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K A L E N D A R I U M 
LÅNGARYD/LANDERYD DECEMBER 2015-FEBRUARI 2016
5/12 kl. 14-18
Julbasar i Nyarps bygdegård med luciatåg och 
julallsång, se annons på nästa sida.

6/12 kl. 19
Julmusik med kyrkokören, Gislaveds  kyrkokör och 
Gislaveds kammarorkester 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.

13/12 kl. 15
Luciagudstjänst i Landeryds kyrka.

20/12 start kl. 17-17.30
Tomtesmyg, start på Linnehov. Medtag önskelista 
till tomten.

24/12
10.00 Krubbgudstjänst i Långaryds kyrka
23.30 Julnattsmässa i Landeryds kyrka. Kyrkokören 
sjunger.

25/12 kl. 5
Julotta i Långaryds kyrka. Julottegruppen sjunger.

6/1 kl. 15
Musikgudstjänst med julönskesånger i Landeryds 
kyrka.

10/1 kl. 15
Dansas julen ut vid granen i centrum i Landeryd. 

22/1 kl.
Fritidsgård för hela familjen i Nyarps bygdegård.

27/1 kl. 14.30
Underhållning på Höstro. Dragkrokarna spelar och 
sjunger. Fika 20 kr.

28/1 kl. 12
Sopplunch i Landeryds församlingshem, 40 kr.

31/1 kl. 15
Familjegudstjänst med dopfest och clownbesök i 
Landeryds kyrka.

7/2 kl. 10
Musikandakt och körcafé i Långaryds 
församlingshem.

8/2 kl. 18
SPF Seniorerna. OBS Nyarps Bygdegård.
Årsmöte, parentation, fika, underhållning.

10/2 kl. 14.30
Underhållning på Höstro. Dan Eriksson sjunger allt 
från Bellman till Elvis. Fika 20 kr

19/2 kl.
Fritidsgård för hela familjen i Nyarps bygdegård. 

21/1 kl. 11
Musikgudstjänst med Mats Nyström m fl i Långaryds 
kyrka. Sopplunch efteråt. 

24/2 kl. 14.30
Underhållning på Höstro. Bengt-Åke Andersson 
spelar och underhåller. Fika 20 kr.

24/2 kl. 18.30
Filmafton i NTO-gården, Långaryd. Bertil visar 
gamla och nya filmer. Servering.

25/2 kl. 12
Sopplunch i Landeryds församlingshem, 40 kr.

14/3 kl. 18 
SPF Seniorerna. OBS Nyarps Bygdegård.

18/3 kl.
Fritidsgård för hela familjen i Nyarps bygdegård.

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

Välkommen på gympa!
På söndagar mellan 18.00-19.00 
är vi på Landeryds skolgård eller i 
gympasalen beroende på vädret. 
Vi tränar cirkelträning och varvar 

kondition med styrka. Kostnaden är 
medlemskap i Landeryds GOIF (100 

kr/år/fam) samt 20kr/gång. 
Välkomna att komma

och träna med oss!

Gympa i Nyarps bygdegård
Start den 12 januari kl. 19,

sedan varje vecka.
Alla är välkomna, både killar och tjejer.

Ledare är Leena Bäckman och
Rosie Robertsson.

Buggkurs i
Världens Släktbygd!

Fortsättningskurs i bugg

Under sex söndagar 10/1-14/2 kl 15-17 
hålls fortsättningskurs i bugg i Nyarps 
Bygdegård. Kursen vänder sig till dig 
som gått nybörjarkurs eller har lite 

dansvana sedan tidigare.

Ledare för kursen är Magnus och Camilla 
Petersson, Landeryd. Magnus är utbil-
dad instruktör via Svenska Sportdans-

förbundet och har hållit kurser under tio 
års tid och själv tävlingsdansat.

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

sysselsättning i Bygdegården.

Kursen kostar 300 kr för alla sex tillfäl-
lena eller 70 kr/gång. Skolungdomar 

betalar 100 kr för hela kursen eller 20kr/
gång. Fika finns tillförsäljning.

Välkomna!
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L E D A R E N 
Låt oss tända våra adventsljus
Text: Birgitta Holmén

Se, din hembygd dig hälsar
från dalgång och lid,
medan vindarna sveper 
i tonande glid
kring skogar och sjöar och byar!
En befriande glädje av lycka och lust
liksom lyfter din längtan
mot morgonens kust
på rosiga soltändningsskyar . . .

Versraderna är hämtade ur Pelle 
Nävers dikt ”Till en glesbygdsbonde”. 
Raderna har dykt upp i mitt minne 
flera gånger nu i höst under mina och 
Zitas promenader i skog och mark. Vi 
har ju haft en underbart fin höst som 
faktiskt gett dessa känslor inför natu-
rens skönhet - man blir glad ända in i 
själen.

Jag känner en djup tacksamhet för 
turen att ha fått växa upp och leva mitt 
liv här i denna bygd och detta land. 
Denna växling av årstider som samt-

liga har sina fördelar och ger så många 
fina upplevelser.

Kanske tänker man extra mycket på 
det nu när man dagligen får ta del av 
hur så många människor måste lämna 
sin hembygd för en framtid i ett okänt 
land. Hur detta känns kan vi bara ana.

Vi känner väl alla en djup oro inför 
framtiden när nu krigens och flykting-
arnas fasor når oss via nyheterna. Men 
förstår vi hur det är att vara tvungen att 
lämna allt och fly – vi som bor i ett land 
som haft fred i mer än 200 år?

Låt oss nu tända våra adventsljus 
och gå det nya året till mötes med 
hoppet att förnuftet ändå skall segra 
över onskan.

I detta nya nummer av SOCK-
ENBUDET kan du ta del av vad som 
händer här i ”socknen” de närmaste tre 
månaderna. Andra lördagen i advent 
har vi Julbasaren i Nyarps bygdegård 
med Lucia, julsånger mm och på sön-

dagen Kyrkokörens julkonsert. Så strax 
innan julen är här blir det Tomtesmyg 
i Landeryd och lite annat pyssel. Sedan 
är vi nog i stämning för att fira jul och 
nyår.

Det nya året har mycket att bjuda för 
den som vill deltaga i gemenskapen.  
Framåt sommaren får vi åka på Nyarp-
släger, fira Långaryds kyrka som invig-
des i augusti för 200 år sedan. Tätt där-
efter blir det Långaryds marknad och 
sedan Tågdagarna i Landeryd, så se till 
att du har gott om tid runt månadsskif-
tet augusti-september.

Nästa nummer av SOCKENBUDET...
...kommer i månadsskiftet februari-mars 
och sträcker sig någon vecka in i juni. Skriv 
gärna egna texter! Allt material måste vara 
redaktionen tillhanda senast den 31 
januari.
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B Y G D E P R O F I L E N  –  R I C K Y  B U R T O N
Text: Iris van der Kruijssen
Foto: Malin Kettil

När jag skulle intervjua Ricky någon 
gång i början av november visade det 
sig att han var sjuk. Och snart förstod 
jag att detta inte var en mansförkylning 
utan ett riktigt virus som dessutom 
hade satt sig på stämbanden. Efter 
att Ricky hade sjungit solo (för första 
gången på 15 år!) i Långaryds kyrka var 
det inte mycket av rösten kvar, men vi 
lyckades genomföra intervjun ändå! I 
en härlig röra av barn, matlagning och 
pianolektioner (som Ricky älskar) satt 
vi hemma på Nyby och Ricky berättade 
om sitt liv.

Musik
Ricky växte upp på ett berg i Upper 

Cwnbran (låter som Kummbränn), en 
liten stad (efter brittiskt mått) i Wales. 
Att där är mycket vackert kan jag själv 
se på en bild av en snötäckt vy som 
hänger i matsalen. Ricky var ensamt 
barn och sedan hans mamma dog när 
han var tio år bodde han tillsammans 
med pappa Ron.

Som barn var Ricky bångstyrig. Han 
ville hemskt gärna göra rätt, men kunde 
inte låta bli att göra fel. I den lantliga 
omgivningen var musik närvarande 
överallt. Framförallt i mamma Judiths 
släkt spelades många instrument och 
mormors far grundade manskören 
som finns än idag. Fastän det var coun-
try och western som spelades mycket 
hemma tog Ricky orgellektioner från 
åtta års ålder. Som 14-åring började 
han ackompanjera manskören som 
bestod av 80 gubbar. Sedan Ricky börjat 
på Comprehensive School (högstadiet 

och gymnasiet) fanns ingen återvändo 
från ett liv i musikens tecken. Där fanns 
nämligen en superduktig och engage-
rad musiklärare. Varje lunchrast gick 
åt till att öva med skolkören. Här bör-
jade kärleken för körmusik i den eng-
elska traditionen (det vill säga mycket 
a cappella) blomma. Ricky hade även 
en konsertpianist som pianolärare och 
en operadiva som sånglärare. Många 
av Rickys klass- och skolkamrater har 
blivit skickliga musikanter utspridda 
över hela världen. För att kunna få 
orgellektionerna och kunna åka iväg 
med kören behövdes mycket pengar 
som Rickys pappa arbetade hårt för att 
skaffa.

Kärlek
Efter gymnasiet lockade konserva-

toriet. För att komma in på konser-
vatorium i Storbritannien krävdes det 
dock att man gjorde audition som kos-
tade 40 pund. Rickys pappa hade bara 
råd med en sådan audition, som Ricky 
gjorde hos Birmingham Conservatoire 
som ligger ett par timmar ifrån Upper 
Cwmbran. Som tur var kom 17-åriga 
Ricky in. Han läste den klassiska sång-
linjen och piano i fyra år.

Efter studierna jobbade Ricky som 
sångare och som musiklärare på en 
skola. Där börjar händelseförloppet 
som gör att vi kan ha Ricky som byg-
deprofil här idag. Konservatoriet hade 
nämligen ett utbytesprogram som 
gjorde att många svenska studenter 

läste på skolan.
En dag år 1999 när Ricky skulle ut 

och handla stötte han på en svensk 
tjej som han kände. Hon letade efter 
husrum tillsammans med en ny svensk 
tjej (Regina!). Nästa dag råkade han 
träffa Regina igen vid posten. Då var 
det kört. Hon var snygg, hade vackra 
ögon och var lite kaxig. Ricky bjöd 
på fika. Sedan dess har de varit ihop. 
Ricky var inte riktigt säker om det 
var så det hände, så det skulle man ju 
kunna passa på att fråga Regina om vid 
något tillfälle.

De bodde ihop i Birmingham ett tag. 
Men efter att ha pluggat i Birmingham 
i två år blev Reginas hemlängtan för 
stor. Så då var valet att följa med henne 
till Sverige eller stanna kvar. För Ricky 
var flytten till Sverige något naturligt. 
De hade hälsat på Reginas föräldrar 
i Västra Götaland varje lov. Hemma 
i Birmingham hade han börjat prata 
svenska med Regina, som svarade på 
engelska.

De flyttade till en lägenhet i Regi-
nas hemort. Efter ett halvår kunde han 
börja vikariera som sångpedagog och 
kyrkomusiker. Han hade hållit i körer 
när han pluggade så det var inget nytt. 
Regina jobbade på dagis och som för-
samlingsassistent. Ricky började efter 
ett tag lessna på att vikariera och sökte 
kyrkomusikertjänsten i Långaryd. 
Han fick inte tjänsten, men som tur är 
kunde han söka tjänsten en gång till. 

Ricky Burton
Ålder: 39
Familj: frun Regina och två barn - 
Amy och Liam
Husdjur: hunden Bamse, husets 
busfrö
Utbildning och yrke: BMus(Hons), 
Kyrkomusiker
Intressen: musik är en livsstil, 
fiska, traktorer (“Vad gör du 
med traktorer?“ frågade jag. 
“Jag skapar behov“ svarade han 
förnärmad.)
Vem vill du läsa om i nästa 
nummer: Svea i Håknaryd

Fortsätter på nästa sida.
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Och då fick han den! Nu var det Regi-
nas tur att följa med.

Långaryd
De flyttade till Nissaryd först, lärde 

känna stolligt, bra folk. Efter stormen 
Per cyklade de till Nyby med hunden 
Mose för att se hur läget var där. Och 
plötsligt stack en gubbe upp huvudet 
över häcken och frågade om Ricky 
och Regina inte ville köpa deras hus. 
Gubben var Börje, den gamle magis-
tern och huset bor de i än idag. Vad 
mer är, de tänker stanna här resten av 
livet.

För det första så älskar Ricky att bo 
på landet. Som liten grabb hjälpte han 
till på en bondgård, och gjorde allt för 
att någon gång få köra traktorn. Senare 
hjälpte han Reginas pappa med mån-
skensjordbruket. Plöjde, högg ved. 
Han skulle inte vilja bo i en stor stad.

För det andra är Långaryd stäl-

let där Ricky känner att han genom 
jobbet hade världens bästa ingång i 
världens bästa församling och att han 
och Regina känner sig som ur-bybor 
i både Långaryd och Landeryd. Han 
säger att det känns som att var han än 
är i Långaryd så skulle han kunna bli 
bjuden på kaffe och det är den öppen-
hjärtiga känslan han gillar. Kyrkokören 
ligger också nära hjärtat. Rickys grund 
som musiker är den engelska körtradi-
tionen och här i Långaryd kunde han 
leda kören till att göra saker som man 
kanske inte trodde skulle vara möjligt.

 Det var möjligt, men det krävde ett 
otroligt engagemang. Allt detta visades 
ännu en gång när Ricky och Regina 
gifte sig år 2008 efter att Regina hade 
friat (det var ett skottår). Han kommer 
inte ihåg hur hon friade men att han 
sa ja direkt minns han. Att det var år 
2008 vet han för att det står i ringen. 
Efter den fantastiska vigseln i kyrkan 

hade de tänkt samlas hemma. Men de 
hade inte räknat med kyrkokören. Så 
det blev en redig gammaldags byafest 
i bygdegården i stället. Det kom fruk-
tansvärt mycket folk som bara tyckte 
det var roligt. Det visades bilder på 
Ricky när han var liten, som gjorde att 
tårarna rann hos honom.

Och sist men inte minst skulle Ricky 
inte kunna tänka sig en annan plats i 
världen för barnen att växa upp i.

Framtiden
Det finns förhoppning och tro hos 

Ricky att allt det fina arbetet som görs 
för att göra vår del av kommunen till 
ett attraktivt område får fortsätta, för 
det är livsnödvändigt. Det finns också 
många musikaliska tankar och dröm-
mar. Såklart det viktigaste är att famil-
jen mår väl. Snart fyller Ricky 40, så 
den största önskan för framtiden är 
ändå en BM 350 i nyrenoverat skick i 
40-årspresent.

Fortsättning från föregående sida.

Den här vackra stenmuren ligger 
mitt emot Landeryds skola. Och det 
har den gjort i ungefär hundra år.

Jag träffar Pelle Johansson, Hylte-
bruk, i Landeryds församlingshem för 
att prata om stenmuren. Pelle har med 
sig fikabröd och vi småpratar om allt 
mellan himmel och jord. Men det är 
för att prata om stenmuren vi är där. 
Stenmuren som Pelles morfar David 
Stenberg byggde i början av 1900-talet. 
David var född 1873 i Applaryd. När 

han var 18 år reste han, som så många 
andra svenskar över Atlanten för att 
arbeta och tjäna pengar. Han kom till 
Kalifornien och där stannade han i 
nästan 15 år. Sedan kom han hem ett 
år innan han återvände till USA i tre år.

I oktober 1910 kom han hem för 
gott och bosatte sig på Norrhaga i 
Linnås. Efter några år gifte han sig och 
paret bodde på Norrhaga tills de flyt-
tade därifrån år 1918. Så småningom 
kom de att bosätta sig i Hyltebruk. Det 

var alltså någon gång mellan 1910 och 
1918 som David byggde stenmuren.

När vi har fikat färdigt åker Pelle 
och jag för att titta på stenmuren. Den 
är hög och bred. Stadig. Pelle säger att 
han brukar åka och hälsa på stenmu-
ren ibland. Och det är något visst med 
gamla stenmurar! Det finns en trygg-
het och ett lugn hos dem. Kanske borde 
vi alla åka och hälsa på en stenmur 
ibland?

Stenbergs bergfasta stenmur
Text och bild: Petter Bäckman

Stenmuren med Norrhaga i bakgrunden.
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På Hembygdsgårdens dag i Jans-
bergs Hembygdspark den 2 augusti 
förevisade Bertil tjärbränning. Här 
beskriver han tillvägagångssättet. Bil-
derna är tagna vid detta tillfälle. 

