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

Nr: 9,  juni - augusti 2014

Efter en lång, blåsig och 
regnig vinter, när enda klädsel 
som dög var regnställ, stövlar 
och sydväst, tittade solen äntli-
gen fram och talade om att hon 
faktiskt fanns kvar där bakom 
molnen. Med solen kom våren 
ovanligt tidigt och promena-
derna i skog och mark blev åter 
härliga upplevelser. 

När man skaffat sig en liten 
hundkompis så kan man inte 
välja promenadtid utan det är 
bara att gilla läget och klä sig 
som vädret bestämmer. Men 
nu är det sköna upplevelser för 
det mesta. Under våra dagliga 
långpromenader har Zita och 
jag verkligen kunnat följa vårens 
framsteg dag för dag. Vad lyxigt 
det känns att bo så här med 
naturen in på knutarna.  

Visst, det allra första vår-
tecknet kunde i alla fall jag varit 
utan. Jag är inte särskilt förtjust 
i kanadagässen, som i hundra-
tal är de första som invaderar 
åkrarna här utmed Nissan med 
sitt skrän och sina visitkort. 
Nästa gäst tilltalar mig betydligt 
mer, de härliga tofsviporna. De 
har ett vårläte som gör en varm 
om hjärtat. Strax efter kommer 
tranorna som trumpetar och 
stolt spatserar runt och letar 
föda. Numera är det många par 
som stannar här hos oss hela 
sommaren.

Redan i mitten av april visade 
sig de första musöronen på björ-
kar och buskar och i påskhelgen 
slog även lönn och andra lövträd 
ut. De första blommorna tittade 
fram och vitsipporna kläder 
markerna vita som kontrast till 
gräsets friska grönska.

Nu har hararna dansat på 
åkrarna och när vi senast såg 
rådjuren, som vi nästan stöter på 
dagligen, tyckte jag att rågeten 
var lite extra trind om magen. 
När man sedan får se och höra 
lärkan strax över sitt huvud så 
känner man i hela kroppen - att 
nu är det vår. Det är en under-
bar tid. Så hade vi inte den långa 
vintern så kanske vi inte skulle 
uppskatta dessa upplevelser fullt 
ut.

Nu kan vi också se fram emot 
en innehållsrik sommar. Vårt 
EU-projekt Långaryd - Världens 
släktbygd går mot sin fullbordan 
och vi tycker nog att vi lyckats 
hinna med en hel del. Bygdegår-
den har fått en rejäl ansiktslyft-
ning, vår historia har lyfts fram, 
fritids- och lägerverksamhet 
för barn har kommit igång och 
snart är en tjusig turistkarta klar 
att sätta i händerna på våra besö-
kare. En utställning om Långa-
ryd och Långarydssläkten håller 
på att färdigställas och både en 
cykelled och en ny vandringsled 
är under planering. Tänk vad 
man kan uträtta om man sam-
arbetar.

Här i SOCKENBUDET kan 
du nu ta del av vad som plane-
rats inför sommaren. Både för-
eningarna och kyrkan hälsar dig 
välkommen att deltaga i aktivi-
teterna. I månadsskiftet augusti/
september firar kommunen sina 
40 år med en kulturvecka som 
startar med våra dramatise-
rade visningar och gammaldags 
marknad i Långaryd och slutar 
med Tågdagarna i Landeryd, en 
hel vecka full med aktiviteter.
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L E D A R E N 
Text och foto: Birgitta Holmén

Nyarpsläger, 8-10/8!
Läger för barn och ungdomar med lekar i skog och 
mark. Vi bygger vindskydd, badar, paddlar kanot och 
myser kring lägerelden. 

Anmälan och info: www.langaryd.se
anna.roos@langaryd.nu eller 
sofia.lindstedt@langaryd.se, 070-616 36 82.
200 kr/pers eller 500 kr för en hel familj, all mat ingår. 
Lägret anordnas av Långaryd - Landeryd i samverkan.

  

Långaryds marknad 
31/8 kl 10-15

Gammeldags marknad med 
hantverk, blommor och mat 

till försäljning. 
Underhållning och servering. 

Det sjätte bandet om 
Långarydssläkten ges ut och 
kan beställas för avhämtning 

vid marknaden. 

www.langaryd.se
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K A L E N D A R I U M 
LÅNGARYD/LANDERYD JUNI - AUGUSTI 2014
2/6  kl.17
SPF hemlig utflykt med egna bilar. 
Samling vid Färgaryds kyrka. 

4/6 kl. 18
SPF-vandring i Kindhult.  Samling vid Kinnareds affär. 
Medtag fika. 

6/6 kl. 10
Brännbollsturnering och Nationaldagsfirande 
på Klockarvallen i Långaryd. Prisutdelning av 
Trimcyklingen.

8/6 kl. 18
Kyrkokörens vårkonsert med andakt i Långaryds 
kyrka.

10/6 kl. 9
Skolavslutning i Landeryds kyrka. 

14/6 
Lisebergsresa, arr Långaryd och Landeryds samhälls-
förningar. Anmälan till anna.roos@langaryd.nu.

16/6 kl 7.30
Resa med Långaryds syföreningar och 
Församlingskåren till Östergötland. 
Mer info i Senapskornet. 

19/6 kl. 9 
Lövbrytning till midsommarstången, samling vid 
Jansberg.

19/6 kl. 18 
Binder och reser vi midsommarstången vid Höstro. 
Tag gärna med blommor.

20/6 kl. 14.30 
Midsommarfest vid Höstro. Dans, lekar, fiskdamm, 
servering.

21/6 kl.10
Friluftsgudstjänst på Nissaryds skans.

29/6 kl. 18
Musik i sommarkväll i Landeryds kyrka. New Orleans 
Jazz Cats. Utställningen ”Minnen från söndagsskolan“ 
kl 16.

6/7 kl. 11
Konfirmation med mässa i Långaryds kyrka.

13/7 kl. 18
Musik i sommarkväll i Långaryds kyrka. Mozart med 
mera. Kyrkogårdsvandring kl 16.

26/7 kl. 9
Slåtter i Jansbergs hembygdspark. Välkommen med, 
föreningen bjuder på fika och enkel lunch.

3/8 kl. 14-17
Hembygdsgårdens dag i Jansbergs hembygdspark 

med öppna stugor, lite klurigheter och servering av 
kaffe och våfflor.

8-10/8
Nyarpsläger – barn och familjeläger vid Nyarps 
bygdegård, se separat ruta.

10/8 kl 18
Musik i sommarkväll i Långaryds kyrka. 
Sommarskuggor med Duo Friberg. 
Fotoutställning med Lennart Borgs bilder kl 16.

13/8 kl. 18
SPF-vandring i Jansberg med gårdshistoria, Jansbergs 
såg, Hästbanan mm. Samling vid Hembygdsparken i 
Jansberg. Medtag fika. 

16/8 kl 18
Musik i sommarkväll i Långaryds kyrka med duon 
Rikke Høyer, flöjt och Jesper Gerdstrøm, klassisk gitarr. 
Spelar verk av Franz Schubert, Carl Nielsen, Astor 
Piazzolla m.fl.

17/8 kl. 18
Musik i sommarkväll i Landeryds kyrka. Trygg kan jag 
vandra. Kyrkogårdsvandring kl 16.

24/8 kl. 14
Friluftsgudstjänst i Jansbergs hembygdspark. 
Besök av Smålands Gille i Göteborg. Medtag fika.

30/8 kl. 11 & kl. 14
Dramatiserade guidningar i Långarydssläktens 
fotspår. Två bussturer som utgår från Nyarps 
bygdegård. 

31/8 kl 11-15
Långaryds gammeldags marknad på 
marknadsplatsen. Utgivning av Långarydssläktens 
senaste bok och massor av aktiviteter. Se separat ruta.

31/8
Andakt kl 10 på marknadsplatsen och gudstjänst kl 
16 i kyrkan, där även Per Andersson berättar om den 
senaste forskningen om Långarydssläkten.  

3/9 kl. 18
SPF-vandring i Femsjö. Samling vid Femsjö skola. 
Medtag fika.

6-7/9 
Tågdagarna i Landeryd. Läs mer på www.landeryd.
info

8/9 kl.18.
SPF möte Landeryds församlingshem.

13/9 
Cykelfest i Långaryd och Landeryd. Se särskild ruta.

27/9 kl. 14
Årliga ankracet i Österån. 

Lisebergsresan 14/6
Långaryd och Landeryds 

samhällsföreningar bjuder på 
bussresa till Liseberg. Du betalar 

själv entré och åkbiljetter. 

Anmäl dig till: 
anna.roos@langaryd.nu

Först till kvarn! 

Byaslaget 2014
Nationaldagen 6/6 firas 
på Klockarevallen med 

brännbollsturnering, grillning 
och kiosk. Flaggan hissas under 

sång. Start kl 10. 

Anmäl ditt lag senast 1/6 till: 
frida@tyresmo.se

Välkomna att spela och heja!

Fira Midsommar! 
Dans, lekar, fiskdamm 

och servering. 
Midsommarafton kl 14.30 
vid Höstro.  Välkommen!

Hemmamatcher för LIF
Onsd. 21/5 kl.19.00
Månd. 2/6 kl.19.00
Onsd. 11/6 kl.19.00 
(Derby mot Skeppshult)
Onsd. 25/6 kl.19.00
Onsd. 6/8 kl.19.00
Onsd.27/8 kl.18.30
Sönd. 7/9 kl.15.00
Lörd. 20/9 kl.15.00

 
Inträde 20 kr. Kaffe och kaka, 

korv med bröd serveras. 
Välkomna!
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B Y G D E P R O F I L E N  –  H E L G E  N Y D É N
Text och foto: Petter Bäckman

Var ska vi börja? Med fotbollen? 
undrar Helge när vi är klara med 
kortfrågorna och ska gå in på själva 
intervjun. För en man som spelat fot-
boll i 41 år och alltjämt har uppdrag 
i styrelsen för Långaryds IF är det 
en naturlig prioritering. Men under 
vårt samtal växer bilden och det blir 
uppenbart att Helge är så mycket mer 
än ”bara” en fotbollsspelare.

Men jag väljer ändå att börja i en 
annan ände. Helge är en av de långa-
rydsbor som har bott hela sitt liv i 
samma by. Hans pappa var lantbrukare 
i Nyarp och Helge minns tillbaka på sin 
barndom med glädje. Det var inte fat-
tigt, säger han, men man fick lära sig att 
vara rädd om grejerna. Och gick något 
sönder skulle det lagas. Han nämner 
även andra saker som han fick med sig 
från barndomshemmet, till exempel 
att man alltid ska hålla tider och hjälpa 
medmänniskor om man har möjlighet. 
Ett par gånger återkommer han till att 
på den tiden gällde ett handslag och ett 
muntligt avtal i mycket högre grad än 
några skrivna avtal gör idag.

Barndomsminnen
Det är en vacker barndomsbild han 

målar upp. Soliga 1950-talssomrar 
med fotboll och bad i Nyarpasjön. Fast 
man minns ju bara de soliga dagarna, 
flikar Liisa in. Skolan var också bra. På 
Nyby skola fick man lära sig det nöd-
vändigaste och när läraren pratade var 
det tyst i klassen. Men det som klarast 
träder fram är känslan av att växa upp i 
en by där man brydde sig om varandra 
och tog sig tid att hjälpa varandra.

Som tolvåring började Helge att 
arbeta på loven. Han planterade gran-
plantor eller plockade potatis beroende 
på årstiden. För det fick han 12 kronor 
om dagen. När han var färdig med 
skolan år 1954 började han arbeta på 
Västbo mekaniska i Södra Ekeryd, där 
han arbetade tills han gjorde lumpen 
1957. Den 28 maj 1958 började Helge 
att arbeta på EssKå och det fortsatte 
han med fram till semestern 2003 då 
han gick i pension.

Helges fotbollshistoria
Och så var det fotbollen också. Det 

går inte att berätta om Helge utan att 
komma in på fotboll. Sin första match 
spelade han som elvaåring på Långa-
ryds dåvarande fotbollsplan Ljunga-
vallen vid Karlsro. Motståndarna var 
Unnaryds 14-årslag och Långaryd vann 
med 2–0. Trots att Helge var yngst på 
plan lyckades han peta in ett av målen. 
Så småningom kom han med i A-laget. 
Från 1954 spelade han för Hyltebruks 
IF, men när han och Liisa gifte sig och 
byggde hus år 1963 återvände han till 
Långaryds IF. Liisa och Helge gick i 
samma klass på Nyby skola och det var 
så de träffades. Förlovade sig gjorde 
de 1957. Men åter till fotbollen. Helge 
spelade sin sista match 1990, men har 
som sagt fortsatt att vara engagerad i 
Långaryds IF.

God sammanhållning i byn
Ett stråk av vemod dyker upp när 

Helge tänker på samhällsutvecklingen. 
Det har liksom blivit ett hårdare klimat, 
säger han. Det har även märkts på fot-
bollsplanen. Helge menar att runt 1990 
hände något, den goda stämningen 
avtog och spelarna blev argare. Men 
den bilden kontrasteras av det han 
upplever i Nyarp och Nyby. Där är det 
en god stämning och grannarna ställer 
upp för varandra, något som har blivit 

ännu bättre och påtagligare sedan stor-
men Gudrun.

Jag tänker på värderingarna som 
Helge fick med sig från sina föräldrar. 
Att man ska vara rädd om grejerna. Att 
man ska hålla det man lovar och vara i 
tid. Att hjälpa en annan människa om 
man har möjlighet. Det blir tydligt för 
mig att de präglar honom, för det är 
sådan han är: En pålitlig och ”góhällig” 
människa som inte tvekar att hjälpa till 
om han kan.

Helge Nydén
Ålder: 76 år
Familj: frun Liisa, två barn, sex 
barnbarn och två barnbarnsbarn
Husdjur: inte nu längre
Utbildning och yrke: sjuårig 
folkskola, därefter metallarbetare
Intressen: fotboll, familjen, 
skogsarbete, golf, resor när möjlighet 
finns, helst till Grekland
Vem vill du läsa om i nästa 
nummer? 
Alf Jansson, min bänkkamrat från 
Nyby skola. Han har varit med om 
mycket och det är många som litar på 
honom.

