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År 2005 hade jag semester. 
Den sommaren jobbade jag inte. 
Tyvärr så finns det inga bildbevis 
eftersom vår kamera blev stulen 
på tågstationen i Budapest. Det 
var jag och min lillasyster som 
var ute och tågluffade genom 
Östeuropa. Berlin, Krakow, Bu-
dapest till Brasov i Rumänien 
och sedan tillbaka hemåt med 
stopp i Prag och Pilsen. Sedan 
dess har jag ägnat somrarna åt 
att jobba.   

Snart är det hög tid att vara 
ledig igen och sommaren när-
mar sig med jättekliv. Den här 
semestern är jag glad över att få 
spendera hemma i Sverige och 
jag planerar att vända på var-
enda sten för att se vad jag kan 
upptäcka. Jag tycker att alla ska 
ta chansen att turista hemma i 
sommar, för här, lika väl som 
utomlands, kan man äta utsökt 
middag på restaurang, avnjuta 
dagens lunch på värdshuset 
och sova i fina hotellsängar. Vill 
man gå på museum kan man 
få se ångloket som Kungen och 
Drottningen åkte med i våras, 
eller kanonkulorna som skulle 
skydda oss mot invasion när 
Långaryds socken låg alldeles på 
gränsen till Danmark.

På mittuppslaget i det här 
numret av Sockenbudet hittar 
du en karta som visar väntade 
och oväntade besöksmål, här, 
i Världens släktbygd. Visste du 
om att för 130 år sedan satt en 
flicka från Långaryd vid en liten 
vattenkälla och längtade. Hen-
nes kärlek hade skickats iväg till 
Amerika och de skulle inte åter-
se varandra förrän efter 10 år. 
Platsen heter Esters källa, döpt 
efter flickan som satt där och 
längtade. Så vem behöver åka 
till Venedig för att vara föräls-

kad, när man kan duka upp med 
champagne och jordgubbar vid 
Esters källa? Följer du vägen mot 
Höljeryd så spana efter jätteste-
nen Bockshall, där har jättarna 
haft roligt när de har byggt torn 
på den sex meter höga stenen. 
Så vem behöver Eiffeltornet, när 
man kan posera framför Bocks-
hall? Hur många har inte pas-
serat Klockgölen utan att ha en 
aning om att det ligger en skatt 
på botten? Flera har försökt att 
bärga skatten, men ingen har 
lyckats, hittills.

Vi visar dig vägen till ännu 
fler platser med spännande his-
torier, dessutom visar vi dig vä-
gen till bygdens godaste våffla 
med sylt och grädde, var du kan 
hyra kanoter eller vandra runt 
vackra fiskesjöar.  

Kungaparet var på besök i 
Världens släktbygd under vå-
ren. När paret besökte Landeryd 
fick de färdas med ångloket och 
de fick alla delar av Glimtar ur 
Långaryds historia som gåva. Per-
fekt färdlektyr när de fortsätter 
sin resa genom landet. Perfekt 

även som komplement till Som-
markartan eller för alla som vill 
gräva djupare i sin egen historia, 
som Långarydssläkting. 

Långarydssläkten finns ut-
spridda över hela världen och 
det är därför som vi har valt 
att kalla Långaryd för Världens 
släktbygd. I det här numret skri-
ver Per Andersson om släkt-
forskningen och han spår att vi 
kan komma att spåra släktens 
ursprung ännu längre tillbaka. 
Jag åker förbi Övregårds grav-
fält, och undrar om det kanske 
är där som Långarydssläktens 
historia börjar? 

För bygdens unga och barn 
har vi ett hett tips inför somma-
ren, Nyarpslägret! En gammal 
tradition som vi vill ge nytt liv. 
Vem vill inte minnas tillbaka på 
sommardagar i skog och mark 
och mys kring lägerelden under 
mörka augustikvällar?  

Vi hoppas att du ska ha ro-
ligt när du går på upptäcktsfärd 
och bjuder nu på fler än femtio 
besöksmål i Långaryd och Lan-
deryd, Världens släktbygd. Om 
Kungaparets besök var en höjd-
punkt under våren, så kommer 
nästa ståhej redan i september 
då sommaren avslutas med bul-
ler och bång med Tågdagarna i 
Landeryd och Körgillet. 

Turista hemma i sommar, 
vänd på en sten och se vad du 
kan hitta, det är mitt tips. Tänk 
om det är du som finner den för-
svunna skatten?
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Hej Bengt-Åke, hur är läget och vad 
är på gång just nu?

Du vet väl om att de som har mest 
bråttom är pensionärer. Men man ska 
inte klaga, utan försöka att se positivt 
på allt.  Får man ha god hälsa så är 
det  gott att vara pensionär! Har man 
hus och trädgård är det alltid saker 
som behöver göras. Vi har till årets 
gräsklippning skaffat oss en sådan där 
självgående klippare som vi hoppas 
mycket på. För att koppla av och njuta 
av sol, vind och hav har Anita och jag 
sedan många år en husvagn uppställd 
hela säsongen på Ugglarps camping.

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

Nära till naturen och till nästan all-
ting. God sammanhållning mellan alla 
som bor här, och bra samarbete mel-
lan föreningarna Långaryd - Landeryd 
i Samverkan. Höstro är en stor tillgång 
för bygden och för de äldre som kan 
få ett fint boende på äldre dagar. Jag 
är nybliven ordförande för Långaryd-
Landeryd SPF. I styrelsen arbetar vi för 
att pensionärer ska ha det trevligt till-
sammans och få ha ett så bra liv som 
möjligt. Vi har haft en kampanj för att 
få fler medlemmar och första halvåret 
har vi fått ca 30 nya medlemmar – vil-
ket innebär ca 185 medlemmar to-
talt.  Jag önskar att vi alla tillsammans 
kunde värva 30 nya församlingsbor till 
Långaryd i åldern 0 - 50 år. 

 Vad anser du är det viktigaste för 
vår bygd i framtiden?

Att barnfamiljer fortsätter att bo-
sätta sig här och förstår att det finns en 
framtid i Långaryd – Landeryd, att alla 
har ett arbete att gå till och nya företag 
är viktigt. Likaså att den uppväxande 
generationen känner sitt ansvar för att 
ta hand om och föra bygdens kulturarv 
vidare till sina barn och barnbarn. Jag 
tänker på allt som handlar om kyrkan 
men även Jansbergs hembygdspark 
och Tiondeboden.

Om du fick välja att träffa en per-
son du ser upp till – död eller levande 
– vem skulle det vara? 

Jag och många med mig tror jag 
skulle vilja prata mer med sina föräld-
rar. Mina föräldrar Anna-Greta och 
Helge i Olshult fick ett långt liv, de blev 
båda över 90 år. Det var mycket som 
berättades men som aldrig skrevs ner 
och många frågor som aldrig ställdes 
som man har tänkt på efter att de gått 
bort. Jag uppmanar därför alla vars för-
äldrar lever, ta er tid, sätt er ner, kanske 
tillsammans med egna barn och do-
kumentera allt som de gamla har varit 
med om och kanske aldrig har berättat 
för er tidigare. Tänk vilka möjligheter 
det finns idag. Se till att filma de äldre 
och att få med ljudet av deras berättel-
ser…

B Y G D E P R O F I L E N  – 
B E N G T - Å K E  A N D E R S S O N
Text och bild: Lena Hagman

Bengt-Åke Lennart Andersson

Ålder:  71
Familj: Hustrun Anita (vi har varit gifta i 49 
år), dottern Christina med make Niklas och deras 
barn Filip och Anton, dottern Maria med sambo 
Patrik och deras barn Alice och Oscar.
Husdjur:  Hade katt när flickorna var 
små. Husdjuren nu är fåglarna vid fågelbordet.
Bor:  Gassljunga Västergård i Långaryd
Yrke: Pensionär sedan 7 år. Tidigare anställd vid 
Hylte Bruks AB i 50 år och fått två guldklockor.
Intresse: Familjen och barnbarnen, sång och 
musik, naturen och bärplockning, hembygden 
Långaryd och dess framtid, kyrkans verksamhet 
och diakonigruppens olika arbeten, att få ung-
domar och alla andra att välja ett drogfritt liv, 
stort intresse för de flesta idrotterna, har samlat 
på tidningsklipp i snart 50 år, samtala med män-
niskor, alla har så mycket att berätta.
Vem vill du läsa om i nästa num-
mer? Inger Andersson i Åkershult Landeryd.  
Hon är ungefär som Pippi Långstrump, vet nästan 
allt, ställer alltid upp och ingenting är omöjligt. 
Hur mycket guldpengar hon har vet jag inte men 
hon brukar kunna skaffa hur mycket som helst av 
skogens guld. ( K-n-a-e-l-r.)

Cykelfest i Långaryd och Landeryd!

31 augusti är det dags för årets cy-
kelfest. Under cykelfesten kommer du 
att äta en komplett middag med tre rät-
ter, men inte på samma ställe och inte 
med samma personer. Du lagar själv 
en av rätterna. Två dagar innan festen 
får du tre kuvert av arrangörerna, det 
ena talar om vilken rätt du ska bjuda 
på; förrätt, varmrätt eller efterrätt - de 
andra två informerar om vart du ska 
cykla för att äta övriga rätter. 

När samtliga rätter är intagna, sam-
las Långaryds och Landeryds cykel-
gäng i Nyarps Bygdegård för dans och 
samvaro. Framåt natten serveras korv 
med bröd. 

Det kostar 100 kr/person att delta. 
Har du frågor eller vill anmäla dig 

kontakta Camilla 070-669 62 45 eller 
Monica 070-589 56 19. 

Bussresa till Göteborg
den 14 september 
till Smålandsstugan och Slottsskogen 
i Göteborg samt Derome Trä och In-
dustrimuseum. 
Anmälan: 
kontakt@lundbergstaxi.se 
eller 0371-460 00. 
Arr. Långaryds Hembygdsförening, 
Församlingskår och Kyrkans syför-
eningar i Landeryd och Långaryd.
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G Ä S T S K R I B E N T
Text: Inger Thörnqvist, Foto: Malin Kettil

För mig är en dikt ”blommande 
ord”, en evighetsblomma att ta fram 
till glädje eller tröst. En dikt som fått 
blomma är ”Önskan”. Den skrevs till 
äldste sonen Ulf när han var färdig 
med sin läkarutbildning.

Önskan.

Jag önskar dig inte guld mitt barn
ej heller pengar och makt
jag önskar dig modet att vara dig själv
och stå för det du har sagt.

Jag önskar dig inte en stenfri väg
men kraften att vägen gå
jag önskar dig kärlek i rikligt mått
och vänner att lita på.