I nästan varje by fanns förr en tjär-
bränna, som nog mest var för husbe-
hovsbränning av trätjära. Platsen för 
tjärbrännan var oftast i en liten slutt-
ning. Den bestod av en något skålad, 
meterstor, 10-20 cm tjock, sten med 
ett genomgående hål i mitten, upplagd 
på murade kantstenar med plats under 
för ett uppsamlingskärl.

Tjärveden finhöggs och packades 
tätt i en järngryta c:a 50 cm i diameter. 
Därefter lades grytan med öppningen 
nedåt på stenen och grytkanten täta-
des noggrant mot stenen med eldfast 
lera. Vanlig ved staplades på och runt 
grytan, sedan tändes veden på. Av 
värmen som då bildades rann tjäran ur 
tjärveden ner genom hålet i stenen till 
ett uppsamlingskärl under.

Det var viktigt att tätningen runt 
grytkanten var noggrant gjord så ingen 
eldslåga kom in till tjärveden. Tät-
ningen gjorde också att all tjära kunde 
rinna ner genom hålet.

Av en sådan här bränning kunde 
man få någon liter tjära, beroende på 
hur bra tjärveden var. 

Tjärved
Tjärved bildas på tallar som blivit 

skadade på stammen. Då kan en rost-
svamp som heter törskatesvamp få 
fäste och på det skadade stället bildas 
då tjärveden. Tjära heter också töre, 
därav namnet törskatesvamp. Bildan-
det av tjärved kan vara trädets sätt att 

TACK...
Karl-Gustav Lindbäck

För allt ditt arbete med våra 
Torp och gårdshäften och i 
synnerhet det senaste häftet 
om Nyby skola.

Långaryds 
Hembygdsförening

skydda sig mot svampens spridning. 
Stam och grenar ovanför ”tjärslaget” 
dör men under växer grenar och trädet 
vidare.

Förr fanns det mycket tjärslag på 
tallar som man kunde ta till vara, men 
nu finns här i trakten nästan ingen tall 
kvar.

Tjärdalar
Det brändes också tjära i större 

omfattning i tjärdalar. Rester av tjärda-
lar som jag vet om finns i Fängsjö, Vare 
i Unnaryd och i Hökhult i Femsjö. Den 
i Hökhult är ovanligt fin med stensatt 
botten.

Tjärdalen är en ca 10 m lång skål-
formad fördjupning nedför en back-
sluttning. Tjärved fick man från gamla 
stubbar av furor, som är det gamla 
namnet på tallar.

Vid tjärbränning lade man först 
ett lager med granbark i dalen. Därpå 
lades längsgående stänger som i ned-
ändan mynnar mot en ihålig upp-
samlingsstock. Genom stocken rann 
sedan tjäran vidare till en tunna. Stub-
barna med tjärved finhöggs och lades 
på stängerna, mer än en meter högt. 
Veden täcktes sedan med granris och 
jord. Enligt gammal beskrivning tre 
fingerbredd tjockt med jord.

Tjärdalen tändes genom att föra 
in en brinnande lunta. Sedan var det 
noga att reglera lufttillförseln, för 
veden fick inte brinna med öppen låga. 
Den skulle bara utveckla värme så att 
tjäran rann ut från veden. Detta kallas 
torrdestillation. Bränningen tog några 
dagar. Av en sådan stor bränning blev 
det flera tunnor tjära.

Tjära på export
Mycket tjära exporterades till 

Europa där den, liksom i Sverige, 
användes vid skeppsbyggnad och rep-
slagning. Det var stora mängder som 
exporterades redan på 1500-1600-
talen.

I början av 1800-talet exportera-
des 100.000 tunnor årligen. Det var 
då, efter järn och koppar, den största 
exportvaran från Sverige. 

H I S T O R I S K  T I L L B A K A B L I C K 
Tjärbränning på gammalt vis
Text: Bertil Holmén
Foto: Birgitta Holmén



7

När någon dött förr i tiden för-
varades kistan med den döde mesta-
dels i ett utrymme i något uthus som 
ställdes väl i ordning eller ibland inne 
i hemmet. Även om begravningarna 
förr oftast skedde ganska snart efter 
dödsfallet kunde detta sommartid ge 
besvärande lukt. Under 1900-talet 
inrättades det särskilda gravkapell 
där temperaturen kunde hållas någor-
lunda låg.   

Bisättning kallas det när kistan med 
den döde förs till gravkapellet i väntan 
på begravning senare. Där hölls då, i 
kretsen av de närmaste, en liten andakt. 
Ibland medverkade en präst.

Före gravkapellens tid gjordes 
bisättning sommartid på ett annat 
sätt. En eller ett par dagar efter döds-
fallet grävdes graven på kyrkogården 

där kistan sänktes ner och en enkel 
andakt hölls. Sedan ställdes en lång 
trätrumma, något avsmalnande ned-
till, på kistlocket och graven östes igen 
med trumman stående kvar med ett 
trälock på.

Vid begravningen kommande eller 
nästkommande söndag kunde prästen 
under jordfästningsakten ösa de tre 
skovlarna jord, som ingår i ritualen, 
genom trumman ner på kistlocket. 
Sedan sattes en järnstång genom hålen 
i trumman som drogs upp och hålet 
kunde fyllas igen.

En variant som förekommit i Lång-
aryd var att när kistan sänkts ner i 
graven, fylldes den inte igen utan några 
bräder lades över. Vid jordfästningen 
senare togs bräderna bort så graven var 
helt öppen.Så här såg trätrumman ut. Denna trumma är nygjord 

för att visa hur de såg ut och förvaras i Tiondeboden. 

Bisättning
Text: Bertil Holmén Bild: Birgitta Holmén

Vekastapräst
Text och teckning: Bertil Holmén. 

På den tiden när den döde för-
varades hemma på gården hölls det 
utfärdsbön på begravningsdagen 
innan kistan fördes till kyrkan.

Vid begravning under kallare årstid 
var det samling tidigt på morgonen 
i ”sorgehuset”. Innan avfärden till 
kyrkan gjordes utfärdsbön, men präs-
ten var inte med då. Den gjordes i stäl-
let av någon annan betrodd man, en 
”vekastapräst” som höll ett litet tal och 
en psalm sjöngs. 

Uttrycket vekastapräst kommer sig 
av att kistan med den döde kanske var 
förvarad i vedboden och platsen utan-

för vedboden där man högg veden 
kallades för ”vekasten”.

Så sjunger vi i psalmen Härlig är jorden. 
Detta får oss att tänka på vikten av att 
till kommande generationer lämna 
över minnen av gångna tiders traditio-
ner och tänkesätt. Hur skall de annars 
kunna få förståelse för hur tidigare 
generationer tänkte och tyckte? Histo-
rikern Alf Henriksson skriver:

Den kan inte blicka framåt
som inte kan blicka bakåt.
Den sörjer illa för barnbarn
som saknar intresse för farfar.
Den vet föga om rummet

som inte har känsla för tiden.
Den tänker föga på andra
som blott lever här och nu.

En som tänker i dessa banor är Bertil 
Holmén i Nissaryd. Under de senaste 
åren har han ägnat massor av tid till 
att teckna ner minnesbilder från både 
sin egen och sina föräldrars levnadstid. 
Även det han hört berättas kring sina 
far- och morföräldrar och andra hän-
delser.

En del av detta har vi i SOCKEN-

BUDETS redaktion fått del av och 
publicerat. Här kommer fler minnes-
bilder men det är ibland inte så lätt att i 
text beskriva vissa föremål. Är man då 
Bertil Holmén så löser man problemet 
genom att tillverka det som är svårt 
att beskriva och som inte längre finns 
något kvar av. Här bredvid ser vi en 
sådan lösning. En atrapp på en trumma 
som användes vid bisättningar på kyr-
kogården. Den finns nu att beskåda i 
Tiondeboden.

Tidevarv komma, tidevarv försvinna,
släkten följa, släktens gång...
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I mitten av januari 1936 kom jag, sju 
månader gammal, med mina föräldrar 
till Långaryd. Pappa Carl Albemark 
hade på hösten 1935 valts till kyrko-
herde i pastoratet och han skulle nu 
tillträda sin tjänst. Mamma Margit som 
var folkskollärare började sitt arbete 
lite senare. Vi kunde inte genast flytta 
in i prästgården eftersom den reno-
verades och tillfälligt skulle vi bo hos 
handlanden Granath på Nyby. Präst-
gården skulle få centralvärme i stället 
för alla kakelugnar som dittills värmt 
upp det stora huset med dess 15 rum 
utöver kök och hallar.

Jag har ju inga egna säkra minnen 
från mina tidigaste år i prästgården 
och kan bara referera till andras berät-
telser. Till hjälp i huset hade vi ett 
hembiträde, som bodde i jungfrukam-
maren i husets södra del, dit man kom 
upp via en brant kökstrappa, som kall-
lades Jakobs stege.

Jul i isolering
Jag tillbringade jularna i prästgården 

till och med julen 1965 med undantag 
för julen 1942, som inföll mitt under 
brinnande världskrig och i extrem 
kyla. Dagen före julaftonen tvingades 
min yngre bror Lars och jag till följd av 
scharlakansfeber åka till en epidemi-
sjukstuga i Unnaryd, där vi isolerades. 
Min yngste bror Christer, som var ett år 
klarade sig från att bli smittad. För min 
del blev vistelsen där rätt långvarig då 
jag fick difteri, tuberkulos och huvud-
löss. Det säger något om den tidens 
sjukvård och det var för oss två pojkar 
ganska skräckfyllda dagar. Vi fick inte 
ta emot besök av våra föräldrar. En 
glädjespridare var Pelle i Yaberg, som 
också var patient.

Julhelgen i en prästgård präglas 
bland annat av alla gudstjänster som 
prästen ska hålla under jul- och nyårs-
helgerna. Men för den tidens prästfru 
var julen också en utmaning. Präst-
paren skulle representera på olika 
sätt. Pappa var i verksamhet mer eller 
mindre varje dag. Utöver Långaryds 
kyrka fanns fem andra kyrkor och 
fyra präster sammanlagt delade på att 
tjänstgöra där. Pappa gjorde en del 
besök hos gamla och ensamma. Som 
jag minns det var han inte särskilt 

stressad men han satt mycket vid sitt 
skrivbord och förberedde sig.

Prästfru, lärare och husmor
I köket styrde mamma med van 

hand. Redan innan hon slutat skolter-
minen och satt alla betyg planerade 
hon för julfirandet. Hon var uppvuxen 
på en bondgård i Västergötland och 
hade sin barndoms julfirande i minne 
när det gällde maten. På 1940-50-talen 
fanns det på landet inte som nu till-
gång till ”färdigmat” och julmaten var 
därför mest hemlagad. Trots krigsårens 
ransoneringar rådde det inte någon 
svår brist på livsmedel, men självfallet 
var det begränsningar. Apelsiner och 
bananer kunde importeras först efter 
krigsslutet 1945.

Kaffe fanns även om det talades 
mycket om surrogat. Mamma gjorde 
leverpastej och stoppade julkorv. Jag 
minns att jag vevade köttkvarnen och 
fyllde fjälstren med korvsmet. Det 
var spännande. Den torkade lutfisken 
köptes och lades i blöt i soda och släckt 
kalk på Annadagen den 9 december, 
varefter man i god tid före jul sköljde 
ur luten och det var viktigt att detta 
gjordes omsorgsfullt. Julskinka hörde 
alltid till och den koktes dagen före jul-
afton och griljerades. Skinkspadet var 
sedan bas för dopp i grytan på julafton.

Vi pojkar fick oftast efter anvisning 
hämta en julgran i prästgårdssko-
gen och prästgårdsarrendatorn Oscar 
Carlsson var generös med att sätta upp 
julkärvar. Under julgranen hade vi en 
julbock i halm och framför ytterdör-
rarna låg granris.

Jul på 1940-talet
Jag har sporadiska minnen av krigs-

vintrarna på 40-talet. I många famil-
jer fanns finska barn som evakuerats 
till Sverige för att komma bort från 
striderna i Finland. Det var dessa år 
mycket snö och kallt och man såg släd-
skjutsar på vägen. Någon jul kunde 
man se folk åka släde till julottan och 
det fanns kyrkstallar, därav namnet 
Stallvägen på vägen som går förbi 
kyrkan och prästgården. Bilar fanns 
men de var inte många. Pappa hade 
fått lämna ifrån sig bilhjulen till mili-
tären och bilen stod uppallad i garaget. 

Det var gengas som drev bilarna. Den 
var farlig och många olyckor inträffade 
till följd av kolmonoxidförgiftning. 
Krigsåren innebar mörkläggning och 
jag minns att ortens fjärdingsman, den 
tidens lantliga polis, kontrollerade att 
det inte lyste från fönstren. Julfirandet 
dessa år påverkades självfallet av oron 
i världen och de vuxna lyssnade inten-
sivt på utsändningarna i radio.

Bak och stök
Mamma tyckte om att baka, både 

lussekatter och annat vetebröd, och 
hon gjorde alltid en mängd olika små-
kakor och naturligtvis pepparkakor. 
Hon hade ett pepparkaksrecept som 
min fru har anammat och hon anser att 
det slår det mesta. Detta med julkakor 
var en stor sak eftersom man ofta bjöd 
på kaffe i prästgården. Sålunda blev det 
till exempel tradition att kyrkobetjä-
ning och andra fick kyrkkaffe efter jul-
ottans slut. Det smakade särskilt gott 
eftersom julottan alltid började kl 5, 
och många då hade haft rätt lång väg 
till kyrkan. Långaryds församling är ju 
stor till ytan.

Vi hade ofta gästande släktingar 
från Göteborg och Lund. Utrymme 
fanns att hysa dem. Det var ju trevligt 
och stämningsfullt att vara många vid 
julbordet och de ville gärna fira jul på 
landet.

Liksom för de flesta husmödrar så 
var det mamma som stod för det mesta 
av julförberedelserna och hon var inte 
sällan trött efter skolterminen. Utöver 
läraruppgifterna var hon som prästfru 
engagerad i mycket och ett stort stöd 
för pappa i hans arbete. Hon ville att 
prästhemmet skulle vara öppet.

Vår julafton
Julaftonen började ändå med att 

mamma gick runt och bjöd på kaffe på 
sängen med kakor. Det skulle vara så 
tyckte hon. Sedan deltog vi i slutförbe-
redelserna. Det mesta var redan färdigt, 
granen klädd och ved fanns till brasor 
i stora salongen. Olika julsaker hade 
plockats fram och det dukades med 
vackra dukar på borden. Många hem-
vävda av Signe i Bökhult. Ofta hade vi 
hemstöpta ljus som vi hade hjälpts åt 
med att doppa i det smälta stearinet. 

Julfirande i Långaryds prästgård – några minnesbilder
Text: Carl-Gustav Albemark
Foto: Privat
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På övre hallen hade vi en julkrubba. 
Städning var ju alltid en aktuell fråga 
men den var avklarad före julaftonen 
liksom putsning av kopparföremålen. 
Pappa hade ofta en andaktsstund på 
Höstro vid 12-tiden eller gjorde besök 
hos någon som var ensam. Vi åt sedan 
julmiddag ganska tidigt, vid 15-tiden. 
Vi styrdes inte då av TV:s Kalle Anka.

Det var alltid dopp i grytan och tra-
ditionella maträtter med inlagd sill, sill-
sallat, Janssons frestelse, olika korvar 
samt julskinka med ibland hemgjord 
senap. Pappa malde senapskorn i ett 
träfat och använde då en kanonkula. 
Han var mycket försiktig med alko-
hol, men både han och mamma fick 
en liten Aalborg till maten. Senare på 
kvällen kom julklapparna, när vi var 
små under medverkan av mer eller 
mindre igenkänningsbara jultomtar. 
Vi knäckte nötter och åt frukt. Mamma 
spelade piano och vi sjöng. Pappa läste 
julevangeliet - ”Vid den tiden hände 
sig att från kejsar Augustus utgick ett 
påbud...”

Eftersom julottan började så tidigt 
gick vi till sängs vid 10-tiden efter att 
vi ätit risgrynsgröt med mandel. Det 
skulle vara tänd belysning i hela huset 
under julnatten. Vid 4-tiden måste 
åtminstone pappa vara vaken. Kyrk-

vaktmästaren Eric Carlsson höll ett öga 
på att man hade vaknat i prästgården.

Högtidlig julotta
Före julottan hördes kyrkklock-

orna tre gångar. Långaryds båda kyrk-
klockor har en fin klang och lät mäk-
tigt i nattens mörker. Kyrkan var oftast 
fullsatt och ibland satt man framme vid 
altarrunden. På den tiden hade kyrkan 
fler bänkar än nu och rymde mer än 
tusen personer. Mamma och vi pojkar 
satt i prästgårdsbänken längst fram 
till vänster i koret. ”Var hälsad sköna 
morgonstund” spelades av kantor 
Björkman på pappas önskan utan före-
gående preludium och med orgelns 
fulla register. Det var bara levande ljus 
i kyrkan, i alla ljuskronor och vid varje 
kyrkbänk. Vi pojkar deltog sedan i att 
släcka alla dessa ljus.

