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För alla boende och besökare i Långaryd och Landeryd med omnejd

Nr: 3 -- 2012

I begynnelsen var släkten och 
gården.
Och släkten skapade gården,
samtidigt som gården skapade 
släkten.
Tillsammans skapade de histo-
rien.

Så inledde jag min b-uppsats i 
historia. Den handlar om gården 
där jag bor och tre generationer 
av släkten under 1800-talet. Åt-
tio år från det att farfars morfars 
farfar med familj flyttade hit 
1838 till 1918 då Farfars föräld-
rar tog över gården och Farfar 
själv föddes.

Och egentligen sträcker sig 
släktens historia i Södra Remma 
ännu längre tillbaka. 1783 flyt-
tade de första förfäderna till 
Södra Remma. Deras sondotters 
sondotter gifte sig med sonen i 
granngården (han hade kommit 
till Södra Remma med sina för-
äldrar 1838) och de två blev min 
farfars morfars föräldrar. Det är 
på något vis svindlande att veta 
att en del av mina gener, och på 
så sätt en liten del av varje cell 
i min kropp, har räknat samma 
plats som ”hemma” i snart ett 
kvarts millennium. 1783 – då 
erkände Storbritannien USA 
som en självständig stat, Fin-
land var fortfarande en del av 

Sverige och Karl XIV 
Johan en vanlig soldat 
i den franske kungens 
armé. En lång sym-
bios mellan släkt och 
mark.

Man får en särskild 
trygghet när man växt 
upp som jag. Djupa 
rötter ner i den goda 
jorden mellan stenar-
na. Det ger en trygghet 
att leva i en värld där 
stenmurarna byggts 
av förfäder och där 
aplarna i skogen bär 
Transparente Blanche 
och Säfstaholm för att 
farfars far ympade in 
de sorterna för snart 
ett sekel sedan.

I det här numret av 
Sockenbudet blandas 
gammalt och nytt. Vi 
får ta del av Abraham Sjögrens 
skildring av en julottefärd från 
1850-talet. (Och bläddrar du vi-
dare till Församlingsbladet kom-
mer du att se att du kan uppleva 
julottans magi klockan 05.00 i 
Långaryds kyrka, precis som tu-
sen tidigare julnätter.) Tätt intill 
finner vi en rapport med det se-
naste från Långaryds fiberfören-
ing. Vi möter bygdeprofilen Bo i 

Remma. (Han är lite nyinflyttad, 
för hans familj har ”bara” bott i 
Norra Remma sedan 1840.) Och 
så får vi göra ett besök på Char-
lottenlund – en vacker gammal 
gård som befinner sig i ständig 
utveckling tack vare sina nya 
ägare.

Så det blir uråldriga julot-
tor och fiberförening i samma 
nummer – gammalt och nytt 
i en fantastisk blandning. Och 
är inte det en av sakerna som 
gör vår bygd så fantastisk? Den 
gamla tryggheten och det nya 
och friska. Den där blandningen 
av oss som har sekeldjupa rötter 
i den steniga myllan och de som 
mer nyss har ympats in i trädet. 
När vi lever här tillsammans, 
och bryr oss om varandra, kan 
vi bära både blommor och frukt. 
Och inga äpplen smakar bättre 
än de som växt hemma.
Jag önskar er en God och 
Välsignad Jul!

Petter Bäckman i Södra Remma
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Hej Bo, hur är läget?
 Fint.

Hur har sommaren varit?
Utmärkt, jag trivs bättre i 17°C än 

27°C…

Händer det något spännande i höst?
  Jadå, tänk att det blev älgjakt i år 

också. Och så har vi några viktiga steg 
att ta i fiberföreningen.

Vill du ge en kort uppdatering på vad 
som händer i Långaryds fiberfören-
ing?

 Vi är drygt 175 medlemmar, vilket 
jag knappt vågade hoppas på då vi 
började, men det är många som tycker 
detta är en viktig fråga. Det är ju väl-
digt roligt och medryckande att få bi-
dra till att utveckla bygden.

Karina (som var förra numrets byg-
deprofil) är imponerad av ditt starka 
engagemang för landsbygden – vad 
är det som driver dig?

 Det är ju väldigt roligt och medryck-
ande att få bidra till att göra samhället 
bättre för oss som bor och kommer att 

bo här. Fiberföreningen är ju som jag 
ser det en klockren utvecklingsfråga, så 
det känns lätt att försöka prioritera en 
del tid och ork till detta.

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

 Att kunna samarbeta med sina gran-
nar och omgivning på ett självklart sätt 
får mej att trivas.

B Y G D E P R O F I L E N  – 
B O  E R I K S S O N
Text: Lena Hagman, Foto: Bo Eriksson

Bo Eriksson

Ålder:  41
Familj: Gift med Ann-Marie, barnen Oscar (10) 
och Alice (8)
Husdjur:  Tjurar, katter, hönor och danska 
hunden Andy
Bor:  Norra Remma, Norregård
Yrke: Utvecklingsingenjör / Civilingenjör 
Elektroteknik
Intresse: Rätt mycket; naturvetenskap, jord- 
och skogsbruk, jakt och fiske
Vem vill du läsa om i nästa nummer 
och varför? Bertil Larsson. Första tanken 
som slår mej till rubriken bygdeprofil… Vi får 
säkert några kloka svar.

K A L E N D A R I U M  LÅNGARYD/LANDERYD DECEMBER 2012 – MARS 2013

29/11 kl. 18.30 
LGoIF har årsmöte på Linnehov.

8/12 kl. 14-18 
Julbasar i Nyarps Bygdegård.
9/12 

Julkonsert i Långaryds kyrka. Kyrkokören under 
ledning av Ricky Burton.

16/12 start 15.30-16.00 
Tomtesmyg, från Linnehov.

12/1 kl. 15.00 
Dansar vi ut julen runt samhällsgranen i Landeryd.

18/1 kl. 18.00 
Fritidsgård för hela familjen i Nyarps bygdegård.

4/2 kl. 19.00 
Årsmöte Långaryds församlingskår i Långaryds 
Församlingshem

9/2 kl. 9.30 
Församlingsfrukost i Landeryds församlingshem. Se 
församlingsbladets del.

15/2 kl. 18 
Fritidsgård för hela familjen i Nyarps bygdegård

20 februari kl.18:30 
Filmafton i NTO-gården, Långaryd. Bertil visar nya 
och gamla filmer från bygden. Entré inklusive kaffe 
med bröd 40 kr.

Skärtorsdagen 28/3 kl. 18 
Fritidsgård för hela familjen i Nyarps bygdegård

Information om sportlovsprogram delas ut i Lande-
ryds skola, på Linnéan och Solgläntan

Nedanstående berättelse är väl värd 
att läsa. Den finns med i ett litet häfte 
kallat ”Julen i Småland för 50 år sedan” 
och är nedtecknad 1905 av Abraham 
Sjögren i Bästås. Om honom kan man 
läsa i Glimtar ur Långaryds historia, 
den 1:a delen:

I häftet berättar Abraham om alla 
förberedelser inför julen samt själva 
julfirandet. Skildringen går alltså till-
baka till 1850-talet och Abrahams egen 
barndom. Vi har valt den del där han 
berättar om vandringen till julottan i 
Långaryds kyrka, med hans stavning, 
satsbildningar och kommatering.

