
S
O

C
K

E
N

B
U

D
E

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

ANSVARIG UTGIVARE:

ANNA ROOS,

LÅNGARYD-LANDERYD

I SAMVERKAN

REDAKTION:

ANNA ROOS

ANGELA SVENSSON

BIRGITTA HOLMÉN

IRIS van der KRUIJSSEN

JENS BØGGILD

LISA RIMESTAD

PETTER BÄCKMAN

LÄMNA GÄRNA TIPS TILL

REDAKTIONEN, 

HELST VIA E-POST:

SOCKENBUDET@LANGARYD.NU

TELEFON:

BIRGITTA HOLMÉN 

070 377 30 10

Nr: 14, september-november 2015

I det här numret av SOCKENBUDET:
Bygdeprofilen: Helen Skoogh s. 4
Historisk tillbakablick: Utropning vid bröllop s. 6
Minnen från Nyby skola s. 8-9
Företagsprofilen: Viltboden Deli s. 10
Holmen-kollen s. 12
Gamla toner som aldrig föråldras s. 16

Foto: Lennart Borg



2

K A L E N D A R I U M 
LÅNGARYD/LANDERYD SEPTEMBER-NOVEMBER 2015
2/9 kl. 18
SPF-vandring i Tovhults by. Samling vid ESSKÅS 
industri i Landeryd. Medtag fika.

5–6/9
Tågdagarna i Landeryd, se artikel och annons.

5/9
Guidade, dramatiserade bussturer som utgår från 
Landeryd i samband med Tågdagarna. 

6/9 kl. 10
Friluftsgudstjänst i Lokstallarna. Se Senapskornet.

13/9 kl. 10-20
kl. 10-16 Pumpafest hos Livsnytergården.Lotteri, 
pumpasoppa, pumpakakor, grillad pumpa. Bäst 
klädda pumpaprins- eller prinsessa utses.
kl. 16.00-20.00 Livemusik och dans i ladan. Grillad 
pumpa, kanin flamländsk stil och “Rijstpap“ med 
farinsocker.

14/9 kl. 18
SPF Seniorerna, möte i Nyarps bygdegård.
Underhållning Torbjörn Johansson “Breven från 
sjömannen 1890 talet“

16/9 kl. 14.30
Underhållning på Höstro med trollkarlen Christabuu. 
Fika 20 kr.

18/9 kl. 18-21
Fritidsgård i Nyarps bygdegård.

19/9 kl. 9-15
Retreatdag i Landeryd. Se Senapskornet.

20/9 kl. 15-17
Buggkurs i Nyarps bygdegård. Se s. 5.

20/9 kl. 18
Konstmässa i Landeryds kyrka. Kl 16 
Kyrkogårdsvandring. Se Senapskornet.

26/9 kl. 14
Ankrace i Österån. Kaffe och våfflor serveras vid 
EssKå.

27/9 kl. 14
Interaktiv musikgudstjänst med Valkendorferne och 
LIV i Långaryds kyrka, se  artikel s. 16-17.

27/9 kl. 15-17
Buggkurs i Nyarps bygdegård.

30/9 kl. 14.30
Underhållning på Höstro, ej klart än vem som 
kommer. Fika 20 kr.

4/10 kl. 15-17
Buggkurs i Nyarps bygdegård.

9/10 kl. 18-21
Fritidsgård i Nyarps bygdegård.

11/10 kl. 11
Seniordag i Långaryds kyrka. Mässa och 
efterföljande lunch. Se Senapskornet.

11/10 kl. 15-17
Buggkurs i Nyarps bygdegård.

12/10 kl. 18
SPF Seniorerna, möte i Landeryds församlingshem.
Underhållning Totte Ljunggren och Jörgen 
Arvidsson.

14/10 kl. 14.30
Underhållning på Höstro, Bertil Holmén visar film.

18/10 kl. 11
Pastoratsmässa i Långaryds kyrka. Se Senapskornet.

18/10 kl. 15-17
Buggkurs i Nyarps bygdegård.

23/10 (fredag) kl.17
SPF Seniorerna är inbjudna till Drängsereds-
föreningen. Höstfest med mat och dans till TOBOYS. 
Anmälan till Gunnel Grimberg senast 14 oktober.

24/10 kl. 9.30
Församlingsfrukost med Göran Skytte i Landeryds 
församlingshem. Se Senapskornet.

24/10 kl. 18-21
Halloweenfest för barn, ungdomar och familjer i 
Nyarps bygdegård.

25/10 kl. 15-17
Buggkurs i Nyarps bygdegård.

25/10 
kl. 17 Temagudstjänst kring Lina Sandell i Långaryds 
kyrka.
kl. 18 Berättarafton i Långaryds församlingshem. 
Servering.

28/10 kl. 14.30
Underhållning på Höstro, Kerstin och Jan spelar 
dragspel, gitarr och sjunger. Fika 20 kr.

30/10 kl. 10-17
Allhelgonakaffe i Långaryds och Landeryds kyrkor.

8/11 kl. 18
Musikgudstjänst i Långaryds kyrka. Chilcotts‘ 
Requiem. Se Senapskornet.

9/11 Kl.18
SPF Seniorerna, möte i Nyarps Bygdegård.
Underhållning Pär-Olof Högstedt berättar om sin 
farfar Pälle Näver.

11/11 kl. 14.30
Underhållning på Höstro, Svängiga pärlor med Ann-
Margret och hennes musikanter. Fika 20 kr.

20/11 kl. 18-21
Fritidsgård i Nyarps bygdegård.

25/11 kl. 14.30
Underhållning på Höstro med Bengt- Göte 
Bengtsson som berättar och sjunger. Fika 20 kr.

5/12
Julbasar i Nyarps bygdegård mer info i nästa nr av 
SOCKENBUDET.

6/12 kl. 18
Julmusik med kyrkokören i Långaryds kyrka.

14/12 Kl.18
SPF Seniorerna, Julfest i Nyarps Bygdegård med 
julmat. Underhållning, luciatåg och Bengt-Göran 
Bengtsson “Minns du jularna förr“
OBS. Anmälan till styrelsen för matens skull.

Varje vecka:
Måndagar kl. 9.30-11.30
Café träffpunkten har öppet varje måndag i 
Landeryds församlingshem.

Välkommen på gympa!
måndagar kl. 18.30-19.30 

Linnehov i Landeryd
Ta med ett liggunderlag.

Ledare är Maria Tuppela Hakkarainen.
Frågor? Kontakta Martina

Alexandersson telefon 070 346 38 39.Sopplunch
i Landeryds församlingshem kl. 12: 24 september, 
22 oktober och 19 november .

Gympa i Nyarps 
bygdegård

Start tisdagen den 8 september kl. 19.
Sedan varje vecka fram till 1 december.
Alla är välkomna, både killar och tjejer.

Ledare är Leena Bäckman och
Rosie Robertsson.
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L E D A R E N 
Höst = nystart
Text: Iris van der Kruijssen

Nu har ett nytt läsår börjat! Jag 
tycker det känns mycket mer som 
om ett nytt år har börjat efter som-
marlovet än på första januari. Hela 
landet Sverige brukar slå till halt under 
sommaren, med fotbollen som enda 
undantag. Köpa nya möbler, bli sjuk 
eller åka tåg är kanske inte det bästa 
att göra under sommaren. Men även 
för den som stannar här i Långaryds 
församling finns det gott om turistmål 
att besöka. På söndagar har jag kunnat 
gå en promenad hemifrån till Cecilias 
skafferi som hade sommarcafé. Många 
fler sådana trevliga ställen finns under 
sommarmånaderna. Och trevliga bad-
ställen finns det ju så det räcker åt alla!

Men nu har pennor vässats, skol-
väskor dammats av, och klassrum-
men vädrats. Dags att börja igen! För 
barnen i förskoleklassen, som jag har i 
år, kommer mycket att vara nytt. Det 
ska bli kul att välkomna och vägleda 
dem i början. Mina kollegor och jag 
har många planer för att göra skolan 
till ett tryggt, utmanande och roligt 
ställe att komma till även detta läsår! 

Och det är inte bara skolan som 
sätter igång. Vuxna börjar jobba igen. 
Så småningom börjar allt i Sverige 
fungera som vanligt. Det kan vara ett 
bra tillfälle att börja något nytt. Något 
man aldrig har gjort innan. Varför inte 
börja bugga? Vara med på en interaktiv 
gudstjänst? Äta en middag med jobbar-
kompisar hos Viltboden? Äta lunch på 
Mammas i Landeryd! Varför inte sticka 
mössa och vantar i Långaryds Lina så 

Dramatiserade visningar
Den 5 september blir det

dramatiserade bussturer till några 
historiskt viktiga platser i Långaryds 

socken.

Turerna avgår kl. 10.00 och kl. 14.00 
från Landeryds kyrka. 

Vill du vara säker på plats i bussen?

Anmäl dig på: www.langaryd.se
eller till Birgitta Holmén

tel. 070 377 30 10

att de blir färdiga till vintern? Göra 
trädgården vinterklar med Annes tips! 
Eller varför inte få nya trevliga gran-
nar (vi till exempel!) genom att sälja 
en tomt? Hösten brukar för mig vara 
den stressigaste tiden på året, och jag 
kunde tidigare bli lite deprimerad av 
det. Men jag har hittat lösningen: det 
gäller bara att följa strömmen, gilla 
läget och hänga på allt roligt som 
kommer i min väg. Jag brukar sätta 
mig med SOCKENBUDET och famil-
jealmanackan och skriva av alla akti-
viteter som låter intressanta. Att läsa 
SOCKENBUDET kan vara en inspi-
ration till att vara med och göra något 
nytt, nu när sommarfiken och badsjö-
arna inte drar längre!

Fotboll på Klockarevallen
Klockarevallen är hemmaplan för 

Långaryds IF och Hällabäcks IF.

Följande datum ges du möjlighet
att se fotboll i Långaryd:

28/8 kl 18.30 LIF - FC Dardania
5/9 kl 15 LIF - IFK Gislaved
19/9 kl 15 LIF - Klevshults SK

29/8 kl 15 HIF – Hillerstorps GOIF
12/9 kl 15 HIF – Västboås GOIF
19/9 kl 15 HIF – FK Liljan
3/10 kl 15 HIF – Taberg SK

Servering och inträde.

Nästa nummer av SOCKENBUDET...
...kommer i månadsskiftet november-december 
och sträcker sig någon vecka in i mars. Skriv 
gära egna texter! Allt material måste vara 
redaktionen tillhanda senast den 30 
oktober.

Ankrace
Racet sker i Österån och målgången

är vid järnvägsbron, (Esskå).

Försäljningen av ankor börjar i
mitten av augusti. Det kommer att 

finnas ankor att köpa på Tågdagarna 
eller kontakta bj40073@telia.com.

En anka kostar 50 kr.
Information kommer på

anslagstavlorna.

Arr: Landeryds GOIF
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B Y G D E P R O F I L E N
–  H E L E N  S K O O G H
Text: Petter Bäckman
Foto: Karina Johansson

Helen Skoogh är uppvuxen strax 
utanför Landeryd tillsammans med 
sina föräldrar och ”två otroligt snälla 
bröder”. I närheten fanns kusiner 
och far- och morföräldrar och släk-
ten umgicks mycket. Det låter som 
en ganska trygg och idyllisk uppväxt. 
Helen säger att hon så här i efterhand 
kan se att närheten till mor- och far-
föräldrarna har berikat hennes liv. Det 
finns något väldigt värdefullt i att ha 
vuxna runt sig som har tid och blir 
glada när man kommer.

1981 tog Helens föräldrar över mor-
föräldrarnas gård i Södra Åkershult 
och blev mjölkbönder. Att driva lant-
bruk är ofta ett familjeprojekt, livet 
kretsar kring det som behöver göras på 
gården. Det är hårt arbete, men också 
en fin gemenskap eftersom det är något 
man gör tillsammans. Över genera-
tionsgränserna. Och det var inte helt 
nytt för Helen eftersom familjen redan 
hade hjälpt till på gården med hökör-
ning, ved och en massa annat. Att ha 
lantbruk är som sagt ofta ett familje-
projekt.

Föreningsliv sedan barnsben
Utöver livet på gården präglades 

Helens barndom av föreningsliv – fri-
luftsfrämjandet, idrottsföreningen, 
söndagsskolan i Missionskyrkan, 
IOGT-NTO och UNF. Föräldrarna är 
föreningsmänniskor och delade med 
sig av intresset och engagemanget. 
Med sig från den tiden bär hon minnet 

av alla ungdoms-
ledarna som 
brann för sina 
intressen och 
hade förmåga att 
”leverera” enga-
gemanget vidare. 
Efter söndags-
skolan blev det 
ungdomsgrupp i 
Missionskyrkan, 
med nya brin-
nande ungdoms-
ledare. Med sig 
från Missions-
kyrkan bär Helen 
en okomplicerad 
gudstro att ”Jesus 
älskar dig”. Det är 
hon väldigt tack-
sam för. Hon tror 
att många dras 
med en dömande 
gudsbild som 
kan vara svår att 
göra sig fri från. 
En gudsbild som 
kan ställa till 
mycket.

Kyrkans ungdom
Konfirmerades gjorde Helen i 

Svenska kyrkan i en av Björn Berggrens 
första konfirmandkullar i Långaryd. 
Att säga ”ja” till Gud var inte så speci-
ellt, det var något hon hade känt och 
gjort i söndagsskolan. Det var liksom 
självklart. Det som däremot var speci-
ellt och roligt var gemenskapen i Kyr-
kans ungdom. ”Vi hade så himla roligt 
och fick vara med och forma verk-
samheten.” Björn såg till att KU:arna 
var med i allt möjligt som hände i för-
samlingen. Och återigen mötte hon 
engagerade vuxna som var glada att 
ungdomarna var med, lät dem ta plats 
och växa med uppgiften. Att engagera 
sig, att gå ”all in”, som Helen säger, var 
på något vis självklart. Ska man göra 
något ska man göra det på riktigt.

”Bryet”
Helen har varit Landeryd trogen, 

det var liksom aldrig aktuellt att bo 

någon annanstans. Hon säger att hon 
uppskattar det där ”bryet” man har om 
varandra, att det finns mycket omsorg 
i det. Det kan förstås ha negativa sidor, 
urarta i att man lägger sig i. Men på det 
stora hela taget är det något positivt, 
så mycket bättre än städernas anony-
mitet. Den där känslan av att alla barn 
är allas barn. Eller ”bryet” som Helen 
kallar det.

När Helen gick sista året på gym-
nasiet i Gislaved var hon så trött på att 
pendla att hon flyttade dit ett år. Och 
det som slog henne mest var hur trå-
kigt det var att bo själv. Så efter stu-
denten flyttade hon till stationshuset i 
Landeryd och delade lägenheten med 
Annelie Algerbo. Helt bortkastat var 
inte året i Gislaved, för på Kyrkans 
ungdom i Gislaved träffade hon sin 
blivande man Ola. ”En gitarrspelande 
kristen pojke med vackra ögon, det 
kunde ju inte bli bättre” säger hon. Och 
så funderar hon på hur livet hade blivit 

Ingrid Helen Skoogh
Ålder: 48 år
Familj: maken Ola och två 
utflugna barn
Husdjur: nej, inte längre
Utbildning: socionomutbildning
Yrke: skolkurator
Intressen: sjunga, röra sig i 
skogen, håller på att lära sig bus-
vissla, läser gärna
Vem vill du läsa om i 
nästa nummer? Ricky Burton

Fortsätter på nästa sida.
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om det inte hade blivit tillsammans 
med Ola. Om det inte hade funnits för-
ståelse för engagemanget i kyrkan och 
all tid det tar.