Julottan övergick i juldagens hög-
mässa och gudstjänsten tog därför 
uppemot två timmar. Kyrkokören 
sjöng de traditionella julsångerna 
som lät vackert trots att många röster 
kanske inte var i bästa form vid denna 
tid på dygnet. Efter slutpsalmen ”Se 
natten flyr för dagens fröjd” var jul-
morgonen inne och det började dagas. 
Folk gick hem till sitt för morgonsyss-
lor i kök och i ladugårdar och många 

fick nog liksom vi en extra sovchans.
På juldagen läste vi i julklappsböcker 

och inspekterade våra julklappar. Det 
var många mjuka paket, kanske inte 
lika spännande som Bigglesböckerna 
eller Pelle Svanslös, som var populära 
på 40-talet. Till middag på juldagen 
hade vi grönkålssoppa med ägghalvor 
och skinksmörgås som tradition, och 
lutfisken kom sedan fram på annanda-
gen om vi inte redan fått den på julaf-
ton.

Med detta har jag försökt återge 
något av det jag som pojke och ung 
man upplevde under en 30-årsperiod 
i mitten av 1900-talet. Barndomens 
minnen och traditionerna kring julen 
förs vidare in i nya familjer. Så har det 
blivit för min egen del när jag med min 
familj under 35 år firat jul i Jämtland 
och glatts åt vad jag upplevde under 
jularna i Långaryd.

Familjen Albemark utanför Långaryds prästgård en sommardag 1943.
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Kjell Axelsson med styrelseledamoten Ann-Marie.

Vårt samhälles viktigaste 
hantverkare

Det är en gammal vits att när Gud 
fader sade ”Varde ljus” då hade elek-
trikern redan varit där och dragit alla 
ledningar. Helt så gammalt är K. Axels-
sons El AB i Nissaryd inte. Vi skrev 
året 1981 när firman startade. Då hade 
unge Kjell Axelsson tränat både i en 
firma i Hyltebruk och på Bruket. Där 
blev han kvar en liten tid medan nya 
verksamheten i Nissaryd etablerade 
sig. Men sedan 1982 har det varit full 
tid i eget företag.

Det är ju intressant att tänka på att 
när James Watt konstruerade sin ång-
maskin hade han knappt någon aning 
om att den skulle betyda total ändring 
av de sociala mönstren i världen. När 
H.C. Ørsted år 1820 upptäckte elektro-
magnetismen hade han, eftersom han 
inte bara var fysiker utan även filosof, 
förståelse för vad den skulle innebära 
för mänskligheten. Förmågan att fånga 
och utnyttja denna mystiska naturkraft 
skulle ge människan möjligheter som 
aldrig förr i sin historia.  Idag kan vi 
helt enkelt inte föreställa oss att vara 
utan elektricitet. Så fort vi får ström-
avbrott blir vi hjälplösa. Både vatten, 
värme och ljus försvinner från våra 
hus. Vi kan inte ladda våra mobiltelefo-
ner och allt som finns i frysen riskerar 
att fördärvas. 

Inspirationen
Nu var det nog varken Ørsted 

eller någon nutida nobelpriskandi-
dat som inspirerade den unge Kjell 
Axelsson från Nissaryd, men däremot 
hans morfar som också var elektriker. 
Ämnet var fascinerande i sig själv. Efter 
gymnasium och yrkesskola i Halmstad 
blev det som nämnt lärlingstid i en hyl-
tefirma och därefter på Bruket som än 
i dag är en megakonsument av ström. 

Vardagen då och nu
Kontakten med människors kon-

kreta vardag i det samhälle där han 
själv är född och uppvuxen är en del av 
yrket han sätter stort värde på. Det är 
hans barndomshem som är den geo-
grafiska fixpunkten i verksamheten 
och i familjen. När han började var de 

gamla lantbruken ännu vanliga med 
kreatur i stallet, mjölkmaskiner, foder-
anläggningar och mer eller mindre 
mekanisk gödselhantering. En erfaren-
het som firmans unga anställda – de är 
i dag tre – knappast har möjlighet att få. 
Tidigare susade Axelssons El mycket 
runt i landet, exempelvis Göteborg 
och Värnamo. Nu är det hembygden 
som är den ständige uppdragsgivaren, 
undantagsvis har han just ett projekt 
på Gotland. Uppdragen varierar i allt 
från ett extra uttag i gamla prästgår-
dens gästrum eller en telefon som inte 
funkar och till nya, snygga lyktstolpar 
på Långaryds kyrkogård. I spåret av 
stormen Gudrun för tio år sedan följde 
ett enormt arbete.

Långaryds Fiberförening där Kjell 
är med i styrelsen är ett uppdrag som 
upptar ganska mycket tid i dag. Den 
har byggmöte var tredje vecka. Det är 
för resten inte så konstigt med det upp-
draget eftersom Bo Eriksson i Remma, 
projektets outtröttlige styrman, bör-
jade som praktikant hos Kjell. Tänk 
hur värdefull lokalkännedom och per-
sonligt nätverk är när det rör sig om 
kommunikation och kraftförsörjning. 

Utvecklingen
Branschen är i rasande utveck-

ling med allt från stora elmotorer och 
lokala vattenkraftverk till datorer, tele-

foner, TV, små chips och nya manicker. 
Det innebär att man är tvungen att hela 
tiden hålla sig uppdaterad om utveck-
lingen och lagstiftningen. Det blir Kjell 
naturligtvis genom facktidskrifter och 
möten i branschen. Han hämtar för-
modligen också en och annan upplys-
ning från en lärling som går på skola.

 Det Axelssonska hemmet – hans 
barndomshem - är från 1925 och då 
var el inte någon självklarhet på landet. 
Man hade sina ledningar synliga på 
väggen och i taket, en strömbrytare 
och ett uttag kunde sitta mitt på en 
vägg. Det var ju en modernitet som 
man inte ville dölja. Idag har Kjell sina 
elinstallationer som furstar i gamla 
tider hade det med betjänter- de skulle 
vara där men inte synas. Jag frågade 
vad Kjell tror om det allra nyaste -tråd-
lös effekttransmission. Nej, det tror 
han inte är framtiden. Vi skall inte ha 
för mycket elektriska vågor kors och 
tvärs i våra hem. Det är nog inte bra 
för hälsan. Elen ska gå i isolerade led-
ningar. För övrigt är säkerheten mycket 
viktig. Privat kan man ju köpa alla 
möjliga installationsgrejer, men man 
får bara använda dem om man har 
”nödig kännedom”. Och vem har det 
förutom elektrikern? Man skall alltså 
vara försiktig med att meka för mycket 

FÖRETAGSPROFILEN
K. Axelssons El AB
Text och foto: Jens Bøggild

Fortsätter på nästa sida.
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själv. Men det händer mycket i den 
elektriska världen som också har med 
miljö att göra. Tänk bara på att vi nu 
har fått ledbelysning som med mycket 
mindre ström ger samma effekt som 
de klassiska glödlamporna. En mycket 
positiv utveckling. Kylskåp och andra 
vitvaror har blivit mer energisnåla. Allt 
sådant skall också elektrikern veta och 
ge råd om. 

Familjeföretag
Nu är det inte bara Kjell Axelsson 

som driver företaget tillsammans med 
sina tre anställda. Hans fru Ann-Marie 
är styrelsemedlem i aktiebolaget och 
medägare, och det är hon som ser till 
att hemmet fungerar som bas för det 
hela. Hon har med en bakgrund i kom-
munens hemtjänst sen många år haft 
jobb på Höstro och är med och ger 
de gamla trygghet. Vi har också gläd-
jen av att höra henne i Långaryds fina 
kyrkokör. Jag nämner det för att peka 
på att de två också tar på sig ett ansvar 
utanför firman. Kjell är som många vet 
nämligen också ordförande i Södra 
Hestra Sparbanks styrelse. Ett icke ovä-
sentligt uppdrag i vårt lokalsamhälle. 
Han behärskar, enligt Ann-Marie, kon-

sten att snabbt slå om kontrollpanelen 
från den privata firman till det offent-
liga ansvaret utan att bli stressad. Det 
är en bra förmåga. 

Det är värdefullt för vårt samhälle 
att han valde att lägga sin arbetskraft 
i Långaryd med omnejd. Nu åker han 
inte som tidigare långa vägar till arbe-
tet, men det blir i alla fall upp emot tre 

tusen mil om året runt på våra vägar. 
Vi kommer inte att leva i mörker med 
K. Axelssons El AB.

Fortsättning från föregående sida.

I boken Glimtar ur Långaryds his-
toria del 3 berättar Kerstin Carlsson, 
Gassljunga: ”Telefonstationen styrde 
mycket av familjens liv och jag minns 
några händelser från när jag var liten. 
T.ex. så fanns det telefon från kyr-
kans predikstol. Denna var kopplad 
till växeln och vi kunde så koppla upp 
de abonnenter som av en eller annan 
anledning inte kunde gå till kyrkan. På 

detta sätt kunde även de delta i guds-
tjänsten.” 

Hittade ett gammalt foto på min 
farmor Amanda Svensson, Nissaryd, 
där hon i sitt hem sitter och lyssnar 
på predikan från Långaryds kyrka.  
Amanda avled den 2 maj, 1931 så 
bilden bör vara tagen i slutet av 1920-
talet eller början av  1930-talet.

Servicen att erbjuda predikan on-

line, visar på att Långaryd redan då 
var på god väg att ta första stegen in i 
cybervärlden. 

Funderar om tjänsten fortfarande 
finns tillgänglig eller är det så att vi i 
framtiden kanske själva måste koppla 
upp oss via telenätet så som Manhattan 
Transfer sjunger; ”Operator, informa-
tion, give me Jesus on the line”.

Kjell sätter en sista skruv i den nya lyktstolpen vid Långaryds kyrka.

On-linepredikan från Långaryds kyrka 
Text & foto: Erling Svensson, Hyltebruk
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Maria Schottenius är kulturjour-
nalist på Dagens Nyheter och har 
disputerat i litteraturvetenskap. Hon 
är dessutom en långarydsättling med 
rötterna i den boarpska myllan. Här 
berättar hon om några julminnen från 
Boarp.

Min älskade mamma Inga, som 
dog i början av året, hette Svedberg 
som ung och kom från Boarps by i 
Långaryd. Hennes mamma hette Alma 
och var född i Åkershult och hennes 
pappa Johan Svedberg som tillhörde 
Sotarydssläkten var född i Boarp. 
Mammas bror heter Gerhard. Honom 
och hans fru Margareta var jag och häl-
sade på senaste gången första veckan i 
november. Han är 90 år och klar som 
kristall, säger han själv. Det är sant. Jag 
vet få som fattar så snabbt. Och är så 
genomskådande och humoristisk.

Boarp blev vår Bullerby
Boarp är en av mina käraste platser. 

Gårdarna, ängarna, dungarna. Där bor 
mina kusiner Magdalena, Katarina och 
Lars-Johan, hur det nu gick till kom 
alla tre att hamna med sina familjer i 
Boarp.

Att hälsa på i Björkhyddan där mor-
bror Gerhard och moster Meta nu bor, 
sedan Lasse tog över Hallagård, är som 
att öppna en adventskalender. Man vet 
inte riktigt vad man får se. Bil efter bil 
glider in på gårdsplanen, ett par, tre 
cyklar med skolbarn sladdar in, Lasse 
kanske kommer i traktorn och så sitter 
vi där pratandes över moster Metas 
jättegoda mat, hennes grova kringlor, 
hennes ostkaka, sötost. 

Jag är uppfödd på berättelser om hur 
det var i Boarp när mamma var liten. I 
Boarp var allt som det skulle. Mormor 
var klok och snäll, morfar var rolig och 

S L Ä K T K R Ö N I K A N
Maria Schottenius om jularna i Boarp
Text: Maria Schottenius, CDB GAc ba:5
Foto:  Hembygdsföreningens arkiv

Hembygdsvänner framför stugan Högadal 1968. Fr.v. Axel Johansson Stenshult, 
Johan Svedberg Boarp, Hildur Johansson Stenshult, Alma Svedberg Boarp, Ida och 
Birger Burgeson Boarp, Greta Håkansson Vickelsberg och Rosa Åhsberg Boarp.

snäll, och ängslig, Gerhard var den 
snällast bror man kunde tänka sig. Det 
finns ingen elakhet i den här Bullerbyn 
där det inte hände något särskilt, men 
alltid något. Så som Boarp skimrar i 
hennes och mitt minne, är huvudsaken 
att man är med varandra och pratar. 
Manifesterat i elvakaffe. Och med en 
ovanlig uppmärksamhet på barnen. 

Min härliga morfar
Morfars ängslighet och, för män i 

den generationen, märkvärdiga kärlek 
till sina barn gjorde att han aldrig 
släppte dem. Eftersom Johan var en 
patriark, stor och tjock och självklar 
i sin auktoritet och dessutom en säll-
skapsmänniska och berättare av guds 
nåde blev det aldrig tråkigt att vara 
med honom. Hur besynnerliga idéer 
han än hade om hur farlig bäcken var 
och att man måste sitta i lekstugan när 
åskan gick.

Mammas jular i Boarp
Eftersom mamma hade morfars för-

måga att binda människor med sina 
berättelser blev jularna i Boarp något 
vi kunde utantill, ett äventyr, som inte 
bjöd på några överraskningar, bara 
ritualer, men ack så underbara. Först 
la man juläpplen i sädesbingen bland 
sädeskärvarna. De skulle dyka upp 
lagom till jul och då vara röda och 

mogna. 
Så slaktades julgrisen. Gerhard 

sprang, våldsamt äcklad, upp med 
blodet till Alma, som genast bör-
jade röra i mjöl. Och sedan fanns det 
små traditioner för adventstiden med 
mossa, lingonris, lummer och advents-
ljus. Veckan före jul var julförberedel-
serna en liturgi som aldrig någonsin 
var under diskussion. Alma tvättade, 
strök, lagade mat och bakade – allt i 
rätt ordning. Lussekatter, pepparkakor, 
fruktkaka, mandelkakor (jag har kvar 
formarna) plus några till, och sist kle-
näter som låg fräsande heta på pappret 
bredvid grytan. 

Dagen före julafton var det dags 
för julbadet. Det gällde att elda och 
värma gryta på gryta med vatten. Först 
badade Inga och Gerhard, så Alma och 
sist Johan i den stora baljan. Ny julpy-
jamas, rena lakan, och när barnen väl 
kommit i säng pyntade Alma hela huset 
Sist kom de små röd-rosa grisarna med 
ljus som ställdes på spiskanten. Jag har 
dem nu på min spis.

På julaftons morgon vaknade 
barnen, men fick inte komma ut förrän 
den lilla malmklockan pinglade och 
Alma ropade God jul. Det luktade 
kaffe, alla ljus var tända, allt var hög-
tidigt och hela världen var förvandlad. 

Maria Schottenius

Rättelse
I förra numrets släktkrönika fattades 

några bokstäver i Petters släktbeteck-
ning, rätt beteckning är aBf aCE DAE 
A:5. Petter är alltså inte barnbarns 

barn till stamfadern Anders Jönsson.
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Holmen-kollen: Om kulturchockar
Text och foto: Iris van der Kruijssen

Först skrev jag en blogg för vår 
familj och vänner om hur det går för 
oss i fjärran land. Utifrån min förvå-
ning om ert konstiga land, kunde detta 
bli roliga bitar att läsa. Redan första 
gången efter att jag hade skrivit Hol-
menkollen märkte jag tvärtom att så 
inte är fallet. Det är egentligen själv-
klart. Jag kan numera med svenska 
ögon titta på nederländska kulturen, 
men förvånad blir jag inte (än i alla 
fall). Så jag har fått forska lite på Wiki-
pedia och fått skriva mera faktabelagda 
bitar som jag själv tycker blev rätt så 
tråkiga. Men ni tyckte om dem, så jag 
skrev två till. Jag beklagade mig inför 
min kollega Marie om detta, och hon 
sa att hon skulle tycka det vore intres-
sant att veta VAD jag då skriver om på 
holländska. Vad blir/blev jag så förvå-
nad över. Det vet jag mycket väl, även 
om det inte är mycket som förvånar 
mig längre. Förutom de större saker 
som jag har skrivit om i tidigare Hol-
menkollen finns det en massa småsa-
ker som jag måste tänka på i vardagen. 
Jag har immigrerat från ett väster-
ländskt land. Tänk hur det måste vara 
för sådana som kommer från ett ännu 
mer främmande land. De kanske måste 
tänka till vid varje handling, för att inte 
tala om språket!