”Wid tiotiden på julaftonskvällen 
begåfwo de, som ämnade sig till jul-
ottan, till ro. Så många som möjligt 
borde och wille gå dit, endast någon 
stannade hemma för att se om huset. I 
god tid wäcktes de sofwande, ty julot-
tan började klockan 4, och wägen till 
kyrkan var mycket lång för oss. Tanken 
på julottan satte lif i de domnade lem-
marna, och rätt som det war, befunno 
vi oss på wäg dit med en hel mängd af 
granngårdarnas folk.

Några av männen buro sprakande 
tjärbloss, som kastade ett klart sken 
på den hwita snön och skingrade 
mörkret. Det var en härlig wandring i 
den stilla, högtidliga natten. Öfwerallt 
låg bländande hwit snö. Den knarra-
de under fötterna så egendomligt och 
gnistrade och blänkte i skenet från 
tjärblossen. I skogen stodo granarna 
så hwita och allwarsamma,  endast en 
sakta susning rörde dem då och då. 
Öfwer våra hufwuden gnistrade stjär-
norna, och ur alla stugor lyste wänliga 
ljus.

Den ena skaran efter den andra 
stötte till, alla med bloss, så att då wi 
närmade oss kyrkan, lyste himmelen 
som ett eldhaf. I en bestämd håla ett 
stycke från kyrkan kastade alla sina 
bloss, som ännu en stund sprakade 
och flammade.

När klockringningen hördes från 
tornet, öppnades portarna till den upp-
lysta kyrkan, och i högtidligt tåg gick 
menigheten under orgelns toner in i 
Herrens hus. Innan man satte sig på 
bänken, brukade man stryka med han-
den öfwer den för att känna efter, om 
där låg någon mull, ty då wisste man, 
att de döda hållit gudstjänst i kyrkan 
under natten. War någon twiflande, så 
blef han härigenom strax omwänd, ty 
icke tänkte han på allt damm, som lagt 
sig på bänkarna, då man några dagar 
förut sopat kyrkan.

Snart ljödo julpsalmerna under 
hwalwet, och det gamla, ewigt nya 
ewangeliet om Gudsbarnet, som 
lät sig födas på jorden till alla män-
niskors frälsning, förkunnades från 
predikstolen. Efter ottesången följde 
omedelbart högmässan, och de bägge 
gudstjänsterna warade ungefär 4 tim-
mar tillsammans. Det blev warmt och 
kwaft i kyrkan af de många osande 
talgljusen och alla människorna. Het-
tan, det långa stillasittandet och trött-
heten efter allt föregående stök blef 
folket öfwermäktigt, den ene efter den 

andre slumrade ljufliga in. Kwinnorna 
höllo sig något bättre wakna än män-
nen, tack vare de små granna dosorna, 
fyllda med ingefära, anis och socker, 
som de flitigt stucko tungspetsen i. Do-
sorna wandrade raskt från den ena till 
den andra, bänkraderna utefter. Män-
nen skickade ock snusdosorna mel-
lan sig, men det hjälpte ej mycket mot 
sömnen. Eftersom det i wår försam-
ling ej fanns någon kyrkstöt, som gick 
omkring och knackade i golwet för att 
wäcka de sofwande, kom det på präs-
tens lott att hålla församlingen waken. 
Han måste tala så högt han kunde och 
emellanåt slå ett slag i predikstolen, ej 
för att wäcka de sofwande, ty därtill be-
höfdes mer, utan för att ej öfwerröstas 
af snarkningarna.”

Här lämnar vi Abrahams skildring 
men han berättar vidare om hemfär-
den, det gällde ju att komma hem först 
till byn för då skulle man även bli först 
med att bärga in nästa års gröda.

H I S T O R I S K  T I L L B A K A B L I C K  – 
J U L O T T E FÄ R D E N
Text: Birgitta Holmén, Bilder ur boken Smålandsstugan av Uno Hernroth.

Abraham Sjögren klädd i sin bygdedräkt.

Sydsvenskt bonadsmåleri. Bonad från Älmeliden i 
Långaryds socken. Målare från Ås-gruppen verksam 
omkring åren 1809-1819.
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Halloweenfest  - 
Nyarps bygdegård 
27/10 2012

Lokal Utvecklingsplan:
Framtidsutsikter

Text: Håkan Eriksson, projektledare 
Vår by – vår framtid

Arbetet går vidare med den lokala 
utvecklingsplanen. Det händer redan 
mycket i bygden och mer är på gång. 
Tågdagarna i Landeryd och Långaryds 
Marknad är givna succéer och snart 
startar Långarydssläkt-projektet. I den 
lokala utvecklingsplanen formuleras 
en vision för bygden och samtidigt in-
venterar vi vilka tillgångar och resurser 
som finns. Detta för att rätt tillgångar 
ska användas för att nå visionen! I 
Långaryd-Landeryd finns det många 
tillgångar och resurser att använda 
sig av. Det finns många samlingsloka-
ler, ett otroligt engagerat föreningsliv, 
mängder av olika företag med väldig 
spridning i sin verksamhet och det 
finns en anda i bygden som beskrivs 
med orden: trygghet, ansvarskännan-
de och aktivt. 

I oktober bjöds företagare in till en 
företagskväll för att diskutera för-
utsättningarna för företagande på 
landsbygden i allmänhet och i Långa-
ryd-Landeryd i synnerhet. Vi pratade 
mycket om samverkan mellan fören-
ingsliv och näringsliv samt att använda 
”Tågdagarna” och ”Långarydssläkten” 
till att samordna företagsträffar för att 
hitta nya samarbeten och utvecklings-
möjligheter. 

I december månad hoppas vi kunna 
skicka runt ett förslag till utvecklings-
plan där ni som invånare kan komma 
med synpunkter, tillägg och uppdate-
ringar. Den lokala utvecklingsplanen 
hoppas vi kunna fungera som ett do-
kument som stärker sammanhållning-
en och fördjupar samverkan mellan 
föreningar, företag och offentliga aktö-
rer. I utvecklingsplanen skall bygdens 
samlade viljeinriktning formuleras.

