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K A L E N D A R I U M
LÅNGARYD/LANDERYD MARS-MAJ 2016
1/3 kl. 18.30
Föreläsning med Ann-Christine Ruuth i Hyltebruks 
församlingshem, se Senapskornet s. 3.

7/3 kl. 18.30
Manfred Schulz berättar och visar bilder från sin resa 
till Sydafrika i Landeryds församlingshem. 
Börjar med Passionsandakt, servering. Samarr. 
Hembygdsföreningen, församlingskåren, och 
församlingen.

8/3 kl. 18.30
Föreläsning med Lennart Björklund i Landeryds 
församlingshem, se Senapskornet s. 3.

9/3 kl. 14.30
Underhållning på Höstro. Gubbröra bjuder på en 
musikalisk nostalgistripp med en bred repertoar av 
oförglömliga låtar. Servering. Alla hälsas  välkomna!

13/3 kl. 18
Till dess morgonvinden blåser - musikgudstjänst 
med kyrkokören i Långaryds kyrka, se Senapskornet 
s. 2.

14/3 kl. 18
SPF Seniorerna Nyarps Bygdegård. Underhållning: 
Film och föredrag om Island. Bertil Holmén.

15/3 kl. 18.30
Föreläsning med Jan-Olof Johansson i Unnaryds 
församlingshem, se Senapskornet s. 3.

17/3 kl. 12
Sopplunch i Landeryds församlingshem, 40 kr.

17/3 kl. 19
Årsmöte med Långaryds hembygdsförening i 
Landeryds församlingshem, stipendieutdelning. 
Program: Elvira Madigan, Sixten och mig med 
Katinka Linde, servering.

18/3 kl. 18-21
Fritidsgård i Nyarps bygdegård. Hela familjen hälsas 
välkommen, 30 kr/pers, 100 kr/familj för mat och 
aktivitet. Kiosk till  självkostnadspris.

20/3 kl. 10
Livsloppet i samband med familjegudstjänsten i 
Landeryd, se Senapskornet s. 8.

23/3 kl. 14.30
Underhållning på Höstro med Trollkarlen Christabuu. 
Alla hälsas välkomna, servering 20 kr.

24/3 kl. 19
KU-återträff i samband med skärtorsdagsmässan i 
Långaryds kyrka, se s. 16.

28/3 kl. 14
Start för Trimcyklingen i Långaryds församlingshem 
och vid Linnehov. Kl. 15 Musikandakt i Långaryds 
församlingshem, se s. 9.

2/4 kl. 9.30
Församlingsfrukost i Landeryds församlingshem. Se 
Senapskornet s. 2. 

6/4 kl. 14-15
Hjälpmedelscafé på Höstro då rullstolar och 
rullatorer servas.

8-9/4
Klädinsamling i Långaryds församlingshem, se 
Senapskornet s. 9.

10/4 kl. 9
Pilgrimsvandring från Landeryds kyrka till Gryteryds 
kyrka, se Senapskornet s. 6.

10/4 kl. 14
Årsmöte med Hylte Hembygdskrets. Unnaryds 
Hembygdspark. Servering.

11/4 kl. 18
SPF Seniorerna, Vårfest i Nyarps Bygdegård med 
mat. Underhållning: Mårdaklevs dragspelsklubb. 
OBS. Anmälan till styrelsen för matens skull.

14/4 kl. 12
Sopplunch (vårbuffé) i Landeryds församlingshem, 
40 kr.

15/4 kl. 18-21
Fritidsgård i Nyarps bygdegård. Hela familjen hälsas 
välkommen, 30 kr/pers, 100 kr/familj för mat och 
aktivitet. Kiosk till självkosnadspris

16/4 kl. 13
Internationellt knytkalas i Landeryds 
församlingshem, se Senapskornet s. 9.

20/4 kl. 14.30
Papegojbesök på Höstro. Servering. Alla hälsas 
välkomna.

23/4 kl. 9
Vårstädning i Jansbergs hembygdspark och stugor. 
Föreningen bjuder på fika och sopplunch som tack 

för din hjälp. Vi hoppas på många hjälpsamma 
händer.

30/4 kl. 18.30
Valborgsmässofirande vid Nyarps Bygdegård. 
Tipspromenad, grillning, invigning av Fibernätet. 
Kören sjunger och brasan tänds kl. 20.30.

4/5 kl. 14.30
Underhållning på Höstro med Tillsammanskören. 
Alla hälsas välkomna, servering 20 kr.

9/5 kl. 18
SPF Seniorerna. Nyarps Bygdegård. Underhållning: 
Gislaveds musikskola, Mats Nyström.

11/5 kl. 18
SPF Seniorernas-vandring Sjöbo-Åsen. Samling vid 
Långaryds kyrka. Medtag fika. Alla är välkomna att 
vara med på vandringarna.

15/5 kl. 15
I kärlekens tecken - temagudstjänst med 
bröllopstema i Långaryds kyrka. Se Senapskornet 
s. 2.

18/5 kl. 14.30
Underhållning på Höstro, Lennat’z med Hjördis 
spelar dragspel, gitarr och sjunger.

20/5 kl. 18-21
Fritidsgård i Nyarps bygdegård.

25/5 kl. 18
”Lär känna din bygd”. Vandring i Visslebo by 
tillsammans med lokala guider. Medtag fika.

1/6 kl. 14.30
Filmvisning av Bertil Holmen på Höstro. Alla hälsas 
välkomna, servering 20 kr.

4/6 kl. 10
Nationaldag och Byaslaget på Klockarvallen i 
Långaryd.

8/6 kl. 18
SPF Seniorernas-vandring Jälluntofta. Samling 
Chalanderska museet. Medtag fika. Alla är välkomna 
att vara med på vandringarna.

Varje vecka:
Måndagar kl. 9.30-11.30

Café träffpunkten har öppet varje måndag i 
Landeryds församlingshem.

Välkommen på gympa!
Varje söndag 18.00-19.00 är vi på 

Landeryds skolgård eller i gympasa-
len beroende på vädret.

Nästa nummer av SOCKENBUDET...
...kommer i månadsskiftet maj-juni och 
sträcker sig någon vecka in i september. Skriv 
gärna egna texter! Allt material måste vara 
redaktionen tillhanda senast den 30 
april.

Gympa i Nyarps bygdegård
Varje tisdag kl. 19.

Alla är välkomna, både killar och tjejer.
Ledare är Leena Bäckman och

Rosie Robertsson.
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L E D A R E N 
Gränsöverskridande gränsbygd
Text: Jens Bøggild

”Den gräns, som finns mellan Sve-
rige och Danmark, är ingenting värd, 
den är bara en murken gärdesgård 
mellan två beteshagar, kreaturen gå 
ändå igenom, men ägarna stå på var 
sin sida och käbbla, till de råka i håren 
på varandra.”

Så sade Clemet Guld-
smed från Halmstad 
till kyrkoherden Mats i 
Långaryd någon gång på 
femtonhundratjugotalet, 
när gränsen mellan våra 
länder var vid Knystahall 
i Rydö.