Kulturchock
När jag bodde i Sala som utbytes-

student som 18-åring fick jag ju min 
stora svenska kulturchock. Maten var 
en stor del av chocken. Jag hade svårt 
att hitta bröd som inte var sött, svårt att 
vänja mig vid att äta varm lunch och 
jag tyckte och tycker att den svenska 
maten är oerhört salt. Jag tycker om 
salt, så det är ännu ett skäl till varför 
Sverige är rätt land för mig! Jag för-
undrade mig även över godisbitar som 
kombinerar lakrits och choklad och 
lakrits och frukt. Jag tycker om lak-
rits hemifrån, det finns det mycket av 
i Holland, men inte i de kombinatio-
nerna. En annan matgrej som jag blev 
förvånad över är att alla tar tårta själv. 
När någon fyller år i Holland så får du 
en bit tårta av den som fyller. Eller om 
en kollega bjuder på paj är det den som 
bjuder som delar. Det har hänt några 
gånger här att någon bad mig börja att 

ta av en tårta. Då har jag räknat hur 
många vi är och börjat skära bitar som 
ska räcka till alla. Men när jag då börjar 
dela ut bitar blir kollegorna här väldigt 
förvånade! Sedan känns det fortfa-
rande ohövligt att bara hugga in direkt 
när jag har tagit. Jag har lärt mig att 
alltid vänta tills alla har tagit mat, fika, 
och så vidare.  Men här gör de flesta 
”fel”, så jag har börjat förstå att det är 
ok att göra det.

Vad är fel?
Det får mig att tänka på en annan 

sak, nämligen att många säger: ”Jag 
och Lisa …” Det känns fortfarande fel 
i munnen när jag säger så! Jag tror att 
det finns folk i Holland som till och 
med tror att det är grammatiskt fel att 
säga så. Men så är det ju inte. Det är 
bara väldigt ofint att nämna sig själv 
först och sedan den andra. Du ska 
alltid nämna dig själv sist. Jag har även 
som vuxen blivit rättad  mitt i ett med-
delande då jag sa ”fel”. 

Jag har även tänkt på att kyrkan fort-
farande måste ha ett stort inflytande 
när svärorden här främst har med djä-
vulen att göra. I Holland är det mest 
sjukdomar (tyfus, cancer, tuberkulos) 
som utgör de vanligaste fula sväror-
den. Alltid intressant med svordomar 
på andra språk! 

De flesta dörrar och fönster öppnas 
åt ”fel” håll i Sverige. Ytterdörren och 
fönster öppnas utåt. I Holland öppnas 
de alltid inåt. Jag har ingen aning 
varför den skillnaden finns. Vi har i 
alla fall fått skäll från hyresvärden för 
att vi har haft öppna fönster när det 
regnar, dåligt för träet. Så då förstår 

jag varför det kan vara bra att fönster 
öppnas inåt. Jag börjar vänja mig, men 
ni kan fortfarande se mig rycka förgä-
ves i en ytterdörr då och då. 

”Ta av dig skorna...”
I Nederländerna är det bara invand-

rarna som tar av sig skorna inomhus. 
Alla andra har skorna på året om. Även 
i skolan här i Landeryd tar vi ju av 
oss skorna. Det tycker jag känns väl-
digt mysigt. Som om vi ska leka i en 
koja allihop hela dagen. Här i Sverige 
har jag ändå varma fötter när jag går 
i strumplästen inomhus. Här är näm-
ligen innetemperaturen en 4-5 grader 
högre än i Holland. Jag har flyttat till 
ett kallare land där jag inte har kunnat 
använda mina varma tröjor förutom 
hemma hos mig! 

När jag tittar igenom mina blogg 
så har jag även förundrat mig över att 
alla bröllop hålls på lördagar och att vi 
röstar på söndagar i Sverige. Jag gifte 
mig på en torsdag och i Nederländerna 
röstar de alltid på onsdagar.

Då har jag nog sammanfattat lite 
vad som känns annorlunda i varda-
gen. Bloggen kommer vi nog fortsätta 
att skriva, så länge vi förundrar oss 
över Sveriges konstigheter! Snart ska 
vi skriva en blogg om att köpa hus 
i Sverige. Vi ska nämligen flytta till 
Landeryd. Och det betyder också att 
jag inte kan skriva fler Holmenkollen, 
men bara för att jag inte bor i Holmen 
längre! Jag fortsätter gärna att skriva 
om andra saker. Tack så mycket för att 
ni läste Holmenkollen. Jag hoppas att 
jag på mitt sätt har kunnat bidra till lite 
mer förståelse för andra kulturer.

En bild på den svenska julmaten jag fick uppleva hos min värdfamilj. Salt och konstigt.
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När frosten faller och trädgården 
går i vila tappar vi lätt hoppet om en 
trädgård som attraktiv njutningsplats. 
Men också i vintertid kan trädgårds-
växter ge oss glädje. Tänk er en kall, 
vindstilla vinterdag med rimfrost och 
gnistrande solstrålar. Kvarsittande 
frukter och fröställningar, grafiska 
kronsilhuetter, vackra stammar, form-
klippta häckar och vintergröna växter, 
alla bidrar de till en vacker vinterträd-
gård.

Trädens vackra silhuetter är något 
man inte kan njuta av annat än på vin-
terhalvåret. När bladen är fallna fram-
träder de mest fantastiska mönster i 
trädens grenarkitektur. 

Exempel på träd med spännande 
och livfulla kronor är korstörne, Gle-
ditzia triacanthos och grå valnöt, 
Juglans cinera.

Barken på många träd är högst 
dekorativ och på vintern uppskattas 
detta desto mer när blad och blom-
ning blir mer sällsynt. Glanskörsbäret 
Prunus serrula har en mahognyfärgad 
starkt skinande bark. Välj gärna ett 
flerstammigt exemplar för ännu mer 
glans. Näverhägg, Prunus maackii, har 
en liknade men mer ljust gulbrunt, 

glansig stamm. Många björkar har 
iögonfallande stammar. Kopparbjör-
ken Betula albosinensis var. septentrio-
nalis skiljer sig från vanlig björk med 
den flagnande nävern som skiftar i 
vit-rosa koppartoner. Pappersbjörk, 
Betula papyrifera, är ett nordameri-
kanskt träd med smörgul höstfärg och 
snövit stamm. Sitt namn har trädet fått 
av den ljusa barken som spricker upp i 
stora papperslika flagor eller papyrus-
liknande rullar. Strimlönnar, Acer teg-
mentosum, kopparlönn, Acer griseum 
är också värda att plantera enbart för 
sina eleganta stammar.

Korallkornell, Cornus cornus alba 
‘Siberica’ har korallröda grenar som 
också är bra för att göra fina julkransar 
och de unga kvistarna av skogskornell 
’Midwinter Fire’ är på vintern gula.

Kvarsittande frukter efter lövfäll-
ningen är en stor prydnad. Prydnads-
aplar och rönnar är exempel på växter 
som vanligen har en riklig och deko-
rativ fruktsättning. Tyvärr hänger de 
inte så länge eftersom fåglarna också 
tycker om bären. Ett undantag är snö-
bären, med vita, rosa eller lila-rosa bär 
som fram till slutet av året sitter kvar 
på busken.

Den underbara kejsarolvon, Vibur-
num botnantense ’Dawn’ överraskar 
på vintern med blomningen i januari- 
mars med rosa doftande blommor i 
täta klasar. 

Vid vintertiden framträder trädgår-
dens formklippta växter och häckar 
mer än när sommarens alla vajande 
perenner drar blickarna till sig. En stark 
ram och struktur i en trädgård byggs 
med framgång upp av just formklippta 
växter och välplacerade häckar. Lövfäl-
lande buskar och träd som måbär eller 
bok fungerar lika bra som vintergröna 
till exempel buxbom och idegran.

Med bara vintergröna växter skulle 
trädgården vara tråkig, men några 
bladbärande växter, som lagerhägg, 
rododendron, buxbom, mahonia och 
bambu kan bidra till en frisk och grön 
vinter. Däremellan står perennerna 
och prydnadsgräsen med kraftiga stjäl-
kar och fina frökapslar, såsom lamp-
borstgräs, solhatt, temynta och mar-
torn. Frost, snö och dagg täcker allt 
med iskristaller och förvandlar hösten 
till en vit saga. Allt trädgårdsarbete är 
gjort, dags att planera för nästa säsong 
och glöm inte vintersmycken!

Smycka din vinterträdgård
Text: Anne van Hirtum
Foto: Robin Nylén
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Snabbt ner i vattnet; kylan slår 
emot den varma kroppen och pulsen 
åker upp i galopp. Därefter en känsla 
av pigghet och värme som håller i sig, 
länge. Frågan är om inte det efterföl-
jande doppet är det allra härligaste 
med bastubad i Skärshult? 

På udden längst ut i Skärshult, i 
anslutning till campingen, har Hylte 
bastubadarförening en bastu. Eller 
snarare hade. I skrivande stund är den 
nämligen riven och en ny uppförs för 
att bli klar lagom till julbadet. 

– Den gamla var delvis upprutten, 
så vi var tvungna att ersätta den. Den 
nya blir lika stor men ljusare och mer 
bekväm att sitta i, berättar Ingemar 
Lund, ordförande i föreningen. 

Pigg 30-åring
Bastubadarna har haft sin hemvist i 

Skärshult sedan 1986. Året innan hade 
föreningen bildats, med ordförande 
Sven-Olof Jakobsson i spetsen. På den 
tiden höll man till i Örnahallen och 
gemytet i bastun där, med minst sagt 
livliga diskussioner, väckte tanken på 
att bilda förening. Så blev det och snart 
byggdes en mobil bastu av en gammal 
arbetarbod från Televerket. Den ham-
nade snart i Skärshult och det var när 
den hade tjänat ut i slutet på 1990-talet 
som en bastu, modell grillkåta, uppför-
des. Liksom en sommarstuga som för-
eningen hyr ut.

Numera har föreningen runt 150 
medlemmar. De flesta är bosatta i Hyl-
tebrukstrakten men även stugägare 

och campinggäster finns bland dem 
som betalar avgift (200 kronor per år). 
Nyttjandet av bastun är därför störst på 
sommaren.

Badar i ur och skur 
– Men vi andra är där nästan hela 

året om, berättar Sven-Olof Jacobsson, 
som alltså har varit med från första 
början. 

– Vi brukar fråga varandra om vi är 
kloka när vi står där i regn och blåst. 
Men det är ju så skönt! Det bildas 
endorfiner i kroppen vid bastubad, 
precis som när man springer. Och nyt-
tigt är det också. Jag blir inte förkyld 
om jag badar bastu regelbundet.

Kan inte hyras 
Hans gäng med ”trotjänare” badar 

på onsdagar, och sommartid ytterli-
gare någon dag i veckan. Ett löpargäng 
från Hyltebruk brukar komma på tis-
dagar och ett gäng cyklister från Nyby 
på fredagar. Detta betyder dock inte att 
stammisarna har ensamrätt till bastun. 
Nej, denna går inte att hyra och alla får 
samsas om utrymmet. Det är bara att 
dyka upp, när man vill. 

Vem som helst kan bli medlem i för-
eningen. 

– Enda kravet är att man hjälper 
till att hålla rent och ställer upp när vi 
exempelvis har städdagar eller behö-
ver hjälp med annat, berättar Ingemar 
Lund.

Männen dominerar, bara drygt 20 
medlemmar är kvinnor. Jag är en av 

dem och vet vilken njutning ett bas-
tubad med dopp i sjön kan vara. Inte 
minst vintertid. Mitt ”rekord” slog jag 
en decemberkväll för några år sedan 
när jag och vänner badade i månsken 
och minus 17 grader. Fantastiskt!

De flesta skippar badkläderna och 
badar nakna; det är skönast både att 
sitta och svettas och att hoppa i sjön 
utan kläder. 

Kanske en damkväll? 
– Vi har diskuterat att avsätta en 

kväll per vecka eller månad för damer. 
Det gör vi gärna om det finns intresse, 
säger Sven-Olof och uppmanar dem 
som skulle vilja ha en tjejkväll att höra 
av sig. 

Föreningen har en Facebooksida 
där man kan ställa frågor och tycka till, 
och förstås se vad som är på gång. Man 
kan också kontakta styrelsen om man 
vill bli medlem eller påverka för en tjej-
kväll. Det där sista är en bra idé!

Bastubad i Skärshult – en nyttig njutning
Text och foto: Charlotte Andersson

Bastubadarföreningens 
styrelse
Ingemar Lund, ordförande
070-54 716 81
ingemarhylte@gmail.com

Lennart Bengtsson, sekreterare
073-055 34 56

Kjell Wennberg, kassör
073-968 79 74
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Det är i kontrasterna som skiljelin-
jen blir som störst. Mellan svart och 
vitt, mellan ljust och mörkt. Mellan 
land och rike. Vid gränsen syns det. 
Det är när en varm höstdag i ett ving-
slag vänts till en frostig natt som vi 
brutalt vaknar upp och inser att det 
blivit vinter.

Inte hann man plocka fram vantar 
och mössor eller lägga på vinterdäcken 
i år heller. Tagna på sängen fast vi vetat 
att det var i antågande, att det skulle 
komma.

När ytterligheterna blir stora är skil-
jelinjen så mycket mer distinkt och 
brytpunkten känns så mycket mer dra-
matisk.

Jag ser på gamla foton och fastnar 
i ett ögonblick för några år sedan. En 
bild från en brytpunkt i våra liv. Det är 
vinter. Snö har inte det här lilla barnet 
sett så mycket av tidigare i sitt liv. Han 
kommer från en plats där solens hetta 
prytt den röda jorden med sprickor i 
ett häpnadsväckande mönster. Jag har 
önskat mig honom i tusen och tusen år. 
Jag har följt honom till detta kalla och 
snöiga land, över hav och kontinenter, 
över gränser och genom skyn. Från 
en ytterlighet till en annan. Jag har 
fått ett förtroende av människor som 
älskat honom och som vill honom väl. 
Som burit en önskan om en tryggare 
och bättre framtid än den han föddes 
till i ett land märkt av hat, rasism och 
åtskillnad. Apartheidens Sydafrika. Jag 
lägger märke till kontrasterna i bilden. 
En liten, mörk gosse står begravd i en 
stor och vit snödriva. Den nästintill 
svarta hyn står i bjärt kontrast mot det 
gnistrande vita. Han har snöflingor i 
sina långa, mörka ögonfransar och på 
kinderna pärlar sig vattendropparna 
från snö som smält av värmen. Han är 
lycklig. Jag är lycklig.

När ett annat litet barn flyter iland 
på en strand ser jag med ens vad det 
är som händer på andra sidan ett hav, 
och jag blir obeskrivbart olycklig. Jag 
visste. Du visste säkert också. Det hade 
talats om det. Men vi hade inte sett. 
Med bilden på Alan ser vi alla den 
hänsynslösa sanningen. Hur familjer 
i desperation kan ge sig ut på öppet 
hav med sina små för att det tycks vara 
den bästa chansen till överlevnad. Med 

Alan blir skillnaderna så tydliga, men 
också likheterna. Skillnaden mellan 
hur en del får och andra inte. Skillnad 
mellan krig och fred. Likheten mellan 
barn och barn.

Den kvällen tittar jag på barnet i 
min säng som sover i exakt samma 
ställning, på mage med benen lite upp-
dragna, sådär som bara små barn gör, 
och jag gråter. Gråter över världens 
kyla och jordens mörker. Och i bilden 
på en liten pojke på en strand ryms 
alla de barn som gått liknande öden 
till mötes. I hans och de andra barnens 
anletsdrag, de barn som rullar förbi 
i media och sociala flöden på nätet, 

ser jag barn jag mött och möter varje 
dag här. I skolan, på gatan, i lekpar-
ken, i affären. Barn med ändlösa och 
otänkbara resor bakom sig. Barn som 
är ärrade för livet, men som faktiskt är 
här. Som överlevde, är trygga och har 
fast mark under fötterna igen. Som har 
kommit till en plats där ärren faktiskt 
kan börja blekna så småningom.

Det är här i de grymma kontras-
terna, i den brännande punkten, som 
det blir tydligt vad vi kan göra för vår 
nästa. I kontrasten mellan oss som har 
och de som saknar allt. Alla kan inte 
och kommer inte att komma hit, men 
de som gör det behöver oss. Just oss.