Efterlysning!
En gråbrun täckjacka glömdes kvar i 
Nyarps bygdegård den 23 november, 
vid begravningssamlingen efter Rune 

Johansson på Nyby. 
Jackan är en lång damjacka stl 48. 
Den byttes mot en sliten urblekt 

herrjacka. 

Hör av dig till: 
Inga och Börje Johansson. 

Skräddarevägen 7 B, Långaryd. 
Tel: 0371-460 89 
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Lori Ferguson deltog i tv-serien 
Allt för Sverige som sändes i SVT 
2013. Serien går ut på att amerikaner 
med svenska rötter besöker Sverige 
och tävlar om priset - att få möta sina 
svenska släktingar. Lori bor i Florida 
i USA. 

Min passion för släktforskning bör-
jade med mina morföräldrar, Allan G. 
Dahlgren Jr och Marie Elisabeth Dahl-
gren, född Olsson. De hade alltid en 
stark känsla för sitt svenska arv, men 
det fanns så mycket de inte visste om 
livet i det ”gamla landet”. Jag bestämde 
mig för att hitta svaren och släktforsk-
ning blev snabbt ett av mina största 
intressen. Under de närmaste åren 
läste jag gamla folkräkningsregister, 
tidningsartiklar och dödsrunor och 
hittade avlägsna släktingar som min 
familj hade förlorat kontakten med 
för länge sedan. Bilder utväxlades 
och i vissa fall till och med memoarer 
skrivna av avlägsna släktingar som för 
länge sedan är borta. Varje ny upptäckt 
delades med mina morföräldrar och 
påminde dem ofta om någon bort-
glömd detalj. Jag hade namn, datum, 
bilder och till och med berättelser, men 
jag ville veta mer! Var bodde de? Hur 
levde de?

Allt för Sverige
I januari 2011 var jag inne på ett 

forum för släktforskning i Sverige, när 
jag såg ett inlägg om att en ny doku-
såpa skulle filmas i Sverige. Mina mor-
föräldrar hade alltid drömt om att resa 
till Sverige, men de var nu i 80-årsål-
dern, och det var osannolikt att de 
skulle kunna göra resan. Hur under-
bart skulle det vara om de kunde se 
landet genom mina ögon? Jag sökte 
snabbt, men blev inte antagen, så jag 
återvände till min forskning.

Jag tror att allt händer av en anled-
ning, så när jag inte valdes ut till andra 
säsongen, bestämde jag att jag skulle 
tillbringa sommaren med mina mor-
föräldrar och vara tacksam för den 

extra tiden som jag fick tillsammans 
med dem. Strax därefter, råkade min 
mormor ut för en olycka, och hon 
kämpade för att återhämta sig, men 
komplikationerna blev för mycket 
och hon lämnade oss i juli 2012. Min 
morfar dog på Halloween, 31 oktober, 
bara tre och en halv månad senare.

Mina morföräldrars bortgång var en 
enorm förlust, de hade bott med min 
mor, Susan Dahlgren Stevens, mindre 
än en mil från mitt hus, och jag träf-
fade dem flera gånger i veckan. Jag var 
fortfarande i sorg när jag fick ett mail 
från Allt för Sverige där de frågade 
om jag hade tänkt söka till den tredje 
säsongen. Hela min motivation hade 
varit att göra detta för mina morför-
äldrar, så jag var 
verkligen tvungen 
att tänka över beslu-
tet. Till slut insåg jag 
att detta var något 
jag ville göra, så jag 
sökte. Tredje gången 
gillt, jag skulle till 
Sverige!

Fem veckor i Sverige
Jag visste att Allt för Sverige skulle 

vara en otrolig upplevelse, en som inte 
går att köpa för pengar, men jag blev 
ändå överraskad! Under mer än fem 
veckor reste vi runt på den svenska 
landsbygden. Från Stockholms museer 
till den lilla pittoreska staden Mora, 
såg vi något av det bästa som Sverige 
har att erbjuda. Längs vägen, fick varje 
tävlande en egen ”speciell dag” då vi 
fick besöka det område där våra förfä-
der hade levt. Vi fick en skattkista fylld 
med gamla fotografier, dokument och 
en detaljerad berättelse om vår familj.

Min ”speciella dag” fokuserade på 
min morfars fars sida av familjen, Frans 
Reinhold Dahlgren och Anna Britta 
Andersdotter, båda födda i Lindbergs 
socken, Halland. Det är genom Anna 
Britta som jag är släkt med Långaryds-
släkten.

Frans och Anna Britta
Anna Britta var född på Getterön 

den 2 maj, 1848. Hennes mamma, 
Christina Magnusdotter, hade nyligen 
blivit änka. Annas far, Anders Bengts-
son hade dött av nervfeber bara några 
veckor innan hon föddes. Livet kan 
inte inte ha varit lätt för Christina som 
var ensam på gården med sina två dött-
rar, Johanna Britta 15 år, och lilla Anna 
Britta.

Tre år efter Anders Bengtssons död, 
gifte Christina om sig med Anders 
Persson, (f. 4 oktober 1824 i Skällinge, 
Halland) som hade arbetat som dräng 

S L Ä K T K R Ö N I K A N
Text och foto: Lori Ferguson

Nils-Arvid, Lori och Maria vid återföreningen. 

Dahlgrens gård i Lindbergs socken, Halland. 
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på torpet. De fick inga barn, men 
han var den enda fadern Anna Britta 
någonsin känt och de verkar ha varit 
nära, även efter Christinas död 1886.

Frans Reinhold Dahlgren föddes 
den 27 november 1844 på Ulfvaberg, 
Trönninge, i Lindberg socken, Hal-
land. Hans föräldrar var Erik Dahl-
gren och Carolina Andersdotter som 
totalt hade åtta barn. När Frans var 
ung hade hans familj varit bosatta i 
Varberg, men återvände till Lindberg 
för att ta över familjens torp. Idag finns 
inte mycket kvar av Ulfvaberg, men det 
var där, i Trönninge, som jag öppnade 
min skattkista och lärde mig mer om 
Frans och Anna. Idag kallas gården för 
”Dahlgrens gård”.

Pennsylvania och Varberg
Frans Reinhold och Anna Britta 

gifte sig i februari 1867. Frans arbetade 
som dräng på Getterön, och de två blev 
förälskade. De gjorde sin första resa till 
Pennsylvania i USA år 1871 och under 
de följande åren skulle de göra många 
resor mellan Sverige och Pennsylvania. 
Tillsammans fick de åtta barn. 

Den muntliga släkthistorien säger 
att Frans gjort totalt 13 resor över 
Atlanten; han reste till Braddock, Penn-
sylvania för att tjäna pengar och åter-
vände sedan till Sverige. Det gick bra 
för honom i Braddock och han kunde 
köpa ett värdshus och en pub som han 
kallade för Hotell Thierhorn, det låg 

nära J. Edgar Thompsons stålverk, och 
lockade en ganska livlig publik.

Frans och Anna förlorade flera barn 
i Braddock, av orsaker som man inte 
kände till i Sverige. På hösten 1891 
när de väntade min morfars far, Algot, 
sålde de sin verksamhet och personliga 
tillhörigheter och satte segel för Var-
berg för att föda honom.

Nu blev familjen kvar i Sverige 
under en längre tid. Frans var en dröm-
mare och en entreprenör och det blev 
en spännande tid i Varberg som då var 
en populär semesterort dit folk kom 
från hela landet för att bada i havet. 
Han köpte Pehrssonska Trädgården, 
en välkänd nattklubb och restaurang 
som erbjöd både mat och underhåll-
ning. Familjen flyttade till ett stort hus 
vid havet som kallades Ormanäs Slott. 
Det gick mycket bra för Frans fram till 
1907, då en svag ekonomi och kanske 
nya alkohollagar, orsaka allvarliga 
ekonomiska svårigheter. Frans tvinga-
des ansöka om konkurs och 1908, vid 
en ålder av 64, återvände han ensam 
till Braddock. Anna Britta och sonen 
Algot följde efter 
honom ett år senare. 

Frans fick jobb 
som nattvakt på 
ett stålverk. Han 
brukade vandra på 
tågrälsen fram och 
tillbaka till jobbet. 
En ödesdiger kväll 
1921 eller 1922, 
blev Frans påkörd 
av ett tåg och döda-
des. Anna Britta dog 
ett år senare; de är 
begravda i familjens 
grav på Braddock 
kyrkogård.

Allan Goodwin Dahlgren
I USA ändrade Algot sitt namn till 

Allan Goodwin Dahlgren och blev 
amerikansk medborgare i mars 1921. 
Han gifte sig med en operasångerska, 
men äktenskapet varade inte och de 
skilde sig bara några år senare. Han 
gifte om sig med Frances Elisabeth 
Stein, och de fick tre barn. Allan var 
mycket patriotisk i sitt nya hemland 
och talade bara engelska hemma. Av 
någon anledning, talade han sällan om 
sitt liv i Varberg, och under de följande 

åren höll han inte kontakten med sina 
släktingar i Sverige.

Återföreningen i Skåne
Allt för Sverige är en tävling där det 

varje vecka finns två utmaningar som 
bygger på svensk kultur och svenska 
traditioner, där den som är sist kvar 
vinner! En av de första sakerna jag lärde 
mig var att tävlingarna var mycket svå-
rare än vad de såg ut att vara på tv! Jag 
fick en dålig start och det verkade som 
att jag snart skulle åka hem. Mitt lag 
förlorade de två första utmaningarna 
och jag klarade mig igenom min andra 
eliminering med en hårsmån. Sedan 
verkade min tur vända! Så småningom 
vann jag finalen och på så sätt fick jag 
träffa mina svenska släktingar!

Min släktträff ägde rum i Skåne 
där min mormors sida av familjen 
härstammar ifrån. Fler än 60 av mina 
svenska släktingar, som representerar 
tre sidor av min familj, kom för att fira 
med mig! Det blir en märklig känsla av 
förtrogenhet när du träffar en avläg-
sen släkting för första gången. I själva 

verket är det två främlingar som möts, 
men på sätt och vis känns det som om 
du har känt personen i hela ditt liv. 

Allt för Sverige har verkligen varit 
en gåva. Genom tvserien fick jag upp-
leva 38 magiska dagar i Sverige och 
utforska platser som jag förmodligen 
aldrig skulle ha sett annars. Jag har 
fått vänner för livet, och bäst av allt 
är att jag har träffat så många av mina 
svenska släktingar! 

Jag ser fram emot att lära mig mer 
om mina Långarydsrötter och träffa 
fler av mina Långarydssläktingar!

Anna Britta och Frans med döttrarna Emma, 
Mathilda och ett okänt barn, kanske Alma.

Återföreningen med den svenska släkten i Skåne, 2013.
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Första gången jag hörde om Johan 
Hagström kallad ByggJohan var när 
jag besökte några danska vänner som 
har sommarhus här i trakten. Det 
var ett gammalt hus som de hade 
haft i många, många år, men som nu 
hade blivit rejält tillbyggt och rustat 
upp med moderna bekvämligheter. 
Två av de gamla rummen var orörda 
och vedspisen och kåpan ovanför var 
kvar i köket. I övrigt var det nytt och 
mycket större, men i harmoniskt sam-
manhang med det gamla. Det som 
var så tydligt var att här hade inte 
bara en kunnig arkitekt – nämligen 
ägaren – men också en riktig duktig 
hantverkare varit igång. Kvalitetsde-
taljer överallt. 

Utifrån ser man naturligtvis ett 
mycket större hus än den gamla 
stugan, men det bryter inte med stilen. 
En detalj som talar om sinnet för det 
klassiska är att den rödfärgade, stående 
ytterpanelen är i växlande bredd precis 
som på alla gamla hus. Det ger liv åt 
väggen. I gamla delen av huset är också 
de gamla munblåsta fönsterglasen 
bevarade. I det hela är det en mycket 
lyckad ”modernisering” som är en god 
reklam för hantverkaren.

Hantverkaren ByggJohan
Senare fick jag lära mig att han också 

har sina rötter i vårt lokala samhälle 
och bor här. Det är naturligt att Sock-
enbudet nu vill skriva om hans verk-
samhet under rubriken Företagspro-
filen, men med tanke på Johans rötter 

kunde man egentligen också intervjua 
honom till Bygdeprofilen. Det får bli 
en gång om många år. 

Han är mellanbarnet i familjen Hag-
ström i Landeryd. Lillebror Mattias 
kör bokstavligen åkeriet vidare, som 
pappan startade, och stora syster Anna 
Karin, ja, hon är ju vår duktiga, flitiga 
och omsorgsfulla diakon. Men nu var 
det inte familjesagan det rör sig om här 
med en etablerad och växande verk-
samhet i vårt samhälle. 

Snickaren som blev 
företagare
Det började med att Johan född 

1971, utbildade sig till snickare på 
gymnasiet i Gislaved. Sen arbetade 
han hos Tage & Söner i Smålandsste-
nar i 10 år och därefter hos NKAB till 
2005. I maj det året bildade han eget 
företag och det gick vägen, som vi vet. 
Året efter bildades aktiebolaget och det 
har inte varit nödvändigt med stora 
reklamkampanjer för att marknads-
föra företaget. Utfört arbete har med 
sin kvalitet varit tillräcklig reklam. Nu 
är det både privata kunder och före-
tag som betror ByggJohan AB uppgif-
ter. Det är Bruket, det är Bendex AB 
och andra lokala industrier och det är 
kyrkan. 

Olika arbeten 
En del av det stora arbetet med att 

reparera skadorna i Unnaryds kyrka har 
lagts i händerna på företaget. I Långa-
ryd har vi från prästgården kunnat följa 
att det kom nytt tak på ladugården vid 

Tiondeboden. Det 
var förresten under 
kalla vintern, men 
det var torrt och 
solrikt och precis 
när man var färdig 
så vräkte snön ner. 
Jag vet inte om 
det var något avtal 
mellan diakonen 
och hennes bror 
om en förbindelse 
uppåt. 