LÅNGARYD-LANDERYD I SAMVERKAN

Föreningar och kontaktmöjligheter:

Långaryds Samhällsförening.
Anna Roos. Ordf, 
tel. 0371-46292, 070-662 35 52 E-post anna.roos@langaryd.nu

Landeryds Samhällsförening.
Thomas Gustavsson, 
tel. 0371-40068, 070-597 44 95 E-post thomas@vastbotransport.se

Långaryds Idrottsförening.
Anna-Maria Gedda, 
tel. 0371-46060, E-post miagedda@telia.com

Landeryds GOIF
Carl-Åke Johansson, 
tel. 0371-40073, 0730-76 06 52 E-post caj40073@telia.com

Långaryds Hembygdsförening.
Birgitta Holmén. Sekr, 
tel. 0345-13010, 070-377 30 10 E-post birgitta.holmen@langaryd.nu

Långaryds Norra Hembygdsförening.
Lennart Erlandsson, 
tel. 0371-47020, 070-201 44 09 E-post hokhultsfarm@telia.com

Långaryds IOGT-NTO.
Bengt-Åke Andersson, 
tel. 0371-46074, 070-544 60 74 E-post bengtake.andersson@langaryd.nu

Långaryds LRF-avdelning.
Bo Eriksson, 
tel. 0371-47036, 070-524 70 60 E-post bo@remma.se

Långaryd-Landeryds SPF-avdelning.
Lilly Holmén, 
tel. 0345-13012, 076-782 91 26 E-post birgitta.holmén@langaryd.nu

Långaryds Församling.
Lise-Lotte Borg-Johansson, 
tel. 0371-45078, 070-294 51 52 E-post gertlotta@hotmail.com

Nyarps Bygdegårdsförening.
Cecilia Carlsson, 
tel. 0371-40308, 070-309 83 08 E-post helghultsgard@telia.com

Kassör för Långaryd-Landeryd i Samverkan
Alf Jansson, 
tel. 0371-46120, 070-577 16 60 E-post alf.jansson@ajekonomitjanst.se

I nästa nummer av SOCKENBUDET 
presenterar vi vår projektledare 
och dennes tankar kring projektet - 
Långaryd-Släktbygd med anor mot 
framtiden.

Rapport från Fiberföreningen
Text och foto: Johan Edenholm

Det känns oerhört inspirerande för 
oss som jobbar med projektet att det 
finns ett så stort intresse och vi hoppas 
verkligen att det här går vägen. Det är 
långt ifrån försent att anmäla sin fastig-
het, så har ni inte gjort det ännu så får 
ni passa på! Surfa in på www.fiberriket.
se för mer information.

Det vi trodde från början var att bi-
dragsfrågan skulle vara det som är 
mest osäkert. Och mycket riktigt, den 
farhågan är besannad. Vi har i alla fall 
lämnat in handlingarna i god tid och 
de ligger för tillfället i någon hög för 
behandling. Pengarna för i år är slut 
och man håller på att se över regler och 
rutiner på alla de inblandade myndig-
heterna (4 st!). Vi hoppas dock att re-
geringens föreslagna 600 miljoner blir 

verklighet och att några av dessa kan 
hamna i vårt område!

Det som händer nu är att styrelsen 
jobbar på att ha så mycket som möj-
ligt färdigt tills den dag vi får ett posi-
tivt bidragsbesked, så vi kan trycka på 

startknappen vid ett stormöte så snart 
som möjligt efter det.

Har ni noterat hur mycket reklam Te-
lia gör för fiber på TV? Det låter som 
att det bara är att ringa och beställa, 
men riktigt så enkelt är det ju inte… 
Man kan inte annat än längta efter den 
dagen vi har fiber här…
Ha det bra och kika in på vår hemsida 
www.fiberriket.se

Fiberföreningens stämma, 28 augusti 2012
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tenlund till konferens- och festan-
läggning.” Det är meningen att man 
skall känna sig hemma i en klassiskt 
lantlig miljö som inte ger intryck av 
modernt hotell, men ändå ger den 
service och förplägnad som efter-
frågas. 

TILLBAKA TILL NATUREN
Man skulle kunna kalla det hela 

ett ”kontra-urbaniseringsprojekt”. 
Lena och Leif representerar just 
trenden att folk flyttar bort från de 
stora städerna och ut på landet där li-
vet är äkta. Här ser man inte årstider-
na på tv. Här kan man känna doften 
av både syrén, och komocka och här 
kan man höra fåglarna sjunga, se tra-
norna spankulera och se älgarna trava. 
På hösten kan man plocka svamp och 
sparka i gamla löv. Sommarens värme 
och vinterns kyla är inte konstgjorda 
som i vattenland och ishockeyhallar. 
De nötkreatur som så småningom 
hamnar i grytan och på grillen, betar 
faktisk på ängen utanför fönstren och 
de örter och grönsaker gästerna får 
serverade, har ofta växt i Lenas köks-
trädgård. Paret planerar att uppföra ett 
orangeriet för växtodling.

ARBETSLIV ELLER LIVSARBETE
Idag har livet på och med Charlot-

tenlund blivit en livsstil för makarna 
Ericson. Överallt i husen ser man tyd-
liga tecken på skaparglädje och en vilja 
att med nit och noggrannhet måla de-
taljerat mönstrade golv, hitta de riktiga 
tapeterna, använda naturmaterial och 
traditionell färg och teknik. Eller att 
designa och bygga egna vackra möbler 
såsom våningsängarna i Hvilan. Som 
Lena själv uttrycker det: Ibland kan 
man glömma att man arbetar, jag fin-
ner ett sant nöje i att tända upp i en 

kakelugn för att värma upp våra rum 
eller att polera en-glas-fönster där ut-
sikten blir oöverträffad.

På Charlottenlund lägger man myck-
en möda på att skaffa goda råvaror till 
köket. Lena har som princip att här la-
gas långsam mat.

Man förstår att de trivs med det de 
gör, mycket av utsmyckningarna och 
byggarbetet i husen ligger det många 
timmars detaljarbete bakom och ma-
ten i restaurangen görs från grunden. 
Från 2013 planeras restaurangen dess-
utom ha allmänt öppethållande under 
sommarmånaderna, vintertid efter 
beställning. Utöver detta har Charlot-
tenlund många naturupplevelser att 
erbjuda sina gäster. Leif arrangerar 
bland annat kanotfärder på Nissan, 
flugfiske, lerduveskytte och övernatt-
ning i ”vildmarken”.

Charlottenlund samarbetar numera 
med Sveriges Turistförening och er-
bjuder ett attraktivt vandrarhemsbo-
ende till, vid sidan om den egentliga 
hotelldriften.

Lena och Leifs önskan att måna om 
sina gästers välbefinnande utgår från 
den upplevelse de själva en gång hade 
som storstadsbor i karriären: det be-
hövs oaser där man kan koppla av 
och vara nära naturen, hämta krafter, 

inspiration och 
ro. Kundkretsen 
sträcker sig långt 
utanför landets 
gränser och 
Charlottenlund 
tycks fånga in en 
symbios av lugn 
och ro, skönhet 
och aktivt na-
turliv som efter-
frågas i dagens 
samhälle.

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

I förra numret började vi med en liten 
tävling som går ut på att leta efter his-
toriska platser inom Långaryds socken 
med hjälp av GPS.

I varje nummer av Sockenbudet läm-
nar vi nya koordinater till en historisk 
plats och sedan är det bara att ge sig ut 
att leta med hjälp av mobiltelefonen om 
man har GPS inlagt där. Har man inte 
det så går det fint att låna en GPS av 
Hembygdsföreningen genom att vän-
da sig till Roland Högberg i Nyarp tel. 
0371-46108 eller Holméns i Nissaryd tel. 
0345-13012 eller 13010. Denna gången 
är det två platser strax intill varandra 
som du kan leta upp. Vi lämnar också 
nummer till två olika kordinatsystem. 
RT 90 och VGS 84.

