 
ha till middag, vem som ska diska el-
ler vilken konversation som lämpar sig 
vid middagsbordet. Om du känner dig 
aningen sur en dag gör det ingenting 
det heller – ingen märker det - efter-
som du inte behöver prata. Det är helt 
enkelt vila på så otroligt många plan.

Vad är det bästa med att bo i Lan-
deryd?

Närheten till naturen och varandra!

Wettershus
Wettershus är en ekumenisk retreatgård vid Vät-

tern som inbjuder till retreater året runt och tar emot 
gäster som söker avskildhet och rekreation. Wet-
tershus välkomnar också t.ex. församlingsgrupper 
och arbetslag för retreat och överläggningar. Möj-
lighet finns till själavård och andlig vägledning. Läs 
mer på www.wettershus.se 

* Retreat är ett från engelskan hämtat uttryck 
som oöversatt och i begränsad betydelse används i 
kristet/religiösa sammanhang. Innebörden är att dra 
sig tillbaka i stillhet, för en eller flera dagar. 

Retreatledaren instruerar och leder deltagarna. 
Tystnaden bryts endast av olika tideböner och mässa 
under dagarna, i övrigt är deltagarna förpliktigade 
att delta i tystnaden. Syftet är att deltagarna under 
tystnad och stillhet skall få tid till fördjupning och 
eftertanke. Den allmänna termen på svenska språket 
för Retreat är annars kort och gott reträtt, retirera och 
betecknar ett tillbakadragande. Ordet retreat anvä-
nds också av olika hälsoanläggningar där man tar 
emot gäster som behöver komma bort från vardagen 
och ta en ”time-out” från stress och ett alltför hetsigt 
leverne.

B Y G D E P R O F I L E N  – 
K A R I N A  J O H A N S S O N
Text: Lena Hagman, Foto: Helen Skoogh

Karina Rut Anna Johansson

Ålder:  45
Husdjur:  Embla 1 år, dansk-svensk gårdshund
Bor:  På Linnås i Landeryd
Yrke: Kvalitetschef på Esskå Metall AB i Landeryd
Intresse: Ordförande i Kyrkorådet som jag brinner 
otroligt mycket för! Periodvis vävning samt ideellt 
arbete på retreatgården Wettershus
Vem vill du läsa om i nästa nummer 
och varför? Bo Ericsson i Remma. Han har ett 
starkt engagemang för landsbygden och jag vill gärna 
veta vad som driver honom.

K A L E N D A R I U M  LÅNGARYD/LANDERYD AUGUSTI – DECEMBER 2012
20 augusti - kl. 17:00-18:00 

Fotbollsträningen för 6-9 åringar börjar på Klock-
arevallen. (därefter varje måndag)

26 augusti kl. 10:00-15:00 

Långaryds Gammaldags marknad på Marknads-
platsen i Gassljunga.

26 augusti kl. 16:00 

Marknadsgudstjänst i Långaryds kyrka.

1-2 september 

Tågdagarna i Landeryd. Biljetter kan köpas på 
tågen eller på stationen i Landeryd.

6 september kl. 17:30

Pingisträning i Landeryds skola startar.

12 september kl. 17:00 

Vandring i Norra Ekeryd. Samling vid Långaryds 
kyrka. Medtag fika.

17 september kl. 19:00 

Gympa i Nyarps bygdegård. Ingen anmälan krävs. 
Kontaktperson Leena Bäckman 0371-462 36

21 september kl. 18:00-21:00

Fritidsgård i Nyarps Bygdegård – hela familjen är 
välkommen! Kvällsmat och kiosk finns.

3 oktober kl. 19:00

Företagskväll på Charlottenlund, se separat 
annons.

13 oktober kl. 18:00

Stjärntittarkväll på Nyarps Bygdegård. Med 
anledning av det rikstäckande “Astronomins dygn” 
kan man få veta vad man kan se på himlen just då, 
se stjärnkartor och bärbara teleskop. Fri entré, fika 
finns att köpa!

Upplysningar: Charlotte Sikö Helin c.he@telia.com

27 oktober kl. 18:00

Halloweenfest i Nyarps Bygdegård för hela 
familjen. Anmälan till Anna Roos senast 22 oktober 
anna.roos@langaryd.nu

28 oktober kl. 18:30 

Berättarafton i NTO-gården i Långaryd.

10 november 

Bussresa till Huseby Julmarknad med Långaryds 
samhällsförening. Anmälan till Lundbergs buss 
och taxi, 0371-460 00. Kostnad 100 kr för buss och 
inträde.

23 november kl.18:00-21:00

Fritidsgård i Nyarps Bygdegård – hela familjen är 
välkommen! Kvällsmat och kiosk finns.

8 december kl.14:00-18:00 

Julbasar i Nyarps Bygdegård.

En företeelse med gamla anor.                                       

Enligt en kungörelse från Jönköpings 
landskansli den 26 juli 1770 hade en 
marknadsplats utsetts i Långaryd av 
”denna stads Borgenskap”. Den förla-
des till byn Gassljunga. i dagligt tal 
Gasslinga, på ett område som enligt 
gammal sägen var skänkt till Långa-
ryds socken av Drottning Kristina.  

Den inrättades som en enskild mark-
nad, vilket innebar att endast Jönkö-
pings stads borgare fick hålla marknad 
där. År 1788 avskaffade Gustav 111 
enskilda marknader och därefter blev 
Långaryds marknad öppen för alla 
städers borgenskap. Städernas borgare 
hade nämligen ensamrätt på all handel 
fram till dess näringsfriheten utvidga-
des 1846, genom att skråtvånget upp-
hävdes och rätten att bedriva handel 
och hantverk utvidgades till att också 
gälla landsbygden. Lanthandel fick 
också bedrivas, dock endast minst tre 
mil från närmaste stad. 

År 1864 avskaffades även de sista 
hindren för näringsfriheten genom att 
tremilsgränsen slopades.

Långaryds marknad hölls två gånger 
om året, i april och september, datum 
varierade.

T i l l s a m m a n s 
med en massa 
andra marknader 
fanns den anteck-
nad i alla tillgäng-
liga almanackor. 
Marknaden blev 
populär och växte 
till en av de mest 
betydelsefulla kre-
atursmarknader-
na i trakten. Det 
sades allmänt att ” 
stöter dä emot på 
Langare så kom-
mer det ock att gå 
trögt å kringlig-
gande markna-
der”.

Dagen före den ”riktiga” marknads-
dagen hölls det ”getamäten” (getmark-
nad) på en liten äng strax bortom 
Håknaryds bro, intill den lilla ryggås-
stugan som finns där än i dag. Geten 
kallades för fattigmans ko och var 
mycket vanlig i dessa karga bygder. 
Getmarknaden upphörde 1914.

Marknaden var mycket uppskattad 
av alla generationer, det var högtidsda-
gar. Att kunna gå omkring och bara se 
på allt som bjöds ut. Där kunde finnas 
karuseller och styrkeprovsmätare, spå-
damer och sångare som sjöng visor ur 
skillingtryck, för bygdens folk var allt 
en stor upplevelse. Långväga knallar 
och marknadsbesökare kom redan da-
gen innan och övernattade i gårdarna, 
det var liv och rörelse inom ett stort 
område.