Citatet är från en roman 
i följetongsform som läro-
verksadjunkt Ragnar 
Mogren skrev 1941 till tid-
skriften Halland och Hal-
länningens julnummer. 
Bertil Holmén lånade mig 
skriften, som har titeln 
”Clemet Guldsmed”. Den 
är vad man kan kalla en 
legend.

Det vill säga en berät-
telse med historiska rötter 
och historiska personer, 
men återupplivade i för-
fattarens penna. Ordet 
legend är latin och betyder 
det som bör läsas, och det 
bör denna legend sanner-
ligen. För det första är den 
spännande som vilken 
kriminal- eller kärleks-
historia som helst, för det 
andra är den mycket väl-
skriven med en språkton 
som i sig för läsaren tillbaka till histori-
ens egen tid och icke minst till vår egen 
Långarydstrakt med många gamla ord 
härifrån, för det tredje handlar den om 
riktiga människor som vi känner till 
från källor, och sedan är den för det 
fjärde märkvärdig aktuell i sitt tal om 
gränser och dess betydelse. Ett tema 
som vi just nu dagligen hör om.

De historiska personerna är alltså 
Clemet, som var guldsmed och borg-
mästare i Halmstad, hans hustru Mar-
garetha Nilsdotter Stolpe, arvinge och 
ägare till frälsegårdarna Yttersjö och 

Esehylte, fogden Olof Jöransson Lillie-
sparre och slutligen kyrkoherden här i 
Långaryd, herr Mats.

Mogren befolkar dessutom legen-
den med en rad spännande bipersoner 
som ger det hela levande liv. 

Clemet är en ung, framgångsrik 
hantverkare och borgare i Halmstad, 
som på den tiden var en så viktig 
hamnstad att den hade ambitioner om 
sig själv som möjlig huvudstad i ett för-
enat unionsrike, Danmark-Norge och 
Sverige-Finland. (Intressant i dag när 
man hotar med att låta Halland för-
svinna i ny regionindelning.)

Clemet skall resa till Jönköping för 
att ta hand om sin brors sterbhus, men 
även om Nissastigen också då var raka 
vägen så går det absolut inte raka vägen 
för den unge mannen. Rövare och 

snöyra kastar honom från vägen och 
han hamnar hos Margaretha på gården 
Yttersjö där hans liv och öde blir beseg-
lat. Genom äktenskapet med Marga-
retha Stolpe får han själv frälsestatus 
och även om Stolpesläkten är utdöd 

på manslinjen ”torde” som 
Mogren skriver ”åtskilliga 
svenskar ännu kunna leda 
sina rötter upp till Clemet 
Guldsmed.” En uppgift 
kanske för Långarydssläk-
tens forskare.

Det som är dagsak-
tuellt i Ragnar Mogrens 
legend är det ständigt 
återvändande ”käbblet” 
om gränser som visserli-
gen är viktiga för identi-
tet och självmedvetenhet, 
men som alltså också ger 
oss väldiga problem. Just 
här hos oss i Långaryds 
sockens gränsland har vi 
en urgammal tradition 
att hantera det nödvän-
diga gränsöverskridandet. 
Självmedvetenheten har 
inte gjort folk här självtill-
räckliga. Det är ett mycket 
värdefullt drag, som vi 
skall värna om. 

Och förresten så 
kommer jubileumsårets 
historiska guidade turer 
i socknen också att gå till 
Yttersjöholm även om vi 
skall befinna oss i tiden 
för vår kyrkas uppförande 
för precis 200 år sedan. 

Kanske hittar vi någon sentida släkting 
till Margaretha Nilsdotter och Clemet 
Guldsmed däruppe. Följ med i alla fall. 

Ett stort TACK!
Till Christer Johansson i 
Remma för att han skänkte 
och satte upp den fina
julgranen på Höstro.
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B Y G D E P R O F I L E N
–  S v E A  j O h A N S S O N
Text och foto: Iris van der Kruijssen

Efter Rickys önskan i förra Socken-
budet blir det nu ”Svea i Håknaryd” 
som ska intervjuas. Konstigt nog tar 
jag mig inte till Håknaryd för inter-
vjun, utan till Storgatan i Hyltebruk, 
närmare bestämt till en av de nyre-
noverade lägenheterna. Svea tycker 
hon har haft tur att ha fått tag i en av 
lägenheterna, och jag håller med för 
den är fin och fräsch. Vi sätter oss vid 
köksbordet där Svea serverar kakor 
och min första semla för i år. Hon har 
bakat själv, och det smakar mycket 
gott! 

Svea har flyttat till Hyltebruk bara 
två månader innan jag pratar med 
henne. Och namnet `Svea i Håknaryd´ 
tycker jag hon kan få behålla, för hela 
resten av sitt liv har Svea tillbringat 
där. Hon har till och med bott i samma 
hus hela sitt liv fram tills nu. Svea är 
nämligen det näst yngsta barnet av en 
skara på tio och det var hon som tog 
över barndomshemmet i Håknaryd. 
Far och mor hade ett litet jordbruk och 
Svea minns att hon fick hjälpa till. Hon 
gick i skolan i Älmeliden och minns att 
barnen fick stå i två led innan skolan 
började och vänta på att läraren sa 
att man fick gå in. Det var ingen som 
vågade öppna munnen vilket är en stor 
skillnad till hur det är nuförtiden. 

Svea visar mig en inramad bild 
på henne och hennes yngre syster, 
nummer nio och tio i barnaskaran. De 
stod varandra nära. Systern flyttade 
till Anderstorp när hon gifte sig, Svea 
stannade alltså kvar i barndomshem-
met. 

Sveas man Ingvar kom från Nyarp, 

så de träffades ju då och då under 
uppväxten. De var konfirmations-
kamrater och var med i samma kör 
och ungdomsförening. Första gången 
han gjorde intryck på henne var när 
han som 14 åring spelade i kyrkan för 
att kantorn var sjuk. Hur den pojken 
kunde spela! Så småningom friade han 
och flyttade in till Sveas barndoms-
hem 1951. Sveas mor hade dött två år 
tidigare och fadern bodde kvar till sin 
död 1962. Svea var det enda syskon 
som stannade i Håknaryd, det betydde 
att familjen ofta samlades hemma hos 
dem. Tjugo personer minst fick trycka 
in sig där då och det var alltid trevligt.