På platsen finns en plastlåda. I den 
ligger lappar med platsens historia. Du 
får gärna ta en lapp med hem. I lådan 
finns också en loggbok där du skriver 
ditt namn och adress eller telefonnum-
mer så är du med i ett lotteri. Du har tid 
på dig till 1 februari 2013, sedan tar vi 
in loggboken och korar en vinnare som 
presenteras i nr. 4 av SOCKENBUDET.

Den historiska platsen i nr. 2 var Troll-
gölen, även kallad Klockegölen, i Björ-
naryd.

Vinnare av valfri Långarydsbok är:
Patrik Wilhelmsson, Björnaryd 
som fann förra numrets historiska plats

Vi utmanar här med till fortsatt skatt-
jakt fast på följande koordinater:

Text: Jens Bøggild och Leif Ericson
Foto: Charlottenlund, Jens Bøggild

När vi träder in på Charlottenlund en 
tyst och grå oktoberförmiddag sjuder 
det av aktivitet. Framför den nyligen 
invigda Ladan anlägger Reza en ambi-
tiöst tilltagen uteplats med natursten, 
i matsalen dukar Nathalie och värdin-
nan, Lena Ericson tar varmt emot oss 
i matsalen med nybryggt kaffe och 
fika. Detta års turistsäsong är sedan 
länge över, men nu stundar julbord 
och helger, paketerbjudanden liksom 
underhåll på gården och planering för 
året som kommer. Det är ett stolt och 
driftigt värdpar som vant och professi-
onellt välkomnar och bjuder oss på en 
utförlig titt in i livet på Charlottenlund.

I detta nummer av Sockenbudet be-
rättar vi om Charlottenlund och om 
hur två människor med målmedveten-
het, kunnande och flit byggt upp sitt 
företag, sitt hem och sitt liv omkring 
livsdrömmen: att bjuda gäster från när 
och fjärran på upplevelser av ro och 
samvaro i genuin natur och kultur-
miljö. Under arbetet med denna artikel 
om Charlottenlund har vi stött på en 
spännande del av Långaryds historia. 
I nästa nummer av Sockenbudet åter-
vänder vi därför till Charlottenlund i 
den Historiska Tillbakablicken.

BAKGRUND
Charlottenlund ägs och drivs av Lena 

och Leif Ericson. Efter 10 år som som-
marbostad blev gården parets hem. De 
kom från storstadslivet. I Göteborg där 
de bott och arbetat många år har de 
både barn och barnbarn. 2001 mogna-
de beslutet om att både leva och arbeta 
på Charlottenlund. Nu skulle det få 
nytt liv, som konferens- och festhus, ja 
som ett lokalt litet hotell. 2005 kom de 
första gästerna – efter år av renovering 
och skaparglädje.

Lena har sedan barnsben anknytning 
till Långaryd, hon tillbringade somrar-
na hos mormor på Tyresmo och kom 
att känna trakten ganska väl. Hon och 
Leif, som ursprungligen kommer från 
Karlskoga, påbörjade en försiktig, men 
målmedveten process med att rusta 
upp, bygga om och bygga till. Man får 

föreställa sig att gården en gång haft en 
god del av sin inkomst från ladugår-
den, så skulle det också bli i framtiden, 
med inredningen av restauranglokal 
på bottenplan och trevliga gästrum en 
trappa upp.

Charlottenlund har i stort fyra de-
lar: Hvilan, den gamla drängstugan, 
som är gårdens äldsta hus, rymmer 
idag vandrarhemsrum med självhus-

håll. Leif och Lena har med kärleksfull 
hand renoverat och bevarat. Interiören 
för tankarna mer till en jaktstuga än till 
vandrarhem. Den inreddes med gäst-
rum, bad och toa, bastu och kök, allt 
i gammal stil. En plan om att bygga ut 
med flera rum gavs 
som väl är upp då 
det lilla, gamla hu-
set är välpropor-
tionerat i sig själv. 
I stället påbörjades 
det stora nybygget 
med Östra flygeln 
och restaurang-
lokal i anslutning 
till stora matsalen. 
I ’Ladan’ ryms nu 
Gårdsrestauranten 
med matsalar för 

upp till 50 gäster, fem moderna dub-
belrum med eget badrum, tv-rum 
samt fler vandrarhemsrum. Flera av 
dessa är möblerade med charmerande 
gamla möbler inropade på diverse auk-
tioner. Huvudbyggnaden är idag Lena 
och Leifs hem, men även här finns 
’standby’rum som används när det är 
många gäster. Sist men inte minst fin-
ner vi två övernattningsstugor med 
grillkåta nere vid Nissan.

Det är en mycket lyckad ombygg-
nad. Gården har bevarat sin karaktär 
av lantgård med fin mangårdsbyggnad 
och faluröda ekonomihus. Genom att 
bygga upp en huskropp inuti den ur-
sprungliga ladugården har man beva-
rat byggnaden och förverkligat målet 
att bjuda på fullstandard boende med 
allt vad det innebär: badrum, tv-rum, 
internet, moderna köksutrymmen, en 
vacker och stämningsfull matsal med 
snickarglädje och utsikt mot djuren på 
gården, de långhornade skotska hög-
landsdjuren som går ute året om.

2007 fick Lena och Leif Hembygds-
föreningens Åhrénstipendium ”för 
deras satsning att göra om Charlot-

FÖRETAGSPROFILEN - 
C H A R L O T T E N L U N D

1. Enligt RT 90: 1351 134, 6321 304

1. Enligt VGS 84: 5659 650, 1321 358

2. Enligt RT 90: 1350 870, 6321 800

2. Enligt VGS 84: 5659 915, 1321 085
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”Stjärntittarkväll” i 
Nyarp
Text och bild: Jens Larsen

Med anledning av ’astronomins 
dygn’ den 13:e oktober inbjöd Hal-
lands Astronomiska Sällskap (HAS) 
och Långaryd-Landeryd i samverkan 
till stjärntittarkväll i Nyarps bygde-
gård. Trots ett ogynnsamt väder kom 
ett 50-tal personer till bygdegården. 
Vädret tillät oss inte att se några stjär-
nor på himlen, men det blev en mycket 
underhållande afton. HAS:s livfulla 
och inspirerande förman Charlotte 
Sikö Helin gav nämligen ett väldigt 
intressant föredrag om utvecklingen 
av vår astronomiska världsbild från vi-
kingatiden till idag.

SOCKENBUDETS redaktion 
vill tacka alla som bidragit med texter, 
bilder, sponsring och annonser under 
våra första nummer. Utan ert stöd hade 
vi inte haft material och resurser till att 
ge ut vårt blad. 

