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

Nr: 4,  mars-maj 2013

Oj, vad tiden går. Vi är snart 
inne i mars månad och det har 
redan blivit mycket ljusare både 
morgon och kväll. Med ljuset 
vaknar livsandarna och vi ser 

framåt mot ett spännande och 
innehållsrikt år för vår hem-
bygd.

Redan har vi haft ett upp-
startsmöte för vårt senaste pro-
jekt Långaryd - Släktbygd med 
anor mot framtiden. I Nyarps 
Bygdegård huserar hantverkare 
som genom sitt arbete skall ge 
oss möjligheter att utnyttja Byg-
degården bättre, kunna ordna 
läger och andra sammankoms-
ter för alla generationer. Där, i 
NTO-gården, församlingshem-
men och våra egna hem träffas 
vi för att tillsammans kläcka 
idéer och visioner som skall 
göra vår bygd ännu trivsammare 
att leva och bo i.

Nu känner vi verkligen att 
vårt koncept med samverkan 
mellan socknens föreningar 
börjar bära frukt. Det känns 
härligt. Med Anna som kapten 
och vår projektledare Sofia vid 
styråran ser vi framåt med god 
tillförsikt.

Vi vill passa på att 
tacka alla beslutsfat-
tare i Kommunen 
och Regionen för 
att ni tagit våra pla-
ner på allvar och 
satsat på vår bygd. 
Det räcker ju tyvärr 
inte alltid med goda 
idéer och massor av 
ideellt arbete, det 
behövs lite pengar 
också.

Att vara med i 
föreningslivet, att 
arbeta för något 
man tror på tillsam-
mans med andra är 
enligt min åsikt det 
bästa man kan ägna 
sig åt på sin fritid. 
Jag är pensionär nu 

och kan därför ge mycket av 
min tid, men även under alla 
mina år som yrkesverksam gav 
föreningslivet mig stor tillfreds-
ställelse. 

Att gå med i en förening är 
också ett utmärkt sätt att lära 
känna likasinnade och ett snabbt 
sätt att komma med i bygdege-
menskapen. Vill du gå med i nå-
gon förening så finns det nu en 
kontaktlista här i Sockenbudet. 
Det är bara att välja, allt efter 
intresse, vill man kan man vara 
med i flera stycken.

Men även om Du av någon 
anledning inte vill vara fören-
ingsansluten är Du varmt väl-
kommen till alla arrangemang i 
bygden. Vi stänger inte ute nå-
gon. Under Kalendariet hittar 
Du en del av föreningarnas pla-
nerade arrangemang för våren.

Välkommen hälsar Långaryd-
Landeryd i Samverkan genom 
Birgitta Holmén.
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L E D A R E N 
Text: Birgitta Holmén, Foto: Lennart Borg och Sofia Lindstedt

Sofia Lindstedt hälsas 
välkommen till Långaryd av 
Birgitta Holmén och Anna Roos
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Hej Bertil, vad är på gång just nu? 
Virkeskörning, det har frusit till bra. 
Har kört i ett 50-årigt granbestånd. Läs 
och häpna: denna tege plöjde jag med 
traktorn Viktor i slutet av 50-talet. Där 
växer nu träd som är 30 cm i brösthöjd. 
Jag börjar bli gammal…

Vad händer i vår? 
Kalvningssäsongen börjar snart, det 

är spännande. Barnbarnen är till stor 
glädje, det händer nya saker varje dag. 
Tänk att få möta en skolbuss på Åkers-
hultsvägen. 

Det är första gången sen bilismens 
tillkomst!

Vår nye präst Andreas Almer har 
flyttat in i Åkershult. En trevlig kille. 
(Han pratar skånska)

Du var ju med på uppstartsmötet 
för projektet Långaryd - En släktbygd 
med anor mot framtiden. Vill du 
säga något om det?

Jag är imponerad av allas engage-
mang i bygden!

Bo Eriksson som var förra numrets 
profil ville läsa om dig i detta num-
mer eftersom du var den första han 
tänkte på i samband med rubriken 
”Bygdeprofil” – hur tror du det kan 
komma sig? 

Vi har många gemensamma intres-
sen, snackar alltid med varandra och 
löser många problem tillsammans.

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

Har man bott här i över 70 år så hör 
man hemma här. Minns ju när här 
fanns ett 15-tal affärer, SJ-järn-
vägsknut med trafikavdelning, 
maskinavdelning och banav-
delning, stins, lokmästare och 
banmästare och all övrig per-
sonal. Loken tuffade, visslade 
och rök. Det är nostalgi nu. 

Här har arbetstillfällena 
nu blivit industrijobb istället. 
Närheten till skog och sjöar 
och vacker natur värdesätter 
jag mycket.

Vill tillägga att jag är mycket tacksam 
och glad för tågentusiasternas engage-
mang. Tågdagarna har varit mycket 
lyckade och de sätter återigen Lande-
ryd på kartan!

B Y G D E P R O F I L E N  – 
B E R T I L  L A R S S O N
Text: Lena Hagman, Foto: Anna Larsson

Bertil Larsson

Ålder:  73
Familj: Gift med Aino, 2 vuxna barn: Anna och 
Anders, 6 barnbarn
Husdjur:  Ett 50-tal köttdjur i S Åkershult på 
min fädernegård
Bor:  Helghult i Landeryd
Yrke: Endast bonde numera
Intresse: Jord och skog, resor, bilar, politik och 
ekonomi. Läser Dagens Industri varje dag.
Vem vill du läsa om i nästa nummer 
och varför? Bengt-Åke Andersson i Gassljun-
ga, Långaryd. Han har stor kunskap om vår bygd.

Bilder från Julbasaren 
i Bygdegården
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K A L E N D A R I U M  LÅNGARYD/LANDERYD MARS – JUNI 2013
11/3 kl 18 

SPF-möte i Landeryds församlingshem. Erling 
Lundberg sjunger Elvislåtar.
12/3 kl 19

Årsmöte med Långaryds Hembygdsförening, NTO-
gården i Långaryd. Underhållning, servering.
12/3 kl 19   

Årsmöte med Långaryds samhällsförening hos 
Systrarna i Köket, Ekhult

16/3 kl 17

Världens fest i Nyarps Bygdegård, mat, allsång och 
underhållning av kyrkokören.
20/3 kl 18.30

Årsmöte med Långaryd-Landeryd i Samverkan hos 
Systrarna i Köket i Ekhult.

21/3 kl 12

Sopplunch i Landeryds församlingshem, mer info i 
församlingsbladet.
24/3 kl 15

Familjegudstjänst i Landeryds kyrka, alla barn som 
döpts det senaste året inbjudes särskilt, våffelser-
vering.
28/3 kl 18

Påskmaskerad - Fritidsgård för hela familjen i Nyarps 
bygdegård. OBS! Torsdag.
1/4 kl 14-15

Start för trimcyklingen i Långaryd och Landeryd vid 
Klockarevallen, Långaryd, fika, mer info ruta på s. 5.
8/4 kl 18

SPF:s Vårfest i Nyarps Bygdegård,  föranmälan till  
styrelsen. Underhållning: Maja Adamsson och 
Kerstin Nilsson. 

10/4

SPF gör studiebesök på Gislaveds Industrimuseum.

12 och 13/4

Klädinsamling till förmån för Erikshjälpen, Långaryds 
församlingshem. Mer info i församlingsbladet.

15/4 kl 17

Dags att städa utmed gator och vägar i Landeryd, 
samling vid Stationen, kom när du kan. Samverkan 
bjuder på fika.

16/4 kl 17

Dags att städa utmed vägarna i Nyarp och Långaryd, 
samling vid Klockarvallen, kom när du kan. Samver-
kan bjuder på fika.

18/4 kl 12

Sopplunch i Landeryds församlingshem, mer info i 
församlingsbladet.
20/4 kl 14 

Majblommedag i Nyarps Bygdegård.

25 och 26/4 kl 16-19 

Inlämning av loppisgrejer till Bygdegårdens Loppis. 
Bygdegårdsföreningen tar tacksamt emot möbler, 
husgeråd, porslin mm. Vid förfrågningar ring Eva 
Larsson 0371-43049, Ann-Marie Axelsson 0371-
46142, Kerstin Larsson 0371-46239. Hela behåll-
ningen av loppmarknaden går till renovering och 
underhåll av bygdegården.

27/4 kl 10  

Loppis i Nyarps Bygdegård.

30/4 kl 18 

Utomhus-Fritidsgård vid Nyarps bygdegård, mat-
lagning över öppen eld.

30/4 kl 20.30   

Valborgsmässofirande vid Nyarps Bygdegård. Vi 
hälsar våren välkommen med sång, brasa och fika.

1/5 kl 17 

Våren sjungs in i Landeryd NTO, fika och underhåll-
ning av Landeryds och Långaryds kyrkokör.

4/5 kl 09 

Vårstädning av Jansbergs Hembygdspark. Medtag 
gärna egen räfsa. Du bjuds på fika och sopplunch.
7/5 kl 17

Vandring i Höljeryd. Samling vid Höljeryds gård. 
Medtag fika.

13/5 kl 18 

SPF-möte i Nyarps Bygdegård. Bodil Jönsson berättar 
om sin nya bok ”Tid för det meningsfulla”. 

22/5 kl 18.30

”Lär känna din bygd”. Hembygdsföreningens kul-
turhistoriska vandring, samling i Stenshult. Medtag 
fika.

6/6 kl 10  

Byaslaget- brännbollsturnering, Klockarevallen 
Långaryd, se ruta på sidan 5.

12/6 

Skolavslutning i Landeryds kyrka

15/6

Lisebergsresa  med samhällsföreningarna. Anmäl till 
anna.roos@langaryd.nu.