Västbo Orgelbyggeri
Det var Ingvars stora intresse för 

musik och orglar som skulle forma de 
kommande decennierna av Sveas liv. 
Ingvar var som sagt en mycket musi-
kalisk organist och kantor. Han var så 
intresserad av orglar att han utan en 
riktig utbildning i orgelbygge byggde 
en liten sexstämmig orgel hemma i 
verkstaden som han och Svea lät bygga 
bakom sitt hus i Håknaryd. Den orgeln 
byggdes inte på beställning, utan bara 
för att han ville testa att bygga en. Ing-
vars första orgel flyttades sen till Lång-
aryds nybyggda församlingshem år 
1962. I Jälluntofta fick de reda på detta 
och de beställde en kororgel till kyrkan 
där år 1963. Efter det var Västbo Orgel-

byggeri ett namn att räkna med. Org-
larna såldes för billiga till att börja 
med, för att Ingvar trodde att han inte 
var en lika bra orgelbyggare som de 
berömda tyska orgelbyggare som gick 
en utbildning på 8 år. Men orglarna 
hade samma, om inte bättre kvalitet 
och från år 1962 byggdes ett hundratal. 
Största orgeln de byggde var Långaryds 
kyrkas orgel med 34 register. Alla som 
har hört Ricky spela i Långaryd har nog 
hört alla 34 samtidigt! Ett stort upp-
drag var också Växjö domkyrkas kor-
orgel. Orglarna byggdes i verkstaden, 
sedan monterades de ner för att tas till 
kyrkan i fråga och byggas upp där igen. 
Svea var med i verkstaden mycket. Hon 
hjälpte till med många sysslor som till-
hör byggandet och skötte administra-
tionen. Fritids fanns inte på den tiden, 
så de fyra barnen som hon och Ingvar 
fick befann sig i hemmet efter skolan 
medan far och mor jobbade i den 
närbelägna verkstaden. Musikaliska 
var barnen, det kommer man ju inte 
undan i en sådan miljö. Döttrarna är 
duktiga på att sjunga, men barnen blev 
aldrig tvingade att spela ett instrument. 
Ingvar tyckte de bara skulle spela om 
de själva tyckte det var roligt. Mellan-
dottern Helen började efter högstadiet 
att jobba inom företaget. Det fanns 
också en mycket duktig anställd som 
hette Gert Hagman. 

Svea Johansson
Ålder: 87
Familj: tre döttrar i Hyltebruk, 
Håknaryd och Halmstad
Husdjur: katten kunde inte följa 
med till Hyltebruk
Utbildning och yrke: sexårig 
folkskola, skulle fortsätta stu-
dera, men det blev aldrig så
Vem vill du läsa om i nästa 
nummer: Astrid i Boarp

Fortsätter på nästa sida.
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Den stora sorgen
Fastän det gick bra för Västbo 

Orgelbyggeri var livet inte bara en dans 
på rosor. Andra barnet, ende sonen, 
omkom i en motorcykelolycka när han 
var 17 år. Sorgen var stor. Ingvar tänkte 
sluta jobba som orgelbyggare och göra 
något annat istället. Tills någon från 
Malmö ringde och sa att sorgen inte 
urskiljer vad man jobbar med. Den 
förblir lika stor ändå. Då fortsatte 
de på Västbo Orgelbyggeri att bygga 
orglar fram till år 1994 då Ingvar dog 
hastigt. Efter det utförde de mest repa-
rationer som de inte tog betalt för. Gert 

behövde ändå inte så mycket pengar, 
han skulle snart gå i pension. Dottern 
Helen började jobba på Konsum i Hyl-
tebruk. När Gert dog var också firman 
ett minne blott. 

När intervjun nästan är slut har vi 
nutiden kvar att prata om. Svea kan 
räknas som en Håknarydsexpert som 
har bott där så länge. Det har kommit 
mycket nytt folk till byn under åren, 
även småbarnsfamiljer, så byn lever 
vidare och är fortfarande en trevlig 
plats att bo på.

Nu har då ett nytt äventyr börjat för 
Svea vid 87 års ålder. Hon har flyttat 
till Hyltebruk, efter att ha rensat och 

packat i huset i Håknaryd själv. Hon 
kan ta sig till de gamla bekanta stäl-
lena själv för hon kör och har fortfa-
rande bil. Hon åker en del till kyrkan 
i Färgaryd numera och håller på att 
lära känna folk i Hyltebruk. Hon bakar 
mycket goda semlor! Hon hör lite 
sämre, enligt henne själv på grund av 
att hon har funnits så mycket i verk-
staden under sitt liv, på en tid då hör-
selskydd inte var något folk hade hört 
talats om. Trots hörseln är hon en pigg 
och aktiv dam som det är väldigt trev-
ligt att sitta och prata med en stund på 
en söndagseftermiddag! 

Fortsättning från föregående sida.

Sveriges Hembygdsförbund firar 100-årsjubileum
Text: Birgitta Holmén
Bild: Logga för Hembygdens år 2016

Sveriges Hembygdsförbund har 
utropat 2016 till Hembygdens år. 
Många extra aktiviteter kommer att 
anordnas runt om i Sveriges drygt 2000 
hembygdsföreningar. Dessa föreningar 
vårdar mer än 1.300 hembygdsgårdar 
där man främst samlat och vårdar sin 
bygds kulturarv.

Hembygdsrörelsen växte fram i 
början av 1900-talet och är i dag en av 
Sveriges största folkrörelser.

Hembygdsrörelsen i Långaryd
Här i Långaryd har vi två hembygds-

föreningar, Långaryds hembygdsför-
ening som startade sin verksamhet 
1938 och Långaryds Norra hembygds-
förening som startade 1964. Den 
förstnämnda har sin hembygdspark i 
Jansberg och dessutom ett museum i 
Tiondeboden vid kyrkan. Norra fören-
ingen tog hand om Yttersjöholms skola 
och bastu när verksamheten där lades 
ner och har dessutom tagit hand om 
och rustat upp Yttersjöholms sågkvarn 
och smedja.

Föreningarna samarbetar väl och 
har tillsammans utgivit böckerna 

Glimtar ur Långaryds historia del 1, 
2 och 3 samt boken Långarydsdialek-
ten. Långaryds hembygdsförening har 
också medverkat i böckerna Sägner 
och annat oknytt i Hyltebygden samt 
Så minns vi gamla Hylte.

Förutom arbetet med byggnader 
och naturen runt i kring dessa anord-
nas olika aktiviteter för bygdens folk 
och båda föreningarna ingår i konstel-
lationen Långaryd-Landeryd i Sam-
verkan samt i Hylte hembygdskrets. Vi 
är dessutom anslutna till Halländska 
hembygdsrörelsen och Sveriges Hem-
bygdsförbund. Vill du veta mer om 

föreningarna kan du läsa i Glimtar ur 
Långaryds historia del 1 där vår tidiga 
historik finns.

Hembygdsforskning
För närvarande driver Långaryds 

hembygdsförening studiecirklar som 
dokumenterar de olika byarna och 
ger ut byahäften med vilka som bott i 
byn under de senaste seklerna, berät-
telser och bilder. Ett drygt arbete med 
tanke på att Långaryd har haft 92 byar. 
Vi får väl se vad vi mäktar med. Varje 
häfte som blir klart är av stort värde för 
framtiden. Senaste häftet handlade om 
Nyby skola med bl.a. bilder på de flesta 
klasser som gått på Nyby mellan åren 
1890 – 2005. För närvarande pågår 
cirklar om Mogård, Lindhult, Norra 
Nissaryd och Södra Nissaryd.

Fest på Lindekullen
Den 13 augusti firar alla hembygds-

föreningarna i vår kommun 100-årsju-
bileet med en gemensam fest på Lin-
dekullen i Hyltebruk. Ännu en dag att 
anteckna i almanackan. Vi hoppas på 
en folkfest.

