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

Jag flyttade till Långaryd i 
december 2012. Då låg snön 
djup och termometern visade 
-18C. Det var mörkt och kallt 
och vintern varade i en evighet. 
Men även då tyckte jag att jag 
stod inför ett äventyr, att vara 
projektledare för Leaderprojek-
tet Långaryd – Världens släkt-
bygd. Då hade jag ingen aning 
om att nästan två år var så kort 
tid. Men nu är projekttiden snart 
slut och det är dags för mig och 
för alla er i Långaryd att börja 
tänka på nästa fas, att börja 
tänka på framtiden. 

Det är många personer som 
har varit med och stöttat och 
lagt ner mycket tid i det här 
projektet. Framförallt styrgrup-
pen som består av Anna Roos, 
Alf Jansson, Eva Larsson, Terese 
Borg, Bo Eriksson och Birgitta 
Holmén. Vi har många gånger 
träffats och suttit i långa möten 
för att gemensamt hitta lös-
ningar för att driva projektet 
framåt. Sen är det väldigt många 
andra personer som har bidragit 
med praktiskt kunnande, his-
toriska kunskaper, lokalkänne-
dom, tid, idéer och engagemang. 
Listan är lång och ni vet vilka ni 
är. Tack! Utan er hade det blivit 
pannkaka av alltihop. 

Den stora utmaningen nu är 
att hålla liv i det som vi inom pro-
jektet har tagit fram. Jag hoppas 

att det blir många dramatiserade 
visningar i Långarydssläktens 
fotspår, att fler vill vara med 
och guida! Jag hoppas att det 
kommer många besökare hit till 
bygden och att de ska ha nytta av 
kartan och skyltarna som vi har 
tagit fram. Jag hoppas att Nyarps 
bygdegård får ta emot många 
glada sällskap! Att Nyarpslägret 
lever vidare, att hemsidan fung-
erar och framförallt hoppas jag 
att fler flyttar hit och trivs här.  
Jag hoppas verkligen att SOCK-
ENBUDET kommer leva vidare 
och att det här är nummer tio 
av SOCKENBUDET, tycker jag 
förtjänar en liten fanfar!

Den 14 september ska hela 
Sverige välja väg in i framti-
den. Då är det val till riksdagen, 

kommun och landsting. Det 
här vill vi uppmärksamma och 
därför har SOCKENBUDET 
genomfört en utfrågning av par-
tierna i Hylte kommun. Hur vill 
de utveckla landsbygden? Vilka 
frågor tycker du är viktigast för 
Långaryd och Landeryd? Detta 
kan du läsa om i det här numret 
av SOCKENBUDET.

I det här numret intervjuar 
vi också Alf Jansson som är vår 
eminente ekonom i projektet. 
Som vanlig har vi besökt ett av 
de lokala företagen i bygden och 
den här gången kom turen till 
Bengtssons snickerifabrik i Lan-
deryd AB. 

Släktkrönikör är Johan Lind-
hardt, vilket passar extra bra 
eftersom han kommer till Lång-
aryd den 31 augusti för att dela 
ut släktböcker under Långaryds 
marknad. 

När jag nu sitter vid mitt 
skrivbord i lägenheten i Västerås 
och skriver det här, är det årets 
varmaste dag och nu återstår 
endast ett par månader av pro-
jekttiden. Mycket återstår fortfa-
rande att färdigställa och om två 
år gick snabbt, så misstänker jag 
att desas två månader kommer 
att flyga iväg. Det är bara att 
jobba på och konstatera att vissa 
saker tar längre tid att genom-
föra än man tror helt enkelt.
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Långaryds marknad 31/8 kl. 10-15 
Traditionell marknad med knallar, mat och aktiviteter! 

Program: kl 10 Marknadsandakt  
11.30 Teater med Pippi och hennes vänner

12.30 Musikkåren Lyran, 13.30 Allsång
16.00 Gudstjänst i Långaryds kyrka med föredrag  

om Långarydssläkten.  Mer info: www.langaryd.se

TÅGDAGARNA I LANDERYD 
6-7 SEPTEMBER 2014 

Nu blir det åka av! 

www.tagdagarna.se

TORUP

KINNARED

LANDERYD SMÅLANDSSTENAR

HYLTEBRUK BURSERYD 

Ett unikt samarbete mellan många orter!
Kom och åk veterantåg, utställningar, 

upplevelser och underhållning.

Hemma hos mina föräldrar i Usträngsbo.

Långaryds marknad 
31 augusti - kl. 10 - 15

Gammaldags marknad 
med knallar, mat och aktiviteter!

Mer info: www.langaryd.se

Program: 

10.00 Marknadsandakt
11.30 Teater med Pippi och hennes vänner
12.30 Musikkåren Lyran
13.30 Allsång
16.00 Andakt i Långaryds kyrka med sång 
och musik, medverkan av Per & Johan, 
Långarydssläkten 
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K A L E N D A R I U M 
LÅNGARYD/LANDERYD SEP - NOV 2014

30/8-7/9
Hylte kommun firar 40 år med en Jubileumsvecka 
med mängder av aktiviteter runt om i kommunen. 
Mer info www.hylte.se.

30/8 kl.11 och kl. 14 
Dramatiserade guidturer med buss, se särskild ruta. 
Start från Nyarps bygdegård

30/8 kl. 11-17
Utställning i Nyarps bygdegård: Världens släktbygd 
förr och nu. Bokloppis och våffelservering.

31/8 kl. 10-15 
Långaryds gammaldags marknad, se särskild ruta.

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

6-7/9 
Tågdagarna i Landeryd, se ruta.

8/9 kl. 18
SPF-möte i Landeryds församlingshem. Sång och 
musik med Pia Andersson och Johan Bergström.

13/9 
Cykelfest i Landeryd och Långaryd.

14/9
Val till Kommunfullmäktige, Regionfullmäktige 
och Riksdagen. Rösta i Vallokalen i Landeryds 
församlingshem. Se öppettider på ditt röstkort, eller 
förtidsrösta.

17/9 kl. 14.30 
Underhållning på Höstro. Ing-Mari Assarson spelar 
dragspel och sjunger, servering 20 kr.

17/9 kl. 19
3xT, Tjejer som Träffas och Trivs, i Landeryds 
församlingshem. 

18/9 kl.12
Sopplunch i Landeryds församlingshem, 40 kr.

19/9 kl. 18
Fritidsgård för barn, ungdomar och hela familjen 
@Nyarps bygdegård. Tacobuffé och kiosk. 
30 kr/person eller 100 kr/familj.

24/9 kl. 18.30
Världens Släktbygd – avslutningsfest för projektet i 
Nyarps bygdegård, se ruta.

27/9 kl. 14
Ankrace i Österån i Landeryd, se ruta. 

28/9
Pilgrimsvandring från Landeryds kyrka till 
Långaryds kyrka.

1/10 kl. 14.30
Underhållning på Höstro. Lennart´z med Hjördis 
spelar gitarr, dragspel och sång, servering 20 kr. 

11/10 kl. 14
Bazar i Landeryds församlingshem.  
Se Senapskornet.

12/10 kl.11 
De äldres dag i Långaryds kyrka, se ruta i 
Senapskornet.

13/10 kl. 18
SPF-möte i Nyarps bygdegård. Kathinka Linde, känd 
radioprofil i Halland. Film och berättelse om den 
historiska bakgrunden till utvandringen.

15/10 kl. 14.30
Underhållning på Höstro. Bengt-Olof Hoof gitarr och 
sång, servering 20 kr.

16/10 kl.12
Sopplunch i Landeryds församlingshem, 40 kr.

19/10 kl. 18
Lena Maria Klingvall sjunger tillsammans med 
kyrkokörerna i Färgaryds kyrka.

19/10 kl.18 
Stjärntittarkväll i Nyarps bygdegård med Hallands 
Astronomiska Sällskap. Se ruta. 

24/10  kl. 17.
Höstfest för seniorer, Brännöparken, anmälan till 
SPF-styrelsen.

25/10 kl. 9.30
Församlingsfrukost med Ben Olander om Raul 
Wallenberg, i Landeryds församlingshem,  
se Senapskornet. 

25/10 kl. 18
Halloweenfest @Nyarps bygdegård.  
50 kr/person och 150 kr/familj.  
Anmälan till anna.roos@langaryd.nu.

26/10 kl. 18:30
Berättarafton i NTO-gården, Långaryd.

29/10 kl. 14.30
Underhållning på Höstro.  
Bertil Holmen filmvisning, servering 20 kr.

29/10 kl. 19
3xT, Tjejer som Träffas och Trivs, i Långaryds 
församlingshem. 

31/10 kl. 10-17
Landeryd och Långaryds kyrkor hålls öppna, fika 
servering. 

9/11 kl. 10
Temagudstjänst med utställning om dopet, 
Långaryds kyrka. 

10/11 kl. 18
SPF-möte i Landeryds församlingshem.
Hylte musikskola underhåller.

12/11 kl. 14.30
Underhållning på Höstro. Bengt-Åke Andersson 
keyboard och frågelek, servering 20 kr.

15/11 kl. 14
Missionsauktion i Långaryds församlingshem. 

20/11 kl.12
Sopplunch i Landeryds församlingshem, 40 kr.

21/11 kl. 18
Fritidsgård för barn, ungdomar och hela  
familjen @Nyarps bygdegård.  
30 kr/person eller 100 kr/familj.

22/11
Resa till julmarknaden på Tjolöholms slott.  
Se mer info i separat ruta.

26/11 kl. 14.30 
Underhållning på Höstro. Morfars trio glad musik, 
roliga texter och historier. Servering 20 kr.

26/11 kl. 19
3xT, Tjejer som Träffas och Trivs, i Landeryds 
församlingshem. 

6/12 kl. 14-18
Julbasar i Nyarps bygdegård, mer info nästa 
SOCKENBUDET.

8/12  kl. 18.
SPF  Julfest.  Nyarps bygdegård. ”Elvis”  Erling 
Lundberg, anmälan till styrelsen.

Varannan måndag kl. 10 
SPF ordnar promenader varannan måndag kl 10. 
Se SPF hemsida för information om plats.

Måndagar kl. 14:30-16:30
Café träffpunkten har öppet varje måndag  
kl 14:30-16:30 i Landeryds församlingshem. 
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Ankrace i Österån, Landeryd
27/9 kl. 14

Racet sker i Österån och målgången är vid järnvägs-
bron, (Esskå). Försäljningen av ankor börjar i mitten 
av augusti. Det kommer att finnas ankor att köpa på 

Långaryds marknad, Tågdagarna eller  
bj40073@telia.com. En anka kostar 50 kr. 

Vi kommer att informera på anslagstavlorna.  
Arr: Landeryds GOIF 

Johan Lindhardt har tillsammans 
med Per Andersson forskat ut Lång-
arydssläkten och skrivit böckerna om 
släkten. Johan är journalist och bosatt 
i Göteborg. Ni som har beställt det 
sjätte bandet i bokverket om Långa-
rydssläkten och planerar att hämta ut 
boken under Långaryds marknad den 
31 augusti, möter honom där! 

Den 16 september 1844 föddes i 
Långaryd en pojke som fick namnet 
Lars Johan. Han växte upp på olika 
torp och smågårdar i den västra halvan 
av socknen. Hemmet var fattigt, efter-
som hans far söp. Men lyckligtvis kom 
fadern ur missbruket efter några år.

Lars Johan tog sig efternamnet 
Nyblom efter födelsebyn Nyarp och 
lämnade Långaryd för att studera till 
präst. Med tiden blev han kyrkoherde 
i bohuslänska Spekeröd och psalmdik-
tare. Lars Johan Nyblom är min mor-
fars morfar. 

Med generationernas gång föll 
Långaryd i glömska bland hans ätt-
lingar, men när Per Andersson 1990 

gav ut den röda boken om Långaryds-
släkten blev jag påmind om släktens 
ursprung i Nissadalen.

När jag sedan involverades i utfors-
kandet av Långarydssläkten blev det 
många besök i Långaryd. Syskonen 
Anna och Bertil Åqvist, mina nu bort-
gångna släktingar, lät mig övernatta i 

deras hem i Äskeryd. På cykel med min 
bärbara dator på pakethållaren tog jag 
mig runt till pastorsexpeditionerna i 
trakten. I de gamla kyrkböckerna, som 
på den tiden fortfarande förvarades 
där, bläddrade jag frenetiskt i jakten på 
nya ättlingar. Resultatet i dag är över en 
kvarts miljon släktmedlemmar.

Den 31 augusti i år, nästan exakt 
170 år efter morfars morfars födelse, 
vänder vi åter till förfädernas Långa-
ryd. Då är det dags för traditionsenlig 
gammaldags marknad. Per Andersson 
och jag kommer att finnas på plats för 
att dela ut det nytryckta sjätte bandet 
i bokverket om Långarydssläkten. 
Klockan 16 samma dag blir det släkt-
samling i Långaryds kyrka. 

Vi ser fram emot att återse många 
släktingar som troget mött upp under 
åren och inte minst att få ansikten på 
en hel del nya som vi hittills endast 
mött i källorna.

S L Ä K T K R Ö N I K A N
Från Långaryd till Långaryd på 170 år
Text och foto: Johan Lindhardt

 Stjärntittarkväll - oavsett väder!
19/10 kl.18 i Nyarps bygdegård

Vi startar med 13,7 miljarder år gammalt fossil. Berättar om vad 
man kan se på himlen, delar ut stjärnkartor mm. HAS, Hallands Ast-
ronomiska Sällskap ställer sedan ut teleskop på gårdsplanen. Ni som 

har egen kikare - även en helt vanlig - ta med den. Skulle det vara 
busväder så fortsätter vi ett tag till inomhus med mer om astronomi. 

Fri entré, fika finns att köpa.

Charlotte, ordf. i HAS  
tel: 0730-492802

Ett samarrangemang av  
Hallands astronomiska säll-

skap, HAS, Långaryd-Landeryd 
i Samverkan och Hallands 

bildningsförbund

Julmarknadsresa
Resa till julmarknaden på Tjolöholms slott. Kostnad 

100 kr, inkl inträde till marknaden. Anmälan till 
Lundbergs taxi: kontakt@lundbergstaxi.se,  

0371-460 00. Arrangör: Långaryds samhällsförening. 
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B Y G D E P R O F I L E N  –  A L F  J A N S S O N
Text: Birgitta Holmén
Foto: Leif Ekelund

Vi sitter hemma vid köksbordet på 
Marknadsgården och jag ber Alf att 
berätta om sitt liv och sina verksam-
heter. Jag känner Alf sedan lång tid 
tillbaka och vet vilken aktiv människa 
han är. Att han har gott minne och 
är en god berättare, men ju senare på 
kvällen det blev, ju mer undrade jag – 
hur i all sin dar skall jag kunna skildra 
allt detta på en A4-sida? Jag förstod 
att det bara kunde bli lite ”skum på 
ytan” och vädjade till Alf att sätta sig 
ner och skriva om sitt liv för framtida 
publicering. Jag fick i alla fall ett halvt 
löfte.

Långarydsbo i själ och 
hjärta
Vi börjar vid barndomen. Alf var 

enda barnet till Werner och Dagny 
Jansson i Gassljunga. Familjen bodde 
på första våningen i huset och på andra 
våningen bodde farmor Alvida, faster 
Hedvig och farbror Gustav. Där till-
bringade Alf många timmar när för-
äldrarna arbetade med jordbruket. På 
gården fanns också farbror Gustavs 
snickerifabrik med anställda.

Det fanns inga andra barn i när-
maste grannskapet så Alf saknade 
lekkamrater. Därmed blev det många 
timmar på andra våning. Där lärde han 
sig mycket. Han lärde sig bland annat 
många psalmverser och berättelser ur 
Bibeln. Vid kalas och andra samman-
komster höll han sedan mässa och 
sjöng psalmer. Detta föranledde grann-
tanterna spå att Alf säkert kommer bli 
präst och på åttaårsdagen fick han en 
dikt av en granntant där dessa fram-
tidsvisioner framfördes.

Den 20 februari 1942 brann farbror 
Gustavs verkstad. Branden hotade 
också ladugården men den räddades 
av brandkåren. Ett kusligt minne. En 
tid senare flyttade farbror Gustav till 
Evedal någon kilometer från hemmet 
med sin verksamhet och det blev 
mindre med folk på gården. 

Skolgång och utbildning
Höstterminen 1945 var det dags 

för Alf att börja skolan där han snabbt 

lärde sig läsa, skriva och räkna. Kun-
skapstörsten var stor men i brist på 
andra böcker läste han Bibeln. Tidigt 
började han sälja tidningar, skaffade 
hem Åhlén & Holms katalog och gick 
runt i trakten för att ta upp beställ-
ningar som en affärsman. Han var all-
mänt påhittig med att sysselsätta sig 
och samtidigt kunna tjäna en slant. 

Efter folkskolan blev det realskola 
i Smålandsstenar under fyra år. Han 
cyklade till poststationen, därifrån buss 
till Landeryd och sedan ånglokståg till 

Smålandsstenar. Efter realexamen kom 
ju så frågan - vad skulle han bli? Inte 
präst, det var han säker på. Som enda 
barnet fanns ju förväntningar om att 
överta jordbruket. Alf arbetade både 
hemma och hos andra under fyra år, 
bland annat som skogsarbetare.

Efter denna tid kände han sig inte 
bra, fick svårt med andningen och blev 
allergitestad. Han var allergisk mot 
en mängd olika ämnen, så en framtid 
som bonde var uteslutet. Det var bara 
att försöka sig på något nytt. Ekono-
miskt intresserad började han då på 
Halmstad Handelsskola och sedan 
Handelsgymnasium. Efter dessa tre år 
sökte han till Göteborgs bank i Halm-
stad och fick jobb. Gick aspirantutbild-

ningen där och blev efter två år ordina-
rie banktjänsteman.

Efter ett semestervikariat i Anders-
torp blev han 1965 erbjuden platsen 
som kontorschef på Göteborgs bank i 
Hyltebruk Han var då en av Sveriges 
yngsta kontorschefer. Göteborgs bank 
blev med tiden Nordbanken och Alf 
var kvar på sin post i 31 år. Därefter 
startade han ett eget ekonomikontor i 
Hyltebruk. Det stängde han 2007 men 
har fortsatt att hjälpa folk och gör så 
än i dag. Hela tiden har han fortsatt att 
utbilda sig genom kurser både inom 
och utom landet.