Vägen till jobbet
När Helen tog studenten visste 

hon inte vad hon ville arbeta med. 
Hon vikarierade i långvården, arbe-
tade i industrin på Västbo Mekaniska 
och med försäljning på AJ Produkter. 
Men så kände hon att hon ville studera 
vidare, arbeta med människor på något 
sätt. Hon läste en termin psykologi och 
sedan blev det socionomprogrammet 
eftersom det var brett och öppnade 
för många olika jobb. Efter sommaren 
börjar Helen som skolkurator på Elias 
Fries, Unnaryds och Landeryds skolor. 
Hon har arbetat som kurator i Gislaved 
tidigare och inom socialtjänsten. Det 
har gett henne en insikt om hur lätt 
det är att barn får ta alldeles för mycket 
ansvar. Inte för att föräldrarna är dåliga 
föräldrar, utan för att livet inte blev 
som man hade tänkt sig. ”Liten tuva 
stjälper ofta stort lass, men en tillräck-
ligt stor tuva kan välta vilket lass som 
helst” citerar hon en av lärarna på soci-
onomprogrammet. Och hur viktigt det 
då kan vara att det finns andra, kom-
pletterande, vuxna. En trygg och upp-
muntrande ungdomsledare eller lärare. 
Någon som kan ge lite extra ”bry” helt 
enkelt.

Så frågar jag vad Helen hoppas på 
för framtiden. Och hon svarar att hon 
hoppas att Landeryd och Långaryd 
fortsätter att vara en levande lands-
bygd med engagerade människor. Att 
barnen och ungdomarna får känna sig 
behövda och utvecklas med uppgiften, 
känna att de kan förändra och påverka 
i smått och stort.

Efter vårt samtal märker jag att det 
finns några saker som förenar mycket 
av det vi har pratat om. En del är 
gemenskapen, hur roligt det är att göra 
saker tillsammans. En annan del är hur 
viktigt det är att barn och unga får bra 
ledare och förebilder. Trygga vuxna 
som låter barnen ta plats och växa med 
uppgiften. Med den grundtonen blir 
det ganska begripligt att Helen ”gör så 
mycket fint bland barn och ungdomar” 
som Elsa Holmquist sa när hon skick-
ade stafettpinnen vidare till Helen.

Fortsättning från föregående sida.

Buggkurs  
Visst ser det härligt ut när musi-

ken spelar upp och dansanta par släp-
per loss i en snabb bugg? Nu erbjuds 
alla chansen att uppleva känslan av att 
virvla fram över golvet! Under hösten 
anordnas buggkurs under sex sön-
dagseftermiddagar i Nyarps bygde-
gård. Kursen är en nybörjarkurs, men 
även den med lite buggvana får möj-
lighet att slipa på tekniken och lära sig 
nya turer.

Ledare för kursen är Magnus och 
Camilla Petersson från Landeryd. 
Magnus har buggat i drygt 20 år, har 
tävlingsdansat i fem år och varit ledare 
för buggkurser inom Västbo Sport-
dansklubb under 10 år. Magnus utbil-
dade sig till kursledare 2001 och 2002 
genom Svenska sportdansförbundet 
och lär ut bugg som är gångbar på 
dansgolv i hela landet.

Genom dansen träffades Magnus 
och Camilla i Boråsparken. Camilla 
blev medhjälpare på kurserna och 
berättar att barnen Rasmus, 8, och 
Rikard, 6, har båda buggat mycket i 
hennes mage och i sele på magen, men 
ingen av dem har ännu visat intresse 
för dans.

Innan barnen kom var paret ute och 
dansade flera gånger i veckan men nu 
fylls tiden av killarnas intressen. 

Magnus och Camilla ser fram emot 
att få hålla i kurs på hemmaplan.

Buggkurs i
Världens Släktbygd!

Under sex söndagar 20 september – 
25 oktober kl. 15–17 hålls buggkurs i 

Nyarps Bygdegård.

Ledare för kursen är Magnus och 
Camilla Petersson, Landeryd.

Barn är välkomna med och för de 
barn som inte vill dansa finns leksa-

ker och sysselsättning i bygdegården.

Kursen kostar 300 kr för alla sex 
tillfällena eller 70 kr/gång.

Skolungdomar betalar 100 kr
för hela kursen eller 20kr/gång.

Fika finns till försäljning.

Välkomna!
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Hur gammal seden att ropa ut 
brudpar ”skåda brud” är har vi inte 
kunnat fastställa, men att den funnits 
mycket länge är vi säkra på. Den har 
säkert förändrats under tidens lopp 
men i stort sett har det gått till ungefär 
som i dag.

De berättelser vi hört av äldre anför-
vanter och egna upplevelser sträcker 
sig genom hela 1900-talet men troligen 
förekom seden ännu längre tillbaks i 
tiden.

Det berättas att vänner, grannar 
och anförvanter som inte var bjudna 
till själva bröllopsfesten och andra 
som kanske bara var nyfikna samla-
des vid bröllopsgården, ofta brudens 
hem, framåt kvällen. I stora byar eller 
i närheten av samhällen kunde det bli 
hundratals personer.

Enligt en gammal berättelse skulle 
det förr ropas tre gånger tre utrop. En 
ledare fick hela skaran att ropa ”brud-
paret uuut” tre gånger, en liten väntan, 
så tre gånger och till slut ytterligare tre 
gånger. 

Då trädde brudparet ut på trappan 
och hyllades med hurrarop. Så åter-
vände de in och ropades ut igen. Då 
trädde brudparet ut igen åtföljda av 
brudnäbbar och annan uppvaktning 
som tärnor och marskalkar. Nya hur-
rarop, in igen och sedan följde ropet 
”Brudparet och alla bröllopsgästerna 
uuut”. Då fanns det ofta en eller flera 
spelemän som gick en liten runda 
följda av brudparet och bröllopsgäs-

terna i en lång rad allt efter hur många 
gäster som var bjudna. Utroparna hur-
rade och sjöng.

Sedan var det dags att ropa ut köks-
personalen som kom ut med bunkar 
och grytor som de slog på med slevar 
och vispar. När det blev vanligt med 
hyllningstelegram ropade man också 
”Telegrampojken uuut” och då kom 
någon ut och läste upp alla telegram-
men som framför allt i mitten av 1900-
talet kunde vara ganska många. Så det 
där med utropning kunde ta en bra 
stund och gav god underhållning.

Bertil minns: Jag var med som 
utropare första gången redan 1938 när 
min kusin Lisa gifte sig med Gunnar 
Lorentzson. Bröllopsfesten hölls på 
Nyhem, gården vid Nissan i Södra 

Nissaryd. Lisa var äldsta dottern 
till August Andersson och min faster 
Gärda.

Jag vill minnas att frampå kvällen 
ropade de som samlats där ”Brudpa-
ret uuut” tre gånger. Då kom brudpa-
ret och visade sig utanför verandan. 
Sedan ropades ”Brudparet och alla 
bröllopsgästerna uuut” tre gånger. Då 
kom de ut och gick en liten runda.

Sedan flyttade vi till köksdörren 
och ropade ”Kökspersonalen uuut” 
också här tre gånger. När de kom ut, 
klädda i vita förkläden, skramlade de 
och bankade på bunkar och grytor. 
Särskilt minns jag att Sandström i 
Norra Nissaryd, en av bröllopsgäs-
terna, hade fått på sig ett vitt förkläde 

H I S T O R I S K  T I L L B A K A B L I C K 
Utropning vid bröllop – en gammal sed att ta till vara
Text: Lilly, Bertil och Birgitta Holmén
Foto: Lennart Borg och Lisbeth Larsson

Ärebågen reses vid Nyarps bygdegård.
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utanpå den svarta fracken och var 
med kökspersonalen ut. 

Så småningom har seden avtagit och 
under några år nästan upphört, för att 
nu ha tilltagit igen. Efter dessa år är det 
en del som förlorat vetskapen om ”hur 
det skall gå till”, varken brudpar eller 
deras gäster. Ibland vet inte ens utro-
parna vet vad som gäller.

Det har väl hänt att utropningen inte 
uppskattats, men de flesta brudpar och 
deras gäster tycker det är trevligt med 
uppvaktningen och hyllningen. En del 
har till och med blivit besvikna när det 
inte har blivit någon utropning. Så vi 
fortsätter nog här i Långaryd och sär-
skilt när bröllopsfesten hålls i bygde-
gården. För att förenkla planeringen 
för både bröllopsfolket och utroparna 
har vi beslutat att vid utropning samlas 
vi klockan åtta på kvällen utanför fest-
lokalen.

En annan uppskattad sed som också 
lever kvar är att binda ärebåge för 
brudparet. Det är oftast de närmaste 

grannarna och/eller andra goda vänner 
som klär en ärebåge med löv, eller på 
vintern med granris. Den förses med 
en skylt med brudparets namn och 

sätts upp vid brudparets hem eller 
ibland vid festlokalen.

I SOCKENBUDET nummer 11 
berättade vi om textilinventeringen 
1994 då ett hängkläde i den vävda  
tekniken opphämta utsågs till att 
representera Långaryd och döptes till 
Långaryds Lina. I en studiecirkel togs 
det fram alster i olika tekniker och 
material. Intresset svalnade efter några 
år men våren 2004 förhörde sig Heléne 
Arvidsson Borg hos Hembygdsfören-
ingen om det fanns något mönster som 
var typiskt för Långaryd. Hon fick låna 
den dokumentation som gjordes 1994 
och vi önskade henne lycka till med att 
ta fram en valfri och användbar pro-
dukt som kunde sätta fart på intresset 
för gamla mönster igen.

Heléne tog sig an utmaningen och 
det dröjde inte länge förrän hon pre-
senterade ett par fina stickade vantar 
där hon skapat mönstret efter det 
gamla hängklädet. Lagom till Långa-
ryds marknad hade hon gjort i ordning 
färdiga paket med mönster, stickbe-
skrivning och garn. Detta har sedan 
sålts via vår hemsida eller vid förfrå-
gan. 

På Karlsro stickade Christina 
Åsberg sig ett par vantar efter Helénes 
beskrivning och inspirerad av mönst-

ret ville hon gärna sticka sig en mössa 
också. Sagt och gjort. Strax hade hon 
lyckats få mönstret att stämma även till 
en mössa. Hon har sedan skrivit ner 
stickordningen och beredvilligt lämnat 
över det till oss så nu kan vi snart 
sprida även den kunskapen.

Heléne har nu börjat försöka göra 
om mönstret så det passar till lapptek-
nik. En bordlöpare håller på att växa 
fram under hennes flinka fingrar. Vi 
väntar med spänning, det ser lovande 
ut.

Heléne ser gärna att fler som är 
intresserade av textilier och gamla 
mönster tar kontakt med henne för att 
kanske skapa en liten grupp att dela 
erfarenhet och inspiration med. Har 
du dessa intressen så tveka inte utan 
hör av dig till Heléne.

Är du sugen på att sticka vantar, 
mössa eller båda delar så går det att 
beställa satser med stickbeskrivning 
och garn på Samverkans hemsida 
www.langaryd.se. Det går även att 
beställa färdigstickade vantar, om det 
blir stor efterfrågan kommer det behö-
vas en viss leveranstid.

Textilmönstret Långaryds Lina
Text och foto: Birgitta Holmén

Ovan: Mössa och vantar stickade i mönstret Långaryds 
Lina.
Nedan: Bordlöpare i Långaryds Lina under framväxt.

Brudparet och alla gästerna tågar ut med speleman i täten.

Helénes e-postadress:
helene-arvidsson@telia.com
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Nyby kommunala skolor
Långaryd 

i text och bilder 1890 – 2005

Förhandsbeställning:
birgitta.holmén@langaryd.nu

eller tel. 070-377 30 10
eller 0345-13012

Tack!
Ett stort tack till alla som 
skänkte grejer till vår 
loppmarknad och som 
kom till bygdegården och 
fyndade. Tack också till alla 
som hjälpte till med allt 
runtomkring.

Stort tack till alla er som 
hjälpte till att samla in och 
skänka skrot till förmån för 
bygdegården.

Styrelsen i Nyarps 
Bygdegårdsförening

Tack!
Tack Bertil Holmén 
för din demonstration 
av tjärbränning i 
hembygdsparken vid 
Hembygdsgårdens dag. 
Mycket lärorikt!

Långaryds 
Hembygdsförening

Under senaste studiesäsongen har 
Hembygdsföreningens och studie-
förbundet Vuxenskolans studiecirkel 
kring Torp och gårdar i Långaryds 
socken arbetat med ett häfte om Nyby 
skola. Häftet kommer att innehålla den 
historik kring skolan som vi i gruppen 
lyckats vaska fram, en del personliga 
berättelser samt en stor mängd bilder 
på skolklasser som gått i Nyby skola. 
Det har varit en intensiv verksamhet 
med Karl-Gustav Lindbäck och hans 
dator i spetsen.

Det äldsta fotot är från år 1900 och 
de sista från nedläggningsåret 2005. Vi 
tror att samtliga barn som gått i Nyby 
gamla och nya skola och deras lärare 
skall finnas med på någon av bilderna. 
Undantag kan vara ifall någon varit 
frånvarande just den dagen klassbilden 
togs. Mycket arbete har också lagts ner 
på att identifiera personerna. Riktigt 
alla har vi inte lyckats med, särskilt 
på de bilder som är tagna i början av 
1900-talet. Vi vill här passa på att tacka 
alla som delat med sig av bilder och 
annan kunskap.

Från vår familj finns fyra genera-
tioner representerade, det finns säkert 

i fler familjer och kanske någon med 
fem. Vi ser med spänning fram emot 
att få häftet helt klart, riktigt när vet vi 
inte ännu.

Nu är frågan – hur många häften 
skall vi våga trycka upp? De flesta 
byahäftena kring Torp och gårdar har 
tagit helt slut och har alltså tryckts i 
för små upplagor, men det är dyrt att 
trycka upp och ligga med lager. Häftet 
kommer troligen att omfatta c:a 150 
sidor. Priset är också svårt att fastställa 
i dag och är delvis beroende av uppla-
gans storlek, ju fler ex – desto billigare 
per styck, men troligen kommer det att 
kosta runt 250 kr. 

För att få en liten fingervisning om 
intresset för ett sådant häfte går vi nu 
ut med en förfrågan och möjlighet att 
teckna sig för ett eller flera ex.

Vill DU vara säker på att kunna 
köpa ett häfte så teckna dig redan nu. 
Se särskild ruta.

På nästa sida finns ett litet avsnitt 
ur en berättelse som ingår i häftet. 
Det är Bertil Holmén i Nissaryd som 
minns sin skolgång i Nyby Skola.