Vi hoppas att du som läsare under året 
har fått en större inblick i vår historia, 
vår nutid och vår framtid. 
Välkommen att fortsätta följa oss in i 
2013, SOCKENBUDET - för Dig utgiven!

God Jul och Gott nytt år!
Redaktionen genom Anna Roos, 
ansvarig utgivare

Landeryds samhällsförening
Text: Lisa Rimestad, Foto: Landeryds samhällsförening

Landeryds Samhällsförening är en ak-
tiv och blomstrande liten förening som 
bildades 1946 och i dag har omkring 
100 medlemmar. Med 10-15 aktiva, en 
fullt besatt styrelse och många frivilliga 
har man, trots en liten ekonomi, goda 
resurser att bjuda in till allehanda akti-
viteter under hela året. 

Thomas Gustavsson i föreningen be-
rättar att Året börjar med Tjugonde-
dag Knut och dans kring granen, 2013 
är det den 12 Januari klockan 15.00! 
På sportlovet arrangeras pulkaåkning 
med korvgrillning i Träpjas backe. Till 
Påsk tänds Påskbrasan. Under Tåg-
dagarna i år arrangerade Samhälls-
föreningen både filmvisning och en 
fotoutställning. Ankrace (se bild) och 
Tomtesmyg är andra populära aktivi-
teter som föreningen genomför varje 
år. I december månad sätts Landeryds 
julgran upp (förra året fick man sätta 
upp den två gånger! Den hade sågats 

ner kvällen innan Julaf-
ton...) 

Landeryds Samhälls-
förening samarbetar 
också med LGoIF (Lan-
deryds Gymnastik och 
Idrottsförening) för att 
kunna erbjuda skrid-
skoåkning i Landeryd. 
Så när det blir kallt spolas 
tennisbanan och bidrar därmed till 
skoj och uteliv även på vinterhalvå-
ret. Thomas Gustavsson som arbetat 
i föreningen under 5-6 år berättar vi-
dare engagerat om planer för det kom-
mande året. Tomtesmyget i år börjar 
halv fyra med tipspromenad med olika 
stationer, korvgrillning, dans kring 
granen och annat gott. Till alla barn: ta 
gärna med önskelistan! 

Sedan några år tillbaka sätter man 
upp blomlådor och arbetar med att 
försköna de allmänna områdena i sam-

hället, under nästa år vill Samhällsför-
eningen därför börja röja omkring ån 
(SJ-område) och nere vid Majhålan. 
Där kunde man förr fiska men nu är 
det igenväxt, så med gemensamma 
krafter skulle det återigen kunna bli 
fina strövområden i Landeryd. 

– Det är roligt att det händer något 
och det är alltid lätt att få folk att vara 
med och det betyder mycket för mig 
och för vårt samhälle, det gör det extra 
kul, avslutar Thomas Gustavsson.

G Ä S T K R Ö N I K A
Astrid i Boarps julminnen
Bild: Långaryds Hembygdsförenings arkiv

Nu närmar sig ett nytt kyrkoår och 
vi får återigen fira vårt advent. Juleljus 
ligger nystöpta i sina lådor färdiga att 
tas i bruk. Förr var ljusstöpningen en 
nödvändighet. Man använde ljus vid 
stora högtider när det var fest och gläd-
je eller andra tillfällen då det behövdes 
lite extra ljus. Om det var nödvändigt 
tände man ljus för att bli klar med var-
dagssysslorna. Idag har våra livsvillkor 
förändrats, men minnen från gångna 
högtider står så levande för oss.

Tankarna går tillbaka till barndo-
mens fattiga och lyckliga jular. Inte 
var julklappshögarna så stora under 
julgranen som nu, men vilken hög-
tidsstämning när granen skulle pyntas 
kvällen före julafton. Så kom julafton 
med ”dopp i grytan”. Man doppade det 
hembakade brödet i spadet som köttet 
kokat i. Som efterrätt fick vi fruktsop-
pa. Vid eftermiddagskaffet, då vi fick 
smaka alla julkakorna, läste pappa ju-
levangeliet. Då skulle det vara alldeles 
tyst i huset. Så fick vi våra små julklap-

par och kvällen 
förflöt med 
trevlig samvaro.

Så kom då jul-
dagsmorgonen 
med väckning 
klockan tre. Pappa var ute och selade 
hästen och lade fårskinnsfällar i sätena 
för kylans skull, där satt vi tätt packade 
samman. Höjdpunkten var bjäller-
kransen om hästens hals. Så bar det 
iväg till julottan som började klockan 
fem. Hästen installerades i ”vårt” kyrk-
stall. Varje by hade sitt stall.

I kyrkan började det med ottesång, 
så blev det en liten paus, efter en stund 
fortsatte det med högmässa, nog så 
krävande att hålla barnaögonen öpp-
na. Men minnet när kantorn började 
gudstjänsten med ”Var hälsad sköna 
morgonstund”, alla reste sig upp i en 
fullsatt kyrka och sjöng med, det lever 
kvar. 

Som ungdomar gick vi till julottan. 
Vi samlades på ett förutbestämt ställe 

och så gick vi ett helt gäng i sällskap, 
ofta med tjärbloss som vi placerade i 
en snödriva utanför kyrkan. Hemfär-
den var inte lika rolig, tröttheten gjor-
de sig påmind och magen var ganska 
tom. Väl hemkommen satte vi oss runt 
julbordet där en del mat stod kvar, allt 
fick inte dukas av kvällen innan. Tom-
ten brukade komma på natten och han 
skulle ju ha sitt.

Detta är en liten bit av min barndoms 
jular. Det är så underbart att ha min-
nenas skattkista att öppna då och då. 
Dagens jular är så olika som jag minns 
från min barndom, men var tid har 
sina minnen och denna tiden har sä-
kert sin strålglans som blir bevarade 
till kommande släkten. 

Kyrkstallar i Långaryd utmed vägen mot Mogård och Boarp.

Publiken följer med spänning ankornas framfart i Österån

Ett femtontal företagare och föreningsrepresentanter träffades för att diskutera kring vår gemensamma framtid

Företagskväll på Charlottenlund 3 oktober 2012 
Text: Anna Roos, Foto: Leif Ericsson

Kvällen anordnades som en del i ar-
betet med att ta fram en lokal utveck-
lingsplan för Långaryd och Landeryd, 
i ett led att stärka kopplingen mellan 
föreningslivet och företagarna. Fråge-
ställningarna för kvällen var: Hur tän-
ker ni kring att driva företag på lands-
bygden?  Vad är unikt med att driva 
företag i Långaryd-Landeryd?

Företagarna lyfte fram att företa-
gandet är mer personligt här, då det är 
många som vet vem man är. Det hand-
lar om att bygga upp ett förtroende 
gentemot sina kunder, men även mot 
andra i bygden. Förtroendet är jätte-
viktigt, i en storstad byter man namn 
på företaget och kör igång på nytt. 
Något sådant hade inte fungerat i en 
mindre ort eller på landsbygden. Man 
måste alltså jobba mer långsiktigt och 
vårda det man har. 

