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

Nr: 7,  dec 2013 - feb  2014

Tänk att få bo och verka i en 
vacker och livaktig bygd som 
Världens släktbygd! Det är med 
stolthet och tacksamhet som 
jag summerar 2013 och med 
förväntan som jag blickar mot 
2014. Det är en fröjd att arrang-
era aktiviteter och verksamheter 
när vi är många som hjälps åt och 
deltar i det som anordnas. 2013 
minns jag speciellt Nyarpslägret 
med ett 80-tal barn och vuxna 
som tillsammans tillbringade 
två dygn med övernattning i tält 
intill Nyarps bygdegård. För oss 
som var barn senast det begav 
sig var detta en nostalgisk höjd-
punkt – att våra barn gillade att 
vara på läger gör att vi fött en ny 
tradition!

Tågdagarna i Landeryd har 
tagit nya steg och blivit en fin 
folkfest med många tillresta – 
till och med Kungen och Drott-
ningen har i år gästat Landeryd 
för att åka tåg. Under Tågda-
garna var det även premiär för 
Guidade turer i Långarydssläk-
tens fotspår, där vår lokalhis-
toria dramatiserades av lokala 
skådespelare. Fler guidade turer 
kommer till våren för er som 
missade detta eller inte fick plats 
på premiärturerna som blev 
utsålda.

Valborgsfirandet vid Nyarps 
Bygdegård är ännu ett exempel 
på en ny tradition som vi tillför 
dem vi redan har. Med vårtal av 
vår nya präst Mia, körsång av 
kyrkokören och god uppslut-
ning kring Valborgsmässobålet 
hälsade vi våren välkommen. 
Den småregniga Valborgsmäs-
soaftonen byttes till en strålande 
1:a maj, där kören sjöng för 
våren och spexade traditionsen-
ligt i Landeryd. Jag tror att det 
var vår förtjänst – att vi lockade 

fram våren där på Valborgsmäs-
soaftonen.

Om vi gläntar på dörren till 
2014 möts vi av fortsatta aktivi-
teter i Världens släktbygd. Pro-
jektet vill locka fler att bosätta sig 
här och besöka oss. Nästa steg är 
att inventera byggbara tomter, 
där markägare som vill sälja en 

byggbar tomt till någon som vill 
bygga hus ska få hjälp med att 
komma i kontakt med varan-
dra. Tveka inte att kontakta vår 
projektledare Sofia om 
detta låter intressant för 
dig som markägare eller 
blivande Släktbygdsbo. 
Fiberriket, Långaryds 
fiberförening, har under 
2013 lagt ner ett gigan-
tiskt arbete med att pro-
jektera för fiberutbygg-
nad i hela Långaryds 
socken. Minst 11 mil 
kabel och rör hoppas vi 
under 2014 ska grävas 
ner i jorden, så att alla 
medlemmar får tillgång 
till de möjligheter fibe-
ranslutning kan erbjuda. 

40 år efter kommun-
sammanslagningen ser 

Hyltebruks pastorat dagens ljus. 
Långaryds församling tillsam-
mans med Unnaryd, Färgaryd 
och Femsjö församlingar bildar 
från och med nyår ett nytt pas-
torat. 

2014 kommer även att bjuda 
på Valborgsfirande, Nyarpslä-
ger i augusti, Långaryds gam-
meldags marknad sista helgen i 
augusti, Tågdagarna i Landeryd 
första helgen i september, Julba-
sar och alla andra fina aktiviteter 
och arrangemang som vårt rika 
föreningsliv ordnar.

Ett stort tack till alla som 
engagerar sig i våra föreningar, 
kommer på våra evenemang, 
stöttar det vi gör ekonomiskt 
och med ideell tid – utan ER 
hade livet varit fattigare!

En mysig adventstid, God Jul 
och ett riktigt Gott Nytt Spän-
nande 2014 önskar jag er ALLA!

Anna Roos, stolt ansvarig 
utgivare för SOCKENBUDET 
och ordförande i Långaryd-
Landeryd i Samverkan
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L E D A R E N 
Text: Anna Roos Foto: Patrik Roos

15.00 Luciatåg 
16.30 Astrid Lindgrens 
julteater och allsång

Hantverk, matprodukter, chokladhjul 
och mycket mer. Ta med din 
önskelista till tomten! 
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K A L E N D A R I U M 
LÅNGARYD/LANDERYD DEC 2013 - FEB 2014

26/11 kl. 19   

Nomineringsmöte för Långaryds församlings 
Församlingsråd, läs mer i Församlingsbladet och 
särskilt utskick. 
2/12 kl. 18  

Luciatågsövning inför Julbasaren. 
Alla som vill gå med i Luciatåget hälsas 
välkommen. Nyarps bygdegård. 
3/12 kl. 18:30  

Väldens Släktbygd bjuder in till visning av 
investeringarna i Nyarps Bygdegård, mingelbuffé 
och idékväll, se separat ruta.
6/12 kl. 14.30     

Julkonsert med Höstrokören, Höstro. Fika finns att 
köpa, 20 kr. Alla är välkomna! 
7/12 kl. 14-18 

Julbasar med försäljning, servering, Luciatåg och 
teater, se separat annons.
8/12 kl. 18  

Kyrkokörens Julkonsert i Långaryds kyrka 
tillsammans med musikkåren Lyran och 
solister. 
9/12 kl. 18  

SPF Julfest i Nyarps bygdegård. Sång och musik 
med Bo Liljedahl. Anmälan till maten före den 
4/12 till Lilly Holmén 0345-13012 eller Bengt-Åke 
Andersson 0371-46074.
11/12 kl. 14.30  

Filmvisning med Bertil Holmén, Jultema, Höstro. 
Fika.
12/12 kl. 18  

Luciatåg i Långaryds kyrka med elever från 
Landeryds skola.  
22/12 start kl. 16.30-17 

Tomtesmyg i Landeryd, Linnehov. Tomten kommer 
på besök, medtag önskelista. Arr. Landeryds 
samhällsförening och Landeryds GOIF

År 2014
1/1 kl. 16  

Festmässa i Långaryds kyrka. 
12/1 Kl. 15 

Julen dansas ut i Landeryd, samling vid julgranen 
vid affären. Arr. Landeryds samhällsförening.
22/1 kl. 14.30  

Sång och musik med Lennart och Hjördis, Höstro. 
Fika.
22/1 kl 19

Årsmöte med Långaryds syföreningar i Långaryds 
församlingshem.
24/1 kl. 18-21 

Fritidsgård, Nyarps Bygdegård.
5/2 kl. 14.30     

Sång och musik med Angela Lagerkvist, Höstro. 
Fika. 
8/2 kl. 17  

Världens fest i Nyarps bygdegård, se 
Församlingsbladet.
10/2 kl. 18  

SPF Årsmöte i Landeryds församlingshem.
18/2 kl. 15  

Sportlovsaktivitet, NTO-Gården Långaryd. 
Arr. Långaryd-Landeryd i Samverkan. 
19/2 kl. 14.30   

Filmvisning med Bertil Holmén, Höstro. Fika.
20/2 kl. 12

Sopplunch i Landeryds församlingshem. 
22/2 kl. 9.30    

Församlingsfrukost i Landeryds församlingshem, 
läs mer i Församlingsbladet. 
26/2 kl. 18:30 

Filmafton i NTO-gården Långaryd. 
Hembygdsföreningen visar nya och gamla filmer 
från bygdens verksamheter mm.

Text och dikt: Inger Thörnqvist      

Tiden går fort, vi är redan inne i 
advent och årets sista månad. Mina 
tankar inför den här tiden har jag skri-
vit ner i dikten ”Advent”. 

Den är tonsatt av Olof Jigsved.

I Advent

Vi tänder åter julens ljus
och ber om fred på jord
att alla barn i andra land
får gå till dukat bord.

Låt alla sörjande få se
en stjärna som ger tröst
och bombers åska tonas ner
av sång med änglars röst.

En drömmare det är väl jag
när jag ser ljuset tänt,
att tro på under i vår tid
var gång det blir advent.

G ä s t s k r i b e n t

Körens julkonsert
8/12 kl 18 

i Långaryds kyrka

Landeryd-Långaryds kyrkokör 
tillsammans med musikkåren 
Lyran och solister, bjuder på 

julstämning och finstämda toner. 
Under ledning av Rebecka 

Josefsson. 

Tomtesmyg
22/12 kl. 16.30-17 

start från Linnehov

Landeryds samhällsförening 
och Landeryds GOIF hälsar 

alla välkomna till Landeryd på 
tipspromenad med aktiviteter.

Glöm inte önskelistan 
till tomten!

Idémöte 3/12 kl 18.30
i Nyarps bygdegård

Idé- och informationskväll med 
mingelbuffé och glögg. 
Här har du chansen att 

ställa frågor, bidra med idéer 
inför framtiden eller göra en 

intresseanmälan för att medverka  
i projektet. 

Välkommen!
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En talande bild
Man skulle tro att vi befinner oss 

framför en större pejlningsstation. Det 
gör vi egentligen också. Det sparkas 
knappt en fotboll på någon arena i Eu-
ropa utan att Lindbäck ser den. Fem 
olika mottagningsparaboler har kablar 
till hans tvapparat och just hans i hans 
eget rum. Familjetvn är i ett större säll-
skapsrum. 

Locus Amoenus
Huset han och Birgit bor i är egent-

ligen ett sommarhus som de flyttade 
till efter den pensioneringen som bara 
varade ett halvår. Han kunde nämligen 
inte låta bli att återvända till skolan för 
extra fem år. (Tala om att vi skall jobba 
längre.) 

Det var inte en slump att det blev där. 
Huset och trädgården omkring hör 
egentligen till hans släkt. Hans farmors 
föräldrar ägde gården med marken ner 
emot sjön. Läget är det som de gamle 
romarna kallade ett ”locus amoenus” 
ett ljuvligt ställe. Att jag använder latin 
är helt naturligt eftersom hon med sin 
klassiska utbildning har undervisat i 
både grekiska och latin i många år. 