Det är i alla fall karakteristiskt för 
en sådan klassisk hantverkare att han 
kan ta på sig alla möjliga uppgifter med 
husbygge och reparation och moderni-
seringar och att han i samarbete med 
andra hantverkare, murare, rörmo-
kare och elektriker kan uppfylla kun-
dernas önskemål. Det är också viktigt 
att firman har ett fint samarbete med 
yrkesskolan i Gislaved så att ByggJo-
han, förutom sitt väl samarbetade team 
på tolv fastanställda, kan ha två lär-
lingar. Man tänker på framtiden och på 
att det är genom det praktiska arbetet 
som nya duktiga hantverkare skapas. 
Verkligheten är alltings prov och det är 
avgörande för framtiden att erfarenhe-
ten följer med. 

Vi pratade när jag var hos Johan 
om gamla tiders byggnadskonst och 
århundradens erfarenhet och jag frå-
gade vad han menar om trähus. - Jo, 
absolut, vi har materialet strax utanför 
dörren. Naturligtvis skall man välja ut 
kvalitetstimmer, men sen är det per-
fekt. Jag frågade vad han menade om 
gammaldags knuttimrade hus. - Jo, 
men man använder lättare konstruk-
tioner i dag och kraven på isoleringen 
är ganska höga numera även om trä ju 
i sig själv isolera ganska väl. 

FÖRETAGSPROFILEN
ByggJohan AB
Text: Jens Bøggild 
Foto: Ing-Britt Andersson, Johan Hagström, Jens Bøggild 

Pappa Johan, mamma Veronica med döttrarna 
Linnèa och Agnes.

Familjen Hagstöms eget hus i Nyby.
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Historiska hus, dagens krav
Hållbarheten hos det gamla knut-

timret är dock höjt över all diskussion. 
Jag tänkte på det gamla knuttimrade 
kyrkhärbret jag en gång såg uppe i 
Älvdalen. Det är ett av Sveriges äldsta 
hus. Byggåret är 1285 och allt tyder 
på att huset kommer att stå många 
hundra år framöver. Men det är klart 
att modernt kan man inte kalla det. På 
tal om krav på moderna byggnader, så 
har Johan löpande koll på lagar och 
bestämmelser genom sitt medlem-
skap i Byggkeramikrådet samt Sveriges 
Byggindustrier. Det rör sig till exem-
pel om branschregler för våtrum och 
om behörighet, godkända system och 
löpande utbildning. Lagstiftningen 
och mängden av regler har ju inte blivit 
mindre sen kyrkhärbret i Älvdalen 
byggdes och det är rasande viktigt att 
hålla sig uppdaterad för att undvika 
dyra misstag. 

Special- och 
specialistuppgifter
ByggJohan AB utför inte bara van-

liga husbyggen, reparationer, moderni-
seringar eller industribyggnader, utan 
också spännande moderna hus till krä-
vande privata byggherrar. 

Just nu gäller det en större villa i 
Haverdal. Den blir klädd med skif-
ferplattor. Titta på bilden nedan och 
se så flott det ser ut. Ett sådant hus 
passar inte speciellt bra in på lands-
bygden, men där det ligger är det fint. 
Det vet Johan om och det kan man se 
på hans eget hus i Nyarp. Det döljer sig 
ett litet, gammalt hus bakom fasaden 
och många kommer i håg att det var 
här ”Gustav i kröken” bodde. Men det 
huset som Johan tog över för tjugo år 
sen har byggts ut med respekt för vår 
traditionella byggstil 
så det ser ut som ett 
riktigt svenskt hus. 
Inuti är det absolut, 
jag vill nästan säga, 
supermodernt. 

Nu kommer vi 
till frågan hur det är 
med familjen för en 
företagare i ständig 
framgång och som 
har full rulle hela 
tiden?

Familjen är med
Jo, jag frågar fru Veronica hur det är 

med prioriteringen av det egna huset. 
Sant att säga hade den varit ganska 
låg. -Det var det där med skomakarens 
barn som springer barfota omkring, 
svarar hon. Men nu var det långt 
framme. Det kan man sannerligen se. 
Å andra sidan är det inte så dumt att 
ta sig god tid med sitt hus. Långsiktiga 
investeringar skall man tänka igenom 
noga.

Hur mycket är egentligen familjen 
involverad i ByggJohan AB? En del 
av svaret på den frågan fick jag redan 
innan jag kom över dörrtröskeln. Vid 
avtalad tid ringde jag på när jag skulle 
intervjua Johan. Dörren öppnades av 
äldsta dottern Linnéa som hade mobi-
len för örat och sa: - Nu är han här. Sen 
gav hon mig telefonen: - Det är pappa. 
Du kan prata med honom. Det visade 
sig – icke helt överraskande eftersom 
det var en vardag - att Johan hängde 
fast i arbetet någonstans och frågade 
om vi kunde skjuta på samtalet ett par 
timmar. Självklart. Men det var alltså 
Linnéa på tio år och Agnes på åtta som 
passade kontor och telefon. 

När jag kom tillbaka och träffade 
Veronica, ja då blev det klart att också 
hon är med, nämligen som firmans 
kamrer och finansminister och att hon 
blir mer och mer inrullad i firman. 
Hon har utpräglad talang för att rita 
och planera hus. Så allt tyder på att det 
här blir ett riktigt familjeföretag. Kon-
toret kommer dock snart att flyttas till 
nya lokaler i Hyltebruk. Sen kan man 
ju hoppas att familjen också får tid till 
varandra och till att njuta av sitt hem, 
som är byggt av en av vår bygds bästa 
hantverkare som även har sina starka 
rötter här. 

Tack!
alla som inte skräpar ner 
i naturen och utmed våra 
vägar i Långaryd och 
Landerydsområdet. 
Det har blivit bättre de 
senaste åren. 
/ Vägstädarna.

Tack!
alla som lämnat in grejer 
och handlat på loppisen och 
bidragit till att bygdegården 
kan hållas i bra skick. 
/ Nyarps 
Bygdegårdsförening.

Tack!
Välkommen till er som  i 
fortsättningen ställer upp 
som extra vaktmästare i 
bygdegården.

Grattis!
Alf Jansson till Åhrén 
stipendiet som du 
tilldelades av Långaryds 
hembygdsförening.

Tack! 
ni som hjälpt till med 
kök o serveringsrum i 
bygdegården.
/ Leaderprojektet

Grattis!
Leif Ekelund som fick 
Sveriges hembygdsförbunds 
förtjänstnål med lagerkrans 
vid Hylte hembygdskrets 
årsmöte. 

Det spännande skifferhuset i Haverdal.
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Reveljen väckte soldaterna på 
morgonen, taptot berättade att dagen 
var slut. Däremellan spelades trum-
pet eller pipor och trumslagaren höll 
takten. I strid backade musikerna 
undan, de var helt obeväpnade när 
de mötte fienden, men de slutade 
inte spela. Musiken användes för att 
ge signaler till armén i övningar och 
i strid och var en viktig kommunika-
tionskanal. Givabo, i äldre tid stavat 
Gierfweboo och Gifvabo, tillkom som 
militärboställe i samband med indel-
ningsverkets tillkomst på 1680-talet. 
Detta boställe tilldelades trumslaga-
ren vid Wästbo kompani och Jönkö-
pings infanteriregemente.

I Långaryds husförhörslängder 
från början av 1700-talet och framåt 
omnämns Gifvabo som trumslagarbo-
ställe. Där bodde även andra soldater 
från regementet med beteckningen 
”soldat” och även flera ”ryttare”. Famil-
jerna bodde där oftast mycket korta 
tider, ett par år men sällan över tio. 
Om det berodde på att krigen skördade 
männens liv eller att de inte trivdes har 
vi inte utforskat. Regeln var ju, att när 
soldaten dog skulle roten tillsätta en ny, 
som då skulle ha bostället och den för-
utvarande familjen fick flytta. Någon 
enstaka trumslagaränka finns anteck-
nad som boende med sin son.

De soldater som vi enligt husför-
hörslängderna med säkerhet vet var 
trumslagare är: 1731-1732 trumslagare 

Hans (inget efternamn). 1753-1757 
trumslagare Anders (inget efternamn) 
född 1728 med familj. 1761- 1770 
trumslagare Anders Rosberg född år 
1729 med familj. 

Trumslagare Petter Tropp
År 1772 kommer den trumslagare 

som mest har förknippats med trum-
slagartorpet i Givabo, Petter Persson 
Tropp med sin hustru Gunnil. Tro-
ligen var de nygifta, men varifrån de 
kom har varit omöjligt att utröna trots 
idoga forskningar. I militärens rullor 
står det att Petter Tropp är smålänning, 
utan fler anteckningar och i Långaryds 
kyrkböcker varierar både Petters och 
Gunnils födelsetid med såväl årtal som 
datum.

Paret bodde kvar på trumsla-
gartorpet fram till år 1790 och fick 
under denna tid åtta barn. När en 
gård i grannbyn Holmen blev till salu 
ansökte Petter Tropp om att få avsked 
från sin militärtjänst, vilket beviljades 
1789. Familjen flyttade till Holmen och 
där föddes ytterligare ett barn. Gunnil 
avled där år 1804 och Petter år 1814. 
Gården i Holmen blev sedan släktgård 
i mer än 100 år.

Freden skapar ro i byn
Med 1800-talet kom freden till Sve-

rige. Soldaterna kunde leva bondeliv på 
sina små torp och hjälpte till med den 
stora uppodlingen av landet. Under 
årens lopp utökades Givabos område 
med mark från grannbyn Kråkshult då 

två av de fyra gårdar 
som låg i bykär-
nan betecknas som 
”Kråkshults Gif-
vabo” i kyrkböck-
erna.

På 1880-talet 
benämns Givabo 
som ”före detta 
trumslagarboställe” 
och vid denna tid 
såldes marken ut till 
självägande bönder 
och brukades så 
i nära hundra år. 

Långa, breda och välbyggda stenmurar 
vittnar om mycket och hårt arbete för 
att kunna bruka jorden och få mat på 
bordet.

Uppgång och avslut
Givabos blomstringstid inföll på 

1930-talet. Då bestod byn av fyra fast-
igheter utgörande av sammanlagt 10 
hektar odlingsmark och 46 personer. 
Byvägen slingrade sig mellan husen 
och även kyrkstigen, från Holmen 
och de andra byarna längre bort, mot 
Långaryds kyrka passerade byn. Den 
närbelägna Trollasjön gav matfisk. Det 
var liv och rörelse.

Men den nya tiden kom under 
1950-talet. Det fanns gott om arbete 
i industrier och annan verksamhet i 
Hyltebruk och andra orter. Arbete som 
lönade sig bättre än ett litet jordbruk. 
Ungdomen flyttade och de äldre dog. 
Så småningom fanns ingen bofast i 
byn. Ett av husen monterades ner och 
blev sommarhus ute vid kusten. De 
andra står kvar och används som som-
marhus av både danskar, tyskar och 
svenskar och än så länge hålls en del av 
marken öppen med hjälp av betesdjur. 
Men när vintern står för dörren fälls 
bommen över vägen och byn står mörk 
och öde tills nästa sommar.

H I S T O R I S K  T I L L B A K A B L I C K 
Trumslagartorpet Givabo
Text: Birgitta Holmén 
Foto: Kerstin Hultin

Höga breda och vackra stenmurar minner om 
bybornas flit. 

Givabos enda gård i svensk ägo 2012. 
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Såhär när våren gjort sitt intåg och 
hoppet om att det någonsin ska bli 
någon sommar väckts till liv, väcks 
även den så kallade utomhushys-
terin. Vi MÅSTE vistas utomhus, 
varje sekund som innehåller minsta 
strimma av solljus måste insupas och 
avnjutas! Under den kalla vintern 
drömmer vi om sol, bad och avkopp-
ling, men när solen kommer orsakar 
den istället stress eftersom att allting 
måste ske utomhus. Kanske för att 
alla vi nordbor tänker liksom Ledin 
att – Solen skiner kanske bara idag. 
Därför måste vi grilla, solbada vid 
havet, bada i sjö, campa, äta jordgub-
bar med glass och sitta på uteserve-
ringar, eller helst allt på samma gång! 
Sen måste vi ha minst ett smultron-
ställe också, dit vi tar oss för att koppla 
av och lapa sol. 

Jag började fundera kring ordet 
smultronställe och kom fram till att 
det är ett ganska speciellt ord, eftersom 
det inte betyder ordagrant vad det står. 
Oftast syftar det ju inte på ett ställe där 
man plockar mycket smultron, så som 
”svampställe”, det säger ju sig självt 
att det är ett ställe dit man går för att 
plocka svamp. Men vad är det egent-
ligen som kännetecknar ett smultron-
ställe? 

För att ta reda på detta gjorde jag nog 
precis så som många andra i min gene-
ration skulle ha gjort – jag knappade in 
ordet ”smultronställe” i sökfältet på en 
känd sökmotor på internet och tryckte 

på ”enter”. Eftersom uttrycket är ved-
ertaget så kommer det mestadels upp 
tips på smultronställen i olika kommu-
ner, bland annat ett glasskafé som till 
och med heter ”Smultronstället”. Träf-
farna bestod även av olika blogginlägg 
där bloggaren i fråga berättar om sina 
smultronställen, som alla ligger vid 
havet eller i någon liten gömd skogs-
glänta, alternativt något litet lantligt 
kafé ute i Stockholms skärgård, dit 
ingen annan hittar (undrar hur sådana 
ställen kan gå runt ekonomiskt om 
ingen hittar dit?). Men jag fann även 
följande förklaring: ”Ordet Smult-
ronställe har använts sedan början av 
1900-talet för att beskriva en plats som 
man gärna kommer tillbaka till och 
som inte är så lätt för andra att hitta. 
Ett Smultronställe är ett ställe där man 
mår bra och kopplar av, en plats dit 
man kan ta sig när man är stressad och 
har för mycket att göra. Exempel kan 
vara ett kafé med speciell stil, en glänta 
i skogen eller en plats, ej så välkänd, 
som har fin utsikt”.  