För nyinflyttade kan det ibland vara 
svårt att ”komma in” eftersom de inte 
har något förtroendekapital. I början 
kan lokalbefolkningen vara lite svår-
flörtad men när väl förtroendet är 
uppbyggt finns det en väldig lojalitet 
mot varandra. Det finns en lojalitet hos 
medarbetarna som uppskattas. Man 
upplever dessutom att personalomsätt-
ningen är väldigt låg, vilket kan bero 
på att man har en mer vårdande in-
ställning på landsbygden – mår med-
arbetarna bra, mår företaget bra.

Vid mötet efterfrågades mer sam-
arbete mellan ideella föreningar och 
företagare. Den här typen av träffar 
känns som spännande initiativ. De är 
ett sätt att främja erfarenhetsutbyte 
och att lära av varandra. Målet med 
företagsträffar måste kanske inte vara 
samarbete utan just lärande och erfa-
renhetsutbyte.
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Församlingsblad
för Långaryds och Unnaryds Församlingar

Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, 

över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. 

(Jesaja 9:2)

Sprid ljus!

Dagarna före jul är årets allra mörkaste dagar. 
Aldrig är nätterna så långa och mörkret så kompakt 
som då. Men samtidigt är det också få dagar som är 
så ljusa. I nästan varje hem brinner ljus som påmin-
ner oss om att snart är det jul. Ljusen får påminna 
oss om att det är Jesus vi väntar på, han säger själv 
att ”Jag är världens ljus” (Johannes 8:12). 

Vi, du och jag, får också möjlighet sprida lite ljus 
över våra medmänniskor så här i juletid. Kanske 
du vet någon som behöver lite extra hjälp för att 
få ihop livspusslet, som du kan hjälpa med något. 
Kanske är det någon som är ensam och skulle bli 
glad av ett besök i juldagarna. 

Ta vara på möjligheten att sprida lite ljus!
Svenska kyrkans internationella arbete har under 

advent och jul en kampanj med fokus på barn i 
krig och konflikt. Temat är ”Ge alla barn en framtid 
utan våld”. 

Genom att skänka en slant till insamlingen kan 
du och jag sprida lite ljus till de barn som är utsatta 
för våld. 

Låt oss tillsammans sprida lite ljus!

Nu tändas tusen juleljus på jordens mörka rund. 
Och tusen, tusen stråla ock på himlens djupblå 

grund.

Och över stad och land ikväll går julens glada bud
att född är Herren Jesus Krist, vår Frälsare och 

Gud.
Sv.ps. 116

Anna-Karin Samuelsson, diakon

Kollekt är ett utmärkt sätt att sprida ljus i världen! 

Bild från familjegudstjänsten på Mikaelidagen i Landeryds kyrka.

Från 2011 års församlingsfrukost – det blir minst lika gott 

och bra i februari

Syföreningsdamer som äter god mat på luffarmuseet

Församlingsfrukost

Lördagen den 9 februari 2013 kl 09.30 inbjuder vi 
till församlingsfrukost i Landeryds församlingshem. 
Vi äter frukost tillsammans och får sedan lyssna till 
vår gäst Lena Sundling som talar om
”Mina stora möten i livet. Möten som förändrat och 
möten som förundrat.”
Anmälan sker till Helen Skoogh tel 0371-40327 
eller Karina Johansson tel 0371-40046 senast den 
6 februari.
Kostnad för frukosten är 100 kr. Hela behållningen 
går till vår vänförsamling i El Salvador.
Varmt välkommen med!

Stor och liten i Långaryd

Varje torsdag kl.9.30-11.30 är föräldrar och barn 
välkomna till Långaryds församlingshem för att 
umgås en stund. Vi fikar, leker och sjunger.
Fika finns till en kostnad av 10 kr. Ta chansen att 
träffa andra föräldrar på hemmaplan!
Varmt välkomna!

Långaryds församlingskår

Årsmöte den 4 februari kl 19 i Långaryds försam-
lingshem. Gäst är vår kyrkoherde Berndt Olsson.
Välkomna!

Syföreningsutflykt

Den 22 september gav sig syföreningarna i Långa-
ryd och Landeryd ut på en resa. Målet var Boda 
och Hönsa-Lottas luffarmuseum. 
Avfärden var kl.8 på morgonen och bussen var i 
det närmaste full. Vid Rydaholm stannade vi för en 
kaffepaus, det smakade gott. 
Väl framme i Boda blev vi välkomnade av Snacke-
Per och Hönsa-Lotta. De hade byggt upp ett stort 
museum kring olika luffare. 
Där fanns berättelser om oli-
ka luffares öden, men också 
massor av föremål som på-
minde om luffare. Dessutom 
kunde man köpa luffarslöjd 
med sig hem. Men innan vi 
fick gå runt och titta i museét 
bjöds vi på luffarlunch. Den 
bestod av en buffé av mat 
som luffarna troligtvis åt; ägg, 
sill, köttbullar, bröd, fläsk, 
inlagd gurka, m.m. Och till 
efterrätt: ostkaka, sylt och 
grädde.
När magarna var mätta fick vi 
höra Snacke-Per berätta om 
flera luffares människoöden. 

Han hade dessutom träffat flera av dem på riktigt. 
Han hade forskat fram mycket av materialet själv 
och berättade mycket entusiastiskt om luffarnas 
vardag och öden.
Sedan gavs det tid till att titta runt på egen hand i 
museét. Man kunde också gå över gatan och besö-
ka Design House Stockholm och handla fina varor 
där. Innan vi begav oss hemåt igen fick vi smaka på 
Hönsa-Lottas goda kroppkakor med lingonsylt och 
mjölk till. Mätta och glada var vi hemma framåt 
kvällningen.
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BRASAFTON

Välkommen till Brasafton i Unnaryds församlingshem 
den 18 december, kl 19.

Kören Hjärtans lust sjunger för oss och med oss. 
Vi tänder en brasa i den 

öppna spisen. 
Kaffeservering.

SÖNDAGSMUSIK

Sön 17 feb Långaryds kyrka kl 17
Kenneth Benjaminsson, sång

Ricky Burton, orgel

MUSIKGUDSTJÄNST

Söndag 13 januari 

Långaryds kyrka, kl 16 (obs tiden)
Långaryds damkör

Gloria Joyce Burt, Harpa
”A Ceremony of Carols” 

av Benjamin Britten

JULMUSIKAL I UNNARYD

16 december kl.15 
i Unnaryds församlingshem

framför Torsdagsklubben 
en Julmusikal.

Välkomna!

17 februari, 1:a söndagen i fastan

9.30 Gudstjänst i Unnaryd.

11.00 Högmässa i Landeryd.

17.00 Söndagsmusik med aftonbön i Långaryd, 

Kyrkvärdarna. Sång av Kenneth Benjaminsson.

24 februari, 2:a söndagen i fastan

11.00 Mässa i enkelhet, i Långaryd.

14.00 Gudstjänst i Unnaryd. Tårtbuffé och tipspro-

menad.