Dags att visa omtanke och generositet
Text och foto: Malin Kettil
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De står på vår tröskel. Vi kan inte 
förminska deras existens till politik 
när de blöder och deras värld brinner. 
Politiken får vi sköta bortom männis-
korna som står sargade vid vår gräns. 
Inte blanda ihop. Vi måste möta dem 
med sina tomma men samtidigt tunga 
ryggsäckar, och med sina sår. Vi måste 
hjälpa dem bära, plåstra om och värma 
dem varsamt. Med en vänlig blick, en 
hjälpande hand, ett ”jag ser dig” och 
”du räknas”. Vi måste för att de ska 
känna sig välkomna, men också för att 
motsatsen till ett mänskligt bemötande 
skulle skapa större klyftor och ett större 
hat mellan grupper i vårt samhälle än 
det vi hittills sett.

Vi måste fortsätta möta männis-
korna bakom statistiken med vad var 
och en kan ge. Oavsett om man är för 
ökad invandring eller inte, eller om 
man har adopterat barn från ett främ-
mande land och har en extra känslig-
het i frågan. Vi kommer efter detta inte 
vara främlingar för varandra längre. 
En främling är nämligen ingen främ-
ling längre när man lärt känna honom. 
Där spricker också fientligheten, som 
ett troll i ljuset.

Och vi gör det. Hjälper till och 
demonstrerar Guds kärlek.

Det syns överallt. Sällan har vi skådat 
sådan uppslutning, sådan hängivenhet 
och sådan givmildhet från alla läger. I 
det finns ett stort hopp.

Men sällan har vi heller skådat 
sådant hat, eller sådant våld. När en 
pojke dödas på en skola, just på grund 
av sin hudfärg, i Sverige - IDAG - så 
tappar jag fattningen. När mina barns 
outtalade fråga möter mig i deras blick 
när jag stoppar om dem om kvällen…

”Kan jag också bli nedstucken för att 
jag är brun?”

Då känner jag en sorg som aldrig 
förr.

Att asylboenden i Sverige, det som 
ska vara en trygg plats för de mest 
utsatta, brinner är en realitet. Att en 
rasistisk våldshandling sker på en 
skola. Det händer. På riktigt. Och min 
själ slits itu.

Men, vi får aldrig ge upp hoppet. 
Inte för mina barns skull, inte för något 
barns skull. Vi står inför en gigantisk 
utmaning. Just nu handlar den om att 
i akutläget lösa det praktiska i att så 
många människor befinner sig på flykt 
och då kan inte fler byggnader sättas 

i brand för att någon vill markera sin 
ståndpunkt. Vi måste låta dem se att 
vi fördömer sådana handlingar. Vi har 
alla ett ansvar. Utmaningen handlar 
om att vi ska blir ett gemensamt ”vi”. 
Ett vi som inte tillåter att rasism och 
främlingsfientlighet sprids och tar sig 
uttryck i våld mot oskyldiga männ-
iskor. Vi måste tillsammans skapa en 
vi-känsla som borgar för att inget barn 
ska bli dödat i Sverige på grund av sin 
hudfärg. När det står här präntat i svart 
på vitt inser jag vidden av att det fak-
tiskt har hänt.

Jag tror att det handlar om att 
bestämma oss för att se förbi vissa 
saker för att enas om andra just nu. 
Att inte använda våra politiska stånd-
punkter som slagträn mot varandra. 
Att istället ta varandra i hand och stå 
upp för det som verkligen betyder 
något. De mänskliga värderingar vi vill 
ska prägla vårt land. Det handlar inte 
om hur många som ska komma eller 
inte, där har alla rätt till sin åsikt. Att 
hitta syndabockar för det som har hänt 
och händer är heller inte konstruk-
tivt egentligen. Däremot är vad vi gör, 
säger och visar, här och nu av yttersta 
vikt.

Det land som jag ser framför mig 
är ett land där alla svenskar känner 
tillhörighet, oavsett om man bär med 
sig en del av en annan kontinent, färg, 
kultur eller har anor här sedan genera-
tioners generationer. Ett land där alla 
människor är respekterade. I detta ser 
jag att vi vinner mest, och då pratar jag 
även samhällsekonomiskt i förläng-
ningen. Utanförskap och hat kostar 
ofantliga summor pengar. Tillhörig-
het och ansvar genererar däremot ett 
mänskligt kapital som spiller över. För 
att skapa det krävs det att vi är överens.

Låt oss tända adventsljusen i år och 
bestämma oss för det! Att vi är överens 
om att vi vill ha det bra och tryggt, vi 
ALLA som lever här. Att respekt och 
kärlek måste vinna över hat och våld. 
Att mitt lilla ”vad jag kan” och ”vad 
jag gör och säger” är betydelsefullt. 
Och sist, men inte minst, att var och 
en av oss tar sitt ansvar och arbetar för 
att investera i tillhörighet, fördomsfri-
het och trygghet, för varje medborgare 
och besökare, nu och i framtiden!

Tack!
Ett stort Tack till alla som 
hjälpte till innan och under 
Tågdagarna!

Landeryd GOIF och 
Landeryds
samhällsförening

Ett stort TACK...
...till alla våra underbara 
läsare för det här året!

Era varma och uppmuntrande 
ord när ett nytt nummer har 
kommit ut gör arbetet extra 
roligt!

God Jul och Gott Nytt År!

SOCKENBUDETs
redaktion

TACK!
Kristina Lif och Leif Ekelund

För ert omfattande arbete 
med att fotodokumentera 
våra samlingar i Jansbergs 
hembygdspark.

Långaryds 
Hembygdsförening

Tack!
Ett stort tack till Långaryd-
Landeryds kyrkokör med 
orkester för konserten med 
Chilcotts Requiem.

Och ett särskilt stort TACK till 
Regina som är motorn och 
inspirationen i allt detta!

”Vi som var där och
lyssnade”
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Eleverna i klass 4 Landeryds skola 
med lärare och några föräldrar var i 
Ekehagens forntidsby den 25 augusti.

Så här skriver eleverna själva om 
dagen:

Vi åkte vid 7.30. Det var spännande 
att åka till Ekehagens forntidsby. Det 
tog två hela timmar att åka dit. Det var 
småpratigt i bussen och tyst ibland. 
Nästan alla lyssnade på musik. Några 
spelade på sina mobiler medan vi åkte.

När vi kom dit fikade vi och sedan 
kom Lena och tog oss med ner till 
boplatsen och efter en stund fick vi 
träffa Anders också. Lena och Anders 
var våra guider under dagen.

I forntidsbyn hade man byggt 
boplatser som de såg ut på jägarsten-

åldern, bondestenåldern, bronsåldern 
och järnåldern. Vi var i den från brons-
åldern. Huset var gjort av vass och 
pinnar. Det fanns en eld utanför huset. 
Det var bänkar där inne. Huset var 
öppet åt ena sidan. Det var ju ganska 
varmt på bronsåldern.

Vi fick börja med att laga mat. Vi 
hackade morötter, palsternackor, pur-
jolök och kålrot med flintaknivar till 
vår grönsakssoppa. Vi hackade också 
äpplen till efterrättssoppan.

Sen gjorde Lena iordning laxen och 
la i kokgropen.

Medan sopporna och laxen kokade 
tog Anders med oss på en rundvand-
ring. Vi var inne i flera andra hus och 
där fanns det väggar runt om och 
därför var det ganska mörkt för det 
fanns ju inga fönster.  Mitt i rummet 
brann en eld och röken försvann ut 
genom en öppning i taket. Runt om 
längs väggarna fanns det sovplatser 
med skinnfällar på. Det var mysigt att 
sitta där runt elden och höra Anders 
berätta.

I forntidsbyn fanns det vildsvin och 
grisar. Det var en särskild sorts grisar 
som finns nästan bara där och de var 
väldigt fina. Vi fick mata dem med gräs 
och blommor och klappa dem.

På forntiden gjorde man olika fällor. 
Det kunde vara en grop som man fång-
ade älg i. Man hade också en tjäder-
fälla. Det var en pinne som slog ner när 
tjädern gick in i fällan och då knäck-
tes nacken så att fågeln dog. Det fanns 

också fällor där man fångade mård. 
Alla fällor var listigt gjorda.

När vi kom tillbaka till boplatsen 
gräddade vi bröd på stenhäll. Efter det 
tog Lena upp laxen från kokgropen. 
Sen åt vi. Det var väldigt gott! Vi åt 
ur varsin liten skål av lera och vi fick  
äta med forntidsbesticken. Fingrarna 
alltså.

Efter maten pysslade vi. Vi fick göra 
varsin skinnpåse och varsin pil.

Så här gjorde vi skinnpåsar:
Vi fick välja en bit skinn som till 

formen såg ut som en blomma i en 
kruka. Vi fick en flintakniv som vi skar 
12 jack med. Sen tog vi ett snöre som vi 
trädde igenom hålen. Sen skulle man 
dra i snörena. Hokus pokus så hade 
man en skinnpåse.

Så här gör man en pil:
Vi fick ta en pinne med ett jack i. 

Och en flintasten som var vass och 
platt. Man skulle trycka ner flintaste-
nen i pinnens jack. Sen fick man ett 
snöre som man skulle binda runt 
stenen. Sen hade Anders ett svart lim 
som han tog runt flintastenen. Hokus 
pokus så har man en flintapil.

Forntidsdagen närmade sig sitt slut 
och vi gick till stenåldersboplatsen där 
vi fick paddla i barkbåtar och skjuta 
med pilbåge. Innan vi åkte hem hand-
lade vi lite i souvenirbutiken och så åt 
vi glass. Vi kom tillbaka till Landeryd 
klockan halv sju. Det var kul på Ekeha-
gens forntidsby.

Hälsning från Landeryds skola
Text och foto: Klass 2 och 4 på Landeryds skola

Upplevelselektion om forntiden
Text och foto: Klass 4

Till vänster: Klass 4 tillsammans med guiderna.
Till höger: Grönsakshackning med flintaknivar.

Guiden Lena vid matgrytorna.
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Varje år arrangerar skolidrottsför-
bundet Skoljoggen. Det är Sveriges 
största löpararrangemang för barn och 
ungdomar 6-18 år. Alla deltar på sina 
villkor. Det är inte en tävling. Barnens 
glädje ska stå i fokus. Varje år samlas 
en frivillig springslant in. I år gick 
pengarna till SOS-barnbyar.

Årets ”skoljogg” gick av stapeln ons-
dagen den 23 september för de yngre 
barnen på Landeryds skola. Efter en 
regnig natt var lärarna bekymrade över 
om det skulle gå att genomföra Skol-
joggen. Det skulle kanske vara alldeles 
för blött på elljusbanan. Lova Nydén 

berättar om dagen:
”Först gick vi till Mullekojan. Vi 

dansade en uppvärmningsdans. Sedan 
sprang vi elljusspåret. Det var kul att 
springa elljusspåret. Sedan fikade vi vid 
Mullekojan och så lekte vi. Jag blev blöt 
om fötterna.”

Trots att det var mycket blött var 
det inget barn som klagade. I skogen 
hördes glada röster bakom varje krök. 
Efter en välförtjänt vattenkontroll 
fanns det barn som sprang både två 
och tre varv, vilken kämparvilja! Visst 
såg vi glädjen! Här är några röster från 
deltagarna:

”Jag tyckte det var roligt att springa.”
”Det var lite jobbigt.”
”Banan var rolig att springa”
”Jag sprang faktiskt lite vilse.”
Alla deltagare kom i mål och vi 

kunde nöjda vända tillbaka till skolan. 
När alla springslantar räknats samman 
kom vi upp i summan 1 278 kr. Skolans 
äldre elever, som sprang några dagar 
tidigare, var också med och samlade 
in springslantar. Pengarna skickades 
till en av SOS-barnbyar i Afrika. Det 
känns bra att hjälpa till och det är kul 
att springa. 

Skoljoggen 2015
Text och foto: Klass 2

Skoljoggare, vattenpaus och fler skoljoggare.

Långaryd-Landeryd i samverkan 
anordnar, med stöd av Hylte kommun, 
fritidsgård i Nyarps Bygdegård ca en 
gång per månad. Fritidsgården bygger 
på att föräldrar, barn och ungdomar 
hjälps åt att laga mat och hitta på roliga 
aktiviteter tillsammans. Hela famil-
jen är välkommen men självklart får 
barnen komma själva. Ett givet inslag 
en fritidsgårdskväll är kiosken!

Vill du hjälpa till eller har idéer om 
aktiviteter kontakta gärna Anna Roos, 
anna.roos@langaryd.nu eller Terese 
Borg, terese.borg@langaryd.se.
Välkommen!

Fritidsgård i Världens släktbygd

Under 2016 är följande datum 
vikta för fritidsgård.

Boka in hela året redan nu!

22 januari
19 februari

18 mars
15 april

30 april Valborg
20 maj

12-14 augusti Nyarpsläger
16 september

7 oktober
29 oktober Halloweenfest

18 november
3 december Julbasar
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Text och dikt: Inger Thörnqvisth

Så har åter ett år gått. Det känns som 
om tiden går fortare ju äldre man blir.

På Nyårsafton tänker man på nästa 
nyår, vad har man då fått uppleva 
under året som gått?

Ute i världen är det skrämmande 
med krig, förföljelse och naturkata-
strofer. Man hoppas varje år att det ska 
bli bättre för människorna.

Så vi önskar väl varandra:

ETT GOTT NYTT ÅR!

Hälsningar
Inger Thörnqvisth

G Ä S T S K R I B E N T
NYÅR
En ring är sluten, ett mönster är fyllt
ibland har en rad maskats av –
mellan ljusa och mörka maskors tal
har det plötsligt öppnats en grav.

Ett år av drömmar, förväntan och 
hopp
nu står vi med facit i hand.
En kanske mött lyckan och liver ler
en annan ser avgrundens rand.

Ännu en årsring ska bindas ihop
av dagarnas givna tal
låt oss be om förnuft och fred på jord
- snart finns inget annat val.

Det vi drömt om ett bra tag nu börjar 
närma sig med stormsteg, känns nästan 
lite overkligt att det snart är dags att 
dra igång fibernätet. I skrivande stund 
(slutet på oktober) saknas det 7-8 km 
grävning, ett gäng tryckningar under 
vägar och så ska blåsarna och fiber-
svetsarna sätta igång på allvar. Det är 
många svetsningar som ska utföras, vi 
är ju i skrivande stund 425 medlemmar 
och varje fastighet har en egen fiber 
som går från fiberboxen på husväggen 
ända till stationen. Det finns en station 
i Landeryd och en i Långaryd och på 
vägen dit sker det ett antal skarvar på 
varje fastighets fiber. Vi hoppas på fort-
satt gynnsamt byggväder så allt arbete 
och återställningsarbete går att få klart 
före vintern.

Efter att det är klart återstår ju ”bara” 
en sak, nämligen att välja vilka tjänster 

man ska satsa på! Den stora fördelen 
med vårt nät är ju att det kommer att 
vara ett öppet nät, så man kan välja 
mellan ett helt gäng olika operatörer. 
Vi har ju alla olika behov och önske-
mål, så passa på att gå in och kika på 
www.byalagsportalen.se och läs på lite 
om de olika leverantörerna. Vi håller i 
skrivande stund på att planera någon 
form av informationstillfälle, men det 
kanske redan har inträffat när SOCK-
ENBUDET anlänt. Tanken är i alla fall 
att underlätta valet av operatör och 
tjänster.

Men blir det Kalle Anka via fiber på 
julafton i år då? Det finns en chans om 
man inte stöter på några problem, men 
det är nog mer realistiskt att tro att det 
dröjer tills efter årsskiftet. Hursomhelst 
så är det riktigt nära nu!

Nu laddar vi inför slutspurten!
Text: Johan Edenholm
Foto: Petter Bäckman

Årets vinnare i Trimcyklingen
Första pris kammades hem av 

Naemi Schulz Wigelsbo i Eseryd! Nu 
önskar SOCKENBUDETs redaktion 
henne lycka till med cyklandet, en del 
av oss vet av egen erfarenhet att det 
är bra backar från Eseryd och ner till 
Långaryd!

Frågan är bara vem som vinner 
cykeln nästa år?

Laddat för slutspurt? Eller en salut för det nya året?