Nu när kriterierna var satta så 
bestämde jag mig för att finna ett 
smultronställe i min nya hembygd. 
Glad i hågen gav jag mig ut för att finna 
den perfekta platsen för att finna sin-
nesro och lugn, bortom all stress och 
press. Med tiden inser jag dock att detta 
inte blir någon lätt match, eftersom jag 
är av en ganska kräsen natur. Platsen 
kan vara hur fin som helst, men blir 
inget smultronställe om inte rätt känsla 
infinner sig. Känslan vill verkligen inte 

infinna sig! 
Jag blir bara 

mer och mer stres-
sad över att inte 
hitta vad jag söker 
och mitt kräsna jag 
gör sig påmint. Jag 
hittar en fin sten 
som man skulle 
kunna sitta och 
fika på, men den 
är för nära vägen. 
Jag hittar en söt 
liten skogsdunge, 
men där finns för 
många myggor. I 
den här stilen fort-

sätter det, tills jag slutligen ger upp och 
börjar vandra hemåt.

Väl hemma slänger jag av mig pro-
menadskorna, och efter min miss-
lyckade vandring tröstar jag mig själv 
genom att käka jordgubbar med socker 
och grädde. När jag sitter där på ute-
platsen, sörplar i mig kaffet, lyssnar 
på fågelsången och barnen som kickar 
boll på andra sidan gatan så slår det 
mig att hittills, under mina 10 månader 
i Landeryd, så är just denna plats mitt 
smultronställe. Det må låta som att jag 
är världens tråkigaste människa, men 
här kan jag koppla av, om jag så ligger 
i gräset (som jag klipper mer sällan än 
ofta), sitter på trappen eller på farmors 
gamla trädgårdsstolar från 40-talet. 

Dock missar mitt smultronställe att 
uppfylla kriteriet om att det ska vara 
svårt för andra att hitta. Teoretiskt sett 
är det väl lätt att hitta till min träd-
gård, men det brukar som regel inte 
ske någon tillströmning av oinbjudna 
gäster där, vilket jag också uppskattar 
med min trädgård.

Jakten på ett smultronställe avslutas 
vid dags datum. Jag tror mig nämligen 
ha kommit på tricket för att hitta ett 
äkta smultronställe – Jag måste sluta 
leta. För som med mycket annat här 
i livet händer det bästa när du minst 
anar det.

Utpost Landeryd – Jakten på ett smultronställe
Text och foto:  Angela Svensson

Försökte klättra upp i ett träd för att få en överblick av naturen, men lyckades inte 
särskilt väl...

Jordgubbar med socker och grädde vid husknuten.
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Partik Leonardsson är naturfo-
tograf och författare, med Hallands 
natur som huvudmotiv. Han är bosatt 
i Halmstad och har bland annat skri-
vit böckerna Halländska öar och 
Nissan - En å från a till ö. 

Vattnets alla former har alltid inspi-
rerat mig som naturfotograf och jag 
tror att grunden till detta beror nog på 
min uppväxt vid Nissans strand i Åled. 
Mina friluftsaktiviteter kretsade ofta 
kring ån och dess kringliggande områ-

den. Att fiska, vara ute med båt, paddla 
med mera var något som präglade min 
barndom och detta friluftsintresse 
ledde senare till mitt kanske lite udda 
yrke som naturfotograf. 

Nissan hade en stark inverkan på 
mig, så stark att min fjärde bok kom att 
handla om min barndoms å. I min bok 
Nissan - en å från a till ö berättar jag om 
åns ca tjugo mil långa slingrande färd, 
från mossen Nissakälla till sitt utlopp 
i Kattegatt. I mina böcker brukar jag 
väva ihop natur, kultur, geologi till-
sammans med mina egna upplevelser, 
vilket brukar kännas som en personlig 
vandring genom landskapen. 

I denna artikel stannar vi till vid 
sträckan Långaryd - Färgaryd där vi 
har Nissans kanske vackraste mean-
derbildningar, som är ett finare ord 
för när åar och vattendrag slingrar sig 
fram i landskapet. Dessa slingrande 
kurvor kan många gånger bli så kraf-
tiga så att ån vid högvatten tar genvä-

gen rakt  över en sväng och då bildar en 
så kallad korvsjö eller ävja som är ett 
mer bekant namn för detta fenomen i 
dessa trakter. Dessa ävjor kan få fanta-
sifulla former, korvar och hästskor är 
ofta förekommande liknelser. Något 
som ser mycket fascinerande ut fram-
förallt ur Nils Holgersson perspektiv. 

I Nissaryd, närmare bestämt i dess 
norra del, hittar vi bland korvsjöar 
och pölar, en kulturhistorisk lämning 
av mer krigisk karaktär. Nämligen en 

skans som Gustav 
Vasa lät uppföra 
på 1500-talet. En 
skans av denna 
modell kallades 
för redutt och var 
kvadratisk, i detta 
fall 60 gånger 60 
meter. Jordval-
larna var då upp 
till sex meter höga 
vid sidorna mot 
den gamla Nis-
sastigen. Då val-
larna består av 
mjäljord har tid 
och nederbörd fått 

dem att sjunka ihop. 
Skansen ligger mycket strategiskt vid 
den forna Nissastigen i en trakt där 
riksgränsen mellan Sverige och Dan-
mark gick under olika skeden. Place-
ringen talar sitt tydliga språk om från 

vilket håll fienden tvingades anfalla. 
Nissan och en djup mosse var naturliga 
hinder utom mot söder och dåvarande 
Danmark. Ironiskt nog användes skan-
sen för första gången mot Gustav Vasas 
armé i och med att Långarydsborna, 
likt större delen av Småland, anslöt sig 
till Nils Dackes motstånd mot kungen 
på 1540-talet. Orsaken var Gustav 
Vasas omstruktureringar av styrelse-
skicket i Sverige med påföljande högt 
skattetryck, vilket drabbade bönderna 
hårt och utlöste Dackefejden, ett regel-
rätt inbördeskrig. ”Din j-a wase”, ett 
uttryck som hängt med i snart fem-

G Ä S T K R Ö N I K A 
Nissan - en slingrande historia
Text och foto: Partik Leonardsson

Sydöstra slänten på Nissaryds skans är ett vackert 
ställe att packa upp fikakorgen på.

Färgebro, där Nissan och Färgån slingrande leker tafatt.

Självporträtt i min kajak med Nissaryds skans i fonden.
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hundra år, är fortfarande något av det 
värsta du kan tillvita någon i dessa 
trakter. 

Trots att skansen är en skapelse för 
krig slumrar den numera idylliskt vid 
Nissan. En atmosfär av gångna tider är 
närvarande men med distans till krigs-
hoten som inte längre skuggar den 
annars så vackra platsen. En meditativ 
fikastund på vallen ner mot Nissan är 
en riktig höjdare. Skansens vallar är 
som gjorda för att slå sig ner på och 
packa upp en fikakorg, helst dess syd-
östra hörn där du har fin utsikt över 
Nissan. Strax nedanför går det utmärkt 
att sätta i en kajak om nu lusten skulle 
falla på. Stigen utanför vallarna lämpar 
sig väl för att rulla kajakkärran och 
den leder nästan ända ner till Nissans 
strand. Hela den gamla försvarsanlägg-
ningen vårdas på ett exemplariskt sätt 
av Nissaryds byalag.

För många i vår bygd har idrotts-
platsen varit mötesplatsen där mycket 
avhandlats. Jag tror inte att det alltid 
har varit själva fotbollsmatchen, de 
snygga passningarna och dribbling-
arna som varit det viktiga – utan just 
att få träffa andra och snacka om lite 
av varje. Efter flera år utan seriespel 
på seniornivå i varken Långaryd 
eller Landeryd har nu Långaryds 
nya seniorlag haft premiärmatch på 
Klockarevallen. Trots regn i luften 
samlades gamla och nya supportrar 
för att få andas in fotbollsatmosfären 
– en härlig känsla för många.

Fotbollskolan på Linnehov i Lande-
ryd lockade 18 barn på premiären för 
säsongen och bland föräldrarna skym-
tade gamla fotbollsspelare som nu har 
en bra anledning att hänga vid planen 
igen. Det är en viss känsla som gör att 
till och med jag kan känna ett litet sug 
efter fotboll när gräset är regnvått och 
spelarna, eller barnen, svettiga går av 
planen. Fotbollen har ett universellt 
språk där alla som spelat fotboll, oav-
sett nationalitet, kan finna varandra. 

På Linnehov spelas det fotboll 
många timmar i veckan av barn och 
vuxna som kommit till Landeryd och 
Sverige för att förhållandena i hemlan-
det är för osäkra. Den svenska byråkra-

tin råder även inom fotbollsförbundet, 
vilket gör att många duktiga spelare 
inte kan få tillgång till seriespel då de 
saknar personnummer eller papper på 
senaste klubbtillhörighet. Idrottsplat-
sen är dock öppen för alla. Idrottsför-
eningarna vädjar  dock till hundägare 
att inte använda planen för lek med 
hundar som lämnar pinnar och annat 
efter sig. 

Klockarevallen och Linnehov är två 
viktiga mötesplatser där människor 
möts, somliga idrottar och underhåller 
de andra, som tittar och kommenterar.  

I dagarna tillkommer ytterligare en 
mötesplats i Landeryd då församlings-

hemmet öppnas upp till Café Träff-
punkten varje måndageftermiddag. 
Där får den som vill komma och fika, 
dela med sig av sin tid och sin kun-
skap och få chansen att lära känna nya 
människor eller möta dem man redan 
känner. Idrottsplatserna och Träff-
punkten är  arenor för människor att att 
träffas. Vi har möjlighet att välkomna 
och hjälpa   nyinflyttade att trivas i vårt 
samhälle. När våren och sommaren 
kopplar sitt grepp brukar människan 
bli lite mer social och utåtriktad – 

Vi önskar bygdens fotbollsspelare en 
rolig och underhållande fotbollssom-
mar med många mål! 

Fotboll och mötesplatser
Text: Anna Roos

Från luften är meandrande vattendrag ett extra roligt fenomen att beskåda. Formationerna har fått passande 
namn, på bilden ser vi Hästakroken, som idag är en ö i den gamla åfåran.

Långaryds IF:s nya seniorlag.
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De flesta har nog hört att anbuden vi 
fick in gjorde att vi inte kunde gå vidare 
med upphandlingen. Vi har in i det 
sista förhandlat om en smart lösning 
för att komma ner i en målsumma för 
medlemmens investering som vi bedö-
mer behöver hamna under 20 000kr 
per fastighet, detta för att vi skall bli 
riktigt många som är med hela vägen. 
Men det föll på mållinjen.

Det har ju varit en otrolig uppslut-
ning och att hela 381 medlemmar har 
anmält sig är fantastiskt. Storleken på 
nätet är omfattande, det är i dag 16 mil 
totalt. Det gör att kostnaden hamnar 
på en allt för hög nivå i förhållande till 
den finansiering vi har lyckats få ihop 
så här långt. 

Men… Vi ger inte upp för det! Har 
vi slitit med det här i två år så ger vi 
inte upp när vi ändå är såpass nära! Det 
vi har idag i form av projektering med 
markavtal är mycket värdefullt för fort-
sättningen.

Så vi har satt ihop en ny handlings-
plan, klart är att vi inte att har möjlig-
het att börja gräva än på ett tag, tyvärr. 
Vi kommer att jobba vidare med finan-
sieringen och vi har också god nytta 
av att bli ännu fler anmälda i området. 
Vad gäller finansieringen så kommer vi 
snarast boka möte med främst region 
Halland och Länsstyrelsen. Gemen-
samt med dessa behöver vi hitta kon-
struktiva lösningar.

När det gäller samförläggningar har 
vi fått igång ett bra samarbete med e-on 
och får göra det till ett bra pris. Vi vill 
gärna fortsätta med att samförlägga, 
men det innebär att vi i år kommer att 
behöva få in medlemsavgiften på 100 
kr per år och fastighet. Det räcker inte 
till några längre sträckor, men vi kan 
ändå samförlägga där det är lite extra 
krångligt. Kan vi till exempel klara en 
järnvägspassage, så blir det flera tiotu-
sentals kronor billigare om vi kan göra 
det samtidigt med e-on.

Men som sagt, vi ger INTE upp!

Fiberföreningen – Vi ger INTE upp!
Text: Johan Edenholm

Gör en utflykt i sommar och upp-
täck mer om bygdens historia. Långa-
ryds hembygdsförening presenterar 
nu fyra olika platser med en spän-
nande historia eller sägen knuten till 
sig. Finn platserna och ha chansen att 
vinna en bok! Ännu fler platser hittar 
du på www.geocaching.com 

Ögonkällan 
N 57° 02.332 E 013° 22.146 
En sägenomspunnen plats i skogen. 
En källa med svåråtkomligt, under-
görande vatten. Även sådant kan man 
slå mynt av. Tag dig hit och tag del av 
sägnen så får du veta hur du når vatt-
net och när det är bästa tid för detta 
äventyr. Men gör ingen åverkan för då 
kommer fladdermössen. 

Malmbergsstenen 
N 57° 03.716 E 013° 22.123  
På flera platser i bygden finns det resta 
stenar till minnen av både tragiska, 
historiska och glada händelser. Besök 
Malmbergsstenen så får du veta vad 
som hände där år 1930.

Jordkula i Amfrebo 
N 57° 02.249 E 013° 09.521  
Tänk att detta en gång i tiden har 
varit en bostad för människor, och det 
kanske bara för 100 år sedan. Tag dig 
hit, sätt dig ner och låt platsen tala till 
dig. Du kommer att uppskatta ditt hem 
ännu mer. 

Jättefällestenen  
N 57° 03.885 E 013° 27.550 
Ett minne från den tid då inlandsisen 
lämnade detta område, men detta är 
alldeles speciellt. Tag dig hit och pröva 
dina krafter. 

Grattis till vinnarna i förra numret! 
Louise Lyhne, Marianne Lyhne  och 
John Kjeldgaard, Danmark 

H I S T O R I E C A C H I N G
Text: Birgitta Holmén  Foto: Petter Bäckman

Cachen i föregående nummer kunde du hitta här, vid 
Bockshall. 