Ungdomsåren
Alf har många andra strängar på 

sin lyra. Redan i de yngre tonåren gick 
han med i NTO Logen 124 Långaryds 
Hopp. Där anordnades luciakabaréer 
och andra skådespel under ledning 
av Karl Lindholm på Nyby. Alf blev 
snabbt varm i kläderna som revyskå-
despelare och fick bland annat spela 
präst. Han deklamerade roliga dikter 

 
Alf Jansson
Ålder: Född 1938
Bor: Marknadsgården i Gassljunga, 
Långaryd.
Husdjur: Katterna Selma och 
Måns.
Yrke: Banktjänsteman och ekono-
mirådgivare.
Utbildning: Nyby folkskola 6 
år, realskola i Smålandsstenar 4 
år, Halmstad handelsskola 1 år, 
Halmstad handelsgymnasium 2 år, 
aspirantutbildning för Göteborgs 
bank under 2 år. Dessutom massor 
av kurser om skatt och ekonomi både 
inom och utom landet.
Intressen: Föreningsliv, hjälpverk-
samhet, sång och musik med mera.
Vem vill du läsa om i nästa 
nummer: Aino Larsson i Landeryd, 
en hjälpsam och kunnig kvinna.

Alf Jansson fick Släkten Åhréns 2014 för sina  
mångåriga insatser i bygden. 
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med mera. Vid en programtävlan 1956 
tävlade han mot Lars Passgård, som 
senare blev skådespelare ”på riktigt”, 
och segrade. Han har kvar sin vinst 
som minne än i dag. Många andra 
roliga upptåg genomfördes.  Han åkte 
på läger med NTO-rörelsen och minns 
den tiden med glädje. Alf är fortfa-
rande en av stöttepelarna i Långaryds 
Hopp.

En mångsysslare med  
aktiv fritid
I Hyltebygdens manskör får Alf 

utlopp för sin sångarglädje och där har 
han varit sekreterare sedan 1978. Sin 
50-årsdag firade han med USA-resa 
från kust till kust och blev hyllad med 
tårta på flyget. Att resa och se sig om i 
världen har blivit ett kärt nöje. Tillsam-
mans med sin kompis Roland Svens-
son har han besökt många länder i fem 
världsdelar.

Lions i Hylte är en annan förening 
som haft Alf som en trogen kämpe i 
ett 40-tal år. Henoch Johanssons dona-
tionsfond är ett annat hjärtebarn som 
han ägnar mycket tid. Han har varit 
revisor i Långaryds församling och 
Färgaryds pastorat under lång tid. För 
oss i Långaryd-Landeryd i Samverkan 
är han oumbärlig som kassör för både 
föreningen och leaderprojektet Långa-
ryd – Världens släktbygd.

Våren 2014 fick han mycket välför-
tjänt mottaga Släkten Åhréns hem-
bygdsstipendium för alla sina insatser 
inom sin kära hembygd.

Ja, som ni ser – det räckte inte med 
ett A:4 ark och ändå har jag bantat hårt 
i texten.

Några veckor efter intervjun blev Alf hastigt sjuk, 
med hjärtstillestånd. Tack vare ett snabbt och rådigt 
ingripande är han nu på god bättringsväg. 

Tack!
Stort tack till Jonas Thorsén, 
Fredrik Kjällström och Bertil 
Hjelmqvist för snabbt och 
rådigt ingripande när Alf 
Jansson blev sjuk. 
Även tack till Räddningstjänst 
och ambulans.
/ Alla Alfs vänner

Tack!
Tack alla våra trogna  
utdelare av  Sockenbudet.
/ Redaktionen

Tack!
Tack till spelare och publik 
som deltog i Byaslaget 2014. 
/ Långaryds  
samhällsförening

Tack!
Tack alla barn, föräldrar och 
ledare för #Nyarpsläger2014
/ Långaryd-Landeryd i 
Samverkan. 

Tack! 
Tack till alla som ordnade 
midsommarstång och fest vid 
Höstro! 
/ Vi som deltog i firandet

Tack!
Tack till arrangörerna för  
alla fina vandringar i vår  
fina bygd!
/ Vi som vandrar

I nummer 9 av SOCKENBUDET 
fanns det fyra olika platser att söka 
upp. Det var flera som lämnade namn 
och adress på platserna och vi har 
dragit lott om vem som vinner en valfri 
Långarydsbok.

Ny plats att finna är ”Fagerastenen” 
Vill du veta vem Gustav Fager var så 
sök upp platsen med hjälp av GPS-
koordinaterna här bredvid, så får du 
svar. 

Vinnare blev Ulf Dohlmar, 
Uppsala. 

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

När du finner platsen
Tag med en beskrivning hem och 

skriv namn, adress och ev. telefon-
nummer i anteckningsboken på plat-
sen så deltager du i lottdragningen 

om en valfri Långarydsbok. 
 

Senast den
1 november

N  57° 02. 525 
E  13° 26. 210

Hitta hit och ha chansen att vinna en bok!
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Gården som blev skog
Långarydssläktens stamfäder 

kommer från S. Fagerhult, Kambo, 
Holmen och Höljeryd men den gård 
som kan räknas som främsta släktgård 
inom Långaryd är nog Kråkås, belägen 
i skogsområdet mellan Långaryd och 
Landeryd.

Kråkås by bestod under 1700-talet 
av en gård som senare delades mellan 
halvsyskonen Sven Benedictusson och 
Brita-Lisa Benedictusdotter. I slutet 
av 1800-talet fanns det också två torp, 
Johanneslund, bebott till 1909, där 
finns endast rester av spismuren kvar, 
och Björkäng som i dag är sommarbo-
stad, samt ett par backstugor, rivna för 
länge sedan.

De första husen låg troligen i back-
sluttningen ner mot Kråkåssjön. Där 
finns endast lite stenrester kvar. Plat-
sen är i dag uppmärkt med en skylt. 
Senare hus låg strax bredvid vägförgre-
ningen. Där kan man se grunderna och 
matkällaren. Bostadshuset flyttades till 
Landeryd 1923. 

Ännu ett bostadshus har funnits och 
låg vid vägen mot torpet Björkäng. Det 
var bebott till 1939, men revs senare. 
Det mesta av Kråkås är i dag beväxt 

med skog och ägs av skogsbolag. Ingen 
odlad mark finns kvar. Byn är nästan 
bortglömd.

Kråkåsraden
Kråkås har under minst ett kvarts 

årtusende brukats av den släkt som 
blivit kallad Kråkåsraden. Denna kan 
beläggas som innehavare av gården 
sedan åtminstone 1680-talet.

Efter att ha ingått i ätterna Lillie-
sparres och Gyllenswärds förlänade 
frälsegods drogs gården in till kronan 
vid reduktionen och formerades inom 
indelningsverket till rusthåll, vilket 
kom att ägas inom Kråkåsraden i flera 
generationer.

Som den förste med säkerhet 
belagde släktmedlemmen på gården 
framträder Anders Persson (ca 1650-
1724). Efter honom var sonen Per 
Andersson (ca 1680-1733) rusthållare 
och ägare till Kråkås. Han gifte sig 1725 
med Ingeborg Andersdotter (1704-
1782) vars far var Långarydssläktens 
stamfader länsman Anders Jönsson. 
Som änka gifte hon om sig med fänri-
ken och handelsmannen i Borås Lars 
Larsson Örberg (1702-1768), som där-
igenom blev näste rusthållare.

Kråkås övergick sedan till Per och 
Ingeborgs dotter Anna Regina Pers-
dotter (1731-1779). Hon gifte sig 
med rusthållaren Ambjörn Larsson 
(1726-1786). Deras son Benedictus 
Ambjörnsson (1758-1838) blev näste 
ägare och rusthållare. Med första 
hustrun Christina fick han sex barn 
och med andra hustrun Ingegerd fick 
han fem barn. Dessa barn var sedan 
upphov till hans 75 barnbarn.

Släktgrenar till Skärkehylte 
och Kambo
En av döttrarna Gunilla (1810-1892) 

var gift första gången med Sven Svens-
son (1804-1838) och andra gången 
med Anders Ambjörnsson Storm 
(1813-1860) som också stammade från 
Kråkås. De var bosatta i Skärkehylte. 
Efter båda männens död antog hon 
och alla barnen släktnamnet Jehander. 

Sonen Carl Jehander (1833-1911) 
kallad ”Järnvägskungen” är den mest 
kände av Gunillas barn men även 
flera av de andra barnen var välkända 
och framgångsrika. Gunilla var också 
Långarydssläktens utforskare Per 
Anderssons (f. 1961) morfars mormor. 
Han har dessutom ett flertal andra 
släktskap till Kråkås längre tillbaks i 
tiden

Gunillas syster Inga Maja gifte sig 
i Kambo och bodde i den stuga som 
i dag står i Jansbergs hembygdspark. 
Hon var mor till Bengt Johan (1849-
1925) som flyttade till Amerika, blev 
metodistbiskop och antog namnet 
John Bendix. Hans son var den kände 
industrimagnaten Vincent Bendix som 
bland mycket annat uppfann Bendixd-
revet varmed bilar kunde startas med 
nyckel i stället för vev.

Åter till Kråkåsraden
Benedictus Ambjörnssons son Sven 

Benedictusson (1799-1854) ägde en 
del av gården 1828-1852, han flyttade 
sedan till Bohestra. Hans syster Brita 
Elisabeth (Lisa) (1817-1905) ägde den 
andra delen 1839-1879, Kråkås räkna-
des då som två gårdar. 

H I S T O R I S K  T I L L B A K A B L I C K 
Släktgården i Kråkås
Text: Sammanställt av Birgitta Holmén.
Bilder: Långaryds hembygdsförenings arkiv. 

Gunilla Benedictusdotter-Jehander-Storm. 

Axel Gustavsson och Alma Johansdotter vid fölov-
ningen 1896.
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Gården som blev skog
Långarydssläktens stamfäder 

kommer från S. Fagerhult, Kambo, 
Holmen och Höljeryd men den gård 
som kan räknas som främsta släktgård 
inom Långaryd är nog Kråkås, belägen 
i skogsområdet mellan Långaryd och 
Landeryd.

Kråkås by bestod under 1700-talet 
av en gård som senare delades mellan 
halvsyskonen Sven Benedictusson och 
Brita-Lisa Benedictusdotter. I slutet 
av 1800-talet fanns det också två torp, 
Johanneslund, bebott till 1909, där 
finns endast rester av spismuren kvar, 
och Björkäng som i dag är sommarbo-
stad, samt ett par backstugor, rivna för 
länge sedan.

De första husen låg troligen i back-
sluttningen ner mot Kråkåssjön. Där 
finns endast lite stenrester kvar. Plat-
sen är i dag uppmärkt med en skylt. 
Senare hus låg strax bredvid vägförgre-
ningen. Där kan man se grunderna och 
matkällaren. Bostadshuset flyttades till 
Landeryd 1923. 

Ännu ett bostadshus har funnits och 
låg vid vägen mot torpet Björkäng. Det 
var bebott till 1939, men revs senare. 
Det mesta av Kråkås är i dag beväxt 

med skog och ägs av skogsbolag. Ingen 
odlad mark finns kvar. Byn är nästan 
bortglömd.

Kråkåsraden
Kråkås har under minst ett kvarts 

årtusende brukats av den släkt som 
blivit kallad Kråkåsraden. Denna kan 
beläggas som innehavare av gården 
sedan åtminstone 1680-talet.

Efter att ha ingått i ätterna Lillie-
sparres och Gyllenswärds förlänade 
frälsegods drogs gården in till kronan 
vid reduktionen och formerades inom 
indelningsverket till rusthåll, vilket 
kom att ägas inom Kråkåsraden i flera 
generationer.

Som den förste med säkerhet 
belagde släktmedlemmen på gården 
framträder Anders Persson (ca 1650-
1724). Efter honom var sonen Per 
Andersson (ca 1680-1733) rusthållare 
och ägare till Kråkås. Han gifte sig 1725 
med Ingeborg Andersdotter (1704-
1782) vars far var Långarydssläktens 
stamfader länsman Anders Jönsson. 
Som änka gifte hon om sig med fänri-
ken och handelsmannen i Borås Lars 
Larsson Örberg (1702-1768), som där-
igenom blev näste rusthållare.

Kråkås övergick sedan till Per och 
Ingeborgs dotter Anna Regina Pers-
dotter (1731-1779). Hon gifte sig 
med rusthållaren Ambjörn Larsson 
(1726-1786). Deras son Benedictus 
Ambjörnsson (1758-1838) blev näste 
ägare och rusthållare. Med första 
hustrun Christina fick han sex barn 
och med andra hustrun Ingegerd fick 
han fem barn. Dessa barn var sedan 
upphov till hans 75 barnbarn.

Släktgrenar till Skärkehylte 
och Kambo
En av döttrarna Gunilla (1810-1892) 

var gift första gången med Sven Svens-
son (1804-1838) och andra gången 
med Anders Ambjörnsson Storm 
(1813-1860) som också stammade från 
Kråkås. De var bosatta i Skärkehylte. 
Efter båda männens död antog hon 
och alla barnen släktnamnet Jehander. 

Sonen Carl Jehander (1833-1911) 
kallad ”Järnvägskungen” är den mest 
kände av Gunillas barn men även 
flera av de andra barnen var välkända 
och framgångsrika. Gunilla var också 
Långarydssläktens utforskare Per 
Anderssons (f. 1961) morfars mormor. 
Han har dessutom ett flertal andra 
släktskap till Kråkås längre tillbaks i 
tiden

Gunillas syster Inga Maja gifte sig 
i Kambo och bodde i den stuga som 
i dag står i Jansbergs hembygdspark. 
Hon var mor till Bengt Johan (1849-
1925) som flyttade till Amerika, blev 
metodistbiskop och antog namnet 
John Bendix. Hans son var den kände 
industrimagnaten Vincent Bendix som 
bland mycket annat uppfann Bendixd-
revet varmed bilar kunde startas med 
nyckel i stället för vev.

Åter till Kråkåsraden
Benedictus Ambjörnssons son Sven 

Benedictusson (1799-1854) ägde en 
del av gården 1828-1852, han flyttade 
sedan till Bohestra. Hans syster Brita 
Elisabeth (Lisa) (1817-1905) ägde den 
andra delen 1839-1879, Kråkås räkna-
des då som två gårdar. 

H I S T O R I S K  T I L L B A K A B L I C K 
Släktgården i Kråkås
Text: Sammanställt av Birgitta Holmén.
Bilder: Långaryds hembygdsförenings arkiv. 

Gunilla Benedictusdotter-Jehander-Storm. 

Axel Gustavsson och Alma Johansdotter vid fölov-
ningen 1896.
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Hon var gift första gången med Carl 
Nilsson och andra gången med Peter 
Nilsson. Hon födde tre barn i vardera 
äktenskapet.

Sonen Johan Anders Carlsson 
(1842-1924) med hustru Johanna blev 
näste ägare av gården. De fick elva barn 
varav tre dog före ett års ålder och sex 
flyttade till Amerika. Två döttrar stan-
nade kvar i Sverige sedan fadern lovat 
dem att få önska sig vad de ville för att 
inte följa efter syskonen till Amerika. 
Amy önskade sig en orgel, gifte sig och 
bosatte sig i Landeryd. Alma Levina 
(1877-1925) önskade sig en symaskin. 
Hon gifte sig med Axel Herman Gus-
tavsson och tog över gården. De köpte 
även den andra gården och så bestod 
Kråkås åter av en gård. De fick tio barn. 
Alma dog i tbc, knappt 50 år gammal 
och även Axel insjuknade. År 1932 
orkade inte Axel bruka gården längre 
och sålde den. Därmed gick Kråkås ur 
släkten.

Källor: Per Andersson, Långarydssläkten och 
Hembygdsföreningens Torp och gårdsinventering 
över Kråkås.

I år firar bygdegården 60-årsjubi-
leum. Det var i december 1954 som 
bygdegården i sin nuvarande skepnad 
invigdes.  Den ursprungliga bygde-
gården invigdes 1932. (Historiken 
om detta finns att läsa i Glimtar ur 
Långaryds historia del 2) 

Om väggar kunde 
tala skulle man nog få 
höra många minnen 
och episoder berättas. 
Här har många rela-
tioner uppstått, åtskil-
liga har dansat, gått 
på bio och haft för-
eningsmöten i dessa 
lokaler. För att inte 
tala om alla bröllops-
fester som firats här. 
Några regelbundna 
danskvällar förekom-
mer inte längre och 
inte heller biokvällar. 
Det som är glädjande 
är att lokalen används 
till motionsgympa en 
gång i veckan och att det bedrivs fri-
tidsgård regelbundet för barn, ung-
domar och deras familjer. Förra året 
uppstod en gammal tradition, nämli-
gen Nyarpslägret för barn i skolåldern, 
som under tre dagar får deltaga i olika 
aktiviteter och övernatta i tält.

Under de senaste två åren har byg-
degården förbättrats och utvecklats 
tack vare leaderprojektet ”Långaryd 

– Världens släktbygd” som drivs av 
Långaryd–Landeryd i Samverkan. 
Invändigt har entréplan utrustats med 
duschar och städutrymmen. Köket 
och serveringsrummet på övre plan 
har rustats upp. Även stora salen har 
förbättrats med ljus och ljud. Utvän-

digt har det byggts ett stort trädäck 
som ger utrymme för aktiviteter av 
alla slag. Allt detta hade inte kunna 
genomföras utan många timmars ide-
ellt arbete av styrelsemedlemmar med 
flera. Om ekonomin tillåter skall det 
installeras jordvärme och infiltratio-
nen skall förnyas.

Nu liksom förr drivs bygdegården 
av en styrelse som ansvarar för under-
håll och ekonomi, skillnaden är att 
det inte finns någon anställd vaktmäs-
tare. Istället har styrelsen i några år 
skött driften efter ett rullande schema. 
Eftersom styrelsen minskat i antal har 
vi från och med i år fått hjälp av ett 
antal personer utanför styrelsen som 
hjälper till med städning och tillsyn. 

Vår förhoppning är att vi alla kan 
hjälpas åt så att bygdegården i fortsätt-
ningen kan berikas med fler aktiviteter 
som gör att folk trivs och att bygden 
därmed fortsätta att utvecklas.

Nyarps Bygdegårdsförening
Eva Larsson/ordförande

Bygdegården går att boka:
Kerstin Larsson, 070-364 62 39 
www.langaryd.se/gora/boka-lokal/  

Nyarps Bygdegård firar 60 år!
Text: Eva Larsson
Foto: Bygdegårdsföreningens arkiv

Skördearbete i Kråkås omkring 1920, Axel och Alma 
Gustavsson.

Festlighet i bydgegården 1957. 
Eva Larsson och hennes syster i rutiga västar till höger. 