 Mars

3 mars, 3:e söndagen i fastan

9.30 Gudstjänst i Jälluntofta. Bröd- och bullförsälj-

ning för fasteauktionen.

17.00 Sinnesrogudstjänst i Landeryd.

Från förra årets julkonsert i Långaryds kyrka.

JULKONSERT 

Sön 9 Dec Kl 18
Långaryds & Landeryds kyrkokör
Caroline Andersson - sopransolist

Gislaved musikskolas ungdomsorkester
Jan Mogren - trumpet
Ricky Burton - dirigent

Tisdagsklubben på skogsutflykt. Håll utkik efter lappar med vår-

programmet!

 December

2 december, 1:a söndagen i 
Advent

10.00 Familjegudstjänst i Landeryd, 

Anna-Karin Samuelsson. Tisdagsklubben, 

Barnkören.

14.00 Gudstjänst i Unnaryd, Berndt 

Olsson.

18.00 Gudstjänst i Jälluntofta, Berndt 

Olsson. Kyrkokören och musikkåren 

Lyran. Kyrkkaffe från kl.17.

5 december, onsdag

14.30 Mässa på Höstro, Berndt Olsson.

9 december, 2:a söndagen i 
Advent

9.30 Gudstjänst med dop i Landeryd, 

Björn Berggren. Kyrkkaffe.

11.00 Högmässa i Unnaryd, Berndt Ols-

son. Gospelkören.

18.00 Julkonsert i Långaryd, Berndt 

Olsson. Långaryd & Landeryds kyrkokör. 

Gislaved musikskolas ungdomsorkes-

ter, Caroline Andersson – sopransolist, 

Jan Mogren – trumpet, dirigent – Ricky 

Burton.

12 december, onsdag

9.00  Torgandakt i Unnaryds försam-

lingshem.

13 december, Luciadagen

18.00 Luciagudstjänst i Långaryds kyrka. 

Landeryds skola kommer framför sitt 

traditionella luciafirande. (Efteråt träffas 

församlingskåren i församlingshemmet 

och läser vidare ur Julen i Småland.)

16 december, 3:e söndagen i 
Advent

10.00 Högmässa i Landeryd, Bo Gunnar 

Åkesson.

15.00 Familjegudstjänst i Unnaryd, 

Anna-Karin Samuelsson. Julspel med 

Torsdagsklubben.

18 december, tisdag

19.00 Brasafton i Unnaryd, Anna-Karin 

Samuelsson. Kören Hjärtans lust medver-

kar. Kaffe serveras.

19 december, onsdag

14.30 Julbön på Höstro, Berndt Olsson.

23 december, 4:e söndagen i 
Advent

10.00 Högmässa i Jälluntofta, Berndt 

Olsson.

16.00 Mässa i enkelhet, i Långaryd, 

Berndt Olsson. Ungdomskören.

24 december, Julafton

16.30 Julbön i Unnaryd, Berndt Olsson.

23.30 Midnattsmässa i Landeryd, Berndt 

Olsson. Kyrkokören.

25 december, Juldagen

5.00 Julotta i Långaryd, Petter Bäckman.

6.00 Julotta i Jälluntofta, Berndt Olsson. 

Kyrkokören.

26 december, Annandag jul

11.00 Gudstjänst i Unnaryd, Andreas 

Almer. Julens psalmer.

30 december, Söndagen efter jul

9.30 Gudstjänst i Långaryd, Berndt Ols-

son.

11.00 Högmässa i Unnaryd, Berndt 

Olsson.

ANNO DOMINI 2013
 

 Januari

1 januari, Nyårsdagen

14.00 Nyårsbön i Jälluntofta, Andreas 

Almer.

16.00 Nyårsbön i Landeryd, Andreas 

Almer.

6 januari, Trettondedag jul

9.30 Högmässa i Långaryd, Berndt Ols-

son. Kyrkkkaffe.

14.00 Gudstjänst i Unnaryd, Berndt 

Olsson.

13 januari, 1:a söndagen efter 
Trettondedagen

11.00 Högmässa i Unnaryd, Bo Gunnar 

Åkesson.

16.00 Musikgudstjänst i Långaryd, Bo 

Gunnar Åkesson. Långaryds damkör, 

Gloria Joyce Burt – harpa. ”A Ceremony 

of Carols” av Benjamin Britten.

20 januari, 2:a söndagen efter 
Trettondedagen

9.30 Högmässa I Landeryd, Berndt Ols-

son. Kyrkkaffe.

14.00 Gudstjänst i Jälluntofta, Berndt 

Olsson.

17.00 Söndagsbön i Långaryd, Kyrkvär-

darna.

27 januari, Septuagesima

9.30 Gudstjänst i Unnaryd.

11.00 Högmässa i Långaryd.

 Februari 

3 februari, Kyndelsmässodagen, 
10.00 Familjegudstjänst i Unnaryd, Berndt 

Olsson. Dopänglar delas ut till de barn som 

döptes 2012.

15.00 Familjegudstjänst i Landeryd, Anna-

Karin Samuelsson. Barnens Bibel delas ut.

10 februari, Fastlagssöndagen

9.30 Gudstjänst i Långaryd.

11.00 Högmässa i Jälluntofta.

13 februari, Askonsdagen

18.00 Askonsdagsmässa i Unnaryd.

Gudstjänster                   
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Personal:

Kyrkoherde 

Berndt Olsson    

Expeditionen i Unnaryd  0371 – 600 52

Expeditionen i Långaryd 0371 – 461 15 

Mobil: 0767 87 00 66

E-post: berndt.olsson@svenskakyrkan.se

Diakon 

Anna-Karin Samuelsson  

Expeditionen i Unnaryd  0371 – 604 12

Expeditionen i Långaryd 0371 – 461 15

Mobil: 0722 38 20 23

E-post: anna-karin.samuelsson@svenskakyrkan.se

Kyrkomusiker

Ricky Burton    

Expeditionen i Långaryd 0371 – 460 10

Mobil: 0734 23 39 88

E-post: ricky.burton@svenskakyrkan.se

Kristin Ahlbom    

Expeditionen i Unnaryd 

Mobil: 0767 87 01 10

E-post: kristin.ahlbom@svenskakyrkan.se

Kyrkovaktmästare

Birger Borg (Arb. ledare)  

Mobil: 0706 71 05 11

E-post: birger.borg@svenskakyrkan.se

Pastorsexpeditionen: 
0345 – 197 40 (Hyltebruk)

För ärenden gällande gravrätts- och gravskötsel-frå-

gor kontaktas vår Pastorsexpedition i Hyltebruk.

Församlingshemmen:
Långaryds församlingshem 0371 – 461 15

Landeryds församlingshem 0371 – 401 50

Unnaryds församlingshem 0371 – 601 23

Jälluntofta församlingshem 0371 – 720 70

Kyrkonämnden och kyrkoråden:
Kyrkonämndens ordf.   

Ove Benjaminsson 0371 – 39 08 12

Kyrkorådet Långaryd ordf. 

Karina Johansson 0371 – 400 46

Kyrkorådet Unnaryd ordf. 