Den dikten lever sitt eget liv och 
används i många sammanhang. Ett år 
lästes den som nyårsönskan i Radio 
Kronoberg. Det som gripit mitt hjärta 
mest är att ”Hjärtebarnsföreningen” ta-
git den till sina barn och jag fick se lille 
Abbes blogg där han stod på förskolans 
avslutning med en jordgubbsplanta i 
ena handen och ett kort med min dikt i 
den andra. Även deras föräldrar behö-
ver nog ”kraften att vägen gå”.

Ett bokförlag hörde av sig och ville 
ha med ”Önskan” i årets utgåva av 
”Leva med barn”. Det mest fantastiska 
var dock ett telefonsamtal från Karl-
stad. En sångerska, som själv skrivit 
och tonsatt många religiösa sånger, 
hade hittat ”Önskan” och gjort en un-
derbar melodi som jag fick höra. Jag 
talade om för henne att den som dik-
ten är skriven till bor i Karlstad och var 
han arbetar. Då skulle hon dit dagen 
efter. Vi enades om att en högre makt 
låg bakom det här.

Det är ju början på sommaren nu 
och naturen står i sitt skönaste flor. Där 
känner man verkligen Guds skapar-
kraft:

Gud i naturen

För mig är naturen en kyrka
där ständigt jag möter Gud
var liten blomma som lyser
var fågel förtäljer Hans bud

I skogarnas susande grönska
allt minner om Skaparens hand
i sjöarnas levande vatten
och snäckan jag letar på strand.

På natten bär stjärnan Hans budskap
den manar mig strålande: ”Kom!”
Och en gång när färden är slutad
mot stjärnan jag då vänder om.

Olof Jigsved har tonsatt denna dik-
ten och hans fru Anna-Britta sjöng den 
på mammas begravning.

Nu hoppas jag att ni får njuta av na-
turen och kom ihåg att se er omkring, 
det kanske blir ett gyllene ögonblick att 
minnas. Jag önskar er många sådana 
ögonblick i Guds sköna natur.

Inger Thörnqvist, socknens egen poet, 
älskar djur, natur, sanning och enkelhet och det är 
om detta hon formar sina ord till tänkvärda dikter. 
Hon utkom med diktsamlingen I min susande skog 
1986 men har skrivit åtskilligt fler. 
Vi vill gärna förmedla hennes tankar och känslor till 
våra läsare. Här nedan följer den första dikten av 
dem hon själv valt ut med hennes egna kommen-
tarer. Fler kommer i följande nummer. Tack Inger för 
att vi får vara förmedlare.
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Kungabesök i Lander yd
Text: Petter H Bäckman, hovreporter
Foto: Malin Kettil, hovfotograf
Jens Bøggild

Långaryd ligger, som de flesta av 
oss vet, längs den uråldriga färdvägen 
Nissastigen. År 1654 övernattade den 
abdikerade drottning Kristina i Långa-
ryds prästgård på väg till Rom. Före 
henne hade många kungar och drott-
ningar passerat. När järnvägen kom 
till Landeryd blev det istället där de 
kungliga passerade. Oscar II stannade 
till exempel i Landeryd en gång när 
seklet var ungt och hans son Gustaf V 
besökte Landeryd.

Och så, ganska precis kl 10.30 den 4 
april 2013, svängde en gul buss in vid 
Eson Comfort i Landeryd. Efter kom 
SÄPO i en svart Audi. Ur bussen klev 
Kungen, drottning Silvia och en massa 
andra viktiga människor. Majestäterna 
blev väl mottagna av Anders Erlands-
son med bästa dansskolabugande och 
sedan gick man in på fabriken och An-
ders berättade levande om verksamhe-
ten och hade speciellt den uppmärk-
sammade Trauma Transfer TM som 
demonstrationsobjekt. Det hela blev 
filmat av Svend Nielsen, ”Svendus” 
från Gassljunga. Han hade tillsam-
mans med Kerstins och Anders dotter 

Rebecka fått det ärofyllda uppdraget 
som kunglig hovfotograf på dagen. 

Officiella kungabesök är alltid 
planerade på minuten, men här tog 
kungaparet sig god tid till att fråga 
och visade uppriktigt intresse för Eson 
Comforts verksamhet och produkter. I 
samband med besöket på Eson Com-
fort fick kungaparet ta emot samtliga 
delar av Glimtar ur Långaryds historia.

Nu var det förstås inte bara kunga-
paret och deras följe som var i Lan-
deryd den här dagen, utan en massa 
andra människor var också där. En 
mängd journalister var till exempel 
där – Johan T Lindwall från Expressen, 
Petter H Bäckman från SOCKENBU-
DET, ett tyskt Tv-team och mer lokala 
reportrar. Men det som gjorde dagen 
extra festlig var de över 500 Lande-
ryds- och Långarydsbor som var på 
plats för att titta på kungaparet. (Tro-
ligen var en och annan utsocknes på 
plats också.) Stämningen var glad och 
förväntansfull i den starka vårsolen. Så 
var kungaparet klara med företagsbe-
söket och vandrade till det väntande 
tåget. Utifrån deras promenad genom 
Landeryd kan man konstatera att det 
finns två bra sätt att få kungaparets 
uppmärksamhet. Om man främst vill 
locka till sig Drottningen, och liksom 
få Kungen på köpet, är det bra att vara 
ett skolbarn med en bukett vårblom-
mor. Om man istället vill locka till sig 
Kungen bör man heta Bertil Larsson 
och vara utrustad med knackabult och 
A-Ford. Gör man det kan man även bli 

intervjuad av tysk TV. (Men det var här 
i SOCKENBUDET ni kunde läsa om 
honom först! Redan i förra numret var 
han vår bygdeprofil.)

Efter att ha inspekterat loket och 
pratat med representanter för Lande-
ryds Järnvägsmuseum klev kungaparet 
ombord på tåget och åkte vidare mot 
Torup. Och Per Dahlström kunde gå 
och fortsätta sitt födelsedagsfirande. 
Utan kungligt ståhej.
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Kungen firar 40 år på tronen 
genom besök i Landeryd 4/4. 
Foto: Malin Kettil, Jens Bøggild
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Text: Jens Bøggild, Foto: Rebecka Erlandsson, Svend Nielsen

Det började egentligen när en myck-
et ung Ingemar Erlandsson blev lärling 
hos Gustav Hansson i Landeryd. Det 
gällde att bli tapetserare. Det där med 
att stoppa och klä möbler är faktisk 
inte någon särskilt gammal uppfin-
ning. I äldre tid hade man lösa kuddar 
på stolsäten och först för ett par hundra 
år sedan uppfann man resårstoppning. 
Det dröjde länge innan den blev van-
lig. Men under slutet på 1800-talet stod 
det stoppade soffor och fåtöljer överallt 
i hemmen och sänghalmen hade bytts 
ut mot sydda madrasser. Tapetserar-
hantverket nådde nog sin kulmen då. 

Den unge Erlandsson blev en duk-
tig hantverkare som var bra på det 
där med komfortabla möbler. År 1946 
startade han ett eget företag tillsam-
mans med sin bror David och senare 
i kompanjonskap med Rune Lidén. 
Emellertid delade man på sig och brö-
derna Erlandsson drev verksamheten 
Idémöbler som tillverkade och sålde 
möbler i Landeryd. När IKEA och 
andra stora industriföretag började 

dominera marknaden lade man om 
verksamheten och bildade 1996 Eson 
Comfort. Firman specialiserade sig på 
framställning av ergonomiska hjälp-
medel för handikappade och sjukvård. 
Äldste sonen Jörgen var med från bör-
jan och kan hela det klassiska hantver-
ket. Han och hans hustru, Anita, som 
är sömmerska vet att det just är han-
dens arbete som är garantin för kvalitet 
i minsta detalj. 

Näst yngste sonen Anders som är 
firmans uppfinnartalang kom med för 
35 år sedan. Utifrån devisen: Verklig-
heten är alltings prov försöker han hela 
tiden att förbättra och förnya. Kanske 
kan man säga att det var tur i oturen, 
när pappa Ingemar fick åka in på sjuk-
hus med hjärtproblem. Då upptäckte 
han att sjukhusmadrasser inte var bra 
att ligga länge på och då började han 
och sönerna att tänka konstruktivt på 
förbättringar av just sjukhusens kom-
fort. Ordet comfort som är engelskt 
med rötter i gammalfranska och latin 
betyder både bekvämlighet och tröst. 

Det är just det man behöver när man 
är patient. 

Detta blev början till ett långsik-
tigt samarbete med Länssjukhuset i 
Halmstad och ledde till många för-
bättringar av ergonomiska hjälpme-
del. Ingemar Erlandsson kunde säga 
när han upptäckte problem: Det fixar 
pojkarna. Och det har de gjort och gör 
hela tiden. Pojkarna är alltså fyra Jör-
gen, Sonny, Anders och Eric. Sonny är 
verktygsmakare och anställd på annat 
håll, men som delägare av firman är 
han också ständig medtänkare. De tre 
andra är aktiva i den dagliga produk-
tionen. Jörgens hustru Anita är som 
nämnd en kunnig hantverkare och 
Anders fru Kerstin håller i den viktiga 
administrationsavdelningen. Förresten 
är hon inte bara en grå administratör 
hon markerar med stolthet sin egen 
historia när hon bär sin vackra Orsa-
dräkt och kallar sig själv för dalkulla. 

Till allmän affärsorientering kan 
upplysas att aktiebolaget Eson Com-
fort omsätter ca 5,2 miljoner och inves-

FÖRETAGSPROFILEN
ESON COMFORT Landeryd

från vänster: Jörgen, Anita, Eric, Sonny, Anders, Kungaparet, Kerstin
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terar allt överskott i nya uppfinningar. 
Det finns bara sex anställda, familje-
medlemmarna plus Joakim Carlsson. 

Familjen kunde önska sig mer kapi-
tal till investeringar eftersom idéerna 
flödar i en jämn ström. Det behövs 
ständigt förbättringar i behandling av 
sjuka och skadade och hjälpmedel till 
handikappade och till oss när vi blir 
gamla. Främst tänker man på trycks-
kador vid längre tid i samma position. 
Det har företaget jobbat mycket med 
och den uppmärksammade båren, 
Trauma Transfer™, som används till 
transport av skadade, har belönats 
med Landstingets Uppfinnarstipen-
dium. Produkter som verkligen är 
gjorda efter verkligheten blir efterlysta 
av sjukhus och räddningskårer överallt 
i världen.

En stor Europakarta i Eson Com-
forts lunchrum är prickig med färgade 
nålar på alla de ställen där det finns 
produkter från Landerydsföretaget. 
Man kan bara vänta på att kartan byts 
ut med en hel jordglob. Expansion är 
en självklarhet för uppfinningar som 
behövs över hela världen. Men när 
man besöker familjeföretaget Erlands-
son märker man också på en gång att 
det är rotat i Landeryd i historisk med-
vetenhet och stolthet. 