Nytryck av häftet Långaryds
kommunala skolor 1890–2015

Häftet som vi tryckte upp i 123 ex tog slut på två veckor. Då 
många frågat efter det därefter har vi beslutat att ge ut en 

ny upplaga, men det måste då förbeställas. Är du intresserad 
så beställ före den 15 mars hos Birgitta Holmén, telefon 070-

377 30 10 eller e-post birgitta.holmen@langaryd.nu

Dags igen för Långaryds
gammeldags marknad!

Söndagen den 28 augusti mellan kl.10 -15 hålls gammel-
dags marknad på den gamla marknadsplatsen i Gassljunga, 
Långaryd. Många knallar med gediget hantverk, slöjd, mat, 

blommor och mycket mer! Friluftsgudstjänst, underhållning, 
musik, barnaktiviteter och servering. Vik dagen redan nu!
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Under 2016 fyller Långaryds 
kyrka 200 år eftersom kyrkan invig-
des i augusti 1816. 200-årsjubileet 
kommer att uppmärksammas med 
olika arrangemang under året. Och 
SOCKENBUDET kommer att ägna 
några Historiska tillbakablickar åt 
Långaryds kyrkas historia. I den 
första delen kommer vi att titta 
närmre på de kyrkor som funnits i 
Långaryd före den nuvarande.

Den första kyrkan
För att det ska vara någon mening 

med en kyrkobyggnad krävs att det 
finns en kristen församling på plat-
sen. Och omvänt – den byggnad där 
församlingen firar sin gudstjänst är en 
kyrka oavsett hur enkel eller överdå-
dig byggnaden är. Frågan om Långa-
ryds första kyrka handlar alltså om när 
långarydsborna blev kristna. Traditio-
nellt har man sagt att det var i samband 
med den norske kungens Sigurd Jorsa-
lafarares korståg i Finnveden år 1123 
som långarydsborna kristnades. Men 
antagligen fanns det redan kristna 
långarydsbor när Sigurd Jorsalafarare 
kom. Kristendomen var ganska spridd 
i Småland på 1100-talet.

Vi vet i alla fall att Långaryd hade 
en kyrka år 1157 – i ett skyddsbrev 
från påven Alexander III till bisko-
pen i Linköping nämns nämligen att 
”Langaryhs” kyrka har renoverats. Det 
var antagligen en träkyrka och därför 
har man inte hittat några spår efter 
den kyrkan. Med ett möjligt undan-
tag – ovanför dörren till den gamla 
sakristian finns en inmurad sten där 
en ranka i romansk stil (ca 950–1200) 
har huggits in!

Kyrkorna som följde
De äldsta murfynden som gjorts 

under Långaryds kyrka är från sent 
1200-tal eller tidigt 1300-tal, det finns 
uppgifter om att Långaryds första sten-
kyrka byggdes år 1303. 1487–1488 var 
det åter dags för kyrkbygge. Den kyrkan 
kom att stå där (men rejält om-, till- 
och återuppbyggd) tills vår nuvarande 
kyrka murades upp runt omkring år 
1810. Kyrkan var från början ungefär 
20 gånger 10 meter med ett smalare 

kor i öster. Under de breda golvplan-
korna i Långaryds kyrka finns den tidi-
gare kyrkans grundmurar kvar, så om 
man öppnar luckan i predikstolen kan 
man kravla ner och själv se dem.

Den nuvarande kyrkan är den första 
i Långaryd som har torn, så tidigare 
hängde kyrkklockorna i en fristående 
klockstapel. Men de fick inte hänga 
där ostört – under de många och långa 
krigen plockade långarydsborna ner 
kyrkklockorna och gömde dem för 
att inte passerande härar skulle kunna 
stjäla med sig klockorna. Ett av göm-
ställena sägs ha varit i sjön Lilla Vie-
lången, men när man sedan skulle 
bärga klockorna hittade man bara 
den ena – den andra hade sjunkit för 
långt ner i dyn. (En variant av histo-
rien menar att klockans försvinnande 
berodde på att de som sänkte den hade 
märkt ut platsen genom att rista ett 
märke i båtrelingen…)

Kyrkan brinner
Kyrkan fick inte heller vara i fred. 

Två gånger – 1563 och 1644 – brändes 
kyrkan av danska trupper. Även om 
murarna klarade sig båda gångerna 
var det ett omfattande och betungande 
arbete bygga upp kyrkan igen. Efter 
den första branden tog det över tio år 
innan kyrkan var färdig. 

Under Ambjörn Lindelius tid som 
kyrkoherde byggdes kyrkan ut och 
blev både längre och bredare. Ambjörn 
Lindelius var mycket beläst och var 
värd för drottning Kristina när hon 
hade abdikerat och var på väg till Rom 
år 1654. I montrarna under läktaren 
finns en bok om kyrkohistoria som till-
hört Ambjörn Lindelius och i rummet 
intill finns hans pampiga gravhäll.

År 1697 (1699 enligt en del källor) 
köptes den första orgeln till Långaryds 
kyrka. Den hade fem stämmor, var 
begagnad och kom från Växjö. Det var 
få kyrkor på landet som hade en orgel 
på den tiden, det är först under 1800-
talet som det blev självklart att alla 
kyrkor skulle ha en orgel.

Under 1750-talet renoverades 
kyrkan och byggdes om och till, men 

Fortsätter på nästa sida.

h I S T O R I S K  T I L L B A K A B L I C K 
Långaryds kyrka 200 år - del 1
Text och foto: Petter Bäckman
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det var som att man förtog sig då, för 
ganska snart började kyrkan förfalla 
och under slutet av 1700-talet började 
man föra diskussioner om att bygga en 
helt ny kyrka. Men det är nästa del av 
den här historien.

Minnen från en svunnen tid
Trots krig och bränder finns det 

en del föremål kvar från de tidigare 
kyrkorna. Äldst är ett, något stympat, 
träkrucifix som en gång hängt i valvet 
mellan koret och långhuset i medel-
tidskyrkan. Kyrkans båda dopfuntar är 
också äldre än den nuvarande kyrkan. 
Den yngsta av dem är den ståtliga mäss-
singspjäsen från 1702 som står i koret, 
men det finns en äldre också. Det är en 
ganska liten dopfunt i sten från 1500-
talet eller möjligen tidigt 1600-tal. Nu 
undrar du kanske varför du aldrig har 
sett den och svaret är att du antagligen 
har sett den. Den dopfunten står näm-
ligen i koret i Färgaryds kyrka! Den 
blev utlånad dit någon gång på 1800-
talet och kom aldrig tillbaka.

Predikstolen och den gamla altar-
tavlan, som hänger på norrväggen, är 
också minnen från den tidigare kyrkan. 
Altartavla är från 1704 och utförd av 
Hans Hultman, men har sedan dess 
byggts och målats om ganska rejält. 
Predikstolen är något yngre, från 1756, 
och snidades av bildhuggaren Sven 
Segerwall i Växjö. Det är en praktfull 
predikstol med många symboler och 
jag hoppas kunna gå in mer på dem i 
ett kommande nummer av SOCKEN-
BUDET.