Om Nybyhäftet
Nyby skola i Långaryd
Text: Birgitta Holmén

Elever födda 1931 – 1932, Nyby skola, läsåret 1941-1942, klass 3 och 4. Lärare: Ragnar Björkman.
Stående: Marianne Vik (g. Magnevik) Tyresmo, Bernt Bengtsson Björnaryd, Gunnar Carlsson Klockaregården, 
Tor Jonsson Sjöbo, David Svenningsson Boarp, Bengt Bengtsson Långaryd, Bertil (Paul) Holmén  Nissaryd, 
Ingvar Falk Tyresmo, Bengt Björkman Klockaregården, Torsten Johansson Nyby, Roland Palmkvist Tånga, Alf 
Lövkvist Nyarp, Alf (Bertil) Larsson Mogård, Erik Jansson Gassljunga, Ingmar Svensson Nissaryd, Per-Erik 
Fredlund Karlsro.
Sittande: Elsa Johansson Remma, Annalisa Gustavsson (g. Bengtsson) Fällan, Ulla Larsson Boarp, Judit Holmén 
(g. Erlandsson)  Nissaryd, Majlis Jönsson Nissaryd. Asta Andersson Mjeleryd, Sara Johansson Skattegård, Helga 
Claesson (g. Lyding) Björnaryd, Ingegerd Andersson (g. Strid) Sotaryd, Vera Claesson Björnaryd, Lisbet Anders-
son Sotaryd, Vera Stenberg (g. Johansson) Bänkarekull, Marianne Stenberg Boarp, Maj-Britt Jonsson Sjöbo.
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Vid Nyby skolas sista skolavslutning i juni 2005 sjöng barnen ”Nu går Nyby skola i himlen in” 
och släppte sedan iväg mängder av färgglada ballonger. Foto: Paula Wingstrand

När min äldre bror Evald skulle 
börja skolan fick han en liten röd cykel 
för att kunna cykla 6 km till Nyby 
skola. Till Färgaryds skola, där barnen 
från granngårdarna gick, var det bara 
1,5 km. Men vi tillhörde Långaryds 
socken och det började planeras för att 
bygga en ny skola i Nyby så då tyckte 
min far att vi skulle gå där.

Under tiden när Evald cyklade till 
skolan på den lilla röda cykeln lärde 
min syster Judit sig att cykla på en stor 
cykel. Hon var så liten att hon fick fatta 
styrhandtaget underifrån på den stora 
cykeln. 

När jag började skolan var det min 
tur att ha den lilla röda cykeln. Jag 
minns hur jobbigt det var att cykla den 
långa vägen, men man fick vila lite i 
väntan på kamrater utmed vägen. Först 
var det Majlis Jönsson, därefter min 
klasskamrat Ingemar Svensson och 
till sist Birgit Johansson. Hon var fem 
år äldre och jag minns att jag gruvade 
mig för hur jag skulle orka nästa år när 
Birgit slutat skolan. Då kunde vi ju inte 
stanna till där.

Det var ju bara grusvägar på den 
tiden. Särskilt svårt var det att cykla 
när vägen var nyskrapad, eller bitvis 
nygrusad. När min yngre bror Göte två 
år senare började skolan fick han ärva 
den lilla röda cykeln. Lennart Lars-
son i Boarp brukade ta sällskap med 
mig ibland när han skulle hälsa på sin 
moster Elin i Nissaryd. Han var så liten 
så han nådde inte upp till sadeln på sin 
lilla blå herrcykel. Han satt på en filt 
som var rullad runt ramen.

Skolgång under krigstiden
I augusti 1939 började jag skolan. En 

månad senare den 1 september utbröt 
andra världskriget. Det pågick till i 

maj 1945, en månad senare slutade jag 
skolan. Så under hela min skolgång var 
det krig och kristid med ransoneringar.

1939 byggdes Nyby nya skola så jag 
fick gå första terminen i sockenstugan 
vid kyrkan. Skolan i Boarp lades ner 
så de barnen fick åka skolbil till Nyby 
och vi fick åka med bilen vidare från 
Nyby till ”socknastugan”. Tidigare hade 
det varit inskrivning vartannat år, men 
från och med min årgång blev det varje 
år. Skolformen blev nu B2 där varje 
lärare undervisade två klasser.

Agda Larsson som kom från Boarps 
nedlagda skola var min ”fröken”. Vi satt 
i fasta skolbänkar med plats för två. Jag 
minns att fröken med lätt aga tillrätta-
visade ibland, mest flickorna och även 
sin egen dotter Ulla. Sista timmen på 
lördagarna läste fröken en saga. Jag har 
ett särskilt minne av när hon, en av de 
sista lördagarna i december, läste Lille 
Viggs äventyr på julafton samtidigt 
som det började mörkna ute. Det var 
den kusliga stämningen i sagan, som 
jag nästan med rädsla, så väl kommer 
ihåg.

Nyby nya skola
På vårterminen 1940 flyttade vi in 

i Nyby nybyggda skola. Där var ny fin 
inredning med skolbänkar och lösa 
stolar. Man kände sig lite bortkommen 
bland alla skolbarnen. Vi var nästan 
100 elever fördelade i tre klassrum. Jag 
var imponerad av den stora gymna-
stiksalen. 

Examensdagen var det gymna-
stikuppvisning. Först vi små, sist de 
”stora” sjätteklassarna som jag tyckte 
var otroligt skickliga. När jag en 15-20 
år senare såg gymnastiksalen var det 
en besvikelse, det här lilla golvet som 
i min minnesbild var så oändligt stort.

Kyla och snö
Så kom de kalla krigsvintrarna. Det 

var så mycket snö så vi kunde inte 
cykla. Min far körde oss med häst och 
släde. Även Lars Svensson körde oss, 
han hade en fin skrinda på släden och 
bjällerkrans på hästen. Ernst Jönsson 
hade nog också skrinda, men hans häst 
kunde inte springa, för då haltade den. 
Då brukade vi komma för sent. Efter 
skolan fick vi gå till fots hem. Några 
gånger åkte vi skidor till skolan. Som 
kallast var det en morgon 36 grader 
kallt, då fick vi stanna hemma.

Min mamma stickade ansiktsskydd 
till oss med endast en liten tittglugg. De 
liknade senare tiders rånarluvor. Syför-
eningarna stickade sådana till de från 
Sverige frivilliga krigarna i Finland. 
Långt fram på nätterna satt mamma 
och stickade ansiktsskydd till oss tre 
ungar som gick i skolan då. Vi hade 
dem nog bara några gånger, sedan ville 
vi inte ha dem. Ni vet hur otacksamma 
ungar kan vara. Kanske kliade de lite? 
Jag har många gånger tänkt på detta. 
Allt hennes nattarbete och välmening 
och så var vi så otacksamma. Senare 
revs ansiktsmaskerna upp och blev till 
vantar och sockor i stället.

Här får vi bryta Bertils berättelse 
men du kan läsa vidare i det häfte om 
Nyby skola som beräknas utkomma 
under hösten eller vintern. 

Så började min skolgång
Text och teckning: Bertil Holmén, Nissaryd
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I gamla tider satte man upp vargnät 
inför jakten. Idag fångar man varan-
dra på IT-nätet. Så gick det för Lena 
Andersson och Kim Karlsson. Lena 
har flera års erfarenhet från ICA char-
kuteri och Kim har erfarenhet av res-
taurangadministration. Tanken om att 
tillsammans skapa en kulinarisk speci-
alaffär började med att Lenas viltkun-
niga pappa Stig på Boarp Norregård 
hade älgkött över. Det gjorde de korv 
av. Den blev jättegod och sådant bör 
man ju dela med andra. Så startades 
en produktion av både älg-, hjort- och 
vildsvinskorv som kom till försäljning i 
ett tjugotal affärer i trakten. Men varför 
inte försöka skaffa sig en egen butik 
med viltspecialiteter? 

Från idé till handling
När arrendet av kommunens lilla 

restauranghus på Skärshults rastplats 
blev ledigt tog paret kontakt med kom-
munchefen Per Borg och lade anbud 
på att få driva stället. Här fanns möj-
lighet att skapa både en specialbutik 
och ett bra matställe, vilket var positivt 
för kommunen, så man kom överens 
om saken. Klassiskt småländskt initia-
tiv. Sagt och gjort. I vår lilla kommun 
behöver det inte vara så långt mellan 
idé och handling. Så Lena och Kim 
fick till stånd ett resonabelt arrende-
avtal tillsammans med Dennis Mura-
tovic som de kände från Halmstad. 

Han hade erfarenhet från sin pappas 
restaurang, men också som försäljare. 
Nu kunde de sätta igång med att inreda 
och förbereda öppningen. Interiören i 
timmerstugan passar fint till en viltbod 
och dess restaurang. Varken Lena, Kim 
eller Dennis jagar själv, men en del av 
Stig Anderssons troféer pryder väg-
garna, och även om vi inte kan tala om 
kronhjort som lokalt vilt så har Kim 
satt ett ordentligt fällhorn av en sådan 
som handtag på ingångsdörren. Signa-
len är tydlig. Inne i lokalen finner man 
exklusivare souvenirer med anknyt-
ning till viltet nämligen till exempel 
fina väskor, portmonnäer, etuier och 
bälten gjorda av älgskinn. De har också 
tänkt på barnen som kan hitta nallar 
och andra söta gosedjur. Som souvenir 
kan man också köpa med sig av stäl-
lets goda drycker, björköl från Vånga 
71, sylt och saft från Livsnytergården i 
Norra Fagerhult med mera.

Delikatesserna
I den stora kyldisken presenteras 

Viltbodens alla fina specialiteter. Det är 
Lenas konst som charkuterist som här 
får det att vattnas i munnen. Hennes 
pappa har lärt upp Kim som styckmäs-
tare i viltbehandling så han ser till att 
de finaste råvarorna används. Flera av 
korvdelikatesserna kan som sagt köpas 
i affärer runtom och den försäljningen 
är det Dennis som sköter, men bara 
i Skärshultsbutiken kan man köpa 
älgsalami och den delikata hjortkorven 
utan späck. 

Men det är inte bara en delikatessaf-
fär utan också restaurang och i köket 
är det Kim som tillreder goda rätter 
med viltkött, både varma och kalla, 
även i barnvänliga portioner. Han har 
den medfödda gourmetkänslan. Både 
Lena och Kim har varit på en del inspi-
rationsresor, både här i Sverige och i 
utlandet, vilket också syns i charkdis-
ken. Även om principen är lokalpro-
ducerad mat, så kan också en parma-
skinka och lite italiensk ost fresta. Vår 
lokala mat kan mäta sig med den bästa 
utländska.

Hållbarhet
Hur är det nu med ekonomin? Ja, 

det är spännande. Självklart har man 
lagt en budget, men allt är ju i sin 
början så budgeten får inte tyrannisera 
initiativet. Målgruppen av kunder är 
klar: Barnfamiljer, turister och vi som 
bor här. Råvaror är som sagt vårt lokala 
vilt. Älg- och hjortavskjutning vet man 
ju mycket om sedan långt tillbaka. Det 
som är nytt i Sverige är vildsvinet som 
knappt fanns för trettio år sedan, men 
som nu hotar att bli en plåga på vissa 
håll. Det måste skjutas minst 100 000 
svin varje år i landet bara för att hålla 
beståndet nere. 

Vi kan alltså lugnt och med njutning 
inmundiga detta goda griskött. 

Omgivningen
Det är naturligtvis campingplat-

sen, badplatsen och rastplatsen på det 
vackra stället som är målet för många. 
Lena och Kim har också ansvaret för 
campingplatsen, som är en del av före-
taget, så de har i hög grad ögat öppet 
för sina omgivningar och de förbätt-
ringar som där behövs. Nu har själva 
rastplatsen just fått utmärkelse som en 
av Sveriges bästa rastplatser från Tra-
fikverket. Turister som vet det kommer 
nog att svänga in och för övrigt fångar 
både flaggor, skylt och den förbluf-
fande plastälgen uppmärksamheten. 
Plastälgen träffades utan skott i Mar-
karyd och är perfekt här även om den 
av trafiksäkerhetsskäl ju inte får sticka 
mulen för långt fram.

Hur är det med långtradarchauffö-
rer? Kommer inte de hit? Nej, inte så 
ofta. Även om de stora ”vägelefanterna” 
ofta stannar till på rastplatsen så är det 
i dag så att de har sina egna faciliteter 
i förarhytten och klarar egen förpläg-
ning. Tidigare kunde man räkna med 
att där det stod många av de stora 
bilarna där var maten god. Men i dag 
är det alltså rastplatsen som de vill ha. 
Dock kan man ju mycket väl tänka sig 
att också den kundgruppen så små-
ningom upptäcker Skärshults inre kva-
liteter. 

Flera händer
Nu är det naturligtvis så att hela 

detta företag inte kan drivas av bara 
Lena, Kim och Dennis även om deras 

FÖRETAGSPROFILEN
Viltboden Deli – Skärshults Camping
Text och foto: Jens Bøggild

Fortsätter på nästa sida.
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dygn nog så här i början har sådär 
25-30 timmar. De har fått anställd god 
hjälp till högsäsongen både ute och 
inne och har en fast anställd till att 
sköta räkenskap och tråkigt pappers-
arbete. Kim själv tar hand om inköp 
vilket kanske är det allra svåraste att 
hantera i en restaurang innan man kan 
se hur affären kommer att gå. Det skall 
vara mat till alla och varor i hyllorna, 
men å andra sidan skall det inte bli 
mycket över som bara skall gå i förlus-
tens slaskhink. 

Helstekt vildsvin
I somras inbjöd Viltboden till gril-

lat vildsvin mellan träden ner emot 
sjön. Vädret var perfekt. Det doftade 
ljuvligt över de fagra örtesängar. Solen 
värmde och ölet svalkade. Ett par spel-
män underhöll med folkmusik så det 
hela såg nästan ut som på Carl Lars-
sons berömda tavla ”Frukost i det 
gröna”. Livsnytergården var där med 
sina fina grönsaker, det var underhåll-
ning för barnen och gamla motorcyk-
lar att titta på för gubbarna. Det kom 
riktigt mycket folk så då var det nära 
att maten och grillgrisen tog slut. Men 
det var ett fint arrangemang som abso-
lut skall göras igen. För övrigt håller 

tanken om ett kommande julbord på 
att ta form. Där skulle också ett hel-
stekt vildsvin göra susen.

Vi i Långaryd med vidaste omnejd 
kan glädja oss över att ha fått en verklig 
specialaffär för lokal mat av det exklu-
sivare slaget – till passande priser till 
och med. Vi kan njuta av utmärkta 
måltider i restauranglokalen och bjuda 
vänner med. Under vintersäsongen vill 
man gärna ta emot sällskap till privata 

middagar. Restaurangen och butiken 
kommer att hålla öppet även under 
hösten.

SOCKENBUDET gratulerar till 
denna nya härlighet i vårt världsorien-
terade samhälle.

Fortsättning från föregående sida.

Grannar finnes
– Tomter sökes!

Världens släktbygdprojektet har 
tidigare efterlyst tomter till försälj-
ning i Landeryd – Långarydsbyg-
den. Har du en tomt där du tycker 
att det skulle vara trevligt med en 
granne? Hör av dig så kan vi via 
hemsidan förmedla kontakt med 
någon som är intresserad av att 
bygga ett hus i vår bygd. Maila till 
SOCKENBUDET@langaryd.nu.

Sökes!

Har du idéer eller gillar att planera 
och organisera eller är den som gärna 
hjälper till när det behövs? Saknar du 
något i aktivitetsutbudet i Landeryd/

Långaryd?

Vi behöver fler som vill hjälpa till att 
utveckla aktiviteter i vår bygd. Skulle 

det kunna vara du? Om det är så 
maila anna.roos@langaryd.nu eller 

ring 070-6623552.

Långaryd-Landeryd i Samverkan

Alla goda ting är tre och här är de Dennis, Kim och Lena.
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Holmen-kollen: Om skolan
Text och foto: Iris van der Kruijssen

Flera (mest äldre damer) har 
kommit till mig och sagt att de tycker 
att det är så intressant att läsa om 
skillnader mellan Holland och Sve-
rige. Så varsågoda!