Ingemar Erlandsson dog 2007 vid 85 
års ålder. Hans broder David är ännu i 
livet, men just när denna artikel skrivs 
gick pojkarnas mamma, Margreth Er-
landsson ur tiden vid samma höga ål-

der som sin man. Hon var en lika vik-
tig person som han i uppbyggandet av 
familjens verksamhet och i omsorgen 
för tryggheten i vardagen. Nu är Eson 
Comfort inte bara en daglig fortsätt-
ning av det som Ingemar Erlandsson 
började, utan ett arv som skall lyftas. 

 Anders vill helst inte tilltalas verk-
ställande direktör även om han for-
mellt sitter på den posten. Han brukar 
kalla sig VF, verkställande familjemed-
lem. En målsättning är nu att kunna 
kalla sig kunglig hovinnovatör. Det har 
ju sina klara skäl. 

Det kan inte idag skrivas om Eson 
Comfort utan att man nämner det helt 
särskilda evenemanget som kungabe-
söket den 4 april var. 

Det hände sig så att vårt dåvarande 
kommunråd Lennart Ohlsson en dag 
kom in på Anders kontor och stängde 
dörren. ”Oj, vad har nu hänt?” tänkte 
VF. Kommunrådet ville bara fråga om 
man kunde tänka sig att ta emot kung-
en och drottningen när de nu skulle 
besöka Halland på sin jubileumsresa. 
”Självklart, närsomhelst” svarade An-
ders ”om det så är mitt i natten ställer 
vi upp”. Det gjorde Eson Comfort verk-
ligen, men det blev inte mitt i natten 
utan på den mest strålande solskens-
dag.  (Du kan läsa om Kungaparets be-
sök i Landeryd på s. 4-5 i det här num-
ret av Sockenbudet.)

På kvällen var Kerstin och Anders 
bjudna på taffel på Halmstad Slott. 
Kerstin hade hovmarskalken till bords 
och Anders satt bredvid drottningen. 
Samtalet om Eson Comforts komforta-
bla alster fortsatte under hela kvällen. 
Även Jörgen har förresten tidigare träf-
fat kungen vid ett jaktarrangemang. Så 
vid hovet vet man mycket väl var Lan-
deryd ligger. Vi kan gratulera oss själva 
och Eson Comfort. 

Anders demonstrerar Trauma -Transfer-båren för Kungaparet; Landshövdingen och hans fru följer intresserat med

Anders bjuder välkommen 
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Text: Bertil Holmén

Foto: Privat och Bertil Holmén

I början av 1950-talet blev det be-
kymmersamt för bönderna i trakten 
eftersom den dåvarande smeden avi-
serade om att lägga ner sin verksam-
het. Inom RLF (nuv. LRF) diskuterades 
saken. Hur skulle de nu få sina hästar 
skodda, traktorer och andra redskap 
lagade? Artur Johansson, Karlsro tyck-
te att trakten var i stort behov av en 
smedja och drev frågan. Beslutet blev 
att försöka bygga och starta en andels-
smedja.

Nästa fråga, var skulle den byggas? 
Några ville att den skulle byggas på 
Nyby i nära anslutning till Nissasti-
gen, som då gick genom byn. Andra 
ville bygga vid Karlsro eftersom många 
ändå hade ärende till kvarnen och så-
gen där. 

Frågan löstes genom två olika teck-
ningslistor. Dessa skickades runt och 
där kunde man teckna andelar, vilka 
kostade 10 kr. per hektar mark. Resul-
tatet blev så jämt det kunde, Karlsro 
fick 313 andelar och Nyby 314. Alltså 
byggdes den på Nyby. Här lades många 
frivilliga dagsverken ner, ungefär ett 
per andel och i november 1953, det vill 
säga för 60 år sedan, stod bygget klart. 

Så gällde det att hitta en bra smed. 
Allan Karlsson i Hokhult var med i 
Långaryds skytteförening och träffade 
på en tävling smeden Olof Nilsson som 
också var en skicklig skytt. Olof kom 
från Mårdaklev där fadern hade smed-
ja, men han arbetade vid detta tillfälle i 
Rydöbruk. ”Olle Sme” anställdes, vilket 
visade sig vara ett bra val. Han hyrde 
smedjan och drev rörelsen i egen regi. 
Senare tog han också över själva smed-
jan. Det blev strax så mycket att göra så 
han anställde sin bror Ingvar Nilsson 
som medarbetare.

Olof var inte bara en duktig smed 
utan uppfann också tekniska hjälpme-
del åt lantbrukarna. Förutom att ändra 
olika hästredskap för traktordrift till-
verkade han slirskyddet ”Antistöt” för 
traktorer som blev hans första stora 

framgång. Ett slirskydd som man kun-
de montera på hemma och sedan köra 
obehindrat med på vägar men som 
trädde i funktion så fort hjulen började 
slira, antingen det gällde is, snö eller 
jord.

Andra uppfinningar var ”Nyby 
lunnkälke”, skogsvagnen ”Hyltekärran” 
och en ”pedicyrstol” – en verkstol som 
underlättade klövverkning på traktens 
kossor. Olof blev en mycket populär 
smed som genom sitt arbete underlät-
tade böndernas vardag.

På sin fritid ägnade han sig åt både 
gevärsskytte och jaktskytte. I båda gre-
narna vann han en stor mängd tävling-
ar. Han ägnade sig också åt att föda upp 
duktiga jakthundar. Hamiltonstövaren 
Bojan och hennes avkomma var nog 
den största framgången inom den de-
len av hans sysselsättningar.

Vill du veta mer om Olle Sme och 
smedjans historia får du chansen i det 
kommande torp- och gårdshäftet över 
Nyarps by.

H I S T O R I S K  T I L L B A K A B L I C K 
Nyby andelssmedja och smedmästare Olof Nilsson.

På äldre dar visade Olle hur man smidde en länk på 
gammalt vis genom att ”välla” ihop den.
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Fritidsgård i Nyarps bygdegård Skärtorsdagen 2013. 
Bland påskharar, påskkärringar och en och annan häxa.
Foto: Lennart Borg
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S L Ä K T K R Ö N I K A N
JU LÄNGRE FRAMÅT I TIDEN VI KOMMER, 
DESTO LÄNGRE BAKÅT KAN VI SPÅRA VÅRT URSPRUNG

Text och bild: Per Andersson

När jag som fjortonåring för 37 år 
sedan började söka mina rötter i Lång-
aryd var det inte mycket av fortsätt-
ningen på släktspåret jag kunde ana. 
Att forskning i dammiga arkiv och mö-
ten med vänliga sockenbor skulle föra 
vår klan till Guinness som den största 
kartlagda var alldeles främmande. Det 
dröjde också ett och ett halvt decen-
nium innan jag tog steget att anspråks-
fullt kalla den Långarydssläkten.

Lika aningslösa var säkert stamför-
äldrarna om att deras efterkommande 
skulle räknas i hundratusental. Varken 
de eller jag såg en framtid där släkten 
placerade Långaryd på världskartan 
och genom sitt kändisskap blev grund 
för satsningen ”Långaryd – Världens 

släktbygd” för att få socknen att vara 
en levande bygd även framöver.

Medan datorer och internet inte 
fanns ens i tanken 1976 när jag började 
utforska släkten, har utvecklingen se-
dan dess revolutionerat tillgången till 
kunskap om alltifrån de äldsta till de 
yngsta generationerna. DNA-tekniken 
har tagit det allra största språnget: vi 
kan nu få veta varifrån vi kommer ock-
så före de senaste seklen, när skriftliga 
källor sinar. Genom att enkelt topsa in-
sidan av kinden berättas vårt ursprung 
på obruten mans- respektive kvin-
nolinje. Så kan man också kasta ljus 
över hur Långarydsbygden befolkades. 
Några urlångarydsbor finns ju inte och 
Långarydssläkten är bara en kvist på 

mänsklighetens gemensamma släkt-
träd vilken någon gång efter isens av-
smältning fann jordmånen god i Nis-
sadalen. Frågan är när och hur vi kom 
från Östafrika till Långaryd.

Genom att det finns några ättlingar 
som härstammar genom enbart män 
eller kvinnor från släktens äldsta anor, 
har vi goda utsikter att få svar på frå-
gan. Det återstår att se vem som först 
avslöjar hur våra släktlinjer löper till 
Adam och Eva.

Nyarpsläger = Barndomsminnen
Text: Anna Roos, Bild: Malin Kettil

När jag var liten, för så där ett 
kvarts sekel sedan, kom sommarens 
höjdpunkt i slutet av sommarlovet. I 
augusti samlades barn och ungdomar 
från olika delar av kommunen i Ny-
arp för några lägerdygn. Dagarna var 
fulltecknade med lägerbål, lägermin-
nen, bad, tävlingar och uppträdanden. 
Vissa sånger vi lärde oss då, sitter som 
gjutna i hjärnan trots att det bara var 
där och då vi sjöng dem. Att få sova i 
tält tillsammans med vänner eller sys-
kon var spännande, det som också var 
spännande var att få vara på samma lä-
ger som de som var lite äldre (som idag 
känns väldigt jämngamla).

När vi skulle göra ansökan inför 
vårt Leaderprojekt Långaryd – Släkt-
bygd med anor mot framtiden försökte 
vi få medfinansiering från olika myn-
digheter. Vi försökte söka pengar till 
barn och ungdomsaktiviteter – själva 
pengaansökan avslogs men resultatet 
av skrivandet av ansökan var att många 
nya idéer så som fritidsgård för barn, 
ungdomar och familjer och att åter-

uppliva traditionen med Nyarpsläger 
föddes. Nu är det ÄNTLIGEN dags för 
våra barn att vara med och skapa en ny 
lägertradition och få fina barndoms-
minnen att bära med sig hela livet. 

Vill du delta eller hjälpa till som le-
dare på lägret? Kontakta Anna Roos 
eller Sofia Lindstedt. Vill du dela med 
dig av dina lägerminnen? Maila sock-
enbudet@langaryd.nu, skriv ditt min-
ne på www.facebook.com /langaryd 
eller skriv ner dina tankar och skicka 
till oss.

Bent-Åke Andersson berättar om 
Nyarpslägret:

IOGT-NTO anordnade i början av 
1960-talet ungdomsläger i Höljeryd. 
Dessa läger anordnades varje år t.o.m. 
1975.  Bostadshuset disponerades då 
av hemvärnet men såldes sedan till en 
privatperson. 1976 flyttades dessa lä-
ger till Nyarps bygdegård med tältläger 
på åkern intill bygdegården. Lägerdel-
tagarna 60 -70 ungdomar, samlades på 
fredagseftermiddagen och tillsammans 
med 15-20 ledare hade man olika akti-

viteter fram till söndagseftermiddagen 
då föräldrarna kom och hämtade sina 
ungdomar. Lägren slutade i början av 
1980. Jag har berättat hur vi anordnade 
lägren tidigare - men nu blir det nästa 
generation som ansvarar för upplägget.