Tidningsurklipp i samband med bygdegårdens  
50-årsjubileum 1982. Dansbanan finns inte kvar idag. 
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Bengtssons Snickerifabriks VD 
Johnny Bengtsson tog mycket vän-
ligt emot mig när jag oanmäld steg 
in för, att fråga om Sockenbudet fick 
göra en artikel om verksamheten. Jag 
kände alltså genast att här har man 
inte lyckta dörrar. Till och med tog 
seniorchefen sig tid att visa mig runt 
i fabriken, trots att det var lunchtid. 
Det var i och för sig en bra tidpunkt 
för då hade alla maskiner tystnat för 
en stund så jag fick en chans att höra 
Johnny berätta. Maskiner, ja, det var 
länge sedan dörrar handhyvlades och 
dörrar är den främsta produkten här. 

Början och ursprung
Bengtssons Snickerifabrik i Lande-

ryd AB är ännu ett av kvalitetsföreta-
gen i vårt samhälle.

Det var Johnnys pappa, Sven-Erik, 
som började i 1949 tillsammans med 

en kompanjon. Fabriken låg då på 
Nyby och där bodde också familjen, 
så Johnny har gått i skolan där och har 
sina släktrötter i Långaryd och Håkna-
ryd. Om han är medlem av Långaryd-
släkten visste han faktisk inte, men han 
berättade om några av sina släktningar 
trakten här så jag tror att det finns en 
länk till länsmannen i Höljeryd och 
mor Elin. I dag bor Johnny i Bökhult 
närmare Unnaryd, men han vet mycket 
väl att han är långarydspojke. Fabriken 
flyttade till Landeryd i 1957.

Kvalitetsföretag
Dörrar som sagt och av förträfflig 

kvalitet.  Första gången jag kände på 
en Bengtssondörr var på utställning i 
det gamla gymmet i Hyltebruk. Ome-
delbart syntes en kvalitetsprodukt. De 
gamla dörrarna i Långaryds prästgård 
är tunga som bara den och gjorda av 
massivt virke. Det samma känns på 
dörrarna från Landeryd. Elegant fane-
rade kan de vara på ytan och inuti är 
det riktigt trä. Jag såg nu på lagerhyl-
lorna vilket virke man använder och 
det är sådant med många och täta års-
ringar och kärnved. Det finns också 
laminerat virke, alltså hoplimmade 
stavar som är fullständigt stabilt. Men 
lika tungt som i mitt gamla hus. Fabri-
ken använder också fin amerikansk ek. 
Den är certifierad, så man vet att det 
inte är svarthygge. Fördelen med de 
amerikanska leverantörerna är också 

att de är pålitliga. 
Man kan ha tur 
med både polskt 
och ryskt virke av 
hög kvalitet, men 
man vet aldrig 
om man kan vara 
säker på leveran-
sen. Faneren ligger 
i staplar, ask, björk, 
bok, ek och på en 
mera undangömd 
plats fin gammal 
mahogny, jaka-
randa och andra 
ädla träsorter, 
som knappt går att 

uppdriva i dag.

Specialiteten
Företaget tillverkar stora glaspartier 

till kontorslandskap, men som nämnt 
är det dörrar som är den främsta pro-
dukten. Mest innerdörrar, både helfa-
nerade och klassiska spegeldörrar. Till 
en början var det både kök, fönster, 
trappor och, som någon säkert minns, 
en mycket populär allmogedörr. Den 
levererades till många privathus sär-
skilt under den period på 60- och 
70-talen, där det verkligen var fart på 

byggandet. Vi väntar på att det kommer 
i gång igen, så vår bostadsbrist kan för-
svinna. Nu är det mera till kontors-, 
institutions- och industrilokaler, man 
producerar. Men gamla hantverkstra-
ditioner finns kvar i firman så man 
kan mycket väl ta på sig nya och mer 
speciella uppgifter. Till exempel fram-
ställdes här fyra meter långa ekbalkar 
i grova dimensioner som skulle bära 
ett elastiskt golv under tyngdlyftare. En 
lyxvilla i närheten av Båstad har för-
setts upphängda skjutdörrar lika mas-
siva och tunga, men lättlöpande så de 
går att öppna med ett finger. 

Expansion och framtid
När nästa generation med Jonas 

kom med i firman med en solid tek-
nisk ingenjörsutbildning var det dags 
för satsning på stora och dyra maski-
ner. Det var framtiden. Pappa Sven-
Erik såg helst att man först hade egna 
pengar i kassan innan man köpte nytt, 
men den som inte vågar vinner inte 
heller så man satsade och det var rätt. 
Nu står det till exempel en riktig bjässe 
av en maskin som klarar utfräsning till 
gångjärn, lås med mera i två dörrar på 
en gång. Det var en investering på runt 
tre millioner, men man kan nu också 
klara av stora leveranser till byggen.

FÖRETAGSPROFILEN
Bengtssons Snickerifabrik i Landeryd AB
Text: Jens Bøggild 
Foto: Jens Bøggild plus ett arkivfoto

Vd Johnny och teknisk chef och allt i allo, Jonas. 

Stora fräsmaskinen. 
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Bengtssons Snickerifabriks VD 
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Firman blev aktiebolag i början på 
70-talet och omsättningen är omkring 
sex millioner per år. Företaget har i 
dag sex anställda inklusive Johnny och 
Jonas. Sven-Erik Bengtsson gick bort 
år 2005 vid 85 års ålder. Men även om 
Johnny hade tagit över som VD på 
80-talet kom Sven-Erik dagligen till 
fabriken som vad man kan kalla seni-
orkonsult. Man kan säga att det är styr-
kan med ett sådant familjeföretag, att 
erfarenhet automatisk ges vidare och 
både den gamla och den unga gene-
rationen kan det hela och känner till 
alla detaljer i både produktionen och 
marknaden. 

Marknadsföring
Hur marknadsför Bengtssons Snick-

eri sina produkter? Fabriken ligger ju 
sådär lite bakom det hela i Landeryd så 

man ser inga stora skyltar, och vem har 
senast sett en annons för firman? Jo, 
firman har en fin hemsida, men rätta 
svaret är ganska enkelt: kvalitet ryktas 
det om.

På bilderna här kan vi se en del av 
det och vi kan också se en spännande 
historia om hur den småländska för-
mågan att klara sig i gamla tider också 
råder idag.

Fritid?
Jo, fabriken hade då semesterstängt 

i år, men man vet hur det är för privata 
företagare. Och så är det en gammal 
hemlighet att Johnny var en av Sveri-
ges bästa MC-körare i många år. Den 
historian hoppas jag vi kan skriva om i 
ett kommande nummer av SOCKEN-
BUDET.

Vill du prenumerera?
Du som bor utanför Långaryds socken
kan prenumerera på SOCKENBUDET!

Betala 150 kr till BG: 5400-3819,
så får du 4 nr/år hem i postlådan.

Meddela redaktionen ditt
namn och adress.

Vill du ge bort en prenumeration som
present så kan vi ordna presentkort.

Nyby centrum på 1950-talet. Snickerifabriken startade i gamla skolan till vänster gatukorsningen. 

Nylackerade dörrar läggs till tork. 

Nu har det varit en semesterpe-
riod med fantastiskt väder, men vi har 
hunnit med att jobba lite med fiberpro-
jektet ändå. 

Vi har två sätt att angripa det här, 
dels ökade intäkter och dels minskade 
kostnader. På punkten minskade kost-
nader håller vi på med ett justerat upp-
handlingsunderlag som är mer inrik-
tat mot en uppdelad entreprenad. Vi 
hoppas därefter på att kunna gå ut och 
göra en ny upphandling under hösten. 

Det är väldigt spännande att följa 
projektet i Unnaryd, där grävarbetet 
nu är i full gång och framförallt ser ju 
entreprenörerna hur det är att jobba i 
den här typen av mark. Rapporterna 
vi har fått hittills har varit väldigt posi-
tiva. 

När det gäller intäktsdelen arbetar 
vi på bidragsfrågan med Region Hal-
land. 

Vi gör vad vi kan och ger i vanlig 
ordning inte upp. Vi har i alla fall tåla-
mod så att det skall räcka till 16 mil 
fiber.

Läs mer om Långaryds fiberförening 
på www.fiberriket.se

Fiberföreningen 
- 16 mil tålamod
Text: Johan Edenholm
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Projekttiden för Leaderprojektet 
Långaryd - Världens släktbygd börjar 
ta slut. Den sista september slutar 
jag som projektledare och i början av 
december ska slutredovisningen vara 
färdig. 

I slutredovisningen ska allt det som 
vi har genomfört gås igenom, varenda 
krona av bidraget som vi har erhål-
lit ska redovisas. Vi ska också se om 
de mål som sattes upp inom projektet 
har uppnåtts. De här målen handlar till 
exempel om nya företag har etablerat 
sig i bygden, om fler familjer har flyttat 
hit? Om företagen har fått fler arbetade 
timmar? 

Precis innan sommaren kom vår 
karta ”En resa i Långarydssläktens 
fotspår”, från tryckeriet. På den kartan 
finns alla byar som fanns inom Långa-
ryds sockengräns innan 1952. Kartan 
går alltså att använda både för att hitta 
utflyktsmål, picknickplatser och vand-
ringsleder i bygden men också som 
släktforskarkarta. Är du Långaryds-
släkting som letar efter den by som du 
härstammar ifrån, så kan du hitta den 
på kartan. 

Helt nytt på kartan är också Läns-
mansleden som ger alla möjlighet att 
vandra omkring i Länsman Anders 
Jönssons hemtrakter. 

8-10 augusti ägde det andra Nyarps-
lägret rum. Drygt 40 barn och lika 
många vuxna deltog. 

De delprojekten som återstår nu är 
att färdigställa utställningen om Lång-
aryds historia som ska byggas i Nyarps 
bygdegård. 

Vi har ännu inte fått upp skyltar till 
historiska platser i bygden, men ansö-
kan om tillstånd är inskickad.

Även cykelleden mellan Gislaved 
och Halmstad kräver att vi först får 
tillstånd från Trafikverket, att sätta upp 
skyltar, innan vi kan färdigställa leden. 

Det är mycket arbete som återstår 
och tiden är knapp. Jag, Sofia Lind-
stedt, är kontaktperson fram till sista 
september. Därefter är det Anna Roos 
som blir kontaktperson för projektet. 

Missa nu inte chansen att delta på 
våra dramatiserade visningar! Mer 
information finns i rutan här bredvid. 
När jag idag skriver detta så är den ena 
bussen nästan fullbokad! 

Och missa inte projektets avslut-
ningsfest, den 24 september. Då berät-
tar vi mer om vad som har genomförts 
inom projektet och tackar av alla som 
har deltagit. Och så blickar vi framåt. 
Alla är välkomna!  

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

Kontakt
Obs! Gäller tom 30/9 2014
Sofia Lindstedt 070 - 616 36 82
sofia.lindstedt@langaryd.se

Därefter Anna Roos 070 - 662 35 52
www.langaryd.se
www.facebook.com/langaryd

Dramatiserad visning
Lördag 30/8 kl 11 & kl 14

Vi kör två visningar i Långaryds-
släktens fotspår på lördagen innan 

Långaryds marknad. 

Visningen kostar 120 kr/person och 
då ingår kaffe och våffla. 

Boka biljett på vår hemsida! Vi har 
begränsat antal platser i bussen så 

boka idag. Välkommen!
www.langaryd.se 

Avslutningsfest! 
24/9 kl 18.30 
I Nyarps bygdegård.

Välkommen att summera vårat pro-
jekt Långaryd - Världens släktbygd! 

Vi presenterar vad som har hänt 
under projekttiden. Projektet bjuder 

på lättare förtäring. 

Vi tar tillsammans avstamp mot 
framtiden! Välkommen. 

Länsmansleden 
Text: Sofia Lindstedt
Foto: Birgitta Holmén

Långaryd har fått ännu en vand-
ringsled. Denna går förbi länsman 
Anders Jönssons gård i Höljeryd, Box-
hult och Ekhult. Leden är uppmärkt 
med röda pilar som visar var det finns 
gårdar, sägenplatser och torpruiner. 

Till leden finns en broschyr som är 
framtagen av Långaryds hembygds-
förening och som går att ladda ner på 
www.langaryd.se. Sträckningen finns 
också utmärkt på kartan som har tagits 
fram inom projektet. Leden går också 
utmärkt att cykla! 

Bilden är tagen vid den första guidade turen. 



1110

Projekttiden för Leaderprojektet 
Långaryd - Världens släktbygd börjar 
ta slut. Den sista september slutar 
jag som projektledare och i början av 
december ska slutredovisningen vara 
färdig. 

I slutredovisningen ska allt det som 
vi har genomfört gås igenom, varenda 
krona av bidraget som vi har erhål-
lit ska redovisas. Vi ska också se om 
de mål som sattes upp inom projektet 
har uppnåtts. De här målen handlar till 
exempel om nya företag har etablerat 
sig i bygden, om fler familjer har flyttat 
hit? Om företagen har fått fler arbetade 
timmar? 

Precis innan sommaren kom vår 
karta ”En resa i Långarydssläktens 
fotspår”, från tryckeriet. På den kartan 
finns alla byar som fanns inom Långa-
ryds sockengräns innan 1952. Kartan 
går alltså att använda både för att hitta 
utflyktsmål, picknickplatser och vand-
ringsleder i bygden men också som 
släktforskarkarta. Är du Långaryds-
släkting som letar efter den by som du 
härstammar ifrån, så kan du hitta den 
på kartan. 

Helt nytt på kartan är också Läns-
mansleden som ger alla möjlighet att 
vandra omkring i Länsman Anders 
Jönssons hemtrakter. 

8-10 augusti ägde det andra Nyarps-
lägret rum. Drygt 40 barn och lika 
många vuxna deltog. 

De delprojekten som återstår nu är 
att färdigställa utställningen om Lång-
aryds historia som ska byggas i Nyarps 
bygdegård. 

Vi har ännu inte fått upp skyltar till 
historiska platser i bygden, men ansö-
kan om tillstånd är inskickad.

Även cykelleden mellan Gislaved 
och Halmstad kräver att vi först får 
tillstånd från Trafikverket, att sätta upp 
skyltar, innan vi kan färdigställa leden. 

Det är mycket arbete som återstår 
och tiden är knapp. Jag, Sofia Lind-
stedt, är kontaktperson fram till sista 
september. Därefter är det Anna Roos 
som blir kontaktperson för projektet. 

Missa nu inte chansen att delta på 
våra dramatiserade visningar! Mer 
information finns i rutan här bredvid. 
När jag idag skriver detta så är den ena 
bussen nästan fullbokad! 

Och missa inte projektets avslut-
ningsfest, den 24 september. Då berät-
tar vi mer om vad som har genomförts 
inom projektet och tackar av alla som 
har deltagit. Och så blickar vi framåt. 
Alla är välkomna!  

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

Kontakt
Obs! Gäller tom 30/9 2014
Sofia Lindstedt 070 - 616 36 82
sofia.lindstedt@langaryd.se

Därefter Anna Roos 070 - 662 35 52
www.langaryd.se
www.facebook.com/langaryd

Dramatiserad visning
Lördag 30/8 kl 11 & kl 14

Vi kör två visningar i Långaryds-
släktens fotspår på lördagen innan 

Långaryds marknad. 

Visningen kostar 120 kr/person och 
då ingår kaffe och våffla. 

Boka biljett på vår hemsida! Vi har 
begränsat antal platser i bussen så 

boka idag. Välkommen!
www.langaryd.se 

Avslutningsfest! 
24/9 kl 18.30 
I Nyarps bygdegård.

Välkommen att summera vårat pro-
jekt Långaryd - Världens släktbygd! 

Vi presenterar vad som har hänt 
under projekttiden. Projektet bjuder 

på lättare förtäring. 

Vi tar tillsammans avstamp mot 
framtiden! Välkommen. 

Länsmansleden 
Text: Sofia Lindstedt
Foto: Birgitta Holmén

Långaryd har fått ännu en vand-
ringsled. Denna går förbi länsman 
Anders Jönssons gård i Höljeryd, Box-
hult och Ekhult. Leden är uppmärkt 
med röda pilar som visar var det finns 
gårdar, sägenplatser och torpruiner. 

Till leden finns en broschyr som är 
framtagen av Långaryds hembygds-
förening och som går att ladda ner på 
www.langaryd.se. Sträckningen finns 
också utmärkt på kartan som har tagits 
fram inom projektet. Leden går också 
utmärkt att cykla! 

Bilden är tagen vid den första guidade turen. 

11

Bronsplats i diskus
Moa Eskilsson tävlade i 

senior SM i diskus i Umeå 
och kom på en 6:e plats 
med resultatet 48,04 m och 
Junior-SM K22 i Gävle med 
en bronsplats med resultatet 
46,62 m. 

Moa tävlar för Villstad 
GIF och bor i Växjö. Moas 
mamma bor i Fängsjö där 
Moa har bott en del av sin 
uppväxt. 

Guldmedalj i 
beachvolley
Johan Skoogh, Landeryd 

och Arno Slipac, Falken-
berg, vann U 21 SM-guld i 
beachvolley vid mästerska-
pet på Skrea strand, Falken-
berg 30/7 2014. 

De kom även till åtton-
delsfinal i SM för herrar. 

Sockenbudet gratulerar!

Johan Skoogh servar. Foto: Robin Nylén Guldmedaljörerna Arno och Johan. Foto: Robin Nylén

Bronsmedaljen gick till Moa Eskilsson. Foto: Privat Följ Moa i sociala medier på #teammoa. Foto: Privat

TÅGDAGARNA I LANDERYD 
6-7 SEPTEMBER 2014 

Nu blir det åka av! 

www.tagdagarna.se

TORUP

KINNARED

LANDERYD SMÅLANDSSTENAR

HYLTEBRUK BURSERYD 

Ett unikt samarbete mellan många orter!
Kom och åk veterantåg, utställningar, 

upplevelser och underhållning.
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Inför valet den 14 september är det gott om debatter och 
utfrågningar av riksdagspartierna. Det är viktigt och bra, 
men vad vill de olika partierna göra här i Hylte kommun? 
SOCKENBUDET har ställt tre viktiga frågor till partierna 
som ställer upp i kommunvalet. Här kan du läsa vad de sva-
rade.

Frågorna
1. Hur vill ni förbättra kommunikationerna (vägar, bredband, 
bussar, mobilnät m.m.) i kommunen? 

2. Hur ska kommunen samarbeta med föreningslivet för att 
göra vår bygd mer attraktiv? 

3. Vilken är den viktigaste frågan ni vill driva?

Centerpartiet
Henrik Erlingson
1. Vi vill stötta fiberföreningar, aktivt 
driva på för övrig bredbandsupp-
byggnad. Nationellt driver Centern 
på telenäten för bättre täckning, 
men även lokalt finns krav på detta. 
Fler bussturer i byarna, gärna med 
gasbussar, samt fler expressturer till 
Halmstad. Busslinje till Falkenberg. 
Förbifart Torup samt cykelbro i 

Kinnared ska vi jobba för.