Men den nya tiden gjorde sitt intåg. 
Marknadens betydelse avtog. Affärer 
ökade i antal och erbjöd ett stort sor-
timent. LRF byggde en livdjurshall där 
man sålde djur nästan året runt. Då det 
kom en förfrågan från Kommerskolle-
gium till Långaryds kommunalnämnd 
om marknaden hade någon betydelse 
för orten svarade man ”att dess bety-
delse var ringa” varpå Kommerskol-
legium drog in marknadstillståndet. 
Långarydsborna mottog beslutet med 

mycket blandade känslor. Många hät-
ska ord utbyttes. Den sista marknaden 
hölls den 11 september 1947.

År 1979 fick Långaryds Hembygds-
förening marknadsplatsen i gåva av fru 
Anna Fredlund som då ägde den ur-
sprungliga platsen. Föreningen lät resa 
en minnessten 1982 med inskriften 
Långaryds marknad 1770-1947 och 
kvar på marknadsplatsen finns en av 
de gamla bodarna.

Önskemål om att på nytt ta upp 
marknaden kom med jämna mellan-
rum men Hembygdsföreningen såg 
ingen möjlighet att ro ett sådant pro-
jekt i land på egen hand.

I slutet av 1990-talet startades Lång-
arydsföreningar i Samverkan. Då ett 
samarbete mellan fem föreningar i 
Långaryd. Vi arbetade tillsammans för 
att skapa trivsel i bygden. Fler fören-
ingar anslöt sig och 2002 beslöt vi att 
försöka ordna en gammaldags mark-
nad. Det blev succe och fick efterföljare 
2005, 2007 och 2010. Nu ordnar vi den 
femte gammaldags marknaden den 26 
augusti. Varmt välkommen dit.

Vill du veta mer om Långaryds gam-
la marknad finns det artiklar i böckerna 
”Glimtar ur Långaryds historia”.

H I S T O R I S K  T I L L B A K A B L I C K  – 
L Å N G A R Y D S  M A R K N A D
Text: Birgitta Holmén, Bild: Hembygdsföreningens Arkiv
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Lokal 
Utvecklingsplan

Text: Anna Roos

Med stöd av det halländ-
ska Leaderprojektet ”Vår 
by - Vår framtid” börjar 
den lokala utvecklingspla-
nen för Långaryd-Lande-
ryd ta form. Tidigt i våras 
hade vi ett uppstartsmöte 
i Landeryds församlings-
hem där tankar och idéer 
formades. En arbetsgrupp 
skissar nu på vår plan där 
vi belyser styrkor, fram-
tidstankar och eventuella 
hot för våra orter. Vi ska 
även formulera en vision 
för våra orter. 

Den 3 oktober inbjuds 
företagen på orterna till 
en kväll där vi diskute-
rar planen och vår bygds 
framtid ur ett näringslivs-
perspektiv.

Planen kommer att finnas för 
läsning innan vi tillsammans an-
tar den som vårt dokument för 
vilken viljeinriktning som finns 
i vår bygd. 

Nyarps bygdegård - 
En samlingsplats för alla 
tillfällen
Text: Eva Larsson
Bild: Lennart Borg

Bygdegårdens styrelse ansvarar för 
verksamheten och uthyrningen, upp-
värmningen, städningen och skötsel av 
grönområden runt byggnaden. 

Allt sker med ideella krafter, även 
vaktmästarsysslan som sköts av alla i 
styrelsen genom ett rullande schema.

I år var det tionde året som bygdegår-
den bjöd in till ”loppis” för alla hugade 
spekulanter. Det är alltid lika spännan-
de att få vara med om när det ström-
mar in skänkta grejor som sedan säljs. 

Det som inte säljs loppmarknadsda-
gen skickas vidare till välgörenhetsor-

ganisationer.  
Behållningen 
från lopp-
m a r k n a d e n 
kommer väl 
till pass för 
att underhålla 
vår bygde-
gård.

För ett par 
år sedan iord-
ningställdes 
den lilla salen 
på övervåningen, biblioteket. Lokalen 
är lämplig att hyra för små sällskap, 
tjejträffar, barnkalas, födelsedagskalas 
mm.  

Vi ordnar även ”skapardagar”- där 
vi träffas och syr, klär om något eller 
håller på med något annat kreativt. 
Vi ordnar fika och lunch till självkost-
nadspris.

Förra sommaren målades fönstren 
utvändigt och denna sommar pågår 
målning av hela fasaden. Vi är just nu i 
en intensiv fas med att planera åtgärder 
som bör göras för att hålla byggnaden 
i ett bra skick och utveckla verksamhe-
ten. 

Det krävs massor av ideellt arbete, 
så har du tid över och vill hjälpa till 
hör gärna av dej till oss i styrelsen.

©2012 Google -

Långaryds Fiberförening Utbredning
Planerad utsträckning av fiberutbyggnad.
Offentlig · 2 Samarbetare · 294 visningar
Skapad den 26 Apr · Av  · Uppdaterades Apr 26
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Företagskväll i 
Långaryd-Landeryd

Vill du veta mer? Kontakta Anna Roos på anna.roos@langaryd.nu 
eller Håkan Eriksson, hakan.eriksson@hylte.se

Det är mycket på gång i Långaryd-Landeryd! Det är tågda-
gar, uppstart av infobladet Sockenbudet och snart drar man 
igång ett projekt kring Långarydssläkten. Vi vill medverka till 
att skapa goda samarbeten och kontakter mellan de företag/
företagare som är verksamma i området Långaryd-Landeryd. 
Vi är också nyfikna på hur ni ser på er roll i utvecklingen av 

bygden och på hur ni tänker om framtiden!

Vi bjuder in till en företagskväll för lokala företag där det 
finns möjlighet att utvidga sitt nätverk, öka sin lokalkänne-

dom och gemensamt fundera kring utveckling av det område 
där vi är verksamma!

Välkomna till Charlottenlund den 3 oktober kl 19.00!

Vi bjuder på enklare förtäring/fika!

Anmälan sker till Håkan Eriksson, hakan.eriksson@hylte.se 
senast den 26 september. Välkomna!

Långaryd-Landeryd i Samverkan
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Långaryd-Landeryd i Samverkan

Samverkan  

Text: Anna Roos

Föreningar i Långaryd och Landeryd 
har under flera år samverkat kring oli-
ka större frågor och arrangemang. Vid 
årsmötet 2012 beslutades om namn-
byte till Långaryd-Landeryd i Samver-
kan, vilken nu består av 11 föreningar.

Det känns bra att på ett tydligt sätt 
visa att vi aktivt arbetar för båda or-
terna. SOCKENBUDET är ett exempel 
på vad som kan skapas när man är flera 
som tänker tillsammans och får tänka 
för ett större område, Långaryds mark-
nad är ett annat och alla våra arrang-
emang som kommer under hösten.