Det har gått med huset som så ofta 
för just de ljuvliga ställen. Romarna 
började med sina lantvillor för som-
marvistelse, men så fort man kunde 
slippa storstadens rök och damm, 
stress och förvirring flyttade man ut på 
landet. Det är precis det som Lindbäck 
tycker är det bästa med Långaryd. 

Idrott och historia
Tekniken på husets gavel speglar 

alltså K.G. Lindbäcks sen många år till-
baka stora intresse för idrott och sär-
skilt fotbollen. Det har inte bara varit 
den personliga glädjen som utövande 
sportsman, intresset har varit till gagn 
för många, i och med att han tog på sig 
uppdraget som ordförande i Långaryds 
Idrottsförening. 

Nu är Lindbäck också en lärd man, 
han har en hel biblioteksflygel till sitt 
hus. Där är böcker från och till ett helt 

liv, plus inbyggd modelljärnväg. Den 
säger han är för barnen, men lura mig 
om inte de vuxna också kör med den. 

Professionellt arbetade han dock 
som matematik- och fysiklärare runt 
om i landet med senare expertis i data. 
Det sista har då kommit vårt samhälle 
till extra stor nytta och det hänger i 
hop med hans sinne för historia. Det 
uppstod kanske när han började släkt-
forska och upptäckte sin vallonske 
förfader med namnet Du Bois vilket 
enkelt kan översättas med Skog. 

Inte var det emellertid en skogsar-
betare som kom till Sverige nån gång 
på 1600-talet men en av de kunniga 
smide- och järnhantverkare som på 
Gustav II Adolfs initiativ genom Louis 
De Geer, själv vallon, kallades till Sve-
rige och som har varit så viktiga för vår 
industri.

Men gamla rötter har Lindbäck i 
Långaryd. Strax till höger innanför 
porten på gamla kyrkogården ser man 
hans farfars och farmors ståtliga grav-
minne: Kronojägaren K.G. Lindbäck 
och makan Emma. Och sen är det sä-
kert en och annan som minns Lind-
bäcks cykelaffär i Nyby. Den var hans 
pappas.

Insatser i lokalsamhället
Det där med data och historia har 

vår hembygdsförening haft särskild 

nytta av i och med att Lindbäck skapa-
de en förteckning över gårdar och torp 
i vår socken. Han fick faktasökandet 
organiserat tack vare sin professionella 
datakunskap. För detta belönades han 
för två år sedan med Åhrenstipendiet 
som Hembygdsföreningen delar ut. I 
motiveringen står: ”För utomordent-
liga insatser i samband med historisk 
forskning, redigering och utgivning av 
byahäften.” 

Vi behöver vår historia och vår mo-
derna teknik för att ta reda på vem vi 
själva är. Vår kommun förstår också 
att värdera denna insats och belönade 
Lindbäck med Hylte Kommuns Kul-
turpris 2012 för just arbetet med bya-
häften. 

Framtiden
Frågar man Lindbäck om vad som 

är viktigt för vår bygd i framtiden då 
skulle han säkert svara Kommunens 
Väl! Jag förnimmer att det var diskus-
sionerna om Höstro versus mycket 
dyrt nybygge för några år sedan, som 
gjorde honom politisk aktiv. I perioden 
2006-10 satt han i Kommunfullmäkti-
ge och än i dag är han aktiv i pensions-
rådet och som ledamot i KVs styrelse. 

Jo, Inger Andersson som pekade på 
Karl-Gustav Lindbäck i föregående 
nummer av Sockenbudet hade rätt: 
Han är bra på mycket, som vi andra 
inte kan.

B Y G D E P R O F I L E N  – 
K a r l - G u s t a v  L i n d b ä c k
Text: Jens Böggild Foto: Petter Bäckman

Karl-Gustav Lindbäck
Ålder: Född 1939 i Nyby, men uppvuxen 
i Gislaved. 
Familj: Gift med Birgit 1976. Barnen 
Anders, Henrik, Peter och Maria har skänkt i 
allt sex barnbarn. Bor efter pensioneringen 
vid Nyarpssjöns strand
Husdjur: Brukar ha katt, men den 
senaste har gått till de eviga musjaktmar-
kerna. 
Utbildning och yrke: Universitet i 
Lund, lärarhögskola i Linköping. Matematik 
och fysik plus data. Har arbetat som gymna-
sielärare i flera kommuner sedan 1970 fram 
till pensioneringen 2000, men åter verksam i 
Gislaved till 2005. 
Intressen: Idrott (fotboll), lokalpolitik 
och lokalhistoria m.m.
Vem vill du läsa om i nästa 
nummer? Vivan Gustafsson i Landeryd.
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Text: Petter Bäckman, foto: Lennart Ekberg m fl

Det är nog många som med nyfiken-
het har sett hur ”Tornhuset” på Nyby 
väckts till liv och snyggats till. I och med 
att LE elektronik flyttar in där fortsät-
ter Nybys gamla tradition som handels- 
och hantverkscentrum att förnyas. För 
det var ju så Nyby började. Under sent 
1700-tal växte ett nytt handelscentrum 
fram i Nyarps by. 

Att Nyby, det vill säga ”den nya byn”, 
växte fram där den gjorde berodde på 
de goda förutsättningarna. Dels fanns 
det infrastruktur eftersom den dåva-
rande Nissastigen korsade vägen från 
Långaryd, dels fanns det vattenkraft 
i form av bäcken som rinner genom 
Nyarp och Nyby. 

Därför växte en mängd olika hant-
verksföretag och butiker fram på Nyby. 
Om dem kan man läsa vidare i Glimtar 
ur Långaryds historia del 3.

Tre affärer på Nyby
Från år 1848 fanns det affärer på 

Nyby, den första började i det hus 
där Lars-Erik Bäckman nu bor. Med 
ett kort uppehåll (1909-1919) drevs 
där affär fram till 1959. 1849 startade 
en affär till i det hus som nu är Sven 
Eklunds bostad. Runt 1915 byggdes 
en ny lokal – tornhuset på Nyby. Där 

drevs affärsverksamheten vidare till 
1979. 

Eftersom Gottfrid Lundberg hade 
öppnat en butik på Nyby 1912 fanns 
det alltså under nära trettio år inte 
mindre än tre affärer på Nyby.

Nya ägare till tornhuset
Sedan 2010 har tornhuset nya ägare, 

nämligen Lennart och Heléne Ekberg. 
Något år tidigare hade de passerat 
huset och Lennart tänkte ”Här kan 
jag tänka mig att bo”. Nu bor de här, 
men det har varit en lång resa eftersom 
huset behövde totalrenoveras. Det är 
fortfarande mycket kvar att göra. 

Det första året såg de till att måla 
och snygga till huset utvändigt. Det 
andra rev de ut allt gammalt på insidan. 
Och det behövdes eftersom huset var 
i sämre skick än de hade trott. Bland 
annat hittade de hussvamp i golvet. 

Lennart och Heléne har gjort det 
mesta själva och därför har det fått ta 
den tid som behövts. 

Det har varit en spännande och läro-
rik resa. I princip varje helg de senaste 
åren har de från fredag till söndag varit 
här, rivit ut, släpat, burit, spikat, spänt 
och skapat nytt. 

Lennart berättar att han har burit på 
en dröm att få göra just detta – reno-
vera och bygga om ett hus från grun-
den.

… via Skärshult
Hur kom det sig då att de hamnade 

på Nyby? kanske någon undrar. Jo, det 
är som så att de sedan ett tiotal år till-
baka har en stuga i Skärshult. I mitten 
av 1990-talet bjöd några bekanta med 
dem till sin stuga där och Lennart och 
Heléne blev förälskade i platsen. 

Sedan dess har de tillbringat varje 
sommar här i olika stugor innan de 
gjorde slag i saken och skaffade en egen 

FÖRETAGSPROFILEN
LE elektronik AB

Nybykrysset under sent 1930-tal. Om någon känner 
igen cyklisterna får de gärna kontakta SOCKENBUDET 
eller Lennart Ekberg.

En renovering av det rejälare slaget var nödvändig.

En paus i arbetet.



5

stuga. De lärde känna en del långa-
rydsbor och kom att tycka allt bättre 
om platsen.

Specialsaker och elektro-
nikutveckling

Vad är det då för elektronik Len-
nart sysslar med? Jo, det handlar 
framförallt om att konstruera olika 
speciallösningar. Det kan till exempel 
röra sig om styrningar av pelletspan-
nor, drift- och övervakningslarm och 
kablage. 

Det finns två spår i detta – å ena 
sidan att utveckla och tänka nytt, 
å andra sidan att laga och få gamla 
saker att fungera ytterligare tio år. 

Efter trettio år i elektronikbran-
schen har Lennart samlat på sig en del 
komponenter som inte längre tillver-
kas, men även kunskap om hur äldre 
maskiner är konstruerade. Istället för 
att köpa nytt kan man alltså vända sig 
till LE elektronik AB och få det lagat. 

Från årsskiftet kommer företaget 
att vara helt långarydsbaserat och nu 
önskar man knyta kontakter och hitta 
nya samarbetspartners. LE elektronik 
AB utgör ett välkommet komplement 
till de företag som redan finns här.

Det finns något i det där med att 
på samma gång konstruera nytt och 
reparera det gamla. Det passar allde-
les utmärkt för den som ska spinna 
vidare på Nybys långa tradition som 
hantverks- och handelscentrum.

Dags att vaska fram byggbara tomter!

Text och foto: Birgitta Holmén

Vårt Leaderprojekt rullar på för fullt 
och nu är det dags att börja söka efter 
byggbara tomter runt om i socknen.