Nyarpsläger i Nyarps bygdegård
14-15 augusti 2015
Foto: Lennart Borg



Mer bilder från Nyarpslägret
Foto: Lennart Borg



Två bilder från Halloweenfesten i Nyarps bygdegård
24 oktober 2015
Foto: Lennart Borg



12 års erfarenhet, 10 mils omkrets ifrån Jälluntofta

Billig - snabb - effektiv

Prisexempel (bara moms + milkostnader tillkommer):

15:- /sid  ett fönster med 4 sidor = 60:-  10 fönster = 600:- 50% RUT totalt 300:-
15:- /sid ett fönster med 2 sidor = 30:-  10 fönster = 300:- 50% RUT totalt 150:-

Lars-Göran Malmberg • Södergård Jälluntofta •larsgoranm@hotmail.com • Godkänd för F-skatt

Företag • Privatpersoner • Avtalskunder

Smutsiga fönster? 
  Vänd er med förtroende till 

Tel. 0702-21 14 48 • 0371-720 88

Ge bort 

fönster-

putsning 

i gåva!

www.jalluntofta.se
info@jalluntofta.se

0371-72010

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

Storstuga med 6 bäddar



Njut av mathantverk vid Bolmen 

TIRAHOLMS FISK 

tel. 0371- 640 19 
fisk@tiraholm.se 
www.tiraholm.se 

 
4 Tors 
5 Fre    
6 Lör 
7 Sön 
10 Ons 
11 Tors  
12 Fre  
13 Lör  
14 Sön 
18 Tors  
19 Fre  
20 Lör  
21 Sön   
22 Mån  
23 Tis  
29 Mån 
30 Tis 

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

God Jul 
Tack för i år! 

Familjen Ekwall 

 
Julbord, Butik  
Julbord, Butik   
Julbord, Butik 
Julbord, Butik 
Unnaryds torg 8-12 
Butik 
Julbord, Butik 
Julbord, Butik 
Halmstad slott 12-17 
Butik 
Butik 
Butik 
Butik 
Hyltebruk 14-18 
Butik 
Butik 
Butik 
 

Händer i December 

JULBORD 
1:a, 2:e, 3:e 

adventshelgerna 
 

FISKBIL  
HYLTEBRUK 
22 dec 14-18  

Med fokus på kvalitativ utrustning och bemö-
tande har vi adderat värme och omhänder-
tagande för att ge dig som patient en helt ny 
uppfattning om begreppet vård. 

Varmt välkomna 
till vår klinik! 

Vi kommer att ha en  
fortsättning på kliniken 
i Odensjö. 
Nya som gamla patienter 
önskas välkomna hit för 
tandvård!

Legitimerad 
tandläkare

Jonas Rydén

Legitimerad tandläkare Jonas Rydén • Odensjö Prästgård, 340 10 Lidhult  |  + 46 (0) 35 920 52  |  + 46 (0) 70 56 920 52  |  Tandläkare.Jonas@telia.com 

Mottagningen är placerad i Odensjö nära Bolmens 
strandkant. Hit kan man komma och glömma alla 
bestyr och få en optimal munhälsa. 
Varmt välkommen!

Det är vårt mål att, med stor betoning och vikt 
på god kvalitet istället för kvantitet, ge dig den 
optimala vården. Enligt vårt sätt att se begrep-
pet ”vård” arbetar vi med de nyaste och bästa 
materialvalen även vad det gäller utrustning.

Legitimerad Tandsköterska Anette Rydén  och Legitimerad Tandläkare Jonas Rydén

Vi önskar 
alla företag och föreningar     
en riktigt God Jul 
och ett Gott Nytt År!

Vi tackar för ett bra samarbete och 
ser fram emot ett lika givande 2016.     

Evelina Samuelsson, Näringslivsutvecklare 
Lena Hagman-Bogren, Turistkoordinator

Vill du prenumerera?

4 nr/år kostar 150 kr.

sockenbudet@langaryd.nu



K. AXELSSONS EL AB
    

Utför alla slags elinstallationer. 
Försäljning av kapitalvaror
    

Nissaryd, 314 93 Hyltebruk
    Tlf. 0371-461 42, 
Mob. 070-316 87 70

Fax 0371-461 81
Mail  kjellaxelsson@swipnet.se

Cecilias Skafferi
i Ekhult, Långaryd  

Tårtor  Bakverk  Smörgåstårtor
Minnesstunder

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

Facebook:Cecilias Skafferi

Catering – servering vid alla sorters fester
Vi är glada att kunna hälsa er Välkomna till Ekhult!
 Ylva 0371-47005 eller Lotta 0371-45078

systrarnaikoket@hotmail.com

Systrarna i köket

        Vi har blommorna 
och pyntet 

för att du 
ska få julkänsla.

God Jul och 
Gott Nytt År!!

önskar vi alla våra kunder

Ann-Louise 
och Tjejligan

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

Följ oss på facebook

Julkänsla!
Nu närmar sig Julen med stora kliv.

      Välkomna!

SOCKENBUDET-sponsor: 
ESSKÅ-metall, Landeryd

 Vi tackar våra kunder för i år 
och önskar en God Jul!

Cecilia 0730759496           mail: ceciliasskafferi@hotmail.com
Cecilias Skafferi i Ekhult, Långaryd

FOTVÅRD  •  MASSAGE  
ANSIKTSBEHANDLING
Mottagning efter överenskommelse,

även kvällar, lördagar och hembesök.

MONIKA ALBRECHT  •  Pensévägen 13 B i Hyltebruk

telefon 0345 - 17 252  •  0730 - 44 67 65

epost: monika.albrecht@hotmail.com

www.monikaalbrecht.se

Tillsammans stoppar 
vi inbrotten! 

Hemlarm 299:-/mån 
i 36 månader 

Därefter är larmet ditt och  
du betalar endast för larm-

tjänsten 1700:-/år 

Sockenbudet-rabatt: 
Fri basinstallation! 

Värde ca 2500:- 
(gäller tom 160131) 

 
Ring och beställ: 

0345-51 51 51 

Vi installerar: SOCKENBUDET-sponsor: 

Bygg Johan

www.pcel.se

Johan Hagström

070 679 61 60

info@byggjohanab.se

www. byggjohanab.se



FIBER PÅ 
GÅNG!? 

Har du svårt att veta hur du skall göra med dina nya 
abonnemangstjänster i fibernätet? Vilken operatör 
skall man välja? Ska man ha Tv-kanalerna via 
fibernätet? Vilken telefonilösning skall man välja? 
Frågorna är många… 
 
Men det bästa av allt är att vi har svaren! Kontakta oss 
så kommer vi, kostnadsfritt, hem till dig och går 
igenom dina behov och förutsättningar och hjälper dig 
välja rätt. Vi har samarbetsavtal med flertalet av 
operatörerna i det nya fibernätet. Självklart hjälper vi 
dig att koppla in och installera när det väl blir dags. 

Tele: 0345-51 51 51 

-Långaryd-Hylte-

Här är gott att vara….. 
Från	  och	  med	  den	  29:	  de	  november	  	  
dukar	  vi	  fram	  vårt	  anrika	  julbord.	  375:-‐	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  NYTT	  
I	  år	  firar	  vi	  10	  års	  jubileum	  och	  erbjuder	  	  
en	  julmiddag	  med	  förräI	  från	  sjö	  och	  hav.	  	  
Som	  huvudräI	  egen	  lutad	  spillånga.	  	  125:-‐	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Välkomna	  Mll	  Mll	  CharloIenlund	  
Bordsbeställning	  0371	  46057	  
Mail	  info@charloIenlund.com	  	  	  

LUNDBERGS
BUSSAR FÖR ALLA TILLFÄLLEN

Billy Elliot på Malmö Opera
Musikalen Billy Elliot är, liksom filmen, en hyllning till konsten som kraft och 
inspiration att förvandla livet bortom ens vildaste drömmar. Billy växer upp i 
en engelsk gruvstad i förfall. Som pojke förväntas Billy syssla med boxning 
eller något annat ”manligt” men när han hamnar på flickornas balettlektion 
tänds en låga inom honom. Musiken till denna härligt livsbejakande dansmusi-
kal är komponerad av Elton John.

Lördagen den 23 april är du välkommen med på 
bussresa till Malmö och musikalen Billy Elliot. 

Avresa från Nyby skola kl 10, uppssamling av resenärer i Landeryd, Hyltebruk 
och längs vägen till Malmö. Under eftermiddagen ges du möjlighet att äta, 
strosa och njuta av Malmö innan vi avnjuter musikalen.

Resan och biljett kostar 990 kr, 
anmäl dig till kontakt@lundbergstaxi.se, 
betalning till bg 434-4446 senast 31/1.
Följ oss på Facebook: www.facebook.com/Lundbergstaxi
Mattias Lundberg    tel. 0371 - 460 00
epost. kontakt@lundbergstaxi.se



www.salongnicole.se

073 088 63 04
nicole@salongnicole.se
Södra vägen 12
31083 Unnaryd

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

OBS! Stängt från 
24 dec - 4 jan

God Jul och 

Gott Nytt År!

holger’s
mureri

Hillebrovägen 3
314 94 Landeryd

072 55 08 649
holgas@spray.se

www.holgersmureri.se

Vi tackar våra kunder för i år och 
önskar en God Jul!

Systrarna i köket
Föranmälan via mail: systrarnaikoket@hotmail.com eller tel/sms

till Ylva 070-5647005 eller Lotta 070-2945152

K. AXELSSONS EL AB
    

Utför alla slags elinstallationer. 
Försäljning av kapitalvaror
    

Nissaryd, 314 93 Hyltebruk
    Tlf. 0371-461 42, 
Mob. 070-316 87 70

Fax 0371-461 81
Mail  kjellaxelsson@swipnet.se

 Prästgårdsvägen 4  i Unnaryd
öppet fredagar 14:00 - 18:00 och lördagar 10:00 - 14:00

eller boka tid 076 12 72 510  www.kaminatelje.se

södra vägen 25b.unnaryd
t e l : 0 7 6 6 - 1 1 0 0 6 7

w w w . a n k i b a c k m a n . s e

Hej!
Det blev lite trångt i mammas 
garage, så nu har jag flyttat 

hemifrån.
Välkommen till Unnaryd! 

/Anki

mö b e l t a p e t s e r a r e

mö b e l t a p e t s e r a r e
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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 hemsida: svenskakyrkan.se/hyltebruk

Följ oss på facebook: facebook.com/hyltebruk

Långaryds församlingsblogg: langaryd.blogg.se

december 2015–februari 2016
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lördagen den 12 december
kl 18 i Unnaryds kyrka

Musik i adventstid

Andreas Kvintett sjunger 
sina favoriter bland

advents- och julsångerna.
Bodil Fredriksson, sopran
Johanna Fredriksson, alt
Arne Castell, tenor/bas

Lars Kryger, bas
Andreas Welinder, tenor

Andra söndagen i Advent
den 6 december kl 19

Julkonsert
i Långaryd kyrka

med Långaryd/Landeryds 
kyrkokör, Gislaveds kyrkokör 

och Gislaveds musikskolas 
kammarorkester

Musik i advents- och jultid

onsdagen den 16 december
Färgaryds kyrka kl 19

”Sjung in julen”
med Sennan Brass och
Kenneth Benjaminsson

Fjärde söndagen i Advent
kl 16 i Femsjö kyrka

Mässa med kören
Lätt och lagom

Efteråt sjunger vi in julen i 
församlingshemmet!

Gudstjänster i församlingshemmen
Under den kallare tiden av året kommer vi i Långaryds församling 
att fira flera gudstjänster i församlingshemmen för att minska på 
uppvärmningskostnaderna. En annan fördel med att vara i församlings-
hemmen är att vi kommer varandra närmare och förhoppningsvis leder 
det till större gemenskapskänsla.

Varmt välkommen att fira gudstjänst i både kyrkor och församlingshem!

Julönskepsalmer
I januari blir det två gudstjänster med julönskepsalmer - en i Landeryd 
och en i Femsjö.

I Landeryd blir det den 6 januari kl 15 och önskar gör man genom att 
lägga en lapp i någon av lådorna som kommer att finnas i Långaryds 
och Landeryds kyrkor och församlingshem under december.

I Femsjö blir det den 31 januari kl 10. Lämna dina önskemål till 
Kristina Lindstén senast den 25 december.

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, eller Bo Lindbladh, 
ansvarig utgivare för Senapskornet

Julkonsert
Tredje söndagen i Advent

Färgaryds kyrka kl 18
Församlingens körer, Fresh 

Air och Johan Odin, trumpet.
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Ännu en jul ligger framför oss. Vi ska ännu en gång 
få fira det underbara och fantastiska – att Jesus blev 
människa, en av oss. För visst är det otroligt att Jesus, 
som är Guds son, också har varit människa precis 
som du och jag. Jesus vet hur det är att brottas med 
bekymmer och svårigheter, men också hur underbart 
livet kan vara när det är på topp. Att få ha en Gud som 
vet vad det är att vara människa tycker jag är tryggt 
och skönt.

Men även Jesus fick uppleva svårigheter, faktiskt redan 
som barn. Kung Herodes blev ju vansinnig och arg när 
han förstått att en kung hade fötts i Betlehem. (Han 
visste inte att Jesus är fridens och fredens kung.) Så 
Herodes beslutar att alla gossebarn som är under två år 
ska dödas. Men Gud hjälper Maria och Josef, då de i en 
dröm får veta att de ska fly till Egypten. Maria tvingas 
göra det som miljontals mammor gör varje år, fly med 
sitt barn. Ibland är flykten den enda räddningen – fly 
för att rädda det finaste man har. Tänk vilken oro och 
rädsla man måste känna som förälder. Men trösten är 
att Gud är med dem. Gud vill ta hand om varje litet 
barn som föds till denna jord. Oavsett om de föds i ett 
krigshärjat land som Syrien eller i ett fredligt land som 
Sverige. Alla är lika värdefulla i Guds ögon.

Guds son blir en flykting, även den sidan av livet 
har han fått uppleva.

När vi nu går in i julens glädje så får vi inte glömma 
att alla människor inte förknippar julen med 
positiva känslor. Många är de som tycker att julen 
är den jobbigaste högtiden på året. Kanske har man 

människor man saknar eller minnen som påminner 
om trasiga jular som man helst skulle vilja glömma. 
Många är också kraven på att allt ska vara så perfekt 
och att all maten ska lagas från grunden och på sitt 
speciella sätt. Ofta tror jag att det är vi själva som 
ställer dessa krav på oss. Människor i vår närhet har 
kanske inte alls samma krav, utan äter lika gärna köpta 
köttbullar som de hemlagade. Kanske kan vi dra ner 
på våra förväntningar på oss själva och istället försöka 
att njuta av allt runt omkring oss. Kanske kan vi också 
få lite tid över till att uppmärksamma människor runt 
omkring oss som skulle behöva lite stöttning när julen 
närmar sig. Låt oss hjälpas åt att göra julen till en 
positiv upplevelse för oss alla.

Så passa på att njuta av alla vackra ljus, all skönsång, 
god mat och goda möten. Men låt oss också tänka på 
alla dem som inte har möjlighet till detta i år. De som 
lever under andra förutsättningar än vi. Och hjälp oss 
tillsammans att arbeta för en bättre värld, en värld som 
präglas av rättvisa och kärlek. Tillsammans är vi starka!

I varje hjärta armt och mörkt sänd du en stråle blid.
En stråle av Guds kärleks ljus i signad juletid.
(Sv. ps. 116)

en stråle av Guds kärleks ljus

Anna-Karin Samuelsson, diakon

Luciatåg i Unnaryds kyrka.