Anmäl dig senast 24/6 till 
anna.roos@langaryd.nu. 
För mer information kontakta Sofia 
Lindstedt 070 - 616 36 82 eller
sofia.lindstedt@langaryd.se.
Du kan också läsa mer på 
www.langaryd.se/langaryd eller 
www.facebook.com/langaryd.
  Välkommen!
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Våren sjungs in i Långaryd och Landeryd
Foto: Lennart Borg och Karina Johansson
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Landeryds Järnvägsmuseum är en 
förhållandevis ny förening som star-
tade 2004, med syftet att bevara den  
unika järnvägsmiljön i den gamla 
järnvägsknuten Landeryd. Med åren 
har föreningen sakta men säkert 
återställt stora delar av lokstallet 
med omgivning. Mycket av det som 
en gång fanns, revs på 80-talet, dock 
räddades lokstallet som då fortfa-
rande behövdes för beredskapsloken 
vilka var stationerade i Landeryd. 
Till en början hyrde föreningen stal-
let men fick köpa det av Trafikverket 
2006. Föreningen fick såsmåningom 
EU-bidrag för att renovera lokstallet 
och nu är det vändskivan som står på 
tur för renovering. 

Under hösten och vintern har för-
eningen arbetat med att återuppföra 
det gamla “Kola-spåret”, som förr 
användes när man fyllde kol i loken. 
Arbetet har i huvudsak utförts på 
gammalt vis, med handkraft och det 
över 100 m långa spåret är nu näst in-
till färdigt. 

Föreningen har två ånglok från 
1916 och 1917, tre diesellok från 
1950-talet, samt ett antal vagnar från 
30-tal och 60-tal. Det finns också 
några godsvagnar från sekelskiftet 
och framåt i varierande skick.

Föreningen har drygt 250 med-
lemmar varav ett tiotal är aktiva eld-
själar och träffas regelbundet för att 
underhålla och förbättra museet. 

Då föreningen delar spår med or-
dinarie trafik får de aktiva medlem-
marna genomgå utbildningar och 
kurser i säkerhet och trafikförord-
ningar.

Då kungaparet besökte Halland 
med anledning av Kungens 40-års-
firande som regent fick Landeryds 
Järnvägsförening den stora äran att 
köra kungaparet till Torup där de 
skulle äta lunch på Torups gästgiva-
regård. Det var en stor dag för fören-
ingen som de sent kommer att glöm-
ma. Kungen var mycket intresserad 
och ställde många frågor. 

Föreningen gör olika resor för 
allmänheten, varav vissa är årligen 
återkommande. Framför allt har man 
kört till olika marknader. Under vå-
ren gick det ett par resor till Burse-
ryds marknad och nästa resa går i 
augusti till Bredaryds marknad. Det 
stora dragplåstret är ändå Tågda-
garna som går av stapeln första hel-

L a n d e r y d s  J ä r n v ä g s m u s e u m
En resa i tiden
Text: Magnus Schulz, Evelina Håkansson
Foto: Bengt-Olof Lövgren, Magnus Schulz, Evelina Håkansson, samt privata profilbilder

Gänget i samband med “Kungakörningen”
Bakre raden: Tobias Johansson (BJs), Markus Jakobsson (BJs), Jan-Olof Osbeck, Lisa Mela Svärd, 
Magnus Schulz
Mellersta raden: Bengt-Olof Lövgren, Bo Frylestam, Bo Ljungstedt, Thomas Börjesson (BJs), 
Anders Enkvist, Krister Engström, Markus Johansson
Främre raden: Hans Gustavsson, Jan-Erik Gullberg, Göran Johansson, Göran Holmbergh, 
Göran Odenfalk, Erik Fritzon, Peter Folkesson, Sittande: Uffe Bergqvist
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gen i september varje år. Då går det 
flera resor från Landeryd till Torups 
marknad och till Smålandstenars 
marknad. Det går även att ta tåget till 
Burseryd som har olika tillställningar 
och aktiviteter. Tågen går också mel-
lan Torup och Hyltebruk. 

2012 års Tågdagar besöktes av om-
kring 3000 personer, och var lite av 
en folkfest. Företagarna i Landeryd 
passade då på att visa sina verksam-
heter, musikunderhållning fanns på 

plats och  veteranfordon av olika slag 
fanns att beskåda i byn. 2013 kom-
mer Tågdagarna även besökas av pro-
jektet körgillet. Under Tågdagarna 
har Landeryds Järnvägsmuseum be-
sök av föreningen Klippans veteran-
järnväg från Skåne och Bergslagernas 
Järnvägsällskap (BJs) från Göteborg 
som också är med och kör under da-
garna. 

Samarbetet med Bergslagernas har 
varit stort och betydelsefullt ända 
från Landeryds Järnvägsmuseés start. 

En annan återkommande resa  går 
till Lisebergs julmarknad i mitten av 
december. Resan går först till Halm-
stad och sedan kör Bergslagernas vi-
dare till Göteborg. Tåget stannar då 
på Lisebergs hållställe knappt 200 m 
från Lisebergs entré. Med på resan 
finns också en cafévagn där det ser-
veras glögg och lussebullar m.m. 

Vill du veta mer? 
Nästan varje lördag har fören-

ingen arbetsdag och då finns det 
möjlighet att gå in och titta i stallet. 

I mån av tid kan stallet också öpp-
nas efter överenskommelse. Arbets-
dagarna läggs upp på facebooksi-
dan Landeryd Järnvägsmuseum och 
på hemsidan, www.landeryd.org.  
Styrelsen går även att kontakta på 
mail: styrelsen@landeryd.org. Besök 
gärna också www.tagdagarna.se.

 Kom och sjung i Hylte

Kom och åk veterantåg!
Olika sorters ånglok & diesellok.
Musik, utställningar och underhållning.

Välkommen till Landeryd!

tagdagarna.se

Är du nybörjare eller proffs? Sjung och upplev med en kändis och 
människor från hela Sverige under 4 dagar i Hylte.

Gå in på körgillet.se och anmäl dig, dina 
vänner eller en hel kör redan idag. 

Gilla körgillet på Facebook

TÅGDAGARNA I LANDERYD 7-8 SEPTEMBER 2013

Välkommen till en feelgood-helg 
med körsång i centrum

Markus 
Johansson
ordf.

Styrelsen:

Magnus Schulz
sekr.

Krister Engström
kassör

Anders Enkvist
suppl.

Lisa Mela Svärd
suppl.

Erik Fritzon
suppl.
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Fiberfebern når nya 
höjder!
Text: Johan Edenholm

Anmälningarna till Långaryds Fi-
berförening formligen rasade in på 
slutet och när det gäller bidragen så ser 
det ut som att vi kommer upp i drygt 6 
miljoner totalt! Vi hoppades på att det 
skulle bli ett stort intresse för det här 
med fiber, men vi har överträffat för-
väntningarna rejält och det är vi oer-
hört glada över, just nu är 372 fastighe-
ter anmälda!

Det vi jobbar med för tillfället är 
markavtalen för de marker där kana-
lisationen/kablaget ska dras fram plus 
att vi ske ge oss på samråd med E-on, 
Trafikverket och framförallt Läns-
styrelsen. Vi visste att det skulle bli 
ett stort arbete och nu när vi ser alla 
kartbilder och avtal som ska skrivas på 
inser man verkligen hur stort det här 
projektet är. 

För att projektet ska vara genomför-
bart utgår ingen ersättning för att man 
upplåter sin mark för kabeldragning. 
Vi hoppas att alla ser fördelen i det 
här projektet så att avtalsskrivningen 
går smärtfritt. Efter att markavtalen är 
skrivna kommer vi att begära in offer-
ter på genomförandet, därefter kom-
mer vi att ha en stämma där vi presen-
terar kostnaden så att alla medlemmar 
kan ta ställning till om man vill vara 
med eller inte. Vår förhoppning är att 
vi får ett bra upplägg och en kostnads-
bild som är rimlig så att det bara är att 
sätta igång att gräva.

Hur var det nu med målet att se Kalle 
Anka via fibern på julafton? 
Hinner vi? 
Än har vi inte gett upp det målet, vi kör 
så det ryker!

Kolla in på www.fiberriket.se 

där finns våra kontaktuppgifter

Vad händer i projektet?
Text: Sofia Lindstedt, Bilder: Anna-Stina Moberg Svensson

Världens släktbygd
Här kommer en rapport om läget i 

projektet Långaryd – Släktbygd med 
anor mot framtiden. Vi har valt att 
kalla bygden för Långaryd Världens 
släktbygd. Med namnet vill vi visa att 
Långarydssläkten finns i hela världen, 
i alla världsdelar men också att det 
är världens största utforskade släkt. 
Namnet kan också betyda Världens 
(bästa) (största) (häftigaste) släktbygd. 
Så, välkommen till Världens släktbygd! 
En viktig del av projektets utseende 
är symbolerna som är framtagna av 
Anna-Stina Moberg Svensson (anna-
salster.se). Vi vill tacka Anna-Stina för 
allt arbete som hon har lagt ner! Vi är 
väldigt nöjda och glada över resultatet. 

Nyarpslägret
Den 16-18 augusti har vi planerat 

för Nyarpsläger. Upplägget är under 
planering just nu, men inbjudan har 
redan gått ut till Landeryds skola och 
finns på www.hylte.se. Schemat är 
späckat med utomhusaktiviteter. An-
mäl dig nu!  

Guideutbildningen
Den första delen av Guideutbild-

ningen har redan hållits, den 15 maj 
och nästa del blir den 3 juni. Guideut-
bildningen är till för alla som är intres-
serade av sin hembygd och för dig som 
vill åta dig guideuppdrag eller som vill 
vara med i dramatiserade visningar, 
som skådespelare. Ett av våra mål är 
att kunna ställa upp med tre drama-
tiserade guideturer under Körgillet. 
Då kommer bussar utgå ifrån evene-
mangsområdet i Landeryd och kom-

mer att göra stopp på olika historiska 
platser i Världens släktbygd. Hör av 
dig om du vill vara med!

Sommarkartan
Sommarkartan som du hitta på 

mittuppslaget i det här numret är 
också en del av projektet. Där har vi 
lyft fram platser som är intressanta för 
Långarydssläktingar, men också för 
turister i övrigt. På kartan finns gårds- 
och bynamn med, vilket kan vara en 
hjälp för den som är ute efter att söka 
sina rötter. Vi har avgränsat kartan till 
att omfatta Världens släktbygd, men vi 
ville också ha med intressanta platser 
i omnejden, därför hänvisar vi till be-
söksmål i andra orter i Hylte kommun. 