Nu har jag varit på inskolningsträff 
på Solgläntans förskola i Långaryd. De 
var lite tidigt ute, för Franka ska börja 
förskolan i slutet av september. Vårt 
barn kommer att vara i trygga och pro-
fessionella händer där. Dessutom är 
det inte så självklart nuförtiden att ett 
barn kan börja förskolan på det datum 
man önskar och på den förskolan 
man önskar. Så vi är väldigt glada och 
ser fram emot att vår dotter får börja 
skolas in på Solgläntan dagen efter att 
hon fyllt ett år. Vissa tycker nog att hon 
är ganska ung när hon börjar. Men 
som jag i en tidigare Holmenkollen har 
nämnt, skulle hon ha börjat i början av 
januari 2015 om hon hade bott i Hol-
land. Så för oss känns det som om hon 
har fått nio bonusmånader hemma. 
Vidare kommer hon inte vara på för-
skolan hela veckorna. Det är också 
någonting som är vanligt i Holland, 
där man inte vill lämna sin sex veckor 
(i värsta fall) gamla baby fem dagar i 
veckan på ”barndagboende” som det 
heter där. 

Olika skolor
Det är inte bara Franka som har 

fått bonusmånader. Det har även jag, 
för det skulle ju vara jag som skulle ha 
börjat jobba efter jullovet om jag hade 
varit en fröken i Nederländerna. Och 
jag har varit fröken i Nederländerna, 
jag jobbade på en grundskola i drygt 
fyra år. Skolsystemet i Holland skiljer 
sig från det svenska. Efter ”barndagbo-
ende” går barnen över till ”basskolan” 
när de fyller fyra år. De går i en försko-
leklass i två år, där lek men även för-
beredande läs- och matteutveckling är 
viktiga. När eleverna är ungefär 12 år 
börjar de på ”medelskolan”, på en nivå 
som framgår av ett test i 6:an och lära-
rens bedömning. Kort sagt kan tonår-
ingar gå en mer praktisk utbildning på 
fyra år, en utbildning som förbereder 
för högskolan på fem år och en utbild-
ning som förbereder inför universitetet 
på sex år. 

När jag utbildade mig till grundskol-

lärare som 28-åring tyckte jag det var 
intressant med de olika typer av grund-
skolor som finns. Jag gjorde praktik på 
en byskola, en innerstadsskola i Haag, 
en resursskola och en Jenaplanskola. 
Bakom didaktiken på en Jenaplan-
skola ligger teorin att barnen ingår i en 
ålders- och nivåblandad grupp där de 
tillsammans samtalar, jobbar, firar och 
leker. Samhälls- och naturorienterande 
ämnen är väldigt viktiga upptäcktsäm-
nen och eleverna lär sig att planera sitt 
eget arbete. Det var mycket intressant 
att jobba så. I Holland finns även skolor 
som grundar sig på teorin av Montes-
sori, Dalton, Freinet och Steiner. De 
flesta av dessa typer kan då finnas i en 
religiös variant: utan religion, katolsk 
eller protestantisk, muslimsk, judisk 
eller hinduistisk.

Det behövs ju inte skolskjuts i Hol-
land för att landet är så litet, så man 
får välja den skolan som passar barnet 
bäst. De flesta föräldrar väljer den eller 
en skola som är närmast hemmet. De 
flesta barn i Holland går eller cyklar till 
skolan. Av de olika skoltyperna har jag 
i Sverige hittat Montessori och Steiner.

An Noer
Som jag har berättat i tidigare Hol-

menkollen valde jag efter lärarutbild-
ningen att jobba på en muslimsk skola. 
Som ni förstår ännu en annorlunda 
upplevelse. På An Noer (Ljuset) hade 
min klass religion två gånger i veckan, 
som en religionslärare höll i. De större 
barnen ber en bön om dagen på den 
skolan. (Muslimer ska be fem gånger 
om dagen.) De har mattor i aulan som 

ligger i riktning mot Mecka. Under 
föregående lektioner utför klasserna en 
efter en den rituella tvättningen, wudu, 
vid ett speciellt tvättställ i skolan. 
Fredag eftermiddag är där en ledig 
eftermiddag, så att man kan vara med 
och fira i moskén. Till gympalektionen 
delas klasserna upp i pojk- och tjejgrup-
per. Den uppdelningen mellan könen 
är naturlig inom många muslimska 
samhällen. Det är ändå för mycket att 
vara naken och duscha efteråt, så det 
gör de hemma efter skoltid. Det firas 
Eid-Al-Fitr och Eid-Al-Adha i skolan, 
de största högtiderna inom islam. På 
An Noer går båda festligheterna ut på 
att samla på sig så många sötsaker som 
möjligt som alla bjuder varandra på. I 
slutet av läsåret åker hela skolan på en 
resa till en nöjespark. Familjerna ska 
betala en del av kostnaden, så jag har 
ofta varit med om att några i klassen 
inte kunde följa med på resan.

En ny utmaning
Efter att ha jobbat på alla dessa olika 

skoltyper i Nederländerna tog jag mig 
an en ny utmaning, att undervisa på en 
svensk byskola, den i Landeryd. Den 
svenska skolan har ett mycket bra rykte 
i Nederländerna. Många skolreformer 
som Sverige har genomfört införs 
senare på nederländska skolor. Största 
skillnaden för mig har ju varit språ-
ket. Men det har då också varit nästan 
det enda som jag har kunnat förutse. 
Andra små skillnader skulle jag aldrig 
ha tänkt på, som till exempel att jag 
skriver siffror och bokstäver på ett 

De sötsaker jag samlade ihop under en Ei-Al-Adha.

Fortsätter på nästa sida.
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annorlunda/ felaktigt sätt. Men ett vik-
tigt skäl varför jag gärna har velat jobba 
som lärare i Sverige är att atmosfären i 
den svenska skolan är annorlunda. Jag 
tycker att vuxna och barn samspråkar 
mer. Det känns mer likvärdigt. Det 
märker jag när jag har utvecklingssam-
tal med föräldrar och barn, istället för 
ett samtal på 10 minuter om betyg med 
bara föräldrar. På mimfestivalen finns 
det ingen som är bäst, alla får en fin 
kommentar av juryn. 

Andra, mer praktiska skillnader som 
jag har upplevt sen jag har börjat jobba 
i Landeryd för tre år sedan är att här 
får jag inte ont i ryggen, för att möb-
lerna är anpassade till lärarens längd! 
Skolgården är fantastisk. Alla andra 
skolor jag har varit på har högst en 
fjärdedel av det utrymme som finns på 
Landeryds skolgård, med allt från 100 
till 300 elever som ska samsas kring en 
gungställning och ett fotbollsmål. Alla 
skriver jämnt med blyertspenna här. 
I Holland lär de flesta barn i trean att 
skriva med reservoarpenna för att det 
sägs vara bäst för att utveckla en fin 
handstil.

I Holland hämtas de flesta barnen 
av föräldrar efter skoltid, så då har 
man som lärare och förälder möjlighet 
att snabbt växla några ord. De flesta 
grundskolor har en ledig eftermiddag, 
oftast onsdag eftermiddag. Många akti-
viteter för barn ligger på den eftermid-
dagen, som sport, musiklektioner och 
så vidare. I Holland äter man smörgå-
sar till lunch, så barnen har med sig 
det till skolan och det äts i klassrum-
met. På eftermiddagen finns ingen rast, 
trots att skolan håller på till ungefär kl. 
15. Efter den tiden finns inga barn kvar 
på skolan, för fritids finns ofta inte på 
samma ställe som skolan. Jag har lärt 
känna den svenska skolan inifrån och 
ut nu, och jag försöker att kombinera 
det bästa från båda länderna i min 
undervisning!

Det har varit skönt att ha varit 
hemma ett läsår och tagit hand om 
mitt barn. Men det ska också bli väldigt 
kul att börja jobba igen, efter ett skönt 
sommarlov på hela åtta veckor (i stället 
för de fem jag hade i Holland)!

Fortsättning från föregående sida.

15 mil, vad tänker du på när man 
säger den sträckan? Jag själv tänker på 
fiberprojektet direkt, men det gör nog 
inte alla. Men om man funderar på 
var man hamnar om man åker 15 mil 
så inser man att det är rätt långt. Man 
kommer ju ända upp till Gränna och 
om någon bett mig att gräva upp dit 
under sommaren så hade jag nog inte 
gett mig på det, det är inget litet pro-
jekt... Men det är ju i princip det vi gör 
nu och det är rätt imponerande!

Vi passerar vägar, tomter, åkrar, 
berg, surhål, åar med mera. Stöter på 
hinder som gasledningar, högspän-
ningskablar, avlopp, jordvärme och 
ända till enkla kablar till robotklippare. 
Varje dag!

Det går ju inte att undvika att det 
händer missöden, men alla inblandade 
försöker att lösa det så snabbt och smi-
digt som möjligt.

Det här är ju ett projekt som 
kommer att stärka den här bygden och 
vi är många som längtar efter att se 
länk-dioderna på fibermodulen blinka 
hemma så småningom! Den dagen 
närmar sig! Kanske inte med storm-
steg, men det går framåt. Just nu börjar 

vi komma till den fasen där det inte går 
lika fort att ta sig fram, det är väl unge-
fär som att måla fönstren på huset eller 
spika upp listerna inne. Det är tidsö-
dande och det finns inga genvägar! Det 
grävs för fullt, alla slangar som sticker 
upp överallt ska snart skarvas ihop så 
att de som blåser i fiber och svetsar kan 
påbörja sin del i projektet.

Håll tummarna för att fiberblåsarna 
får ett enkelt jobb, för det innebär ju att 
grävarna har skött sig utomordentligt 
bra.

Under resans gång har det tillkom-
mit ett helt gäng fastigheter och bor 
man intill en projekterad sträcka och 
funderar på att gå med är det inget att 
tveka på, tag kontakt med föreningen 
snarast! När maskinerna har passerat 
är det tyvärr helt andra pengar för att 
lösa en anslutning, det kommer inte att 
bli billigare.

Avslutar med att tacka alla som 
engagerar sig i projektet, det är omfat-
tande och mycket att ta hänsyn till, så 
all hjälp är verkligen uppskattad!

Med vänlig hälsning

Johan

Det går framåt i fiberprojektet!
Text: Johan Edenholm
Foto: Bo Eriksson
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Petter Bäckman är församlingspe-
dagog i Hyltebruks pastorat. Lokal-
patriot för Långaryd i allmänhet 
och Remma i synnerhet. Och en av 
alla dessa långarydssläktingar som 
har papper på att han är släkt med 
sig själv – fem gånger om för att vara 
exakt.

En grupp ungdomar vandrar hemåt 
i marskvällen. De har varit på böne-
möte. Andra världskriget hade hållit på 
i ett halvår. De gick grusvägen fram i 
marsmörkret. Var de rädda för spöken 
och demoner? Hade de känt Andens 
eld brinna i predikan och sångerna? 
Helt säkert är att de skojade och flir-
tade, så som ungdomar gör när de 
möts.

Då och då hände det att någon vek 
av på någon mindre väg, hem till sin 
gård. Vid vägen ner till Fällan insis-
terade en av pojkarna på att få följa 
flickan som bodde där till dörren. Det 
var ju synd om hon skulle behöva gå 
själv i mörkret. Att han skulle få gå sex 
kilometer ensam i mörkret för att han 
följde henne en halv tänkte han inte 
på. Brydde sig inte om det. Hon var 
sjutton, han skulle snart fylla tjugotvå. 
Kunde han somna när han väl kom 
hem den natten?

För ganska exakt sjuttiofem år och 
några månader sedan satte han sig och 
skrev ett brev till henne. Han ber om 
ursäkt för att han skriver och för sina 
kråkfötter, rädd för att verka för påflu-
gen. Han berättar att han varit på fest 
i Nyarp och hoppades att han skulle 
fått se henne där. Undrar om hon ska 
på festen i Jälluntofta nästa lördag. De 
kanske kunde ta följe? Ett par veckor 
senare, på sin tjugotvåårsdag, kallades 
han in för att vara beredd att försvara 
sitt land. Under halvåret som följde 
hade han bara permission två gånger.

Ett drygt halvsekel senare satt hon 
vid hans dödsbädd. Bara var där, ty 
varje ögonblick var viktigt. Tillgång 
och efterfrågan - finns det för lite av 
något blir det värdefullt. I dödsannon-
sen skrev hon:

S L Ä K T K R Ö N I K A N
Petter Bäckman om en kärlekshistoria
Text: Petter Bäckman, aBf aCE DAE A:5
Foto:  Fotograf Holst, Halmstad

Ruth och Harald på förlovningsfotot.

Kom en natt över ängarna,
där blommor lyser
din väg till mej.
Kom som då, älskade.

Det är de vackraste orden som skri-
vits om kärlek.

Hon levde dryga tretton år till innan 
de återförenades. Varje dag bar hon 
hans tunnslitna vigselring, omsmidd 
till ett hjärta, i en kedja runt halsen.

Bär mig som ett sigill vid ditt hjärta,
som ett sigill vid din arm.
Stark som döden är kärleken,
lidelsen obeveklig som graven.
(Höga visan 8:6)

Som många av er säkert vet är jag 
remmabo av födsel och ohejdad vana. 
Mina förfäder har bott i Södra Remma 
åtminstone sedan 1780-talet och på vår 
gård sedan 1838. Att växa upp i deras 
närhet har format mig mycket, inte 
minst min syn på historien. För allt 
runt omkring mig är som det är därför 
att någon släkting har gjort ett val – 
stenmurarna, husen, dikena, träden 
som farfars far sparade när han kom till 
Remma från Eseryd. Allt är någons val, 
någons arbete. Historien och världen 
blir som den blir genom människors 
val. Hur de väljer att hantera den verk-

lighet de föds till. Och på samma sätt är 
det med en släkt, den växer och formas 
genom människors val. För att någon 
vågade bjuda upp på dansen. För att 
någon hade modet att berätta hur hon 
kände. För att någon fick tummen ur 
och skickade det där sms:et som han 
gått och tänkt på så länge.

När du läser det här har jag nyss 
firat min tjugofemårsdag med ett drygt 
trettiotal människor i åldrarna 1–75. 
Människor som jag hör ihop med 
antingen jag vill eller inte. En del av 
dem har jag känt hela mitt liv, sedan 
min första vecka. En del av dem har 
dykt upp senare och blivit en del av vår 
gemenskap. En del av dem har jag känt 
sedan de var en vecka gamla och jag 
kommer bry mig om dem tills jag drar 
min sista suck.

Och en av alla anledningarna till att 
vi hör ihop är en kärlekshistoria som 
tog sin början för sjuttiofem år sedan. 
Utan den hade de flesta av oss aldrig 
funnits och resten hade inte haft någon 
anledning att komma till Remma. Men 
nu vågade Farfar skriva till Farmor. 
Trots kråkfötterna. Därför hör vi ihop, 
för att vi är sprungna ur samma kär-
lekshistoria.
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Kortare dagar, ljumma temperatu-
rer, eftersommaren har börjat. Dagarna 
är ofta fortfarande varma och på mor-
gonen finns en vacker dagg i naturen, 
det är härligt i trädgården. Efter de 
lugna semestermånaderna är det dags 
att skörda. Tänk på all frukt som har 
mognat och kan plockas. Så härligt att 
arbeta och njuta av skörden medan 
du fortfarande kan! Den som tror att 
arbetet är färdigt och att man kan ta 
det lugnt har fel. För att kunna njuta av 
en vacker trädgård nästa år, finns det 
några viktiga uppgifter att ta itu med 
just nu.