Bilder från Fritidsgård och 
Julbasar i Bygdegården
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Sofia Lindstedt – 
med glimten i ögat …

Text: Lisa Rimestad, Foto: Chris High

När vårt alldeles egna lilla LEADER-
paket nu öppnas här i Långaryd och 
Släktbygdsprojektet rullar igång är vi 
lite nyfikna på vilken person som skall 
driva det dagliga arbetet, hålla i alla 
trådar och fungera som navet i byg-
dehjulet. 1 december anställdes Sofia 
som projektledare för Långaryd- Släkt-
bygd med anor mot framtiden. Den 22 
januari bjöd hon in till ett välbesökt 
stormöte i Nyarps Bygdegård. Inför 
stormötet träffade jag Sofia och fann 
en mycket trevlig, öppen och insikts-
full människa, väl förberedd att trampa 
i våra förfäders spår – med nya infalls-
vinklar och en god förståelse för vår tid 
och bygd. 

Sofia är 30 år och har en stor del av 
livet framför sig, men har redan hunnit 
med mycket och går in i sitt arbete med 
nit, nyfikenhet och skinn på näsan. 
Upplevelsebaserat lärande, utomhusliv 
och aktiviteter som tar utgångspunkt i 
vår natur och kultur är några nyckel-
ord som vi säkert får se mer av.

Sofia är uppvuxen i Fagersta i Norra 
Västmanland och intresserade sig ti-
digt för kreativt arbete, natur och kul-
tur. På gymnasiet läste hon Estetisk lin-
je, konst och formgivning och fortsatte 
på Kultur, Samhälle och Mediegestalt-
ning vid Linköpings Universitet där 
magisteruppsatsen ägnades åt konst 
för synskadade och närstudier av hur 
man använder alla sinnen i museiarbe-
tet. Med kurser i och arbete med pe-
dagogik och utomhuspedagogik, forn-
tida hantverksteknik och formgivning  
löper det upplevelsebaserade lärandet 
och den nära upplevelsen om en röd 
tråd för Sofia. Under en sommarkurs 
i Sydafrika arbetade hon med medie-
produktion från a till ö och filmade vid 
en lokal kulturfestival åt sydafrikansk TV.

I sitt arbetsliv drivs hon av den per-
sonliga upplevelsen, av lusten att till-
ägna sig nya kunskaper och i detalj 

förstå hur saker och ting hänger ihop. 
Hon är tekniskt intresserad, lite nördig 
säger hon själv, och jobbar också gärna 
med layout, bild och textredigering. 
Det lyser om Sofia att arbetet är hennes 
största intresse och hennes livs skola– 
och att hennes jobb ger henne mycket 
tillbaka.

Det är första gången Sofia driver ett 
landsbygdsprojekt, hon har tidigare 
arbetat bl.a. på Vitlycke Museum i Ta-
numshede, på Friluftsmuséet Gamla 
Linköping och som kultursekreterare i 
Åtvidaberg.

När jag frågar henne vad hon per-
sonligen vill utveckla och ta med sig 
från Släktprojektets 18 månaders an-
ställning, svarar Sofia att hon ser fram 
emot att få större erfarenhet med att 
planera och förestå ett helt projekt, 
skapa ett hållbart varumärke och jobba 
efter en tidsplan som ger både snabba 
och långtidshållbara resultat för byg-
den. Från jobbet som kultursekrete-
rare har hon med sig erfarenheten av 
att samordna och överblicka kulturen 
i en hel kommun och museijobben har 
bland annat gett kunskap om att för-
medla vår historia, hantverk och tra-
ditioner.

Som mål för projektet nämner hon 
att öka livskvalitén och trivseln för 
långarydsborna, att öka inflyttningen, 
att främja det lokala företagandet och 
turismen, speciellt med sikte mot att 

kunna ta emot fler av de 155000 långa-
rydssläktingar som finns i USA, Euro-
pa och Sverige. I skrivande stund har 
arbetet med en ny hemsida för Långa-
ryd- Landeryd och släktbygdsprojektet 
påbörjats. En guideutbildning kommer 
att erbjudas under våren och det skall 
göras nya kartor med sevärdheter och 
vandringsleder. Under augusti månad 
blir det familjeläger. Till hösten påbör-
jas inventering av besöksmål och pro-
duktion av skyltar liksom  inventering 
av byggbara tomter och tomma hus. 
Traditioner ska tillvaratas och mark-
nadsföras. Bygdegården i Nyarp rustas 
upp och får en permanent utställning 
om Långarydssläkten.

Det skall kort sagt bli enklare och 
mera attraktivt att hitta information 
om och att ta sig till Långaryd. Det är 
ett omfattande projekt så vid stormö-
tet bildades de första arbetsgrupperna. 
Sofia ser den öppenhet och det stora 
engagemang hon möter i Långaryd 
som en styrka och tror på snabba resul-
tat. Hon hoppas också att det är många 
som vill vara med på resan.

Sofia bor nu i Långaryd och har en 
arbetsplats på Hylte kommun, när hon 
inte arbetar i Långaryd och Landeryd. 
Hon tar gärna emot förslag från alla 
kunniga långaryds- och landerydsbor, 
föreningsaktiva och företag.

Väl mött i bygdearbetet!

Kontakt
Sofia Lindstedt 
070 - 616 36 82 
sofia.lindstedt@gmail.com

Om Leader
”Leader är en metod för landsbygdsutveck-
ling. Metoden bygger på samarbete, lokala 
initiativ och lokala förutsättningar. I Leader 
arbetar den ideella, offentliga och privata 
sektorn tillsammans. Leaderområden finns 
över hela Sveriges landsbygd.” 
Källa: www.leaderhalland.se

L Å N G A R Y D -  S L Ä K T B Y G D 
M E D  A N O R  M O T  F R A M T I D E N



5

LÅNGARYD-LANDERYD I SAMVERKAN

Föreningar och kontaktmöjligheter:

Långaryds Samhällsförening
Anna Roos. 
Tel. 0371-46292, 070-662 35 52 
E-post: anna.roos@langaryd.nu
Postgiro: 4419278-9.  
Årsavgift: Familj 75 kr. Enskild 50 kr.

Landeryds Samhällsförening
Thomas Gustavsson. 
Tel. 0371-40068, 070-597  44 95 
E-post: thomas@vastbotransport.se
Plusgiro: 577970-7.  
Årsavgift: 100 kr per hushåll.

Långaryds Idrottsförening
Anna-Maria Gedda. 
Tel. 0371-46060, 0708-62 70 12 
E-post: miagedda@telia.com
Bankgiro: 285-8140. 
Årsavgift: Familj 250 kr. Enskild 100 kr.

Landeryds GOIF
Carl-Åke Johansson. 
Tel. 0371-40073, 0730-76 06 52 
E-post: caj40073@telia.com
Bankgiro: 454-8491.   
Årsavgift: 100 kr per familj.

Långaryds Hembygdsförening
Birgitta Holmén. 
Tel. 0345-13010, 070-377 30 10 
E-post: birgitta.holmen@langaryd.nu
Bankgiro: 5177-4677.   
Årsavgift: 100 kr. 
Även 5-årsavgift 500 kr.

Långaryds Norra Hembygdsförening
Lennart Erlandsson. 
Tel.0371-47020, 070-524 70 60 
E-post: hokhultsfarm@telia.com
Bankgiro: 5969-5437.   
Årsavgift: 40 kr.

Långaryds IOGT-NTO
Bengt-Åke Andersson. 
Tel. 0371-46074, 070-544 60 74 
E-post: bengtake.andersson@langaryd.nu
Bankgiro: 945-4539.   
Årsavgift: 150 kr (inkasseras centralt).

Långaryds LRF-avdelning
Bo Eriksson. 
Tel. 0371-47036, 0706-10 67 60 
E-post: bo@remma.se
Bankgiro: 802-9381.   
Årsavgift: Beroende på typ av medlemskap.

Långaryd-Landeryds SPF-avdelning
Lilly Holmén.
Tel. 0345-13012, 076-782 91 26
E-post: birgitta.holmen@langaryd.nu
Bankgiro: 5124-8334.
Årsavgift: 160 kr.

Långaryds Församling
Lise-Lotte Borg-Johansson. 
Tel. 0371-45078, 070-294 51 52 
E-post gertlotta@hotmail.com
Fler kontaktuppgifter se 
Församlingsdelen här i Sockenbudet.

Nyarps Bygdegårdsförening
Cecilia Carlsson. 
Tel. 0371-40308, 070-309 83 08 
E-post helghultsgard@telia.com
Andelsförening. Vill Du stödja 
Bygdegårdsföreningen är 
bankgirot: 681-8314.
Vill du hyra Bygdegården, kontakta:
Kerstin Larsson. 
Tel.0371-46239, 070-3646239 
E-post kerstin.larsson1@hotmail.com

Långaryd-Landeryd i Samverkan
Ordförande Anna Roos, 
sekreterare Birgitta Holmén, 
se kontaktuppgifter ovan.
Kassör Alf Jansson. 
Tel.0371-46120, 070-577 16 60 
E-post alf.jansson@ajekonomitjanst.se
Marknadsgården, 
Gassljunga 314 92 Långaryd. 
Bankgiro 5400-3819

Trimcykling- ett sätt att umgås

Lös startkort för 100 kr. Cykla 
själv eller tillsammans med någon 
10 rundor under två månader. 
Alla inlämnade startkort deltar 
i utlottningen av en Skepps-
hultscykel. Startkort köpes efter 
startdatumet hos Mia Gedda, 
0371/46060 eller Carl-Åke Jo-
hansson, 0371/40073. 
Trimcyklingen sponsras av 
Skeppshultcykeln.