Vi tror att många, särskilt unga 
familjer, gärna vill bygga sig ett eget 
hus och då kanske inte på de ställen 
där kommunen har förberett tomter i 
tätorterna. Därför ber vi nu jord- och 
skogsägare i bygden att tänka till om de 
har någon vacker plats där de kan tänka 
sig att stycka av en tomt. Vi hoppas på 
god respons så att fler kan få möjlighet 
att bosätta sig här. 

Ett liknande upprop gick Långa-
ryds LRF- avdelning och Långaryds 
Hembygdsförening gemensamt ut med 
1978-79 och fick då fram ett tiotal fina 
tomter.

En av de tomter som snabbt blev 
bebyggd var Smedjebacken på Nis-
saryd Gallagård. Redan innan mark-
nadsföringen hade kommit igång fick 
Lisbeth och Bo Larsson reda på att det 
fanns ett par tilltänkta tomter i Nissa-
ryd. De hade då bott ett par år i Hyl-
tebruk men hade börjat se sig om efter 
någon plats där de kunde bygga sig ett 
eget hus och då helst på landsbygden 
runt Hyltebruk eller Smålandsstenar. 
Lisbeth är född och uppvuxen i Norra 
Nissaryd och Bo i Fållinge utanför 
Smålandsstenar.

Efter ett par månaders betänketid 
och planering valdes den tomt som 
kallades Smedjebacken i Södra Nis-
saryd. En nästan triangelformad tomt 
med tre mäktiga ekar och andra stora 
träd.

Det blev full fart med en gång. 
Redan i april 1980 var Bosse i full fart 
med att röja på tomten, men var ytterst 
varsam med de vackra träd som fanns 
där. Snart var bygget igång och den 
11 december kunde Lisbeth, Bo och 
dottern Helena flytta in i sitt nya hem 
och sedan växte familjen med dottern 
Emma och sonen Fredrik.

Hur blev det då, frågar vi nu 33 år 
efter inflyttningen? Bara bra, svarar 
Lisbeth och Bo. Vi har aldrig ångrat 
att vi byggde här. Vi har fin utsikt och 
kan njuta av naturens skiftningar vid 
alla årstider. Härligt att bara sätta på 
sig rätt kläder för årstiden och kliva 
rätt ut i naturen. Här är ju också lagom 
avstånd till servicen i Hylte, vi har stor-
trivts hela tiden.

De konstaterar också att det var 
precis lagom att flytta till byn just då. 
En annan ung familj hade just byggt 
sig ett hus och på flera av gårdarna i 
Nissaryd och Mjälleryd var det genera-
tionsskifte på gång, så snart var det gott 
om både ungt folk och lekkamrater till 
barnen i närheten.

Tornhuset idag.

Är du intresserad av att 
annonsera i nästa 
SOCKENBUDET?

Maila till: sockenbudet@langaryd.nu  
Birgitta Holmén: 0345-130 10
Senast 1 feb 2014!
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G Ä S T K R Ö N I K A 
M i n n e n  f rå n  h e m b y g d e n
Text och teckningar: Alf Löfquist

Det är 67 år sedan jag som 15-åring 
lämnade barndomshemmet i Änghem, 
kallat Ängarna, i Nyarp för att ta värv-
ning vid T1 i Linköping, Kungl. Svea 
Trängregemente. Trots att jag nu är 
bosatt i Linköping återvänder jag 
minst en gång om året till hembygden.

Redan som mycket liten kom jag 
som fosterbarn till August och Amanda 
Karlsson på Ängarna. Det har berättats 
för mig att syster Hildur Branting på 
Höstro en dag kom hem till mina bli-
vande fosterföräldrar och undrade om 
de kunde ta hand om en liten pojke. 
Svaret som hon fick var ”Nog har vi 
bröd till en till”. Trots fem egna barn, 
och senare ytterligare ett, blev jag en i 
syskonskaran. August och Amanda var 
kända för att vara stränga och hålla på 
lydnad och efterlevnad av regler. Trots 
detta fick jag en bestämd men kärleks-
full uppfostran och fast jag väl inte 
alltid var Guds bästa barn upplevde jag 
ofta att de månade mer om mig än sina 
egna barn. Med åren har jag förstått att 
jag kan skatta mig lycklig som kom till 
dessa människor.

I min barndom fanns vid Nyby väg-
skäl tre affärer, Lundbergs, Granaths 
och Konsum. Dessa låg i varsitt hörn 
av fyrvägskorsningen och i det fjärde 
låg gamla skolan. Nyby var således 
på denna tid en central punkt. Här 
fanns också Lindbäcks cykelverkstad. 
Varje vår anordnades Nyby torg på 
ett markområde som tillhörde Hugo 
Eklund. Utöver kreaturshandel fanns 
här diverse knallar. En begivenhet var 
att besöka Helgas kafé nere vid Nissan. 
Här serverades kaffe med hembakat 
bröd och man kunde köpa hemgjorda 
”Olge-Helgekarameller”. Olga var 
Helgas mor, därav namnet på godsa-
kerna. 

Min skolgång påbörjades i Nyby 
gamla skola där jag fick Sigrid Pers-
son som min lärarinna. När så en ny 
skola skulle byggas fick vi tillfälligt gå 
i sockenstugan vid Långaryds kyrka 
där jag hade Agda Larsson från Boarp 

som lärare. Redan som liten vurmade 
jag för motorfordon. Eftersom jag hade 
nära till skolan fick jag traska och gå, 
medan barn som kom längre ifrån fick 
åka skolskjuts. Olle Lundberg på Nyby 
var den som körde skolbarnen. Gissa 
om jag var lycklig när Olle vid några 
tillfällen stannade och jag fick åka 
med i Volvodroskan, i folkmun kallad 
Suggan. När så nya skolan var färdig 
blev Ragnar Björkman vår klassföre-
ståndare. Ragnar var förutom lärare 
också slöjdlärare och kantor i Långa-
ryds kyrka. Under hans ledning hände 
en för mig minnesvärd episod. Då 
mina fosterföräldrar var mycket kyrk-
liga var det ganska självklart att vi barn 
skulle gå i söndagsskolan. Till saken 
hör att Ragnar Björkman haft lektion 
med oss och vid detta tillfälle pratat 
om jordens medelpunkt. För att illus-
trera detta kastade han ett radergummi 
ut i klassrummet med orden:” Där 
detta hamnar, där är jordens medel-
punkt”. Detta tog jag fasta 
på. Efter söndagsskolan, 
följande vecka, samla-
des vi några grabbar vid 
Nyby vägskäl. Då jag ville 
imponera på kompisarna 
tog jag upp en sten och 

kastade den med orden: ”Där den här 
hamnar, där är jordens medelpunkt”. 
KRASCH! Rakt in i glasrutan i dörren 
på Granaths affär. Där låg stenen mitt 
på golvet. Granath var känd som en 
ganska barsk person. I flera veckor 
gick jag omkring utan att våga ge mig 
till känna. Till slut tog jag mod till mig 
och gick upp och knackade på. Med 
gråten i halsen hasplade jag ur mig: 
”Det var jag som kastade stenen”. Gra-
nath tittade på mig och sa: ”Jaså det var 
du, det var ju redigt av dig att säga till”. 
Sedan var det hela glömt, men gissa 
om det var en stor sten som föll från 
mitt bröst. Efteråt har jag fått höra: I 
Granaths affär är jordens medelpunkt. 

Många minnen från min uppväxt 
och livet i övrigt finns att berätta. För 
närvarande håller jag på att dokumen-
tera detta med ett arbete som jag kallar 
”Mitt brokiga liv”. Kanske blir det fär-
digt någon gång.
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H I S T O R I E C A C H I N G
Barnen på Landeryds skola går på skattjakt
Text: Birgitta Holmén 
Foto: Anette Huttu

Ja, det kan vara förenat med en del 
vedermödor när man letar efter en 
cache. 

Särskilt när uppdragsgivarna inte 
tänkt till ordentligt. Den förra fanns 
på platsen för Linnås soldattorp, ett 
stenröse vackert beläget i en beteshage. 
Det var bara det att ett gäng amkor 
med kalvar också fanns i hagen en stor 
del av hösten och då kan det ju bli lite 
besvärligt. 

De yngre klasserna på Landeryds 
skola hade utedag och begav sig på 
skattjakt med moderna tiders skatt-
karta, GPS:en. 

Trots taggtråd och amkor, så kla-
rade Landeryds skolbarn och lärare av 
att hitta cachen. Som lön för mödan 
vinner de boken Långarydsdialekten.

Vi lovar att på nästa plats skall det i 
alla fall inte finnas några tamdjur, så ut 
och sök, du också och lär dig något nytt 
om bygden.

På väg. Amy har koordinaterna på GPS

Vi hittade den!

57  04. 780
13  15. 877

Vill du ge dig ut på ett 
eget skattletaräventyr? 

Om du vill ha chansen att vinna 
en valfri Långarydsbok skriver 

du ditt namn och adress 
i Loggboken 

som du hittar på platsen.
 

Senast 1 februari! 

Här är koordinaterna som visar 
platsen till nästa Historiecache:
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Ett av de mest intressanta 
föremålen i Tiondeboden är 
en liten vagn kallad Bocka-
vagnen.  Namnet kommer 
av att den kunde dras av en 
getabock. Vagnen ägdes av 
Abraham Sjögren som var 
en betydelsefull långarydsbo, 
som vi skrivit om i ett tidigare 
nummer av Sockenbudet. 

År 1910 lät Abraham Sjö-
gren i Bästås göra en vagn till 
sin styvdotterdotter Anna-
Sophie och hennes lekkamra-
ter. Vem som gjorde trävirket 
är vi osäkra på men smeden 
Lundell i Älmeliden gjorde 
beslagen. I boken Glimtar ur 
Långaryds Historia sidan 271 
finns en bild tagen framför 
Bästås 1911 och där lilla Anna-
Sophie sitter i vagnen.