Projektet på Internet
Gilla oss på facebook.com/langaryd 

och håll gärna koll på projektets egen 
hemsida www.langaryd.se/langaryd.

 
Här får du nyheterna om projektet di-
rekt, och kan också vara med och på-
verka.

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

www.langaryd.se/langaryd
Gilla oss på facebook! 
www.facebook.com/langaryd

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











H i s t o r i e c a c h i n g
Text: Birgitta Holmén

Har du provat på att leta efter histo-
riska minnesmärken med GPS? Om 
inte så prova nu! 

I rutan här nedan hittar du kartkoor-
dinater till den plats vi valt ut till detta 
nummer av SOCKENBUDET.

Sök upp platsen med hjälp av din 
mobil eller låna en GPS-apparat av 
Hembygdsföreningen genom Roland 
Högberg, Nyarp tel 0371-46108 eller 
Holméns i Nissaryd, tel 0345-13012 el-
ler 13010.

På platsen finner du en del av Långa-
ryds rika sägenskatt och dessutom en 
loggbok där du kan skriva ditt namn 

och telefonnummer så har du chans 
att vinna en valfri Långarydsbok. Den 
1 augusti plockar vi in loggboken och 
förrättar dragning. Vinnaren presen-
teras i nästa nummer av SOCKENBU-
DET. 

Här finns skatten:

Enligt VGS 84: 57  01. 867,  13  20. 098

Ett stort tack till ...

... alla som hjälpt till i bygde-
gården med första delen av vårt 
Leaderprojekt.

Jonas Carlsson som gjort han-
dikapptoaletten fin. 

Magnus Gullberg som hjälpt 
till med snickerier. 

Jens Bøggild, Elisabeth 
Bengtsson och Kjell Runemyr 
och Bygdegårdsföreningens sty-
relse som hjälpt till med målning 
och städning.

Långaryd-Landeryd i Samverkan.

Tack! 

alla som skänkt grejer 
och handlat på vår lopp-

marknad och tack till alla som 
hjälpt till med försäljning och 

städning. 
Bygdegårdsföreningen

Vill du tacka någon? 
Hör av dig till 

SOCKENBUDETS redaktion.

Vill du som bor utanför 
Långaryds socken 

prenumerera på SOCKENBUDET?

Betala 100 kr till 
BG: 5400-3819, 

så får du 4 nr/år hem i 
postlådan. Meddela redaktionen 

ditt namn och adress. 
Vill du ge bort en prenume-
ration som present så kan vi 

ordna presentkort.

Tack!

till dem som 
har städat vägarna 

i Landeryd och Långaryd, 
samt till dem som anordnat 

Trimcyklingen.

Vå r a  v i n n a r e
Text: Petter Bäckman, Bild: Lennart Borg

Vi i Sockenbudsredaktionen vill 
lyfta fram personer som genom vinster 
i olika tävlingar bidrar till att sätta vår 
bygd på kartan. För att inte missa nå-
gon vinnare tar vi tacksamt emot tips!

Lennart Borg i Gassljunga vann i 
slutet av mars en tävling organiserad av 
Fototävling.nu. Temat för tävlingen var 
”fånga ett ögonblick” och det får man 
verkligen säga att Lennarts bild Hu-
vudlöss gör. Därför utsågs den till vin-
nare bland de 551 bidragen i tävlingen, 
vilket motiverades så här av juryn:

”Folkets favorit och även den bästa 
bilden enligt juryn. Riktigt bra rent 
tekniskt med perfekt skärpa och fin 
komposition där ormen ringlar sig in 
i bilden. Fotografen har gjort helt rätt 
och valt kort skärpedjup, utan vilket 
bilden hade blivit för rörig. Slutligen 
det absolut häftigaste ögonblicket som 
fångats bland finalisterna. Vi är riktigt 
nyfikna över att höra mer om hur det 
gick till när bilden togs i den komman-
de intervjun. Bra fångat och grattis till 
förstaplatsen!”
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K A L E N D A R I U M  LÅNGARYD/LANDERYD JUNI - SEPTEMBER 
3/6 kl 16:30 

Guideutbildning: Rundtur i Landeryd. Håkan Nord-
mark från Smålands museum berättar om Småland 
som gränsbygd och böndernas historia. 
Anmäl dig till sofia.lindstedt@langaryd.se,  
tel: 070-616 36 82

6/6 kl 10 

Byaslaget, brännbollsturnering på Klockarevallen, 
firande av nationaldagen och dragning av vinnare i 
årets trimcykling.

6/6 kl 14 - 18 

Smålandssjörikedagen på Tiraholm.

11/6 kl 17 

Historisk vandring i Boarp. Samling vid Byhuset. 
Delvis per bil och korta vandringar. Medtag fika.

12/6 kl 9 

Skolavslutning i Landeryds kyrka.

15/6 

Lisebergsresa med samhällsföreningarna, anmälan 
till anna.roos@langaryd.nu.

20/6 kl 09 

Lövbrytning till midsommarstången. Samling vid 
Jansbergs hembygdsgård.

20/6 kl 18 

Midsommarstången vid Höstro lövas. Vi hjälper till-
sammans till med att plocka blommor, göra kransar, 
löva stången och slutligen resa Midsommarstången.

21/6 kl 14.30 

Midsommarafton. Dans kring midsommarstången 
vid Höstro. Fika, lotterier och fiskedamm. 

30/6 kl 18 

Sommarmusik i Landeryds kyrka. Se församlings-
bladet. 

30/6 

Internationell familjedag på Lindekullen. Byg-
gnadsvård, barnmat/lekläger, fika, hantverkslabb, 
dansuppvisningar.

14/7 kl 18 

Sommarmusik i Långaryds kyrka. Se församlings-
bladet.

27/7 kl 09 

Slåtter i Jansbergs Hembygdspark. Du bjuds på fika 
och lunch som tack för hjälpen.

28/7 kl 18 

Sommarmusik i Landeryds kyrka. Se församlings-
bladet.

31/7 kl 19 

Allsångskväll på Lindekullen. Medtag gärna stol. 
Allsångsledare är Roger Lindroth från Landeryd m fl.

4/8 kl 10 

Hantverkskurser i Jansbergs hembygdspark. Gamla 
tekniker. Anmälan till Studieförbundet Vuxenskolan 
tel 0345-717 07 eller Birgitta Holmén tel 0345-130 10.

4/8 kl 14 

Hembygdsfest i Jansbergs hembygdspark. 
Hembygdsföreningen 75 år. Hantverksutställning, 
dansuppvisning, musik mm. Kaffe och tårta.

7/8 kl 19

Allsångskväll på Lindekullen. Medtag gärna stol. 
Allsångsledare är Roger Lindroth från Landeryd m fl.

14/7 kl 18 

Sommarmusik i Långaryds kyrka. Se församlings-
bladet.

17/8 kl 16 

Allsångskväll på Lindekullen. Medtag gärna stol. 
Allsångsledare är Roger Lindroth från Landeryd m fl.

16 - 18/8 

Nyarpsläger för barn och ungdomar.  
Anmäl dig senast 24/6!

18/8 kl 14 

Friluftsgudstjänst i Jansbergs hembygdspark.

20/8 kl 17 

Historisk vandring i Fängsjö. Samling uppe i byn. 
Medtag fika.

31/8 

Cykelfest i Långaryd och Landeryd. Anmäl dig till 
Camilla 070-669 62 45 eller Monica 070-589 56 19

5 - 8/9 

Körgillet. Detaljprogrammet kommer i nästa 
SOCKENBUDET.

7 - 8/9 

Tågdagarna i Landeryd. Detaljprogrammet kommer i 
nästa SOCKENBUDET.

10/9 kl 17 

Historisk vandring i Norra Landeryd. Samling vid 
kyrkan. Medtag fika.

14/9 

Bussresa till Smålandsstugan i Göteborg och Derome 
Trä & Industrimuseum. Se särskild ruta.

28/9 

Preliminärt datum för Ankrace i Landeryd. Försälj-
ningen av ankor börjar omkring 1/8.

15/9

Tipspromenader i Landeryd börjar, därefter varannan 
söndag. 

Utsikt

Se vad man kan uppleva bara genom 
att titta ut genom fönstret.

Denna syn fångade Jens Larsen, 
Höljeryd, en kall vinterdag. Havsörnen 
fick sig en måltid på ett dött vildsvin 
som hade fastnat i isen. Kråkan ser av-
undsjukt på.
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Församlingsblad
för Långaryds och Unnaryds Församlingar

Påvens nya kors
 

Som många av er redan vet, så 
är vår kontaktperson i vänförsam-
lingen en skicklig konstnär som 
heter Christian. Men hur skicklig 
och berömd han faktiskt är gick 
inte upp för mig förrän runt den 
20 mars. Det är nämligen så att 
när Lutherska världsförbundet (en 
sammanslutning av 140 lutherska 
kyrkor världen över, bland andra 
Svenska kyrkan) skulle uppvakta 
den nye påven Franciskus, vad 
valde de som gåva då? Jo, ett av 
Christians fina kors! Ungefär ett 
sådant kors som hänger i både 
Långaryds och Landeryds försam-
lingshem. Nu hänger alltså ett av 
Christians kors någonstans bland 
verken av da Vinci och Botticelli i 
Vatikanen. Det är i alla fall vad jag 
brukar fantisera om när jag ser på 
mitt kors i köket i Remma.                                     

Petter

Betraktelse

Första dagen på sommarlovet, 
visst minns du hur det kändes?

Ett oändligt antal sommardagar 
som låg orörda framför dig. Dagar 
som skulle fyllas av lek och kompi-
sar, cykelturer, bad i närmaste sjö, 
jordgubbsätande och gräsfläckar 
på knäna. 

Som vuxen kan det ibland vara 
svårt att riktigt släppa fram den 
känslan, vi har så många måsten 
som ställer sig i vägen. Gräset ska 
klippas, rabatten ska lukas, semes-
terresan ska planeras och fönstren 
ska målas.

Det är så det är att leva, bli vux-
en och ta ansvar.

Men tänk om vi denna som-
mar vid åtminstone några tillfällen 
skulle våga släppa en aning på det 
vuxna och förståndiga? Strunta i 
ogräset och istället packa fikakor-
gen och åka på picknick? Låta de 
smutsiga fönstren vara och istället 
gå ut och plocka några blommor? 
Låtsas att gräsklipparen är sönder 
och istället lägga oss på gräsmat-
tan och titta på molnen som far 
förbi?