Dags igen för ny jakt 
på bygdens historia

Ta chansen att vinna en valfri 
Långarydsbok! Skriv ditt namn och 
adress i loggboken som du finner 

på platserna, tillsammans med den 
historiska beskrivningen.

Senast den
1 augusti
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Alf Löfquist är uppvuxen på Äng-
arna i Nyarp. Han bodde i Långaryd 
till 1946 då han var 15 år men besöker 
ofta sin hembygd. Minnen  från hans 
uppväxt i bygden och egna teckningar 
har tidigare publicerats i Sockenbudet. 
Här berättar han om  Nyby torg och 
Långaryds marknad.  

Vid Nybykrysset fanns det i min 
barndom tre affärer, Konsum, Lund-
bergs och Granaths, dessutom gamla 
skolan. I direkt närhet fanns Lindbäcks 
cykelverkstad och även en frisör.

Varje vår anordnades Nyby torg 
med kreatursmarknad och knallar. 
Strax intill fanns också Helgas café med 
hembakat bröd och egen tillverkning 
av karameller kallade ”Olge-Helge-
karameller (Olga efter Helgas mor).

Den stora begivenheten var dock 
Långaryds marknad varje höst på 
marknadsplatsen i Gassljunga. Denna 
dag tog de flesta ledigt och dagen kan 
närmast betecknas som bygdens egen 
nationaldag. 

Marknadsminnen
Det var verkligen med spänning vi 

barn såg fram mot att få 
följa med föräldrarna till 
marknaden. När jag sedan 
fick en strut med kara-
meller eller vid ett tillfälle 
en knallpulverpistol var 
lyckan näst intill fullkom-
lig.

Missödet med 
mössan

Vid en marknad förära-
des jag en fin mössa som 
jag var både stolt och glad 
över. Det hände dock ett 

missöde med den fina mössan. Mina 
lekkamrater var oftast min äldre syster 
Ingrid och hennes skolkamrat Henry 
Blomberg. Alldeles i närheten av 

hemmet hade vi en speciell gran som 
vi döpt till ”Klättergranen” eftersom 
den var särskilt lätt att klättra i. Dagen 
efter marknaden skulle Ingrid och 
Henry plocka ner kottar till mig som 
väntade nedanför. Plötsligt fick jag en 

varm, blöt dusch över mig. Henry, som 
hade blivit kissnödig lättade på trycket 
från sin plats uppe i trädet. Olyckligt-
vis träffade strålen mig och den fina 
mössan. Olycklig sprang jag gråtande 
hem till mamma: ”Mamma, mamma, 
Henry har kissat på min mössa!”.

En annan episod
Många tog chansen att festa till 

ordentligt vid marknaden, för nu var 
det ju fest. En av dem tillhörde ord-
ningsmakten, han var fjärdingsman. 
För honom var det speciellt att få ta på 
sig uniformen och visa vilken mäktig 
person han var. Problemet var bara att 
han var svag för spritdrycker. Detta 
visste många av marknadsbesökarna 
och var därför generösa med att bjuda 

honom ur medförda buteljer. Det var 
ju också ett sätt att få ordningsmakten 
ur spel.

På kvällen när han kom hem till sin 
hustru var han ordentligt berusad och 
uniformen var nerspydd. Som förkla-
ring berättade han för hustrun att han 
skulle sära på ett par busar och att dessa 
hade spytt på hans uniform. ”Men jag 
ska minsann se till att de får ett ordent-
ligt straff för det här, minst en månad”. 
När han vaknade bakfull, dagen efter 
sa hans hustru: ”Du får nog se till att 
de får två månader för de har förorenat 
i dina kalsonger också”.

Ja, så kunde det gå till på Långaryds 
marknad förr i tiden. 

G Ä S T K R Ö N I K A
Nyby torg och Långaryds marknad
Text och teckningar: Alf Löfquist
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Det är inte så vanligt att man plöts-
ligt får 45 000 nya släktingar, men om 
man råkar tillhöra Långarydssläkten 
kan man råka ut för just det. Nu är 
det förstås inte så att det plötsligt har 
fötts 45 000 nya barn, utan istället 
handlar det om ytterligare en släkt-
gren som blivit utredd.

Långarydssläkten är som bekant 
den största kartlagda släkten i världen. 
Den tar sitt avstamp hos länsmannen 
Anders Jönsson (ca 1662–1716) i Höl-
jeryd och hans hustru Ingrid Nilsdot-
ter (1676–1753). Totalt är omkring 
250 000 personer kartlagda och av 
dessa är runt 185 000 personer fortfa-
rande i livet.  Det innebär att närmare 
2 procent av Sveriges befolkning tillhör 
Långarydssläkten. Anders och Ingrids 
ättlingar finns förtecknade i bokverket 
Långarydssläktens första fyra band. 
Det femte bandet innehåller ättlingar 
till Ingrid Nilsdotters syskon från Våt-
hult, det vill säga Våthultsgrenen av 
Långarydssläkten.

I augusti kommer så bokverkets 
sjätte band. På 700 sidor finns 45 000 
ättlingar till Anders Jönssons syskon 
och kusiner förtecknade. Denna släkt-
gren kallas för Simongrenen efter släk-
tens äldsta anfader: bonden Simon 
i Södra Fagerhult här i Långaryds 
socken. Simon var född under Kal-
marunionens sista år, i början av 1500-
talet och var Anders Jönssons morfars 
farfars far. De yngsta av Långaryds-
släktens medlemmar är den nittonde 
generationen från Simon räknat. Bland 
de nyutforskade släktgrenarna kan 
nämnas Anders Jönssons systerdotter 
Brita Nilsdotter som gav upphov till en 
stor mängd ättlingar som främst åter-
finns i Falkenbergs kommun.

Förutom att vara den största kart-
lagda släkten i världen och inneha 
världsrekordet i största släktträff, 
kan Långarydssläkten även slå sig för 
bröstet som upphov till ett av svenska 
språkets längsta ord. Långaryds dåva-
rande kyrkoråd blev nämligen tvungna 

att uppfinna ordet långarydssläktsbo-
kutlämningsdagar när de första fyra 
banden skulle delas ut. För att organi-
sera detta tillsatte man en långaryds-
släktsbokutlämningsdagarskommitté.

45 000 nya släktingar
Text: Petter Bäckman

Beställ boken
E-post: bok@langarydsslakten.se 

Boken kostar 495 kr. 
Upplagans storlek bestäms utifrån 

antalet förbeställningar. Därför vill vi 
ha din beställning senast 31 maj. 

Boken kan hämtas i samband med 
Långaryds marknad 31/8, kl 10–15.

 www.langarydsslakten.se
På hemsidan kan du läsa mer om 

släktens första generationer, kända 
långarydsättlingar med mera.

Nu går vi in i slutfasen av projektet, 
men det återstår fortfarande mycket 
att genomföra innan vi kan kalla oss 
färdiga. Projektet ska vara helt klart 
den 10 december i år, vilket innebär 
att efter detta datum får vi inte ha fler 
kostnader inom projektet. Redan sista 
september avslutas min anställning. 

Ett glädjande besked fick vi när 
organistationen Hela Sverige ska leva 
utsåg Långaryd-Landeryd i Samverkan 
till Årets utvecklingsgrupp i Halland! 
Priset bestod av 5000 kr. I motive-
ringen lyftes att Samverkan har dragit 
igång Leaderprojektet Långaryd - Värl-
dens släktbygd, men även arbetet med 
fritidsgården, Valborg och alla andra 
aktiviteter som bidrar till att göra 
Långaryd och Landeryd till en levande 
bygd. 

Det som är aktuellt i projektet just 
nu är Nyarps bygdegårds nya kök som 

stod färdigt i april. Nu är lokalen redo 
att ta emot 150 gäster. Kika in i köket 
nästa gång ni är där! 

Vi håller just nu på att färdigställa 
en turistkarta som kommer att finnas 
på turistbyråerna runt om i Sverige. 
På den ena sidan presenteras bygdens 
historia och de platser som kan kopp-
las till Långarydssläkten. På den andra 
sidan presenteras cykel- och vand-
ringsleder samt turistföretagen. 

Apropå cykelleden som vi har valt 
att döpa till Släktleden, så kommer den 
att sträcka sig mellan de tre orterna i 
Sverige (och Världen) som har störst 
andel Långarydssläktingar, Halmstad, 
Hylte och Gislaved. Vi jobbar just nu 
med att få tillstånd att sätta upp skyl-
tar längs hela den tänkta sträckningen. 
Vi har dock stött på problem eftersom 
Trafikverket håller på att göra om de 
nationella föreskrifterna för leder och 

därför kommer ett beslut från dem att 
dröja. Vi kommer ändå att ge ut kartan 
med de vägar som vi rekommenderar 
för cyklister som vill cykla i släktens 
fotspår. 

Planeringen av Nyarpslägret 2014 är 
i full gång! 

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

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

www.langaryd.se
www.facebook.com/langaryd



15

Pyssel och 
maskerad på 
fritidsgård i Nyarp. 

Trimcylingsstart 
med tipspromenad. 

Lotteri på 
Majblommedagen.  

Foto:  Lennart Borg
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Majblommedagen bjöd på teater, chokladhjul 
och självklart försäljning av majblommor och 
hembakat. 

Valborgsfirandet vid Nyarps bygdegård med 
grillning, körsång och vårtal med Iris van der 
Kruijssen. 
Foto: Lennart Borg
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Guds rike är som 
ett senapskorn 

som en man sätter 
i sin trädgård. 
Det växer och 
blir till ett träd, 

och himlens fåglar 
bygger bo bland 

grenarna.
Lukas 13:19

SenapSkornet
Församlingsblad för Färgaryds, Långaryds, 
Unnaryds och Femsjö församlingar

Om vildpärOnträd
De här raderna skriver jag i början av maj, just när 
vildpäronträdet utanför mitt sovrumsfönster står i full 
blom. Bland grenarna surrar bin och humlor och bokträdens 
ljusgröna blad bäddar in det som nyss var fruset och dött 
”med sköna gröna kläder”, för att låna en strof  från en kär 
sommarpsalm. Våren kom tidigt i år och nu när häggen 
redan blommar är det för många den 
vackraste tiden på året. Vårens växtkraft 
spränger fram och inget tycks kunna 
stoppa livets återkomst i naturen. 

Det sägs att vi i Sverige är 
naturromantiker, att vi gärna söker vila, 
rekreation och inspiration i naturen. 
Och visst är det väl så! Kanske är det de 
stora skiftningarna i naturen som skapar 
det starka band vi har här i norden till 
skapelsen. Högsommarens ljumma 
nätter, höstens färgexplosioner, vinterns 
gnistrande, kalla täcke och livets seger 
om våren. Vem blir inte naturromantiker 
med sådana förutsättningar?

Kanske är det just därför som bibelns 
naturmetaforik ligger mig så varmt om 
hjärtat. Jesus använder ofta liknelser och 
bilder där skapelsen utgör klangbottnen. 
Liknelser om sådd, om senapskorn, 
om fikonträdets knoppning eller om 
himmelens fåglar som varken sår eller 
samlar i lador. Bilder och metaforer som 
var självklara för den tid och den plats 
där de har sitt ursprung, bland människor som på många 
sätt hade en närmare relation till naturen än vi har i dag.

I vildpäronträdet utanför mitt sovrumsfönster ympade min 
pappa för några år sedan in några grenar från ett annat 
päronträd. Längs trädets himmelssträvande stam sitter 
det nu ett tiotal grenar med ljusgröna blad. Ännu har de 
inte blommat och burit frukt, men tids nog kommer de 
att göra det. Sin kraft och förutsättning för liv och växt får 
dessa grenar av stammen. Inympade i stammen får de del 
av själva livet. Det är ett under i sig att något till synes dött, 
får nytt liv genom den tunna kontaktytan till det levande 
trädet. 

I Johannesevangeliet talar Jesus om sig själv som vinstocken, 
och om oss som grenarna. ”Bli kvar i mig, så blir jag kvar 
i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den 
inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om 
ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken och ni är grenarna.” 
(Johannes 15:4–5)

I vildpäronträdet blir metaforen tydlig 
för mig. Vi är inympade på den levande 
stammen Kristus. Det är genom 
honom vi får liv, liv i överflöd. Utan 
förutsättningen för liv, kontaktytan 
med Honom, kan vi inte bära frukt. 
Från Honom strömmar livet till oss 
och genom det kan våra liv bära god 
frukt. I mötet med vår medmänniska, i 
omsorgen om vännen eller främlingen, i 
ansvaret för skapelsen. Det är genom dig 
och mig, grenarna på stammen Kristus, 
som Guds rike tar form i världen.

Visst finns det också skäl att från tid 
till annan beskära och ansa. Varje 
trädgårdsmästare vet att det är en 
förutsättning för god skörd att rensa 
bort det som stjäl kraft och energi 
från grenen. Så är det också i mitt liv. 
Jag behöver stanna upp och se på mitt 
liv vad det är som stjäl kraft och som 
förhindrar att jag bär frukt. Min egoism, 
min likgiltighet, min oförmåga att se min 
medmänniska och min trångsynthet. 

Min bön så här i försommartid är att jag skall få syn på det 
i mitt liv som stjäl kraft, och mod att göra något åt det. Vi 
står inte ensamma i detta. Genom den tunna hinna som 
utgör vår kontaktyta med den levande stammen flödar 
livet och för Honom är ingenting omöjligt.