Utöver de här inventarierna finns 
några 1600-talsböcker, några ljusstakar 
och sockentyget kvar från tiden före 
vår nuvarande kyrka. Sockentyget är 
en nattvardsservis i miniatyr som präs-
ten kan ta med sig för att ge nattvarden 
åt dem som inte kan ta sig till kyrkan

Och jag tänker att oavsett vad man 
tror själv så är det något visst med 
kyrkan. Med platsen och föremålen. 
För hit har långarydsborna kommit 
vid livets stora händelser i åtminstone 
900 år. Platsen är liksom impregnerad 
med flera sekels glädje, sorg och böner. 
Det finns helt enkelt ingen plats eller 
byggnad som är mer central i Långa-
ryds historia och som på ett så tydligt 
sätt förenar oss med dem som har levt 
här före oss.

Fortsättning från föregående sida.
Nya dramatiserade guidade bussturer

Lördagen den 27 augusti

Nu har guidegruppen inom Långaryd-Landeryd i Samverkan nya historier på gång.
Detta året styr vi bussen mot nordöstra hörnet av vår vidsträckta socken.

Där väntar alla möjliga figurer på att få berätta för er. Det är klockare, halvtroll, lönn-
brännare, kloka gubbar och helt vanligt folk med skiftande levnadsöden som en gång 

levde sina liv i trakten.

Bussturen kostar 150 kr för vuxna, 75 kr för barn och då ingår även fika.
Bussen utgår från Långaryds kyrka. En buss kl.10 och en buss kl.14.

Vill du vara säker på att komma med så föranmäl dig till Birgitta Holmén
tel. 070-377 30 10 eller e-post birgitta.holmen@langaryd.nu

Eller vill du också vara med och skådespela? Vi vill gärna bli fler i vår 
grupp och det finns plats för alla oavsett om man vill prata mycket, lite 

eller ingenting alls i sin roll!

Mogårdshäftet
En studiecirkel har under hösten och vintern studerat Mogård som är unik bland 

byarna i Långaryd. Här bodde under 1500- och 1600-talen kungens fogde. Under 
1700- och 1800-talen bodde här chefen för Södra Västbo kompani som tillhörde 

Jönköpings Regemente. Ett 10-tal adelsfamiljer bodde på Mogård under denna tid. 
I adelskalendern finns detaljerade uppgifter om fogdar och kaptener på Mogård, till 

exempel krigstjänst i Ryssland, Tyskland och Finland. I Mogårdshäftet finns kopp-
lingar till Sveriges historia från Dackefejden på 1500-talet till Unionsupplösningen i 

början på 1900-talet.

Häftet omfattar cirka 90 sidor med historia och bilder från Mogårds huvudgård och 
Kvarnagård, torp och stugor. Det kommer att kosta max 200 kr. Priset beror på hur 

många ex som trycks.

Är du intresserad av ett sådant häfte måste det förbeställas före den 15 mars hos 
Birgitta Holmén, telefon 070-377 30 10 eller e-post birgitta.holmen@langaryd.nu

Hjälp oss skapa en utställning om Långaryds kyrka!
När nu Långaryds kyrka fyller 200 år skulle vi gärna vilja göra 
en utställning som speglar kyrkans historia. Utställningen är 

tänkt att finnas i kyrkan under hela sommaren - och för att skapa 
utställningen behöver vi din hjälp!

Om du har föremål, foton, vad som helst som har med kyrkans 
historia att göra, skulle vi gärna vilja låna de sakerna! Om du inte har 
möjlighet att ta sakerna till kyrkan kommer vi gärna hem till dig och 

hämtar dem!

Varmt välkommen att kontakt Mia! Kontaktuppgifterna
finns längst bak i Senapskornet!
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Långaryds kyrka på 1760-talet
Text och bild: från boken ”Långaryds kyrka” av Torsten Allgulin

Här följer några rader från Tor-
sten Allgulins bok ”Långaryds kyrka” 
från 1933. Allgulin tar oss tillbaka till 
Långaryds kyrka på 1760-talet. Väl-
komna att vandra med!

Redan på långt håll kunna vi iakt-
taga den vitrappade och ganska låga 
byggnaden, ty den ligger på en liten 
höjd. Det är en mager ljungryd, som 
fortsätter åt söder nedåt Gassljunga by. 
Knappast några träd skymma utsikten, 
men i närheten av kyrkan ligga några 
röda hus, i norr prästgårdens sätes-
byggnad med tvenne flyglar samt uthus 
och i sydväst klockaregårdens in- och 
uthus samt sockenstugan. Kring kyrko-
gården löper en nästan kvadratisk mur, 
som stryker ganska nära kyrkans norra 
vägg och lämnar föga utrymme vid 
östra och västra gavlarna. Kyrkogården 
ligger alltså nästan helt på södra sidan 
av kyrkan och bildar en ungefärlig 
kvadrat. Vid mitten av södra stenmu-
ren reser sig en rödfärgad träport med 
avvalmat spåntak, krönt av en järn-
spira. Tvärsigenom detta porthus leder 
ingången, som är försedd med trägrin-
dar. På ömse sidor om dessa föra dörrar 
in till förrådsrum för kyrkans verktyg, 
såsom spett, gravyxor och spadar. Vi gå 
igenom Söderport, som den kallas. Vid 
norrmuren och i hörnan mellan norra 
och östra murarna ligga också likadana 
porthus. Norr- och Österport.

På kyrkogården uppmärksamma vi 
genast tvenne fristående byggnader. 
Till vänster strax söder om kyrkans 
västergavel reser sig klockstapeln. 
Nederpartiet höjer sig pyramidlikt, 
innebyggt med rödfärgade bräder och 
däröver skjuter »korgen» ut. Den är 
täckt av ett korsformigt tak, och visar 

fyra gavlar i de olika väderstrecken. 
Från skärningen i mitten höjer sig en 
konisk tornspira med flöjel och var och 
en av gavelspetsarna avslutas med en 
kortare järnspira. De glimma i solen 
av sin förgyllning. Den andra byggna-
den är av dystrare utseende. Det är ett 
fristående gravkapell, som kallas Bök-
hulta hus. Här och var ligga stora, flata 
stenhällar med inskriptioner, men de 
flesta gravstenarna utgöras av tunna, 
endast obetydligt tuktade stenplat-
tor, som försetts med initialer eller en 
sparsam inskription. Framför oss ligger 
kyrkan. Den verkar låg i förhållande till 
sin längd. Mittpartiet höjer sig något 
över det utskjutande västra vapenhu-
set och koret. Taket är spåntäckt och 
struket med rödfärgsblandad tjära. I 
vardera ändan pekar en järnspira mot 
skyn liksom också på de båda vapen-
husens och korets gavlar. Vi träda in i 
kyrkan genom södra vapenhuset, där 
bord och bänkar inbjuda till vila och 
t.o.m. förtäring av medförd matsäck.