Det kan bli sommarens finaste 
stunder. Sådant vi kan plocka fram 
och minnas med glädje i novem-
ber.  För det är inte alltid det vi i 

förväg tror som blir de bästa min-
nena. Kanske är det den där från 
början till synes misslyckade som-
mardagen med hällregn från en 
jämngrå himmel du kommer att 
minnas. Hur du satt ensam och ku-
rande i ett tjärdoftande båthus och 
såg ut på vattnet och diset. Och 
hur där kom en tanke, en insikt. 
Känslan av att livet inte blir bättre 
än så här och att det är alldeles till-
räckligt. Så kan det vara. 

Att se det stora i det lilla. Att se 
det lilla i det stora. Kanske är det 
just detta som är att vara barnslig? 
Kanske är det vad Jesus menar då 
han säger:

”Sannerligen, om ni inte om-
vänder er och blir som barnen 
kommer ni aldrig in i himmelriket. 
De som gör sig själva små som det 
här barnet är störst i himmelriket.” 
(Matt 18:3-4)

Och en dag är vi där. I det eviga 
sommarlovet och med ett oändligt 
antal orörda sommardagar framför 
oss. Oj, vad vi ska bada och cykla 
då!

Med önskan om välsignade 
sommardagar så som de gestaltar 
sig i ditt liv, just här, just nu.

Karina Johansson, 
ordförande i Långaryds kyrkoråd
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Hyltebruks pastorat

Som ni kanske har hört talas om så pågår det en 
pastoratsreglering. Från och med den 1 januari 2014 
kommer nuvarande Långaryds pastorat och Färgaryds 
pastorat att tillsammans bilda Hyltebruks pastorat. 
Det här sammangåendet sker för att stärka försam-
lingarna och för att resurserna ska räcka till våra vik-
tiga verksamheter. Redan idag har vi ett samarbete 
mellan pastoraten – Långaryds pastorat ”hyr” en del 
av kyrkokamrerstjänsten i Färgaryd och under våren 
har församlingsassistenten Petter varit utlånad en del 
timmar till Färgaryd.

Förtroendevalda från båda pastoraten arbetar för 
fullt med att komma fram till vilka tjänster som be-
hövs i det nya pastoratet. Hur bygger vi en organisa-
tion som på bästa sätt kan stötta församlingarna och 
där våra anställdas kompetenser tas till vara? Precis 

som tidigare är tanken att vi som bor i församlingarna 
ska veta vem som är ”våran” präst, diakon, kyrko-
musiker etcetera. Men till detta kommer fördelarna 
med ett större arbetslag, till exempel att man i större 
utsträckning kan täcka upp för varandra vid vakanser 
och sjukdomar. Det är också värdefullt att man har 
kollegor inom samma yrke som man kan utbyta erfa-
renheter och bolla idéer med.

En omorganisation av den här typen väcker förstås 
många frågor och funderingar och fortfarande är det 
många lösa trådar som ska knytas samman på rätt 
sätt. Men vi kan vara trygga i att de förtroendevalda 
som arbetar med de här frågorna vill församlingarnas 
bästa. Har du frågor om sammangåendet är du varmt 
välkommen att ställa dem till våra förtroendevalda 
och anställda som svarar efter bästa förmåga.

Barn från Unnaryds, Färgaryds och Långaryds 

församlingar som sjunger efter ett gemensamt 

läger i Kulltorp. De sjunger:

Jag går på livets väg. Jag går på livets väg.

Där kan allting hända, men jag kan va’ trygg.

För Gud finns över mig och under mig,

framför mig och bakom mig.

Han omsluter mig på alla sidor

och håller mig i sin hand.

De äldres utfärd

De äldres utfärd för pensio-
närer (med respektive) boende i 
Långaryds församling kommer att 
äga rum den 14 juni. Huvudmål 
för resan är Bosjökloster, där det 
pågår en utställning med bland 
annat textilier av Märtha Måås-
Fjetterström, men även skulpturer 
av Åke Holm och målningar av 
Ulrica Hydman Vallien. Ett av de 
utställda föremålen är Långaryds 
kyrkas gamla kormatta, så det är 

extra roligt för oss att komma dit 
och ta del av utställningen.

Buss avgår 7.30 från Långaryds 
församlingshem och 7.40 från 
NTO i Landeryd. Runt 20.30 be-
räknas vi vara hemma igen.

Anmälan görs senast den 10 
juni till Anna-Karin

mobil: 072 238 20 23
e-post: anna-karin.samuels-

son@svenskakyrkan.se
eller till Lotta på expeditionen i 

Hyltebruk: 0345-197 40
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Den 15 september är det kyrkoval. 

Då har alla medlemmar möjlighet att påverka för-
samlingarnas verksamhet under de kommande fyra 
åren. Här följer några frågor och svar om kyrkovalet.

Vem får rösta i kyrkovalet?
Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och fyl-

ler 16 år senast på valdagen har rösträtt i kyrkova-
let. Dessutom ska man vara folkbokförd i Sverige när 
röstlängden fastställs (den 1 augusti 2013). Röstkor-
ten kommer i brevlådan runt den 28 augusti.

Vad väljer man till?
Valet sker på tre olika nivåer – kyrkomötet (Svens-

ka kyrkans ”riksdag”) stiftsfullmäktige (Sverige är in-
delat i tretton stift och vi bor i Växjö stift, som omfat-
tar Småland och Öland) samt kyrkofullmäktige som 
kommer att leda det nya Hyltebruks pastorat. Kyrko-
fullmäktige utser sedan ett gemensamt kyrkoråd för 
pastoratet (det som tidigare hette kyrkonämnd) och 
församlingsråd för respektive församling (tidigare kyr-
koråd).

Var och när kan man rösta?
På valdagen kommer det att finnas vallokaler i 

Landeryds och Unnaryds församlingshem. Dessa 
har öppet 9–11, 12–14 samt 18–20.

Dessutom kan man rösta i Jälluntofta försam-
lingshem 10.30–12.30 och i Långaryds försam-
lingshem 14–16.

Förtidsrösta kan man göra på pastorsexpeditio-
nen i Hyltebruk enligt följande:

2 september  10–12 13–16
3 september  10–12 13–16 17–20
4 september  10–12 13–16 17–20
5 september  10–12 13–16

6 september  10–12 13–16
9 september  10–12 13–16 17–20
10 september 10–12 13–16 17–20
11 september 10–12 13–16

Man kan även förtidsrösta i Unnaryds försam-
lingshem:
4 och 10 september 17–20 
samt 5 och 9 september 9–12.
På valdagen finns även möjlighet att rösta i försam-
lingshemmen i Femsjö och Hyltebruk.

Den som inte har möjlighet att ta sig till någon val-
lokal kan brevrösta eller rösta via bud. För mer in-
formation om detta – se röstkortet!

Kan man personrösta?
Ja, det kan man. Man kan kryssa de tre personer 

som man helst vill få valda. En kandidat som får till-
räckligt många kryss klättrar uppåt på listan och får 
större chans att få ett mandat.

Varför ska jag gå och rösta?
Kyrkovalet är din chans att påverka vad vi ska ha 

för verksamhet i vårt pastorat under de kommande 
åren. (Även om du förstås kan påverka på en massa 
sätt mellan valen också.) Höstens kyrkoval är extra 
viktigt eftersom vårt pastorat går samman med Färga-
ryds pastorat den 1 januari 2014. Sammansättningen 
i kyrkofullmäktige kommer att ha betydelse för vilka 
verksamheter som utvecklas, finns kvar eller försvin-
ner. Med din röst kan du värna kyrkokören, Tisdags- 
och Torsdagsklubbarna, Stor och liten och Sopplun-
cherna. Vad är viktigt att satsa på inom diakonin? Är 
det viktigt att det finns anställda med arbetsplatser ute 
i församlingarna eller är det bättre att alla sitter på 
ett ställe? Vilket slags gudstjänster ska vi fira och hur 
ofta? Alla de här frågorna avgör du med din röst. 

Och kom ihåg att en oanvänd röst är detsamma 
som en röst på de som tycker tvärtemot!

Hela Hyltebruks pastorat utgör en valkrets vil-
ket innebär att om många i Långaryd och Unna-
ryd går och röstar, så får vi större möjlighet att 
påverka det nya pastoratets framtid.

Mer information om kyrkovalet hittar du på 
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval samt på ditt röstkort. 

Har du frågor om kyrkovalet kan du kontakta:
Svenska kyrkans informationsservice: 
info@svenskakyrkan.se eller 018-16 96 00
Eller Långaryds pastorat – se kontaktlistan längst bak 
i Församlingsbladet!
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 Juni

söndagen den 2 juni
Första söndagen efter Trefaldighet – Vårt 
dop

9.30 Söndagsbön i Landeryds kyrka, kyrk-
värdarna. Kyrkkaffe

11.00 Högmässa i Unnaryds kyrka, Berndt 
Olsson.

16.00 Musikgudstjänst i Långaryds kyrka, 
Berndt Olsson. Långaryd-Landeryds kyr-
kokör avslutar terminen tillsammans med 
Reftele kyrkokör.

onsdagen den 5 juni
8.30 Morgonmässa i Långaryds kyrka, 
Berndt Olsson.

söndagen den 9 juni
Andra söndagen efter Trefaldighet – Kal-
lelsen till Guds rike

9.30 Gudstjänst i Jälluntofta kyrka, Sven 
Hagberg.

18.00 Mässa i enkelhet i Landeryds kyrka, 
Sven Hagberg.

onsdagen den 12 juni
9.00 Torgandakt i Unnaryds församlings-
hem, Berndt Olsson.