Byaslaget - Brännbolls-
turnering på Nationaldagen

På nationaldagen 6/6 drab-
bar byarna och kamratgängen 
samman i ett brännbollsslag på 
Klockarevallen i Långaryd. 
Samla minst åtta personer och 
anmäl ditt lag till 
frida@tyresmo.se,  senast 27/5.

Cykelfesten 2013

Reservera 31/8 för årets cykel-
fest! Cykelfesten bygger på att 
de som deltar bjuder på mat för 
att sedan bli bjudna, allt i ett väl 
uttänkt system. Är du sugen på 
att hänga med och inte varit 
med tidigare, tveka inte att kon-
takta Camilla 070-669 62 45 eller 
Monica 070- 589 56 19. Ett spän-
nande sätt att få besöka nya och 
bekanta!

Stort tack
till de företag som hittills bidra-
git till upprustningen av Bygde-
gården:
• Bengtssons Snickerifabrik 
som har skänkt en dörr.
• Folke Larssons Målerifirma
som har skänkt målarfärg och 
många goda råd.

Numrets Ros
vill vi ge till 

Svea Johansson, Runemyrs och 
Nybygänget för skänkt gran, 
ljusslinga och uppsättning/ned-
tagning av granen. Tack för att ni 
spridit ljus i vinternatten. 
Långaryds Samhällsförening
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Text: Lisa Rimestad, Foto: Chris High

Två systrar i köket… vilka är de? 
Ylva Johansson och Lise-Lotte Borg-
Johansson har nyss haft invigning i sitt 
nya kök i Ekhult. De har båda utbild-
ning som sjuksköterskor, fasta jobb på 
vårdcentralen respektive i hemsjuk-
vården, stora familjer och gårdar med 
både skog och mark att ta hand om. Så 
varför står de helg efter helg sedan år 
tillbaka och bakar, lagar mat och hjäl-
per till vid högtider, sorgestunder och 
allehanda glada fester i och utanför 
Långaryd?

Jo, de är mycket goda vänner, dock 
inte systrar. De gick igenom skoltiden 
som bästisar och förstod tidigt att man 
kanske har som roligast när man kan 
arbeta och umgås på en och samma 
gång. De delar på de flesta arbetsupp-
gifter när det går och säger själva att 
de drivs av lusten att göra det mesta 
tillsammans och glädjen att laga och 
utveckla sina maträtter och menyer. 
Som gäst upplever man dessutom att 
de frikostigt och gärna bjuder på hjär-
tevärme och omsorg. 

Det är för dem en särskild lycka att 
deras tonårsbarn  är med och hjälper 
till vid arrangemangen och att hela fa-
miljen står bakom deras satsning. Till 
exempel utbildar sig Cecilia till kondi-
tor och bakar allehanda tårtor, Anna 
dekorerar smakfullt och David, Gustav 
och Andreas får gästerna att känna sig 
hemma när de med vana och med fast 
hand serverar och tar hand om allt om-
kring. Så Systrarna känner att de kan 
slappna av och koncentrera sig på me-
nyer och matlagning. Vi hade inte lyck-
ats med detta om vi inte hade haft våra 
familjer, säger Systrarna med övertygelse.

Det hela började med att en gammal 
skolkamrat bestämde sig för att enga-

gera Ylva och Lotta till sitt bröllop. Det 
var både klurigt och ovant men det gick 
bra. Sedan vågade de sig på att laga mat 
till en stor Millenniebal. Därefter spred 
det sig snabbt att tjejerna var både duk-
tiga på att laga mat och servera och på 
att planera stora arrangemang. Så det 
har blivit många besök i bygdegår-
dar, församlingshem och gillestugor, 
mycket matlagning i främmande kök 
eller i det egna hemmet innan den nya 
ändamålsenliga lokalen stod färdig och 
invigdes nu i januari 2013. 

I Ekhult har Lotta och Gert Johans-
son byggt ett restaurantkök med mat-
sal och konferensrum bredvid maskin-
hallen. Med utsikt över ängarna och 
skogen, djur på gården och med en ka-
min som värmer och sprider stämning 
vid de vita borden. Det är inte långt 
ner till ån och promenadvägarna runt 
knuten är fina. Första konferensen bju-
der man in till i skrivande stund och 
senare under våren blir det påskbuffé, 
morsdagsfirande och annat roligt där 
gemenskapen står i fokus. Andra spän-
nande tankar är bak och matlagning 
med barn à la minikock.

Ylva och Lotta är båda bonnadöttrar 
som de uttrycker det och ser detta som 
sin viktigaste skola. De har alltid fått 
vara med i köket och både farmor och 
mormor lät dem tidigt prova på mat-
lagning och bakning. Men det var inte 
bara på skoj utan det behövdes alltid 
någon som kunde laga mat och baka 
i köket när föräldrarna ofta och länge 
var ute i skog och mark.

En del minns säkert Mialottas Café i 
Hyltebruk på 90-talet som Lotta drev 
tillsammans med kusinen Mia. När 
Lotta skulle vara hemma med sitt 

första barn startade hon eget efter att 
beställningarna på hennes egna goda 
Mockabakelser började välla in. Sedan 
dess har erfarenheten växt. Blicken 
för logistik och planering i konsten att 
bjuda på helhetsupplevelsen när man 
lagar god mat för många har utvecklats 
i takt med att de tagit på sig fler och fler 
nya och spännande beställningar. Ofta 
vill gästerna beställa buffét och tårta 
vid högtidsstunderna så utrymmet för 
variation och smakrikedom är stort. 

Systrarna handlar lokalt, köper ägg 
från Krogsered, kött från Halsbo Hage 
och fisk från Tiraholm. En speciell 
Långarydsmeny och bygdeegna mat-
produkter tar numera också form. 
Idéer och traditioner från den egna fa-
miljen ger inspiration. 

En släkttradition under tio års tid 
var att åka med alla barnen i grantäckt 
vagn efter den gamla Porschetraktorn 
på Tomtestensutflykten till Bockshall. 
Där fick barnen lämna önskelista till 
Tomten innan knytkalaset dukades 
upp. En idé för Släktbygdprojektet kan-
ske?

Kundkretsen har stadigt växt, den 
enda marknadsföringen är ett gott ryk-
te. Beställningar har kommit så långt 
bort som från Växjö och Halmstad, 
men allra roligast är det när gästabu-
den ligger närmare hemmet. Med den 
nya lokalen i Ekhult vill de kunna ar-
beta mera hemifrån och erbjuda goda 
mat- och konferensupplevelser i hem-
bygden. Det bådar gott för framtiden! 
Lycka till!

Korrigering: Förra numrets artikel 
om Charlottenlund författades av Lisa 
Rimestad och Jens Bøggild

FÖRETAGSPROFILEN
SYSTRARNA I KÖKET - Njutbara stunder i kök och matsalar
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H I S T O R I E C A C H I N G
Text: Birgitta Holmén

Vi fortsätter försöka få ut er på vand-
ring i skog och mark och för att leta 
upp historiska platser. Det kan vara en 
torpruin, en sägenomspunnen plats, 
ett gammalt industriminne, ja nästan 
vad som helst som vi vet lite historia 
omkring.

Vi lämnar kart-koordinater här ned-
an. 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 Hembygds-
föreningen genom Roland Högberg, 

Nyarp, tel. 0371-46108 eller Holméns 
i Nissaryd, 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 har en ny plats att besöka för varje 
nummer av SOCKENBUDET. På detta 
sätt kan du lära dig lite om bygdens 
historia och samtidigt få lite motion.

I lådan finns också en loggbok där du 
skriver ditt namn och adress eller te-
lefonnummer. Du har tid på dig till 1 
maj. Därefter tar vi in loggboken, num-
rerar namnen och därmed deltager du 
i ett litet lotteri. Vinnaren presenteras 

i nästa nummer av SOCKENBUDET. 
Skicka gärna in och berätta om det ni 
upplevt under utflykten. De historiska 
platserna i n:r 3 var Trollaberget och 
Barnakullen.

Kanske var dessa platser svårfunna 
eller så var ingen pigg på att ströva i 
skogen under vintern för ingen hade 
skrivit i loggboken så någon vinnare 
har vi inte att presentera. Men här 
kommer nya chanser.

Följande kordinater gäller nu:

Enligt VGS 84: 5702 489, 1320 252

Enligt RT 90: 1350 195, 6326 615

 Text: Jens Bøggild

I förra numret av Sockenbudet 
skrev vi om Charlottenlund som 
det ser ut i dag. Men hur kom-
mer det sig egentligen att det lig-
ger en så fin lantvilla just där och 
varför heter den just så? Jo, 1866 
köpte en viss Karl Andersson 
en hemmansdel om 61 hektar i 
Gassljungas södra del, ner emot 
Storemossen. Det var ingen bra 
fastighet. Det fanns bara tre hek-
tar åker, resten var skog, någon ängs-
mark med ringa och mager höskörd, 
vidsträckta ljungfält och mossar. I Ny 
Smålands Beskrifning från 1914 kan 
man läsa att ”alla ryckte på axlarna och 
fällde ironiska yttranden, när han köpt 
denna skrala hemmansdel för 5500 kr 
och började bygga på den magra mon, 
där endast en ock annan björk höjde 
sig på det stora ljungfältet.”

Men Karl Andersson var en mycket 
energisk och framsynt man som hade 
som mål ”att icke allenast två strån 
utan många skola växa, där förut en-
dast ett växte.” Trots de karga nödåren 
1867-69 lyckades Karl Andersson med 
sitt projekt.

Tretusen meter kanal grävdes från 
Träppja Å och 33 hektar kunde nu be-
vattnas. Kanalen gick genom mosse 
och vattnet blandades med dy som flöt 

ut över den nya åkern där vallar kas-
tades upp för att hålla på det bördiga 
slammet. Ljungen försvann och gräs-
skörden blev god. Åker kunde plöjas 
och odlas och inom kort kunde krea-
tursbesättningen ökas till 20 styck plus 
ett par hästar. Vattnet från kanalen led-
des vidare till en uppgrävd damm strax 
söder om gården och dess kraft utnytt-
jades i ett bygge för både kvarn och såg. 
Grannarnas hån och ironi byttes snart 
till förundran och respekt, som än i dag 
vilar över Karlsro. 