Långaryd och Landeryd är starkt 
sammanflätade genom gemensam F-6 
skola, gemensam församling, SPF och 
samarbete kring barn och ungdoms-
idrott. På orterna finns ett rikt fören-
ingsliv som bedriver såväl utåtriktade 
aktiviteter som mer ämnesspecifika. 

Det ordnas även gemensamma fester, 
så som cykelfesten. För den nyinflyt-
tade är det bästa sättet att lära känna 
människor i bygden att komma på 
olika föreningsarrangemang eller en-
gagera sig i en förening.

En sommarrapport från 
Långaryds Fiberföre-
ning
Text: Johan Edenholm

Sommaren är väl inte den bästa sä-
songen att hålla på med att försöka 
värva medlemmar som är ute efter 
ett snabbt internet, TV och telefoni. 
Men… Trots det har vi nu passerat 
150-strecket! Det känns fantastiskt ro-
ligt och nu börjar det hetta till, för vi 
ska snart ta beslutet där vi ska välja 
projektör. 

Mer info kommer under stämman 
den 29/8 i Nyarps bygdegård.

Vi har nu medlemmar i så gott som 
varenda by i vårt område och när det 
gäller kostnaden så kommer i stort sett 
alla som tillkommer i projektet göra att 
kostnaden för varje anslutning blir bil-
ligare. Alla betalar ju lika mycket! Är 
Ni det minsta intresserade ska Ni an-
mäla Er så att vi har med det i underla-
get i projekteringen, för ju mer korrekt 
projekteringsunderlag, desto mer kor-
rekt kostnadsberäkning! I det här läget 
ser det ut som att det handlar om ca 10 
mils grävning och plöjning, så det är 
ett rejält projekt. Missa inte möjlighe-
ten att vara med!

Ha det bra och kika in på vår hem-
sida www.fiberriket.se

Långaryd - Släktbygd 
med anor mot framtiden 
Vårt Leaderprojekt 

Text: Anna Roos

Långaryd-Landeryd i Samverkan har 
under ett antal år arbetat fram ett pro-
jektförslag för att utveckla verksamhet 
i vår bygd, för vår bygd och för besö-
kare av vår bygd. 

Vi vill med stöd av projektmedel ut-
veckla det som är unikt för Långaryd 
med omnejd, nämligen att vi är hem-
bygd för världens största utforskade 
släkt, Långarydssläkten. 

Vi vill genom projektet marknadsföra 
Långarydsbygden som ett bra alterna-
tiv att besöka och bosätta sig, utveckla 
våra företag och tillsammans med dem 
paketera Långarydsupplevelser. Några 
av dessa Långarydsupplevelser skulle 
kunna vara att vilja ha ett Långaryds-
dop, -bröllop eller -begravning – där 
kyrkan tillsammans med lokala före-
tag inom catering, lokaluthyrning, bo-
ende, bussning, häst och vagn, sångare, 
ljusstakesmeder mm kan ta tillvara  
traditioner som finns i bygden, pake-
tera och marknadsföra dem som ett 
alternativ för både lokalbefolkningen 
och Långarydsättlingar som är nyfikna 
på sitt ursprung och sin hembygd.

Vi planerar även för att utbilda gui-
der i Långaryds historia för att kunna 
erbjuda guidade turer i vår bygd. Vi 
hoppas och tror att de företag som 
finns i vårt område vill vara delaktiga 
genom att forma ett företagsnätverk 
och att tillsammans försöka utveckla 
besöksnäringen i vår bygd. Allt detta 
och mycket mer för att utveckla verk-
samhet för oss som redan bor i bygden, 
våra besökare och framtida grannar!

När vår projektledare är rekryterad 
kommer olika former av möten och 
aktiviteter att hållas. 

Alla som har idéer och tankar eller 
vill vara med i arbetsgrupper för vår 
bygd är välkomna att ta kontakt!!

Natur och kultur i sam-
klang med flis- och 
skogs-produktion
Text och bild: Göte Carlsson, Vida 
Skog. Ansvarig för projektet.

På fastigheten Höljeryd AB vid Hol-
men, mellan Unnaryd och Hyltebruk 
finns det ett mycket intressant områ-
de med en mängd olika trädarter och 
kulturlämningar: husgrunder, källare 
och en treudd. Treudden dateras till 
ca 800 efter Kristus, dvs. början av 
vikingatiden!

Det ca 2 hektar stora området som 
är NS-klassat (dvs. naturvård med 
skötsel), är nu lättillgängligt för all-
mänheten och väl värt att besöka. 
Området ägs av Åges/Tommy Gun-
narsson i Unnaryd som i samarbete 
med Skogsstyrelsen och Länsstyrel-
sen i vintras drog upp riktlinjer för 
att gallra fram lövträden och kultur-
lämningarna och ta bort ris. Och ef-
ter att arbetena med att anlägga en ny 
skogsväg, gallra och ta ut virke och ris 
och flis avslutats, kan man nu se ett 
framgångsrikt exempel på hur man 
i praktiken kan kombinera effektivt 
och kompetent skogsbruk med hän-
syn till naturhistoriska nyckelvärden 
och utan att lämna onödiga spår av 
arbetet i naturen.

Vid källaren från vänster: Petter Bengtsson, Fredrik Knutsson, Kent Larsson, 
Anders Settergren, Lena Berglund, Tommy Gunnarsson
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Text: Jens Bøggild, 
Foto: Petter Bäckman

ABB High Voltage Switchgear Co
Nr 7 Nanding R. Youngdingmen

Wai, Fenglai District
Bejing

P.R. China
står det på en tonstung trälåda på gol-
vet inne på verkstaden bredvid en an-
nan låda med adress till Pensylvania i 
USA. 
Det hela märkt ”Made in Landeryd”.

Det är inte den stora globala världen 
vi först tänker på när vi passerar de 
snygga och välvårdade industribygg-
nader vid infarten till Landeryd. Men 
här har vi alltså en fantastisk port till 
stora utlandet. 

Erling Ivarsson var vänlig nog att ge 
sig god tid till att berätta för mig och 
visa fram en av dagarna strax innan 
fabriken skulle stänga för välförtjänt 
semester i juli. 

HISTORISK UTVECKLING
Vi började med att prata om histo-

rien. Den tog sin början för över 70 år 
sedan när Erlings pappa Ivar Johans-
son – lägg märke till den fina klassiska 
namntraditionen med att kalla sig sin 

pappas son – tyckte 
att lönen hos hans 
morbrors verkstad i 
Anderstorp inte rik-
tig räckte till, så det 
var bättre att starta 
eget företag i en gar-
derob hemma. Det 
var på 40-talet när 
sådant som konserv-
burkar började bli 
vanligt hos folk och 
alla därför kunde 
behöva en bra burk-
öppnare. En sådan 
gjorde Ivar och det 
blev också praktiska 
slangklämmare och 
olika fjädrar. Nyttiga 
saker gjorda för att 
täcka behov hos folk. 