Det första vårt öga möter vid inträ-
det i kyrkan är den lilla orgelläktaren 
vid norra väggen. Till vänster därom 
går den stora läktaren tvärs över 
kyrkan. Hela det långa taket, som är 
välvt i tryckta rundbågar, är prytt med 
målningar ur den Heliga skrift. Det är 
ett verk av »konsterfarne Corporalen» 
Peter Edberg i Nöbbele i Reftele för-
samling, och har tillkommit i början av 
50-talet. Mittpartiet är en framställning 
av den Yttersta domen, då änglarna 
kalla de döda inför Herrens tron. Vi 
gå fram genom den smala tvärgången, 
som delar manssidans bänkrader i 
tvenne kvarter. På kvinnosidan finnas 
trettiofyra och manssidan trettiotre 

bänkrader. De äro hållna i en blågrå ton 
och stängda med spegelprydda dörrar. 
Långt fram till höger se vi den nya pre-
dikstolen i benvitt, blått och rött. Det 
är ett nyss fullbordat arbete av bild-
huggaren Sven Segerwall från Växjö. 
Till vänster mellan fönstren hänger ett 
par epitafier, av vilka det ena hugfäster 
minnet av församlingens hädangångne 
kyrkoherde Henrik Comérus.

Upp i koret komma vi under tri-
umfbågen över ett trappsteg, rakt fram 
innanför den trånga altarringen står 
mäster Hultmans altartavla från 1705. 
Den är inkomponerad med korets öst-
liga fönster och lyser av guld och silver. 
På vardera sidan av altaret stå trenne 
kyrkbänkar i rät vinkel mot långskep-
pets, och utmed östväggen med front 
mot församlingen trycka sig de båda 
»brudestolarna». Till vänster närmare 
dörren till sakristian står en ensam 
liten stol. Det är klockarens plats, 
»ämbetet tillhörig». Framme i koret 
hänger också »berättningstavlan», 
där kungörelser anslås samt åtskilliga 
tavlor med förgyllda ramar, som inne-
sluta viktigare kungatal samt en viss 
herr Hedengrens åminnelseplakat vid 
diverse jubiléer. På altaret som är prytt 
med ett dyrbart kläde i röd brokad 
med guldblommor stå flera ljusstakar, 
och vända vi oss mot väster skymmes 
utsikten mot läktaren av ett par ålder-
domliga ljuskronor av mässing, som 
snart äro färdiga att kasseras. Vi gå ut 
på kyrkogården genom den lilla låga 
dörren strax öster om triumfbågen. 
Litet till vänster om porten sova flera 
av församlingens herdar sin sista sömn.

Långaryds kyrka vid mitten av 1700-talet, rekonstruktion 
gjord av Torsten Allgulin.
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Efter en lång vinter kommer träd-
gården äntligen tillbaka till liv igen. 
Dagarna blir längre, vintrig dysterhet 
försvinner och fåglarna börjar sjunga 
igen. Det är dags att gå ut i trädgården, 
trots att vädret fortfarande är mycket 
föränderligt, det finns mycket att göra.

Tidigt på våren, när tjälen är ur 
marken, är det bra tid för att plantera 
perenner, buskar och träd. Speciellt för 
barrotväxter som rosor och häckar är 
det dags för plantering. Jorden värms 
upp och växterna utvecklar först 
ett bra rotsystem innan knopparna 
spirar. Också för att dela perenner och 
omplantering av buskar och träd, är 
det nu dags. När saven har startat och 
de första tecknen på blad visar sig, är 
det för sent.

Snabb och långsam tid
Tiden i trädgården är en viktig 

faktor, inte bara för att göra vissa 
verksamheter vid rätt tillfälle under 
säsongen, men det finns också en spe-
ciell typ av tid; trädgårdstiden. Träd-
gårdstid går långsamt när trädgården 
fortfarande är ny och snabbare när 
växterna mognar. Detta kan vara frus-
trerande när du har planterat lökar 
för förvildning och efter tre år inte ser 
några tecken på expansion. Förvild-
ning tar tid. Om du vid en närmare 

inspektion inte gillar den förvildade 
växten kan du ta bort den. Tiden går 
emot dig när plantorna sprider sig 
ohämmat. Till en början kan det vara 
trevligt med en ny färgklick som blan-
dar sig med de andra växterna i rabat-
ten. Ända tills den tar rabatten i ett 
sådant järngrepp att inte så mycket 
annat återstår.

Utrymme och tålamod
Trädgårdstid rinner för långsamt 

när trädgården är nyanlagd. Därför är 
det nödvändigt att välja stora snabb-
växande plantor. Det är inget fel med 
det så länge du inser att efter ett antal 
år blir den fördelen till en nackdel. 
Växter, buskar eller träd blir för stora 
för deras tilltänkta utrymme. Det 
behöver inte alltid vara ett problem. 
Sälg och lind låter sig utmärkt beskäras 
eller hamlas, men det går inte med alla 
träd. En trollhassel och en magnolia tål 
säkert beskärning om de blir för stora, 
men dess skönhet ligger delvis i den 
nyckfulla charmen av ett vuxet träd. 
Av deras karakteristiska form blir det 
inte mycket kvar när de tacklas med 
grensax. Hur ofta ser vi inte för stora 
lönnar och bokar som har planterats 
för nära huset och när träden slutligen 
är vuxna växer stora grenar över taket. 
Ge växter utrymme och ha tålamod!

Trädgårdstid
Text: Anne van Hirtum
Foto: Robin Nylén

Trimcykling 2016
Så är det dags igen för ett säkert 

vårtecken, nämligen Trimcyklingen i 
Långaryd och Landeryd! Precis som 
tidigare är det själva rörelsen, motio-
nen vi vill åt, och därför bestämmer 
du själv om du vill cykla, springa, gå 
eller varför inte åka rullskidor! Det är 
även du själv som bestämmer hur ofta, 
var och hur långt, men startkortet har 
utrymme för 10 stämplar, så minst 10 
tillfällen fram till juni, för 4 juni dras ju 
de lyckliga vinnarna där någon vinner 
en ny fin cykel och flera andra vinner 
mindre priser! Startkortet kostar 100 
kronor och är alltså en lott.

På Annandag påsk, den 28 mars, går 
startskottet – på Linnehov i Landeryd 
kl 14-14.30 och i Långaryds försam-
lingshem från kl 14. Där kan du även 
äta våfflor och delta i en tipspromenad. 

Kl 15 firar vi en enkel musikandakt i 
församlingshemmet där Elin Nyström 
spelar och sjunger för oss och Mia 
berättar något om påskens budskap. Så 
kombinera gärna ditt köp av startkort 
med härlig sång och musik, våfflor, 
hjärngymnastik så har ju hela kroppen 
fått sitt! Vi ses i församlingshemmet 
och sedan ute i naturen! 

Start för Trimcyklingen
Annandag Påsk 28 mars

Linnehov i Landeryd kl. 14-14.30

Långaryds församlingshem
kl. 14-15, musikandakt kl. 15

Välkomna!
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Markus, Viktoria, Rasmus och Kajsa Gustavsson.

”Bä, bä, vita lamm, har du någon 
ull?” Vi är många som kommer ihåg 
Elsa Beskows teckning till Alice Teg-
nérs älskade barnvisa.