Marie-Louise Persson 0371 – 630 42

Postadress:  
Långaryds kyrkliga samfällighet

Box 4

314 21 Hyltebruk

E-post: 
langaryd.pastorat@svenskakyrkan.se

Såhär kan du kontakta oss

Långaryds och Landeryds församlings-
hem bokas via vaktmästare Birger 
Borg, mobil 070 671 05 11.
Unnaryds och Jälluntofta församlings-
hem bokas via vaktmästare Olivia 
Roman, mobil 073 426 10 39.

Landeryds skolas luciatåg i Långaryds kyrka.

För uppdaterad information 

och trevliga reportage – 

följ vår blogg!      

http://langaryd.blogg.se/

Kyrkokören i Unnaryd

Under vårterminen är vår kantor Kristin Ahlbom 
tjänstledig för studier. Kyrkokören kommer därför att 
ledas av Petra Dyeson. Det blir dock en ändring av 
veckodag för övningar, till onsdagar. Gospelkören 
ingår tillsvidare i kyrkokören och vi hälsar även nya 
sångare välkomna in i kyrkokören. Vårterminstart 
meddelas senare.

Soppans vänner

Välkommen till Landeryds församlingshem för att 
äta soppa, god efterrätt och umgås en stund. Soppan 
serveras kl.12.00. Vi träffas följande torsdagar:

21 februari
21 mars
25 april

Tre x T : Tre gånger T – Tjejer som 
Träffas och Trivs

Tjejer i alla åldrar är välkomna! Vi träffas i de olika 
församlingshemmen i pastoratet och gör något kul 
tillsammans. Tiden är kl.19-21. 
Vårens program ser ut enligt följande:
26 februari Överraskningskväll i Landeryd
26 mars  Påskvandring i Långaryds kyrka
23 april  Vi gör vårkrukor på Olanders blomster-affär 
i Hyltebruk (ta med egen kruka om du vill)
28 maj  Uteaktivitet i Unnaryd. 

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!

I september sjöng Långaryd & Landeryds kyrkokör gospel tillsammans med körsångare från bland annat Unnaryd till förmån för 

Långaryds vänförsamlingen i San Salvador. En oförglömlig kväll med många färger, ljuvlig musik och fantastiskt vittnesbörd.

KU:s pepparkaksbak förra året.
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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

Catering – servering vid alla sorters fester

Ylva 0371-47005 eller Lotta 0371-45078

Systrarna
 i köket

Carlssons Elektriska
www.pcel.se

  

Vi hjälper dig Vi hjälper dig Vi hjälper dig Vi hjälper dig 
med tekniken!med tekniken!med tekniken!med tekniken!
Hos oss får du alltid snabb och 

prisvärd service av din tv, dator, 
antenn, parabol eller annan teknik.

 

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

 

Ring direkt till din lokala tekniker
för att boka ett hembesök:

Tele: 0766-338190

V. Storgatan 41 OSBY  -  Nissaryd HYLTEBRUK  -  växel: 0749-10414  -  www.a-teknik.eu  -  info@a-teknik.eu

Nyckelkund

– bygdens bank
www.sodrahestrasparbank.se

Nyckelkund
med mängder av
förmåner!
med mängder av
förmåner!

Bli

Vi har samlat
allt du be-

höver för att
bekvämt 

och säkert
sköta din 
ekonomi.

Bli

K. AXELSSONS EL AB
    

Utför alla slags elinstallationer. 
Försäljning av kapitalvaror
    

Nissaryd, 314 93 Hyltebruk
    

utså
lt

 

Sommarnattens leende bygger på Ingmar Berg-
mans film med samma namn, som i sin tur bygger 
på Shakespeares En midsommarnattsdröm. 

Liksom sina föregångare är musikalen fräck, rolig 
och spirituell. I februari har den premiär på Malmö 
Opera, med stjärnor som Ghita Nørby, Gunilla 
Backman, Christer Nerfont och Åsa Fång i rol-
lerna.

Lördagen den 9 mars 2013 
har du chansen att få följa med Lundbergs 
Buss och taxi på ett nytt musikaläventyr på 
Malmö Opera.
Avresa 9:30 från Långaryd, bussen gör även 
stopp på orter längs vägen för att hämta upp 
resenärer. I Malmö erbjuds några timmar 
på stan för flanerande, shopping och mat på 
egen hand innan bussen tar oss till Malmö 
Opera och föreställningen.
Pris för buss och biljett: 695kr

Anmäl dig snarast 
för att vara säker på att få plats:
Mattias Lundberg, 0371/460 00, 

kontakt@lundbergstaxi.se

 
 
 
 

www.tiraholm.se   
fisk@tiraholm.se 

0371- 64019 

TIRAHOLMS FISK 
Julklappstips! 

HOLMÉNS MODELLSNICKERI

Nissaryd Gallagård 0345-13080, 0708 130720
Gjutmodeller, vakuumformningsverktyg och designmodeller

Tlf. 0371-461 42, 
Mob. 070-316 87 70

Fax 0371-461 81
Mail  kjellaxelsson@sweepnet.se

Välkomna till två julmysiga 
klädbutiker 

Extraöppet lördag 1/12 till kl 15
Skyltsöndagen 2/12 öppet 15-18

Generös

Semesterlägenhet Jällunden
efter Januari 2013

Kaffestugan Jällunden
Dorothea Nilsson
Ärnarp/Jälluntofta
31083 Unnaryd

info.turisttraff@tele2.se

Kaffe och Konferens

Öppettider 
April - September 2013

 Tis-Tors-Lörd 13.00-18.00

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

senast 1/2, 2013 

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.

BÄCKHÄSTENs
Vedugnsbageri

Gott, Närodlat, Ekologiskt

Gårdsbutiken har öppet med våra bröd och andra 
ekovaror fredag eftermiddagar fram till jul  Extra stora 

Bäckabröd på beställning, festligt till julbordet

VÄLKOMNA!  Kerstin o Sören 

Vi tackar våra kunder för det gångna året
och önskar alla God Jul och Gott Nytt År!

www.backhasten.se    0738 464449  



20

www.tiraholm.se   
fisk@tiraholm.se 

0371- 64019 

TIRAHOLMS FISK 

Gårdsbutiken är öppen tors-sön  
10:00-18:00 hela december. 

God Jul &  Tack för i år! 

Julbord 
Under 2:a och 3:e adventshelgen dukar vi 

upp ett helt  unikt julbord med ett rikt 
utbud av läckerheter från Bolmen samt  

delikatesser av vilt från skogarna i 
närområdet. I samarbete med 

Vildmarksgymnasiet.  
Välkommen att boka bord! 

 

önskar Familjen Ekwall 

Välkommen till oss i Långaryd
Lena & Leif Ericson

Bordsbeställning:
Tel 0371-46057 - Mobil 0706904531
Epost: info@charlottenlund.com

Här är det gott att vara.....

Från och med de 2:e December och fram till jul du-
kar vi fram vårt julbord med läckerheter 

enligt traktens traditioner.