Verksamheten växte och på 50-talet 
beslöt han att sälja den och flytta till 
större möjligheter som han då hittade 
i Landeryd. En bra placering med god 
infrastruktur, nämligen järnvägen. Er-
ling kom alltså att växa upp i vårt lilla 
aktiva samhälle och gick i Landeryds 
skola, och nog så viktigt gick han i 
sin pappas skola på verkstaden. Han 
hade som gåva i vaggan fått sin pap-

pas tekniska förstånd och 
snille. Den där småländska 
traditionen med att hitta på 
i vårt karga landskap där 
lantbruk knappast kunde ge 
bröd på bordet lever fortfa-
rande. Med ett fint modernt 
ord som man ser i anställ-
ningsannonser kallas det för 
innovativt tänkande. 

Det har utvecklat sig gan-
ska långt från burköppnare 
till privata hushåll och fram 
till dagens mycket högt kom-
plicerade industriämnen. 
Ständigt tänkande i tre tek-
niska dimensioner för att 
kunna tillmötesgå dagens 
förfinade industribehov plus 
ett icke oväsentligt ekono-
misk sinne. 

På firmans hemsida skrivs att den 
berömda schweiziska fickkniven är en 
förebild för allsidigheten och kvalite-
ten. Ni vet, de största modellerna har 
allt verktyg man behöver plus låda till 
småkakor. 

MODERN PRODUKTION
Samarbetet med kunderna om ut-

veckling av perfekta lösningar på pro-
blem är ett nyckelord i verksamheten 
och det har lett fram till att Landeryds 
Mekaniska Verkstad i dag kan fram-
ställa praktisk tagit vad som helst i 
stål, metall och också hård plast med 
en precision och en finish som man 
skall leta länge efter att hitta makan 
till. Firmanamnet borde kanske vara 
Landeryds Mekaniska Laboratorium. 
Det ser så ut inne i fabrikshallarna: 
perfekt ordning och reda runt alla ma-
skiner och ett särskild mätarrum där 
allt kontrolleras på bråkdel av millime-
ters noggrannhet. 

Förra året fick firman Asea Brown 
Bovéris pris for ”Excellent Quality.” 
Det rör sig alltså här om produkter till 
transformatorer och högspännings-
ledningar.  ABB är en av firmans stora 
kunder, men också Siemens, Atlas 
Copco som är experter på tryckluft 
och SAABs stridsplansfabrik finns 
bland kunderna. Produkterna går 

F Ö R E TA G S P R O F I L E N  - 
L A N D E R Y D S   M E K A N I S K A   V E R K S TA D

förutom till Kina och USA bl.a. till 
Frankrike, Tyskland och Indien och 
kvaliteten är så hög att den kan man 
inte prestera i de länder man ofta out-
sourcar till i dag.

Hur ser nu de olika ämnen ut som 
kommer fram? Titta på bilden här. 
En särskild specialitet är rullgäng-
ning d.v.s i stället för att som vanligt 
att skära gängor så pressar man dem 
in i stålet mellan två matrisrullar un-
der mycket högt tryck. Man skär alltså 
inte bort material, men komprimera 
stålet till mycket stor täthet och där-
med styrka. Ämnen kan vara långa 
stålstänger eller pyttesmå,  försilvrade 
mässingmojänger. Det är bara att säga 
till så gör verkstaden vad man behöver. 
Miljö och säkerhet följer högsta inter-
nationella standard. 

Företagets 20 till 25 medarbetare 
bor i närområdet och firman använder 

ganska mycket resurser på deras stän-
diga vidareutbildning Det är viktigt 
att man kan behålla sina medarbetare 
länge och att de befinner sig gott och 
lever med i firmans utveckling. Man 
kan lugnt säga att det här är en verk-
samhet som är av allra största värde för 
vårt lokala samhälle. Det är arbetsplat-
ser och det tjänas in pengar till Hylte 
kommun och till Sverige. 

LMV var och är ett familjeföretag. 
Erlings hustru, Gull-Britt Ivarsson 
(Gullan), har varit med i många år och 
det är naturligtvis en stor tillfredsstäl-
lelse att sönerna Martin och Andreas 
nu har gått in i verksamheten och med 
bästa praktiska och teoretiska utbild-
ning, hela tiden tänker framtid. Firman 
blev ett aktiebolag år 1970 och famil-
jen har aktierna. Det gäller att ordna 
övergången till nästa generation på ett 
sådan sätt att den ekonomiska grund-

vallen inte förstörs. Det är väldigt 
stora investeringar som krävs vid 
maskininköp. Senaste nya arbets-
redskap var om 6 mio.kr. Ingen 
i verksamheten kan sova på sina 
lagerblad, men alla kan vara stolta 
över den framgång, som man har 
upplevt sen Ivar Johansson bör-
jade i sin garderob. Som det ser ut 
i dag har LMV en mycket fin fram-
tid fram för sig och vi kan lyfta på 
hatten varje gång vi i framtiden kör 
förbi de ljusgråa byggnaderna med 
deras väl städade omgivningar. Där 
ligger en verksamhet som också vi 
kan vara stolta över. 

Martin, Andreas, Gulla och Erling Ivarsson plus 
verksamhetens maskot framför fabriken.

Det är inte teknik alltsammans. Fru Gullan har med konstnärlig ådra målat gamla 
fabriken som den såg ut på hennes svärfars tid.

ABB´s hedersdiplom mitt bland exempel 
på produkter. Fabrikens nyaste datorstyrda maskin.

F R I T I D S -
N Ö J E  F Ö R 
K R O P P 
O C H  S J Ä L !
Text: Birgitta Holmén

En variant till Långa-
ryds Historiecaching.

I detta numret börjar vi med en li-
ten tävling. Du söker reda på en plats 
inom Långaryds socken som du bara 
får angiven med kart-koordinater. 
Det kan vara en torpruin, en sägen-
omspunnen plats, ett gammalt indu-
striminne, ja nästan vad som helst 
som vi vet lite historia omkring.

Vi lämnar koordinater. Sedan kan 
du när du vill söka rätt på platsen 
med hjälp av din mobil om den har 
inbyggd GPS eller så kan du låna en 
GPS-apparat av Hembygdsförening-
en genom Roland Högberg, Nyarp 
tel. 0371-46108 eller Holméns i Nis-
saryd tel. 0345-13012 eller 13010.

På platsen finns en plastlåda. I den 
finns det lappar med platsens histo-
ria. Du får gärna ta med en lapp hem. 
Vi kommer att ha en ny plats att be-
söka för varje nummer av SOCKEN-
BUDET. På detta sätt kan du lära dig 
lite om bygdens historia och samti-
digt få lite motion.

I lådan finns också en loggbok där 
du skriver ditt namn och adress eller 
telefonnummer. Du har tid på dig till 
1 november. Därefter tar vi in loggbo-
ken, numrerar namnen och därmed 
deltager du i ett litet lotteri. Vinna-
ren presenteras i nästa nummer av 
SOCKENBUDET. Skicka gärna in 
och berätta om det ni upplevt under 
utflykten.