C:a år 1935 fick Sune Karlsson i 
Olshult vagnen att leka med. Hans 
mamma Anna tjänade en tid som piga 
hos Sjögren och på Bästås stod numera 
vagnen till ingen nytta.

När pojkarna blivit lite större gjorde 
de en anordning så de kunde styra den 
med en ratt. Den blev därmed populär 
bland traktens pojkar. De körde en sär-
skild bana vid gården.

Men även pojkarna växte ifrån den 
och den stod ute en lång tid och blev 
därmed förfallen. Ena skakeln hade 
delvis ruttnat och häcken var försvun-

nen. År 2012 tog Sunes bror Karl-Erik 
kontakt och ville skänka vagnen till 
Hembygdsföreningen. Han tyckte det 
var synd att inte ta den till vara. Förut-
sättningen för gåvan var att den skulle 
återställas i det fina skick den var när 
de fick den som leksak.

Men nu uppstod en diskussion om 
man fick reparera den eller om den 
skulle bevaras i det skick den nu var. 
Enligt museipraxis skall äldre föremål 
inte genomgå större renoveringar. Men 
Karl-Eriks vilja var ju att den skulle 
göras i ordning till det skick den var 
när de fick den. Jag tyckte som Karl-
Erik och har därför lagat upp den med 
delvis nya järnbeslag och gjort en ny 
häck enligt bild tagen när den var ny. 
Folke Larsson från Olshult har målat 
den i ursprungsfärgen gulockra, som 
på den tiden var en vanlig färg på 
bland annat fjädervagnar.

Vagnen finns numera i Tiondebo-
den. När ni ser den där så lyft gärna 
av häcken och se att den är en exakt 
miniatyr av dåtidens arbetsvagnar med 
”hunn, klynna och langasås”.

H I S T O R I S K 
T I L L B A K A B L I C K 
Bockavagnen
Text: Bertil Holmén Foto: Sofia Lindstedt

Lyfter man av flaket ser man hur detaljerad vagnen 
är med “hunn, klynna och langasås“.

Bockavagnen framför Tiondeboden. 

Rapport från 
fiberföreningen
Text: Johan Edenholm

Fiberfebern fortsätter 
Det har gått drygt ett och ett halvt 

år sedan vi startade Långaryds Fiber-
förening. Då sa vi att vi skulle gå vidare 
med projektet om minst 100 fastighe-
ter anmäldes. Nu är vi 379 stycken! 
Otroligt! 

Något som känns ännu mera otroligt 
är att vi nu kan gå vidare och påbörja 
den Offentliga upphandlingen. I nulä-
get hoppas vi att flera företag sitter 
och knåpar på sina anbud, så att vi 
kan sprätta dessa anbudskuvert den 10 
december.

Vi får motvilligt erkänna att vi inte 
hinner få klart projektet så att vi kan se 
på Kalle Anka via fiber den här julen. 

Det har varit en lång resa med 
mycket arbete, men nu börjar vi närma 
oss målet. Vi kommer snart att få svar 
på om projektet är möjligt att genom-
föra till en rimlig kostnad. 

Håll tummarna för att vi får ett bra 
besked i samband med anbudsöpp-
nandet, ett positivt besked skulle kvala 
in till årets julklapp.

Vill du följa projektet närmare?

Läs mer på www.fiberriket.se

Tack!
Tack till alla 
markägare som 
upplåter sin mark 
för dragning av 
fiberkabel. 

SOCKENBUDET tar gärna emot 
bidrag via BG: 5400-3819                               

Annonspriserna hittar du på 
www.langaryd.eu 
Där kan du även ladda ner 
SOCKENBUDET som PDF.
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Tack!
Vi vill tacka alla 
barn och föräldrar 
som kommer på 
evenemangen som 
vi anordnar och gör våra 
aktiviteter möjliga! 

Långaryd-Landeryd i 
Samverkan genom 
Anna och Terese

Halloween i Nyarps 
bygdegård 

Ett stort tack!
Kakelmäster Jonas 
Carlsson, Nissaryd, 
för att Du har skänkt 
materialet och arbetet 
till handikapptoaletten i 
Bygdegården. 
Jättesnyggt resultat!  

Bygdegårdsföreningen

Tack!
Ett stort TACK till 
alla som bidrog till 
de fina resultaten vid 
Basaren i Landeryd, 
34 000 kr och 
Missionsauktionen i Långaryd, 
38600 kr. Ett särskilt tack till våra 
ropare Arne Johansson och Ola 
Skoogh. 

Landeryds och Långaryds 
syföreningar

Tack!
Tack Alf för 
föredömligt 
handhavande 
av ekonomi, papper 
och redovisningar. 

Anna och Sofia

Tack!
Tack till alla som 
gick och röstade i 
Kyrkovalet. 
Era röster gör skillnad! 

Långaryds församling

Vill du prenumerera?
Du som bor utanför Långaryds 

socken kan 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 
prenumeration som present så 

kan vi ordna presentkort.
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Stiftelsen Henoch Severin Johansson Donation
Text och bild: Petter Bäckman

Det finns mycket gott i Långaryds 
församling. Trevliga små tillfälligheter 
som ger extra livskvalitet. Egentligen 
är det sällan tillfälligheter – det hand-
lar allt som oftast om att någon har 
tänkt till och gjort en insats för sina 
medmänniskor. En av de här initiativ-
tagarna föddes den 17 augusti 1883 i 
en backstuga som hette Tokahagen och 
låg i Boarp. Pojken döptes till Henoch 
Severin Johansson. 

Fattigdomen i Tokahagen var stor, 
men Henochs mamma Johanna Mar-
gareta såg till att de alltid hade något att 
äta. I tjugoårsåldern lämnade Henoch 
Långaryd och hamnade så småningom 
i Göteborg, där han blev spårvagns-
konduktör. 

Henoch hade ett välutvecklat sinne 
för affärer och under första världskri-
get handlade han med olika varor som 
var svåra att få tag på. Han levde enkelt 
och var sparsam med det han fick in, 
varför sparkontot växte. Med tiden 
började han även intressera sig för 
aktiehandel, något som han visade sig 
ha stor talang för.

Stor donation 
Henochs hjärta klappade för Långa-

ryd i allmänhet och Höstro i synner-
het, där hans mamma hade fått god 
vård under sina sista år. Så när han den 
1 december 1954 skrev sitt slutgiltiga 
testamente bestämde han att hela kvar-
låtenskapen skulle gå till en stiftelse – 
Henoch Severin Johansson Donation 
– med uppgift att förgylla livet för de 
boende på Höstro och hjälpa sjuka och 
behövande i dåvarande Hylte storkom-
mun som bestod av Långaryds, Färga-
ryds och Femsjö församlingar. 

De medel som testamenterades har 
förvaltats väl och växt till, därför har 
donationsstyrelsen möjlighet att göra 
stora insatser för de boende på Höstro 
och andra människor som på olika sätt 
behöver hjälp. Stiftelsens styrelse består 
av sex ledamöter och sex ersättare som 
utses av Hyltes kommunfullmäktige. 

På den här sidan kan ni se bilder 
från två av de saker som gjorts för 
de boende på Höstro – dels från den 

donationsmiddag som de boende 
bjuds på varje år på Henochs födelse-
dag och dels från en bussresa till Syst-
rarna i kökets lokaler i Ekhult via Gas-
sljunga, Norra Remma, Strömhult och 
Kungsveka. 

Det bjöds på goda hembakade våff-
lor, men framförallt var det roligt att 
återse byar och hus där kära vänner 
bott. Det var nog en speciell känsla att 
få återse Kungsveka skola där några av 
tanterna hade påbörjat sin skolgång för 
lite drygt åttio år sedan.

Donationsmiddagen
Hur är det då på donationsmid-

dagen? Jo, det råder en glad och hög-
tidlig stämning. Borden är vackert 
dukade och höstroborna och de andra 
inbjudna har klätt upp sig. Det ligger 
förväntan i luften. 

Kyrkoherde Bo Gunnar Åkesson 
inleder med en kort andakt och så ser-
veras maten. Först förrätt och sedan 
huvudrätt. Det ena året bjuds det på 

fisk och det andra året på kött. 2013 
är ett fiskår och laxen som Systrarna 
i köket serverar är så skickligt tillagad 
att till och med jag, som inte brukar 
vara så förtjust i lax, riktigt njuter av 
maten. 

Efter maten blir det högklassig 
underhållning med Trio Povel Ramel 
som framför ett program där Povel 
Ramels roliga och vackra melodier 
blandas med anekdoter från hans liv. 
Sedan bjuds det på kaffe och him-
melskt god tårta. 

Underbart är kort, som Povel dik-
tade, och även donationsmiddagen 
har ett slut. Men det märks tydligt att 
Henochs donation som så ofta förut 
har uppfyllt ett av sina syften, nämligen 
att ge de boende på Höstro lite guld-
kant på tillvaron.

Höstrobor på väg in till de goda våfflorna. Rullatoravlastning i Ekhult.

Från donationsmiddagen den 17 augusti 2013 i Höstro. 
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S L Ä K T K R Ö N I K A N
Text och foto: Jörgen Andersson 

Jörgen Andersson blev kommunråd 
i Halmstad 1977. Under 1980-90-talet 
var han Kommunstyrelsens ordförande 
i tre perioder. Efter valet 1994 blev han 
statsråd i regeringen och var även med i 
Göran Perssons regering. 2010 gav han 
ut biografin ”Morfar har berättat”.

Det var järnvägen som förde min 
älskade farfar Josef Andersson (1892-
1972) till Landeryd från Bondstorp, i 
dag tillhörande Jönköpings kommun. 
Han blev anställd på dåvarande Halm-
stad-Nässjö järnvägar (HNJ) som ban-
vakt med egen banvaktsstuga i Lande-
ryd. HNJ var ägt av Wallenbergsfären 
och förstatligades 1945, vilket i dagens 
kvartalskapitalistiska samhälle vittnar 
om det ansvar man från Wallenberg 
kände för utvecklingen av Sverige. 