2. Kommunen och föreningar ska samarbeta för att nya hyltebor ska känna 
sig så välkomna som möjligt, föreningslivet är en bra väg in i samhället. Även 
samarbete kring idrottsanläggningar, EU-finansieringar mm.

 3. Att få till fler attraktiva bostäder ger förutsättningar för inflyttning, men 
också för att etablera företag. Det påverkar befolkningsutvecklingen vilket 
gör nybyggnation i attraktiva lägen till en mycket viktig fråga.

Folkpartiet
Stefan Yngstrand
1. Jobba för att staten ska öka takten 
på upprustning av järnvägarna i öst-
västlig riktning (Halmstad-Nässjö). 
Prioritera väginvesteringar i Hallands 
inland. Vi har även arbetat hårt för 
att förbifart Lv 150 Torup ska bli 
verklighet.

Öka utbyggnadstakten av bredband 
och annan IT-kommunikation. Vi vill även verka för en förenklad handläg-
gning kring utbyggnaden av bredband. Det är inte rimligt att invånare på 
landsbygden ska upphandla och projektera utbyggnaden. En lösning kan vara 

att samordna utbyggnaden av bredband på landsbygden med till exempel 
utbyggnad av det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Enkelt taxesystem och biljettsystem för resor inom såväl som över regiongrä-
nserna, betalning efter reslängd och införa generösa resevillkor för ungdomar 
och pensionärer. Fler bussturer via Kinnared.

2. Vi anser att ett aktivt föreningsliv är viktigt för kommunen. Vi vill därför 
utöka investeringsbidraget till föreningsägda anläggningar. Men även 
kommunens egna anläggningar är viktiga för föreningslivet och därför är det 
angeläget att vi har en bra standard på dessa byggnader. Vi anser även att 
bidragsnormen till föreningar ska indexregleras för på så sätt följa kostnad-
sutvecklingen.

3. Vår viktigaste fråga är skola och barnomsorg. Det är oerhört viktigt att vi 
skapar förutsättningar för en bra barnomsorg och skola, därför anser vi att 
skolan ska förstatligas. Barnen är vår framtid och det enda vi kan påverka är 
framtiden. 

Kommunens väl
Tommy Edenholm
1. Infrastruktur i alla former är en 
attraktionsfråga och på sikt en över-
levnadsfråga för att behålla och locka 
till sig invånare. Vi kämpar aktivt med 
lobbying mot aktörer som kan bidra 
eller hjälpa Hylte kommun till en posi-
tiv utveckling inom området. Dialog 
med grannkommuner och regioner 
är också viktigt för att tillsammans 

finansiera förändringar som leder till gemensamma förbättringar.

2. Kommunens Väl är alltid öppna för en dialog med kommunens förenings-
verksamheter för att tillsammans skapa en attraktivare kommun.

3. Den absolut viktigaste frågan för oss i Kommunens Väl, är att skapa en bra 
kommunal helhet, där människor i alla åldrar trivs. Bra företagsklimat, äldre-
omsorg, skolomsorg, fritidsverksamhet, förbättrad infrastruktur, balans i den 
kommunala ekonomin, är alla faktorer som tillsammans skapar förutsättnin-
gar för att utveckla Hylte kommun.

Miljöpartiet
Elisabeth Falkhaven
1. Miljöpartiet de gröna i Hylte vill att 
vi snabbar på utbyggnaden av bred-
band i kommunen.  Allmänna kom-
munikationer bör i största möjligaste 
mån serva kommunens befolkning 
utifrån de behov befolkningen har. Det 
kan betyda nya linjer till vissa orter 

VA D  V I L L  PA R T I E R N A ?
SOCKENBUDET ställer frågor inför kommunvalet
Text: Petter Bäckman
Foto: Partierna



1312
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på telenäten för bättre täckning, 
men även lokalt finns krav på detta. 
Fler bussturer i byarna, gärna med 
gasbussar, samt fler expressturer till 
Halmstad. Busslinje till Falkenberg. 
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och flexibiliteten i systemet behöver bli större.  

2. Föreningslivet är mer utbrett och av större vikt på landsbygden än i 
städerna. Fler gränsöverskridande möten mellan det offentliga och före-
ningslivet kan göra att nya goda idéer föds. Vi ser fram emot att få ta del av 
föreningslivets kreativitet för kommunens fortsatta utveckling! Det är i mötet 
det sker. 

3. Klimatfrågan. Den pågående och accelererande klimatförändringen 
äventyrar vår framtid. Vi orsakar fortfarande betydligt högre utsläpp per 
person än vad som är globalt hållbart. Det behövs en politisk omställning 
som underlättar en övergång till en mer hållbar livsstil. 

Moderaterna
Thom Ericsson
1. Infrastrukturen är en mycket viktig 
del i utvecklingen av vårt område. 
Vi kommer trycka på Trafikverket för 
en breddning av Nissastigen mellan 
Hyltebruk och Gislaved. Vi vill se en 
tätare busstrafik mellan Hyltebruk och 
Gislaved med bra biljettpriser.

En aktiv kommun som stöttar fiber-
föreningar och andra aktörer för en snabb utbyggnad av fiber är ett måste. 
Utbyggnaden av fiber på landsbygden ger även möjligheter för utbyggnad av 
det mobila telefon- och datanätet.

2. På mindre orter är föreningslivet ofta navet i samhället. Vi vill fortsätta 
förbättra och förenkla samarbetet mellan föreningar och kommunen. Kom-
munen skall stötta föreningar bl.a. med hjälp av föreningsbidragen.

3. Den viktigaste frågan för oss är jobben. Vi vill underlätta för företagen för 
det är där jobben skapas och skattepengarna kommer in till våra gemen-
samma projekt som att utveckla och förbättra skolan, äldreomsorgen och 
sjukvården.

Socialdemokraterna
Ronny Löfquist
1. Den viktigaste faktorn att vi i framti-
den ska kunna bo och verka i bygden 
är att det finns fiber. Marknaden 
kommer inte att bygga fibernät i våra 
mindre tätorter. Därför ska kommunen 
ta en aktiv roll i arbetet. Vi tror att ett 
samarbete med Halmstad Statsnät 
är en möjlig väg. Fiberföreningarnas 
arbete ska stödjas.

Vi vill starta persontågstrafiken mellan Hyltebruk och Halmstad. Bussar från 
övriga orter som Landeryd ska ansluta till ”Hyltependeln”.

2. Kommunen ska ha träffar med föreningarna. Lyhördhet gentemot förenin-
garnas behov och önskemål ska råda. Vi vill stötta all ungdomsverksamhet. Vi 
kommer att göra kommunens lokaler avgiftsfria för ungdomsverksamhet.

3. Vår viktigaste fråga är att utveckla skola och förskola. Elevantalet i 
klasserna 1-3 ska bli mindre. Vi sätter ett maxtak på 15 barn per barngrupp 

i förskolan. Alla barn ska få läxhjälp oberoende tjockleken på föräldrarnas 
plånbok. Vi vill ge lärarna mer tid för pedagogik.

SPI – Välfärden 
Wiveca Norén
1 och 2. Frågorna är ganska komplicerade. Samtal med olika myndigheter 
krävs. Samt att någon verkligen tar itu med det. Sen är allt en fråga om 
finansiering och prioriteringar.

3. Äldres trygghet är mycket viktig för oss.

 

Sverigedemokraterna 
SOCKENBUDETs redaktion har vid upprepade tillfällen bett Sverigedemokra-
terna att besvara frågorna, men de har valt att avstå.

 

Vänsterpartiet
Lisa Mogren
1. Det är viktigt att satsa på cykel-
vägar mellan kommunens orter. De 
som finns behöver underhållas. Ett 
exempel på det är cykelvägen mellan 
Rydöbruk och Hyltebruk som är gropig 
och svårcyklad och där sly växer in från 
sidorna.

Välfungerande bredband och 
mobiltelefoni är viktigt för såväl kom-

muninnevånare som för företagande på landsbygden. Av rättviseskäl anser 
Vänsterpartiet att utbyggnad av detta inte ska betalas av privatpersoner.

Busstrafiken behöver ökad turtäthet och fler turer ut till byarna. Vi vill också 
verka för lägre biljettpriser och subventionerat årskort.

2. Samhällsföreningarna gör ett bra jobb ute i kommunens orter. Kommunen 
bör stötta föreningarna i deras arbete.

3. Vi måste satsa mer på förskola och skola. Mindre grupper och högre lärar-
täthet ger högre kvalitet. De små byskolorna är en tillgång för kommunen och 
ska bevaras.
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Midsommarafton firades 
traditionsenligt vid Höstro i 
Långaryd.

Byaslaget gick av stapeln på 
Nationaldagen. Vinnare blev 
Långaryds IF Retro.

Foto: Lennart Borg
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Midsommarafton firades 
traditionsenligt vid Höstro i 
Långaryd.

Byaslaget gick av stapeln på 
Nationaldagen. Vinnare blev 
Långaryds IF Retro.

Foto: Lennart Borg

 Bilder från visningarna ”I 
Långarydssläktens fotspår” 18/5.
Foto: Lennart Borg

Ovan:
Historisk vandring i 
Givabo med Långaryds 
hembygdsförening och LRF.
Foto: Lennart Borg

Till vänster: 
Bussresa till Östergötland  
med SPF, 4-7augusti.
Foto: Birgitta Holmén
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Den här dikten publicerades i Göte-
borgspostens bilaga den 29 juni 1974. 
Gösta Linder, Långaryd, tog både 
dikten och en annan gammal mjölke-
pall tillvara och de finns nu tillsam-
mans i Tiondeboden. 

Till en trotjänare
På stättan har du hängt 

i brännhet sol, i regnets stänk, 
i måneljus i frostnatt kall  
Du gamla trogna mjölkepall

Mig har Du tjänat många år 
sommar, vinter, höst och vår  
i morgontimme ren och sval  

när göken ropat i lövad sal  
i middagssolen ljuvligt varm  
jag Dig burit på min arm 
kanske har jag gnolat på en ton 
när jag sökt efter kon 
och i aftonens tid 
när klockan kallat till sabbatsfrid.

När jag var trött 
jag blev av Dig så väl bemött 
Du kanske inte alltid haft det lätt 
ibland du fått av kon ett sprätt, 
men snart så är det slut Ditt kall.Du 
gamla trogna mjölkepall 
här blir nog ingen som tar vid 
de unga har en annan stil 
det måste vara traktor, bil och detta 
kan de inte få på denna lilla vrå.

När vi hade det som bäst 
fanns här fyra kor och häst, 
men här kan nog gå 
som med andra torp och gårdar små 
att skogen kryper nära husen 
och i fönstren slocknar ljusen 
och Du blir glömd i ett övergivet stall 
Du gamla nötta mjölkepall.
Gerda i Vägga en småbrukarhustru i 
Småland

Martin Källström är uppväxt i 
Långaryd. Nu bor han i Linköping 
och är VD för företaget Narrative med 
30 anställda. Företaget har utvecklat 
en minikamera som tar två bilder i 
minuten. Östgöta Correspondenten 
kallar honom för Linköpings Steve 
Jobs som grundade Apple.

Jag är uppväxt i Femsjö och Långa-
ryd, nära naturen med föräldrar som 
var lantbrukare på heltid under större 

delen av min uppväxt. Det var 
inte förrän jag själv blev vuxen 
som jag insåg att jag ärvt av 
dem och av min uppväxtmiljö 
en särskild inställning till livet.

Vi flyttade till Femsjö när 
jag var 6 år gammal, till en liten 
gård med 18 kor och lite jord 
att bruka. En så liten lantgård 
var länge sedan man kunde 
klara sig på, men då gick det. 
När den blev för liten flyttade 
vi till Nyby och Långaryd. Att 
växa upp nära naturen inne-
bär att man kan röra sig fritt i 
stora områden. Det gör att man 
tar både frihet och trygghet för givet, 
självständighet blir en självklarhet.

Jag kan göra vad jag vill. Det är en 
tanke som är så stor att den är svår 
att uttala. Men tack vare att jag har 
ärvt den från mina föräldrar och från 
naturen har jag fått frihet och trygg-
het att styra över mitt liv. Genom mitt 
företag har jag självständighet men 
också meningsfullt ansvar. Åtmins-
tone någon gång i månaden är jag i 
USA eller någonstans i Europa. Jag får 
se och uppleva mycket, från Istanbul 
till San Francisco har jag hittat smult-

ronställen och erfarenheter som också 
bidragit till hur jag ser mig själv som 
person.

Det är inte förrän i vuxen ålder jag 
förstått vilken utmaning mina föräld-
rar tog på sig när de flyttade till den 
lilla gården i Femsjö och senare satsade 
på lantbruket i Långaryd. Deras inställ-
ning till livet blev självklar för mig, att 
man ska känna sig fri att följa sin egen 
vilja. Svårigheter kan man klara av när 
de uppstår, man får inte låta sin oro 
komma i vägen för att följa sitt hjärta. 

G Ä S T K R Ö N I K A
Innovatör och entreprenör med rötter i Långaryd
Text: Martin Källström
Foto: Privat

Martin med sin uppfinning, kameras Narrative clip.

Familjeporträtt från uppväxten i Femsjö. Peter, 
Ingrid, Martin och Mia.

Gästskribent
Text: Gerda Frejd, Väggen, Hullaryd.
Foto: Jens Bøggild
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Nu skriver vi snart september i almanackan och hösten 
närmar sig med stormsteg. I minnet lever sommaren 
kvar, men vi får blicka framåt mot en vacker höst. 
För visst är sommaren skön med värme och ledighet, 
men hösten har också sina fördelar. Nu kommer 
eftertänksamhetens tid. Det blir legalt att krypa upp 
i soffan med en filt och tända ljusen på bordet. Sitta 
där och mysa och fundera. Kanske tankarna på vad 
som är viktigt i livet kommer fram. Jag har ställt mig 
den frågan och mitt svar blev: relationer! Jag tänker att 
det viktigaste i livet är relationer. Relationerna till de 
nära och kära men också relationen till Gud. Om inte 
mina relationer fungerar, då mår jag inte bra. Jag kan 
ha hur mycket pengar och prylar som helst, men om 
inte mina relationer är bra så är jag ändå inte lycklig.

Därför är det så viktigt att jobba på sina relationer. Att 
reflektera över hur min roll i en relation ser ut. Kanske 
är det inte bara den andres fel att relationen fungerar 
dåligt.

Detta gäller vår relation till Gud också. Vi behöver 
vara aktiva i vår relation till Gud. Att se Gud som en 
samtalspartner som alltid finns där och lyssnar, kan 
vara en bra början. Men också att våga se Gud i vår 
vardag. Saker som händer kanske inte händer bara av 
sig själva…

Gud finns där och leder oss på de vägar vi ska 
vandra.

Så låt oss möta våra medmänniskor med öppna 
sinnen, vara lyhörda för den andre och be Gud om 
hjälp när det krisar. För Gud älskar oss så mycket och 
vill att vi kommer till honom med våra problem och 
glädjeämnen. Och han har lovat, att han är med oss 
alla dagar intill tidens slut.

diakon i Hyltebruks pastorat

Om höstmys Och relatiOner

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
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Gudstjänster                   
söndagen den 31 augusti
Elfte söndagen efter 
Trefaldighet – Tro och liv
Hyltebruks kyrka – 11.00 Mässa, 
Bo Lindbladh.
Långaryds kyrka
– 10.00 Andakt på marknads-
platsen i Gassljunga, Mia Schulz 
Wigelsbo.
– 16.00 Gudstjänst i kyrkan, Mia 
Schulz Wigelsbo.
Jälluntofta kyrka – 18.00 Musik 
i sommarkväll, Josefin Dahlgren. 
Sara Thuresson från Anderstorp 
spelar och sjunger.
Femsjö kyrka – 16.00 Gudstjänst, 
Bo Lindbladh.

söndagen den 7 september
Tolfte söndagen efter 
Trefaldighet – Friheten i 
Kristus
Hyltebruks kyrka – 9.30 
Gudstjänst, Pär Petersson.
Landeryds kyrka – 11.00 
Friluftsgudstjänst i lokstallarna, 
Mia Schulz Wigelsbo.
Unnaryds församlingshem – 
18.00 Mässa, Josefin Dahlgren.
Femsjö kyrka – 10.00 Gudstjänst, 
Josefin Dahlgren. Lena Carlberg-
Nielsen medverkar med tvärflöjt 
för att fira Britt G Hallqvists 
100-årsjubileum.

onsdagen den 10 september
Unnaryds församlingshem – 
9.00 Torgandakt. Fikaservering.

söndagen den 14 september
Trettonde söndagen 
efter Trefaldighet – 
Medmänniskan
Hyltebruks kyrka – 11.00 Mässa, 
Bo Lindbladh.
Landeryds kyrka – 18.00 
Söndagsmusik, Mia Schulz 
Wigelsbo. Karin och Dorothea 
Fjellander sjunger och spelar.
Jälluntofta kyrka – 18.00 
Musikgudstjänst, Petter Bäckman. 
Femsjö kyrka – 9.30 Högmässa, 
Bo Lindbladh.

söndagen den 21 september
Fjortonde söndagen efter 
Trefaldighet – Enheten i 
Kristus
Hyltebruks kyrka – 14.00 
Gudstjänst, Bo Lindbladh.
Långaryds kyrka – 10.00 Mässa, 
Bo Lindbladh. Kyrkfika.
Unnaryds församlingshem 
– 18.00 Gudstjänst, Josefin 
Dahlgren.
Femsjö kyrka – 10.00 Gudstjänst, 
Josefin Dahlgren. Kyrkfika.

söndagen den 28 september
Femtonde söndagen 
efter Trefaldighet – Ett är 
nödvändigt
Färgaryds kyrka – 14.00 Mässa, 
Bo Lindbladh.
Landeryds kyrka – 
9.00 Pilgrimsmässa, Mia 
Schulz Wigelsbo. Därefter 
pilgrimsvandring till Långaryd.
Unnaryds församlingshem – 
9.30 Gudstjänst, Josefin Dahlgren.
Femsjö kyrka – 11.00 
Familjegudstjänst, Josefin 
Dahlgren.

söndagen den 5 oktober
Den helige Mikaels dag - 
Änglarna
Hyltebruks kyrka – 10.00 
Gudstjänst, Pär Petersson.
Långaryds kyrka – 10.00 
Gudstjänst, Mia Schulz Wigelsbo. 
Kyrkfika med kanelbulle.
Landeryds kyrka – 18.00 
Sinnesromässa, Mia Schulz 
Wigelsbo.
Unnaryds församlingshem 
– 10.00 Högmässa, Josefin 
Dahlgren.
Femsjö kyrka – 18.00 Mässa, 
Josefin Dahlgren.

onsdagen den 8 oktober
Unnaryds församlingshem – 
9.00 Torgandakt. Fikaservering.

söndagen den 12 oktober
Tacksägelsedagen – Lovsång
Hyltebruks kyrka – 11.00 
Familjegudstjänst, Bo Lindbladh.
Långaryds kyrka – 11.00 Mässa, 
Mia Schulz Wigelsbo. De äldres 
dag. Kyrkokören medverkar.
Landeryds kyrka – 15.00 
Familjemässa, Mia Schulz 
Wigelsbo. Tisdagsklubben och 
barnkören medverkar. Kyrkfika 
och fyrhjulingskörning!
Unnaryds församlingshem 
– 18.00 Mässa, Bo Lindbladh. 
Kyrkokören medverkar.
Femsjö kyrka – 11.00 Gudstjänst, 
Petter Bäckman. Församlingsdag 
60+.

söndagen den 19 oktober
Artonde söndagen efter 
Trefaldighet – Att lyssna i tro
Hyltebruks kyrka – 11.00 
Högmässa, Bo Lindbladh.
Landeryds kyrka – 9.30 
Gudstjänst, Bo Lindbladh. 
Kyrkfika.
Unnaryds församlingshem – 
9.30 Gudstjänst, Josefin Dahlgren.
Femsjö kyrka – 11.00 Högmässa, 
Josefin Dahlgren. Kyrkfika.