Efter ungefär 20 år av framgång 
sålde Andersson sin väl upparbetade 
egendom till en man från Ulricehamn 
för den snygga summan av 60 000 kr. 
Den nya ägaren avverkade emellertid 
all tallskog med upp till 11 tums dia-

meter. Det var på den tiden som 
timmer hade blivit en viktig ex-
portvara. Och si, nu köpte Anders-
son gården tillbaka för 24 500 kr 
och förbättrade för andra gången 
så han 1897 kunde sälja den igen 
för 44 000 kr. Spekulationen stan-
nade dock inte med det, ty den nya 
ägaren styckade ut marken i åtta 
delar. En av dessa köpte Anders-
son och byggde en fin villa med 
eleganta skorstenar. Huset kallade 
han, till sin hustrus ära, för Char-

lottenlund. Det skulle bli deras ålders 
hem, och min egen teori är att just det 
läget inte valdes av en ren slump. Huset 
ligger ju nästan mitt emot Långaryds 
marknadsplats, den viktigaste platsen i 
hela trakten. Där kunde alla – också de 
som hade haft ironiska ord om den nye 
mannen en generation tidigare – se att 
den som skrattar sist skrattar bäst. 

Karl Andersson avled 1910 och 
Charlotta 1915. Då såldes gården till 
August och Selma Karlsson som hade 
två döttrar. Dessa ärvde Charlotten-
lund men bodde aldrig där permanent. 
Det betydde att Lena och Leif Ericson 
köpte ett hus som var mycket välbe-
varat med sitt originella utseende och 
inredning.

Långarydsborna kan vara glada att 
nuvarande ägare pietetsfullt värnar om 
Charlottenlund. 

H I S T O R I S K  T I L L B A K A B L I C K 
Karlsro och Charlottenlund
En historia om initiativ, spekulation och framgång i Gassljunga.

 Charlotta Gustava Andersson f. Mårtensson 1839  - 1915 
Karl Johan Andersson 1833 - 1910
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S L Ä K T K R Ö N I K A N

Text: Bodil Jönsson, 
professor emerita, 
Lunds Universitet,  
Fotograf: Karin 
Jönsson

Det är som om varenda människa 
föds med en tanke i huvudet: ”vem 
är jag?” Alla små barn ställer sådana 
– låt mig exemplifiera med en från 
vårt äldsta barnbarn, Valter, när han 
satt vid det dockskåp som var gjort till 
hans mamma: ”När Ulrika hade dock-
skåpet, var var jag då?!” Han hade se-
dan inte mycket till övers för mitt svar 
om att när Ulrika var liten, då kunde 
hon förstås inte vara mamma till ett 
annat litet barn och ta hand om det. 
Och om att Ulrika ju inte då kunde 
veta att det fanns en pojke i Sundsvall 
som hon med tiden skulle få en son 
tillsammans med. I stället svarade Val-
ter: ”Det vet jag väl! Men var var jag?!” 
Det kallar jag en existentiell fråga som 
heter duga.

När vi sedan börjar skolan, får vi lära 
oss av med många av tankarna på det 
individuellt djupgående och i stället 
ägna oss åt det mer generella, exem-
pelvis vad 5x7 är och vad olika berg-
arter heter. När vi efterhand blir ton-
åringar, undrar vi emellertid åter ”vem 
är JAG?!”, denna gång med mycket 
större desperation (konstigt att man 

överlever den perioden). Sedan lug-
nar de flesta ner sig och tar sig igenom 
hela sin medelålder främst inriktade 
på bara sin allra senaste årsring. 

Men när vi sedan börjar bli gamla, 
kommer det existentiella tillbaka en 
gång till. Nu inte alltid så egotrippat 
inriktat just på ”vem är jag?” utan mer 
på ”vad är det att vara människa?”, 
”hur hänger jag ihop med andra, nära 
och långt borta, i tid och rum?” I takt 
med att den egna nyfikenheten på mål 
och mening ökar, blir man också mer 
nyfiken på vad som varit mål och me-
ning för andra, bland annat för dem i 
den egna släkten. Och då är tangent-
knappandet till www.ancestry.se eller 
www.langarydsslakten.se inte långt 
borta! 

Fiberföreningen – Fiberfeber för folket!
Text och foto: Johan Edenholm

Tiden går fort och det har hänt en hel 
del. Dels brottas vi med byråkrati och 
regelverk när det gäller bidragen, dels 
har vi beställt en projektering av om-
rådet! Vi har fått ett bra pris, med bra 
villkor av en erfaren projektör. Han ska 
göra en grovplan och därefter kommer 
vi ha en ”byombudsträff ” där vi ska gå 
igenom arbetet med kabelvägar, tips 
och direktiv när det gäller förläggning-
en av kanalisationen. Vi hoppas att 
vi tillsammans med byombuden och 
markägare kommer fram till bra ka-

belvägar. Det är en rejäl utmaning och 
vi hoppas på att få god hjälp att 
välja dessa vägar.
Vi vill även samarbete med 
de andra fiberföreningarna i 
kommunen, vi försöker locka 
fram några hugade personer 
i Kinnared så de också startar 
en fiberförening. Det här är en 
viktig framtidsfråga och vi är 
alla hjälpta av att samarbeta så 
mycket som möjligt!
Ni som inte anmält er ännu eller 
har frågor, ta kontakt med oss! 

Kolla in på www.fiberriket.se 
där finns våra kontaktuppgifter

Lokal utvecklingsplan – 
Vår Vision
Text: Anna Roos

Långaryd-Landeryd har fått en egen 
utvecklingsplan! Vad ska man med den 
till? Jo i planen har vi skrivit ner vår 
vision, satt ner foten och bestämt att 
detta vill vi arbeta för och satsa på. Vi 
har tagit oss tid att analysera vår histo-
ria och sia in i framtiden för att försöka 
förutse hot och risker men också det 
som är våra styrkor och möjligheter. 

Vår vision tar upp sex områden som 
är viktiga för vår bygd. 

Boende: att verka för ökad inflytt-
ning, attraktiva boenden och nybygg-
nation av bostäder. 

Företagande: att utveckla turism och 
utflyktsmål, besöksnäring och skapa ett 
företagsnätverk. 

Service:  bevara och utveckla den 
service vi har på våra orter. 

Aktiviteter: Bevara och utveckla de 
aktiviteter som finns, samordna och 
marknadsföra det som görs och skapa 
tillfällen för hemvändare att besöka vår 
bygd. 

Samverkan: verka för en fortsatt 
ökad samverkan mellan föreningar och 
företag, bygga en webbportal för hela 
bygden. 

Infrastruktur: verka för bättre vägar, 
nya avfarter, cykelleder och rastplatser. 

Vill du läsa utvecklingsplanen i sin 
helhet? Kontakta Anna Roos för att få 
ditt eget exemplar!
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G Ä S T K R Ö N I K A
Text: Arne Johansson, Landeryd, 
Bild: Arne Johanssons fotoalbum

Ny morgon, tittar ut. Vitt överallt.  
Den dagliga promenaden kommer att 
gå i orörd, fluffig snö. Kommer ut och 
känner en kylig vind som biter till i 
ansiktet. Tar rundan i Holmbergs skog 
och finner lä. Det är skönt att gå. Snön 
är lätt och gör inget motstånd. Det är så 
vackert och stilla. Tänk om vintern kan 
vara så här åtminstone ett par veckor. 
Men vädret är ju så lynnigt.

Tankarna går tillbaka till barndomen. 
Det var många vintrar i rad som kylan 
och snön varade i månader. Vinden 
drev upp snön i höga drivor. Minns 
särskilt ett år när vi bodde i Järnvägs-
husen. Snön hade tornat upp sig mot 
staketet som gjorde gräns mot Södra 
Landeryds marker. Vi barn fick för 
oss att göra en ny rad av hus. Vinden 
hade piskat snön till ett hårt ytlager. 

Utgrävningen började och det dröjde 
inte länge förrän första “lägenheten” 
var klar. Hur många det blev minns jag 
inte, men “ längan ”var lång.

Vissa vintrar kom det mindre med 
snö, men då blev isarna åtråvärda. 
Märgelhålan blev ett populärt tillhåll 
och där lärde vi oss att åka skridsko. 
När vi någorlunda behärskade skrid-
skoåkning, hägrade nya utmaningar. 
Den lilla bäcken som förbinder Mär-
gelhålan med Österån, går i en tunnel 
under järnvägsspåren vid lokstallarna. 
Det var ju tufft att våga ta snabba skrid-
skoskär på den tunna isen i tunneln. 
Skären ekade i betongväggarna. Jag 
tror inte att vi vågade berätta för våra 
föräldrar om dessa något våghalsiga 
begivenheter.

På 50-talet blev bandy populärt. Lan-
deryd spelade i serie Västbo. Första 
matchen var inte rolig, stryk med 12-
0. Andra matchen vände det. Vi fick 

förstärkning av inflyttad järnvägare 
från Nässjö som verkligen kunde åka 
skridskor. Det var näst intill omöjligt att 
stoppa honom. Seger mot Burseryd 5-2.

Men så till det lynniga vädret. Upp 
och skotta ren isen på morgonen, se-
dan match på eftermiddagen. Det blev 
i längden bara för mycket. Benen var 
ju som gele.

Nu är motionsrundan avverkad och 
tanken går till nutid. Är det grönsaks-
soppa till lunch? Det skall smaka gott.