I Landeryd träffade han sin blivande 
hustru Ellen (1901-1975) dotter till Ida 
och Viktor Gullberg i Landeryd som 
bodde granne med kvarnen dit bön-
derna kom med sin säd.

Ida och Viktor fick nio barn och var 
underbara människor. Trots knappa 
förhållanden delade de alltid med 
sig av vad de hade. Alla som kom till 
deras hus blev alltid välkomnade med 
värme både från hjärtat och köksspi-
sen. När jag var ett halvt år gammal 
skulle familjen som vanligt fira jul i 
Landeryd. Sträckan mellan banvakts-
stugan till gamla mormor och morfar 
var inte mer än 150 meter så mamma 

trodde att jag kunde ligga kvar i stugan 
den korta stund som besöket hos Ida 
och Viktor varade. Den första fråga 
som kom från Ida var ”Var är grab-
ben?”. När svaret kom sa denna mycket 
vänliga person ”Här blir ingen jul firad 
förrän ni hämtar honom”. 

Jag är ganska övertygad om att järn-
vägsmiljön påverkade mig mycket. Det 
bästa jag vet idag är att få åka med mina 
barnbarn Torup-Landeryd med gamla 
tåg. Även Märklinbanor förnöjer mig. 

Har man som jag fått sitta jämte 
farfar på dressinen vid flertalet tillfäl-
len, ungefär som grabben i Pär Lager-
kvists bok ”Gäst hos verkligheten” och 
vid åtta års ålder fått köra ett riktigt 
ånglok så kanske läsaren förstår vad 
jag menar. Det fanns ett talesätt i Lan-
deryd att man ”behöver aldrig leta efter 
Jörgen,” såg man Josef så kunde han 
högst finnas ett par meter därifrån. 
Ellen och Josef fick fem barn. Ett barn 
drunknade i ån jämte banvaktsstugan 
vid åtta års ålder, en tragedi som jag 
länge var lyckligt ovetande om. 

Mariette och Rosie var två av dött-
rarna som jobbade i en av de tre livs-
medelsbutikerna i Landeryd. När jag 
steg av tåget, ivrig att få komma till 
farmor och hennes pannkakor, var det 
ingen konst att hälsa på fastrarna, som 
stod där med sina gottepåsar i butiken, 
femtio meter från stationen.

Min pappa Erik flyttade till Halm-

stad 1945 för att fotbollsklubben 
Halmstads BK ville ha den lovande 
spelaren. Han trivdes dock inte där 
och gick över till Halmia där han blev 
mycket framgångsrik. I Gislaved hade 
han träffat min mamma Inga-Britt, 
dotter till Albin Åqvist från Södra 
Åkershult. Albin levde tills han blev 98 
år gammal. Pappa och mamma gifte sig 
1945 och 1946 föddes jag. 

Farfars och morfars berättelser har 
påverkat mig stort i mitt samhällsenga-
gemang. Berätta för era barn och barn-
barn om det samhälle ni vuxit upp i. 
Det kommer att påverka dem positivt.

Styrelsen i samband med donationsmiddagen

Hur gör man för att ansöka om fondmedel?
Styrelsen tar gärna emot ansökningar. Kravet är att man ska ha 

någon form av handikapp och bo i Långaryds, Färgaryds eller Femsjö 
församling. 

Fonden kan bidra med hjälp till självhjälp med exempelvis att 
underlätta för rullstolsburna, köpa sittriktiga fåtöljer till människor 
med svår värk eller att bidra med olika hjälpmedel till den som har 
ADHD eller andra koncentrationssvårigheter. 

Styrelsen behandlar ansökningarna med fullständig sekretess. 

Mer information om stiftelsen och hur du ansöker hittar du på: 
www.henoch.se.
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Dramatiserad visning i Långaryds-
släktens fotspår. Bland andra: 
bönderna på Jansberg, Gustav Fager, 
Carl Jehander, Elin Larsdotter (Anders 
Jönssons mor) och  vår guide 
Bertil Holmén.
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Nyarpsläger 2013. Flottning över Nissan, stavkamp på Nissaryd skans, 
bandet Kvart i Åtta och flaggtillverkning.
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Text: Sofia Lindstedt 

Cykelled
Mer pengar rullar in till projektet 

Långaryd Världens släktbygd. Det dök 
upp en möjlighet att ansöka om mer 
pengar från Leader Halland och Styr-
gruppen var inte sena med att nappa. 

De nya pengarna innebär att vi kan 
märka ut en ny cykelled som kommer 
att sträcka sig från Halmstad till Små-
landsstenar. 

Syftet med leden är att cyklisterna 
ska kunna undvika att cykla på riks-
väg 26 och istället kunna ta sig fram på 
mindre vägar. Vi kommer att väva in 
det här delprojektet i det projekt som 
pågår just nu och vi kommer att sätta 
Långaryd Världens släktbygds prägel 
på cykelleden. 

Idén om att göra den här cykelleden 
har varit aktuell tidigare och under 
2009-2010 gjordes en förstudie där 
man bland annat mätte upp leden och 
fotodokumenterade ledens sträckning. 

Tomma hus och tomter
LRF och Långaryd Världens släkt-

bygd kommer framöver att tillsam-
mans jobba för att visa hur bra det är 
att bo i Långaryd och vilka möjligheter 
det finns att bygga nytt här. 

Det första vi vill göra är att få kon-
takt med dig som har mark och som 
gärna vill ha nya grannar. Har du en 
tomt som du vill stycka av? Vi kan till 
exempel hjälpa dig att marknadsföra 
den, men vi tror också att projektet 
Världens släktbygd i sig kan ge drag-
kraft åt Långaryd som bygd. 

Idémöte 3/12
Välkommen till en trevligt informa-

tiv och kreativ mingelkväll i Nyarps 
bygdegård! 

Vi bjuder nu in alla som är intres-
serade av att veta mer om vad vi arbe-
tar med i projektet just nu och vad vi 
kommer att satsa på i framtiden. 

Under kvällen finns möjlighet att ta 
reda på mer om delprojektet Byggbara 
tomter och göra en intresseanmälan. 

Följ med på en guidad tur i Bygde-
gården där de delar som är upprustade 
och färdiga invigs! Vi presenterar också 
vad vi har kvar att göra i serveringskö-
ket och utställningen. 

Här har du chansen att ställa frågor 
och bidra med idéer inför anläggandet 
av Cykelleden. 

Slutligen kommer nya idéer inför 
framtiden att samlas. Dessutom bjuder 
vi på trevligt mingel, med glögg och 
tilltugg! Alla är välkomna!

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

Kontakt
Sofia Lindstedt 070 - 616 36 82
sofia.lindstedt@langaryd.se
www.langaryd.se
www.facebook.com/langaryd



Församlingsblad
för Långaryds och Unnaryds Församlingar

Utan jämförelse är julen den 
viktigaste helgen här i Norden. 
Grundmotivet är ju firandet av 
Jesusbarnets födelse, men de rika 
traditionerna hämtas från alla 
möjliga håll. De finns mycket ny-
skapande också, som julaftonens 
Kalle Anka.
Varför firar vi jul vid just denna 

tid? Ganska tidigt i den västra 
kyrkans historia förvandlade man 
den återkommande solens fest till 
hur ljuset, Guds son, föddes in i 
världen när det är som mörkast. 
Genom diverse almenacksför-
skjutningar är nu mera midvinter-
solståndet några dagar tidigare. 
Här uppe i Norden slaktades gri-
sen, en fortfarande mycket viktig 
ingrediens i vårt julfirande. 
Så växte det fram kring bi-
belberättelserna och hel-
gonlegender: Staffan stal-
ledräng, menlösa barn dag, 
tjugondedag knut. Det älds-
ta julfirandet är den 6 janu-
ari, Trettondag jul, som firas 
i östkyrkorna. Apropå Staf-
fan, så firas han till minne 
av första martyren Stefanus 
på Annadag jul.
Julgranen är tysk tradition, 

lutfisken kommer av att Ad-
vent är en fastetid, liksom 
dopp i grytan som är avslut-
ningen på adventsfastan. 
Julstjärnan är hämtad från 
Betlehems stjärnan. Julot-
tan är vårt nordiska sätt att 
påminnas om att Jesus föd-
des på natten. Numera har 
den katolska midnattsmäs-
san vuxit om julottan i stä-
derna.

När Jesus exakt föddes vet vi inte. 
På 500-talet började en munk 
räkna baklänges och fann att det 
måste vara det som vi säger är år 
0. Men stjärnkonstellation är från 
år 7 f Kr och Herodes dog år 4 f Kr. 
Men det spelar kanske inte en så 
stor roll. Firande av att Gud blev 
människa i Betlehem som Bibeln 
berättar, liksom änglasången för 
häpna herdar, är omistliga. Jul-
klapparna kommer från vise män-
nen, som hade guld, rökelse och 
myrra med sig som gåva. Men an-
komsten till världen blev drama-
tisk för barnet Jesus, dels själva fö-
delsen i ett stall utför staden, dels 
att familjen tvingades på flykt till 
Egypten efter hotet från Herodes 

soldaternas barnamord. Buskapet 
är: Glädje åt allt folket.
Advent är en förberedelsetid, en 

julfasta, som ju för många i vår 
tid fått en rak motsatt betydelse. 
Julbordsfrosseri, julfesthysteri 
och julklappshets är ju en ganska 
sen företeelse och kanske inte så 
nödvändiga. Lucia, helgonet från 
Syrakusa, som fick sina ögon ut-
stuckna, har blivet en ljusfest mitt 
i december, som nobelpristagarna 
väcks av.
Men vill vi ge ett djupare inne-

håll åt Adventsveckorna, kan vi se 
vad dess bibeltexter berättar.
1:a Advent har ordet SE. 
Se vår Konung kommer ridande 

på en åsna. Profetians uppfyllelse. 
En djärv glad upptakt på det 
nya kyrkoåret med Hosian-
nasånger.
2:a Advent har ordet BE. 
Berättelser om hur hela 

världen nås av evangelium, 
men också hur det finns 
nöd bland folken.
3:e Advent har ordet GE. 
Johannes Döpares stränga 

botpredikan, som vill upp-
mana oss till omvändelse, 
solidaritet och givande.
4:e Advent har ordet LE.
Det är en dag att vänta 

med Maria att barnet ska 
födas. Förväntans leende 
och smaken av en stundan-
de glädjefest smittar av sig.