Gräsmattan
Augusti och september är en idealisk 

tid för att ge gräsmattan en ansiktslyft-
ning eller skapa en ny gräsmatta. Fröna 
gror bra eftersom marken fortfarande 
är varm och oftast är det fuktigt. Är det 
torrt behöver man naturligtvis vattna. 
Vissa små kala fläckar kan lätt återvin-
nas om man sprider ut gräsfrön. Riv 
bort eventuell mossa och gör ytan lite 
lös och jämna ut.

Planteringstiden är nu!
Allt som är krukodlat går i princip 

att plantera när som helst, så länge det 
inte är tjäle, men hösten är en särskilt 
gynnsam planteringstid. Det gäller för 

perenner såväl som träd och buskar 
i kruka. Med barrotade häckplantor 
väntar vi tills oktober – november när 
de har tappat lövet och är i vila.

Även om våren traditionellt sett 
varit den tid på året då vi planterar allra 
mest, framstår hösten alltmer som den 
bästa planteringstiden. Det är flera fak-
torer som gör att det är bra för växterna 
att planteras under september, oktober 
och i vissa fall ännu senare.

Rötterna arbetar fortfarande
Jorden är naturligt fuktig och varm 

på hösten vilket gör det lättare för väx-
terna att etablera sig. Risken för torka 
är liten och de är inte beroende av 
din omvårdnad för att få det vatten de 
behöver. Även om plantorna ser vissna 
ut arbetar rötterna fortfarande. Det är 
nu som plantan kan ägna all kraft åt att 
etablera sig, eftersom den inte behöver 
sätta nya skott.

Rötterna är också det första som 
vaknar på våren. Det innebär att när 
du planterar på hösten är växten på 
plats och kan starta på rätt ställe vid 
tidigaste möjliga tillfälle. Det i sin tur 
ger plantan de bästa förutsättning-
arna att klara påfrestningar, som en 
torr sommar. Tidigt på våren ska din 
trädgård vakna så att du kan njuta av 

perenner som lungört, backsippa och 
blåsippa. 

Vårlökar
Naturligtvis får du inte glömma att 

plantera vårlökar nu, som tulpaner, 
påskliljor och krokus. Lökarna måste 
skjuta rötter innan frosten kommer 
och sedan under våren kan den första 
blomsterfesten börja. Lätta arter som 
kommer tillbaka varje år och förökar 
sig varje år är snödroppe, blåstjärna, 
nunneört, krokus och påskliljor.

För planteringsdjupet används ofta 
som en allmän regel tre gånger så djupt 
som höjden på löken i fråga. Kontrol-
lera att lökfoten kommer väl i kontakt 
med marken så att den kan bilda rötter 
före vintern. För att få ett naturligt 
växtsätt, strö lökarna på marken och 
plantera ut dem där de har landat.

Lycka till!

Att njuta är att se framåt!
Text: Anne van Hirtum
Foto: Robin Nylén
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Gamla toner som aldrig föråldras
Text: JohanneEli Funder
Foto: JohanneEli Funder och Petter Bäckman

Från tidernas början har musi-
ken ekat i kyrkorummet, och mycket 
av den musiken spelas och sjungs än 
i dag. Det är med musik som med 
annan konst - om bara kvaliteten är 
bra, kommer den fortsatt kunna upp-
fylla sin funktion, och därför blir den 
aldrig föråldrad. 

Kyrkomusikens funktion
Kyrkomusikens uppgift är att 

smycka och pryda gudstjänsten, att 
skapa en stämning som gör den på 
en gång både festlig och allvarlig, att 
bringa oss närmare Gud och göra oss 
mottagliga för kyrkans budskap.  Vår 
kyrkas kultur rymmer avlagringar 
från många olika perioder, och därför 
finns det många färger i dagens kyrko-
musikaliska palett, färger som räcker 
från det högtidligt stillsamma till det 
expressiva och dramatiska.

Går vi in i en gammal kyrka kan vi 
knappast låta bli att tänka på att här 
har folk firat gudstjänst genom många 
släktled och hundratals år. Stämningen 
har färgats av olika kulturepoker. Till 
exempel var gudstjänsten under pietis-
men och den asketiska rationalismen 
mycket högtidlig, tyst och andaktsfull, 
medans den vid andra tider var präg-
lad av expressiv uttrycksfullhet. Dessa 
olika stämningar har självklart avspeg-
lats i musiken. I dag har vi turen, att 
mycket av det allra bästa av musiken 
från dessa olika tidsepoker är bevarad, 
och den kan därför fortfarande spelas 
och sjungas.

Musikkulturen i Europa
Kyrkomusiken som genom tiderna 

har spelats och sjungits i de nordiska 
länderna har sedan medeltiden varit 
starkt påverkad av musikkulturen 
i Europa. Detta märktes inte minst 

genom att många av musikerna som 
spelade vid de kungliga hoven kom 
från länder som till exempel Tyskland, 
Frankrike, Italien och Spanien. Ifrån 
de kungliga hoven spred sig så små-
ningom musikmodet till den största 
delen av befolkningen - allmogen. Till 
att börja med fick folk av lägre stånd 
inte ta del av den ”finare” musiken, 
som spelades av hovmusiker eller väl-
utbildade adliga personer. Istället var 
kyrkan det enda stället där den fattigare 
delen av befolkningen kunde lyssna på 
tonsatt musik, eftersom gudstjänsten 
och gudstjänstmusiken var till för alla.

På medeltiden bestod kyrkomusi-
ken av gregoriansk sång som, även om 
den var enstämmig, ändå var så kom-
plicerad att den bara kunde sjungas av 
kyrkligt utbildade kantorer. Flerstäm-
mig sång kom till senare. Det har utan 
tvekan varit vackert att lyssna till musi-
ken, men före reformationen fung-
erade den kyrkliga församlingen i stort 
sett endast som publik. Man kunde se, 
känna och beundra det sakrala kyrko-
rummet. Man kunde lyssna på musi-
ken och på prästens talan, men det 
fanns ingen möjlighet att själv uttrycka 
sig.

Kyrkan som organisation vågade 
inte låta vanligt folk upplåta sin röst, ge 
uttryck och vara aktiva i gudstjänsten. 
Man var rädd, att uttrycket skulle bli 
för fritt med risk för svärmiskt kätteri. 
För övrigt  fanns det ingen psalmbok, 
inga tryckta texter eller noter.  

Reformation och psalmsång
Först med reformationen fick för-

samlingarna möjligheten att ta aktiv 
del i gudstjänsten och utsjunga bibliska 

Valkendorferne: Solveig Hedin, Karen Snekkestad, Jetta Majmon, JohanneEli Funder, Niels Brandrup, Bodil 
Grue, Ingeborg Harbsmeier
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texter i andliga musikaliska slingor 
med egen röst. Reformationens fader, 
Martin Luther, förstod till fullo bety-
delsen av att dra in församlingen i litur-
gin under gudstjänsten. Bästa sättet var 
att låta församlingen själv sjunga. Han 
fick stöd i den uppfattningen av Jean 
Calvin, en annan av kyrkans reforma-
torer: ”Ibland de saker, som kan bidra 
till människors njutning, är sången den 
främsta, och vi borde anse sången som 
en gudsgåva.”

Luther införde psalmer i gudstjäns-
ten på melodier, som kunde sjungas 
av församlingen. Han använde delvis 
gamla latinska kyrkomelodier. Han 
anpassade och översatte deras tillhö-
rande latinska texter till modersmålet, 
så att de blev lämpliga för vanligt folk 
att sjunga. Om man slår upp psalm-
bokens författar- och tonsättarregister, 
kan man se vilka av Svenska kyrkans 
psalmer som Luther har bearbetat. 
Efter reformationen blev det dessutom 
allt mer vanligt att kyrkan kopierade 
populära världsliga musikstycken och 
satte bibliska texter till dem. Kunskap 
om musik blev allmänt utbredd, och 
i katedralskolorna blev kyrkosång nu 
ett fast ämne. Med reformationen fick 
psalmsången således en helt särskild 
betydelse för gudstjänsten. Försam-
lingens status ändrades från passiv till 
aktivt medverkande. 

Vad är det då som gör gammal 
musik så intressant?

Det har i alla tider funnits både bra 
och dålig konst, och därmed också bra 
och dålig musik. Men som tiden har 
gått har det mest ointressanta glömts 
bort, medan det bästa har spelats åter 
och åter. Därför är det just ”juvelerna” 
som har överlevt och som finns kvar. 
När 200–600 år gammal musik (tids-
ramen för vårt musikprogram) fortfa-
rande uppskattas och används, är det 
således inte åldern i sig, som utgör dess 
värde, utan helt enkelt tidens bortgall-
ring av det medelmåttiga tillsammans 
med den hundraåriga återvinningen 
av de kvarvarande kompositioner, 
som har visat sig att vara till glädje för 
människor genom en mångfald av kul-
turer och många generationer. 

De medverkande 
musikgrupperna

Alla medverkande är musikglada 
amatörer som bara brinner för tidig 

musik. Musik som vi därför gärna vill 
dela med oss av. Ingen av oss är profes-
sionellt utbildad. Det vi har att bjuda 
på är inlevelse, engagemang och ini-
tiativ. Den ena gruppen kallar sig ”Val-
kendorferne”. Vi har valt namnet efter 
stället i Köpenhamn, Valkendorfsgade, 
där vi vanligtvis samlas för att öva. 

I denna gruppen har vi Solveig 
Hedin, som spelar cembalo och block-
flöjt, Ingeborg Harbsmeier på fiol, Jetta 
Majmon på fagott, Niels Brandrup på 
cello, Karen Snekkestad spelar block-
flöjt och sjunger, Bodil Grue spelar 
blockflöjt och gamba, och jag, Johan-
neEli Funder, sjunger. 

Iris van der Kruijssen och JohanneEli 
Funder har valt att kalla vår nybildade 
sångduo ”LIV”. Också vi har funnit var-
andra kring tidig musik. Iris kommer 
från Holland, och jag från Danmark, 
men vi är båda boende i Långaryd. Vi 
sjunger à capella och använder därför 
inga instrument.

Lyssna och medverka
Syftet med programmet är att upp-

märksamma gammal kyrkomusik från 
tiden kring reformationen, och visa 
förbindelsen till befintliga psalmer i 
den svenska psalmboken, detta som 
exemplen på avancerad konstmusik, 
som just sen reformationen i sin anpas-
sade form kan sjungas av församlingen. 

Vi önskar på detta sätt att tillsam-
mans med församlingen bidra till en 
interaktiv resa genom ett färgrikt kyr-
komusikaliskt landskap med uttrycks-
fullhet och känslor ända från bottenlös 
förtvivlan till dansande jubelsång.

LIV: JohanneEli Funder och Iris van der Kruijssen

Interaktiv 
musikgudstjänst

Långaryds kyrka
den 27 september kl 14.00

  Amatörensemblen ”Valkendorferne” 
från Köpenhamn samt Långaryds 

vokalduo ”LIV” framför tidig kyrko-
musik från medeltid och barock. 

Församlingen kommer att intera-
gera med psalmsång från samma 
tidsepok. Genom att växla mellan 

konstmusik och gemensam sång  ur 
psalmbokens musikaliska pärlor, 
kommer man att kunna upptäcka 

likheter mellan urgammal kyrkomu-
sik, som ännu är bevarad, och den 

svenska psalmboken som den ser ut 
i dag.

Världens släktbygd
på vift!

21 maj hade Leader Halland 
avslutningskonferens i Varberg där 
alla Hallands Leaderprojekt gavs 
möjlighet att visa upp sig. Det ville 
vi ju såklart göra! Vi hade med bild-
spel, våra kartor, SOCKENBUDET, 
lägerminnen och våra Långaryds-
vantar. Vi fick möjlighet att prata 
om vår bygd och vårt projekt med 
många nyfikna hallänningar. Nu 
finns även delar av vår utställning 
att beskåda i ett fönster vid Gamla 
Hallens entré i Hyltebruk. För att få 
senaste nytt om vad som händer följ 
oss på Facebook ; www.facebook.
com/langaryd eller på vår hemsida 
www.langaryd.se.



Byaslaget - brännbollsturnering på 
Klockarvallen den 6 juni 2015
Foto: Lennart Borg



Midsommarfirande på Höstro den 
19 juni 2015 med fiskdamm, dans 
och lekar.
Foto: Lennart Borg



Lisebergsresa med Landeryds och Långaryds 
samhällsföreningar den 13 juni 2015
Foto: Lennart Borg
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Guds rike är som 
ett senapskorn 

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

och himlens fåglar 
bygger bo bland 

grenarna.
Lukas 13:19

SenapSkornet
Församlingsblad för Femsjö, Färgaryds, 
Långaryds och Unnaryds församlingar

Vår nya hemsida: svenskakyrkan.se/hyltebruk

Följ oss på facebook: facebook.com/hyltebruk

Långaryds församlingsblogg: langaryd.blogg.se

september–november 2015
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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

Retreatdag i Landeryd
lördagen den 19 september kl 9–15

Retreat är engelska för det mer svenskklingande ordet reträtt. 
Innebörden är att man för några timmar eller dagar får dra 
sig tillbaka, vila från ”striden” eller det alldeles vanliga och 
se om eventuella skador. Att man får vara i fred och tänka 
klart eller kanske bara får släppa alla tankar.

Att bara få vara en liten stund i tystnad, utan 
något som pockar på. En liten paus från en 
kravfylld vardag.

Till denna möjlighet vill vi bjuda in dig!

Anmälan senast 16 september till:

Mia 0371–460 01, fantomen_mia@hotmail.com

Karina 072 527 25 82, karinajohansson37@gmail.
com

Sensommarfest i Landeryd
Visst är det spännande med andra kulturers mat?

Den 1 september får vi möjlighet att dela med oss av 
vår matkultur och att pröva andras.

Då har vi nämligen en SENSOMMARFEST med 
knytkalas, där asylsökande tar med sig sin matkultur 
och vi vår.

Så välkommen till Landeryds församlingshem den 1 
september kl 18 för att dela måltidsgemenskapen.

Seniordag och 60+
Även i år inbjuds du som är pensionär tillsammans med 
respektive till en måltid efter gudstjänsten. (I Femsjö 
räcker det med att fylla 60 under året.) Vi börjar med 
att fira en högmässa i kyrkan och går därefter in i 
församlingshemmet för att äta och umgås.

Detta sker i Unnaryd den 4 oktober kl 11,
i Långaryd den 11 oktober kl 11
och i Femsjö den 11 oktober kl 11.

Anmälan sker till expeditionen i Hyltebruk, telefon 
0345–19740, senast en vecka innan. Glöm inte 
meddela ev. specialkost.

Välkomna!

Pensionärsresa med Unnaryds 
församling
Den 18 september är alla pensionärer i Unnaryds 
församling välkomna med på en resa. Vi åker från 
Unnaryds kyrka kl 8.00.

Vårt första stopp är på Rydaholms Bil- och 
leksaksmuseum.

Sedan beger vi oss vidare till Växjö där vi intar lunch 
på Teleborgs slott.

Efter lunchen får vi en guidning i Domkyrkan. Sedan 
åker vi till Sussies café och dricker eftermiddagskaffe 
innan bussen går vidare hemåt. Vi beräknar att vara 
hemma ca kl 17.30.