9.00 Skolavslutning i Landeryds kyrka, 
Anna-Karin Samuelsson

söndagen den 16 juni
Tredje söndagen efter Trefaldighet – Förlo-
rad och återfunnen

9.30 Gudstjänst i Unnaryds församlings-
hem, Petter Bäckman

11.00 Högmässa i Långaryds kyrka, Berndt 
Olsson.

18.00 Söndagsmusik i Landeryds kyrka, 
kyrkvärdarna. Ungdomskören medverkar.

onsdagen den 19 juni
14.30 Mässa på Höstro, Berndt Olsson.

lördagen den 22 juni
Midsommardagen – Skapelsen

10.00 Friluftsgudstjänst på Nissaryds skans, 
Sven Hagberg. Jörgen Arvidsson spelar fiol.

11.00 Friluftsgudstjänst på Skyttepaviljong-
en i Jälluntofta, Rune Bolmblad.

16.00 Friluftsgudstjänst i Hembygdsparken i 
Unnaryd, Sven Hagberg.

söndagen den 23 juni
Den helige Johannes döparens dag – Den 
Högstes profet

11.00 Gudstjänst i Unnaryds församlings-
hem, Berndt Olsson.

18.00 Högmässa i Landeryds kyrka, Berndt 
Olsson.

söndagen den 30 juni
Apostladagen – Sänd mig

11.00 Högmässa i Unnaryds församlings-
hem, Sven Hagberg.

18.00 Musikgudstjänst i Landeryds kyrka, 
Petter Bäckman. New Orleans Jazz Cats, kl 
16 utställning med veteranfordon.

 Juli

onsdagen den 3 juli
14.30 Gudstjänst på Höstro, Berndt Olsson.

söndagen den 7 juli
Sjätte söndagen efter Trefaldighet - Efter-
följelse

9.30 Mässa i enkelhet i Långaryds kyrka, 
Berndt Olsson.

11.00 Gudstjänst i Unnaryds församlings-
hem, Sven Hagberg.

18.00 Musikgudstjänst i Jälluntofta kyrka, 
Berndt Olsson. Sommarens toner med 
Maria Nilsson och Petra Dyesson, kl 16 
kyrkogårdsvandring.

onsdagen den 10 juli
9.00 Torgandakt, Berndt Olsson.

söndagen den 14 juli
Kristi förklarings dag – Jesus förhärligad

11.00 Högmässa i Unnaryds församlings-
hem, Sven Hagberg.

18.00 Musikgudstjänst i Långaryds kyrka, 
Petter Bäckman. Sommarmusik i folkton 
med Ninni, Leif och Alma Carr, kl 16 utställ-
ning med gamla musikinstrument.

onsdagen den 17 juli
14.30 Mässa på Höstro, Berndt Olsson.

söndagen den 21 juli
Åttonde söndagen efter Trefaldighet – 
Andlig klarsyn

10.00 Högmässa i Landeryds kyrka, Berndt 
Olsson.

18.00 Musikgudstjänst i Unnaryds försam-
lingshem, Berndt Olsson. Söder med Anna-
Karin Andersson och Fredrik Ohlsson, kl 16 
utställning med olika alster i hardangersöm. 
Kyrkoherde Berndt Olsson avtackas.

söndagen den 28 juli
Nionde söndagen efter Trefaldighet – Goda 
förvaltare

11.00 Högmässa i Jälluntofta kyrka, Berndt 
Olsson.

18.00 Musikgudstjänst i Landeryds kyrka, 
Berndt Olsson. Karin Bengmark, sång och 
Håkan Brandqvist, piano, kl 16 utställning: 
”Kaffets historia”. Kyrkoherde Berndt Ols-
son avtackas.

onsdagen den 31 juli
14.30 Gudstjänst på Höstro, Petter Bäck-
man.

 Augusti

söndagen den 4 augusti
Tionde söndagen efter Trefaldighet – Nå-
dens gåvor

11.00 Gudstjänst i Unnaryds församlings-
hem, Petter Bäckman.

14.00 Friluftsgudstjänst vid Yttersjöholms 
skola, Bo Gunnar Åkesson. Långaryds norra 
hembygdsförening bjuder på kaffe.

18.00 Musikgudstjänst i Jälluntofta kyrka, 
Petter Bäckman. Vila i musiken med Anders 
Sjökvist, Irene Jönsson och Gunnar Borén, 
kl 16 utställning med förkläden från förr 
och nu.

söndagen den 11 augusti
Elfte söndagen efter Trefaldighet – Tro och 
liv

10.00 Söndagsbön i Landeryds kyrka, 
kyrkvärdarna.

14.00 Friluftsgudstjänst vid bryggan i Tira-
holm, Bo Gunnar Åkesson.

18.00 Musikgudstjänst i Långaryds kyrka, 
Bo Gunnar Åkesson. En sommarhälsning, 
Ylva och Ove Ericsson, kl 16 kyrkogårds-
vandring.

onsdagen den 14 augusti
9.00 Torgandakt i Unnaryds församlings-
hem, Rune Bolmblad.

14.30 Mässa på Höstro, Rune Bolmblad.

söndagen den 18 augusti
Tolfte söndagen efter Trefaldighet – Frihe-
ten i Kristus

11.00 Gudstjänst i Jälluntofta kyrka, Bo 
Gunnar Åkesson.

14.00 Friluftsgudstjänst i Jansbergs hem-
bygdspark, Bo Gunnar Åkesson. Ta med 
kaffekorg!

18.00 Musikgudstjänst i Unnaryds försam-
lingshem, Bo Gunnar Åkesson. Visor, psalm 
och lite jazz med Johannes Dybeck och 
Petra Dyesson, kl 16 kyrkogårdsvandring.

söndagen den 25 augusti
Trettonde söndagen efter Trefaldighet – 
Medmänniskan

9.30 Söndagsbön i Långaryds kyrka, kyrk-
värdarna.

11.00 Gudstjänst i Unnaryds församlings-
hem, Bo Gunnar Åkesson.

17.00 Högmässa i Landeryds kyrka, Bo 
Gunnar Åkesson.

Gudstjänster                   



Gudstjänster                   

Vid söndagsmusiken 
den 16 juni kl 16 
i Landeryds kyrka 

medverkar Ungdomskören.

onsdagen den 28 augusti
14.30 Gudstjänst på Höstro, Anna-Karin 
Samuelsson.

 

 September

söndagen den 1 september
Fjortonde söndagen efter Trefaldighet – 
Enheten i Kristus

10.00 Gudstjänst i Långaryds kyrka, Bo 
Gunnar Åkesson.

14.00 Högmässa i Unnaryds församlings-
hem, Bo Gunnar Åkesson.

Avtackning av 
Berndt Olsson

Vår kyrkoherde 
Berndt Olsson har tyvärr 

valt att lämna oss. 
I samband med 

sommarmusiken i Unnaryd 
den 21 juli och vid 

sommarmusiken i Landeryd 
den 28 juli kommer vi att 
tacka Berndt för den tid 

han har gett oss.

På midsommardagen är 
det traditionsenlig 

friluftsgudstjänst på 
Nissaryds skans kl 10. 

Där medverkar 
Jörgen Arvidsson 
med sitt fiolspel.

Bilder från Världens fest

Den 16 mars ställde Långaryds 
församling för tredje gången till med 
Världens fest i Nyarps bygdegård. 
Det blev en alldeles underbar kväll 
där vi åt gott och mådde gott i gott 
sällskap, samtidigt som vi gjorde 
gott eftersom vi samlade in 17 000 
kronor till vår vänförsamling i San 
Salvador. Tack till alla som gjorde 
detta möjligt – nu låter vi bilderna 
tala!
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Sommarmusik 2013
 

Söndagen den 30 juni 
i Landeryds kyrka
New Orleans Jazz Cats

Spirituals och New Orleans-jazz blandas fritt när västgötarna 

intar sina givna platser och för en kväll gör Landeryds kyrka till 

ett sydstatskapell

Kl 16 är det utställning av veteranfordon. Landeryds syförening 

serverar kaffe och fralla i pausen.

Söndagen den 7 juli
 i Jälluntofta kyrka

Sommarens toner med Maria Nilsson och Petra Dyesson

Kl 16 samlas de som vill vid kyrkporten och går en kyr-

kogårdsvandring med Anders Bertilsson. Diakonigruppen 

serverar kaffe.

Söndagen den 14 juli 
i Långaryds kyrka
Sommarmusik i folkton

Riksspelmännen Ninni och Leif Carr med dottern Alma. Ninni 

har lovat spela på en 1800-talsviolin som tillhört korpralen Erik 

Magnus Svensson från Olshult.

Kl 16 visar familjen Carr sin instrumentsamling i kyrkan. Dia-

konigruppen serverar kaffe.

Söndagen den 21 juli 
i Unnaryds församlingshem

Söder

Anna-Karin Andersson (sång och fiol) är bördig från trakterna 

kring Gislaved och återvänder tillsammans med gitarristen 

Fredrik Ohlsson för att bjuda på ett program med folkmusik i 

både nya och traditionella tappningar.

Kl 16 visar syföreningen olika dukar och annat i hardanger-

söm. Diakonigruppen serverar kaffe.

Söndagen den 28 juli 
i Landeryds kyrka

Karin Bengmark (sång) och Håkan Brandqvist (piano)

I programmet vävs bekanta melodier samman med egna kom-

positioner inspirerade av den svenska naturen.

Kl 16 visas en utställning om kaffets historia och passande nog 

serverar Landeryds syförening kaffe i samband med detta.

Söndagen den 4 augusti 
i Jälluntofta kyrka

Vila i musiken

Cellisten Anders Sjökvist återvänder till sina rötter i Jälluntofta 

tillsammans med Irene Jönsson (sång) och Gunnar Borén 

(piano).

Kl 16 visas förkläden från förr och nu i församlingshemmet. 

Diakonigruppen serverar kaffe.

Söndagen den 11 augusti 
i Långaryds kyrka

En sommarhälsning

Ylva och Ove Ericsson framför ett program med sommar-

sånger.

Kl 16 blir det kyrkogårdsvandring på Gamla kyrkogården med 

Bengt-Åke Andersson i spetsen. Långaryds norra syförening 

serverar kaffe och fralla.

Söndagen den 18 augusti 
i Unnaryds församlingshem

Visor, psalm och lite jazz

Johannes Dybeck (saxofon) och Petra Dyesson (piano)  

avslutar årets sommarmusikserie.

Kl 16 samlas de som vill vid kyrkporten för en kyrkogårds-

vandring med Lars-Olof Svensson. Diakonigruppen serverar 

kaffe.

Sommarmusik 2013

Ännu en sommar bjuder Långa-
ryds pastorat in till sommarmu-
sik under åtta söndagskvällar. 
Musikgudstjänsterna börja kl 18, 
men redan kl 16 kan man dricka 
en kopp kaffe och ta del av olika 
utställningar och aktiviteter i el-
ler utanför respektive försam-
lingshem.

Bidrag till utställningarna

I samband med sommarmusiken i Unna-
ryds församlingshem blir det utställning 
av hardangeralster. Dukar och annat med 
hardangersöm mottages tacksamt i för-
samlingshemmet onsdagen den 17 juli kl 
15-16 och fredagen den 19 juli kl 15-16.
I Jälluntofta församlingshem är det en ut-
ställning med temat ”Förkläden förr och 
nu” i samband med sommarmusiken den 
4 augusti. Förkläden tas tacksamt emot 
före den 1 augusti. För information ring 
Kerstin Bolmblad tel 0371-600 20.

När New Orleans Jazz Cats kommer till 

Landeryd blir det riktigt fullsatt.
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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

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 070 86 72 006

För uppdaterad information 

och trevliga reportage – 

följ vår blogg!      

http://langaryd.blogg.se/
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 Kom och sjung i Hylte

Kom och åk veterantåg!
Olika sorters ånglok & diesellok.
Musik, utställningar och underhållning.

Välkommen till Landeryd!

tagdagarna.se

Är du nybörjare eller proffs? Sjung och upplev med en kändis och 
människor från hela Sverige under 4 dagar i Hylte.