Koordinater för 
SOCKENBUDET nr 2 är: 
5704203, 1321752 
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Öppen 
Fritidsgård i 
Nyarp

Foto: 
Lennart Borg och 
Malin Kettil

Liseberg 
Juni 2012

Byaslaget 2012

Foto: Lennart Borg och 
Malin Kettil
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Glimtar från Landeryd Skolas 
100-års Jubileum

Foto: Lennart Borg och Malin Kettil

Vi var några stycken som satte oss 
ner för att gå igenom Landeryds Järn-
vägsmuseums aktiviteter och i det ar-
betet föddes idén om att ha ett årligt 
återkommande evenemang i stil med 
”Halmstad Nässjö Järnvägar 125 år“. 
HNJ 125 år firades med många besöka-
re under en regnig helg i oktober 2007.

Vi satte alltså igång med att skriva 
en ansökan till Leader Halland Lands-
bygd och fick efter presentation inför 
styrelsen och lite kompletteringar ett 
beviljat projekt över 3 år.

Projektet innebär att vi under 3 år 
ska arrangera och utveckla evene-
manget och ta tillvara, utveckla och 
restaurera infrastrukturen i järnvägs-
miljön i Landeryd. Dessutom är ju det 
långsiktiga målet att efter projekttiden 
vara ett evenemang som folk känner 
till runt om i landet likt Vasaloppet och 
Hultsfredsfestivalen.

Vi började med att röja upp miljön 
kring lokstallet till Lokstallsparken. 
Det byggdes en gångbro i anslutning 
till parken till en väg till järnvägsstatio-
nen. Det lades ut gräsmattor och grus 

till gångarna. Sedan gick det första eve-
nemanget av stapeln den 3-4 septem-
ber 2011. Efter en väldigt regnig period 
sprack himlen upp blå och fin på lörda-
gen och söndagen följde i samma teck-
en. Cirka 4000 besökare och många 
glada resenärer. Matserveringar, mu-
sik, fotoutställning, veteranbilar och 
motorcyklar, ponnyridning, modelltåg 
och mycket mer. På söndag kväll när 
allt var klart började det regna igen…

I år har arbetet fortsatt med bygg-
nation av ett stickspår, „Kolarspåret“, 
förbi lokstallet och så har det planterats 
över 1000 perenna växter i parken. Vi 
har samverkat med samhällsförening-
en i Torup, i Smålandsstenar, i Broaryd, 
i Rydöbruk och i Hyltebruk och med 
Lions. I Torup och Smålandsstenar är 
det marknad på lördagen och i Hylte-
bruk har man utställningar på temat 
Textilt hantverk. Spännande när det 
hårda möter det mjuka!

Den 1-2 september kommer det att 
vara 3 olika ångtåg som trafikerar To-
rup-Landeryd, Landeryd-Smålands-

stenar och Landeryd-Burseryd. 
Dessutom blir det rälsbuss mel-
lan Hyltebruk och Torup. Vi 
planerar för 34 avgångar under 
lördagen och 32 på söndagen. 
Tidtabell och program kommer 
inom kort på 

www.tagdagarna.se

Biljetter finns att köpas på Turistby-
rån i Halmstad och under augusti må-
nad även på Coop i Smålandsstenar, 
Torup, Unnaryd och Hyltebruk.

Hjärtligt välkommen till 
Tågdagarna i Landeryd 
1-2 september.

TÅ G D A G A R N A  I  L A N D E R Y D
1 - 2  s e p t  2 0 1 2
Text & bild: Göran Fritzon
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Församlingsblad
för Långaryds och Unnaryds Församlingar

Att så, växa och skörda

Sommaren går mot höst och det som såddes i vå-
ras är det nu dags att skörda. Satte vi ned ett fullgott 
frö, som det fanns liv i, och det fick ligga och gro i 
en bra jord och det kommit lagom med regn, värme 
och sol, så kan vi se fram mot en god skörd. Naturen 
är skapad så att det föds, växer, ger frukt och dör. Det 
nya tar så småningom vid, där det gamla vissnat ner. 

Sommaren är tiden när det skall växa och tänker vi 
kyrkligt så finns det en lång period i kyrkoåret som 
kallas Trefaldighetstiden, med den gröna färgen i 
kyrkans textilier. Här har kyrkfolket, sedan långt till-
baka, tänkt till ordentligt och bestämt att det skall 
vara grön färg och vi kan naturligtvis undra varför? 
Svaret, det är att kyrkans 
långa Trefaldighetstid är 
växandets tid, tiden från 
Pingst och fram till Dom-
söndagen, ett tjugotal 
veckor. Guds rike och vi 
som människor skall växa 
precis som det växer i 
vår trädgård eller ute på 
åkern. Följer vi bibeltex-
terna under den här tiden 
så ser vi att det handlar 
om undervisning i både 
vem du är som människa 
och vem Jesus är.

När du läst så här långt, 
undrar du kanske på vil-
ket sätt kyrkan och kristen 
tro har med dig att göra. Varför ska jag växa i tro, jag 
som levt så länge utan kyrka, gudstjänst och Jesus? 
Detta är väl inget för mig?

När jag var liten skämtade man och sade: ”Är du 
stor och stark får du gå till Folkets park, men är du 
liten och klen, passar du bättre i Frälsningsarmén”. 
Det var mycket elakt sagt om alla de frälsningssol-
dater som vigt sitt liv till att hjälpa medmänniskor i 
nöd och som i sin tro var kallade till denna uppgift. 

Men, det finns ändå en djupare tanke i detta med 
att vara ”liten och klen”. För vem av oss är inte liten 
och klen, innerst inne? Ingens liv är helt spikrakt, 
utan sorg, ångest och stunder av förtvivlan och en-
samhet. Vi behöver alla en Frälsare, en som går med 
oss och där vi vet att tillsammans med honom är vi 
aldrig övergivna. Kristen tro ger oss glädje och trygg-

het i livet. Dessutom ger den svar på meningen med 
vårt liv. Därför är det viktigt för dig, att även du får 
växa i din tro och får upptäcka att det finns en väg, 
redan utstakad för dig, en väg hem till Gud.

Men, hur går det till i kyrkan och att få en tro som 
växer? Kyrka och tro kan väl inte växa så där utan 
vidare, av sig själv?

I det frö vi lägger i jorden måste det finnas liv och 
livet är Jesus Kristus. Du är själva fröet och för att du 
ska gro och växa måste Jesus Kristus finnas med, i 
dig. Du måste alltså börja med att släppa in honom, 
vilja lyssna till honom. När du gör det finns det ett 
frö med liv i, som kan gro och växa.

I jorden och myllan 
måste det även finnas 
näring och värme. En för-
samling med människor 
som kommit lite längre i 
växandet, där omtanken, 
kärleken och gemenska-
pen finns, där finns det 
en god mylla. Samtalet 
om trons alla frågor, det 
är näringen.

Det måste sättas till 
mer näring, vatten och 
mycket ljus. Daglig bön, 
att lyssna och läsa Guds 
Ord, delta i bibelstudier, 
att samla kunskap av alla 
de slag, som ger mig svar 

och ledning på alla de frågor jag har om kristen tro, 
det gör att det växer.

Skadeinsekter måste hållas borta och ingen får 
trampa ner det som växer. Den onde vill på många 
sätt vilseleda oss och Bibeln varnar oss för falska 
profeter och läror, som vill att vi ska vända Gud ryg-
gen. Jesus har en bra liknelse om detta i Markus-
evangeliet 4:1-20, liknelsen om sådden. Slå gärna 
upp en Bibel och läs detta.