Med reservation för ändringar och feltryck - se predikoturer och hemsidor!
3

torsdagen den 23 oktober
Hyltebruks kyrka – 18.00 
Taizémässa.

söndagen den 26 oktober
Nittonde söndagen efter 
Trefaldighet – Trons kraft
Hyltebruks kyrka – 10.00 
Gudstjänst, Bo Lindbladh.
Långaryds kyrka – 18.00 
Söndagsmusik, Mia Schulz 
Wigelsbo.
Jälluntofta kyrka – 11.00 
Högmässa, Josefin Dahlgren.
Femsjö kyrka – 18.00 Musik-
gudstjänst, Bo Lindbladh. Birgit 
Nilsson Huss, violin, och Kristina 
Lindstén, piano.

lördagen den 1 november
Alla helgons dag – Helgonen
Hyltebruks kyrka – Se övriga 
församlingar.
Landeryds kyrka – 18.00 
Sinnesromässa, Mia Schulz 
Wigelsbo och Anna-Karin 
Samuelsson. Julia Samuelsson, 
tvärflöjt.
Unnaryds församlingshem – 
18.00 Mässa, Josefin Dahlgren.
Femsjö kyrka – 10.00 Mässa, 
Josefin Dahlgren.

söndagen den 2 november
Alla själars dag – Vårt 
evighetshopp
Färgaryds kyrka – 16.00 
Minnesgudstjänst, Bo Lindbladh 
och Pär Petersson.
Långaryds kyrka – 18.00 
Minnesgudstjänst, Mia Schulz 
Wigelsbo. Kyrkokören medverkar.
Landeryds kyrka – 16.00 
Minnesgudstjänst, Mia Schulz 
Wigelsbo och Anna-Karin 
Samuelsson, Kyrkokören 
medverkar.
Jälluntofta kyrka – 16.00 
Minnesgudstjänst, Josefin 
Dahlgren. Kyrkokören medverkar.
Femsjö kyrka – 18.00 
Minnesgudstjänst, Bo Lindbladh.

söndagen den 9 november
Tjugoförsta söndagen efter 
Trefaldighet – Samhällsansvar
Hyltebruks kyrka – 9.30 Mässa, 
Josefin Dahlgren.
Långaryds kyrka – 10.00 
Temagudstjänst om dopet, Mia 
Schulz Wigelsbo. Utställning och 
kyrkfika.
Unnaryds församlingshem – 
18.00 Mässa, Mia Schulz Wigelsbo.
Femsjö kyrka – 11.00 Högmässa, 
Josefin Dahlgren.

onsdagen den 12 november
Unnaryds församlingshem – 
9.00 Torgandakt. Fikaservering.

söndagen den 16 november
Söndagen före 
Domssöndagen – Vaksamhet 
och väntan
Hyltebruks kyrka – 16.00 
Temagudstjänst ”En himmelsk 
resa i ord och ton”, Bo Lindbladh. 
Glory Gospel och Charlotte 
Polson.
Landeryds kyrka – 9.30 
Frälsarkransmässa, Mia Schulz 
Wigelsbo och Anna-Karin 
Samuelsson. Kyrkfika.
Unnaryds församlingshem 
– 10.00 Familjegudstjänst, Bo 
Lindbladh.
Femsjö kyrka – 18.00 Mässa, Mia 
Schulz Wigelsbo.

söndagen den 23 november
Domssöndagen – Kristi 
återkomst
Hyltebruks kyrka – 10.00 
Familjegudstjänst, Bo Lindbladh.
Långaryds kyrka – 16.00 Mässa, 
Bo Lindbladh
Unnaryds församlingshem 
– 18.00 Gudstjänst, Josefin 
Dahlgren.
Femsjö kyrka – 10.00 Gudstjänst, 
Josefin Dahlgren

torsdagen den 27 november
Hyltebruks kyrka – 18.00 
Taizémässa.

Familjens dag i Femsjö
söndagen 28 september kl 11

Musiklekis medverkar. 
Utdelning av Barnens bibel 

till alla fyraåringar. Efter 
gudstjänsten är alla barnfamiljer 

välkomna på middag i 
församlingshemmet.

Anmälan till pastors-
expeditionen i Hyltebruk senast 

den 23 september.

Församlingsdag 60+
den 12 oktober i Femsjö

Vi börjar med gudstjänst i 
kyrkan och sedan är alla födda 

senast 1954 med respektive 
välkomna på middag i 
församlingshemmet.

Anmälan senast den 7 oktober 
till pastorsexpeditionen.

De äldres dag
blir det den 12 oktober i 

Långaryds kyrka

och den 26 oktober i
Jälluntofta kyrka

Vi börjar med högmässa 
i kyrkan och sedan är alla 

pensionärer med respektive 
välkomna på middag i 
församlingshemmet.

Anmälan till pastors-
expeditionen i Hyltebruk 

senast en vecka innan.

En himmelsk resa i ord och ton

den 16 november kl 16
 Hyltebruks kyrka

Charlotte Polson och Glory 
Gospel bjuder på en musikalisk 

resa som innefattar hela året. 
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Gudstjänster                   
söndagen den 31 augusti
Elfte söndagen efter 
Trefaldighet – Tro och liv
Hyltebruks kyrka – 11.00 Mässa, 
Bo Lindbladh.
Långaryds kyrka
– 10.00 Andakt på marknads-
platsen i Gassljunga, Mia Schulz 
Wigelsbo.
– 16.00 Gudstjänst i kyrkan, Mia 
Schulz Wigelsbo.
Jälluntofta kyrka – 18.00 Musik 
i sommarkväll, Josefin Dahlgren. 
Sara Thuresson från Anderstorp 
spelar och sjunger.
Femsjö kyrka – 16.00 Gudstjänst, 
Bo Lindbladh.

söndagen den 7 september
Tolfte söndagen efter 
Trefaldighet – Friheten i 
Kristus
Hyltebruks kyrka – 9.30 
Gudstjänst, Pär Petersson.
Landeryds kyrka – 11.00 
Friluftsgudstjänst i lokstallarna, 
Mia Schulz Wigelsbo.
Unnaryds församlingshem – 
18.00 Mässa, Josefin Dahlgren.
Femsjö kyrka – 10.00 Gudstjänst, 
Josefin Dahlgren. Lena Carlberg-
Nielsen medverkar med tvärflöjt 
för att fira Britt G Hallqvists 
100-årsjubileum.

onsdagen den 10 september
Unnaryds församlingshem – 
9.00 Torgandakt. Fikaservering.

söndagen den 14 september
Trettonde söndagen 
efter Trefaldighet – 
Medmänniskan
Hyltebruks kyrka – 11.00 Mässa, 
Bo Lindbladh.
Landeryds kyrka – 18.00 
Söndagsmusik, Mia Schulz 
Wigelsbo. Karin och Dorothea 
Fjellander sjunger och spelar.
Jälluntofta kyrka – 18.00 
Musikgudstjänst, Petter Bäckman. 
Femsjö kyrka – 9.30 Högmässa, 
Bo Lindbladh.

söndagen den 21 september
Fjortonde söndagen efter 
Trefaldighet – Enheten i 
Kristus
Hyltebruks kyrka – 14.00 
Gudstjänst, Bo Lindbladh.
Långaryds kyrka – 10.00 Mässa, 
Bo Lindbladh. Kyrkfika.
Unnaryds församlingshem 
– 18.00 Gudstjänst, Josefin 
Dahlgren.
Femsjö kyrka – 10.00 Gudstjänst, 
Josefin Dahlgren. Kyrkfika.

söndagen den 28 september
Femtonde söndagen 
efter Trefaldighet – Ett är 
nödvändigt
Färgaryds kyrka – 14.00 Mässa, 
Bo Lindbladh.
Landeryds kyrka – 
9.00 Pilgrimsmässa, Mia 
Schulz Wigelsbo. Därefter 
pilgrimsvandring till Långaryd.
Unnaryds församlingshem – 
9.30 Gudstjänst, Josefin Dahlgren.
Femsjö kyrka – 11.00 
Familjegudstjänst, Josefin 
Dahlgren.

söndagen den 5 oktober
Den helige Mikaels dag - 
Änglarna
Hyltebruks kyrka – 10.00 
Gudstjänst, Pär Petersson.
Långaryds kyrka – 10.00 
Gudstjänst, Mia Schulz Wigelsbo. 
Kyrkfika med kanelbulle.
Landeryds kyrka – 18.00 
Sinnesromässa, Mia Schulz 
Wigelsbo.
Unnaryds församlingshem 
– 10.00 Högmässa, Josefin 
Dahlgren.
Femsjö kyrka – 18.00 Mässa, 
Josefin Dahlgren.

onsdagen den 8 oktober
Unnaryds församlingshem – 
9.00 Torgandakt. Fikaservering.

söndagen den 12 oktober
Tacksägelsedagen – Lovsång
Hyltebruks kyrka – 11.00 
Familjegudstjänst, Bo Lindbladh.
Långaryds kyrka – 11.00 Mässa, 
Mia Schulz Wigelsbo. De äldres 
dag. Kyrkokören medverkar.
Landeryds kyrka – 15.00 
Familjemässa, Mia Schulz 
Wigelsbo. Tisdagsklubben och 
barnkören medverkar. Kyrkfika 
och fyrhjulingskörning!
Unnaryds församlingshem 
– 18.00 Mässa, Bo Lindbladh. 
Kyrkokören medverkar.
Femsjö kyrka – 11.00 Gudstjänst, 
Petter Bäckman. Församlingsdag 
60+.

söndagen den 19 oktober
Artonde söndagen efter 
Trefaldighet – Att lyssna i tro
Hyltebruks kyrka – 11.00 
Högmässa, Bo Lindbladh.
Landeryds kyrka – 9.30 
Gudstjänst, Bo Lindbladh. 
Kyrkfika.
Unnaryds församlingshem – 
9.30 Gudstjänst, Josefin Dahlgren.
Femsjö kyrka – 11.00 Högmässa, 
Josefin Dahlgren. Kyrkfika.

Med reservation för ändringar och feltryck - se predikoturer och hemsidor!
3

torsdagen den 23 oktober
Hyltebruks kyrka – 18.00 
Taizémässa.

söndagen den 26 oktober
Nittonde söndagen efter 
Trefaldighet – Trons kraft
Hyltebruks kyrka – 10.00 
Gudstjänst, Bo Lindbladh.
Långaryds kyrka – 18.00 
Söndagsmusik, Mia Schulz 
Wigelsbo.
Jälluntofta kyrka – 11.00 
Högmässa, Josefin Dahlgren.
Femsjö kyrka – 18.00 Musik-
gudstjänst, Bo Lindbladh. Birgit 
Nilsson Huss, violin, och Kristina 
Lindstén, piano.

lördagen den 1 november
Alla helgons dag – Helgonen
Hyltebruks kyrka – Se övriga 
församlingar.
Landeryds kyrka – 18.00 
Sinnesromässa, Mia Schulz 
Wigelsbo och Anna-Karin 
Samuelsson. Julia Samuelsson, 
tvärflöjt.
Unnaryds församlingshem – 
18.00 Mässa, Josefin Dahlgren.
Femsjö kyrka – 10.00 Mässa, 
Josefin Dahlgren.

söndagen den 2 november
Alla själars dag – Vårt 
evighetshopp
Färgaryds kyrka – 16.00 
Minnesgudstjänst, Bo Lindbladh 
och Pär Petersson.
Långaryds kyrka – 18.00 
Minnesgudstjänst, Mia Schulz 
Wigelsbo. Kyrkokören medverkar.
Landeryds kyrka – 16.00 
Minnesgudstjänst, Mia Schulz 
Wigelsbo och Anna-Karin 
Samuelsson, Kyrkokören 
medverkar.
Jälluntofta kyrka – 16.00 
Minnesgudstjänst, Josefin 
Dahlgren. Kyrkokören medverkar.
Femsjö kyrka – 18.00 
Minnesgudstjänst, Bo Lindbladh.

söndagen den 9 november
Tjugoförsta söndagen efter 
Trefaldighet – Samhällsansvar
Hyltebruks kyrka – 9.30 Mässa, 
Josefin Dahlgren.
Långaryds kyrka – 10.00 
Temagudstjänst om dopet, Mia 
Schulz Wigelsbo. Utställning och 
kyrkfika.
Unnaryds församlingshem – 
18.00 Mässa, Mia Schulz Wigelsbo.
Femsjö kyrka – 11.00 Högmässa, 
Josefin Dahlgren.

onsdagen den 12 november
Unnaryds församlingshem – 
9.00 Torgandakt. Fikaservering.

söndagen den 16 november
Söndagen före 
Domssöndagen – Vaksamhet 
och väntan
Hyltebruks kyrka – 16.00 
Temagudstjänst ”En himmelsk 
resa i ord och ton”, Bo Lindbladh. 
Glory Gospel och Charlotte 
Polson.
Landeryds kyrka – 9.30 
Frälsarkransmässa, Mia Schulz 
Wigelsbo och Anna-Karin 
Samuelsson. Kyrkfika.
Unnaryds församlingshem 
– 10.00 Familjegudstjänst, Bo 
Lindbladh.
Femsjö kyrka – 18.00 Mässa, Mia 
Schulz Wigelsbo.

söndagen den 23 november
Domssöndagen – Kristi 
återkomst
Hyltebruks kyrka – 10.00 
Familjegudstjänst, Bo Lindbladh.
Långaryds kyrka – 16.00 Mässa, 
Bo Lindbladh
Unnaryds församlingshem 
– 18.00 Gudstjänst, Josefin 
Dahlgren.
Femsjö kyrka – 10.00 Gudstjänst, 
Josefin Dahlgren

torsdagen den 27 november
Hyltebruks kyrka – 18.00 
Taizémässa.

Familjens dag i Femsjö
söndagen 28 september kl 11

Musiklekis medverkar. 
Utdelning av Barnens bibel 

till alla fyraåringar. Efter 
gudstjänsten är alla barnfamiljer 

välkomna på middag i 
församlingshemmet.

Anmälan till pastors-
expeditionen i Hyltebruk senast 

den 23 september.

Församlingsdag 60+
den 12 oktober i Femsjö

Vi börjar med gudstjänst i 
kyrkan och sedan är alla födda 

senast 1954 med respektive 
välkomna på middag i 
församlingshemmet.

Anmälan senast den 7 oktober 
till pastorsexpeditionen.

De äldres dag
blir det den 12 oktober i 

Långaryds kyrka

och den 26 oktober i
Jälluntofta kyrka

Vi börjar med högmässa 
i kyrkan och sedan är alla 

pensionärer med respektive 
välkomna på middag i 
församlingshemmet.

Anmälan till pastors-
expeditionen i Hyltebruk 

senast en vecka innan.

En himmelsk resa i ord och ton

den 16 november kl 16
 Hyltebruks kyrka

Charlotte Polson och Glory 
Gospel bjuder på en musikalisk 

resa som innefattar hela året. 
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Tema Dop
Du vet väl om att du är värdefull? Att du är viktig här och nu? 
Att du är älskad för din egen skull, för ingen annan är som du?

Söndagen den 9 november kl 10 har vi temagudstjänst 
om dopet i Långaryds kyrka. Det blir solosång, 
doppsalmer och möjlighet till doperinran, en 
påminnelse om allt det fina man fick i sitt dop. Det 
blir även doputställning och kyrkfika.

Till utställningen vill vi låna det du har i dina gömmor – 
dopklänningar, fadderbrev, foton och en massa annat. 
Skriv ned vad du har och lämna in det senast fredagen 
den 7 november. Kontakta Mia om du undrar något 
eller vill att vi hämtar sakerna hemma hos dig. Öppna kyrkor i Allhelgonatid

Fredagen den 31 oktober är alla kyrkor som har 
kyrkogårdar öppna. Kom in för en stund av stillhet 
om du är på kyrkogården och gör fint vid graven 
eller råkar ha vägarna förbi ändå. Det serveras även 
fika i kyrkorna. Färgaryds kyrka är öppen kl 10–18. 
Långaryds och Landeryds kyrkor samt Unnaryds 
församlingshem är öppna kl 10–17 och Jälluntofta 
kyrka kl 13–17. Femsjö kyrka är öppen kl 10–16 och 
från kl 14.30 blir det stilla orgelmusik varvad med lyrik.

Långaryds och Landeryds kyrkor är dessutom öppna 
under hela vecka 44 kl 9–18. Kom in och sätt dig en 
stund i lugn och ro. Du kan tända ett ljus och be en 
bön om du vill, eller bara vara i stillheten. Det kommer 
också att finnas en bönevandring i kyrkorna.

Varmt välkomna!

höstens höjdpunkter

Församlingsfrukost
Lördagen den 25 oktober kl 9.30 blir det 
församlingsfrukost i Landeryds församlingshem. 
Ben Olander kommer och berättar om:

”Hoppets ljusa strimma” – om Raoul Wallenberg

Biljetterna kostar 100 kr och kan köpas av Helen 
Skoogh tel. 0371- 402 37 och Karina Johansson tel. 
0371-400 46.

Varmt välkomna!

Lena Maria Klingvall
sjunger med kyrkokörerna i 

Femsjö, Unnaryd och Hyltebruk

Färgaryds kyrka
söndagen den 19 oktober kl 18

5

husförhör

Något föråldrat med doft av Emil i Lönneberga? Eller ett 
spänstigt samtal om livet och tron? Gott fika och god gemenskap 
vågar vi alla fall lova att det blir på alla höstens husförhör.