4

Gudstjänster                  

söndagen den 29 november
Första söndagen i Advent – Ett 
nådens år
Femsjö kyrka – 10.00 Gudstjänst, 
Josefin Dahlgren. Kyrkokören och 
Jonny Wester, saxofon.
Färgaryds kyrka – 10.00 Guds-
tjänst, Bo Lindbladh. Vuxen-
körerna och Lena Carlberg
Nielsen, tvärflöjt.
Landeryds kyrka - 10.00 
Familjegudstjänst, Mia och 
Anna-Karin. Körerna och barn-
grupperna medverkar. Kyrkfika.
Unnaryds kyrka – 14.00 Guds-
tjänst, Josefin Dahlgren. Kyrko-
kören sjunger.

söndagen den 6 december
Andra söndagen i Advent – 
Guds rike är nära
Femsjö kyrka – 16.00 Mässa, Bo 
Lindbladh.
Hyltebruks kyrka – 14.00 
Familjegudstjänst, Bo Lindbladh. 
Julspel med församlingens 
barngrupper.
Långaryds kyrka – 19.00 Jul-
musik med Gislaveds kyrkokör, 
Gislaveds musikskolas kammar-
orkester och Långaryd-Landeryds 
kyrkokör. Andakt Mia Schulz 
Wigelsbo.
Unnaryds kyrka – 10.00 Mässa, 
Mia Schulz Wigelsbo.

lördag den 12 december
Unnaryds kyrka – 18.00 Musik i 
adventstid med Andreas kvintett, 
se s. 2.

söndagen den 13 december
Tredje söndagen i Advent – 
Bana väg för Herren
Femsjö kyrka – 16.00 Lucia-
gudstjänst, Josefin Dahlgren. 
Femsjö Änglakör. Kyrkfika.
Färgaryds kyrka – 18.00 Jul-
konsert, Bo Lindbladh. Barn- och 
vuxenkörerna, Fresh Air och 
Johan Odin, trumpet.
Landeryds kyrka – 15.00 Lucia-
gudstjänst, Mia Schulz Wigelsbo. 
Kyrkfika.
Unnaryds kyrka – 18.00 Lucia-
gudstjänst, Josefin Dahlgren. 
Luciatåg med klass 6 på Unnaryds 
skola. Samarrangemang med Röda 
Korset.

onsdagen den 16 december
Färgaryds kyrka – 19.00 ”Sjung 
in julen” med Sennan Brass och 
Kenneth Benjaminsson.

söndagen den 20 december
Fjärde söndagen i Advent – 
Herrens moder
Femsjö kyrka – 16.00 Mässa, 
Bo Lindbladh. Kören ”Lätt och 
lagom” medverkar. Efteråt sjunger 
vi in julen i församlingshemmet.
Hyltebruks kyrka – 14.00 Mässa, 
Bo Lindbladh.
Långaryds kyrka – 18.00 Mässa, 
Josefin Dahlgren.
Unnaryds kyrka – 10.00 Mässa, 
Josefin Dahlgren.

torsdagen den 24 december
Julafton – Den heliga natten
Femsjö kyrka – 11.00 Julbön, 
Josefin Dahlgren. Femsjö Ängla-
kör medverkar.
Hyltebruks kyrka – 11.00 Jul-
bön, Bo Lindbladh. Sara och Ida 
Liwenius, fiol, flöjt och sång.
23.30 Julnattsgudstjänst, Sylvia 
Sjöö. Jonas Andersson och 
Susanne Hirell medverkar.

Landeryds kyrka – 23.30 Jul-
nattsmässa, Mia Schulz Wigelsbo. 
Kyrkokören.
Långaryds kyrka – 10.00 Krubb-
gudstjänst, Mia Schulz Wigelsbo.
Unnaryds kyrka – 16.30 Julbön, 
Josefin Dahlgren.
23.00 Julnattsmässa, Josefin Dahl-
gren. Kyrkokören.

fredagen den 25 december
Juldagen – Jesu födelse
Femsjö kyrka – 7.00 Julotta, 
Bo Lindbladh. Kyrkokören och 
Emma Svensson, saxofon.
Långaryds kyrka – 5.00 Jul-
otta, Mia Schulz Wigelsbo. 
Julottegruppen.

lördagen den 26 december
Annandag Jul – Martyrerna
Hyltebruks kyrka – 18.00 Musik-
gudstjänst, Bo Lindbladh. ”Julens 
sånger” med Fresh Air.
Jälluntofta kyrka – 16.00 Ljus-
gudstjänst, Josefin Dahlgren. 
Unnaryds och Femsjö kyrkokörer. 
Kyrkfika.
Landeryds kyrka – 10.00 Guds-
tjänst, Mia Schulz Wigelsbo. 
Kyrkfika.

söndagen den 27 december
Söndagen efter Jul – Guds barn
Långaryds kyrka – 18.00 Sinnes-
romässa, Mia Schulz Wigelsbo.

torsdagen den 31 december
Nyårsafton
Femsjö kyrka – 16.00 Nyårsbön, 
Josefin Dahlgren. Anna-Britta 
Jigsved, sång. Kyrkglögg.
Hyltebruks kyrka – 16.00 Nyårs-
bön, Bo Lindbladh.
Landeryds kyrka – 16.00 Nyårs-
bön, Mia Schulz Wigelsbo.

ANNO DOMINI 2016

fredagen den 1 januari
Nyårsdagen – I Jesu namn
Långaryds kyrka – 18.00 Mässa, 
Mia Schulz Wigelsbo.

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

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.

Morgonmässa eller -andakt
i Hyltebruks kyrka varje onsdag 

kl 9. 2 december är mässan i 
Unnaryd, 10 februari i Långaryd 

och 2 mars i Unnaryd.



5

söndagen den 3 januari
Söndagen efter nyår – Guds hus
Femsjö kyrka – 16.00 Mässa, 
Josefin Dahlgren. Flöjtensemblen 
Tjejtetten medverkar. Grötfest i 
församlingshemmet efteråt – ta 
med sångröst, gott humör och 
något att äta!
Hyltebruks kyrka – 14.00 Mässa, 
Josefin Dahlgren.
Landeryds församlingshem – 
10.00 Mässa, Mia Schulz Wigelsbo.
Kyrkfika.
Unnaryds kyrka – 10.00 Guds-
tjänst, Josefin Dahlgren.

söndagen den 6 januari
Trettondedag Jul – Guds 
härlighet i Kristus
Femsjö kyrka – 16.00 Musik-
gudstjänst, Josefin Dahlgren. 
Unnaryds och Femsjö kyrkokörer.
Färgaryds kyrka – 16.00 Musik-
gudstjänst, Bo Lindbladh. Musik-
kåren Lyran och Jonas Andersson.
Landeryds kyrka – 15.00 Musik-
gudstjänst med julönskepsalmer, 
Mia, Regina och Anna-Karin. 
Lotterier, tomtebesök och godis-
påsar till alla barn. Se s. 2!

söndagen den 10 januari
Första söndagen efter 
Trettondedagen – Jesu dop
Hyltebruks kyrka – 10.00 Mässa, 
Bo Lindbladh.
Långaryds församlingshem –
18.00 Gudstjänst, Josefin 
Dahlgren.
Unnaryds kyrka – 10.00 Mässa, 
Josefin Dahlgren. Kyrkfika.

söndagen den 17 januari
Andra söndagen efter 
Trettondedagen – Livets källa
Femsjö kyrka – 10.00 Mässa, Bo 
Lindbladh.
Hyltebruks kyrka – 16.00 Guds-
tjänst, Bo Lindbladh.
Långaryds kyrka – 11.00 Mässa, 
Mia Schulz Wigelsbo. Karin och 
Jonas Johnsson, sång.
Unnaryds kyrka – 18.00 Guds-
tjänst, Mia Schulz Wigelsbo.

söndagen den 24 januari
Septuagesima – Nåd och tjänst
Femsjö kyrka – 16.00 Mässa, 
Josefin Dahlgren.
Hyltebruks kyrka – 10.00 Mässa, 
Mia Schulz Wigelsbo.
Landeryds församlingshem – 
18.00 Sinnesromässa, Mia Schulz 
Wigelsbo.
Unnaryds kyrka – 10.00 Mässa, 
Josefin Dahlgren. Kyrkfika.

söndagen den 31 januari
Kyndelsmässodagen – 
Uppenbarelsens ljus
Femsjö kyrka – 10.00 Önske-
psalmsgudstjänst, Josefin 
Dahlgren. Kyrkokören och Jonny 
Wester, klarinett. Lämna dina 
önskemål till Kristina så snart som 
möjligt, senast 25/12!
Hyltebruks kyrka – 16.00 
Familjegudstjänst, Bo Lindbladh. 
”Det gåtfulla folket” med barn-
körerna och Charlotte Polson.
Landeryds kyrka – 15.00 
Familjegudstjänst, Mia Schulz 
Wigelsbo. Dopfest, clownen Molly 
och utdelning av Barnens bibel till 
alla 4-åringar. Kyrkfika.
Unnaryds kyrka – 16.00 Familje-
gudstjänst, Josefin Dahlgren. 
Tonträffen sjunger. Kyrkfika.

söndagen den 7 februari
Fastlagssöndagen –
Kärlekens väg
Femsjö kyrka – 11.00 Mässa, 
Josefin Dahlgren. Thorbjörn 
Lindroth, sång. Sopplunch med 
lotterier och föredrag. Se ruta!
Hyltebruks kyrka – 16.00 Mässa, 
Mia Schulz Wigelsbo.
Långaryds församlingshem – 
10.00 Musikandakt, Mia Schulz 
Wigelsbo. ”Skivor till kaffet” – 
körkafé med semlor till förmån för 
fasteinsamlingen.
Unnaryds kyrka – 18.00 Eku-
menisk mässa tillsammans med 
Allianskyrkan, Kristina Nelson 
och Josefin Dahlgren. Kyrko-
kören. Kyrkfika.

onsdagen den 10 februari
Askonsdagen – Bön och fasta
Landeryds kyrka – 19.00 
Askonsdagsmässa.
Unnaryds kyrka – 18.30 
Askonsdagsmässa.

söndagen den 14 februari
Första söndagen i Fastan – 
Prövningens stund
Femsjö kyrka – 16.00 Familje-
gudstjänst, Petter Bäckman. 
Femsjö Änglakör.
Hyltebruks kyrka – 10.00 
Gudstjänst, Pär Petersson. 
Vuxenkörerna.
Landeryds församlingshem –
18.00 Gudstjänst, Mia Schulz 
Wigelsbo.
Unnaryds kyrka – 10.00 Guds-
tjänst, Mia Schulz Wigelsbo. 
Kyrkfika.

Gudstjänster            

Lunchbön i Unnaryds kyrka
Varje onsdag kl 12 (ej 25/12) 
håller vi en kort lunchbön i 

Unnaryds kyrka.

Sopplunch – Prästerna 
från Femsjö

Fastlagssöndagen 7 februari

Vi firar mässa tillsammans i 
Femsjö kyrka kl 11.

Därefter inbjuds till sopplunch 
och semla i församlingshemmet.

Ingrid Bertilsson berättar om 
några präster, bördiga från 

Femsjö. Ett 20-tal präster har 
sitt ursprung i Femsjö. Även en 
prästvigning har förrättats här.

Det blir även ett lotteri – har 
du vinster att skänka kontakta 

Ragnhild Nöjd!

Alla intäkter går till
Svenska Kyrkans Internationella 

Arbetes fasteinsamling.

Fortsätter på nästa sida.
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söndagen den 21 februari
Andra söndagen i Fastan – Den 
kämpande tron
Femsjö kyrka – 10.00 Mässa, 
Josefin Dahlgren.
Hyltebruks kyrka – 16.00 Mässa, 
Bo Lindbladh.
Långaryds kyrka – 11.00 Musik-
gudstjänst, Mia Schulz Wigelsbo. 
Mats Nyström m fl. Del I av 
200-årsfirandet. Se nedan. Efteråt 
sopplunch till förmån för faste-
insamlingen, till vilken tidigare 
medarbetare är särskilt inbjudna.
Unnaryds kyrka – 18.00 Taizé-
mässa, Josefin Dahlgren.

söndagen den 28 februari
Tredje söndagen i Fastan – 
Kampen mot ondskan
Hyltebruks kyrka – 10.00 Guds-
tjänst, Bo Lindbladh. Hylte
Fiddlers medverkar.
Landeryds församlingshem – 
18.00 Gudstjänst, Bo Lindbladh.
Unnaryds kyrka – 10.00 Guds-
tjänst, Josefin Dahlgren. Kyrkfika.

söndagen den 6 mars
Midfastosöndagen – Livets bröd
Femsjö kyrka – 10.00 Mässa, 
Josefin Dahlgren.
Hyltebruks kyrka – 14.00 Mässa, 
Josefin Dahlgren.
Jälluntofta kyrka – 18.00 Mässa, 
Mia Schulz Wigelsbo. Kyrkfika 
och brödförsäljning till förmån för 
fasteinsamlingen.
Landeryds kyrka – 10.00 Mässa, 
Mia och Anna-Karin. Kyrkfika 
och brödauktion.

söndagen den 13 mars
Jungfru Marie bebådelsedag – 
Guds mäktiga verk
Femsjö kyrka – 16.00 Gudstjänst, 
Pär Petersson. Kyrkfika.
Hyltebruks kyrka – 10.00 Guds-
tjänst, Bo Lindbladh.
Långaryds kyrka – 18.00 Musik-
gudstjänst, Petter Bäckman. 
Kyrkokören framför Mariamusik.
Unnaryds kyrka – 10.00 Guds-
tjänst, Petter Bäckman. Kyrkfika.

Fortsättning från föregående sida.

Gudstjänster                  

Passionsandakter
Med ordet ”passionerad” menar vi 
oftast att någon brinner för något 
eller någon. I kyrkans värld menar 
vi Jesu lidande och väg till korset 
när vi talar om passionstiden. Jesus 
visste att priset för försoningen 
mellan Gud och människan 
skulle innebära hans död, men 
han valde ändå att fullfölja sitt 
uppdrag, eftersom han älskar 
oss människor så mycket. Det är 
att vara passionerad, och denna 
handling utgör själva grunden i vår 
kristna tro. I församlingarna firar 
vi passionsandakter för att på det 
viset ”följa med” Jesus på vägen 
till korset och få tillfälle att fundera 
över oss själva och våra liv.

Varmt välkommen till en stilla 
och enkel stund under fastan!

I Unnaryds församling blir det 
24 februari, 9 mars och 23 mars kl 
18.30 i Unnaryds kyrka.

För Långaryds församling är det 
18.30 följande dagar som gäller: 3 
mars i Långaryds församlingshem, 
7 mars i Landeryds församlingshem 
samt 16 mars i Långaryds för-
samlingshem.

I Hyltebruks kyrka firar vi 
passionsandakt kl 18 följande 
torsdagar: 3 mars, 10 mars och 17 
mars.

Långaryds kyrka fyller
200 år 21 augusti 2016!
Detta kommer vi så klart att fira 
under hela året med olika speciella 
gudstjänster och utställningar. 
Närmast den 21 februari då vi firar 
musikgudstjänst kl 11 med Mats 
Nyström och därefter äter vi soppa 
tillsammans och samlar in pengar 
till fastekampanjen.

Till denna måltid är alla välkomna, 
anmälan till expeditionen telefon 
0345–197 40 senast 16 februari. 
Vi har speciellt bjudit in tidigare 
kyrkoarbetare, för vi tror att det 
skulle vara fint att få återknyta 
gamla kontakter och prata härliga 
minnen.

Varmt välkommen fira!

En stund av stillhet
och meditation

Taizémässa
21 januari och 18 februari
kl 18.30 i Hyltebruks kyrka

Välkomna!



7

Kyrkskjutsar
Välkommen att åka kyrkskjuts! Ring 
till den som kör senast dagen innan 
gudstjänsten.

Långaryds församling
6 december Aino Larsson 076 106 42 22 
el. 0371 402 22
13 december Bengt-Åke Andersson
0371-460 74
20 december Elvi Fahlén 0371-402 46
24 december Anna-Karin Samuelsson 
0371-461 15
25 december Aino Larsson  076 106 42 22 
el. 0371-402 22
26 december Birgitta Holmén
070 377 30 10
27 december Karina Johansson
072 527 25 82
31 december Jens Bøgglid 0371-460 09
1 januari Aino Larsson  076 106 42 22 el. 
0371-402 22
3 januari Birgitta Holmén 070 377 30 10
6 januari Bengt-Åke Andersson
0371-460 74
10 januari Karina Johansson 072 527 25 82
17 januari Elvi Fahlén 0371-402 46
24 januari Jens Bøgglid 0371-460 09
31 januari Viktor Börjesson 070 282 61 49
7 februari Karina Johansson 072 527 25 82
14 februari Bengt-Åke Andersson
0371-460 74
21 februari Elvi Fahlén 0371-402 46
28 februari Viktor Börjesson
070 282 61 49
6 mars Jens Bøgglid 0371-460 09
13 mars Aino Larsson  076 106 42 22 el. 
0371-402 22

Femsjö församling
29 november Ingvar Bertilsson
0371-630 37
6 december Gudrun Joelsson 0345-140 82
13 december Sverker Finning
073 076 05 33
20 december Åse Johansson
070 322 20 76
24 december Sverker Finning
073 076 05 33
25 december Sören Bjärnborg
0371-630 49
31 december Kerstin Brodin 0371-630 49
3 januari Ragnhild Nöjd 0345-714 09
6 januari Ingvar Bertilsson 0371-630 37
17 januari Gudrun Joelsson 0345-140 82
24 januari Kerstin Brodin 0371-630 49
31 januari Åse Johansson 070 322 20 76
7 februari Ingvar Bertilsson 0371-630 37
14 februari Ingvar Bertilsson 0371-630 37
21 februari Sören Bjärnborg 0371-630 49
6 mars Ragnhild Nöjd 0345-714 09

Lördagen den 24 oktober ljöd 
kyrkklockorna i all kraft klockan 
nio – på kvällen(!) till viss förvåning 
för alla de som inte hunnit se 
affischeringen. Klockornas klang 
utgjorde en maning att komma 
till kyrkan om exakt en timma 
– klockan 22 då det skulle firas 
himlagudstjänst i Unnaryds kyrka. 
Hundratals värmeljus spred sitt 
varma sken. Cantabile och Glory 
Gospel från Hyltebruk var på 
plats för att sjunga tillsammans 
med Unnaryds kyrkokör. Det blev 
en stämningsfull och välbesökt 
gudstjänst. Någon avslutade en 
trevlig kväll på pizzerian med ett 
stämningsfullt gudstjänstbesök.