Kostnad för hela dagen: 250 kr. Medtag egen kaffekorg 
(till förmiddagen)

Anmälan görs till expeditionen, telefon 0345–19740 
senast den 14 september. Meddela eventuell specialkost

Pia hjälper hösten på traven, och det är inte så konstigt, med 
tanke på allt vi har att se fram emot i höst!
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De första Jesusord som återges i Johannesevangeliet är 
”Följ med och se!” De är hämtade från berättelsen om 
hur Jesus kallar sina första lärjungar vid Jordanfloden. 
Så enkel och öppen är inbjudan till dem att följa med 
och se vad Guds rike är. De inbjuds att slå följe med 
mannen från Nasaret och själva upptäcka vem Jesus är. 
Endast den som inget har att dölja kan vara så öppen i 
sin inbjudan. Jesus ger inga falska löften eller illusioner 
som han inte kan uppfylla. I total transparens skall 
sanningen bli tydlig och den som följer honom skall 
själv se att han är Guds son som kommer med ett nytt 
rike, Guds rike.

Det är inte mycket i vår värld som tål en sådan nära 
granskning. I en tid där så mycket handlar om yta 
och så lite om innehåll är Jesu ord och uppmaning 
”följ med och se” nästan provocerande. Allt för ofta 
avslöjas vår tids profeter vara ”trollkarlar från Oz”. Du 
minns kanske scenen i filmen där Dorothy äntligen får 
träffa den mäktige trollkarlen som kan rädda henne 
och hennes vänner. ”Bry er inte om mannen bakom 
skynket” säger trollkarlen, för att det inte skall avslöjas 
att allt bara är yta, rök och speglar, en chimär. Där 
bakom skynket står en vanlig man som genom att 
lura och dupera sin omgivning skaffat sig makt och 
inflytande. När Dorothy kikar in bakom skynket faller 
allt samman som ett korthus.

Vi möter allt för ofta dessa trollkarlar från Oz. De gör 
anspråk på att kunna göra oss lyckliga, rika, vackra 
eller framgångsrika. Men kikar vi bakom skynket blir 
vi ofta besvikna. Påfallande ofta visar det sig att det 

egentliga syftet är egen vinning på andras bekostnad. 
Jesus varnar för dessa falska profeter och säger ”På 
deras frukt skall ni känna igen dem. Ett gott träd kan 
inte bära dålig frukt, inte heller kan ett uselt träd bära 
bra frukt”

Genom evangelierna vet vi vad lärjungarna fick se när 
de följde Jesus. De fick se det goda trädet bära bra 
frukt. Jesus mötte utsatta och trasiga människor och 
gav dem ett nytt hopp och en ny framtid. Han gick 
in där förtvivlan rådde och lämnade ett stråk av Guds 
rike i människors liv. Sjuka blev friska, utstötta fick 
gemenskap och hungriga blev mättade.

Filippos, en av Jesu lärljungar, för Jesu kallelse 
vidare över tid och rum till oss idag. Han säger i 
Johannesevangeliet: ”Vi har funnit honom som det 
står om i Mose lag och profeterna, Jesus… Följ med 
och se!” Till dig och till mig kommer uppmaningen. Vi 
inbjuds att vandra med Jesus och själva upptäcka vem 
Guds son är och vilka vi själva är i ljuset av honom. 
Inbjudan står öppen för var och en som hör den… 
följ med och se!

Följ med och se!

Pär Petersson, diakoniassistent
i Hyltebruks pastorat

Pilgrimsvandring i Landeryd  den 28 september 2014. Nästa 
pilgrimsvandring blir den 13 september.
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Gudstjänster                  

söndagen den 6 september
Fjortonde söndagen efter Tre-
faldighet – Enheten i Kristus
Femsjö kyrka – 16.00 Gudstjänst, 
Mia Schulz Wigelsbo. Regina Bur-
ton, sång.
Hyltebruks kyrka – 14.00 Mässa, 
Bo Lindbladh.
Långaryds församling – 10.00 
Friluftsgudstjänst i Lokstallarna i 
Landeryd, Mia Schulz Wigelsbo. 
Kyrkokören sjunger.
Unnaryds kyrka – 10.00 Guds-
tjänst, Petter Bäckman.

onsdagen den 9 september
Unnaryds kyrka – 9.00 Torg-
andakt.

söndagen den 13 september
Femtonde söndagen efter 
Trefaldighet – Ett är nödvän-
digt
Femsjö kyrka – 10.00 Mässa,
Josefin Dahlgren. Lars Ström, sång. 
Kyrkfika.
Hyltebruks kyrka – 16.00 Guds-
tjänst, Petter Bäckman.
Långaryds kyrka – 9.00 Pilgrims-
mässa, Mia Schulz Wigelsbo. Ta 
med fikakorg.
Unnaryds kyrka – 18.00 Taizé-
mässa, Josefin Dahlgren.

söndagen den 20 september
Sextonde söndagen efter
Trefaldighet – Döden och 
livet
Femsjö kyrka – 10.00 Gemensam 
mässa i Hyltebruk.
Hyltebruks kyrka – 10.00 Mässa, 
Bo Lindbladh.
Jälluntofta kyrka – 10.00 Mässa, 
Mia Schulz Wigelsbo..
Landeryds kyrka – 18.00 Konst-
mässa, Mia Schulz Wigelsbo. 
Saxofonisten Charlotte Polson och 
bildkonstnären Anna-Carin Mår-
tensson i en mässa där bild och mu-
sik samspelar. Kyrkogårdsvandring 
och fika kl 16. Efter mässan blir det 
mingel.

söndagen den 27 september
Sjuttonde söndagen efter
Trefaldighet – Rik inför Gud
Femsjö kyrka – 10.00 Gudstjänst, 
Josefin Dahlgren. Berga kyrkokör 
under ledning av Marie S Hydbring.
Hyltebruks kyrka – 10.00 Guds-
tjänst, Karina Johansson och Sylvia 
Sjöö.
Långaryds kyrka – 14.00 Inter-
aktiv musikgudstjänst, Petter Bäck-
man. Amatörensemblen Valkendor-
ferne och Långaryds vokalduo LIV. 
Unnaryds kyrka – 14.00 Hög-
mässa, Josefin Dahlgren. Kyrko-
kören medverkar.

söndagen den 4 oktober
Den helige Mikaels dag – 
Änglarna
Femsjö kyrka – 16.00 Mässa, Bo 
Lindbladh.
Hyltebruks kyrka – 11.00
Familjegudstjänst, Bo Lindbladh. 
Barngrupperna och barnkörerna 
medverkar. Lunch efteråt, anmälan 
senast 29/9 till expditionen, tel. 
0345-197 40.
Landeryds kyrka – 15.00 Familje-
gudstjänst, Mia Schulz Wigelsbo 
och Anna-Karin Samuelsson.
Musikalen Daniel i lejongropen. (Se 
ruta) Tisdagsklubben och barnkö-
ren medverkar. Kyrkfika. 
Unnaryds kyrka – 11.00 Hög-
mässa, Mia Schulz Wigelsbo.
Seniordag och kyrklunch, se s. 2.

söndagen den 11 oktober
Tacksägelsedagen – Lovsång
Femsjö kyrka – 11.00 Högmässa, 
Josefin Dahlgren. Församlingsdag 
60+. Kyrkokören sjunger. Kyrk-
lunch, se s. 2.
Hyltebruks kyrka – 16.00 Guds-
tjänst, Bo Lindbladh. Hela kyrkan 
sjunger. Fresh Air och körerna.
Långaryds kyrka – 11.00 Mässa, 
Mia Schulz Wigelsbo. Medverkan 
av sångensemble. Seniordag med 
kyrklunch, se s. 2.
Unnaryds kyrka – 14.00 Famil-
jegudstjänst, Josefin Dahlgren. 
Torsdagsklubben och Tonträffen 
medverkar.

onsdagen den 14 oktober
Unnaryds kyrka – 9.00 Torg-
andakt.

söndagen den 18 oktober
Tjugonde söndagen efter 
Trefaldighet – Att leva till-
sammans
Långaryds kyrka – 11.00 Pasto-
ratsmässa, kontraktsprost Magnus 
Hullfors och pastoratets medarbe-
tare. Pastoratets körer medverkar.
Lunch efteråt, anmälan senast 
13/10 till expditionen, tel. 0345-
197 40.

lördagen den 24 oktober
Unnaryds kyrka – 22.00 Him-
lagudstjänst, Josefin Dahlgren. 
Kyrkokören medverkar.

söndagen den 25 oktober
Tjugoförsta söndagen efter 
Trefaldighet – Samhällsansvar
Femsjö kyrka – 11.00 Famil-
jegudstjänst, Josefin Dahlgren. 
Barnens dag. Musiklekis medve-
erkar. Clownen Henny underhål-
ler i församlingshemmet efteråt. 
Kyrklunch, anmälan senast 20/10 
till expeditionen, tel. 0345-197 40.
Hyltebruks kyrka – 10.00 Mässa, 
Mia Schulz Wigelsbo.
Långaryds kyrka – 17.00 Musik-
gudstjänst ”Lina Sandell Berg”, Mia 
Schulz Wigelsbo. Efteråt blir det 
berättarafton i församlingshemmet. 
Samarrangemang med Hembygds-
föreningen. (Se ruta)
Unnaryds kyrka – Sammanlyst 
med övriga församlingar.

lördagen den 31 oktober
Alla helgons dag - Helgonen
Femsjö kyrka – 16.00 Gudstjänst, 
Bo Lindbladh. Kyrkokören med-
verkar.
Jälluntofta kyrka – 10.00 Guds-
tjänst, Bo Lindbladh.
Landeryds kyrka – 18.00 Sin-
nesromässa, Mia Schulz Wigelsbo 
och Anna-Karin Samuelsson. Anna 
Roos, tvärflöjt.

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

Morgonmässa eller -andakt
i Hyltebruks kyrka varje onsdag 

kl 9, med undantag för 2 
september, 14 november och 2 

december
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söndagen den 1 november
Alla själars dag – Vårt evig-
hetshopp
Femsjö kyrka – 16.00 Minnes-
gudstjänst, Josefin Dahlgren.
Victoria Strand, sång.
Färgaryds kyrka – 16.00 Minnes-
gudstjänst, Bo Lindbladh.
Landeryds kyrka – 18.00 Minnes-
gudstjänst, Mia Schulz Wigelsbo. 
Kyrkokören medverkar.
Långaryds kyrka – 16.00 Minnes-
gudstjänst, Mia Schulz Wigelsbo 
och Anna-Karin Samuelsson.
Kyrkokören medverkar.
Unnaryds kyrka – 18.00 Min-
nesgudstjänst, Josefin Dahlgren. 
Kyrkokören medverkar.

söndagen den 8 november
Tjugotredje söndagen efter 
Trefaldighet – Förlåtelse utan 
gräns
Femsjö kyrka – 14.00 Mässa, Bo 
Lindbladh.
Hyltebruks kyrka – 10.00
Familjegudstjänst, Bo Lindbladh. 
Barngrupperna och barnkörerna 
medverkar.
Långaryds kyrka – 18.00 Musik-
gudstjänst, Mia Schulz Wigelsbo. 
Kyrkokören framför Chilcotts 
Requiem, se s. 15.
Unnaryds kyrka – 10.00 Mässa, 
Mia Schulz Wigelsbo.

onsdagen den 11 november
Unnaryds kyrka – 9.00 Torg-
andakt.

söndagen den 15 november
Söndagen före Domssönda-
gen – Vaksamhet och väntan
Femsjö kyrka – 10.00 Mässa,
Josefin Dahlgren.
Hyltebruks kyrka – 14.00 Mässa, 
Bo Lindbladh.
Landeryds kyrka – 10.00 Sin-
nesromässa, Mia Schulz Wigelsbo.
Musikmedverkan.
Unnaryds kyrka – 14.00 Familje-
gudstjänst, Josefin Dahlgren. 
Torsdagklubben och Tonträffen 
medverkar.

söndagen den 22 november
Domssöndagen – Kristi åter-
komst
Femsjö kyrka – 10.00 Gudstjänst, 
Petter Bäckman.
Hyltebruks kyrka – 10.00 Guds-
tjänst, Josefin Dahlgren.
Tillsammanskören medverkar.
Långaryds kyrka – 18.00 Mässa.
Unnaryds kyrka – 18.00 Mässa, 
Josefin Dahlgren.

söndagen den 29 november
Första söndagen i Advent – 
Ett nådens år
Femsjö kyrka – 10.00 Gudstjänst, 
Josefin Dahlgren. Kyrkokören 
medverkar.
Färgaryds kyrka – 10.00 Guds-
tjänst, Bo Lindbladh. Körerna 
medverkar.
Landeryds kyrka – 10.00 Familje-
gudstjänst, Mia Schulz Wigelsbo. 
Körerna, Tisdagsklubben och 
Juniorerna medverkar. Kyrkfika.
Unnaryds kyrka – 18.00 Guds-
tjänst, Josefin Dahlgren. Kyrkokö-
ren medverkar.

söndagen den 6 december
Andra söndagen i Advent – 
Guds rike är nära
Femsjö kyrka – 16.00 Mässa, Bo 
Lindbladh.
Hyltebruks kyrka – 14.00 Fa-
milje-gudstjänst, Bo Lindbladh. 
Barngrupperna och barnkörerna 
medverkar.
Långaryds kyrka – 18.00 Julmusik 
med körerna med flera, Mia Schulz 
Wigelsbo.
Unnaryds kyrka – 10.00 Guds-
tjänst, Mia Schulz Wigelsbo.

Gudstjänster            

Gudstjänster på 
Malmagården och Höstro

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

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

Pilgrimsvandring
den 13 september

Vi vandrar vidare som pilgrimer 
i Guds vackra natur! Vi träffas 
i Långaryds kyrka kl 9 för 
enkel pilgrimsmässa dit alla, 
även den som inte vill vandra, 
är välkomna. Därefter vandrar 
vi mot Hokhult där vi äter vår 
medhavda matsäck och vandrar 
sen vidare för att så småningom 
hamna vid kyrkan igen. Ta med 
ordentligt med vatten och bra 
skor. Vi vandrar ca 15 km.

Daniel i lejongropen
- musikal i Landeryds kyrka

4 oktober kl 15
Övning kl 13. Alla är välkomna, 
antingen man är med i barn-
grupperna eller inte.

Kl 15 är alla välkomna att se 
och lyssna på oss!

Kontakta Mia eller Regina för 
information!

Fars dag i Femsjö
8 november

Mässa kl 14 och sedan berättar 
Gudrun Joelsson om Femsjö 
kyrka, om renoveringen på 
1940-talet och om sin fars 

medverkan vid denna.
Servering och lotteri.
Välkommen att fira
Fars dag i Femsjö!Lina Sandell Berg

musikgudstjänst
i Långaryds kyrka

25 oktober kl 18

Mia berättar om Lina Sandell 
bergs livsöde och vi sjunger några 

av de älskade psalmerna.

Efteråt blir det berättarafton i 
församlingshemmet.

Samarr. med 
Hembygdsföreningen
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Vad Gör en FörtroendeVald?

Fortsätter på nästa sida.

I förra numret av Senapskornet blev vi 
klara med de olika yrkeskategorierna 
i vårt pastorat. Nu fortsätter vi med 
alla ideella som är med och bygger 
våra församlingar. Först ut är kyrkans 
förtroendevalda. Karina Johansson, 
ordförande i Långaryds församlingsråd, 
berättar om hur Hyltebruks pastorat 
styrs och om varför hon har engagerat sig 
som förtroendevald.