Arne -77

Babyboom i Långaryd 

Text och foto: Petter Bäckman

Den 17 januari var det stor press-
konferens i Långaryds församlingshem 
med anledning av att ovanligt många 
nya långarydsbor har fötts under 2012. 
Sockenbudet hade förstås en egen re-
porter på plats.

Nåja, så där jättestort var väl inte 
det samlade pressuppbådet – förutom 
undertecknad reporter hade endast 
HP en reporter på plats. VN:s repor-
ter hade blivit sjuk. Stor var däremot 
Stor och liten-gruppen som träffades 
på torsdagsförmiddagen. Under år 
2012 har inte mindre än tjugotvå barn 
fötts i Långaryds församling. Så många 
barn har det inte fötts i Långaryd sedan 
1992. 

Hur ska man då förklara att så 
många barn fötts under 2012? Barnen 
är utspridda över året, så man kan inte 
skylla på något stort strömavbrott. En 
del av svaret är att födelsetal helt en-
kelt går lite upp och ner över tid. Förra 
babyboomsperioden ägde rum under 
sent 80-tal och tidigt 90-tal. Principen 
är att när en babyboomskull börjar 

skaffa barn blir det en ny babyboom. 
En annan, och betydligt roligare, del 
av svaret är att unga familjer väljer att 
bosätta sig i byarna runt Långaryd och 
Landeryd.

Det finns dessutom en trevlig twist 
på den stora nyheten. Och den är att 
de största årskullarna från den förra 
babyboomen inte riktigt har kommit 

upp i ”familjebildarålder” ännu, vilket 
innebär att vi troligen har ytterligare 
några stora årskullar att se fram emot. 
Dessutom gläds vi åt att fler valt att bo-
sätta sig i Långaryds församling. Under 
2012 hade vi ett inflyttningsöverskott.

Och i Södra Remma har vi inte va-
rit fler sedan 1940-talet. Det är lands-
bygdsutveckling som heter duga!

Långaryds församling
1337 invånare

År Födda Avlidna Inflyttade Utflyttade

2012 22 -11 81 -70

2011 17 -13 50 -58

2010 15 -17 51 -63
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Församlingsblad
för Långaryds och Unnaryds Församlingar

Långaryds 

kyrkas 

dopskål 

från 

år 1702.

Det lilla barnet ligger där så lugnt och 
tryggt i min famn på årets första dag. 
Hon skall döpas, tittar lite förundrat på 
mig. Full av förtröstan, full av visshet om 
att det är tryggt här i famnen. Vet inget 
om sin framtid, om hur den skall bli.

Hon bara är. Så får jag ösa vatten över 
hennes huvud, ljumt livgivande vatten. 
Vatten som ledsagas av orden Fader, 
Son och Ande. Ord som ord och ändå så 
mycket mer, så oändligt mycket mer. Ord 
som innehåller allt och allting. Innehål-

ler skapelsen, innehåller räddningen, 
innehåller hjälpen. 

Allt som behövs för att leva livet fullt ut 
och bli den hon är ämnad till att bli. Och 
det får hon – fullt ut. Och bara genom 
att ta emot. Inga prestationskrav, bara 
vila.

Hon får vila hos sin skapare, hos sin 
barmhärtige, hos sin hjälpare. Endast ta 
emot, endast vara i hans kyrka, i hans 
församling, i hans barmhärtighet.

O vad jag önskar av hela mitt hjärta 
dig, som läser detta, den vilan, den fam-
nen, den glädjen. 

Låt oss be för varandra: Kom milde 
herre Jesus Kristus till var och en som ber 
om din närhet. Kom du med din vila, din 
trygghet, din glädje. Vi ber att din kyrka 
ger glädje, ömhet och trygghet för varje 
själ som ber. Amen.

Andreas Almer +
Präst
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Långaryds församlingskår 
fyller 50 år!

I april 1963 samlades en krets av församlingsbor i 
Långaryds prästgård för att bilda Långaryds Kyrko-
brödrakår och kyrkoherde Albemark blev kårens 
första ordförande. Kyrkobröderna, eller Församlings-
kåren som det heter numer, är en del av Svenska 
Kyrkans Lekmannaförbund som bildades år 1918 
med starkt stöd av den berömde ärkebiskopen Na-
than Söderblom. Lekmannaförbundet vill verka för 
att:
• att samla kvinnor och män till engagemang och 

ansvarstagande för kyrkan
• att främja kristen gemenskap och fördjupa kun-

skapen om den kristna tron och kyrkans liv
• att skapa opinion för kristna värderingar i sam-

hället
• att vara ett forum för samtal inom kyrkan och 

dess uppgifter och möjligheter
• att verka för en positiv och engagerande syn på 

lekmannaskapet och vara en röst för lekmän i 
Svenska Kyrkan. 

Söndagen den 21 april kommer vi att fira försam-
lingskårens femtioårsdag med en festhögmässa i 
Långaryds kyrka. Vår prost Magnus Hullfors medver-
kar och det gör även kyrkokören och trumpetaren 
Jan Mogren. Utan engagerade lekmän och -kvinnor 
kan inte kyrkan leva, så vår församlingskår är väl 
värd att fira!
Men redan den 4 mars kl 19 träffas Församlings-
kåren i Landeryds församlingshem och lyssnar till 
Katarina Åkesson som talar om ”Religionsundervis-
ning förr och nu”.

Bibelstudium

Bibelstudiegruppen i Långaryds församling träffas 
i Långaryds församlingshem vid följande tillfällen 
kl 19: 18 mars, 25 mars, 22 april, 29 april, 20 maj 
samt 27 maj. 
Ledare är Jens Bøggild i Långaryds prästgård.

Klädinsamling 
till förmån för Erikshjälpen

Den 12 april kl 17-19 och den 13 april kl 9-12 blir 
det traditionsenlig klädinsamling till förmån för Er-
ikshjälpen. Välkommen till Långaryds och Unnaryds 
församlingshem för att dela med dig av ditt överflöd!

Klädinsamling i Långaryd.

Kristin Ahlbom avtackas i Unnaryd. Vi är väldigt tack-

samma för de år vi har fått Kristin hos oss, inte minst för 

de underbara låtar som hon har skrivit själv och förgyllt 

våra gudstjänster med. 

Nu väntar en kantorstjänst i Slättåkra och Kvibille, 

men först en mellanlandning i Indien.

Församlingskåren är bra till mycket – här diskar de efter Världens fest.



 Mars

lördagen den 2 mars
18.00 Passionsgudstjänst vid helgsmål i Un-

naryds församlingshem, Berndt Olsson.

söndagen den 3 mars
Tredje söndagen i fastan – Kampen mot 

ondskan

9.30 Gudstjänst i Jälluntofta kyrka, Berndt 

Olsson. Bröd- och bullförsäljning för faste-

auktionen.

17.00 Sinnesrogudstjänst i Landeryds kyrka, 

Anna-Karin Samuelsson. Kyrkokören med-

verkar.

onsdagen den 6 mars
18.30 Passionsgudstjänst i Långaryds kyrka, 

Andreas Almer. Kvällsmacka med bibelsam-

tal.

söndagen den 10 mars
Midfastosöndagen – Livets bröd

9.30 Gudstjänst i Landeryds kyrka, Andreas 

Almer. Kyrkkaffe.

11.00 Högmässa i Unnaryds församlings-

hem, Andreas Almer. Kyrkokören medverkar.

17.00 Högmässa i Långaryds kyrka, Andreas 

Almer och Anna-Karin Samuelsson. Konfir-

mandföräldramöte efteråt.

onsdagen den 13 mars
9.00 Torgandakt i Unnaryds församlingshem.

14.30 Gudstjänst på Höstro, Andreas Almer.

lördagen den 16 mars
17.00 Världens fest i Nyarps bygdegård. 

Kyrkokören och alla församlingens grupper 

ordnar en genomtrevlig kväll till förmån för 

vår vänförsamling i San Salvador! 

18.00 Passionsgudstjänst vid helgsmål i Un-

naryds församlingshem, Berndt Olsson.

söndagen den 17 mars
Jungfru Marie bebådelsedag – Guds mäktiga 

verk

14.00 Gudstjänst i Unnaryds församlings-

hem, Berndt Olsson. Traditionsenlig våffelser-

vering.

16.00 Gudstjänst i Landeryds kyrka, Berndt 

Olsson. Matilda Jonzon medverkar med 

sång.

onsdagen den 20 mars
18.30 Passionsgudstjänst i Långaryds kyrka, 

Berndt Olsson.

lördagen den 23 mars
18.00 Passionsgudstjänst vid helgsmål i Un-

naryds församlingshem, Andreas Almer.

söndagen den 24 mars
Palmsöndagen – Vägen till korset

9.30 Gudstjänst i Unnaryds församlingshem, 

Andreas Almer.

11.00 Högmässa i Jälluntofta kyrka, Andreas 

Almer.

15.00 Familjegudstjänst i Landeryds kyrka, 

Anna-Karin Samuelsson. Tisdagsklubben och 

barnkören medverkar.

Efter gudstjänsten blir det Livsloppet med 

tipspromenad, våffelservering och insamling 

till Svenska kyrkans internationella arbete (fd 

Lutherhjälpen).

onsdagen den 27 mars
14.30 Mässa på Höstro, Andreas Almer.

torsdagen den 28 mars
Skärtorsdagen – Det nya förbundet

19.00 Skärtorsdagsmässa i Långaryds kyrka, 

Berndt Olsson och Petter Bäckman. Konfir-

manderna och Ungdomskören medverkar.

19.00 Skärtorsdagsmässa i Unnaryds försam-

lingshem, Andreas Almer och Anna-Karin 

Samuelsson. Konfirmanderna medverkar.

fredagen den 29 mars
Långfredagen – Korset

11.00 Långfredagsgudstjänst i Landeryds 

kyrka, Berndt Olsson.