Delandet av bröd och vin 
ackompanjerades av både sång 
och poesi då vi läste dikter av 
Anita Kindstrand (från Unnaryd) 
och Henry Johansson (framliden 
lantbrukare från Barkåkra). Det 

blev en annorlunda och uppskattad 
gudstjänst och eftersom vi vred 
klockorna tillbaka en timme för 
vintertid innan vi gick och la oss 
så hann vi få några timmars sömn 
innan kyrkklockorna åter kallade 
till gudstjänst.

Till nästa års himlagudstjänst 
kanske vi läser poesi av dig? Så 
fatta pennan redan nu eller rota 
i lådorna och ta kontakt med 
Andreas Welinder eller Josefin 
Dahlgren! (Kontaktuppgifter finns 
längst bak i Senapskornet.)

Varmt välkomna till fyra spännande 
kvällar där vi tillsammans går 
igenom materialet Utrustad & 
delaktig, som bland andra vår nye 
biskop Fredrik Modéus har skrivit. 
Tillsammans gör vi olika övningar 
och samtalar, för att upptäcka och 
reflektera kring de gåvor som Gud 
har lagt ner i våra liv. Därefter 
försöker vi genom materialet 
att finna inspiration till hur våra 
gåvor kan komma till användning 
i församlingen och i våra egna 

liv. Materialet tar med oss på en 
spännande upptäcktsfärd in i oss 
själva och varandra, och passar lika 
bra för dig som är nyfiken på tron 
som för dig som redan är engagerad 
i församlingen. Vi träffas kl 18.30 
och äter kvällsmat tillsammans. 

Första träffen blir i Landeryds 
församlingshem den 22 februari. 
Följande träffar blir 29 februari, 
21 mars och 5 april.

Välkomna!
Mia och Anna-Karin

Utrustad & delaktig

16 januari kl 15 bjuder vi 
in till knytkalas i Landeryds 
församlingshem. Ta med dig 
något ätbart och kom som du är! 
Vi smakar sen på varandras mat 
och kommer att få prova på mat 
från andra länder och kulturer, då 
våra asylsökande och nysvenskar 

också är inbjudna. Visst låter det 
spännande? Så varmt välkommen 
att dela måltidsgemenskapen och 
kanske göra nya bekantskaper! 
Vi kommer även att prata om 
olika traditioner som vi har i våra 
kulturer och sjunga sånger från 
både Sverige och andra länder.

Knytkalas i Landeryd

Vad gör de i kyrkan en lördagkväll?
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Varje dag dör tusentals barn för 
att de inte får tillgång till mat, 
rent vatten och sjukvård. Men 
det finns hopp. Svenska kyrkan 
stöttar kyrkor och organisationer 
över hela världen, som värnar 
om barns rättigheter.

Ett framgångsrikt exempel på 
Svenska kyrkans internationella 
arbete är verksamheten med 
mentormammor i Sydafrika, 
Swaziland och Etiopien. 
Mentormammor vandrar i 
utsatta bostadsområden och gör 
hembesök hos de familjer som 
behöver stöd för att säkra barnens 
hälsa. De upptäcker undernäring 
och sjukdomar och kan både 
förebygga och behandla.

Med sig har mentormammorna 
en enkel ryggsäck med våg, 
måttband, hälsojournaler och 
andra basala arbetsredskap för 

att ge mödra- och barnavård. 
Men en mentormammas främsta 
arbetsredskap är hennes egen 
erfarenhet av att leva som mamma 
i utsatthet och fattigdom. Hon har 
rekryterats som mentormamma 
för sin förmåga att se, lyssna och 
stötta. Som mentormamma arbetar 
hon med att ge andra mammor 
kunskap om sina egna och sina 
barns rättigheter. I en situation där 
fattigdomen är utbredd räddar det 
barns liv.

Forskning visar att metoden 
med mentormammor är oerhört 
framgångsrik och de sydafrikanska 
myndigheterna har nu börjat arbeta 
utifrån denna modell.

Det effektivaste sättet att förbättra 
barns hälsa är när stater kan 
säkra alla invånares rätt till social 
trygghet. Därför driver Svenska 
kyrkan ett aktivt påverkansarbete 

gentemot makthavare i Sverige, 
EU och FN för att fler länder ska 
införa sociala trygghetssystem, 
som exempelvis barnbidrag. Om 
alla barnfamiljer får ett bidrag, ökar 
barns - och därmed hela samhällens 
- möjlighet att utvecklas. Svenska 
kyrkan arbetar internationellt för 
barns rätt att leva ett tryggt liv.

Stöd Svenska kyrkans
internationella arbete!

Din gåva behövs!

Ge en gåva!
BG: 900 - 1223

PG: 90 01 22-3

www.svenskakyrkan.se/
gedirekt 

Sms:a LJUS till 72905
och ge 50 kronor.

Swisha valfritt belopp
till 900 1223.

Julkampanjen
Om Svenska kyrkans internationella arbete 
för att fler barn ska få fylla fem

Sisipho Sakawula är tre år och bor i ett av Kapstadens 
fattigaste områden. Foto: Eric Miller

Unnaryds vävstuga 
håller på att förvandla 
församlingens gamla 
konfirmandkåpor till 
en ny fin trasmatta att 
lägga i församlings-
hemmet.
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tre Möten i fastan!

Ann-Christine Ruuth
Ann-Christine hette tidigare Åke 
Roxberg och var kyrkoherde i 
Växjö. Hösten 2010 ”kom han 
ut” som transperson. Detta 
väckte stor uppståndelse. För de 
flesta av hans medarbetare och 
församlingsbor kom detta som 
en total överraskning. Det tog 
dem med på en ny resa där de fick 
pröva och omvärdera mycket av 
sina värderingar.

För Ann-Christine är det viktigt 
att våga se människor som de är. 
Hon påminner oss om att vi alla 
är värdefulla och viktiga precis 
som vi är.

Ann-Christine har sedan 2011 
föreläst och berättat om sitt liv, 
med både humor och värme. Hon 
har också medverkat i TV, i en 
dokumentär, där man berättade 
om hennes livsresa.

Detta är en ny satsning som vi gör gemensamt i vårt 
pastorat.

Vi kommer under tre tisdagar i mars att erbjuda 
tre olika möten med intressanta personer. Du är 
varmt välkommen att delta vid alla tillfällena eller 
bara på något av dem.

Alla föreläsningarna börjar kl 18.30 och kostar 50 kr, 
som går till fastekampanjen.

Kvällsmacka med te/kaffe serveras.

Varmt välkomna!

Lennart Björklund
Lennart är socionom, diakon 
och psykoterapeut. Han föreläser 
bland annat om vår placering 
i syskonskaran men också om 
krishantering och vänskap.

Frågor som Lennart kommer 
att beröra på vår föreläsning 
är: Hur påverkar vår placering 
i syskonskaran våra liv och vår 
självkänsla? Tar storasyskon mer 
ansvar? Gifter sig storasyster 
alltid med en lillebror? Vem blir 
chef? Kan syskonskapet påverka 
vår livslängd och våra sjukdomar? 
Vad kan vi föräldrar göra för att 
underlätta för våra barn när de 
kommer ut i skola och arbetsliv?

Med humor och stor kunnighet 
beskriver Lennart Björklund 
hur platsen i syskonskaran kan 
påverka oss hela livet, men också 
hur vi ska tänka och hantera det.

Jan-Olof  Johansson
Jan-Olof  är vår förre biskop som 
gick i pension i våras. Han har 
arbetat som präst i många år, flera 
av dem som domprost i Växjö 
och de sista 5 åren som biskop.

Jan-Olof  har engagerat sig i 
Svenska Jerusalemföreningen, 
där han också är ordförande. 
Föreningen driver bland annat 
”den gode herdens skola” som 
är en flickskola i Betlehem. Jan-
Olofs engagemang i skolan är 
stort.

Jan-Olof  kommer att berätta 
för oss om ”Den gode herdens 
skola” som arbetar för fred 
bakom murar och stängsel. Och 
om Betlehem nu och förr.

1 mars i Hyltebruks församlingshem
Ann-Christine Ruuth berättar om sin livs-
resa mot att våga vara den hon är.
8 mars i Landeryds församlingshem
Lennart Björklund  berättar om hur vår roll 
i syskonskaran påverkar våra liv.
15 mars i Unnaryds församlingshem
Jan-Olof  Johansson berättar om Den gode 
herdens skola i Jerusalem och om stadens 
dåtid och nutid.
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Barn & unga
Stor & liten är för barn och föräldralediga. Vi träffas 
9.30-11 på torsdagar - en grupp i Unnaryd och en 
grupp i Långaryd - och leker, fikar och sjunger. I 
Unnaryd startar vi 21 januari och i Långaryd 28 januari.

Femsjö Änglakör (fd Musiklekis) träffas ungefär en 
fredag i månaden kl 15.30 i Femsjö församlingshem. 
Terminsstart 15 januari. Ledare är Kristina och Petter.

Tisdagar i Landeryd
Juniorerna är en grupp för mellanstadiet, och vi 
hämtar på skolan 14.10 och håller på till 16.00.
Ungdomskören är för mellanstadiet och uppåt och 
träffas efter juniorerna kl 16–16.45.
Barnkören är öppen för alla barn och håller på kl 
17–17.30.
Tisdagsklubben är en grupp för alla barn och vuxna 
från förskoleklass och uppåt! Vi pysslar, leker, fikar 
och firar andakt. Vi träffas kl 17.30–19.
Allt detta på tisdagar i udda veckor i Landeryds 
församlingshem. Vi meddelar på skolan när vi börjar 
efter jullovet. Ledare är Helen, Rebecca, Marie, Viktor, 
Joakim, Felicia, Regina och Mia.

Himlaskoj (låg- och mellanstadiebarn) träffas i 
Hyltebruks församlinsghem på onsdagar 14-17. 
Terminsstart 20 januari.

Juniorerna (mellanstadiet) träffas i Hyltebruks 
församlingshem 17-18.30 varannan måndag med start 
den 25 januari.

Torsdagklubben träffas i Unnaryds församlingshem 
varannan torsdag kl 15-17 med start 21 januari.

Kyrkans Unga är för högstadieungdomar och uppåt. 
Vi träffas i Hyltebruks församlingshem varannan 
fredag kl 18.30 med start 22 januari.

Diakoni
Soppans vänner
Välkommen till Landeryds församlingshem för att i 
god gemenskap avnjuta en tallrik soppa. Kl 12 serveras 
det soppa, bröd och efterrätt, kostnaden är 40kr.

Några tänkvärda ord får du på köpet!

Torsdagar vi träffas är: den 28 januari och den 25 
februari.

God Gemenskap träffas i Hyltebruks församlingshem 
kl 14 följande torsdagar: 11 februari och 10 mars.

Våffelkaffe serveras i Hyltebruks församlingshem kl 
14 följande onsdagar: 20 januari och 17 februari. 

Sopplunch med lunchmusik blir det följande tisdagar: 
2 februari och 22 mars. Lunchmusiken börjar kl 
11.30 i Hyltebruks kyrka och kl 12 serveras soppan i 
församlingshemmet.

Grupper
Långaryds församlingskår träffas kl 19 i Långaryds 
eller Landeryds församlingshem en gång i månaden. 
Ordförande är Kerstin Göransson. Alla är välkomna, 
även den som inte är medlem. Första träffen (årsmöte) 
blir i Långaryds församlingshem den 1 februari. Nästa 
träff  blir i Landeryd den 7 mars.

3xT – tjejer som träffas och trivs i Landeryds 
församlingshem en gång i månaden. Vi startar kl 19 
och avslutar kl 21. Varje gång fikar vi och avslutar med 
en andakt.

Under vårterminen har vi följande programpunkter:
26 januari – Hemlig gäst
23 februari – Mat och prat
22 mars– Påsktema

Tjejträffen träffas kl 19 i Hyltebruks församlingshem 
följande onsdagar: 27 januari, 24 februari och 16 mars.

Låt mina fötter få gå är en promenadgrupp som träffas 
varannan vecka (jämn vecka i Unnaryd och udda vecka 
i Landeryd). Vi träffas utanför församlingshemmet,  
går en promenad i 30–45minuter och fikar tillsammans 
när vi kommer tillbaka.

Under januari och februari gör vi vinteruppehåll, men 
sen startar vi igen – den15 mars i Landeryd och den 
22 mars i Unnaryd.

GruPPstarter i vår
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Syföreningar
Vårt pastorat har flera syföreningar och samtliga 
gör ett fantastiskt jobb, dels genom att samla in 
pengar via auktioner och basarer och dels genom 
deltagande i gudstjänstlivet och alla kyrkkaffen som 
de ordnar. Aktuellt nu är babypaketen, som Landeryds 
syförening administrerar och som många hjälper till 
med. Syföreningarna är viktiga och utan er försvinner 
en stor del av församlingens hjärta och ansikte utåt. 
Känner du dig sugen på att dela gemenskapen och 
samtidigt bidra till en bättre värld? Pröva på att gå med 
i en av våra syföreningar! Det bästa av allt är att man 
inte måste handarbeta för att få vara med! Det finns 
uppgifter till alla ändå!

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: 19 januari, 9 
februari och 1 mars. 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.

Resultatet från missionsauktionerna ser ur så här:

Landeryd 34 570 kr

Långaryd 38 200 kr

Hyltebruk 47 770 kr

Unnaryds kyrkliga syförening hade inte hunnit ha sin 
missionsauktion när Senapskornet gick i tryck, så det resultatet 
kommer i nästa nummer!

Faddrar efterlyses!
I Unnaryd har vi fått förtroendet att ta emot människor 
på flykt. Vi ser det som en gudagiven uppgift att 
förvalta det förtroendet på bästa sätt och tillsammans 
med församlingens ideella medarbetare har vi fastnat 
för ett faddersystem som går ut på att varje asylsökande 
familj som kommer till Unnaryd ska få en egen fadder.

Faddern värnar själv eller tillsammans med någon mer 
”sin” familjs behov, hjälper dem tillrätta i samhället och 
försöker vara en länk in i det svenska samhället. Det 
handlar inte i första hand om att översätta blanketter, 
ringa myndigheter etcetera, men man gör regelbundna 
besök hos sin familj, till exempel varannan vecka. 
Tillsammans med församlingens anställda och de 
andra faddrarna hjälps man åt att sätta de gränser man 
vill ha för uppdraget. Uppdraget är alltså ganska fritt 
att utforma utifrån dina önskemål. Det viktiga är att 
alla familjer har en fadder, inte att alla faddrar jobbar 
exakt likadant.

Är du intresserad av att bli flyktingfadder eller vill 
du bara ha mer information? Ta kontakt med diakon 
Anna-Karin Samuelsson eller komminister Josefin 
Dahlgren! (Kontaktuppgifter finns längst bak i 
Senapskornet.)

Körstarter
Allegrokören startar torsdag 14 januari kl 15.45–17.30 
i Hyltebruks församlingshem.

Andantekören har terminens första övning 
tisdagen den 12 januari kl 16–16.45 i Hyltebruks 
församlingshem.

Cantabile övar tisdagen den 12 januari kl 18–20 i 
Hyltebruks församlingshem.

Femsjö kyrkokör startar terminen torsdagen den 14 
januari kl 19 i Femsjö församlingshem.

Glory gospel startar terminen torsdagen den 14 
januari kl 18–20 i Hyltebruks församlingshem.

Långaryd-Landeryds kyrkokör startar terminen 
torsdagen den 28 januari kl 19–21 i Långaryds 
församlingshem.

Tillsammanskören har terminens första övning 
torsdagen den 14 januari kl 16.30–18 i Hyltebruks 
församlingshem.

Tonträffen startar 21 januari, kl 14–15 i Unnaryds 
församlingshem.

Unnaryds kyrkokör träffas 20 januari i Unnaryds 
församlingshem, övningstiden är återigen 18.30–20.
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Präster
kyrkoherde
Bo Lindbladh
telefon: 0345–197 41
mobil: 070 555 27 57
e-post: bo.lindbladh@svenskakyrkan.se

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

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

Diakoni
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

integrationssamordnare
Ingemar Lund
telefon: 0345–197 52
e-post: ingemar.lund@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

församlingsassistent
Linn Thomasson
mobil: 070 284 39 11
e-post: linnthomasson@hotmail.com

PastorsexPeDitionen
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 Welinder
telefon: 0371–601 42
e-post: andreas.welinder@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