Diakoniassistent i Hyltebruks pastorat

HYLTEBRUKS PASTORAT
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Gudstjänster                   

Juni
söndagen den 8 juni
Pingstdagen – Den heliga 
Anden
Hyltebruks kyrka – 11.00 
Högmässa, Mia Schulz Wigelsbo.
Jälluntofta kyrka – 14.00 
Friluftsgudstjänst vid 
Skyttepaviljongen, Sven Hagberg.
Femsjö kyrka – 18.00 Mässa, 
Sven Hagberg. En ensemble från 
musikskolan medverkar.
Långaryds kyrka – 18.00 
Kyrkokörens vårkonsert med 
andakt, Mia Schulz Wigelsbo.

måndagen den 9 juni
Annandag Pingst – Andens vind 
över världen
Landeryds kyrka – 18.00 
Sinnesromässa, Mia Schulz 
Wigelsbo.

onsdagen den 11 juni
Unnaryds församlingshem – 
9.00 Torgandakt, Anna-Karin 
Samuelsson.

söndagen den 15 juni
Heliga Trefaldighets dag –
Gud – Fader, Son och Ande
Färgaryds kyrka - 11.00 
Gudstjänst, Petter Bäckman.
Unnaryds församlingshem – 
18.00 Musik i sommarkväll, Petter 
Bäckman. Dragspelskonsert med Kallis 
Bengtsson. Kyrkogårdsvandring kl 
16.
Femsjö kyrka – 14.00 Gudstjänst, 
Sven Hagberg.
Långaryds kyrka – 11.00 
Högmässa, Jens Bøggild.

lördagen den 21 juni
Midsommardagen – Skapelsen
Unnaryds församling – 16.00 
Gudstjänst i Hembygdsparken, 
Sven Hagberg.
Långaryds församling – 10.00 
Friluftsgudstjänst på Nissaryds 
skans, Mia Schulz Wigelsbo. Fika 
serveras.

söndagen den 22 juni
Den helige Johannes döparens 
dag – Den högstes profet
Hyltebruks kyrka – 14.00 
Gudstjänst, Mia Schulz Wigelsbo.
Unnaryds församlingshem – 9.30 
Gudstjänst, Sven Hagberg.
Femsjö kyrka – 11.00 Högmässa, 
Sven Hagberg. Spelmanslaget 
Bygdeton medverkar.
Landeryds kyrka – 10.00 Mässa, 
Mia Schulz Wigelsbo.

söndagen den 29 juni
Andra söndagen efter 
trefaldighet – Kallelsen till Guds 
rike
Hyltebruks kyrka – 11.00 
Gudstjänst, Pär Petersson.
Unnaryds församlingshem – 
10.00 Mässa.
Femsjö kyrka – 9.30 Gudstjänst, 
Pär Petersson.
Landeryds kyrka – 18.00 
Musik i sommarkväll, Petter 
Bäckman.New Orleans Jazz Cats.
Utställningen”Minnen från 
söndagsskolan”.

Juli
söndagen den 6 juli
Tredje söndagen efter 
trefaldighet – Förlorad och 
återfunnen
Hyltebruks kyrka – 11.00 Mässa.
Unnaryds församlingshem – 
16.00 Gudstjänst, Anna-Karin 
Samuelsson.
Femsjö kyrka – 18.00 Musik i 
sommarkväll, Petter Bäckman. 
Marie Svensson Hydbring och Jan 
Hydbring.
Långaryds kyrka – 11.00 
Konfirmation med mässa, Mia 
Schulz Wigelsbo, Anna-Karin 
Samuelsson och Pär Petersson.
Landeryds kyrka – 15.00 
Friluftsgudstjänst i Applaryd hos 
Anna och Bengt-Göran Kjeller, 
Mia Schulz Wigelsbo. Ta med en 
fikakorg och stol!

onsdagen den 9 juli
Unnaryds församlingshem – 9.00 
Torgandakt, Mia Schulz Wigelsbo.

söndagen den 13 juli
Fjärde söndagen efter 
trefaldighet – Att inte döma
Färgaryds kyrka – 14.00 
Friluftsgudstjänst vid Sockenstugan, 
Petter Bäckman.
Jälluntofta kyrka – Mässa med 
tyska ungdomar, Mia Schulz 
Wigelsbo. Tid meddelas senare.
Femsjö kyrka – 11.00 Högmässa.
Långaryds kyrka – 18.00 Musik i 
sommarkväll, Mia Schulz Wigelsbo.
Mozart med mera framfört av Trio 
BDJ. Kyrkogårdsvandring och fika 
kl 16.

Med reservation för ändringar och feltryck - se predikoturer och hemsidor!

Välkommen till gudstjänstgemenskapen!

Även under sommaren finns det ett stort utbud av gudstjänster i våra församlingar, 
både gudstjänster i kyrkorna och friluftsgudstjänster. Ett tips är att åka runt till 

olika kyrkor i vårt nya pastorat under sommaren och göra en liten utflykt samtidigt 
som du deltar i gudstjänstgemenskapen.
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söndagen den 20 juli
Apostladagen – Sänd mig
Färgaryds kyrka – 18.00 Musik 
i sommarkväll, Petter Bäckman.
Franska slott och svenska gårdar med 
Duo Eriksson/Jakobsson.
Unnaryds församlingshem – 
10.00 Gudstjänst, Bo Lindbladh.
Femsjö kyrka – 18.00 
Friluftsgudstjänst vid grillplatsen, 
Bo Lindbladh.
Landeryds kyrka – 10.00 
Gudstjänst, Petter Bäckman.

söndagen den 27 juli
Sjätte söndagen efter 
trefaldighet – Efterföljelse
Hyltebruks kyrka – 14.00 
Gudstjänst.
Unnaryds församlingshem – 
10.00 Mässa.
Femsjö kyrka – 18.00 Musik i 
sommarkväll, Bo Lindbladh. Mari 
Gustavsson spelar och sjunger.
Långaryds kyrka – 15.00 
Friluftsgudstjänst vid Yttersjöholms 
skola, Bo Lindbladh. Fika serveras.

Augusti
söndagen den 3 augusti
Kristi förklarings dag – Jesus 
förhärligad
Hyltebruks kyrka – 11.00 
Högmässa, Bo Lindbladh.
Jälluntofta kyrka – 18.00 
Musik i sommarkväll. Trio Salong. 
Kyrkogårdsvandring kl 16.
Femsjö kyrka – 14.00 
Friluftsgudstjänst vid 
hembygdsstugan Haggården.
Landeryds kyrka – 9.30 Mässa, 
Bo Lindbladh.Kyrkfika.

söndagen den 10 augusti
Åttonde söndagen efter 
trefaldighet – Andlig klarsyn
Hyltebruks kyrka – 14.00 
Gudstjänst på Lindekullen, Petter 
Bäckman.
Unnaryds församlingshem – 
14.00 Mässa.
Femsjö kyrka – 11.00 Gudstjänst.
Långaryds kyrka – 18.00 Musik 
i sommarkväll, Petter Bäckman.
Sommarskuggor med Duo Friberg. 
Utställning med Lennart Borgs 
bilder från kl 16. Fika.

onsdagen den 13 augusti
Unnaryds församlingshem – 9.00 
Torgandakt, Bo Lindbladh.

lördagen den 16 augusti
Långaryds kyrka – 18.00 Musik 
i sommarkväll, Jens Bøggild. 
DuoHøyer/Gerdstrøm

söndagen den 17 augusti
Nionde söndagen efter 
trefaldighet – Goda förvaltare
Hyltebruks kyrka – 16.00 Mässa, 
Bo Lindbladh.
Unnaryds församlingshem – 
10.00 Gudstjänst.
Femsjö kyrka – 14.00 Mässa.
Landeryds kyrka – 18.00 Musik 
i sommarkväll, Bo Lindbladh.
Trygg kan jag vandra med Tina 
Bergholm och Fredrik Albertsson. 
Kyrkogårdsvandring och fika kl 16.

söndagen den 24 augusti
Tionde söndagen efter 
trefaldighet – Nådens gåvor
Färgaryds kyrka – 18.00 Musik 
i sommarkväll, Bo Lindbladh. 
Stockholms Bellmanblåsare.
Unnaryds församlingshem – 
16.00 Mässa, Bo Lindbladh.
Femsjö kyrka – 11.00 Mässa.
Långaryds kyrka – 15.00 
Friluftsmässa i Jansbergs 
hembygdspark, Mia Schulz 
Wigelsbo.
söndagen den 31 augusti
Elfte söndagen efter trefaldighet 
– Tro och liv
Hyltebruks kyrka – 11.00 
Högmässa, Bo Lindbladh.
Jälluntofta kyrka – 18.00 Musik 
i sommarkväll. Sara Thuresson från 
Anderstorp sjunger och spelar.
Femsjö kyrka – 16.00 Gudstjänst, 
Bo Lindbladh.
Långaryds kyrka
– 10.00 Andakt på marknadsplatsen 
i Gassljunga, Mia Schulz Wigelsbo.
– 16.00 Gudstjänst i kyrkan, Mia 
Schulz Wigelsbo. Emma Svensson 
medverkar med sång och musik.

September
söndagen den 7 september
Tolfte söndagen efter 
trefaldighet – Friheten i Kristus
Hyltebruks kyrka – 9.30 
Gudstjänst, Pär Petersson.
Unnaryds församlingshem – 
18.00 Mässa.
Femsjö kyrka – 11.00 Högmässa.
Landeryds kyrka – 
Friluftsgudstjänst i samband med 
Tågdagarna. Tid och plats meddelas 
senare.

Gudstjänster på 
Malmagården och Höstro

Varje tisdag firar vi mässa 
eller gudstjänst i matsalen på 
Malmagården kl 15.

Ojämna veckor firar vi gudstjänst 
eller mässa på Höstro i matsalen 
kl 14.30 på onsdagarna. Efteråt 
blir det kyrkkaffe.

Kyrkskjuts
Till gudstjänsterna i Jälluntofta 
kan man åka kyrkskjuts. Vi 
försöker att organisera detta 
ideellt. Anmälan sker till diakon 
Anna-Karin Samuelsson tel. 
0371–461 15, senast torsdagen 
före gudstjänsten
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verksamheter i sOmmar

Långaryds vänförsamling
Tänk vad det är gott att vi får ha vänner i en församling 
i en annan del av världen och kunna dela samma tro 
på Jesus! Våra vänner i San Salvador har oss i sina 
tankar och böner, låt oss göra samma sak och be för 
dem! Vill du stötta deras församling och vardagliga 
liv finns det goda möjligheter genom att köpa något 
av de fina alster som finns i kyrkorna i Långaryd och 
Landeryd. Du är välkommen att hjälpa till oavsett 
vilken församling du råkar bo i! För mer information 
kontakta Katarina Åkesson.

Resa med Långaryds syföreningar 
och församlingskår den 16 juni
Vårt medhavda förmiddagsfika intar vi utmed Vättern. 
Sedan åker vi vidare till Löfstad slott där vi får en 
guidning och äter lunch.

Resan går därefter till Björke väveri där vi blir guidade 
på väveriet. Sedan finns det fina utställningar att titta på 
och möjlighet att handla. Den som inte är intresserad 
av väveriet kan istället åka vidare till Finspångs 
bruksmuseum och se samlingar från Finspångs tid som 
järnbruk. Resan kostar 495 kr per person (eventuellt 
subventionerar din förening en del).

Alla är välkomna med, även utanför föreningarna i 
mån av plats.

Anmälan senast den 5 juni till:
Anna-Karin Samuelsson
telefon: 0371-461 15
e-post: anna-karin.samuelsson@svenskakyrkan.se

Katarina Åkesson
telefon: 0345-172 25
e-post: kinahylte@yahoo.se

Altarblommor i Långaryd och 
Landeryd
Att kunna sätta sommarens vackra blommor, både från 
trädgården och vilda, på altaret känns naturligt och 
fint. Därför kommer det finnas listor i Långaryd och 
Landeryd där du kan teckna dig till vilken gudstjänst 
just du kan komma med blommor. Stort tack för din 
hjälp!

De flesta av våra grupper tar sommarlov, men här 
nedan berättar vi om några saker som du kan vara 

med på eller engagera dig i.

Öppet församlingshem
Under sex onsdagar i sommar kommer det att vara 
verksamhet i Hyltebruks församlingshem. Kl 14 
är man välkommen att slå sig ned kring fikabordet 
och delta i någon aktivitet. Det handlar om följande 
onsdagar: 25 juni, 2 juli, 9 juli, 16 juli, 23 juli och 
30 juli.

Hyltebruks kyrka.

Café Träffpunkt
Välkomna till ett internationellt Café i Landeryds 
församlingshem.Här vill vi skapa en mötesplats 
för alla. Det finns en möjlighet att lära kännanya 
människor men också att umgås med bekanta över 
en kopp kaffe.Vi har öppet varje måndag kl.14.30 – 
16.30. Tycker du att det skulle vara kul att fixa fika 
och dylikt till caféet? Prata med vår diakon Anna-
Karin eller vår komminister Mia.

Vår förhoppning är att vi ska kunna ha öppet hela 
sommaren!

Varmt välkomna!
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Gruppstarter under sensOmmaren

I nästa nummer av Senapskornet kommer du att kunna läsa 
om alla grupper och samlingar som kommer att äga rum under 
hösten. Några grupper hinner dock starta innan nästa nummer 
har hunnit komma ut och därför får du här en liten aptitretare 
inför höstterminen.

God gemenskap blir det torsdagen den 14 augusti kl 
14 i Hyltebruks församlingshem.

Samtalsgruppen Vad är då en människa? har 
höstens första träff  kl 19 måndagen den 25 augusti i 
Hyltebruks församlingshem.

Våffelkafé blir det i Hyltebruks församlingshem 
onsdagen den 27 augusti kl 14.

3 x T – Tjejer som träffas och trivs startar terminen 
kl 19 den 27 augusti (obs! en onsdag) i Långaryds 
församlingshem. Programmet är hemligt denna kväll. 
Öppet för tjejer i alla åldrar.

Långaryds församlingskårs börjar höstterminen 
måndagen den 1 september kl 19 i Långaryds 
församlingshem. Mia berättar om sin pilgrimsvandring 
till Santiago de Compostela. Varmt välkommen!

Lunchmusik med soppa blir det tisdagen den 
2 september i Hyltebruks kyrka. Lunchmusiken 
börjar kl 11.30 och sedan är man välkommen till 
församlingshemmet.

Vill du vara med?
Tycker du att det skulle vara roligt att engagera dig 
mer i din församling? Då är du varmt välkommen 
att kontakta någon av prästerna eller diakonerna, 
så ser vi vilka möjligheter det finns för just dig 
utifrån vad du vill göra. Kanske vill du koka kaffe 
eller baka, kanske vill du hjälpa till i en barngrupp 
eller hjälpa till att dela ut nattvarden – bara fantasin 
sätter gränserna!