15.00 Långfredagsgudstjänst i Unnaryds 

församlingshem, Andreas Almer.

18.00 Aftonsång i Långaryds kyrka, Andreas 

Almer. Kyrkokören medverkar.

söndagen den 31 mars
Påskdagen – Kristus är uppstånden

10.00 Påskmässa i Landeryds kyrka, Andreas 

Almer och Anna-Karin Samuelsson. Kyrkokö-

ren och trumpetaren Jan Mogren medverkar.

10.00 Påskmässa i Jälluntofta kyrka, Berndt 

Olsson och Anna-Britta Jigsved. Kyrkokören 

medverkar. Busstransport från Unnaryd.

 April

måndagen den 1 april
Annandag Påsk – Möte med den upp-

ståndne

10.00 Emmausvandring med mässa i Un-

naryd, Andreas Almer.

söndagen den 7 april
Andra söndagen i påsktiden – Påskens 

vittnen

9.30 Gudstjänst i Unnaryds församlingshem, 

Andreas Almer.

18.00 Mässa i enkelhet i Långaryds kyrka, 

Andreas Almer. Kvällsmacka med bibelsam-

tal.

onsdagen den 10 april
9.00 Torgandakt i Unnaryds församlingshem, 

Berndt Olsson.

14.30 Gudstjänst på Höstro, Anna-Karin 

Samuelsson.

söndagen den 14 april
Tredje söndagen i påsktiden – Den gode 

herden

9.30 Söndagsbön i Landeryds kyrka, kyrkvär-

darna. Kyrkkaffe.

11.00 Högmässa i Unnaryds församlings-

hem, Andreas Almer.

16.00 Musikgudstjänst i Långaryds kyrka, 

Andreas Almer. Långaryds damkör fram-

för, tillsammans med kammarorkester och 

cembalisten Per Henrik Johansson, Vivaldis 

Gloria och Galuppis Dixit Dominus.

söndagen den 21 april
Fjärde söndagen i påsktiden – Vägen till 

livet

11.00 Högmässa i Långaryds kyrka, Magnus 

Hullfors och Berndt Olsson. Församlingskå-

ren firar 50 år! Kyrkokören och trumpetaren 

Jan Mogren medverkar.

16.00 Gudstjänst i Unnaryds församlings-

hem, Berndt Olsson.

18.00 Lovsångsgudstjänst i Landeryds 

kyrka, Anna-Karins Samuelsson och Petter 

Bäckman.

onsdagen den 24 april
14.30 Mässa på Höstro, Berndt Olsson

söndagen den 28 april
Femte söndagen i påsktiden – Att växa i tro

9.30 Gudstjänst i Unnaryds församlingshem, 

Berndt Olsson.

11.00 Högmässa i Landeryds kyrka, Berndt 

Olsson.

18.00 Musikgudstjänst i Långaryds kyrka, 

Petter Bäckman. Susanne Klarén och jazz-

gruppen B3.

Gudstjänster                   



Gudstjänster                   

Kvällsmacka med 
bibelsamtal

Efter fyra av vårens kvällsguds-
tjänster (7/4, 12/5 och 26/5 i 

Långaryds församling, samt den 
20/5 i Unnaryds församling) kom-

mer det att finnas möjlighet att 
stanna kvar en stund, äta en en-
kel macka och diskutera teologi i 
allmänhet och söndagens texter i 
synnerhet. Ett tillfälle att diskutera 
de där frågorna det aldrig blir av 

att prata om.

Familjegudstjänst och 
Livsloppet

Den 24 mars blir det 
tipspromenad och våffelserve-
ring efter familjegudstjänsten i 
Landeryds kyrka. Pengarna som 
samlas in går till Svenska kyr-
kans internationella arbete 

(f d Lutherhjälpen).

Söndagsmusik
Söndagen den 17 mars kl 16

i Landeryds kyrka
medverkar 

Matilda Jonzon 
i gudstjänsten med sång.

Passionsgudstjänster

Under årets fasta kommer vi att 
fira ett antal passionsgudstjänster 

– tre i Långaryd och 
tre i Unnaryd. 

Ta chansen att vandra med Jesus 
under årets fasta!

 Maj

söndagen den 5 maj
Bönsöndagen – Bönen

9.30 Gudstjänst i Unnaryds församlings-

hem, Andreas Almer.

11.00 Högmässa i Långaryds kyrka, 

Andreas Almer.

17.00 Temagudstjänst i Jälluntofta kyrka, 

Andreas Almer. Konfirmanderna med-

verkar.

onsdagen den 8 maj
9.00 Torgandakt i Unnaryds församlings-

hem, Andreas Almer.

14.30 Gudstjänst på Höstro, Andreas 

Almer.

torsdagen den 9 maj
Kristi himmelsfärds dag – Herre över 

allting

8.00 Gökotta och friluftsgudstjänst i 

Södra Åkershult, Andreas Almer. Medtag 

kaffekorg!

I Unnaryds församling kommer det också 

att firas friluftsgudstjänst, men var och 

när är ännu inte riktigt klart. Håll utkik i 

predikoturerna eller på bloggen!

söndagen den 12 maj
Söndagen före Pingst – Hjälparen kom-

mer

11.00 Högmässa i Unnaryds församlings-

hem, Berndt Olsson.

18.00 Mässa i enkelhet i Långaryds 

kyrka, Berndt Olsson. Kvällsmacka med 

bibelsamtal

söndagen den 19 maj
Pingstdagen – Den heliga Anden

11.00 Konfirmation med mässa i Långa-

ryds kyrka, Andreas Almer, Anna-Karin 

Samuelsson och Petter Bäckman.

18.00 Gudstjänst i Unnaryds församlings-

hem, Andreas Almer.

måndagen den 20 maj
Annandag Pingst – Andens vind över 

världen

18.00 Mässa i enkelhet, Berndt Olsson. 

Kvällsmacka med bibelsamtal.

onsdagen den 22 maj
14.30 Mässa för de boende på Höstro 

i Långaryds kyrka, Berndt Olsson och 

Anna-Karin Samuelsson.

söndagen den 26 maj
Heliga Trefaldighets dag – Gud – Fader, 

Son och Ande

9.30 Gudstjänst i Unnaryds församlings-

hem, Berndt Olsson.

11.00 Högmässa i Jälluntofta kyrka med 

efterföljande Morsdagsandakt, Berndt 

Olsson. Kyrkokören medverkar.

18.00 Sinnesrosgudtjänst i Landeryds 

kyrka, Anna-Karin Samuelsson. Kvälls-

macka med bibelsamtal.

 Juni

söndagen den 2 juni
Första söndagen efter Trefaldighet – Vårt 

dop

9.30 Söndagsbön i Landeryds kyrka, 

kyrkvärdarna. Kyrkkaffe

11.00 Högmässa i Unnaryds kyrka.

16.00 Musikgudstjänst i Långaryds kyrka. 

Långaryd-Landeryds kyrkokör avslutar ter-

minen tillsammans med Reftele kyrkokör.

söndagen den 9 juni
Andra söndagen efter Trefaldighet – Kal-

lelsen till Guds rike

9.30 Gudstjänst i Jälluntofta kyrka.

18.00 Mässa i enkelhet i Landeryds 

kyrka.

På Påskdagen 
firar vi mässa i 

Landeryds och Jälluntofta 
kyrkor. 

Till Jälluntofta kommer det 
att gå en buss 

från Unnaryds kyrka. 
Håll utkik efter avgångstid

 i predikoturerna!

Musikgudstjänster

Den 14 april kl 16 
framför Långaryds damkör 

Vivaldis Gloria och 
Galuppis Dixit Dominus 

i Långaryds kyrka.

Den 28 april är det kl 18 
musikgudstjänst med 

Susanne Klarén (f. Svensson) och 
jazzgruppen B3 framför ett 

blandat musikprogram 
i Långaryds kyrka.

Den 2 juni kl 16 avslutar 
Långaryd-Landeryds kyrkokör 

terminen tillsammans med Reftele 
kyrkokör i Långaryds kyrka. 

Missa inte detta!
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Intervju med Andreas Almer och Petter Bäckman

Under våren kommer Andreas Almer och Petter 
Bäckman att tjänstgöra i våra församlingar. Andreas 
kommer att arbeta halvtid som präst och Petter 
kommer att arbeta halvtid som församlingsassistent 
(+ 25 % i Färgaryds församling). Karina Johansson 
(kyrkorådets ordförande i Långaryd) ställde några 
kluriga frågor till de båda nyanställda.

Beskriv din bakgrund i några meningar!
Prästson från Skåne med en tidig kallelse som efter 
lång vandring fullbordades i prästvigning 2009 och 
dessförinnan diakonvigning 1983. Funnits i kyrkans 
hägn sedan barnsben och med visst avbrott runt 
de 20. Har under mina år arbetat mestadels med 
människor inom bland annat sjukvård, som diakon 
i församling och som stiftskonsulent. Har fått göra 
några längre pilgrimsvandringar i Europa.

På vilket sätt kände du till Långaryds pastorat 
innan du började din tjänst hos oss?
Under min tid som stiftskonsulent i Växjö stift fick 
jag vid ett antal tillfällen besöka församlingen, träffa 
ungdomsgruppen, vara med på mitterminsmöte, 
gästa under husförhör. Det jag då mötte och kände 
trivdes jag gott med. Har även under hösten följt 
Långaryds blogg vilket har varit roligt.

Vilka är dina förväntningar på kommande må-
nader i tjänst hos oss?
Mina förväntningar under mina kommande måna-
der handlar nog mycket om vad behövs i pastoratet, 
vad jag kan hjälpa till med. Naturligtvis har jag en 
förväntan när det gäller gemenskapen i försam-
lingarna, förväntningar på ett vi tillsammans. Att vi 
får mötas, fira gudstjänst, samtala, bära och hjälpa 
varandra. Att vi ber för varandra.