Hur är beslutsorganisationen i 
Hyltebruks pastorat uppbyggd?

Hyltebruks högsta beslutande organ 
är kyrkofullmäktige. Detta väljs 
vart fjärde år genom direktval där 
alla kyrkotillhöriga i pastoratet som 
fyllt 16 år får vara med och rösta. I 
förra valet fanns fem listor att rösta 
på, både politiska och opolitiska. 
Kyrkofullmäktige sammanträder 
2-3 gånger per år och beslutar bland 
annat om budget och bokslut. 
Ordförande i Hyltebruks pastorats 
kyrkofullmäktige år 2014-2018 är 
Anna Roos.

Att utse ett pastoratskyrkoråd 
(det som förr kallades pastorats-
kyrkonämnd) är en av kyrko-
fullmäktiges första uppgifter. 
Kyrkorådet utgör pastoratets 
styrelse och det är de som ansvarar 
för att pastoratets verksamhet styrs 
mot uppsatta mål. Kyrkoherden 
i pastoratet sitter alltid med som 
ledamot i ett kyrkoråd. Hyltebruks 
pastorats kyrkoråd sammanträder 
en gång per månad och dess 
ordförande är Bo Gunnar Åkesson

För att underlätta kyrkorådets 
arbetsuppgifter har de utsett ett 
arbetsutskott (AU) som förbereder 
de frågor som sedan tas upp på 
nästkommande möte. Det kan 
vara frågor om investeringar, 
verksamhet eller något annat där 
ett beslutsunderlag behövs. När 
det gäller frågor om byggnader 
och personal  har vi dessutom 

tillgång till ”spetskompetens” i våra 
personal- och fastighetsutskott! 
Arbetsutskottet i vårt pastorat 
sammanträder normalt sett en gång 
per månad och dess ordförande är 
Bo Gunnar Åkesson.

Sist men inte minst så har pastoratet 
fyra församlingsråd, ett för varje 
församling! De väljs genom 
nomineringsmöten i samband 
med ordinarie kyrkoval. Dit kan 
alla röstberättigade i den aktuella 
församlingen komma med förslag 
på kandidater. Man behöver inte 
vara skriven i församlingen för att 
bli nominerad, men man måste bo i 
pastoratet. Utifrån de namnförslag 
som tas fram vid nomineringsmötet 
väljer pastoratets kyrkofullmäktige 
ut församlingsråd.

Man kan beskriva församlingsrådet 
som församlingens lokala styrelse 
och de ansvarar bland annat för 
församlingens gudstjänstliv och 
utveckling. Hur ofta församlings-
råden sammanträder varierar lite 
mellan församlingarna men 8-10 
gånger per år är nog det vanliga.

Ordförande i Färgaryd är Ingrid 
Ehde-Larsson, ordförande i Femsjö 
är Kerstin Brodin, ordförande i 
Unnaryd är Birgitta Åkesson och 

ordförande i Långaryd är jag, 
Karina Johansson.

Vad gör då en förtroendevald?

Som förtroendevald går man 
förstås på en hel del möten. Hur 
många de blir är beroende på vilken 
roll man har. Är man exempelvis 
bara med i kyrkofullmäktige så blir 
det 2-3 möten om året men är man 
som jag engagerad även i kyrkoråd, 
arbetsutskott och församlingsråd 
så blir det 3-5 möten per månad.

Inför varje möte skickar den 
aktuelle ordföranden ut en kallelse 
till oss ledamöter, där de punkter 
som kommer att tas upp finns 
med. I vissa fall får vi också 
ytterligare underlag för att kunna 
sätta oss in i den aktuella frågan 
inför en eventuell diskussion och 
efterföljande beslut.

Ibland är det lite svårare frågor där 
diskussionen kan bli lång med olika 
åsikter och meningar. Det kan bli 
både omröstning och votering 
innan frågan är avgjord. Det 
händer också att en fråga bordläggs 
till nästkommande möte för att den 
behöver utredas ytterligare. Men 
ofta är frågorna av enklare slag där 

Så här mysigt kan det vara när man är förtroendevald! Långaryds församlingsråd på 
förra årets julavslutning hemma hos Ylva i Norra Remma.
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mötets deltagare redan från början 
är överens om vilket som är bästa 
beslutet.

Det här låter väldigt tungt och 
tråkigt men oftast håller vi en 
lättsam ton med plats för både skoj 
och lite trams. Det gäller inte minst 
för Långaryds församlingsråd där 
jag är ordförande och där jag ibland 
får kämpa för att få ordning på 
mina tramsande ledamöter! (Som 
för övrigt är ett alldeles fantastiskt 
gäng med stort engagemang och 
hjärta för kyrkan!)

Som förtroendevald inom kyrkan 
är det förstås bra om man efter 
bästa förmåga försöker leva med 
i pastoratets verksamheter och 
gudstjänstliv. Jag tror det kan vara 
bra om man har något ytterligare 
engagemang i kyrkan, kanske som 
kyrkvärd, körsångare eller som 
deltagare i någon av våra grupper. 
Det gör att man får ökad förståelse 
för de behov som finns och hur vi 
bäst fyller dem.

Hur blir man förtroendevald?

Är du intresserad av att bli för-
troendevald är du alltid välkommen 
med, även om det dröjer till nästa 
kyrkoval innan du kan bli inröstad 
i något av våra beslutande organ. 
Fram till dess kan du komma och 
vara med i våra verksamheter för 
att lära känna anställda, frivilliga 
och nuvarande förtroendevalda. 
Då har du en bra grund att stå 
på när nästa mandatperiod startar 
och det kanske är din tur att vara 
förtroendevald!

Bästa sättet att bli förtroendevald 
i vårt pastorat är att kontakta 
någon av de nomineringsgrupper 
som finns i pastoratet. Du kan då 
komma med på någon av våra listor 
till nästa kyrkoval som hålls hösten 
2017. Behovet av människor som 
är beredda att ge av sin tid och sitt 

engagemang är alltid stort. Du är 
välkommen och du behövs!

Varför blir man förtroendevald?

I mitt fall halkade jag väl in lite 
på det berömda bananskalet. Jag 
började som suppleant i Långaryds 
gamla kyrkoråd (som nu ersatts 
av församlingsråd) någon gång i 
början av 2000-talet. Sedan gav 
det ena det andra och nu är jag 
med i samtliga beslutande organ i 
Hyltebruks pastorat.

Man blir nog inte förtroendevald 
för att få gå på en massa möten 
även om det underlättar en del om 
man tycker att det är lite roligt! 
Nej, förtroendevald blir man för 
att man bryr sig om kyrkan och 
dess verksamhet och för att tron på 
Jesus är något man vill dela med sig 
av till fler.

Man behöver inte känna att 
man måste kunna en massa om 
mötesteknik och olika politiska 
termer för att vara förtroendevald 
i vårt pastorat. Det är förstås bra 
om man kan räcka upp handen 
och sedan vänta på sin tur i en 
diskussion, men klarar man bara 
det så brukar det gå bra! I alla fall 
så har jag klarat mig hittills…

Till sist

Mitt engagemang som förtroende-
vald har fått mig att växa, både 
som människa och i min tro. Det 
har inneburit att jag fått träffa och 
lära känna en massa underbara 
människor som jag tidigare inte 
visste så mycket om.

Jag har fått lära mig saker om 
äkta hussvamp och försam-
lingsinstruktioner, om begravnings-
verksamhet och mässmusik! Och 
det har berikat mitt liv!

Karina Johansson

Fortsättning från föregående sida. Gemensamma 
ansvarslinjen...

... innebär att demokratiskt 
utsedda förtroendevalda till-
sammans med de som vigts 
till präst eller diakon ansvarar 
för församlingens liv. Bland 
annat syns detta genom att 
kyrkoherden är självskriven 
ledamot i kyrkorådet samt 
att någon präst är ledamot i 
församlingsråden. Det finns 
alltså en demokratisk linje och 
en ämbetslinje som tillsammans 
ska leda Svenska kyrkan.

Nominerigsgrupper i 
Hyltebruks pastorat

I vårt nuvarande kyrkofull-
mäktige är följande nominerings-
grupper representerade:

Alla tiders kyrka fick 24,09 % 
av rösterna och representeras 
av Bo Gunnar Åkesson, 
Margaretha Johansson, Thomas 
Larsson och Britt Johansson.

Arbetarepartiet - Socialdemo-
kraterna fick 22,22 % av 
rösterna och representeras 
av Krister Mattsson, Ove 
Gustafsson och Silva Hafström.

Femsjö kyrka i centrum 
fick 7,95 % av rösterna och 
representeras av Ann-Sofie 
Wahlström.

Gemensam framtid fick 13,10 
% av rösterna och representeras 
av Ove Benjaminsson och 
Anders Bertilsson.

Levande kyrka fick 32,63 % 
av rösterna och representeras 
av Helen Skoogh, Karina 
Johansson, Anna Roos, Aino 
Larsson och Rebecca Bäckman.
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Öppna kyrkor i 
Allhelgonatid
Den 30 oktober serveras det fika 
i våra kyrkor. Pausa en stund om 
du är på kyrkogården och gör fint 
vid graven. Vi har öppet 10–17 i 
Färgaryds, Långaryds, Landeryds 
och Unnaryds kyrkor och 13–17 i 
Jälluntofta. I Femsjö är det öppet 
kl 10–16.

Varmt välkomna!

höstens höjdpunkter

Förvandlingar
– från död till liv

församlingsfrukost med 
Göran Skytte i Landeryds 

församlingshem lördag den 
24 oktober kl 9.30

Vi börjar med att äta lyxig 
frukost tillsammans.

Sedan lyssnar vi till Göran 
Skytte, journalist, författare och 

förkunnare. Efter föredraget 
finns möjlighet att köpa Görans 

senaste bok.
Biljettpris: 100 kr

Anmälan senast 21 oktober 
till:

Helen Skoogh: 0371–403 27 eller
Karina Johansson: 072 527 25 82

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!

Höstens husförhör var inte 
bokade när Senapskornet 
gick i tryck, men håll utkik i 
predikoturerna och på affischer!

När du hör ordet ”bikt” tänker du 
kanske på biktstolar och katolska 
präster, men bikten finns faktiskt 
i Svenska kyrkan också. Bikten är 
för människan en väg till försoning 
med Gud och med sig själv i Kristi 
kyrkas gemenskap. Vi har en ritual 
som vi följer där den som biktat sig 
lämnar över sig och det man burit 
på i Guds händer och får höra 
försoningens och förlåtelsens ord.

Det kan låta väldigt stort med 
bikten och som om man måste ha 
begått stora synder för att kunna 
bikta sig, men så är det inte. Det 
kan helt enkelt vara så att man 
behöver hjälp med att lägga av sig 
något som man går och bär på och 

som hindrar ens relation till Gud, 
medmänniskan och en själv. 

Den som önskar bikta sig kontaktar 
någon av pastoratets präster. Alla 
präster har absolut tystnadsplikt, 
den upphävs alltså inte ens 
inför domstol, till skillnad från 
diakonens tystnadsplikt. Däremot 
håller båda präster och diakoner 
själavårdssamtal för dig som önskar 
ett sådant.

Varmt välkommen att höra av 
dig till någon av oss präster och 
diakoner.

Bikt
Hjälpa till i kyrkan?

Känner du att du vill engagera 
dig i kyrkan? Varmt välkommen 
att ta kontakt med församlingens 
präst eller diakon, så ser vi vad 
just du är intresserad av att göra. 
Bara fantasin sätter gränser. 
Kanske är du redan med och gör 
en massa i kyrkan men känner 
att du vill testa något annat, 
då går det självklart jättebra! 
Kanske vill du vara med i en 
gudstjänstgrupp som förbereder 
några av höstens gudstjänster 
i Långaryd och Landeryd 
tillsammans? Kontakta i så fall 
Mia!
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Kyrkskjutsar
Välkommen att åka kyrkskjuts! 
Ring till den som kör senast dagen 
innan gudstjänsten.

Långaryds församling
6 september: Viktor Börjesson
070 282 61 49
13 september: Elvi Fahlén 0371–402 46
20 september: Helen Skoogh
070 688 99 65
27 september: Aino Larsson
076 832 20 24
4 oktober: Birgitta Holmén 070 377 30 10
11 oktober: Elvi Fahlén 0371–402 46
18 oktober: Karina Johansson
072 527 25 82
25 oktober: Helen Skoogh 070 688 99 65
31 oktober: Birgitta Holmén
070 377 30 10
1 november:
Långaryd Elvi Fahlén 0371–402 46
Landeryd Jens Bøgglid 0371–460 09
8 november: Inger Andersson
0371–402 17
15 november: Viktor Börjesson
070 282 61 49
22 november: Karina Johansson
072 527 25 82
29 november: Jens Bøgglid 0371–460 09
6 december: Aino Larsson 076 832 20 24

Femsjö församling
6 september: Sören Bjärnborg
0371–630 49
13 september: Kerstin Brodin
0371–630 49
27 september: Åse Johansson
070 322 20 76
4 oktober: Lars Ström  0371–630 18
11 oktober: Gudrun Joelsson 0345-140 82
25 oktober: Kerstin Brodin 0371–630 49
30 oktober: Ragnhild Nöjd 0345–714 09
1 november: Kjell-Åke Källén
0345–120 90
8 november: Sören Bjärnborg
0371–630 49
15 november: Ingvar Bertilsson
0371–630 37
22 november: Åse Johansson
070 3 22 20 76
29 november: Ingvar Bertilsson
0371– 630 37

Heliga Trefaldighets söndag går 
enligt lokal tradition i Unnaryd 
under benämningen ”Röa söndan”. 
Denna söndag bjuder traditionen 
glad klädsel, gärna hembygdsdräkt. 
Många sådana skådades också i 
kyrkan i år då kyrkokören under 
ledning av Andreas Ahonen 
Welinder var i högform och bidrog 
till den högtidliga stämningen.

Just i år var ”Röa söndan” 
extra festlig eftersom Unnaryds 
församling hade glädjen att ta ett 
nytt altare i bruk. Det så kallade 
koraltaret i ek är ett gediget 
hantverk tillverkat och skänkt av 
Bertil Holmén som tidigare också 
tillverkat altare bland annat till 
Långaryds kyrka. Tanken med ett 
koraltare är att det ska fungera som 
en del av den förnyelse av kyrkans 
liv som uttrycker Gudsrikets rörelse 
genom tid och rum.

Fördelen med ett koraltare 
är att prästen kan tillreda 
nattvardsgåvorna vänd mot 
församlingen. Vi tänker att det 
kommunicerar bilden av en Gud 

som möter oss ansikte mot ansikte 
vilket också uttrycks genom att 
gåvorna tas emot stående. Altaret 
blir ett bord i församlingens mitt att 
samlas runt omkring. Önskemålet 
till Bertil Holmén gällde ett mycket 
enkelt altare, öppet så att man 
kan se rakt igenom det undertill 
och helt och hållet utan symboler. 
Det öppna bordet hör ihop med 
den transparens som vi tänker är 
avgörande för kyrkans trovärdighet 
och avsaknaden av symboler är ett 
uttryck för nattvardens enkelhet 
precis som vi sjunger i ps 396 ”en 
fattigmåltid, enkelt vin och bröd”. 
De nära och enkla uttrycken är en 
del av den andlighet vi vill odla i vår 
tid och i vår församling. Eftersom 
altaret är flyttbart möjliggör detta 
att fira nattvard på olika sätt vid 
olika tillfällen.