Så varmt välkommen att engagera dig!

Festmässan i
Färgaryds kyrka

palmsöndaGen 2014
med biskop Jan-Olof  och 
kontraktsprost Magnus 
Hullfors då vi firade in 
Hyltebruks pastorat.
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Våra vaktmästare har bråda dagar och det 
är inte helt lätt att hitta tid till en intervju. 
Till slut hoppar jag helt enkelt på Mette 
på kyrkogården och ställer några frågor 
under tiden som hon rensar ogräs på 
kyrkogårdsgången. Sommarhalvåret är 
nämligen den mest hektisk perioden för 
kyrkvaktmästarna.

Vad en vaktmästare gör beror nämligen 
till stor del på vilken tid på året det är. 
Under ”säsongen”, som pågår från 
det att påskliljorna sätts i jorden på 
våren till dess att löven är borttagna 
och skötselgravarna har fått granris, är 
de ute ungefär 90 % av tiden. Det ska 
klippas gräs, trimmas kanter, rensas 
ogräs och så ska planteringarna skötas. 
Många av oss gör förstås samma saker 
hemma i trädgården mer eller mindre för 
nöjes skull, men här handlar det om ett 

antal hektar ”trädgård” fördelat på sex 
kyrkogårdar.

Utöver den här trädgårdsmästardelen av 
jobbet finns alla de uppgifterna som är 
mer specifika för kyrkvaktmästarna, till 
exempel att tjänstgöra vid gudstjänster 
och förrättningar. Förberedelser och 
efterarbete vid begravningar är också 
en speciell del av arbetet. Till själva 
grävningen anlitas en entreprenör, men 
det är ändå mycket arbete kring det. 
Jordbacken ska tas fram och det ska göras 
fint runt graven. Och när begravningen 
är färdig ska graven fyllas igen oavsett 
väder.

En annan del av arbetet under säsongen är 
vården av skötselgravarna. I Hyltebruks 
pastorat finns det drygt 700 skötsel-

(Fortsättning på nästa sida!)

vad Gör en kYrkvaktmästare?

I Senapskornet har vi att en följetong där vi i varje nummer presenterar en 
av de olika yrkeskategorierna som finns i kyrkan. Nu har turen kommit till 
vaktmästarna. I Hyltebruks pastorat har vi för närvarande elva kyrkvaktmästare 
som vi får lära känna bättre på det här uppslaget.

Jenny Andersson, Annika van Es, Jacob Flenninger, Kenneth Johansson, Ola 
Nilsson och Christer Nordin.

Annika van Es

Ålder: 46 år
Familj: man och två barn
Bor: Femsjö
Utbildning: jordbruk
Medlem i: LRF
Senast lästa bok: 
Kommer ej ihåg, läser 
sällan.

Kenneth Johansson

Ålder: 62
Familj: hunden Assar, 
hushållerska samt dotter
Bor: Åhylte
Utbildning: 7-årig 
folkskola
Medlem i: Svenska 
kyrkan, två 
hembygdsföreningar, två 
bluesföreningar
Senast lästa bok: bara 
tidsskrifter

Christer Nordin

Ålder: 59 år
Familj: gift, tre utflugna 
barn
Bor: Årnilt Lunnatorp 
Utbildning: 9 år, kurser
Medlem i: Svenska 
kyrkan, Södra 
Nissadalens 
missionsförsamling
Senast lästa bok:

Jenny Andersson

Ålder: 38
Familj: man och tre barn 
och en liten hund
Bor: Hyltebruk
Utbildning: sömmerska
Medlem i: Hyltebruks IF
Senast lästa bok: Mari 
Jungstedts I denna ljuva 
sommartid
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Mette Grön
Ålder: 51 år
Familj: sambo och dotter
Bor: Solbacken, Bästås
Utbildning: handel och 
administration
Medlem i: Hylte 
ryttarförening
Senast lästa bok: Mannen 
som kunde tala med hästar, 
men det var länge sedan.-gravar, det vill säga gravar som pastoratet får betalt 

för att vårda. På dessa ska det rensas ogräs, vattnas och 
planteras nya blommor några gånger under säsongen.

Vad gör vaktmästarna på vintern då? kanske någon 
undrar. Jo, då gör de allt det där de inte hinner med 
under säsongen. Till exempel storstädas alla husen, 
listorna med skötselgravar ska uppdateras och så rullar 
det förstås på med gudstjänster och förrättningar. 
Jordbegravningar på kalla vinterdagar blir ett extra 
stort projekt eftersom man då behöver skotta gångar 
fram till graven och dessutom tina sig igenom tjälen 
med ett särskilt värmeaggregat innan grävningen kan 
påbörjas.

Det bästa med jobbet är att det är så omväxlande, att 
varje dag ser olika ut, säger Mette. Och att få vara ute 
och jobba på sommaren. Dessutom är det roligt att få 
lära sig nya saker när det till exempel byts värmesystem 
i en kyrka. En stor och viktig del av arbetet är också 
att finnas till hands för de som besöker kyrkogården.
Det handlar förstås om att hjälpa till med praktiska 
saker. Men det handlar också om ha tid att byta några 
ord, en uppgift som är minst lika viktig. Att få jobba 
på en relativt liten arbetsplats där alla får hjälpa till 
med lite av varje är också värdefullt. ”En gång fick 
jag hjälpa kantorn att vända notblad mitt i ett långt 
orgelstycke, det var lite nervöst” avslutar Mette.

Petter Bäckman, efter ett samtal på en blåsig kyrkogård.

Anders Bertilsson

Ålder: 52 år
Familj: - 
Bor: Ölmesbergs gård, 
Jälluntofta
Utbildning: skog, fäkning
Medlem i: Sveriges 
Filatelist Förbund, 
Vilhelm Moberg-
Sällskapet, Saljesällskapet
Senast lästa bok: Klockorna 
i Östervåla

Birger Borg

Ålder: 46 år
Familj: frun Heléne och 
tre söner
Bor: Höljeryd, Långaryd
Utbildning: 
transporttekniker
Medlem i: Svenska 
kyrkan, i övrigt har jga 
inga medlemskap
Senast lästa bok: En 
deckare som jag inte 
kommer ihåg namnet på.

Olivia Roman

Ålder: 22
Familj: sambo, mamma, 
pappa och storebror
Bor: Ugglebo
Utbildning: Stora 
Segerstad hund/natur
Senast lästa bok: Kniven i 
hjärtat av Björn Ranelid

Jacob Flenninger

Ålder: 27 år
Familj: nej
Bor: Oskarström
Utbildning: trädgård och 
anläggning
Medlem i: Svenska kyrkan
Senast lästa tidning: 
Teknikens värld

Camilla Ljunggren

Ålder: 51 år
Familj: två barn
Bor: Pensévägen 15 A, 
Hyltebruk
Utbildning: 9-årig 
grundskola
Medlem i: Svenska 
kyrkan, Kommunal
Senast lästa bok: 
Mercurium av Ann Rosman

Anders Bertilsson, Camilla Ljunggren, Olivia Roman, Mette Grön och Birger Borg.
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söndagen den 15 juni i Unnaryds församlingshem

draGspelskOnsert med Kallis Bengtsson
I tio år har Kallis haft sommarturné med sitt dragspel. 
Han började spela redan som 4-åring och har inte 
gjort annat än musik sedan dess. Under sin karriär har 
han tilldelats flera utmärkelser och stipendier. Kallis 
Bengtssons solokonserter har rosats av såväl publik 
som recensenter.

Kl 16 är det kyrkogårdsvandring på 
Unnaryds kyrkogård.

söndagen den 29 juni i Landeryds 
kyrka

new Orleans jazz Cats

New Orleans Jazz Cats spelade 
tillsammans för första gången 
hösten 1995 på ett arrangemang 
anordnat av Föreningen Jazzkatten 
i Lidköping, därav bandets namn. 
Det är tradition att de återkommer 
till sommarmusiken i Landeryd och i 
år är det tio år sedan den traditionen 
startade.

Från kl 16 utställningen ”Minnen 
från söndagsskolan” och fika i 
församlingshemmet.

söndagen den 6 juli i Femsjö kyrka

marie svenssOn hYdbrinG OCh
jan hYdbrinG

Marie är kantor i Berga församling Lagan och Jan 
är kantor i Vislanda pastorat samt operarepetitör på 
Växjö Konserthus. ”Musiken tillsammans med en bra 
text är ett utomordentligt bra förkunnande av vårt 
glada evangelium.” säger Marie

söndagen den 13 juli i Långaryds kyrka

mOzart med mera framfört av Trio BDJ
Bo, Jonny och Dan kommer och gör en konsert med 
två klarinetter och en fagott. De tre musikerna har lång 
erfarenhet inom blåsmusiken, inte minst genom sin 
gemensamma bakgrund inom militär- och länsmusik.

Kl 16 blir det kyrkogårdsvandring och fika.

söndagen den 20 juli i
Färgaryds kyrka

Franska slOtt OCh
svenska Gårdar med
Duo Eriksson/Jakobsson
I detta program får vi höra såväl 
finstämda barocktoner från 
Versailles och Paris som målande 
svensk folkmusik. De båda 
musikernas bakgrund inom den 
klassiska musiken med fokus på 
barockmusiken bidrar till ett varierat 
och dansant samspel.

söndagen den 27 juli i Femsjö kyrka

mari GustavssOn

Mari har så länge hon kan minnas spelat piano och 
sjungit. Countrymusiken ligger henne varmt om hjärtat 
men hon sjunger även andra genrer. Hon jobbar nu 
som kyrkomusiker och hälsar att hon ”älskar att spela 
och sjunga och gör det gärna, ofta och mycket.”

musik i sOmmarkväll
Varmt välkommen till årets sommarmusikserie!

Varje söndagskväll under hela sommaren bjuder vi in till musikandakt i någon av våra kyrkor. 
Utbudet är väldigt varierat med allt från dragspelsmusik och New Orleansjazz till finstämda 
bachtoner, country och helt nyskriven musik. Välj ut dina guldkorn eller var med på allt och låt din 

sommar bli en enda bred musikupplevelse!

I samband med många av musikandakterna kan du dessutom ta del av en intressant utställning.

Än en gång - varmt välkomna!

En av jazzkatterna visar upp 
total spelglädje.



9

söndagen den 3 augusti i Jälluntofta kyrka

triO salOnG

En trio av violin, cello och piano som kommer 
framföra en variation av klassisk musik och populär- 
och folkmusik som vävs samman med lyrik i ett 
sommartema.

Kyrkogårdsvandring kl 16.

söndagen den 10 augusti i Långaryds kyrka

sOmmarskuGGOr med Duo Friberg
Duo Friberg består av de båda smålänningarna 
Per Friman (saxofoner) och Joakim Berg (slagverk) 
som framträder med programmet Sommarskuggor. 
Tillsammans har de hittat ett alldeles eget färgsprakande 
uttryck i musiken och tagit både repertoar och 
transkriptioner till en helt ny nivå!

Kl 16 ställer Lennart Borg ut några av sina foton och 
bjuder på ett bildspel i församlingshemmet. Fikaservering.

lördagen den 16 augusti i Långaryds kyrka

duO høYer/Gerdstrøm

Rikke Høyer, flöjt och Jesper Gerdstrøm, klassisk 
gitarr spelar verk av Franz Schubert, Carl Nielsen, 
Astor Piazzolla med flera.

söndagen den 17 augusti i Landeryds kyrka

trYGG kan jaG vandra

Ett varierat program där ny musik möter äldre 
musik i Psaltarpsalmen 23. Musik av Bach, Roman, 
Stenhammar, Maria Löfberg, Fredrik Sixten m.fl. 
som framförs av sopranen Tina Bergholm och 
diplomorganisten Fredrik Albertsson.

Kyrkogårdsvandring och fika kl 16.

söndagen den 24 augusti i Färgaryds kyrka

stOCkhOlms bellmanblåsare

Stockholms Bellmanblåsare består av klarinettisten 
Lotta Petterson van den Poel, hornblåsaren Sara 
Aronsson och flöjtisten Erik Sunnerstam. De framför 
ett program med klassiska toner.

söndagen den 31 augusti i Jälluntofta kyrka

sara thuressOn 
Sara skrev sin första låt när hon var åtta år gammal och 
sedan dess har musiken och låtarna stått i centrum. 
Texterna har fått vara lika viktiga som melodierna och 
de framförs i en helt egen och unik skrud.

musik i sOmmarkväll

Sommarmotiv från Jälluntofta.
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söndagen den 8 juni
14.00 Friluftsgudstjänst vid Skyttepaviljongen 
i Jälluntofta, Sven Hagberg.
lördagen den 21 juni
10.00 Friluftsgudstjänst på Nissaryds skans, 
Mia Schulz Wigelsbo. Fika serveras.
16.00 Gudstjänst i Hembygdsparken i 
Unnaryd, Sven Hagberg.
söndagen den 6 juli
15.00 Friluftsgudstjänst hos Anna och Bengt-
Göran Kjeller i Applaryd (Landeryd), Mia 
Schulz Wigelsbo. Ta med fikakorg och egen 
stol.
söndagen den 13 juli
14.00 Friluftsgudstjänst vid Sockenstugan i 
Färgaryd, Petter Bäckman.
söndagen den 20 juli
18.00 Friluftsgudstjänst vid grillplatsen i 
Femsjö, Bo Lindbladh. Grillning efteråt.

söndagen den 27 juli
15.00 Friluftsgudstjänst vid Yttersjöholms 
skola, Bo Lindbladh. Fika serveras.

söndagen den 3 augusti
14.00 Friluftsgudstjänst vid Femsjös 
hembygdsstuga Haggården.

söndagen den 10 augusti
14.00 Gudstjänst på Lindekullen i Hyltebruk, 
Petter Bäckman.

söndagen den 24 augusti
15.00 Friluftsmässa i Jansbergs 
hembygdspark, Mia Schulz Wigelsbo.

söndagen den 31 augusti
10.00 Andakt på marknadsplatsen i 
Gassljunga (Långaryds marknad), Mia 
Schulz Wigelsbo.