Hos familjen Gustavsson på Nyarp 
Skattegård är det inte bara ljuvlig 
romantik, utan också välskött busi-
ness.

Företaget
Det började med att Markus och 

hans morfar Tage Adolfsson köpte fyra 
tackor för 20 år sedan. Markus och 
hans pappa, Sten, fattade planer för 
något större. De ökade till ca 20 djur 
och Markus köpte 2005 granngården, 
Skattegård, av släkten Rosén. Det är 
där den unga familjen bor i dag och de 
har moderniserat Roséns gamla man-
gård. Men så dog pappa plötsligt 2008 
och allt tog stopp.

Markus ville emellertid inte ge upp 
så året efter byggdes nya ladugården. 
Viktoria, Markus fru, var med på idéen 
som är att göra förstklassiga produkter 
hela vägen, kött, ull, skinn och färdiga 
konsumentvaror därav. De är på väl-
digt god väg.

Dagens besättning och dess 
familj

I dag är det runt 120 djur i stallet 
och Länsstyrelsens veterinärkontroll 
har just varit där och kunnat lämna 
anmärkningsfri och med beröm god-
känt intyg för det hela. Jag började 
också mitt besök i stallet tillsammans 
med Viktoria, Markus och barnen 

Rasmus (8) och Kajsa (6) plus - omöj-
ligt att glömma - fårhunden Chip. Den 
är ganska nytillkommen från ett annat 
ställe och en vuxen hund, som är van 
att sköta nötkreatur och nu skall lära sig 
att valla får, som inte behöver så tuffa 
signaler som de stora biffarna. Men 
Chip verkar förstå och är lydig, hängi-
ven, och helt igenom god. Det blir fint 
att se honom styra hjorden när det blir 
fårsläpp fram i maj.

Liv och trivsel
Det syntes omedelbart att här trivs 

både djur och människor. Där doftade 
av gott hö och fin halm och fåren kom 
nyfikna för att låta sig smekas och bli 
kliade bakom örat. En hel del hade 
redan sina nyfödda lamm med sig som 
också de lät sig kela med som små lud-
diga knähundar. Ren idyll.

Visserligen har lamningen börjat 
ganska tidigt i år, men allt har gått bra. 
Här är vi vid en punkt som den pro-
fessionelle fåraveln försöker styra och 
beräkna. Tackorna skall betäckas så 
lammen kommer när priserna är som 
bäst. Dräktighetstiden är ungefär 150 
dagar och påsklamm är efterfrågade. 
Det räknas med två till tre leveran-
ser fram till påsk. Det skall alltså vara 
en någorlunda jämn produktion och 
självklart har också foderförsörjningen 
betydelse för ekonomin. Det är som 
nämnt först i maj som djuren kommer 
ut på grönt bete, så hela vintern gäller 
det hö och kraftfoder. Markus odlar 
korn och havre på sina åkrar, egna och 

arrenderade.
Bagglammen har fri tillgång till 

detta foder och tacklammen får köpt 
kraftfoder. Ett särskilld sätt att styra 
hur stora lamm tackorna skall föda är 
att se till helt rätt fodermängd och kva-
litet under dräktigheten. Det är sånt 
man knappt kan läsa sig till, det beror 
på erfarenhet och känsla för djuren.

Gården har två sorters får, vårt eget 
inhemska gotlandsfår och en blandras 
av texel, finull och dorset.

Den första är både till kött och skinn 
och den andre är ett köttfår. Ullen 
klipps två gånger om året och sparas. 
Både Viktoria och Markus hoppas på 
att kunna få igång garnproduktion och 
vävning. Ull är och bliver ett enastå-
ende fint material till kläder, vantar, 

FÖRETAGSPROFILEN
Långaryds Lamm
Text: Jens Bøggild
Foto: Jens Bøggild och Lennart Borg

Fortsätter på nästa sida.
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sockar, tröjor, filtar och minsann också 
till ulldynor i sängen. ”Helgdagsrock 
till far och söndagskjol till mor o.s.v.”

Att ta vara på det hela
En viktig del av hela gårdens ”kon-

cept”, som det heter med ett något 
uttjatat modeuttryck, är just att ta vara 
på hela djuret. Därför ser man också 
till att gotlandsfåren slaktas i rätt tid 
när skinnen är som bäst. De bereds i 
Tranås, som ju är bästa stället för skinn 
i Sverige, och de är alldeles förträffliga 
och utsökt läckra. Pris och kvalitet 
hänger noga samman. Det glömmer vi 
kanske när det rör sig om landbruks-
produkter.

Skinnen förblir utsökta och läckra i 
många, många år. Men som det syns på 
foto här är det inte bara hela fårfällar, 
utan även välsydda tofflor, vantar och 
mössor som görs av skinnen.

Hur är det nu med köttet? Jo, djuren 
slaktas hos Scan, som halländska 
bönder startade som andelsslakteri i 
slutet på 1800 talet med bas i Tomelilla 
nere i Skåne. Det är SLS (Svenska Liv-
djur & Service) som är inköpsbolag till 
Scan och som har ca. 14000 leveran-
törer i Sverige, både får, gris och nöt. 
Principen är ”bra mat från svenska 
gårdar.”

Framtidshopp
Markus och Viktoria hoppas att det 

någon dag kommer ett mera lokalt 
slakteri så man slipper långa trans-
porter och så man verkligen kan tala 
om närproducerad mat. I dag får de 
gjort korv av olika typer, men alla 
med mycket hög procent kött borta på 
Växjökanten. En dröm är att en vacker 
dag etablera en gårdsbutik till försälj-
ning av egna produkter. Jag fick smaka 

korv typ Falu och det enda minus med 
den var att när den tog slut på fatet var 
jag sugen på mer. Den var jättegod. 
Så vi får verkligen hoppas att det blir 
av med en närbutik. Man kan vända 
sig till Markus för att få köpa denna 
goda maten och skinnen säljs i Breda-
ryd, i Jönköping, i Varberg och i Små-
landsstenar förutom alltså hemma på 
gården. Hela företaget kräver ganska 
mycket arbete särskild nu under lam-
ningen där det gäller uppmärksamhet 
och tillsyn dygnet om. Rasmus och 
Kajsa är bra på att hålla ett öga med det 
frambrytande livet i stallet och Vikto-
rias 20-årige son, Oscar, hjälper också 
till vid behov. Familjen är totalengage-
rad.

Ekonomi
Hur är det då med ekonomin i allt 

detta? Jo, det har ju varit ganska stora 
investeringar i stall och inredning 
bl.a. automatisk och frostsäker vat-
tenförsörjning. Man planerar också 

kameraövervakning så man strax får 
signal om vad som händer. Markus har 
också ett datorprogram som kan tala 
om statistik för vartenda får. De djur 
som levereras har mycket hög kvali-
tet så det ger en förnuftig avkastning 
förutom beröm från SLS och Scan och 
inte minst från kunderna. Allt i allt är 
projektet lyckat och optimismen är väl 
grundat också för kommande expan-
sion.