Fröet har nu blivit till en blomma eller ett ax och 
det är dags att skörda frukterna. Frukten av att växa 
i tro, det är en bättre värld och ett liv i glädje över 
att du har funnit att du är en viktig del av Guds rike, 
att du är inbjuden till detta och att det finns en plats 
reserverad för dig i det rike som följer det jordiska.

Berndt Olsson, kyrkoherde

Årets konfirmander i Unnaryd – 

fr v William Harrysson, Jennie Pettersson, Emmie Andersson, Annie Pettersson, Elin Erlandsson, Albin Paulsson, 

Oskar Elw, Andreas Johansson, Anton Johansson, Lucas Antonsson, diakon Anna-Karin Samuelsson, kyrkoherde Rune Bolmblad.

Pensionärsresa från Långaryd

Den 20 juni begav sig pensionärerna i Långaryds församling ut 
på resa i det vackra sommarvädret. Vi började på morgonen och 
första stoppet var Oskarström. Där möttes vi av prästen Björn 
Berggren, som tidigare arbetat i Långaryds församling. Björn led-
de oss i en morgonbön och sedan drack vi vårt medhavda kaffe 
i församlingshemmet.

Resan gick vidare till Båstad och Märta Måås-Fjetterströms vä-
veri. Där fick vi en guidad visning och fick se många av hennes 
alster. De hade också ett imponerande lager av garner i källaren. 
Efter en god måltid på Hotell Skansen i Båstad begav vi oss vi-
dare till tunnelutställningen. En guide berättade för oss om hur 
tunneln under Hallandsåsen hade vuxit fram och vi fick gå runt 
och titta på utställningen.

Innan vi styrde kosan hemåt blev det en shoppingstund i Bå-
stad. 

På väg hem stannande vi på Gullbrannagården utanför Halm-
stad och åt en kvällssmörgås. Tack till alla medresenärer för en 
trevlig resa. Berndt och Madeleine beundrar en av Märta Måås-

Fjetterströms vackra mattor.
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GOSPELHELG
Söndagen den 16 september 
blir det musikgudstjänst i Lång-
aryds kyrka. Landeryds – Långa-
ryds kyrkokör sjunger gospel till 
förmån för Långaryds vänför-
samling i San Salvador.

DE ÄLDRES DAG 
blir det den 

7 oktober i Unnaryd och den 
14 oktober i Långaryd. Efter 
högmässorna bjuds alla pen-
sionärer med respektive (oavsett 
ålder) på middag i församlings-
hemmet.

JULKONSERT – 2:a advent
9 december kl.18 i Långaryds 
kyrka med Landeryds-Långa-
ryds kyrkokör, Gislaveds musik-
skolas kammarorkester och Ca-
roline Andersson – sopransolist

FÖRBÖN FÖR ÄLGJÄGARE
I samband med kvällsmässan 
den 7 oktober i Landeryds kyr-
ka blir det förbön för den stun-
dande älgjakten och alla jägare 
som ska ut i skogarna.

KVÄLLSMACKA MED 
BIBELSAMTAL

Efter tre av höstens kvällsguds-
tjänster i Långaryds kyrka (23/9, 
21/10 samt 25/11) kommer det 
att finnas möjlighet att stanna 
kvar en stund, äta en enkel 
macka och diskutera teologi i 
allmänhet och söndagens texter 
i synnerhet. Ett tillfälle att disku-
tera de där frågorna det aldrig 
blir av att prata om.

Husförhör

Även den här hösten 
kommer det att hållas 
husförhör i våra försam-
lingar och temat för årets 
husförhör är Trons artiklar, 
alltså: 

Det handlar om frågan: 
Vad är det vi kristna tror 
på? 

Välkomna att sluta upp 
kring samtal, frågor och 
god gemenskap.

Långaryds församling
• Nissaryds rote träffas hos Birgitta Holmén, Nissaryd Gallagård, ons-
dag 26/9 kl. 19.

• Landeryds-Linnås rotar träffas i församlingshemmet i Landeryd, fre-
dag 28/9 kl. 19. Värdar: Elvi Fahlén och Aino Larsson.

• Jansberg-Amfrebo rotar träffas hos Uno och Ann-Magret Andersson, 
Skärkehylte, fredag 5/10 kl. 19.

• Nyarp-Nyby-Långaryds rotar träffas hos Anita och Bengt-Åke Anders-
son, Gassljunga, torsdag 11/10 kl. 19.

• Åkers rote träffas hos Elsy och Robin Andersson, Åker, fredag 12/10 
kl. 19.

• På Höstro hålls husförhör onsdag 24/10 kl. 14.30

• Höljeryd-Bälsås-Hokhult-Kärringanäs rotar träffas hos Bo och Ann-
Marie Eriksson, Norra Remma, fredag 26/10 kl. 19.

• Boarp-Fängsjö rotar träffas hos Mats och Katarina Nyström, Boarp, 
torsdag 15/11 kl. 19.

Bild från förra årets husförhör 
i Höljeryd-Bälsås-Hokhult-

Kärringanäs rotar.

Augusti
26 augusti, 12 söndagen efter 
Trefaldighet
9:30 Gudstjänst i Unnaryd, Bolmblad

11:00 Mässa i enkelhet, med dop, i 

Jälluntofta kyrka, Bolmblad

16:00 Gudstjänst i Långaryds kyrka, 

Bolmblad. Långaryds marknad.

29 augusti, onsdag
14:30 Gudstjänst på Höstro

September
2 september, 13 söndagen 
efter Trefaldighet
10:00 Högmässa i Unnaryd, Olsson

15:00 Gudstjänst i lokstallarna, Lan-

deryd, Olsson. Kyrkokören.

9 september, 14 söndagen 
efter Trefaldighet
10:00 Högmässa i Landeryds kyrka, 

Olsson

18:00 Högmässa i Unnaryd, Olsson

18:00 Musikgudstjänst i Långaryds 

kyrka, med Gislaveds kammarkör

12 september, onsdag
9:00 Torgandakt i Unnaryds försam-

lingshem, Olsson

14:30 Mässa på Höstro, Olsson

14 september, fredag
19:00 Lovsångsmässa i Unnaryd, Ols-

son. Kyrkans unga

16 september, 15 söndagen 
efter Trefaldighet
10:00 Högmässa i Jälluntofta kyrka, 

Olsson

18:00 Musikgudstjänst i Långaryds 

kyrka, Olsson. Gospel

23 september, 16 söndagen 
efter Trefaldighet
9:30 Gudstjänst i Landeryds kyrka, 

Anna-Karin Samuelsson

11:00 Gudstjänst i Unnaryd, Anna-

Karin Samuelsson

18:00 Kvällsmässa i Långaryds kyrka, 

Åkesson. Kvällsmacka med bibelsam-

tal

26 september, onsdag
14:30 Gudstjänst på Höstro

30 september, Helige Mikaels 
dag
10:00 Gudstjänst i Unnaryd

15:00 Familjegudstjänst i Landeryds 

kyrka, Olsson. Tisdagsklubb och kör 

medverkar

Oktober
7 oktober, 18 söndagen efter 
Trefaldighet
9:30 Söndagsbön i Långaryds kyrka, 

Kyrkvärdarna

11:00 Högmässa i Unnaryd, Olsson. 