Ordet ”husförhör” låter kanske lite gammalmodigt och 
rent av skrämmande. Det är lätt att måla upp bilden 
av Prästen som förhör sina stackars församlingsbor 
i biblisk historia och Lilla katekesen. Någon kanske 
tänker på husförhöret i Katthult när Lina svarade så 
galet.

I dag går husförhören inte till på det viset, utan de 
är ett sätt att få samlas kring något, umgås och fika 
tillsammans. Den som leder husförhöret håller ett litet 
föredrag eller leder en diskussion kring ett ämne. Inga 
förberedelser behövs och det blir inget förhör. 

Så varmt välkommen att vara en del av denna gamla 
svenska tradition fast på ett modernare vis!

I Unnaryds, Femsjö och Färgaryds församlingar 
är datumen ännu inte satta, så håll utkik på 
affischer och i Hallandspostens predikoturer.

I Långaryds församling leder Mia husförhören som 
börjar kl 18.30 och handlar om Kyrkans symbolspråk. 
Vad har väderstrecken för betydelse? Vilken funktion 
har kyrktuppen? Vad är en altarblöja för något och 
andra frågor kommer att besvaras i detta lilla föredrag.

Amfrebo och Jansbergs rotar
Måndagen den 29 september hos Sonja Andersson, 
Skärkehylte.

Åkers rote
Tisdagen den 30 september hos Ingvar och Ella 
Gustavsson, Åker Norregård.

Landeryds och Linnås rotar
Landeryds församlingshem onsdagen den 1 oktober. 
Värdar är Birgitta Svensson och Birgitta Nilsson.

Långaryds och Nyarps rotar
Tisdagen den 7 oktober hos Gunnar och Majken 
Carlsson, Skräddarevägen 9.

Höstro
Onsdagen den 8 oktober kl 14.30 i matsalen på Höstro.

Bälshults, Höljeryds, Hokhults och Kärringanäs 
rotar
Tisdagen den 14 oktober hos Arendse Dyssel, Sällsnäs.

Fängsjö och Boarps rotar
Tisdagen den 4 november hos Dan och Annelie 
Bengtsson, Bänkarekull.

Nissaryds rote
Tisdagen den 11 november hos Inga Svensson, 
Nissaryd.

Pilgrimsvandringen har en lång historia bakom 
sig, och nu i vår tid har den fått en renässans. 
Kanske behöver vi den avkoppling det ger att 
bara behöva bry sig om att sätta en fot framför 
den andra och låta tankarna flöda och närma 
sig Gud, alltings ursprung och mål. I höst får 
du två möjligheter att få gå en liten bit på vägen 
tillsammans med andra.

Dels startar vi en promenadgrupp i Unnaryd och 
Landeryd. Vi utgår från församlingshemmet kl 9.30. 
Sedan går vi ca 1-2 km. När vi kommer tillbaka har vi 
en andakt och fikar tillsammans. Vi går jämn vecka i 
Unnaryd och udda vecka i Landeryd, alltid på tisdagar. 
Start i Unnaryd den 2 september.

Dels bjuder Långaryds församling in till en gemensam 
pilgrimsvandring söndagen den 28 september. Vi 
startar med en enkel mässa kl 9.00 i Landeryds kyrka 
och går sedan till Långaryds kyrka där vi avslutar med 
andakt. Ta med fika att äta på vägen som blir strax 
över en mil. Vi kommer att göra flera stopp för bland 
annat fika och bibelläsning. Kyrkan kommer ha några 
bilar stående i Långaryd, så att ni som kör kan få skjuts 
till Landeryd för att hämta era bilar. Det kommer 
också att finnas en bil i beredskap om någon behöver 
avbryta vandringen. Ingen anmälan behövs utan dra 
bara på dig vandrarkängorna och kom oavsett var i 
pastoratet du bor!

Låt mina fötter få gå
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Tema Dop
Du vet väl om att du är värdefull? Att du är viktig här och nu? 
Att du är älskad för din egen skull, för ingen annan är som du?

Söndagen den 9 november kl 10 har vi temagudstjänst 
om dopet i Långaryds kyrka. Det blir solosång, 
doppsalmer och möjlighet till doperinran, en 
påminnelse om allt det fina man fick i sitt dop. Det 
blir även doputställning och kyrkfika.

Till utställningen vill vi låna det du har i dina gömmor – 
dopklänningar, fadderbrev, foton och en massa annat. 
Skriv ned vad du har och lämna in det senast fredagen 
den 7 november. Kontakta Mia om du undrar något 
eller vill att vi hämtar sakerna hemma hos dig. Öppna kyrkor i Allhelgonatid

Fredagen den 31 oktober är alla kyrkor som har 
kyrkogårdar öppna. Kom in för en stund av stillhet 
om du är på kyrkogården och gör fint vid graven 
eller råkar ha vägarna förbi ändå. Det serveras även 
fika i kyrkorna. Färgaryds kyrka är öppen kl 10–18. 
Långaryds och Landeryds kyrkor samt Unnaryds 
församlingshem är öppna kl 10–17 och Jälluntofta 
kyrka kl 13–17. Femsjö kyrka är öppen kl 10–16 och 
från kl 14.30 blir det stilla orgelmusik varvad med lyrik.

Långaryds och Landeryds kyrkor är dessutom öppna 
under hela vecka 44 kl 9–18. Kom in och sätt dig en 
stund i lugn och ro. Du kan tända ett ljus och be en 
bön om du vill, eller bara vara i stillheten. Det kommer 
också att finnas en bönevandring i kyrkorna.

Varmt välkomna!

höstens höjdpunkter

Församlingsfrukost
Lördagen den 25 oktober kl 9.30 blir det 
församlingsfrukost i Landeryds församlingshem. 
Ben Olander kommer och berättar om:

”Hoppets ljusa strimma” – om Raoul Wallenberg

Biljetterna kostar 100 kr och kan köpas av Helen 
Skoogh tel. 0371- 402 37 och Karina Johansson tel. 
0371-400 46.

Varmt välkomna!

Lena Maria Klingvall
sjunger med kyrkokörerna i 

Femsjö, Unnaryd och Hyltebruk

Färgaryds kyrka
söndagen den 19 oktober kl 18

5

husförhör

Något föråldrat med doft av Emil i Lönneberga? Eller ett 
spänstigt samtal om livet och tron? Gott fika och god gemenskap 
vågar vi alla fall lova att det blir på alla höstens husförhör.

Ordet ”husförhör” låter kanske lite gammalmodigt och 
rent av skrämmande. Det är lätt att måla upp bilden 
av Prästen som förhör sina stackars församlingsbor 
i biblisk historia och Lilla katekesen. Någon kanske 
tänker på husförhöret i Katthult när Lina svarade så 
galet.

I dag går husförhören inte till på det viset, utan de 
är ett sätt att få samlas kring något, umgås och fika 
tillsammans. Den som leder husförhöret håller ett litet 
föredrag eller leder en diskussion kring ett ämne. Inga 
förberedelser behövs och det blir inget förhör. 

Så varmt välkommen att vara en del av denna gamla 
svenska tradition fast på ett modernare vis!

I Unnaryds, Femsjö och Färgaryds församlingar 
är datumen ännu inte satta, så håll utkik på 
affischer och i Hallandspostens predikoturer.

I Långaryds församling leder Mia husförhören som 
börjar kl 18.30 och handlar om Kyrkans symbolspråk. 
Vad har väderstrecken för betydelse? Vilken funktion 
har kyrktuppen? Vad är en altarblöja för något och 
andra frågor kommer att besvaras i detta lilla föredrag.

Amfrebo och Jansbergs rotar
Måndagen den 29 september hos Sonja Andersson, 
Skärkehylte.

Åkers rote
Tisdagen den 30 september hos Ingvar och Ella 
Gustavsson, Åker Norregård.

Landeryds och Linnås rotar
Landeryds församlingshem onsdagen den 1 oktober. 
Värdar är Birgitta Svensson och Birgitta Nilsson.

Långaryds och Nyarps rotar
Tisdagen den 7 oktober hos Gunnar och Majken 
Carlsson, Skräddarevägen 9.

Höstro
Onsdagen den 8 oktober kl 14.30 i matsalen på Höstro.

Bälshults, Höljeryds, Hokhults och Kärringanäs 
rotar
Tisdagen den 14 oktober hos Arendse Dyssel, Sällsnäs.

Fängsjö och Boarps rotar
Tisdagen den 4 november hos Dan och Annelie 
Bengtsson, Bänkarekull.

Nissaryds rote
Tisdagen den 11 november hos Inga Svensson, 
Nissaryd.

Pilgrimsvandringen har en lång historia bakom 
sig, och nu i vår tid har den fått en renässans. 
Kanske behöver vi den avkoppling det ger att 
bara behöva bry sig om att sätta en fot framför 
den andra och låta tankarna flöda och närma 
sig Gud, alltings ursprung och mål. I höst får 
du två möjligheter att få gå en liten bit på vägen 
tillsammans med andra.

Dels startar vi en promenadgrupp i Unnaryd och 
Landeryd. Vi utgår från församlingshemmet kl 9.30. 
Sedan går vi ca 1-2 km. När vi kommer tillbaka har vi 
en andakt och fikar tillsammans. Vi går jämn vecka i 
Unnaryd och udda vecka i Landeryd, alltid på tisdagar. 
Start i Unnaryd den 2 september.

Dels bjuder Långaryds församling in till en gemensam 
pilgrimsvandring söndagen den 28 september. Vi 
startar med en enkel mässa kl 9.00 i Landeryds kyrka 
och går sedan till Långaryds kyrka där vi avslutar med 
andakt. Ta med fika att äta på vägen som blir strax 
över en mil. Vi kommer att göra flera stopp för bland 
annat fika och bibelläsning. Kyrkan kommer ha några 
bilar stående i Långaryd, så att ni som kör kan få skjuts 
till Landeryd för att hämta era bilar. Det kommer 
också att finnas en bil i beredskap om någon behöver 
avbryta vandringen. Ingen anmälan behövs utan dra 
bara på dig vandrarkängorna och kom oavsett var i 
pastoratet du bor!

Låt mina fötter få gå
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”Vad jobbar du med på vardagar?” Den frågan fick jag 
av en konfirmand för några år sedan. Han förutsatte att 
präst var ett söndagsarbete, möjligtvis med undantag 
för konfirmandundervisning någon kväll i veckan. 
Fast han sa det med glimten i ögat, så han förstod nog 
att prästyrket innebär betydligt mer än så.

Lång utbildning

Ordet präst kommer från det grekiska ”presbyteros” 
och betyder ”äldste”. Från början var de församlingens 
styrelse, men när den unga kyrkan växte under de första 
århundradena fick de ta över allt fler av biskopens 
uppgifter som att döpa och leda nattvardsfirande. 
För att bli präst i Svenska kyrkan fodras först fyra 

års studier på universitet eller högskola. Studierna 
leder fram till en examen, teologie magisterexamen. 
(Tidigare teologie kandidatexamen.) I examen brukar 
ingå studier i religionsvetenskap, bibelvetenskap och 
tros- och livsåskådningsvetenskap. Man väljer även att 
fördjupa sig i antingen hebreiska eller grekiska för att 
kunna läsa Bibeln på originalspråk. Efter detta följer en 
pastoralteologisk utbildning. Här ges en möjlighet att 
omsätta de fyra studieåren på universitetet till prästens 
yrkesroll, genom samtal och praktiska övningar. Under 
denna tid ingår även praktik i någon församling.

En viktig del i antagningen till präst är den kontakt 
som varje studerande har med ett stift, där han eller 
hon vill arbeta. Detta innebär bland annat att bli 
kallad till en antagningskonferens, där prästkandidaten 
får möta biskopen, ledamöter från domkapitlet och 
rekryteringsansvariga. Därefter ges besked om stiftet 
vill anta dem som prästkandidater, vilket innebär att 
stiftet är berett att ge den praktik som behövs och att 
biskopen är beredd att prästviga personen.

Slutligen är det dags för prästvigning efter 
avlagd prästexamen, som hålls 1-2 dagar innan 
prästvigningen. De prästvigda tjänstgör sitt första år 
som pastorsadjunkter. Då är de anställda av stiftet, 
men arbetar med handledning i en församling.

Präst genom hela livet

”Präst är man alltid” oberoende av anställning och 
ålder. När man arbetar som präst har man ett mycket 
varierat arbete, där man möter människor i olika åldrar 
och i olika livssituationer. Att leda gudstjänster, utföra 
dop, vigslar, begravningar och undervisa konfirmander 
är en viktig del i prästens uppdrag och har stort 
utrymme i tjänsten. Inför dop och begravningar görs 
hembesök, inför vigslar är det oftast samtal i kyrkan. 

Undervisning i form av konfirmandarbete, studie-
cirklar, bibelstudier och i vårt pastorat husförhör är 
också uppgifter för oss präster. Vi gör hembesök och 
sjukbesök, möter människor i både glädje och sorg. 
Syföreningar och andra gemenskapsträffar brukar 
besökas av prästen i mån av tid. Som präst kan man 
även medverka i barn- och ungdomsgrupper.

En viktig del i tjänsten är enskilda samtal, det 
som även kallas ”själavårdssamtal”. Prästen har 
absolut tystnadsplikt. En präst får inte under några 
omständigheter avslöja något som framkommit vid bikt 
eller enskild själavård eller ens nämna att sådant samtal 

Vad Gör en präst?

Senapskornets följetong om kyrkans olika yrkeskategorier 
landar i det här numret hos prästerna. Vad gör egentligen 
våra tre präster, som heter Bo, Mia och Josefin, hela dagarna?

Bo Lindbladh
Ålder: 59 år i september
Yrke: Präst (kyrkoherde)
Familj: Gift, fyra barn
Bor: i Oskarström
Utbildning: teologie 
kandidat fyra år vid 
Lund universitet, 
pastoralteologisk 
utbildning i Lund ett år.
Medlem i: Individuell 
Människohjälp (IM), 
Rädda barnen
Senat lästa bok: Den 
osynlige mannen från Salem 
av Christoffer Carlsson

Maria ”Mia” Schulz 
Wigelsbo
Ålder: 41 år
Yrke: Präst (komminister i 
Långaryds församling)
Familj: Mattias, Naemi 
och Samuel
Bor: Eseryd i Långaryd
Utbildning: Teol. kand. 
och pastotralinstitut i 
Lund, litteraturvetenskap 
och dramapedagogik
Medlem i: 
Världsnaturfonden, SOS 
barnbyar, Cancerfonden, 
Hörselfrämjandet, Svenska 
kyrkans internationella 
arbete, Rädda barnen, 
Fantomen
Senast lästa bok: I den 
innersta kretsen av Viveca 
Sten Fortsätter på nästa sida.
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”Vad jobbar du med på vardagar?” Den frågan fick jag 
av en konfirmand för några år sedan. Han förutsatte att 
präst var ett söndagsarbete, möjligtvis med undantag 
för konfirmandundervisning någon kväll i veckan. 
Fast han sa det med glimten i ögat, så han förstod nog 
att prästyrket innebär betydligt mer än så.

Lång utbildning

Ordet präst kommer från det grekiska ”presbyteros” 
och betyder ”äldste”. Från början var de församlingens 
styrelse, men när den unga kyrkan växte under de första 
århundradena fick de ta över allt fler av biskopens 
uppgifter som att döpa och leda nattvardsfirande. 
För att bli präst i Svenska kyrkan fodras först fyra 

års studier på universitet eller högskola. Studierna 
leder fram till en examen, teologie magisterexamen. 
(Tidigare teologie kandidatexamen.) I examen brukar 
ingå studier i religionsvetenskap, bibelvetenskap och 
tros- och livsåskådningsvetenskap. Man väljer även att 
fördjupa sig i antingen hebreiska eller grekiska för att 
kunna läsa Bibeln på originalspråk. Efter detta följer en 
pastoralteologisk utbildning. Här ges en möjlighet att 
omsätta de fyra studieåren på universitetet till prästens 
yrkesroll, genom samtal och praktiska övningar. Under 
denna tid ingår även praktik i någon församling.

En viktig del i antagningen till präst är den kontakt 
som varje studerande har med ett stift, där han eller 
hon vill arbeta. Detta innebär bland annat att bli 
kallad till en antagningskonferens, där prästkandidaten 
får möta biskopen, ledamöter från domkapitlet och 
rekryteringsansvariga. Därefter ges besked om stiftet 
vill anta dem som prästkandidater, vilket innebär att 
stiftet är berett att ge den praktik som behövs och att 
biskopen är beredd att prästviga personen.

Slutligen är det dags för prästvigning efter 
avlagd prästexamen, som hålls 1-2 dagar innan 
prästvigningen. De prästvigda tjänstgör sitt första år 
som pastorsadjunkter. Då är de anställda av stiftet, 
men arbetar med handledning i en församling.

Präst genom hela livet

”Präst är man alltid” oberoende av anställning och 
ålder. När man arbetar som präst har man ett mycket 
varierat arbete, där man möter människor i olika åldrar 
och i olika livssituationer. Att leda gudstjänster, utföra 
dop, vigslar, begravningar och undervisa konfirmander 
är en viktig del i prästens uppdrag och har stort 
utrymme i tjänsten. Inför dop och begravningar görs 
hembesök, inför vigslar är det oftast samtal i kyrkan. 

Undervisning i form av konfirmandarbete, studie-
cirklar, bibelstudier och i vårt pastorat husförhör är 
också uppgifter för oss präster. Vi gör hembesök och 
sjukbesök, möter människor i både glädje och sorg. 
Syföreningar och andra gemenskapsträffar brukar 
besökas av prästen i mån av tid. Som präst kan man 
även medverka i barn- och ungdomsgrupper.

En viktig del i tjänsten är enskilda samtal, det 
som även kallas ”själavårdssamtal”. Prästen har 
absolut tystnadsplikt. En präst får inte under några 
omständigheter avslöja något som framkommit vid bikt 
eller enskild själavård eller ens nämna att sådant samtal 

Vad Gör en präst?

Senapskornets följetong om kyrkans olika yrkeskategorier 
landar i det här numret hos prästerna. Vad gör egentligen 
våra tre präster, som heter Bo, Mia och Josefin, hela dagarna?