Vi i Unnaryds församling vill 
därmed uttrycka vår stora glädje 
och tacksamhet till Bertil Holmén 
för detta fina hantverk och för allt 
arbete han lagt ned därpå. Tack!

Josefin Dahlgren

Nytt koraltare i Unnaryds kyrka
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Juniorerna
Den 24 augusti startar juniorerna i 
Hyltebruk. Vi träffas i Hyltebruks 
församlingshem kl 17 och håller 
på till kl 18.30. Det blir fika, någon 
rolig aktivitet och andakt. Sedan 
fortsätter vi att ses måndagar i udda 
veckor. Ledare är Pia och Petter.

Musiklekis
Startar upp igen fredagen den 
4 september kl 15 i Femsjö 
församlingshem. Vi har upptakt 
med fika, sång och lekar. Senare 
på kvällen grillar vi. Sedan ses vi 
ungefär en gång i månaden. Ledare 
är Kristina och Petter.

Himlaskoj
Himlaskoj är för alla barn från 
åk 1 och uppåt. Vi träffas varje 
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. Vi 
börjar onsdagen den 26 augusti. 
Ledare är Pia och Petter.

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 25 
augusti.

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

Torsdagsklubben och
Tonträffen
Torsdagsklubben träffas varannan 
torsdag i Unnaryds församlingshem 
kl 15–17. Vi leker, pysslar och fikar. 
Kanske gör vi en liten utflykt. Och 
så firar vi andakt. Första träffen blir 
den 3 september.

Då börjar även Tonträffen, kl 
14–15, för barn från 5 år och 
uppåt. Vi lär oss sånger, leker med 
toner och rytmer och fikar. Övning 
varje vecka.

Ledare är Andreas och Petter.

Stor & liten
Varje tisdag i Unnaryds försam-
lingshem och varje torsdag i 
Långaryds församling (Landeryd 
jämna veckor och Långaryd udda 
veckor) kl 9.30–11.30 är föräldrar 
och barn välkomna till Stor & liten 
för att umgås en stund. Vi fikar, 
pysslar, leker och sjunger. Ledare 
är Petter, Mia och Anna-Karin.

Tisdagar i Landeryd
Tisdagar i udda veckor är det full 
rulle i Landeryds församlingshem. 
Programmet ser ut så här:

Juniorer (åk 4–6) 14.30–15.30.
Ungdomskör (åk 4 och uppåt) 
15.30–16.30
Barnkör 17–17.30
Efter kören startar Tisdags-
klubben som håller på till kl 19. 
Vi fikar, firar andakt, leker, pysslar, 
går ut med mera. Föräldrar är också 
välkomna. Ledare är Mia, Regina, 
Rebecca och Helen.

Start den 8 september. Lappar 
delas ut i Landeryds skola.

Barn och unGa
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Kyrkans Unga
Fredagen den 4 september startar KU 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 2015
Konfirmation i Färgaryds 
kyrka den 24 maj
Bakre raden: församlings-
assistent Pia Johansson, 
församlingspedagog Petter 
Bäckman, Hampus Bengtsson, 
Isac Alm, Eric Landgren, 
komminister Josefin Dahlgren, 
diakoniassistent Pär Petersson.
Främre raden: Sanna Jonasson, 
Evelina Andersson, Klara 
Gustavsson, Ida Sorjonen.

Konfirmation i Långaryds 
kyrka den 28 juni
Bakre raden: församlings-
pedagog Petter Bäckman, 
konfirmandfaddrarna Moa 
Lilja, Linn Nielsen och Elin 
Persson, kantor Andreas 
Ahonen Welinder.
Mittenraden: diakon Anna-
Karin Samuelsson, Hanna 
Söderberg, Anton Eliasson, 
Jonatan Etzold, Sebastian 
Lindegaard, Petronella Persson, 
komminister Mia Schulz 
Wigelsbo.
Främre raden: Wilma Montell, 
Carl Gustafsson, Wilma 
Söderberg, Samuel Kettil, Linn 
Ericson, David Norrman.

Vi startar nya konfirmandgrupper!
I höst startar vi nya konfirmandgrupper, främst för 
dig som är född år 2001. Vi pratar om livet och 
tron, leker och tävlar, fikar en massa och åker på 
läger.

Vill du vara med i någon av årets konfirmand-
grupper? Eller är du redan konfirmerad och vill 
vara med och hjälpa till med konfirmanderna?

Kontakta  i så fall församlingspedagog Petter 
Bäckman eller någon av prästerna Mia Schulz 
Wigelsbo och Josefin Dahlgren.
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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: 31 augusti, 28 september, 26 oktober och 
30 november.

Långaryds församlingskår
Församlingskåren träffas kl 19 i något av församlings-
hemmen en måndag i månaden. Vid varje tillfälle 
blir det ett program, fika och god gemenskap. Alla är 
varmt välkomna!

Barbro Håkansson: Barbro Håkansson från 
Smålandsstenar läser egna dikter, 7 september i 
Långaryd.
Integration och invitation: diakoniassistent Pär 
Petersson berättar lite om sig själv och mycket och 
integrationsarbetet i Hyltebruk, 5 oktober i Landeryd. 
Allhelgonatid: vi pratar om allhelgonahelgen och 
begravningsseder här och i andra länder, i Långaryd 
den 2 november. Ta gärna med foton och andra 
minnen.
Lucia med Landeryds skola: vi är med på skolans 
luciagudstjänst och träffas sedan i församlingshemmet. 
Se predikoturer för tid och datum.

3xT: Tjejer som Träffas och Trivs
3xT är för tjejer i alla åldrar. Vi träffas en gång i 
månaden för att umgås och ha trevligt. Varje gång har 
vi en programpunkt av varierande slag, vi fikar och 
avslutar med en andakt.

Platsen växlar mellan Landeryds och Långaryds 
församlingshem, men tiden är densamma: kl.19-21.

Följande tisdagar träffas vi under hösten:

25 augusti ”Hopp och lek” (Landeryd)
22 september Helena tipsar om böcker (Långaryd)
27 oktober Mat och prat (Landeryd)
24 november Adventsfest (Långaryd)

Bibelstudium
I Långaryds församlingshem träffas en bibelstudie-
grupp kl 19 följande måndagar:  21 och 28 september. 
Då handlar det om Uppenbarelseboken.  Varmt 
välkommen  till alla som är intresserade, både du som 
varit med innan och du som är nyfiken!

Hyltebruk har en bibelsamtalsgrupp som träffas och 
talar om kommande söndags bibeltexter. Den träffas  
i Hyltebruks församlingshem kl 14 följande torsdagar: 
3 september, 1 oktober, 29 oktober och 3 december.

Bibelsamtalsgrupp i Femsjö träffas kl 10 följande 
tisdagar: 8 september, 6 oktober, 10 november och 8 
december.

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: 19 augusti, 23 
september, 21 oktober, 18 november och på Olanders 
den 9 december.

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

Låt mina fötter få gå
På tisdagar (jämna veckor i Unnaryd och udda veckor 
i Landeryd) promenerar vi en runda på ca 45 min i vår 
vackra natur. Vi börjar kl 9.30 och efter promenaden 
fikar vi tillsammans. Innan vi bryter upp har vi en 
enkel andakt.

Promenadgruppen startar i Unnaryd den 1 
september och i Landeryd den 8 september.

Välkomna till Våra Grupper

TACK JENS!
Tack för alla dessa bibelstudiekvällar som du hållit i 
Långaryds församlingshem och ibland i prästgården! 
Mia och Anna-Karin samt alla som deltagit
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diakoni

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: 15 
september, 27 oktober och 24 november.

Våffelkaffe i Hyltebruk
Välkommen att njuta av nygräddade våfflor och god 
gemenskap i Hyltebruks församlingshem kl 14 följande 
onsdagar: 2 september, 30 september, 4 november 
och 2 december.

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: 10 september, 8 oktober, 12 november och 
10 december. (För program - se affischer!)

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 24 september, 
22 oktober och 19 november i Landeryds 
församlingshem kl 12.00. 

Internationellt fredscafé
Välkommen till en internationell mötesplats i 
Hyltebruks församlingshem. Vi träffas kl. 14-15.30 
varje fredag mellan 4 september och 18 december, 
med undantag för 30 oktober och 13 november.

Vi samtalar utifrån olika teman varje gång. Du får 
chansen att lära känna människor från olika delar 
av världen och nya svenskar får möjlighet att öva 
det svenska språket. Undrar du något, kontakta Pär 
Petersson.

Tack alla medlemmar!
Tack för att just du är medlem i Svenska kyrkan! Med 
din medlemsavgift bidrar du till att kyrkorna kan 
hållas öppna och fräscha som de kulturarv de är. Du 
stöttar även en organisation som på olika vis hjälper 
människor både här och i resten av världen. Kyrkan är 
en mötesplats för alla åldrar och erbjuder många olika 
verksamheter, som barngrupper, körer, bibelstudier 
och mycket annat, förutom alla gudstjänster av olika 
slag, allt från enkla sinnesromässor till stora pampiga 
musikgudstjänster. Genom ditt medlemskap gör du 
det möjligt för oss anställda att arbeta vidare med att 
sprida budskapet om Jesus och hjälpa medmänniskor 
på olika sätt! Vill du veta mer om vad din medlemsavgift 
används till, gå in på bloggen langaryd.blogg.se och 
klicka på fliken om medlemskap.

Kyrkrodd i Femsjö den 24 maj 2015.
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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: 8 september, 
29 september, 20 oktober, 10 november samt fredagen 
den 13 november. För info. kontakta Ann-Marie 
Friman Andersson, 0345-109 69.

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

Globala veckan
Har jorden råd med oss? 
Det skulle krävas mer än tre 
jordklot om alla människor i 
världen skulle leva som vi i 

Sverige. Temat för Globala veckan, som infaller 
15–22 november, är i år ”Jord att leva på”.

Det kommer vi att uppmärksamma på olika sätt 
i gudstjänsterna och under veckans samlingar. 
Programmet är inte riktigt klart när Senapskornet 
går i tryck, men det kommer att finnas affischer och 
foldrar med programmet.

En programpunkt är klar och det är sopplunchen 
i Landeryd den 19 november. Fokus står på 
klimatsmart mat och vi kommer därför att 
laga en vegetarisk soppa med ekologiska och 
närproducerade grönsaker från Livsnytergården i 
Fagerhult. Livsnytarna kommer också att vara med 
oss under lunchen och berätta om sin verksamhet 
och drivkraft.

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 ordnar skördefest 
med bazar lördagen den 10 oktober kl 14 i Landeryds 
församlingshem. Burseryds pensionärskör underhåller.

Hyltebruk kyrkliga syförening har missionsauktion 
lördagen den 14 november. Börjar kl 13 med andakt i 
Hyltebruks kyrka.

Unnaryds kyrkliga syförening har missionsauktion 
lördagen den 21 november kl 14 i Unnaryds 
församlingshem.

Långaryds norra syförening och Nissaryds kyrkliga 
syförening håller missionsauktion lördagen den 17 
november kl 14 i Långaryds församlingshem. Rebecka 
Josefsson och Regina Burton står för underhållningen.
Även i år kan man få en räkning och betala det man 
ropat in senare.

Bokcirkel
Under hösten kommer vi att ha en bokcirkel kring 
boken ”Himlen finns på riktigt” av författarna Todd 
Burpo och Lynn Vincent. Denna bok ger upphov till 
många tankar och funderingar kring livet efter detta.
Upplägget är att vi läser en bit hemma och sedan 
diskuterar detta tillsammans. Ledare är Mia och Anna-
Karin.
Är du intresserad av att vara med? Vi startar i 
Landeryds församlingshem den 23 september kl18.30–
20.30. Sedan ses vi följande datum under hösten: 21 
oktober, 10 november och 25 november. Vi bjuder på 
kvällsmacka!
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Långaryd-Landeryds kyrkokör
Kyrkokören träffas varje torsdag kl 19 med start den 
20 augusti i Långaryds församlingshem. Sedan växlar 
vi mellan Långaryds och Landeryds församlingshem. 
Kören medverkar vid ett antal gudstjänster, se 
gudstjänstschemat. Ledare är Regina Burton.

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

Femsjö kyrkokör
startar höstens verksamhet torsdagen den 3 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 25 augusti kl 19 i Hyltebruks 
församlingshem. Sedan är det övning varje tisdag. 
Körledare är Susanne Hirell.

Unnaryds kyrkokör
Kyrkokören övar i Unnaryds församlingshem på 
onsdagar 18.30–20 med start den 26 augusti, då vi 
samlas runt en eld med kniv och gaffel. Vi sjunger för 
det mesta fyra olika stämmor. Ring Andreas om du 
undrar något, till exempel var elden finns, eller hugg 
tag i någon körmedlem som du kanske redan känner.

Glory Gospel
Var med och sjung gospel! Övning kl 18 i Hyltebruks 
församlingshem varje torsdag med start den 3 
september. Ledare är Susanne Hirell.

musikVerksamhet

Så lyder inledningsorden i de requiem som framförs 
i kyrkor världen över. Många requiem som framförs 
idag har från början skrivits för att användas som 
själamässa, men senare verk som till exempel Bob 
Chilcotts Requiem har huvudsakligen varit konsertverk 
redan från början. Med texter från Missa pro defunctis 
och The Book of  Common Prayer har Chilcott (f  1955) 
komponerat en själamässa för kör, solister, orgel, flöjt, 
oboe, klarinett, horn och slagverk. Det är ett nyskrivet 
verk som uruppfördes i mars 2010 i Oxford, England.

Eftersom det i år är 30 år sedan Ingvar Johansson, 
Västbo orgelbyggeri, byggde om läktarorgeln i 
Långaryds kyrka vill vi förstås uppmärksamma detta 
lite extra! Denna orgel som saknar motsvarighet 
inom många mil får den här kvällen komma till sin 

rätt. Det vill säga med sina 34 stämmor, fördelade på 
tre manualer och pedal varav tre stämmor från 1828 
års orgel, leda oss i lovsång och tillbedjan. För det 
är faktiskt så; mässan och dess olika delar binder oss 
kristna samman i en unik gemenskap av tro, hopp och 
kärlek. Requiem som är latin betyder vila. Ett ord vi 
alla kanske behöver reflektera lite mer över.

Vi har en lång och fin körsångstradition i kyrkan och 
den 8 november kl 18.00 är det åter dags för Långaryd-
Landeryds kyrkokör att framföra ett större verk i 
Långaryds kyrka. Den här gången blir det Requiem 
av Bob Chilcott. Välkomna till en musikupplevelse 
utöver det vanliga!

Regina Burton, kantor.

”Giv dem evig vila Herre”



16

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

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

kyrkomusiker i Långaryd
Regina Burton
telefon: 0371–460 10
e-post: regina.burton@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

arbetsledare service
Jenny Andersson
telefon: 0345–197 32
e-post: jenny.k.andersson@svenskakyrkan.se

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

kontaktuppGiFter

Pastorsexpeditionen i Hyltebruk
Kyrkogatan 5, 314 31 Hyltebruk, telefon: 0345–197 40
e-post: hyltebruks.pastorat@svenskakyrkan.se
postadress: Box 4, 314 21 Hyltebruk
hemsida: svenskakyrkan.se/hyltebruk
Långaryds församlingshem
Stallvägen 12, 314 92 Långaryd, tel. 0371–461 01
Unnaryds församlingshem
Norra vägen 1, 310 83 Unnaryd, tel 0371–601 23