FriluFtsGudstjänster

När Gud har gjort Skapelsen så sommarfin är det härligt att få komma ut 
i naturen, fira en enkel gudstjänst och sedan njuta av solen och kyrkkaffet 

från den egna fikakorgen. Här finns sommarens friluftsgudstjänster 
lättöverskådligt samlade. Varmt välkommen!

(Men regnsmatter mot koppartak och stenkyrkans svalka en solgassig julidag är inte 
heller fel, så glöm inte bort de vanliga gudstjänsterna!)
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Spridda intryck från renoveringen av Unnaryds kyrka.
Kyrkorummet med nygjutet golv. I öster anas det inplastade koret, 
väntande på återinvigningen. (ovan)

Våt cement i gliran under en åldrad trädörr. (ovan till vänster)

Två snickare(?) passade på att föreviga sig i cementen. (till vänster)

Kulturveckan i Hylte kommun
Hylte kommun firar 40 år och Hyltebruks pastorat 
kommer att uppmärksamma detta på olika sätt. Mer 
information om detta kommer i nästa nummer, men 
redan nu ger vi en försmak av vad som är planerat i 
Långaryds församling.

Långaryds och Landeryds kyrkor kommer att vara 
öppna mellan kl 9-19 varje dag mellan 30 augusti och 
7 september. I kyrkorna kommer det finnas någon 
utställning och möjlighet att tända ljus, sitta en stund i 
egen bön eller bara vara i kyrkorummet.

I samband med Långaryds marknad firar vi 
friluftsandakt kl 10 på marknadsplatsen och kl 16 
gudsjtänst i Långaryds kyrka. På tisdagen firar vi 
en enkel middagbönkl 12 i Landeryds kyrka och på 
onsdagen i Långaryds kyrka. På torsdagskvällen blir 
det en stilla mässa i Långaryds kyrka kl 18.30. Vi 
kommer också att fira en friluftsgudstjänst i samband 
med Tågdagarna i Landeryd.

Nytt telefonsystem och nya nummer
För att öka tillgängligheten har vi bytt telefonsystem. 
Alla anställda har nu ett tjänstenummer (ofta det gamla 
arbetsrumsnumret, men några har fått nya nummer) 
som är kopplat till en smartphone. Det innebär att när 
vi är i tjänst är vi nåbara oavsett var vi befinner oss. 
(Förutsatt att det finns täckning förstås.) Om den du 
vill nå sitter i ett möte, är på lunch eller har gått för 
dagen när du ringer kommer du antingen få ett besked 
om när han eller hon är tillbaka, eller så kommer du 
till en röstbrevlåda där du kan lämna ett meddelande..

Växelsystemet har fler finesser – det går exempelvis att 
vidarekoppla samtal. Vaktmästarna har en svarsgrupp 
på nummer 0345–197 48. Dit kan du ringa om du 
har allmänna frågor och då går samtalet fram till den 
vaktmästare som råkar ha möjlighet att svara. Eftersom 
de nya telefonerna är smartphones går det även att 
läsa e-post med mera även om man inte befinner sig 
på sitt arbetsrum.

Det enda som är lite krångligt är att en del anställda 
har fått nya nummer, men de finns på Senapskornets 
sista sida.
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präster

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

komminister i Långaryd
Mia Schulz Wigelsbo
telefon: 0371–460 01
e-post: fantomen_mia@hotmail.com

komminister i Unnaryd och Femsjö
Ej klart när Senapskornet trycks.
telefon: 0371–600 52

diakOner

diakon
Anna-Karin Samuelsson
telefon: 0371–461 15
e-post: anna-karin.samuelsson@svenskakyrkan.se

diakoniassistent
Pär Petersson
telefon: 0345–197 44
e-post: par.petersson@svenskakyrkan.se

pedaGOGer

församlingspedagog och informatör
Petter Bäckman
telefon: 0345–197 42
sms: 070 290 75 89
e-post: najadus@live.com

församlingsassistent
Pia Johansson
telefon: 0345–197 46
e-post: pia.c.johansson@svenskakyrkan.se 

pastOrsexpeditiOn

telefon: 0345–197 40
e-post: hyltebruks.pastorat@svenskakyrkan.se
fax: 0345–170 33

kyrkokamrer
Eva Liwenius
telefon: 0345–19743
e-post: eva.liwenius@svenskakyrkan.se

förvaltningsassistent
Lotta Nykvist
telefon: 0345–197 39
e-post: ann-charlotte.nykvist@svenskakyrkan.se

kYrkOmusiker

kyrkomusiker i Hyltebruk
Susanne Hirell
telefon: 0345–197 45
e-post: susanne.hirell@svenskakyrkan.se

vik. kyrkomusiker i Långaryd
Rebecka Josefsson
telefon: 0371–460 10
e-post: rebecka.josefsson@svenskakyrkan.se

kyrkomusiker i Femsjö
Kristina Lindstén
telefon: 0345–197 47
e-post: kristina.lindsten@svenskakyrkan.se

vaktmästare

Huvudnummer: 0345–197 48

arbetsledande vaktmästare
Kenneth Johansson
telefon: 0345–197 31
e-post: kenneth.j.johansson@svenskakyrkan.se

kOntaktuppGiFter

En ny gemensam hemsida är under konstruktion, 
men tills den är klar gäller följande:
hemsida: svenskakyrkan.se/fargaryd-femsjo
Långaryds församlingsblogg: langaryd.blogg.se

Senapskornet delas ut till alla hushåll i Hyltebruks 
pastorat. Undrar du över något eller har synpunkter 
och idéer kan du vända dig till:

Petter Bäckman, redaktör för Senapskornet

Bo Lindbladh, ansvarig utgivare för Senapskornet

Bokning av församlingshem med mera görs 
via pastorsexpeditionen i Hyltebruk på telefon 
0345-197 40. Ärenden gällande gravrätter  och 
liknande hänvisas också dit.

HYLTEBRUKS PASTORAT
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Hylte kommun fyller 40 år
I år, 2014, fyller Hylte kommun 40 år. Detta ska så klart firas! 
Lördagen den 30 augusti är inledningen på en vecka då det hän-
der mycket runt om i Hylte kommun. Startskottet går i Långaryd 
där det arrangeras guidade turer i Långarydsläktens fotspår och 
fortsätter med Långaryds gammeldagsmarknad på söndagen. 
Veckan avslutas med Tågdagarna i Landeryd helgen efter. Under 
hela veckan kommer det hända en hel del olika saker i hela kom-
munen. Vi ses!

Följ planeringen på hylte.se/jubileum
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BAGERI, CAFÉ & GRÖNSAKER
Utflyktsmål med 

ekologiskt mathantverk

Caféet öppet: 

18/5-8/6 sönd 13-18 

25/6-7/8 ons-fre 13-18 

lör-sön 11-18 

Boka gärna även andra tider

Se vårt sommarprogram på  backhasten.se 

Välkommen!
Kerstin, Sören, Lova o Vidar

0371 63049

 
Insjöfiske •Rökeri • Gårdsbutik 
Fiskrestaurang • Glasscafé •Pub 

Njut av mathantverk vid Bolmen 
TIRAHOLMS FISK 

Varmt Välkomna 
hälsar 

 Familjen Ekwall   
 

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

SOMMARPROGRAM 
 
6 juni  Smålands Sjörikedag 
 Utomhusmässa med  
 verksamheter från trakten. 
 Mer info: www.sjoriket.se 
 
21-22,   Friluftsteatern  
28 juni ”Bildsköne Svensson”  
 kl 14.00 & 18.00. Biljettbokning! 
  
27 juni Pubkväll: Fatboys & Reine 
  
4 juli Pubkväll: The Laila Band  
  
11 juli Pubkväll: Janne Möllares ork. 
  
18 juli Pubkväll: Driftwood Company 
  
25  juli Pubkväll: Small Misstakes  
  
26 juli Bolmendagen 
 Aktivteter kring hela sjön! 
 Marknad med lokala hantverkare  
 på Tiraholm. 
 
2 augusti Pubkväll:  
 Allsång och kräftskiva 
 
Pubkväll 27/6- 25/7 ca kl. 21.00 Entré 100:- Från klockan 
18.00 serveras en 3-rätters meny inkl inträde 395:- Boka 
gärna bord! 
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VÄXTER • KAFFE

Norra Åkershult • Landeryd
www.tradgardsbutik.nu

ÅKERSHULT

TRÄD
GÅRD

VÄXTER • KAFFE

Norra Åkershult • Landeryd
www.tradgardsbutik.nu

ÅKERSHULT

TRÄD
GÅRD

Öppet: 
torsdag, fredag, lördag 
från 10.00 till 17.00

Kolla vår webbsida för nyheter 
eller ring 072 244 59 37

VÄXTER • KAFFE

Norra Åkershult • Landeryd
www.tradgardsbutik.nu

ÅKERSHULT

TRÄD
GÅRD
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Välkommen till 

Smålands Sjörikedag 
fredagen den 6 juni 2014 
på Tiraholms Fisk utanför Unnaryd

Mellan kl. 11:00 och 16:00 låter du dig 
inspireras till trevliga utflykts- och besöks-
mål i sjöriket, träffa lokala föreningar, pro-
jekt och företagare samt bekanta dig med 
deras produkter och tjänster.  Restaurangen 
och gårdsbutiken kommer att hålla öppet. 

www.sjoriket.se

Norra Åkershult
Landeryd
T 0722 44 58 25

trädvårdsspecialist
www.protrad.se

VÄXTER • KAFFE

Norra Åkershult • Landeryd
www.tradgardsbutik.nu

ÅKERSHULT

TRÄD
GÅRDCatering – 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

    Allt för din båge och lite till

Vi servar alla MC-märken. 
Allt från Eu-moppe, 4-hjulingar till stora MC.
Försäkringsskador & tillbehör
Kontakt: 0709 589767

www.geddas.se          Vi bygger din drömhoj!

6 april – 28 september 2014
April och Maj  kl. 13 - 17: Tisdag-Torsdag-Söndag

Juni - September kl. 13 - 17: Tisdag - Torsdag - Lördag - Söndag
Lokal kan bokas utöver ordinarie öppettider

under www.sommarcafejallunden.hemsida24.se
Ärnarp, 31083 Unnaryd

Ring 0371-72048

VÄLKOMMEN TILL KAFFESTUGAN JÄLLUNDEN

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

och Gott Nytt År! 

Johan Hagström
070 -  679 61 60

info@byggjohanab.se
www.byggjohanab.se

 

Följ oss på Facebook 
för att få 

senaste nytt om 
kommande resor 
eller kontakta oss 
för information!

 

kontakt:
Mattias Lundberg, 0371/460 00, 

kontakt@lundbergstaxi.se

LUNDBERGS
BUSSAR FÖR ALLA TILLFÄLLEN FOTVÅRD   MASSAGE   ANSIKTSBEHANDLING

Mottagning efter 

överenskommelse, 

Även kvällar, lördagar

och hembesök. 

Välkommen!

telefon

0345-17252   •  0730-446765

epost

monika.albrecht@hotmail.com

 

www.monikaalbrecht.se

Monika Albrecht - 15 år i Hyltebruk
Pensévägen 13 B i Hyltebruk

28

PROFESSIONELL GALLRING
 

Planering av skogsåtgärder
Förröjning
Mindre grävarbeten
Dikning
 
Christer Johansson, Remma

Tel.      0371-470 05, 070-564 70 01
Mail.   remma25@gmail.com 

Innehar F-skattebevis

Vill ditt företag sponsra SOCKENBUDET och synas här? 
Vi är tacksamma för ditt bidrag!

Kontakta oss: sockenbudet@langaryd.se

Från och med vecka 26 till        
och med vecka 35 har vi öppet 
från 11.00 till 15.00 för övrig tid 

gäller beställning. 

Vi serverar                                  
fika, våffla, paj och varmrätt. 

Välkomna till Charlottenlund i Långaryd 
Tel 0371 46057, mail: info@charlottenlund.com 

Vill du prenumerera?
4 nr/år kostar 150 kr.

sockenbudet@langaryd.nu
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kontakt:
Mattias Lundberg, 0371/460 00, 

kontakt@lundbergstaxi.se

Cecilias Skafferi
  Välkomna till mitt SOMMARCAFE 

 i Ekhult, Långaryd  
Alltid nybakade kakor, bakelser, pajer och smörgåsar mm.
Öppet: Söndagar kl 13:30 - 18:00 ♥ Från 25 maj (mors dag) till 10 augusti  

Cecilia Johansson ♥ epost. ceciliasskafferi@hotmail.com ♥ Facebook: Cecilias Skafferi ♥ tel. 073 07 59 496

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

LUNDBERGS
BUSSAR FÖR ALLA TILLFÄLLEN

Hos en liten skara människor från Ljuders socken i Småland växer 
sig drömmen om Amerika allt starkare när hungersnöd, förmynderi 
och religiös förföljelse gör det outhärdligt för dem att stanna kvar i 
hemorten. Det nya landet har mark till alla och erbjuder den som 
vågar sig ut på den långa, farliga resan en fristad och en framtid. 
Det öppnar sig för dem som längtar efter den frihet de förvägras där 
de nu är. Några få djärva män och kvinnor hörsammar budet och 
ger sig ut på den riskfyllda färden över Atlanten. Bland dem finns 
Kristina, Karl Oskar, Robert och Ulrika.

Kristina från Duvemåla var den första musikal som 
spelades på GöteborgsOperan och är den mest fram-
gångsrika i sitt slag som spelats i huset. 
Urpremiären skedde i Malmö 1995.

Lördag den 14/2 2015 (Alla hjärtans dag) åker vi. 
Pris för buss och biljett: 990 kr

Boka din plats redan nu!

Upp till
  

5%  
tillbaka.

 Hyltebruk - Torup - Unnaryd

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

Unnarydsdagen • 9 juli 2014

Upptäck Unnaryd!

Unnarydsdagen den 9 juli 
ett fullspäckat evenemang 
med marknad, upplevelser, 
barnaktiviteter, prova-på,
musik och teater från mor-
gon till kväll.  
Håll utkik efter vårt 
programblad!
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