De äldres dag

18:00 Kvällsmässa i Landeryds kyrka, 

Olsson. Förbön för jägarna

10 oktober, onsdag
9:00 Torgandakt i Unnaryd, Olsson

14:30 Mässa på Höstro, Olsson

13 oktober, lördag
18:00 Helgmålsbön i Unnaryd, Ols-

son

14 oktober, Tacksägelsedagen
11:00 Högmässa i Långaryds kyrka, 

Olsson. De äldres dag

17:00 Söndagsmusik med andakt i 

Landeryds kyrka, Kyrkvärdarna

18:00 Taizémässa i Jälluntofta kyrka, 

Olsson

21 oktober, 20 söndagen efter 
Trefaldighet
11:00 Gudstjänst i Unnaryd, Bolm-

blad

18:00 Gudstjänst i Långaryds kyrka, 

Petter Bäckman. Kvällsmacka med 

bibelsamtal

24 oktober, onsdag
14:30 Gudstjänst på Höstro

28 oktober, 21 söndagen efter 
Trefaldighet
9:30 Högmässa i Landeryds kyrka, 

Olsson

18:00 Lovsångsmässa i Unnaryd, 

Olsson

November
3 november, Alla helgons dag
10:00 Musikgudstjänst i Unnaryd, 

Olsson

17:00 Sinnesrogudstjänst i Landeryds 

kyrka, Anna-Karin Samuelsson

4 november, Alla själars dag
16:00 Minnesgudstjänst i Jälluntofta 

kyrka, Bolmblad. För hela Unnaryds 

församling.

16:00 Minnesgudstjänst i Landeryds 

kyrka, Olsson. Kyrkokör.

18:00 Minnesgudstjänst i Långaryds 

kyrka, Olsson. Kyrkokör.

7 november, onsdag
14:30 Mässa på Höstro, Olsson

11 november, 23 söndagen 
efter Trefaldighet
11:00 Högmässa i Unnaryd, Olsson

18:00 Temamässa i Långaryds kyrka, 

Olsson. Ungdomskör

14 november, onsdag
9:00 Torgandakt i Unnaryds försam-

lingshem, Olsson

18 november, söndagen före 
Domsöndagen
10:00 Gudstjänst i Långaryds kyrka, 

Jens Bøggild

15:00 Familjegudstjänst i Unnaryd, 

Anna-Karin Samuelsson

18:00 Musikgudstjänst i Landeryds 

kyrka, Anna-Karin Samuelsson

21 november, onsdag
14:30 Gudstjänst på Höstro

23 November, fredag
19:00 Lovsångsmässa i Långaryds 

kyrka, Olsson. Kyrkans unga

25 november, Domsöndagen
10:00 Högmässa i Jälluntofta kyrka, 

Olsson

18:00 Kvällsmässa i Långaryds kyrka, 

Olsson. Kvällsmacka med bibelsamtal

Gudstjänster                   
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Studiecirkel kring Bibeln

Våra studiecirklar fortsätter träffas och nya och 
gamla medlemmar är välkomna. 
• I Långaryds församlingshem träffas vi kl 19 under 
följande måndagar:
27/8, 17/9, 24/9, 15/10, 22/10, 29/10, 19/11, 
26/11
• I Unnaryds församlingshem träffas vi i församlings-
hemmet på onsdagar kl 18.30.

Tre x T och 40+

Nu slår vi ihop tre x T och 40+ grupperna. Vi träffas 
växlande i Landeryd, Unnaryd och Långaryd. 
Dessa grupper är för kvinnor i alla åldrar. Vi träffas 
och trivs tillsammans.
Vi börjar kl.19 och håller till i församlingshemmen. 
Välkommen!

28 augusti        Vi provar boulebanan i Landeryd. 
                        Vid dåligt väder är vi inne och tävlar  
  i femkamp.
25 september  Vi pysslar med Pernilla i Unnaryd. 
30 oktober      Bokkväll i Långaryd.
27 november   Julmat och enkelt pyssel i Långaryd.

God gemenskap

Välkommen till en stunds gemenskap då vi lyssnar 
till en gäst, fikar och umgås.
Den 23 oktober kl 14 kommer fd fängelsedirektören 
Leif Carselid till Långaryds församlingshem och talar 
över ämnet ”Fångar jag minns”. 
Den 19 november kl 14 träffas vi i Unnaryds för-
samlingshem. Programmet är i skrivande stund inte 
klart.

Församlingskåren

I höst träffas församlingskåren följande kvällar:
3 september Kaj Munk – präst, provokatör, diktare  
  och motståndsman. Jens Bøggild  
  berättar om sin landsman kl 19 i  
  Långaryd.
1 oktober ”Hemlig gäst” i Landeryds försam- 
  lingshem kl 19.
5 november Julen i Småland – vi träffas kl 19 i  
  Långaryd och läser ur Abraham Sjö- 
  grens bok från 1905.
13 december Vi hoppas att, som vanligt, få se  
  Landeryds skolas luciafirande. Där- 
  efter läser vi klart Julen i Småland.
Både nya och gamla medlemmar är förstås hjärtligt 
välkomna!

Långaryd-Landeryds kyrkokör sjunger på Jungfru Marie Bebådelsedag.

Missionsauktioner

I Landeryds församlingshem blir det ingen missions-
auktion, men Landeryds syförening ordnar istället 
skördefest och bazar den 20 oktober. Susanne och 
Håkan Svensson underhåller med sång och musik.
I Långaryds församlingshem anordnar syförening-
arna missionsauktion den 10 november kl 14.
I Unnaryds församlingshem har syföreningen mis-
sionsauktion den 17 november kl 14. Katarina och 
Bo Gunnar Åkesson uppträder.

Syföreningsresa

Lördagen den 22 september är det resa för pastora-
tets syförningar. Vi åker till ”Hönsalottas luffarmu-
seum“ i Boda.
Luffarbuffé, ostkaka och kaffe. Snacke-Per berättar 
historier från ”luffarepoken“. Här utlovas mycket 
skratt. Därefter blir det kroppkakor, lingon och 
grädde. Vi gör också ett besök på Designhouse 
Stockholms utställning. Allt finns på samma ställe. I 
mån av plats är även andra intresserade välkomna. 
Syföreningens medlemmar får subventionerat pris. 
Pris kommer senare. Undrar du över någonting så 
kontakta Katarina Åkesson, 0345-17225.
Välkommen!

Stor och liten

Varje torsdag (observera dagen) kl 9.30–11.30 är 
föräldrar och barn välkomna till Långaryds försam-
lingshem för att umgås en stund. Vi fikar, leker och 
sjunger tillsammans. Fika finns till självkostnadspris. 

Soppans vänner

Välkomna till 
Landeryds 
församlings-
hem för att äta 
soppa och en 
god efterrätt.