Gå in på körgillet.se och anmäl dig, dina 
vänner eller en hel kör redan idag. 

Gilla körgillet på Facebook

TÅGDAGARNA I LANDERYD 7-8 SEPTEMBER 2013

Välkommen till en feelgood-helg 
med körsång i centrum
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Vad ska du göra 
med ditt kött?

Kanske grilla eller röka en bit, men vem kan göra det?

Jo, det kan vi på Ica Supermarket i Hyltebruk.

Med egen varmrök och grill så � xar vi de � esta sorters kött 

såsom älg, rådjur, vildsvin, lamm, nöt och � äsk mm.

Vi tar däremot inte emot � sk.

Hur gör jag då?

Du lämnar det färskt eller fryst i charken 

mellan kl 8-18 på vardagar.

För vildsvin kräver vi en kopia på trikinprovet.

Vi märker och saltar köttet.

En normal vecka tar det ca 1-2 veckor innan det är klart.

Vid storhelger som jul och påsk tar det 

längre tid pga hög belastning.

Ett tips är att vara ute i tid och sedan lägga 

det i frysen tills du ska ha det.

Välkommen in till oss! 

Daniel och Torbjörn

Ica Supermarket Hyltebruk,

Tel 0345-18650



Välkomna till butik UnnaRum & Långholmens Café!
Som många av er säkert redan vet finns vi 
mitt på torget i Unnaryd i det som en gång i 
tiden var Östens Lanthandel. Miljön bjuder 
på sekelskiftesromantik med tidstypiska de-
taljer som knarrande trägolv, kakelugnar och 
gammal köpmandisk - en inspirerande miljö 
med en blandning av gammalt och nytt.

Hos oss finns hantverk, presenter, konst 
och inredning för dig som gillar den lantliga stilen 
såväl ute som inne. Keramik, textil, smycken, glas och 
järnsmide utgör en del av vårt sortiment. Kika in för 
säsongens nyheter!

Vi är själva förtjusta i gamla prylar och vi har ett rum 
fullt av kuriosa! Unika saker som har levt ett tag och 
kanske är lite kantstötta och slitna är lätta att tycka om. 
Skapa en personlig inredning på gammaldags vis! Hos 
oss har du alltid möjlighet att finna personliga presen-
ter. Kanske något för bröllopsparet eller den nykläckta 
studenten? 

Botanisera gärna en stund ute i trädgården som äntli-
gen börjat grönska såhär i vår- och sommarsol! Passa 
gärna på att ta en fika eller prova på våra populära 
danska smörrebröd på Långholmens Café ute på 
gården!

Vi har ofta hembakat kaffebröd och ibland 
någon annan lättare lunchmat. Vi serverar 
gärna en öl eller ett glas vin till maten!

Kvällstid arrangerar vi ibland evenemang 
där mat och dryck står i fokus, ibland står 
nöje och trevligt sällskap i fokus. Unna dig 
en kall öl på vår trevliga innergård en varm 
sommarkväll.

Nu ser vi fram emot en varm och skön sommar! 

Vi på UnnaRum &  
Långholmens Café  

hälsar dig varmt välkommen in! 

För öppettider och evenemang se vår hemsida  
www.unnarum.se eller hitta oss på  
www.facebook.com/UnnaRum! 

Vi skyltar även utanför när det är något på gång!

Tillbaks på Lingonbacken!

Jag föddes på gården Fällan, Simmarydsnäs 
vid sjön Jällunden. Denna oas har för mig 
o även för min familj varit en fast punkt i 
tillvaron och en lisa för själen.Vi byggde 
ett litet hus för 25 år sen i en skogsbacke 
benämnd Lingonbacken.
Här började jag som 9-åring min affärsbana 
som lingonplockerska. Med Mamma vid 
min sida blev det många hinkar fulla och 
klirr i kassan. Vid samma tid började min 
kreativa ådra ta form när jag upptäckte min 
Farmors söndagsklänning. Ett fantastiskt 
småblommigt tyg, som sönderklippt och 
omdesignat (i smyg) blev till en topp och 
kjol, till mig, sytt på Farmors trampmaskin i 
svart lack med gulddekor.

Efter realexamen i Hylte, ett år som biträde 
i guldsmedsaffär i Gislaved, vidare mot 
Stockholm med Farmors 
trampmaskin i bagaget.
Utbildning till Make-up 
artist och stylist med jobb 
hos vår store hovfrisör Björn 
Axen. Sen hem till bröllop 
i Jälluntofta Kyrka, med 
egendesignad och tillverkad 
brudklänning (fortfarande 
Farmors trampmaskin), 
vidare till Malmö några år och där kom den 
elektriska Husqvarnan in i bilden.
Ödet förde mig tillbaks till guldsmedsaf-
fären i Gislaved som jag tog över o drev i 
28 år. Där var stort fokus på specialdesign 
av vigselringar vilket ledde till Lycka Brud 
och Fest i Värnamo.

Vi har nu landat i fast boende på Lingon-
backen och frysen är alltid fylld med lingon!

Min verksamhet i 
Värnamo är nu begränsad 
till några dagar i veckan.
Jag utför även mycket 
ändringssömnad, uthyr-
ning av högtidskläder till 
män och ger tips och råd. 
Har även viss kärlek för 
vintagemode.
Mode, design, färg och 

form har varit en röd tråd i mitt liv.
Vill alltid tillgodose Din personliga 
stil! 

Och Husqvarnan lever än.
Ring för tidsbokning. Hjärtligt Välkomna!
                    Ann-Britt Rydqvist (född Hjelm)

Telefon

0708-182716
Adress

Lasarettsgatan 10 
Värnamo

Ändringssömnad och inprovn. enl. 
tidsbokning. www.lyckabrudochfest.com
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utökade 
öppettider 
v 26 - 33 

tis-fre 11-18, 
lör 11-14

Lant & Livstilsbutiken i Unnaryd 
Röda Längan, Torget - www.butikpaletti.se

Mode - Hud&Hårvård - Leksaker - Ätbart - Skor - Rengöring
ekologisk och med omtanke om människa och miljö Smålands sjörikedag

6 juni

Välkommen till Smålands sjörikedag 
onsdag 6 juni kl 14.00-18.00 på  
Tiraholms Fisk i Unnaryd
En utemässa vid sjön Bolmen med aktiviteter för hela familjen. 
Företag från sjörikets fyra kommuner visar upp sig. 
Besökare har möjlighet att prova på olika aktiviteter.
En öppen scen med lokala förmågor 
avslutar kvällen.
Läs och ladda ner hela programmet på  
www.sjoriket.se

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

trädvårdsspecialist
www.protrad.se

VÄXTER • KAFFE

Norra Åkershult • Landeryd
www.tradgardsbutik.nu

ÅKERSHULT

TRÄD
GÅRD

NÄRODLADE EKOLOGISKA

GRÖNSAKER
Direkt från odlingarna i Bäck

Stor variation av välkända grönsaker 
och spännande rariteter!

Vi odlar flera hundra sorter - 
säsongens bästa finns i Bäckhästens 

gårdbutik.

Nu finns olika plantor, och efterhand 
fyller vi på med potatis, sallad, 

bondbönor och alla andra grönsaker. 

Välkommen till Bäck /Vidar

Välkommen till
BÄCKHÄSTENS BAGERI & CAFÉ

Nu har vi öppnat för säsongen! 
Grönsakerna plockas från egen odling, 
bröd och bakverk kommer direkt från 

bageriet där vi bakar i vedeldad stenugn.
I år utökar vi gårdsbutiken med nya roliga 

varor!

Caféet är öppet 11 till 18,
söndagar tom. 30 juni.
Midsommar stängt.

Torsdag – söndag: 4 juli till 18 augusti

Välkomna! Kerstin & Sören, Lova & Vidar
0371 63049, 0738464449

www.backhasten.se
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inte kompis 
med tekniken?

Hos oss får du alltid snabb och prisvärd 
service och support av din tv, dator, antenn, 

parabol, surfplatta eller annan teknik.

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

Välkommen att ringa oss på
0345-55 00 00

Vi gör hembesök men det går också bra att lämna in din pryl 
för service på någon av våra verkstäder i Nissaryd eller Varberg.

Ring gärna innan då verkstäderna inte alltid är bemannad.

Välkomna	  den	  6.6	  	  
Small	  Mistakes	  släpper	  loss	  	  Kl	  21.00	  
Bordsbeställning	  0371	  46057	  
Eller	  kom	  ändå.	  
Inträde	  100:-‐	  ,	  Pubmeny	  120:-‐	  inkl	  stor	  stark	  

Välkommen i Jälluntofta 
med sina fina utflyktsmål i det gröna. 

Vandrings/Cykelleden gå förbi Sommarcafè 
Ärnarp, 31083 Unnaryd

www.sommarcafejallunden.hemsida24.se
April-September 2013 : Ti - To - Lö  kl. 13.00 - 18.00

Kaffestugan/Sommarcafè Jällunden

www.jalluntofta.se
info@jalluntofta.se

0371-72010

Välkommen till Jälluntofta
på en dagsutfl ykt eller ta med barnbarnen och täl-
ta. Kommer hela släkten på besök? Vi har 28 stugor 
i olika storlek och standard. Campingen är belägen 
vid Jällundens strand och ger möjlighet till både bad 
och upptäcksfärder i både kanot och båt på sjön. På 
området fi nns minigolf och badmintonbana och två 
lekplatser. Hos oss kan ni också hyra cykel och bara 
någon km bort startar 12 km långa Jälluntoftaleden. 
Det är en vacker van-
dring i omväxlande 
miljö med sevärd-
heter längs leden.  

Storstuga med 6 bäddar
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Catering – servering vid alla sorters fester

Vi är glada att kunna hälsa er Välkomna till Ekhult!
 

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

Systrarna
 i köket

Är du intresserad av att annonsera 
i nästa SOCKENBUDET?
Maila sockenbudet@langaryd.nu  
Eller ring: Birgitta Holmén 0345-130 10,
senast 1/8, 2013

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

Södra Vägen 12
  31083 Unnaryd

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

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

Glad sommar!
OBS! semesterstängt vecka 28 & 29

Salong Nicole
Unnarydsdagen • 10 juli 2013

Unnarydsdagen den 10 juli 
ett fullspäckat evenemang 
med marknad, upplevelser, 
barnaktiviteter, prova-på,
musik och teater från mor-
gon till kväll.  
Håll utkik efter vårt 

programblad!

Hallands Stugservice
Skötsel, renovering och reparation

Telefon: 0371 63 066   Mobil: 076 79 55 242Telefon: 0371 63 066   Mobil: 076 79 55 242

Tele
fon: 0371 63 066  •  Mobil: 076 79 55 242

www.hallandsstugservice.com

service och tjänster till ägare av fritidshus

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.

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
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