Bo Lindbladh
Ålder: 59 år i september
Yrke: Präst (kyrkoherde)
Familj: Gift, fyra barn
Bor: i Oskarström
Utbildning: teologie 
kandidat fyra år vid 
Lund universitet, 
pastoralteologisk 
utbildning i Lund ett år.
Medlem i: Individuell 
Människohjälp (IM), 
Rädda barnen
Senat lästa bok: Den 
osynlige mannen från Salem 
av Christoffer Carlsson

Maria ”Mia” Schulz 
Wigelsbo
Ålder: 41 år
Yrke: Präst (komminister i 
Långaryds församling)
Familj: Mattias, Naemi 
och Samuel
Bor: Eseryd i Långaryd
Utbildning: Teol. kand. 
och pastotralinstitut i 
Lund, litteraturvetenskap 
och dramapedagogik
Medlem i: 
Världsnaturfonden, SOS 
barnbyar, Cancerfonden, 
Hörselfrämjandet, Svenska 
kyrkans internationella 
arbete, Rädda barnen, 
Fantomen
Senast lästa bok: I den 
innersta kretsen av Viveca 
Sten Fortsätter på nästa sida.
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Beskriv din bakgrund med några meningar!
Född i Unnaryd, uppvuxen i Unnaryd och Halmstad, 
studerat i Halmstad, Göteborg och Lund. Arbetat 
som lärare och på högskolebiblioteket i Halmstad. 
Prästvigdes i juni 2013 för Växjö stift.

Vad hoppas du kunna tillföra våra församlingar?
Att vara församlingspräst innebär att ha ett pastoralt 
ansvar på en särskild ort där jag har att utöva 
predikan, pastoral omsorg och själavård. Det gör jag i 
förvissningen om att Gud redan är här med alla goda 
gåvor som finns nedlagda i skapelsen och människorna. 
Mitt i det liv som är både vackert och svårt hoppas jag 
att jag ska få bidra med tillit och hopp. Jag har inga 
tankar om att bidra med enkla svar att förhålla sig till, 
utan snarare med ärliga och viktiga frågor att leva och 
växa med.

Vilket är ditt favoritbibelställe och varför?
Det varierar över tid men ett av de återkommande är 
Jesaja 2:4 ”De skall smida om sina svärd till plogbillar 
och sina spjut till vingårdsknivar. Folken skall inte lyfta 
svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig.”

Det finns ett antal röda trådar i Bibeln och en av dem 
handlar om ickevåld som vägen till fred. Det är ett 
perspektiv på Bibelns texter som är oerhört relevant för 
vår tid och ett återkommande tema i Jesu undervisning 
som tyvärr ofta glöms bort i förkunnelsen. Därför är 
det min förhoppning att på ett hoppfullt sätt kunna 

har ägt rum. Som präst kan man också vara ledamot av 
en församlings församlingsråd. Kyrkoherden är utöver 
detta även med i kyrkorådet och dess utskott.

Komminister, kyrkoherde, prost och biskop

Kyrkoherde är den som är ansvarig för en eller 
flera församlingar. I Hyltebruks pastorat är det 
fyra församlingar. I arbetet som kyrkoherde ingår 
mycket administrativt arbete eftersom kyrkoherden 
har personal- och verksamhetsansvar, likaså yttersta 
ansvaret för ekonomi- och fastighetsfrågor. Man 
skulle kunna säga att kyrkoherden är pastoratets vd. 
Präster som inte är kyrkoherde är oftast anställda som 
komminister, det vill säga ”vanlig” församlingspräst. 
Man arbetar självständigt tillsammans med ett 
arbetslag i en eller flera församlingar.

Vi tillhör Östbo-Västbo kontrakt och där finns en 
kontraktsprost som är biskopens förlängda arm till 
församlingarna. Biskopen i varje stift har det yttersta 
tillsynsansvaret när det gäller prästers och diakoners 
tjänsteutövning.

Att vara präst är ett arbete och ett kall. Ett arbete 
där vi möter livets stora glädje vid dopets högtid, 
men också den djupaste sorgen vid avskedet under 
begravningsgudstjänsten. Och allt däremellan.

Ett kall, där en av frågorna vid prästvigningen till 
prästkandidaten lyder: ”Vill ni leva så bland människor, 
att ni blir vittnen om Guds kärlek och om försoningens 
hemlighet?”

Löftet som avges då är livslångt.

Bo Lindbladh

Josefin Dahlgren får en lite fylligare presentation än Bo och Mia 
eftersom hon nu i augusti tillträdde tjänsten som komminister 
i Unnaryds och Femsjö församlingar. Fast hon är inte helt ny i 
vårt pastorat eftersom hon kom hit som pastorsadjunkt redan i 
januari. Här svarar Josefin på några frågor om sig själv.

Josefin Dahlgren
Ålder: 41
Yrke:Präst (kommin-
ister i Unnaryds och 
Femsjö församlingar)
Familj: singel
Bor: Unnaryd
Utbildning: Teol. 
kand
Medlem i: Kristna 
Fredsrörelsen
Senast lästa 
bok: Ken Follett 
Giganternas fall

VälkOmmen jOsefin dahlGren!

lyfta fram det. Sen tycker jag också att Amos 9:7 är en 
oerhört spännande vers av en hel rad anledningar som 
vi skulle kunna prata om vid tillfälle!

Vilken biblisk person skulle du vilja vara? Varför?
Svår fråga… Jag skulle inte vilja vara Hagar men jag 
beundrar henne och fascineras av hennes livsöde.

Nämn en person (död eller levande) som du 
beundrar och beskriv varför!
Det är svårt att välja en eftersom det då gärna blir 
fråga om någon frontfigur. Sådana finns det gott om, 
en levande är diakonen och författaren Annika Spalde 
som också var min assistent vid prästvigningen. Men 
det finns också massor av människor som i vardagen 
lever utgivande liv, som lägger ner tid och arbete och 
som till och med tar risker för någon annans skull. De 
är goda förebilder för mig och jag hoppas kunna växa 
med deras exempel.
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internatiOnellt arbete
Välkommen med i gemenskapen i 
våra syföreningar!
I syföreningarna är gemenskapen god, vi dryftar 
olika frågor, genomför auktioner, packar babypaket, 
ordnar kyrkkaffe och mycket mer. Helt enkelt är 
syföreningarna en viktig del av församlingens liv. Kom 
och var med du också!

Landeryds kyrkliga syförening träffas i Landeryds 
församlingshem tredje tisdagen i månaden kl 19. För 
info. kontakta Aino Larsson, 0371-40222.

Långaryds norra syförening träffas hemma hos 
varandra andra onsdagen i månaden kl 19. För info. 
kontakta Katarina Åkesson, 0345-17225. 

Nissaryds kyrkliga syförening träffas hemma hos 
varandra första onsdagen i månaden kl 19. För info. 
kontakta Birgitta Boman, 0371-46132.

Hyltebruks kyrkliga syförening träffas i Hyltebruks 
församlingshem kl 14 följande tisdagar: 26 augusti, 
16 september, 30 september, 21 oktober. För info. 
kontakta Ann-Marie Friman Andersson, 0345-109 69.

Unnaryds kyrkliga syförening träffas vanligen tredje 
onsdagen i månaden i Unnaryds församlingshem kl 14. 
För info. kontakta diakon Anna-Karin Samuelsson.

Tre missionsauktioner och en bazar
Varmt välkommen till årets missionsauktioner! Ta 
chansen att hitta unika julklappar samtidigt som du 
bidrar till att göra världen bättre, får underhållning och 
kan köpa gott fika.

Landeryds kyrkliga syförening har bazar lördagen 
den 11 oktober kl 14 i Landeryds församlingshem.

Hyltebruk kyrkliga syförening har missionsauktion 
lördagen den 25 oktober. Start kl 13 med andakt i 
Hyltebruks kyrka.

Unnaryds kyrkliga syförening har missionsauktion 
lördagen den 15 november kl 14 i Unnaryds 
församlingshem.

Långaryds norra syförening och Nissaryds kyrkliga 
syförening har också missionsauktion lördagen den 15 
november kl 14, men i Långaryds församlingshem.

Vänförsamlingen i San 
Salvador
Långaryds församling har som 
bekant en vänförsamling i San 
Salvador. Du har väl inte missat 
de fina konsthantverken som 
Christian, vår kontakt i San 
Salvador, har gjort? Det finns 
halsband, väggkors, kort och 
mycket annat till försäljning i 
kyrkorna. Det finns även en 
möjlighet att skänka en gåva till 
vänförsamlingen till exempel i 
samband med dop, vigsel eller 
begravning. Att stödja Hoppets 
hus i San Salvador är ett enkelt 
sätt att göra gott för några av våra 
medmänniskor och göra världen 
lite bättre. Vi har fina gåvokort 
och minneskort till detta.

Vill du veta mer kan du kontakta 
någon i arbetslaget eller Katarina 
Åkesson.
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internatiOnellt arbete
Välkommen med i gemenskapen i 
våra syföreningar!
I syföreningarna är gemenskapen god, vi dryftar 
olika frågor, genomför auktioner, packar babypaket, 
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missa inte det här!
Hylte kommun firar 40 år!
30 augusti till 7 september firar Hylte kommun att det 
är 40 år sedan dåvarande Hylte, Torups och Unnaryds 
kommuner gick samman och bildade Hylte kommun. 
Svenska kyrkan i Hyltebruks pastorat kommer också 
att delta i firandet på följande sätt:
söndag den 31 augusti
10.00 Andakt i samband med Långaryds marknad på 
marknadsplatsen i Gassljunga.
16.00 Musikgudstjänst i Långaryds kyrka. Emma 
Svensson medverkar med sång och musik.
måndag den 1 september
19.00 Musikkväll i folkton i Femsjö församlingshem. 
220-årsjubileum av Elias Fries födelse. Bäckahästens 
café serverar gott fika.
tisdag den 2 september
11.30 Lunchmusik i Hyltebruks kyrka, följd av 
sopplunch i församlingshemmet.
12.00 Middagsbön i Landeryds kyrka.
onsdagen den 3 september
12.00 Middagsbön i Långaryds kyrka.
torsdagen den 4 september
18.00 Musik i Hyltebruks kyrka. Glory Gospel och 
Susanne Hirell, orgel.
18.30 Stilla mässa i Långaryds kyrka.

söndag den 7 september
10.00 Musikgudstjänst i Femsjö kyrka. Britt G 
Hallqvist 100 år. Lena Carlberg-Nielsen, tvärflöjt.
11.00 Friluftsgudstjänst i samband med Tågdagarna. 
Mitt bland tågen i lokstallarna i Landeryd.

Under jubileumsveckan är Långaryds och Landeryds 
kyrkor öppna varje dag kl 9–19. Det finns möjlighet att 
tända ett ljus, be en bön eller bara vara i stillheten. 30 
augusti till 3 september finns det en konstutställning 
i Landeryds kyrka och en frälsarkransvandring 
i Långaryds kyrka. Sedan byter de plats så att 
utställningen är i Långaryd och vandringen i Landeryd.

Vill du bli kyrkvärd?
Att vara kyrkvärd är ett förtroendeuppdrag som har 
funnits i Kyrkan sedan fornkyrkans tid. Det handlar 
om att tillsammans med prästen leda och forma 
församlingens gudstjänst och att ta ansvar för sin kyrka. 
Och förstås att ta emot människorna som kommer till 
gudstjänsten, ta upp kollekt och läsa bibeltexter.

Är du intresserad av att bli kyrkvärd? Eller vill du 
kanske prova på någon gång bara? Kontakta i så fall 
någon av prästerna i pastoratet.

Boken och jag
Under hösten kommer vi att ha en bokcirkel kring 
boken Ödehuset av William Paul Young. Denna bok 
ger upphov till många tankar och funderingar kring 
skuld, förlåtelse och försoning. Bokens huvudperson 
konfronteras med Gud, sig själv, livet och döden.

Upplägget är att vi läser en bit hemma och sedan 
diskuterar detta tillsammans över en kvällsmacka.

Är du intresserad av att vara med? Vi startar i 
Landeryds församlingshem den 3 september kl.18.30–
20.30. Sedan ses vi följande datum under hösten: 24 
september, 15 oktober, 5 november och eventuellt 26 
november. Ledare är Mia och Anna-Karin.

Vad är en kyrka?
Hur kommer det sig att Svenska kyrkan ser ut 
som den gör? Hur styrs kyrkan? Och vad sysslar 
egentligen alla komministrar, kyrkokamrerer och 
församlingspedagoger med?

Församlingspedagog Petter Bäckman berättar om 
allt detta i Unnaryds församlingshem tisdagen 
den 21 oktober kl 19 i Unnaryds församlingshem.
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Landeryd-Långaryds kyrkokör
Kyrkokören träffas varje torsdag kl 19 med start den 4 
september i Långaryds församlingshem. Sedan växlar 
vi mellan Långaryds och Landeryds församlingshem. 
Kören medverkar vid ett antal 
gudstjänster, se gudstjänstschemat.

Du som vill vara med och sjunga, 
ta kontakt med mig!

Rebecka Josefsson

Tillsammanskören
Tillsammanskören leds av Susanne 
Hirell och övar på torsdagar i jämna 
veckor kl 16.30 med start den 4 
september. Övningarna äger rum i 
Hyltebruks församlingshem.

Femsjö kyrkokör
Startar höstens verksamhet torsdagen den 4 september 
kl 19 i Femsjö församlingshem med årsmöte och god 
mat. Därefter övning varje torsdag kl 19-20.30.

Nya och gamla körsångare är varmt välkomna!

Kristina Lindstén

Cantabilekören
Hyltebruks kyrkokör har bytt namn till 
Cantabile. (Cantabile betyder ”möjlig att 
sjunga”.) Övningarna börjar tisdagen den 
2 september i Hyltebruks församlingshem 
kl 19. Sedan är det övning varje tisdag. 
Körledare är Susanne Hirell.

Unnaryds kyrkokör
Övar i Unnaryds församlingshem på 
onsdagar 18.30–20 med start den 20 
augusti. Vi sjunger för det mesta fyra 

olika stämmor (samtidigt). Är du nyfiken, men osäker 
på om du kan hoppa in i kören direkt får du väldigt 
gärna höra av dig till mig, så kan vi lösa det tillsammans!

Andreas Ahonen Welinder

musikVerksamhet

Vad tar ni för ALTEN där i 
fönstret?
Musikverksamheten i pastoratet laddar inför 
hösten, och Unnaryds församling har fått en ny 
kantor (se nästa sida!) som gärna vänder upp 
och ned på allt. Här kan du läsa om pastoratets 
olika körer och ännu finns det några lediga 
stolar till just dig eller någon du känner!

Har du en sångröst som du inte använder 
eller inte har använt på länge får du väldigt 
gärna låna ut den till oss. Och självklart är du 
hjärtligt välkommen att följa med när rösten 
går på körövning!

Kanske är det just nu du ska göra den där 
förändringen i livet och ge kroppen och själen 
de där lyckohormonerna som sången skapar?

Andreas

kantor i Unnaryds församling

Färgaryds församlings körer efter avslutat verk (vilket framgår 
av texten på altartavlan i bakgrunden) vid musikgudstjänsten 
i Färgaryds kyrka den 1 juni.

”Jag vill göra mitt liv
till en lovsång till dig,
där var ton skall en 
hyllning till dig bära.

Och i dagar av glädje
och dagar av sorg
vill jag leva var dag
till din ära.”
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VälkOmmen andreas ahOnen Welinder!

ProvaPå-kör
Vill du mjukstarta med att just 
”prova på”? Vi skapar tillfällen 
där du kan få en introduktion i 
röstvård och körsång. Känner 
du fler som vill testa? Tid 
och plats bestämmer vi om 
efterfrågan finns. Kontakta 
Andreas Ahonen Welinder

Beskriv din bakgrund med 
några meningar!
Glad och positiv mångsysslare 
som vuxit upp i frikyrklig miljö 
på landet utanför Alstermo i östra 
Kronobergs län. Förutom kyrka 
och musik, som till slut blev mitt 
yrke, har jag ägnat mig åt matlagning 
i restaurangkök och omvårdnad på 
vårdavdelningar och hemtjänst. Jag 
har alltid haft ett stort intresse för 
hantverk och traditoner och har 
provat på många olika inriktningar. 
2013 slutade jag som kantor i 
Degeberga församling i Skåne där 
jag varit i 14 år. Jag återvände till 
Småland men denna gången till de 
västra delarna, närmare bestämt 
i Annerstad där jag, min man och 
våra hundar nu bor.

Vad hoppas du kunna tillföra 
våra församlingar?
Det är svårt att efter så är kort tid 
på plats veta vad som kan tillföras 
eller förmeras.För mig är det viktigt 
att sprida glädje och skapa skön 
stämning  med musik. Att skapa 
musik som på ett lustfyllt sätt 
inkluderar alla som vill vara med 
oberoende av tidigare erfarenheter 
och att med sång och musik nå dit 
där det talade evangeliet kanske har 
svårare att nå.

Vilket är ditt favoritbibelställe 
och varför?
Den gyllene regeln: Allt vad ni vill 
att människorna skall göra för er, 
det skall ni också göra för dem. 
(Matteus 7:12) Dessa ord säger så 
mycket, lätta att förstå men svåra att 
följa även om viljan finns. För mig 
är detta kristendom i praktiken.

Vilken biblisk person skulle du 
vilja vara? Varför?
Jag har aldrig funderat över detta, 
jag har alltid varit ganska nöjd med 
den jag är. Däremot gillade jag inte 
som liten när man sjöng en sång 
där en del av texten löd: ”Andreas 
kunde bara inte prata, men Simon 
Petrus sa, det här va bra. Nu kan vi 
va tillsammans du och jag.” Det var 
inte så många som hette Andreas 
när jag var liten så jag kände mig 
utpekad. Idag kan jag kanske tycka 
att det hade varit spännande att vara 
lärjungen Andreas för någon dag.

Nämn en person (död eller 
levande) som du beundrar och 
berätta varför?
Min mormor Anna som var min 
kompis och min stora trygghet.Med 
en ängels tålamod delade hon med 
sig av sina färdigheter. Hon fanns 
med både i lek och allvar.

Gustaf  Andreas
Ahonen Welinder                     
Ålder: På väg mot 49
Yrke: Kantor
Familj: Ilkka, Sherlock och 
Buzz
Bor: Annerstad
Utbildning: Kantorsutbildning
Medlem i: Svenska kyrkan, 
Annerstads Hembygdsförening
Intressen: Måleri, trädgård, 
matlagning, bakning med mera
Favoriträtt: Levergryta
Favoritmusik: Blandad
Senast lästa bok:  Läser inte så 
mycket men senast var det Den 
femte årstiden av Mons Kallentoft

Det är en spännande höst för Unnaryds församling. Församlingens nya präst Josefin 
är på plats och om Gud vill återinvigs Unnaryds kyrka till vintern. Efter lång väntan 
har församling även fått en ny kantor. Han heter Andreas Ahonen Welinder och bor 
i Annerstad. På den här sidan får du möjlighet att lära känna honom lite bättre!

Barnkörer
Det finns även många 

barnkörer i vårt pastorat!

De kan du läsa mer om på 
nästa sida!