Vad hoppas du kunna tillföra vårt församlings-
liv?
Att kunna ge det som under våren behövs i försam-
lingarna.

Vilket är ditt favoritbibelställe och varför?
Det jag omedelbart tänker på är liknelsen om den 
förlorade sonen (Luk 15:11-24) eftersom Gud vill att 
jag skall komma hem och att det aldrig är försent att 
vända hemåt till honom.

Vilken biblisk person skulle du vilja vara och 
varför?
Paulus, för att han spred evangeliet, besökte och 
bad.

Nämn en person (död eller levande) som du 
beundrar och beskriv varför!
Jean-Marie Vianney, kyrkoherde i Ars, för hans vil-
lighet och hängivenhet att alltid finnas till för sina 
församlingsbor i bikt och gudstjänst även när han 
kanske inte ville eller orkade.

 

 Faktaruta

Namn: Andreas Tage Almer
Ålder:  56 
Yrke:   Präst, diakon
Familj: Ja, hustru och tre utflugna pojkar.
Bor:   Alvesta och Södra Åkershult.
Utbildning:  Undersköterska, diakon, teologie- 
  kandidat.
Medlem i:  Svenska Frimurarorden.
Intressen:  Vandring, korsord.
Favoriträtt:  Svår fråga, kanske bruna bönor med 
  fläsk, eller … 
Favoritmusik:  Lite allätare, men nog mest musik från 
  60- och 70-talet.
Pågående böcker: Bengt Pleijels: ”Att älska Sverige 
  tillbaka till Gud. Paulus brev till 
  svenskarna med kopia till Rom” och i 
  bilen ljudboken ”Skojarna i 
  örtagården” av Arto Paasilinna.
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Berätta något om dig själv som vi inte 
redan vet!
Jag är en utpräglad kvälls- och nattmänniska. 
Får jag välja gör jag hellre något kl 10 på 
kvällen än kl 10 på förmiddagen. Undantaget 
är när jag är på läger, för då brukar jag studsa 
upp efter bara några timmars sömn. Det är 
som att jag har en särskild ”lägerväxel” och 
gör mig i ordning och gör frukost när de an-
dra fortfarande sover djupt.

Vilka är dina förväntningar på kommande 
månader i tjänst hos oss?
Jag ser fram emot hårt, roligt och viktigt 
arbete för ”att göra Jesus Kristus känd, trodd, 
lydd och älskad” i våra församlingar. Och 
det kan man förstås inte göra ensam eller på 
några månader. Men alla vi, förtroendevalda 
och anställda, kan sträva åt det hållet, sträva 
efter att så ett frö av tro hos ungdomar och 
andra vuxna.

Vad hoppas du kunna tillföra vårt församlingsliv?
Till att börja med så har jag en pedagogisk utbild-
ning i botten som jag redan har märkt att jag har stor 
nytta av i till exempel konfirmandarbetet.
Men viktigare är att jag har erfarenhet av vad det 
innebär att vara ung och kristen i början av 2000-ta-
let. Jag vet hur det är att komma till tro och bli en 
gudstjänstfirare här i våra församlingar och det tror 
jag är en väldigt värdefull erfarenhet när man ska 
hjälpa andra att lära känna Jesus.

Vilket är ditt favoritbibelställe och varför?
”Men nu har Kristus uppstått från de döda, som 
den förste av de avlidna” (1 Kor 15:20) eftersom det 
sammanfattar den kristna tron för mig och fyller mig 
med hopp. Jesus har uppstått – döden är inte slutet 
och Gud kan vända det mörkaste mörkret till ljus, 
glädje och liv.
Sedan är jag mycket förtjust i minnesversen jag fick i 
min konfirmandbibel, Psaltaren 40:2-4, men den får 
ni slå upp själva!

Vilken biblisk person skulle du vilja vara och 
varför?
Men min namne Petrus är en fascinerande person, 
en oslipad diamant som får reflektera Guds ljus. Pet-
rus som Jesus gjorde till lärjungarnas ledare. Petrus 
som inte alltid hade tänkt färdigt innan han pratade. 
Petrus som svek Jesus och fick uppleva hans förlå-
telse.

Nämn en person (död eller 
levande) som du beundrar 
och beskriv varför!
Min älskade farmor Ruth. För 
hennes kärlek och omtanke. 
För att hon alltid fanns tillgäng-
lig. Och för hennes vassa och 
genomroliga humor.

Vad ska du bli när du blir 
stor?
Jag ska bli vis. Sedan finns det 
en massa människor, som jag 
har stort förtroende för, som 
tycker att jag ska bli präst. Och 
visst känner jag den kallelsen 
”inifrån” också, men jag är 
inte säker på att jag är riktigt 
lämplig. Eller så ställer jag helt 
enkelt lite för höga krav på en 
präst.

 

 Faktaruta

Namn: Petter Richard Harald Bäckman
Ålder:  23
Yrke:  Församlingsassistent, egentligen   
  gymnasielärare.
Familj: Pappa Pelle, mamma Paula och 
  lillebror Alfred. En mormor, tre   
  fastrar, fyra farbröder, en moster, en
   morbror, nio kusiner och sju kusin 
  barn.
Bor:  I Södra Remma, snart i ett eget hus  
  som min farmor bodde i tidigare.
Utbildning:  Gymnasielärare i religionskunskap  
  och historia.
Medlem i:  Svenska kyrkan och Långarydssläkten  
  (aBf aCE DAE A:4). 
Intressen:  Religion, filosofi, konst, arkitektur, och  
  människor. Allt som är vackert helt  
  enkelt!
Favoriträtt:  Pannkakor!
Favoritmusik: Jag tycker om all musik som är genom-
  tänkt och genomarbetad. Jag lyssnar  
  gärna på klassisk musik och jazz. Men  
  lika gärna på The Ark och A Camp.
Senast lästa bok: Herman Lindqvists självbiografi 
  Mitt i allt. Ljusets dotter av Elisabet 
  Nemert om det gäller skönlitteratur.  
  (Sådan tur att jag inte har hunnit läsa  
  Femtio nyanser av honom ännu! Det  
  hade ju sett lite illa ut…)
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Tre x T – tjejer som träffas och trivs.

Världens fest

Den 16 mars kl 17 är alla (som anmält 
sig) hjärtligt välkomna till Nyarps 
bygdegård. Där blir det allsång, under-
hållning och god mat till förmån för 
vår vänförsamling i San Salvador. För 
mer information – se bloggen och 
kommande annonser!

Stor och liten

Varje tisdag i Unnaryds församlings-
hem och varje torsdag i Långaryds för-
samlingshem kl 9.30-11.30 är föräldrar 
och barn välkomna till Stor och liten 
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!
 

Torsdagsklubben

Torsdagsklubben är till för alla barn i Unnaryds skola 
och träffas udda veckor kl 14–16 i Unnaryds för-
samlingshem. Vi fikar, leker, sjunger, pysslar och har 
jättekul. Ledare är Petter Bäckman och Lisa Eriksson.

Tisdagsklubben

För barnen i Landeryds skola finns Tisdagsklubben 
som träffas jämna veckor i Landeryds församlings-
hem. Ledare är Helen Skoogh, Ricky Burton och en 
massa andra.

Själaringning

Ibland ringer kyrkklockorna kl 10 en 
vanlig vardagsförmiddag. Då är det 
oftast en själaringning för någon som 
nyligen avlidit. Hur man ringer är en 
hel vetenskap – det görs på olika sätt i 
varje kyrka och man ringer dessutom på 
olika vis beroende på om den avlidna 
är en man eller en kvinna. Har man 
hört klockorna och har vägarna förbi 
kyrkan kan man numera få reda på vem 
det har ringts för genom ett anslag på 
anslagstavlan vid kyrkan. På så sätt slip-
per vi vara nyfikna i onödan och kyrk-
klockorna får lite extrahjälp i uppgiften 
att bära bud om att en av församlingens 
medlemmar har gått vidare.

Soppans vänner

Välkommen till Landeryds församlings-
hem för att äta soppa, god efterrätt 
och umgås en stund. Soppan serveras 
kl.12.00 och kostar 40 kr. Vi träffas 
följande torsdagar:
21 mars
25 april
 

Kyrkans Unga
KU träffas på fredagskvällarna kl 19, 
oftast i Unnaryds församlingshem, och 
är för dig som går på högstadiet eller 
gymnasiet. (Men vi har inga ålderskon-
troller.) På KU gör vi lite allt möjligt, 

men fika, mysig andakt och grymt kul blir det nästan 
varje gång. Eftersom programmet är ganska flexibelt 
brukar 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!

 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 mars  Påskvandring i Långaryds kyrka
23 april  Vi gör vårkrukor på Olanders blomsteraffär 
 i Hyltebruk (ta med egen kruka om du vill)
28 maj  Uteaktivitet i Unnaryd.
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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

Komminister

Andreas Almer  

Mobil: 072 197 62 41 

E-post: andreas.almer@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

Församlingsassistent
Petter Bäckman 
Mobil: 073 846 57 80
E-post: najadus@live.com 

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 072 52 72 582

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

Vi har expeditionstid på 
tisdagar i Unnaryd kl 10-12, och på torsdagar, kl 10-12 i Långaryd, 
men ofta går vi att få tag på även på 
andra tider, inte minst via mobiltelefonerna.

Bokning av församlingshem:

Långaryd och Landeryd
Birger Borg, mobil 070 671 05 11

Unnaryd och Jälluntofta 
Olivia Roman, mobil 073 426 10 39

För uppdaterad information 

och trevliga reportage – 

följ vår blogg!      

http://langaryd.blogg.se/
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Catering – servering vid alla sorters fester

Vi är glada att kunna hälsa er Välkomna till Ekhult!
 