Advent är en tid av glädje, 
bön och solidaritet
Med önskan om en 
fin Advent och God Jul
prästen Sven Hagberg

Den märkliga julen
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 December
söndagen den 1 december
Första söndagen i advent – Ett nådens år

10.00 Familjegudstjänst i Landeryds kyrka, 
Anna-Karin Samuelsson. Tisdagsklubben 
och barnkören medverkar. 
Konfirmandinskrivning.

14.00 Gudstjänst i Unnaryds 
församlingshem, Rune Bolmblad.

18.00 Gudstjänst i Jälluntofta kyrka. 
Kyrkokören medverkar.

söndagen den 8 december
Andra söndagen i advent – Guds rike är 
nära

11.00 Temamässa i Unnaryds 
församlingshem, Sven Hagberg. En mässa 
som kretsar kring Frälsarkransen.

18.00 Musikgudstjänst i Långaryds kyrka, 
Bo Gunnar Åkesson. Långaryd-Landeryds 
kyrkokör håller julkonsert tillsammans 

med musikkåren Lyran.

torsdagen den 12 december
18.00 Luciagudstjänst i Långaryds kyrka. 
Barnen från Landeryds skola medverkar.

söndagen den 15 december
Tredje söndagen i advent – Bana väg för 
Herren

10.00 Temamässa i Landeryds kyrka, Sven 
Hagberg. En mässa som kretsar kring 
Frälsarkransen.

18.00 Gudstjänst i Unnaryds 
församlingshem, Sven Hagberg.

söndagen den 22 december
Fjärde söndagen i advent – Herrens moder

10.00 Mässa i Jälluntofta kyrka, Sven 
Hagberg.

16.00 Mässa i Långaryds kyrka, Sven 
Hagberg.

tisdagen den 24 december
Julafton – Den heliga natten

16.30 Julbön i Unnaryds församlingshem, 
Sven Hagberg.

23.30 Midnattsmässa i Landeryds 
kyrka, Bo Gunnar Åkesson. Kyrkokören 
medverkar.

onsdagen den 25 december
Juldagen – Jesu födelse

5.00 Julotta i Långaryds kyrka, Bo Gunnar 
Åkesson.

6.00 Julotta i Jälluntofta kyrka, Sven 
Hagberg. Kyrkskjuts från Unnaryd – 
anmälan till Unnaryds taxi.

torsdagen den 26 december
Annandag jul – Martyrerna

11.00 Gemensam mässa i Unnaryds 
församlingshem, Sven Hagberg.

söndagen den 29 december
Söndagen efter jul – Guds barn

18.00 Gemensam gudstjänst i Långaryds 
kyrka, Petter Bäckman.

ANNO DOMINI 2014
 

 Januari

onsdagen den 1 januari
Nyårsdagen – I Jesu namn

16.00 Festmässa i Långaryds kyrka. 
Vårt nya pastorat firas in med en 
gemensam mässa. Körer, anställda och 
förtroendevalda från hela pastoratet 
medverkar. Kyrkskjuts från Unnaryd – 
anmälan till Unnaryds taxi.

söndagen den 5 januari
Söndagen efter nyår – Guds hus

11.00 Högmässa i Femsjö kyrka, Josefin 
Dahlgren.

18.00 Mässa i Landeryds kyrka, Mia Schulz 
Wigelsbo.

måndagen den 6 januari
Trettondedag jul – Guds härlighet i Kristus

10.00 Mässa i Långaryds kyrka, Mia och 
Anna-Karin. Kyrkokören, kyrkkaffe.

16.00 Ljusgudstjänst i Unnaryds 
församlingshem, Josefin Dahlgren.

16.00 Gudstjänst i Femsjö kyrka, Mia. 
Julfest.

söndagen den 12 januari
Första söndagen efter Trettondedagen – 

Jesu dop

11.00 Gudstjänst i Långaryds kyrka, Bo 
Lindbladh.

11.00 Högmässa i Femsjö kyrka, Josefin. 

18.00 Gudstjänst i Unnaryds 
församlingshem, Pär Petersson.

18.00 Söndagsmusik i Landeryds kyrka, 
Petter Bäckman.

söndagen den 19 januari
Andra söndagen efter Trettondedagen – 

Livets källa

9.30 Gudstjänst i Femsjö kyrka, Mia. 

18.00 Gudstjänst i Jälluntofta kyrka, Bo.

18.00 Mässa i Landeryds kyrka, Mia. 
Frälsarkransmeditation. Samtal kl 16.00.

söndagen den 26 januari
Tredje söndagen efter Trettondedagen – 

Jesus skapar tro

9.30 Gudstjänst i Unnaryds 
församlingshem, Josefin.

10.00 Mässa i Långaryds kyrka, Mia. 
Kyrkkaffe.

11.00 Högmässa i Femsjö kyrka, Josefin.

 Februari

söndagen den 2 februari
Kyndelsmässodagen – Uppenbarelsens ljus

10.00 Mässa i Långaryds kyrka, Mia.  

11.00 Gudstjänst i Femsjö kyrka, Josefin.

15.00 Familjegudstjänst i Unnaryds 
församlingshem, Josefin. 

15.00 Familjegudstjänst i Landeryds kyrka, 
Mia.

söndagen den 9 februari
Femte söndagen efter Trettondedagen – 

Sådd och skörd

11.00 Mässa i Unnaryds församlingshem, 
Mia.

16.00 Högmässa i Femsjö kyrka, Bo.

18.00 Musikgudstjänst i Landeryds kyrka, 
Mia.

söndagen den 16 februari
Septuagesima – Nåd och tjänst

10.00 Mässa i Långaryds kyrka, Bo.

11.00 Högmässa i Femsjö kyrka, Petter. 

18.00 Gudstjänst i Unnaryds 
församlingshem, Bo.

söndagen den 23 februari
Sexagesima – Det levande ordet

9.30 Gudstjänst i Landeryds kyrka, Mia. 
Kyrkkaffe.

11.00 Mässa i Unnaryds församlingshem, 
josefin.

16.00 Högmässa i Femsjö kyrka, Josefin.

18.00 Frälsarkransmeditation i Långaryds 
kyrka, Mia och Anna-Karin. Samtal kl 
16.00. 

Gudstjänster                   
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Julkonsert

Den 8 december håller 
Långaryd-Landeryds kyrkokör 
sin traditionsenliga julkonsert i 

Långayds kyrka. 
I år blir det tillsammans med 

musikkåren Lyran. 
Varmt välkomna!

Temamässa kring 
frälsarkransen

För att knyta ihop årets 
husförhörstema kommer vi att 
fira två meditativa mässor som 

är uppbyggda kring frälsar-
kransens pärlor. Den första blir 

i Unnaryds församlingshem 
den 8 december och den 

andra blir i Landeryds kyrka 
den 15 december. 

I januari och februari kom-
mer det även att hållas frälsar-
kransmeditationer i Långaryds 

församling.

Kyrkskjuts från Unnaryd

Till julottan i Jälluntofta och till 
nyårsdagens festmässa 

i Långaryd erbjuds 
kyrkskjuts från Unnaryd. 

Anmälan görs till Unnaryds 
taxi på nummer 0371-601 50 
senast den 20 december om 
man vill ha skjuts till julottan 
respektive den 27 december 
om man vill ha skjuts till fest-

mässan.

FESTMÄSSA

Kl 16 på Nyårsdagen blir det 
festmässa i Långaryds kyrka där vi 

firar Hyltebruks pastorat. Pasto-
ratets präster, musiker, diakoner 

och körer medverkar.
Buffé i församlingshemmet.

Anmälan senast 18/12, telefon 
0345-19740.

Hyltebruks pastorat

Från den 1 januari 2014 kommer, 
som många av er säkert redan 
känner till, nuvarande Långaryds 
pastorat och Färgaryds pastorat 
att tillsammans bilda Hyltebruks 
pastorat. Det här sammangåendet 
sker för att stärka församlingarna 
och för att resurserna ska räcka till 
alla våra viktiga verksamheter.

Hyltebruks pastorat kommer att 
ha tre kyrkliga centra: Hyltebruk, 
Långaryd och Unnaryd-Femsjö. 
Till varje kyrkligt centrum kommer 
det att knytas en präst och en kyr-
komusiker. Eftersom kyrkoherden, 
som blir placerad i Hyltebruk, 
har mer administrativt arbete än 
de båda komministrarna kommer 
dessa även arbeta en del i Färga-
ryds församling. Vidare kommer 

det att finnas två diakoner, en för-
samlingsassistent och en försam-
lingspedagog i pastoratet. Kansliet 
med kyrkokamrer och förvaltnings-
assistent kommer även i fortsätt-
ningen att finnas i Hyltebruk. Vakt-
mästarorganisationen kommer att 
bli gemensam för pastoratet med 
en arbetsledande vaktmästare som 
leder och fördelar arbetet.

Även om de anställda är upp-
delade på olika kyrkliga centra är 
tanken att alla är anställda i hela 
pastoratet.

Klockan 16 den 1 januari 2014 
kommer det nya pastoratet att 
firas in med en festmässa i Långa-
ryds kyrka. Anställda, förtroen-
devalda och körer från hela pas-
toratet medverkar på olika sätt. 
Missa inte detta!