Soppan ser-
veras kl.12.00 
följande tors-
dagar:

20 september
18 oktober
22 november

Kyrkans Unga

KU träffas på fredagskvällarna kl 19, oftast i Un-
naryds församlingshem, och är för dig som går på 
högstadiet eller gymnasiet. (Men vi har inga ålders-
kontroller.) På KU gör vi lite allt möjligt, men fika, 
mysig andakt och grymt kul blir det nästan varje 
gång. Eftersom programmet är ganska flexibelt bru-
kar Petter, som är ledare, skicka ett sms med veck-
ans program. Vill du ha sådana sms, undrar något i 
allmänhet eller bor i Långaryds församling och vill 
ha skjuts får du gärna sms:a Petter på nummer 
073 84 65 780.
Välkommen!

Bild från förra årets missionsauktion i Långaryd.

Soppätare i Landeryd.
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Fredagen den 21 September 
har vi invigning av
 Charlottenlund.

Välkommen till invigningen 
av vår nya

hotelldel och serveringslokal 
på Charlottenlund 

Vi bjuder på lätt förtäring 
mellan kl 14-18.

Välkomna önskar Lena & Leif
Tel 0371 46057

E-post info@charlottenlund.com 

Fredagen den 21 September 
har vi invigning av
 Charlottenlund.

Välkommen till invigningen 
av vår nya 

hotelldel och serveringslokal 
på Charlottenlund 

Vi bjuder på lätt förtäring 
mellan kl 14-18.

Välkomna önskar Lena & Leif
Tel 0371 46057

E-post info@charlottenlund.com 

Sonntag, 5. August 12

LUNDBERGS
BUSSAR FÖR ALLA TILLFÄLLEN

RESOR PÅ G:

19/1 2013 
EVITA PÅ MALMÖ OPERAN. 

BUSS O BILJETT 695 KR

VECKA 8, 2013 
SKIDRESA WAGRAIN. 

BUSS O HALVPENSION 6995 KR

RING ELLER MEJLA 
FÖR BOKNING OCH INFO

0371/46000, 

kontakt@lundbergstaxi.se

Personal:

Kyrkoherde 

Berndt Olsson    

Expeditionen i Unnaryd  0371 – 600 52

Expeditionen i Långaryd 0371 – 461 15 

Mobil: 0767 – 87 00 66

Diakon 

Anna-Karin Samuelsson  

Expeditionen i Unnaryd  0371 – 604 12

Expeditionen i Långaryd 0371 – 461 15

Mobil: 0722 – 38 20 23

Kyrkomusiker

Ricky Burton    

Expeditionen i Långaryd 0371 – 460 10

Kristin Ahlbom    

Expeditionen i Unnaryd – 

Mobil: 0767 – 87 01 10

Kyrkovaktmästare

Birger Borg (arb. ledare)  

Mobil: 0706 – 71 05 11

Pastorsexpeditionen: 
0345 – 197 40 (Hyltebruk)

För gravrätts- och gravskötselfrågor hänvisar vi 

till vår pastorsexpedition i Hyltebruk.

Församlingshemmen:
Långaryds församlingshem 0371 – 461 15

Landeryds församlingshem 0371 – 401 50

Unnaryds församlingshem 0371 – 601 23

Jälluntofta församlingshem 0371 – 720 70

Kyrkonämnden och kyrkoråden:
Kyrkonämndens ordf.   

Ove Benjaminsson 

Kyrkorådet Unnaryd ordf. 

Marie-Louise Persson

Kyrkorådet Långaryd ordf. 

Karina Johansson

Postadress:  
Långaryds kyrkliga samfällighet

Box 4

314 21 Hyltebruk

E-post: 
langaryd.pastorat@svenskakyrkan.se

Såhär kan du kontakta oss

För uppdaterad 
information 
och trevliga 
reportage – 
följ vår blogg!      
http://langaryd.blogg.se/

Är du intresserad av att annonsera i 
nästa nummer - Julnumret?

Maila sockenbudet@langaryd.nu  
Eller ring: Birgitta Holmén 0345-130 10, 
Lena Hagman 073-053 50 55

senast 15/10

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

Nätverket för 
företagsamma kvinnor 
välkomnar dig till:

Träffar - Mingel - Aktiviteter
Kurser - Utbildningar - Seminarier 

och tillsammans skapar vi möjligheter kring idéer och projekt

hitta oss i webben: www.kreativa-bolmenbygden.se
och kika gärna in i vår program för hösten 2012

Catering – servering vid alla sorters fester

Ylva 0371-47005 eller Lotta 0371-45078

Systrarna
 i köket Carlssons Elektriska

www.pcel.se

SOCKENBUDETS redaktion vill gärna höra Dina kommentarer,
synpunkter eller önskemål och tips om intressanta personer 
eller händelser att informera om. Hör gärna av dig via mail, 
brev eller ring senast den 15 Oktober, det vill säga i god tid 
innan Julnumret.
Är du intresserad av att vara med och skriva eller fotografera - 
Välkommen!
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Linnås Snickar‘nByggservice
Göran Carlsson

Skolvägen 3, 314 94 Landeryd, 070-201 54 07

Flera barn och ungdomar i vår kommun önskar av olika anledningar att få 
komma till en kontaktperson eller kontaktfamilj. 
Har du eller din familj tid över som ni vill dela med er av? 
Ett hem där det finns plats för ett barn eller en ungdom?
Och ett intresse att möta nya människor och nya vinklingar av livet?
Vill du veta mer om vad ett uppdrag kan innebära? 
Tveka inte utan ring Anna Roos, 
1:e socialsekreterare på Familjecentralen, 
Hylte kommun 0345-180 77

Westbo of Sweden 
i Reftele

utställning med fabriksförsäljning

av
nya och renoverade braskaminer 
och 
köksspisar i olika storlekar 
och 
insatser för öppna spis.

www.westbospisen.se
info@westbospisen.se

tel. 0371-23 336

Kontakt:
Du hittar oss i Reftele 
på Industrigatan 8.

Öppettider:
måndag till torsdag 10-16 
fredag 10-12

REFTELE

153 mot Smålandstenar

m
ot

 K
ål

ler
sta

d m
ot Ås

153 mot Bredaryd

m
ot Gislaved

Bangatan

Industrigatan

u

Byt Bank!
Nöjdaste kunderna

Gör som jag

Vi finns nära dig

Enkelt och lönsamt

Mats Johansson, privatrådgivare, Hyltebruk 

Välkommen in!

K. AXELSSONS EL AB
    
Utför alla slags elinstallationer. 
Försäljning av kapitalvaror
    
Nissaryd, 314 93 Hyltebruk
    
Tlf. 0371-461 42, 
Mob. 070-316 87 70
Fax 0371-461 81
Mail  kjellaxelsson@sweepnet.se

BÄCKHÄSTENS 
BAGERI         

gott, närodlat, ekologiskt

Vi bakar i vedeldad stenugn för 
bästa smak och kvalité
www.backhasten.se • tel 0371-63 049

caféet öppet till 2 sept 
tors - söndag kl. 11-18

och efter bokning