29/3 långfredag
Erbjuder vi enkel påskbuffé m. kaffe och dessert.  Vuxna 200 kr , 
barn upp till 12 år 100 kr. Kl 13.30 samt 17.30. FÖRANMÄLAN
 
28/4 Dessertprovning
Ät först en räckmacka och frossa sedan i olika desserter! Öppet 
hus mellan 14.30 - 18.30 Vuxna 200 kr, barn -12 år 100 kr
 
26/5 Morsdags middag
Bjud mor på 3- rätters middag. Vuxna 200 kr, barn-12 år 100 kr. kl 
12.30 samt 16.00 FÖRANMÄLAN
 
Föranmälan - först till kvarn
anmäl till: systrarnaikoket@hotmail.com
 
Ett stort tack till alla våra goa grannar i Höljeryd, Boxhult, Hors-
hult, Remma och Strömhult för uppvaktning och för en trevlig 
eftermiddag i våra nya lokaler i Ekhult.

Ylva 0371-47005 eller Lotta 0371-45078

Systrarna
 i köket

  

inte kompis 

med tekniken?
Hos oss får du alltid snabb och prisvärd 
service av din tv, dator, antenn, parabol, 

surfplatta eller annan teknik.
 

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

 

Ring oss i Hyltebruk:
0345-55 00 00

OSBY  0479-104 14  -  HYLTEBRUK  0345-55 00 00  -  www.a-teknik.eu  -  info@a-teknik.eu

- HALLAND -

Händer i vår 
på Butik Paletti 

med vänner:

24 januari
Vår stora moderea startar, 50% på stort sortiment av 
dam, herr & barnkläder. Öppettider vinter/vår 2013: tors-
fre 13-18, lör 11-14 samt torgdagar.

1 mars 
kl 19 - Tjejkväll på Pensionat Sågknorren. Repris av 
poppis, lärorik, god och trevlig kväll ”med knorr”.
Sågknorren öppnar dörrarna och bjuder till dukat bord, 
alltid vällagad och god närproducerad mat. Pris 150 kr/
pers.
Tjejerna från Paletti på plats med delar av sortimentet för 
lärande och provning och givetvis försäljning.
Bordsbokning till Sågknorren, tel 0345-120 90

19 mars
Modevisning Lidhult, arrangör Röda Korset.
Butik Paletti med vänner visar upp vårens hållbara 
ekologiska mode för dam, herr och barn. Försäljning och 
erbjudanden på plats.

23 mars
Modeshow på Bäckhästen, Femsjö/Unnaryd. Paletti 
visar hållbart mode till toner av levande ”lokal” musik 
och Bäckhästen håller café öppet med servering av 
ekologisk fika. Erbjudande och försäljning av kläder på 
plats.

13 april
kl 11-16 - Vår i Unnaryd, Fira vårens ankomst med en 
heldag i Unnaryd. Långöppet kl 11-16. 

28 april 
kl 14-16 Afternoon Tea på Alebo Pensionat. Butik 
Paletti öppet innan/efter. (13-14 & 16-17)
Inbjuden gäst: Fair Monkey. Mayakvinnor och fairtrade, 
ett besök bakom kulisserna hos Fair Monkeys produ-
center.

Välkommen, 
hoppas vi ses i Unnaryd!

Följ oss på Facebook,www.facebook.com/#!/butikpaletti  
och/eller hemsida www.butikpaletti.se  för aktuell info 
om varje event när det närmar sig.

flickorna på Paletti, Anna & Linnea

butik 

butik Lant&livstilsbutik 
i Unnaryd 

Röda Längan, Torget 4, Unnaryd 
www.butikpaletti.se

Vi erbjuder schysta handplockade 
livstilsprodukter för hela familjen 
med omtanke och kunskap 
om människa och miljö.

För aktuell info 
och öppettider 

scanna in qr-koden

Hållbart mode - Skor - Rengöring - Hud&hårvård - Leksaker - Ätbart

Unnaryds



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

senast 1/5, 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.

FOTVÅRD
Praktik på 

Pensévägen 13 B, Hyltebruk

Även hembesök

Helkroppsmassage, 

ansiktsbehandling mm.

Mottagning efter 

överenskommelse

Även lördagar och kvällstid.

 Välkommen!

telefon

0345-17252, 

0730-446765

epost

Monika.albrecht@hotmail.com

Hemsida 

www.Monika-Albrecht.se

Monika Albrecht -15 år i Hyltebruk

 

Nu är det dax att boka höstens musikaliska äventyr!
 

Den 12 oktober tar 
Lundbergs Buss och taxi 

med oss till 
Malmö Operas föreställ-

ning MISS SAIGON

Om musikalen
Handlingen i Miss Saigon startar i 
slutskedet av den amerikanska ockupationen där 
den unge amerikanske soldaten Chris och Kim, sjuttonårig 
vietnamesisk barflicka, blir förälskade i varandra. När Saigon 
faller överger han henne. Tre år senare, när Chris gift sig 
med amerikanskan Ellen, får han reda på att Kim, som han 
trodde var död, lever. Han får också reda på att de tillsam-
mans har en son, Tam. 
Schönberg ska ha fått inspiration till historien när han i en 
tidning såg ett fotografi av en vietnamesisk mor som på en 
flygplats avlämnar sitt barn. Barnet ska åka till sin amerikan-
ska pappa hos vilken mamman tror barnet kommer att få ett 
bättre liv. Bilden påminde Schönberg om Cio-Cio-San i Ma-
dame Butterfly som efter en rad missförstånd tvingas ge bort 
sitt barn innan hon begår självmord. Det Schönberg såg som 
en mors yttersta offer: att lämna iväg sitt barn, är centralt i 
Miss Saigons handling.
Pris för buss och biljett: 850 kr

För att boka din plats på resan kontakta:
Mattias Lundberg, 0371/460 00, 

kontakt@lundbergstaxi.se

LUNDBERGS
BUSSAR FÖR ALLA TILLFÄLLEN

Planera redan nu!

Bussresa den 14 september till
Smålandsstugan och Slottsskogen i Göteborg 

samt
Derome Trä och Industrimuseum

Anmälan till Lundbergs taxi, epost: kontakt@lundbergstaxi.se 
eller tel. 0371-46000

Arr. Långaryds Hembygdsförening, Församlingskår
och Kyrkans syföreningar i Landeryd & Långaryd

Varmt välkomna med!

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

PÅSKBUFFÉ PÅ
CHARLOTTENLUND
 

Påskbuffén 
dukas upp

kl 18.00
 på Påskafton.

 
Bordsbeställning:
Ring 0371 46057 

info@charlottenlund.com
 

Välkomna!

Salong Nicole
Södra Vägen 12

  31083 Unnaryd

073 088 63 04
www.salongnicole.se
nicole@salongnicole.se

Tisdag & fredag: drop in
  Onsdag, torsdag, lördag: tidsbokning



 
 
 
 
 
 

Insjöfiske 
Gårdsbutik 

Fiskrestaurang 
Glasscafé 

Pub 
 

Varmt Välkomna 
hälsar 

 Familjen Ekwall   
 
 

 

Njut av mathantverk vid Bolmen 

TIRAHOLMS FISK 

+ 46 (0)371-64 019  fisk@tiraholm.se  www.tiraholm.se  Tiraholms Fisk 310 83 Unnaryd 

 
Gårdsbutiken är öppen 
påskhelgen 28/3-1/4  10.00-18.00 
april- maj tors-sön   10.00-18.00 
juni- augusti dagligen  10.00-18.00 
september tors-sön  10.00-18.00 
oktober- december tors-lör  10.00-18.00 
 

Fiskrestaurangen är öppen 
31/3 – 16/6 sön, 9-11/5, 6/6  12.00-18.00 
22/6 -11/8 dagligen  12.00-20.00 
12/8 – 1/9 dagligen  12.00-18.00 
8/9, 15/9, 22/9, 29/9 sön 12.00-16.00  
Fars dag 10/11 Julbord i december! 

www.pcel.se

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

Trädvårdsspecialist

Norra Åkershult
Landeryd
T 0722 44 58 25
www.protrad.se

Skogen &
Skatten
Skogen &
Skatten

–bygdens bank
www.sodrahestrasparbank.se

Viktiga, lönsamma och
lärorika nyheter inom skatt,
bokföring, deklaration och
fastighetsmarknad.
• Skatteexpert Göran Anderson
• Marknaden för skogsfastigheter
• Aktuellt på virkesmarknaden

– informationsträff
för bygdens skogs-
ägare

Hyltebruk (Forum) tisdag 5/3, kl 19.00
(anmälan senast 1/3)

Burseryd (Granbacken) torsdag 7/3, kl 19.00
(anmälan senast 4/3)

Vi bjuder på lite mat, kaffe och kaka. Anmälan via vår webb-
plats, tel 0345-196 00 eller på något av våra kontor.

7/3

Ett arrange-

mang från

Bygdens Bank!

– informationsträff
för bygdens skogs-
ägare

5/3

Vår i Unnaryd
13 april

UnnaRum

En kul dag för hela familjen!

shopping• prova på • smått & gott • inspiration
Välkomna att upptäcka Unnaryd !

mer info på www.unnaryd.com

 

           BÄCKHÄSTEN
                  B ageri & Trädgårdscafé

                   Gott, Närodlat, Ekologiskt 

Välkommen till en ny säsong!
Öppet maj- juni sönd.11-18 Midsommar stängt

4juli-18aug. Torsd-sönd  11-18
23/3 Modeshow! Josy design, Favvotröjan,Paletti, 

5/5 Säsongspremiär för sommarcaféet med 
musikskolans fiolelever m.m. 

www.backhasten.se    037163049  0738464449