I kyrkovalet den 15 september 
2013 röstade 880 av de 4 136 
röstberättigade i Hyltebruks pas-
torat, vilket ger ett valdeltagande 
på 21,3 %. 25 röster var dock ogil-
tiga. Rösterna fördelade sig enligt 
följande:

Alla tiders kyrka i Hyltebruks pas-
torat 
(24,09 %, 4 mandat) – Bo Gunnar 
Åkesson, Margaretha Johansson, 
Thomas Larsson och Britt Johans-
son.

Arbetarepartiet - Socialdemokra-
terna 
(22,22 %, 3 mandat) – Krister 
Mattsson, Ove Gustafsson och 
Silva Hafström.

Femsjö kyrka i centrum i Hylte-
bruks pastorat 
(7,95 %, 1 mandat) – Ann-Sofie 
Wahlström.

Gemensam framtid i Hyltebruks 
pastorat 
(13,10 %, 2 mandat) – Ove Benja-
minsson och Anders Bertilsson.

Levande kyrka i Hyltebruks pas-
torat 
(32,63 %, 5) – Helen Skoogh, 
Karina Johansson, Anna Roos, 
Aino Larsson och Rebecca Bäck-
man.

Till ordförande för kyrkofullmäk-
tige valdes Anna Roos och till vice 
ordförande Margaretha Johansson.

Ett stort tack till alla er som har 
gjort kyrkovalet möjligt! Inte minst 
alla ni som har tagit ansvar för för-
samlingarnas framtid genom att ta 
er till vallokalerna och röstat!

Valresultatet i kyrkovalet
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Syföreningarna
I Långaryds och Unnaryds församlingar finns fyra 

handlingskraftiga syföreningar. Bara i år har syfören-
ingarna i Långaryds församling samlat ihop 72 000 
kronor till olika välgörande ändamål och dessutom 
packade Landeryds syförening 325 babypaket i 
februari. Resultatet från Unnaryd syförening kommer 
tyvärr inte med i det här bladet eftersom deras mis-
sionsauktion hålls efter deadline. Syföreningarna gör 
en stor och viktig insats (även om arbetet inte ”sker i 
det tysta” som en kyrkoherde råkade uttrycka det) och 
det finns alltid plats för fler. Det finns många sätt att 
bidra på! Vill du bli medlem i någon av syförening-
arna eller bidra på något annat sätt kan du kontakta:

Landeryds kyrkliga syförening 
Aino Larsson, telefon 0371-402 22
Långaryds norra syförening
Katarina Åkesson, telefon 0345-172 25
Nissaryds kyrkliga syförening
Birgitta Boman, telefon 0371-461 32
Unnaryds kyrkliga syförening
Kerstin Bolmblad, telefon 0371-600 20

Långaryds syföreningar håller årsmöte i Långaryds 
församlingshem kl 19 den 22 januari 2014.

Brasafton i Unnaryd
Den 17 december kl 19 blir det brasafton i Unna-

ryds församlingshem. Kören Hjärtans lust sjunger och 
så serveras det lussefika.

Församlingskåren
Långaryds församlingskår träffas efter luciaguds-

tjänsten den 12 december i Långaryds kyrka. Kl 19 
den 3 februari i Långaryds församlingshem. Nästa 
träff därefter blir den 3 mars i Landeryds församlings-
hem. Nya och gamla medlemmar är varmt välkomna!

Världens fest och vecka!
3 till 9 februari får Långaryds församling besök 

av Christian från vänförsamlingen i San Salvador. 
Christian kommer att medverka i olika grupper och 
samlingar. Kl 17 på lördagen den 8 februari blir det 
Världens fest i Nyarps bygdegård där kyrkokören och 
många andra medverkar. På söndagen blir det famil-
jemässa kl 15 i Landeryds kyrka. Mer information 
om anmälan och liknande kommer att publiceras på 
langaryd.blogg.se!

Församlingsfrukost den 2 feb 2014
Vi äter en god frukost tillsammans i Landeryds för-

samlingshem och får sedan lyssna till Lotta Backman, 
konstnär och föreläsare som talar under rubriken:

Min ena mamma hette Ruth - en personlig berät-
telse om familjehemligheter, förluster och laddade 
möten. Lotta kommer 
i samband med före-
draget också att visa 
några av sina bilder 
samt signera och sälja 
sin självbiografiska 
bok.

Biljettpriset är 
100kr och hela 
behållningen går 
till verksamheten i 
”HOPPETS HUS” 
som drivs av vår 
vänförsamling i El 
Salvador.

Biljetter kan bokas av 
Helen Skoogh tel 0371-403 27 
Karina Johansson tel 072-52 72 582 eller
karinajohansson37@gmail.com. 
Sista anmälningsdatum är den 19/2.

Christian spelar vid en gudstjänst i San Salvador.

Filtar till babypaket.

Lotta Backman
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Vad är viktigt i din församling?!
I september var det kyrkoval. (Hur det gick kan 

ni läsa här i Församlingsbladet!) Nästa steg är nu att 
nominera församlingsråd. Församlingsråden ersät-
ter det som tidigare hette kyrkoråd och ska vara den 
drivande kraften i församlingen. Där kan man disku-
tera vad vi ska göra i vår församling och hur det ska 
genomföras. Vad är viktigt i din församling?

Församlingsrådet träffas ungefär en gång i månaden 
och som ni förstår är det ett viktigt och roligt uppdrag 
att sitta med i församlingsrådet. Utan ett bra försam-
lingsråd stannar församlingen. Församlingsrådet är så 
att säga församlingens motor.

Låter det som något för dig? Den 26 november kl 
19 blir det nomineringsmöte för Långaryds försam-
ling i församlingshemmet i Långaryd. Och den 28 
november blir det kl 19 nomineringsmöte i Unnaryds 
församlingshem för Unnaryds församling. Du kan 
läsa mer om församlingsråden och nomineringsmö-
tena i det utskick som troligen redan har kommit i din 
brevlåda.

Frälsarkransmeditationer
Vi erbjuder dig som är nyfiken på Martin Lönne-

bos Frälsarkrans, och som vill fördjupa din tro och 
lära känna dig själv bättre, att delta i förutsättnings-
lösa samtalskvällar några gånger under våren. Varje 
samtal avslutas med en Frälsarkransmeditation, dit 
även du som inte vill delta i samtalet är välkommen. 
Man kan gå en eller flera gånger, men Frälsarkransens 
helhet får du bäst om du är med varje gång. Vi samlas 
kl 16 i församlingshemmet för fika och samtal, medi-
tationen börjar kl 18. Vi alternerar mellan Långaryd 
och Landeryd. Välkommen!

Soppans vänner
I Landeryds församlingshem inbjuder diakonigrup-

pen till sopplunch en gång i månaden. Vi äter god 
soppa och efterrätt, umgås och har trevligt. Soppan 
serveras kl.12 och kostar 40 kr.

Under våren är det sopplunch på följande torsda-
gar:

20 februari
20 mars
24 april

Tjejer som Träffas och Trivs
3xT börjar den 25 februari kl 19 och då blir det 

överraskningskväll.

Stor och liten
Varje tisdag i Unnaryds församlingshem och varje 

torsdag i Långaryds församlingshem 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 och barn på hemmaplan. 
I Unnaryd börjar vi tisdagen den 21 januari och i 
Långaryd torsdagen den 23 januari.

Välkomna Rebecka och Josefin!
Vi hälsar Rebecka Josefsson och Josefin 
Dahlgren välkomna till oss. Rebecka 
vikarierar som kyrkomusiker i Långaryds 
församling. Hon har gått estetprogrammet 
på Gislaveds gymnasium och hand-
plockades av Ricky som vikarie på 
orgelpallen.

Josefin bor i Unnaryd och prästvigdes i 
somras. Sedan dess har hon tjänstgjort 
som pastorsadjunkt i Burseryds pastorat 
och följer nu med sin handledare Mia (som 
du läser om på nästa sida) till oss för att 
slutföra sitt pastorsadjunktsår.
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Här får ni en chans att lära 
känna Mia lite bättre. Och fler lär 
det bli! Mia börjar hos oss den 1 
januari och vi välkomnar henne i 
nyårsdagens festmässa.

Beskriv din bakgrund i några 
meningar:

Jag är född i Linköping och upp-
vuxen i Harplinge och tillbringade 
mycket tid hos mormor och morfar 
i Eseryd. Pluggade i Lund, präst-
vigdes som 25-åring 1998 i Växjö 
med första tjänsten i Malmbäck. 
Därefter några månades vikariat 
i Sävsjö. Sen tillbaka till Lund för 
att läsa vidare samt arbeta halv-
tid som barn- och ungdomskom-
minister i Svedala. 2002 fick jag 
tjänsten som ansvarig för barn- 
och ungdomsarbetet i Gislaved 
och kunde flytta till mitt älskade 
Eseryd. Första advent 2003 (samti-
digt som nya psalmboken) började 
jag som komminister i Burseryd 
där jag sen stannat i 10 år! Vika-
rierade som kyrkoherde senhös-
ten  2007 och installerades 2008 
och nu kommer jag hit!

Vad hoppas du kunna tillföra 
vårt församlingsliv?

Kontinuitet och stabilitet. Glädje 
och spontanitet. Enkla stillsamma 
meditativa mässor som kan fung-
era som ett andningshål i en stres-
sad tillvaro. Jag hoppas på att vi 
tillsammans, anställda och ideella 
medarbetare, ska kunna arbeta 
för att kyrkan och gudstjänsten 
ska vara ett Vi som bygger gemen-
skaper tillsammans, tar ansvar för 
församlingslivet och gör skillnad i 
världen. Mångas delaktighet  helt 
enkelt, det blir ju så mycket roli-
gare då och mer äkta också.  Att 
kyrkan även i fortsättningen får 
vara en naturlig del av samhället 
och att jag som präst är någon man 
känner att det är okej att vända 
sig till i både glädje och sorg. Jag 
hoppas också på att kunna fort-
sätta och fördjupa det fina arbete 
Ricky startat gentemot skola och 

förskola, något jag jobbat en del 
med i Burseryd. Sen får tiden 
utvisa vad jag kan bidra med och 
vad Gud och församlingen vill, jag 
planerar ju trots allt att vara kvar i 
många år framöver.