Glory Gospel
Vill du sjunga gospel så är du 
välkommen till Hyltebruks försam-
lingshem på torsdagar kl 18-20. 
Där övar pastoratets gospelkör 
Glory Gospel under ledning av 
Susanne Hirell.
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Tisdagsklubben och barnkör
Tisdagar i jämna veckor träffas barnkören  i Landeryds 
församlingshem kl 17-17.30 för lite sånglek och 
övning. Alla barn är välkomna! Efter kören startar 
Tisdagsklubben som håller på till kl 19. Vi fikar, firar 
andakt, leker, pysslar, går ut med mera. Föräldrar är 
också välkomna.

Start den 2 september. Lappar kommer att delas ut på 
Landeryds skola.

Torsdagsklubben och barnkör

Torsdagsklubben träffas varannan torsdag i Unnaryds 
församlingshem kl 14–16.30. Den första halvtimmen  
är det barnkör och sedan leker, pysslar och fikar vi. 
Kanske gör vi en liten utflykt. Och så firar vi andakt. 
Första träffen blir den 11 september.

Har ni några frågor kan ni ringa eller mejla vår 
församlingspedagog Petter.

Juniorer
Den 11 september startar en grupp för alla 
mellanstadiebarn i Hyltebruks pastorat. Vi träffas 
i Hyltebruks församlingshem kl 17.30 och håller 
på till kl 19. Det blir fika, någon rolig aktivitet och 
andakt. Sedan fortsätter vi att ses torsdagar i udda 
veckor

Ledare är Pia och Petter (se Senapskornets sista sida!)

Stor & liten
Varje tisdag i Unnaryds församlingshem och varje 
torsdag i Långaryds församlingshem kl.9.30–11.30 
är föräldrar och barn välkomna till Stor & liten för 
att umgås en stund. Vi fikar, leker och sjunger. 

Ta chansen att träffa andra föräldrar och barn på 
hemmaplan!

Himlaskoj
Himlaskoj är för alla barn från åk 1 och uppåt. 
Vi träffas varje måndag och onsdag i källaren på 
Hyltebruks församlingshem med start kl 14. Vi 
börjar med fika och sedan pysslar eller leker vi fram 
till 16–17-tiden.

Dessutom har vi samlingar och lär oss mer om alla 
de där bra sakerna som Jesus har sagt och gjort. Det 
kommer också att finnas tid för läxhjälp, så att läxan 
är klar när man kommer hem. Vi börjar måndagen 
den 25 augusti. Ledare är Pia och Petter.

Musiklekis
Startar upp igen fredagen den 12 september kl 15 i 
Femsjö församlingshem. Vi har upptakt med fika, 
sång och lekar. Senare på kvällen grillar vi.

Välkomna alla barnfamiljer till en mysig eftermiddag 
och kväll! Anmälan senast tisdagen den 9 september 
till Kristina Lindstén (se Senapskornets sista sida!) 
Sedan ses vi ungefär en gång i månaden.

Andante- och Allegrokörerna
Att sjunga är kul! I Hyltebruk finns två barnkörer 
som leds av Susanne Hirell:

Andantekören, för åk 0-2, övar på tisdagar 16–16.45 
med start den 2 september.

Allegrokören, från åk 3 och uppåt, övar på torsdagar 
15.45–16.30 med start den 4 september.

barn Och unGa

Torsdagsklubben sedd litegrann från ovan efter att de hade provat 
på fallskärmshoppning från församlingshemmets balkong
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Kyrkans Unga
Fredagen den 12 september startar vi en 

ungdomsgrupp för högstadieungdomar och 
uppåt i Hyltebruks församlingshem. Vi börjar kl 

18.30.

Vi kommer att göra en massa mer eller mindre 
knäppa saker, fika en massa och fira andakt.

Häng med!

Vill du veta mer kan du ringa eller messa Petter 
Bäckman (se sista sidan i Senapskornet!)

kOnfirmatiOner 2014
Konfirmation i Färgaryds 
kyrka den 17 maj
Bakre raden: församlings-
assistent Pia Johansson , Alfred 
Carlberg, Louise Granqvist 
Karlsson, Eddie Määtänen, 
komminister Josefin Dahlgren, 
Moa Makkonen, Johanna 
Hekkanen, Emilia Karlsson, 
församlingspedagog Petter 
Bäckman.
Främre raden: Lydia 
Nennesson, Moa 
Abrahamsson, Filip Boqvist, 
Madeleine Larsson, Wilma 
Bothin, Mona Ström.
Konfirmation i Långaryds 
kyrka den 6 juli
Bakre raden: diakoniassistent 
Pär Petersson, 
konfimandfaddrarna Johanna 
Huttu, Albin Paulsson, Belinda 
Berner, Elin Persson, Jack 
Snygg.
Mellersta raden: komminister 
Mia Schulz Wigelsbo, Oskar 
Gudmundsson, Carl Nykvist, 
Linn Nielsen, Samuel Krantz, 
Jakob Gunnarsson, diakon 
Anna-Karin Samuelsson.
Främre raden: Viktor 
Tullander, Alice Engström, 
Oskar Gunnarsson, Lucas 
Erlandsson, Ronja Erlandsson, 
Lukas Hallgren.

Skolstartspresent till alla lärare!
Vi tar gärna emot studiebesök från alla åldrar i 
skola och förskola. Det kan handla om ett besök 
inför någon av de stora högtiderna eller en alldeles 
vanlig vecka för att uppleva kyrkan och lära sig 
mer om ortens historia. Eller varför inte låta 
högstadieungdomarna grilla prästen med frågor om 
allt mellan himmel och jord? Vi kan även hälsa på 
er i skolorna.

Kontakta gärna komminister Mia Schulz Wigelsbo 
eller församlingspedagog Petter Bäckman, så kan vi 
prata mer om vad ni vill ha ut av ert besök.
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Vad är då en människa?
En samtalsgrupp där vi samtalar om den kristna 
tron, livsfrågor och den tid vi lever i. Här finns 
plats för många frågor, men få färdigformulerade 
svar! Gruppens namn är hämtat från den åttonde 
Psaltarpsalmen där det står:

När jag ser din himmel, som dina fingrar format, månen 
och stjärnorna som du fäste där, vad är då en människa 
att du tänker på henne, en dödlig att du tar dig an honom?

Psaltaren 8:4–5

Vi träffas kl 19 i Hyltebruks församlingshem följande 
måndagar: 25 augusti, 29 september, 27 oktober, 24 
november.

Församlingskåren
Långaryds församlingskår träffas i församlingshemmet 
på måndagar en gång i månaden och vid varje tillfälle 
blir det ett program, fika och god gemenskap. Alla är 
välkomna!

1 september kl 19 i Långaryd - Mia Schulz 
Wigelsbo berättar lite om sig själv och mycket sin 
pilgrimsvandring till Santiago de Compostela.
4 oktober – Höstkonvent
6 oktober kl 19 i Landeryd – Sven Jarl berättar om 
”gamla tider”.
3 november kl 19 i Landeryd – Jens Bøggild berättar 
om ”Danmarks vackraste stiftsgård”.

Tjejer som Träffas och Trivs
3xT är en grupp för kvinnor i alla åldrar – Tjejer som 
Träffas och Trivs. Vi träffas en gång i månaden och 
hittar på lite olika saker. Varje gång fikar vi och har en 
andakt. Tjejer i alla åldrar är välkomna. I höst har vi 
bytt dag och träffas kl 19 följande onsdagar.

17 september i Landeryds församlingshem: helig dans
29 oktober i Långaryds församlingshem: mat och prat
26 november i Landeryds församlingshem: julfest

Välkomna!

Bibelstudium
I Långaryds församlingshem träffas en bibelstudie-
grupp kl 19 följande måndagar:  22 och 29 september, 
20 och 27 oktober, 17 och. 24 november.  Varmt 
välkommen  till alla som är intresserade, både du som 
varit med innan och du som är nyfiken, hälsar Jens.

Hyltebruk har en bibelsamtalsgrupp som träffas och 
talar om kommande söndags bibeltexter. Den träffas  
i Hyltebruks församlingshem kl 14 följande torsdagar: 
4 september, 2 oktober, 30 oktober och 4 december.

I Unnaryd finns en ekumenisk bibelstudiegrupp som 
träffas kl 18 på torsdagar i udda veckor i Unnaryds 
församlingshem.

I Femsjö startar vi en bibelsamtalsgrupp som träffas 
kl 10 följande tisdagar: 9 september, 30 september, 28 
oktober och 25 november.

Tjejträff  i Hyltebruk
Kvinnor i alla åldrar är välkomna att vara med. 
Meningen med dessa träffar är att vi ska umgås och 
känna gemenskap med varandra. Vi träffas under 
enkla och gemytliga former med något program som 
vi tillsammans bestämmer i gruppen. Det krävs ingen 
anmälan. Varje gång finns det fika till en kostnad av 20 
kronor och så har vi en liten avslutning.

Vi träffas kl 19 följande onsdagar: 20 augusti, 24 
september, 15 oktober, 12 november, 17 december.

Har du frågor kan du kontakta Solbritt på telefon 
0345-150 48.

Grupper

3xT bowlar.
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diakOni

Soppans vänner
Välkommen till god gemenskap över en tallrik soppa! 
Det serveras soppa, bröd och efterrätt, allt till en 
kostnad av 40 kr. Några tänkvärda ord utlovas!

I höst träffas Soppans vänner 18 september, 
16 oktober och 20 november i Landeryds 
församlingshem kl 12.00. 

Sopplunch med musik
Även i Hyltebruks församlingshem serveras det 
soppa. Lunchen inleds kl 11.30 med lunchmusik 
och andakt i kyrkan och sedan är man välkommen 
på soppa i församlingshemmet följande datum: 2 
september, 28 oktober och 25 november.

God gemenskap
Vi träffas i Hyltebruks församlingshem för en stunds 
gemenskap med underhållning av någon artist eller 
föredragshållare och fika med hembakat bröd. 
Det kostar 20 kronor och vi träffas kl 14 följande 
torsdagar: 11 september, 9 oktober, 13 november och 
11 december. (För program - se affischer!)

Diakonigrupperna
De båda diakonigrupperna i Långaryds och Unnaryds 
församlingar gör en stor insats i församlingarnas 
diakonala verksamhet. Till exempel kan det handla 
om att göra hembesök eller ordna kyrkfika. Vill du 
också vara med i någon av diakonigrupperna kan du 
kontakta vår diakon Anna-Karin. 

Våffelkaffe i Hyltebruk
Välkommen att njuta av nygräddade våfflor och god 
gemenskap i Hyltebruks församlingshem kl 14 följande 
onsdagar: 27 augusti, 24 september, 15 oktober och 19 
november.

Faddergrupperna
I Unnaryd och Landeryd finns det faddergrupper som 
arbetar med att ta emot nyanlända migranter och stötta 
dem på deras väg in i det svenska samhället. Vi arbetar 
med att se till att varje nyanlänt hushåll får en fadder 
som på olika sätt kan hjälpa till. Det kan till exempel 
handla om att berätta hur man kommer i kontakt med 
sjukvården, visa var man köper olika varor eller helt 
enkelt fika tillsammans och bygga relationer.

Vill du också hjälpa till? Kontakta Anna-Karin 
Samuelsson

Soppans vänner i Landeryds församlingshem.

Varför vara medlem i Svenska 
kyrkan?
Det finns många goda skäl att vara medlem i kyrkan, 
minst tolv! De står i en broschyr som vi tagit fram och 
som finns i alla kyrkor och församlingshem i Hyltebruks 
pastorat. Ta gärna med dig en sådan hem. Där kan 
du läsa bland annat om att du med din medlemsavgift 
bidrar till att ta hand om kyrkobyggnaderna, att 
du hjälper till att stötta de som har det svårt lokalt, 
nationellt och internationellt. Du stödjer musiklivet, 
med körer och musikgudstjänster och inte minst – du 
är en del av den världsvida kyrkan som samlas varje 
söndag för att fira den uppståndne Herren! Det går 
även att hitta våra tolv skäl på vår hemsida. Kanske 
kommer du på ännu fler bra skäl att vara medlem i 
Svenska kyrkan?
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präster
kyrkoherde
Bo Lindbladh
telefon: 0345–197 41
mobil: 070 555 27 57
e-post: bo.lindbladh@svenskakyrkan.se

komminister i Långaryd
Mia Schulz Wigelsbo
telefon: 0371–460 01
mobil: 076 787 00 66
e-post: fantomen_mia@hotmail.com
hemtelefon: 0371–470 09

komminister i Unnaryd och Femsjö
Josefin Dahlgren
telefon: 0371–600 52
e-post: josefin.dahlgren@svenskakyrkan.se

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

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

kansli
kyrkokamrer
Eva Liwenius
telefon: 0345–197 43
e-post: eva.liwenius@svenskakyrkan.se

förvaltningsassistent
Lotta Nykvist
telefon: 0345–197 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

kyrkomusiker i Unnaryd
Andreas Ahonen Welinder
telefon: 0371–601 42
e-post: andreas.ahonenwelinder@svenskakyrkan.se

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

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

Vaktmästare
Huvudnummer: 0345–197 48

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

kOntaktuppGifter

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

Pastorsexpeditionen i Hyltebruk
Kyrkogatan 5, 314 31 Hyltebruk, telefon: 0345–197 40
e-post: hyltebruks.pastorat@svenskakyrkan.se
postadress: Box 4, 314 21 Hyltebruk

Långaryds församlingshem
Stallvägen 12, 314 92 Långaryd

Unnaryds församlingshem
Norra vägen 1, 310 83 Unnaryd

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

sockenbudet@langaryd.nu

Vi odlar (ekologiska) grönsaker
med naturlig gödsel utan kemiska bekämpningsmedel 
men också med massor av kärlek

Vi finns i Norra Fagerhult 302, Långaryd. 
Du kan följa verksamheten på Facebook: 
Livsnytergården Trädgård/den hof van den levensgenieter
mobil: 070 63 59 075                   epost: livsnytergården@hotmail.com

öppet alla dagar kl 8 - 20

Öppet för lunch 11.00 till 15.00 lördagen den 30/8 
Välkomna 

	  

 
Insjöfiske • Rökeri • Gårdsbutik 
Fiskrestaurang • Glasscafé • Pub 

Njut av mathantverk vid Bolmen 

TIRAHOLMS FISK 

 

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

Varmt Välkomna 
hälsar 

 Familjen Ekwall   

Nu finns det möjlighet att boka  
Fars dag & Julbord  
Säkra dina platser! 

Norra Åkershult
Landeryd
T 0722 44 58 25

trädvårdsspecialist
www.protrad.se

VÄXTER • KAFFE

Norra Åkershult • Landeryd
www.tradgardsbutik.nu

ÅKERSHULT

TRÄD
GÅRD

Skärshult
Värdshus & Camping

314 93 Hyltebruk
0371 - 461 82

info@skarshultscamping.se

Beställning till 
mindre sällskap
(max 50 pers)

julbord

Dagens 70:-
mellan kl 11:30 och 14:00
inkl. sallad, bröd, dryck 33 cl, kaffe

Njut av dagens rätt 
i en rofylld miljö bara  
4 min från Hyltebruk

Dagens 70:-
mellan kl 11.30–14.00

inkl sallad, bröd, 
dryck 33 cl, kaffe

Måndag
Stekt fläsk med raggmunk

 
Tisdag

Stuvad potatis med rökt lax 
eller isterband

 
Onsdag

Pyttipanna med 2 ägg
 

Torsdag
Ärtsoppa och pannkakor

 
Fredag

Hemlagad pannbiff, 
 stekt lök och kokt potatis 

med gräddsås
 

Lördag
Ugnsbakad falukorv med 

potatismos
 

Söndag
Trerättersmeny 150:-

 
Öppet: mån-tors 9–19

fre-lör 10–22, sön 10–18
Stora sällskap öppet e överenskom.

 Tel 0371-461 82
www.skarshultscamping.se

Skärshults 
Värdshus

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

Öppet för lunch lördagen den 30 augusti
kl. 11:00 - 15:00

Välkomna till Charlottenlund i Långaryd
tel: 0371 460 57         mail:  info@charlottenlund.com
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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@swipnet.se

Cecilias Skafferi
i Ekhult, Långaryd  

Tårtor  Bakverk  Smörgåstårtor
Minnesstunder

Välkomna att beställa
Cecilia Johansson  Tel. 073 07 59 496  ♥  e-post ceciliasskafferi@hotmail.com  

Facebook:Cecilias Skafferi

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

        Vi har blommorna 
och pyntet 

för att få höstkänsla
Välkomna!

Följ oss på facebook

Tel: 0345-10114  •  www.olandersblommor.se
Öppet: Måndag - Fredag  9 - 18 • Lördag  9 - 14  • Söndag  stängt

Höstmys i butiken!!

        Nu närmar sig hösten

        

SOCKENBUDET-sponsor: 
ESSKÅ-metall, Landeryd

 

 

kontakt:
Mattias Lundberg, 0371/460 00, 

kontakt@lundbergstaxi.se

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!

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
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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

www.pcel.se

Kolla in vår hemsida och Facebook 
för butikens öppettider samt för framtida

evenemang såsom pubkvällar
www.unnarum.se     www.facebook.com/UnnaRum

UnnaRum
Inredning • Hantverk • Kuriosa

Långholmens Café

Café • Bar • Restaurang
Café ° Bar ° Restaurang 

Långholmens Café
Torget 8, 310 83 Unnaryd

Caféet drivs av Unnarum AB

tel: 0371 - 603 36
unnarum@unnarum.se

Öppettider och evenemang
www.unnarum.se eller
www.facebook.se/UnnaRum

GPS-koordinater:
Latitud 56.9547077 
Longitud 13.5291869

Unna dig en stund hos oss -  god mat och dryck i gemytlig miljö

Långholmens Café

Café • Bar • Restaurang
Café ° Bar ° Restaurang 

Långholmens Café
Torget 8, 310 83 Unnaryd

Caféet drivs av Unnarum AB

tel: 0371 - 603 36
unnarum@unnarum.se

Öppettider och evenemang
www.unnarum.se eller
www.facebook.se/UnnaRum

GPS-koordinater:
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Longitud 13.5291869

Unna dig en stund hos oss -  god mat och dryck i gemytlig miljö
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Jubileumsveckan

I år fyller Hylte kommun 40 år. Det-
ta ska så klart firas! Lördagen den 30 
augusti är inledningen på en vecka då 
det händer mycket runt om i Hylte 
kommun. Startskottet går i Långa-
ryd där det arrangeras guidade turer 
i Långarydsläktens fotspår och fort-
sätter med Långaryds gammeldags-
marknad på söndagen. Veckan avslu-
tas med Tågdagarna i Landeryd helgen 
efter. Under hela veckan kommer det 
hända en hel del olika saker i hela 
kommunen. Vi ses!

Programmet hittar du på hylte.se/jubileum

30/8 - 7/9