Vilket är ditt favoritbibelställe 
och varför?

Svår fråga för Bibeln är ju så 
stor och mångfacetterad. Men ett 
favoritställe i Gamla testamentet är 
så klart Psaltaren 23 som lyser av 
trygghet och värme. Sen har vi alla 
Jesu liknelser som handlar om hur 
vi ska leva, den barmhärtige sama-
riern till exempel. Eller texten om 
äktenskapsbryterskan som handlar 
om att inte vara så snar att döma. 
Överhuvudtaget Jesu ord om hur 
vi ska bete oss mot varandra och 
om nåd, barmhärtighet, försoning, 
förlåtelse och upprättelse. För att 
nämna något...

Vilken biblisk person skulle du 
vilja vara och varför?

Kanske Rut i Ruts bok, en 
kvinna som vågar bryta med 
invanda mönster och lämna den 
egna bekvämligheten för att hjälpa 
en närstående, i detta fallet sin 
svärmor Noomi. Eller kanske den 
praktiskt lagda Marta som i mötet 
med Jesus när han är på väg för att 
uppväcka Lasaros från döden ger 
en helt fantastisk bekännelse över 
vem Jesus är för henne!

Nämn en person (död eller 
levande) som du beundrar och 
beskriv varför:

Martin Luther King som vågade 
leva ut sin dröm om en bättre 
värld för alla där Guds rike bryter 
igenom redan här på jorden samt 
min mormor Naemi Larsson, för 
hennes trygga och enkla barnatro 
och hennes alltid milda sinnelag.

Namn: Maria ”Mia” Christina 
Louise Schulz Wigelsbo.

Ålder: 40 år.

Yrke: Präst.

Familj: Mattias, Naemi 8 år,  
Samuel 5 år, samt Molly kees-
hound, katterna Aurora, Zeus, 
Ares och Artemis samt den  
afrikanske dvärggeten Edward.

Bor: Eseryd i Långaryd

Utbildning: Teol. kand. och  
pastoralinstitut i Lund, littera-
turvetenskap och dramapeda-
gogik.

Medlem i: Världsnaturfonden, 
SOS barnbyar, Cancerfonden, 
Hörselfrämjandet, Svenska 
kyrkans internationella arbete, 
Rädda barnen, Fantomen.

Intressen: Matlagning,  
bokläsning speciellt fantasy för 
alla åldrar, trädgårdsarbete  
(speciellt på våren innan allt 
ogräset kommit fram).

Favoriträtt: Äter nog all  
vegetarisk mat så länge det inte 
är en massa nötter i eller bruna 
bönor! Är alltså vegetarian och 
dricker inte kaffe, kan vara bra  
att veta!

Favoritmusik: Är snudd på  
allätare inom musiken, men  
musikaler står högt i gunst!

Senast lästa bok: I jobbet  
Medarbetarskapet i försam-
lingen och privat Beautiful 
creatures.

Maria Schulz Wigelsbo blir ny komminister i Långaryd!



21

Präster
Kyrkoherde
Bo Lindbladh
telefon: 0345-197 41
e-post: bo.lindbladh@svenskakyrkan.se

Komminister
Maria Schulz Wigelsbo
telefon: 0371-461 15 mobil: 076 787 00 66
e-post: fantomen_mia@hotmail.com

Pastorsadjunkt
Josefin Dahlgren
e-post:josefin.dahlgren@svenskakyrkan.se

Diakoner
Diakon
Anna-Karin Samuelsson
telefon: 0371-461 15 mobil: 072 238 20 23
e-post: anna-karin.samuelsson@svenskakyrkan.se

Diakoniassistent
Pär Petersson
telefon: 0345-197 44 mobil: 070 978 42 22
e-post: par.petersson@svenskakyrkan.se

Kansli
Kyrkokamrer
Eva Liwenius
telefon: 0345-197 43
e-post: eva.liwenius@svenskakyrkan.se

Förvaltningsassistent
Lotta Nykvist
telefon: 0345 197 40
e-post: ann-charlotte.nykvist@svenskakyrkan.se

Kyrkomusiker
Kyrkomusiker
Susann Hirell
telefon: 0345-197 45 mobil: 073 077 34 45
e-post: susanne.hirell@svenskakyrkan.se

Kantor i Femsjö
Kristina Lindstén
telefon: 0345-197 47 mobil: 072 562 57 58
e-post: kristina.lindsten@svenskakyrkan.se

Vik. kyrkomusiker
Rebecka Josefsson
telefon: 0371-460 10 mobil: 072 231 14 22
e-post: rebecka.josefsson@svenskakyrkan.se

Pedagoger
Församlingspedagog
Petter Bäckman
mobil: 073 846 57 80 hemtelefon: 0371-470 35
e-post: najadus@live.com

Församlingsassistent
Pia Johansson
telefon: 0345-197 46 mobil: 076 314 54 86
e-post: pia.c.johansson@svenskakyrkan.se

Församlingshemmen:
Långaryd 0371 – 461 15
Landeryd 0371 – 401 50
Unnaryd 0371 – 601 23
Jälluntofta  0371 – 720 70

Långaryd och Landeryd bokas via
Birger Borg, mobil 070 671 05 11

Unnaryd och Jälluntofta bokas via
Olivia Roman, mobil 070 86 72 006

Kontaktuppgifter
Fram till årsskiftet gäller de kontaktuppgifter som finns i föregående församlingsblad. 
De finns även på langaryd.blogg.se. 
Från och med 1 januari kan du nå oss på följande sätt:

svenskakyrkan.se/fargaryd-femsjo
langaryd.pastorat@svenskakyrkan.se
fax: 0345-170 33
Långaryds församlingsblogg: langaryd.blogg.se
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Julbord: 395 kr inkl kaffe
2-12 år: 15 kr per år

Jultallrik: 275 kr inkl kaffe

Vi serverar även jultallrik 
vid beställning på vardags-

kvällar och luncher. 
3 serveringar med läckerheter. 

Fisk, kallskuret, 
småvarmt och kaffe.

Lördagar kl. 18 med 
start 23 november
Söndagar kl. 14. 

Övrig tid tar vi gärna 
emot gruppbeställningar.

Varmt välkomna 
att avnjuta ett 

julbord hos oss i 
stämningsfull

och genuin miljö. 
Julbordet är fylld 

med läckerheter av med läckerheter av 
lokala råvaror så 

långt det går. 
Det är klassisk 

svensk med några
danska och franska 

inslag.

Unnaryd
Tel. 0371-60018

info@alebo.se
www.alebo.se

www.facebook.com/alebopensionat

JULBORD PÅ
ALEBO PENSIONAT

Njut av mathantverk vid Bolmen 

TIRAHOLMS FISK 

tel. 0371- 640 19 
fisk@tiraholm.se 
www.tiraholm.se 
www.facebook.com/tiraholm 

1 Sön 
5 Tors 
6 Fre    
7 Lör 
8 Sön 
11 Ons 
12 Tors  
13 Fre  
14 Lör  
15 Sön 
19 Tors  
20 Fre  
 
21 Lör  
22 Sön   
23 Mån  
27 Fre  
28 Lör 

Vi önskar alla våra kunder, gäster, personal 
och vänner en riktigt  

God Jul 
Tack för i år! 

Familjen Ekwall 

Julbord, Butik 
Julbord, Butik  
Julbord, Butik   
Julbord, Butik 
Julbord, Butik 
Unnaryds torg 8-12 
Butik 
Julbord, Butik 
Julbord, Butik 
Halmstad slott 12-17 
Butik 
Butik 
Fiskbil i Hyltebruk 13-17 
Butik 
Butik 
Butik 
Butik 
Butik 
 

Händer i December 
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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

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

Linnås Snickar‘nByggservice
Göran Carlsson

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

sockenbudet_85x45mm_20131009.pdf   1   2013-10-10   09:41:07

Vi vill tacka alla  
kunder för det gångna 
året och önska God Jul 

och Gott Nytt År! 

Här är det gott  
att vara ….. 

Från och med den 1 december och fram till jul dukar 
vi fram vårt julbord med läckerheter enligt traktens 
traditioner.  

Bordsbeställning;	  
Tel	  0371	  46057,	  Mail;	  info@charlo8enlund.com	  	  

Välkommen	  @ll	  oss	  i	  Långaryd	  
Lena	  &Leif	  Ericson	  
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Vi utökar och 
Vi har gått samman med DE Teknik i Varberg  

och byter i samband med detta namn. 
Vi har också anställt Richard på vår filial i Hylte. 

 
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! 

har bytt namn! 

Datorer - Fiber - Nätverk - TV - Tele  

Ring oss för service på palats hemma hos dig 
Nissaryd  0345-55 00 00 
Varberg  0340-50 79 90 

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.monikaalbrecht.se

Monika Albrecht -15 år i Hyltebruk

 

En riktigt God Jul 
önskar vi er alla! 

Lundbergs 
Buss & Taxi

 

kontakt:
Mattias Lundberg, 0371/460 00, 

kontakt@lundbergstaxi.se

LUNDBERGS
BUSSAR FÖR ALLA TILLFÄLLEN

God Jul 
    och Gott Nytt År!!
  önskar vi alla våra kunder
     Ann-Louise och Tjejligan

Vi finns på facebook   •   www.olandersblommor.se

Upp till
  

5%  
tillbaka.

 Hyltebruk - Torup - Unnaryd