Fritid
Vad gör då Viktoria och Markus 

på sin fritid? Fritid? Jo, det är klart: 
Markus har heltidsjobb i Växjös 
Stifts skogar och nära samarbete med 
Anders Larsson i Åkershult om snö-
röjning – om vi får någon vinter. Vik-
toria är fastanställt hos Hemtjänsten i 
Smålandsstenar. Barnen går i skolan, 
när de inte är i stallet. Som väl är har 
både Viktoria och Markus smidiga 
arbetsgivare så man kan ordna ledighet 
t.ex. just i denna period med lamning. 
Jag såg en TV i vardagsrummet, men 
undrar när familjen får tid med den.

Besök
Gör gärna ett besök hos familjen för 

att köpa eller för att bese stallets liv och 
härlighet. Men av hänsyn till smittfara 
kom ihåg att fråga innan du går in i 
stallet, djuren är sunda och friska och 
skall så förbli. SOCKENBUDET gra-
tulerar familjen Gustavsson och vårt 
samhälle till detta företag.

Fortsättning från föregående sida.

Rasmus Gustavsson med ett av lammen.

Några av Långaryds Lamms produkter.
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Nytt sticketak med stöd från Länsstyrelsen
Text och foto: Dan Bengtsson och Lar-Johan Svedberg

Mitt i Boarps by ligger ett rött hus. 
Det är en gammal logelokal, byggd av 
IOGT-NTO rörelsen år 1924. I lokalen 
bjöds det på kabaréprogram, filmvis-
ning och frireligiösa möten, osv. Ett 
bibliotek anlades också i huset och 
fanns kvar där till 1981. I samband 
med landsbygdens avfolkning, upp-
hörde verksamheten och logen gick 
samman med NTO-Logen i Långaryd. 
Därefter användes huset till vävstuga 
och förblev så fram till 1995.

Huset behövde nu renoveras och i 
samband med detta bildades Boarps 
Byförening. Man beslutade samtidigt 
att i stället nyttja den gamla logen 

som samlingslokal för gemensamma 
aktiviteter, såsom advents/lucia- och 
midsommarfirande etc. Några av byns 
barn har också blivit döpta här.

En stor renovering tog sin början 
1996. Då huset samtidigt blev kultur-
minnesmärkt fick vi restriktioner på 
hur renoveringen skulle ske. Gamla 
kort och intervjuer av äldre i byn 
gjorde att man ganska väl fick fram 
hur det sett ut från början. En kamin 
sattes åter in i lokalen och det målades 
om i de ursprungliga färgerna mm. På 
scenens fondvägg visste man att det 
funnits en målning, skapad av Esaias 
Benjaminsson i Svenshult, men som 

hade målats över. En spännande bit var 
att försöka få fram den i ursprungligt 
skick. Skulle det gå utan att den blev 
förstörd? Det lyckades och idag pryder 
den åter bakre väggen på scenen. Huset 
rustades även upp utvändigt. Målar-
färg på väggar och fönster gav huset en 
ny lyster. Takpannor av cement byttes 
till tegel och  det gamla sticketaket på 
verandan lades om.

Åren har gått och det har åter blivit 
dags att byta sticketaket på husets 
veranda samt rusta upp resten av den-
samma. Med ekonomiskt stöd  från 
Länstyrelesen blev detta möjligt.

Så under ledning av Johannes 
Kabell från Kroksjöns Trähantverk i 
Unnaryd har den lokala hantverkaren 
Lars-Johan Svedberg tagit sig an pro-
jektet. Johannes har god kunskap om 
byggnadsvård och hur man bl.a. lägger 
sticketak. För att förbättra hållbarhe-
ten har dock tjärpapp och läkt lagts 
under de nya stickorna. I övrigt måste 
allt göras på gammalt vis. Som nock 
och vattbräda har kärnfur använts. 
Lite kuriosa är att en del av stickorna 
är lokalt tillverkade i Yttersjöholms 
gamla vattendrivna stickehyvel.

Förutom målningsarbeten framåt 
vårkanten samt återmontering av 
snickarglädjen står nu verandan åter 
klar lagom till byns traditionella Gröt-
fest.
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Bjälkhuggning
Text: Bertil Holmén 

Jag vill här berätta lite om hur det 
går till att ”skrä” bjälkar.

Efter att träden fällts kunde de långa 
stockarna skräs på platsen i skogen 
eller köras fram till en särskild ”skrä-
eplats”. Stockarna rullades eller lyftes 
upp på underlagsstockar, ”kabbar”så 
de kom upp cirka  20 cm över marken. 
Först höggs en liten plan yta så stocken 
låg stadig på kabbarna. Mindre stockar 
fick fästas med en ”hållehake”, ett 50 cm 
långt järn med mejselformade pikar i 
ändarna. En pik slogs fast i kabben och 
den andra i stocken.

Därefter ”slogs” linjer som man 
skulle hugga efter med ”hoggesnoar”. 
Var barken slät slogs det med krita, en 
vit linje direkt på barken. Var barken 
skrovlig, som på tall, skalades barken 
av där linjen skulle vara och då använ-
des svart kimrök. Färgen och snoan 
hade man i en ullig skinnbit som kall-
lades ”kusa”. Snoarna, en vid var sida, 

fästes i små hack som gjordes med 
yxan i båda ändar av stocken.  Sedan 
slog man linjen genom att lyfta den 
sträckta snoan rakt upp och släppa 
den. Snoarna lindades sedan upp i kors 
mellan handens tumme och lillfinger, 
då snärjde den sig inte.

Dags att börja skrä
Var det mycket att hugga bort fick 

man först ”kosa”. Det gjordes med en 
vanlig tre kilo tung ”kosyxa”, någon 
cm nära den slagna linjen. ”Skräyxan” 
med 40 cm lång egg hade ena sidan 
plan och andra sidan med slipvinkel. 
Därför finns det höger och vänsteryxor 
passande till olika handlag. Skaftet på 
yxan är krokigt och snedställt. När man 
sedan skrär går man vid samma sida 
som man hugger med skräyxan och 
arbetar sig framåt. Den bakre delen av 
yxan skall styras av föregående hugg, 
så blir bjälken rak och får fin snittyta. 
Om man börjar från toppen på stocken 
för att skrä ena sidan, får man börja 
från roten på den andra.

Stor och viktig exportvara 
När järnvägarna byggts ut i slutet på 

1800-talet blev skrädda bjälkar en stor 
export från de här trakterna, Småland, 
Halland och S. Västergötland. Det var 
här skräyxor med den långa eggen 
användes. Bjälkhuggningen pågick 
fram till på 1940-talet, då tog sågning 
vid sågverk över.

 Det skräddes också järnvägsslipers. 
Vid övergången till sågade slipers beta-
lades lite mer för skrädda, därför att 
den skrädda släta ytan inte så lätt tog 
till sig röta.

Längden på bjälkarna mättes i 
danska alnar, en dansk aln är c:a 63 cm 
en svensk 3,5 cm kortare. De kunde 
vara upp till 18 alnar, cirka 12,5 m 
långa och 6 till 10 tum grova. (1 tum 
= 2,5 cm) Klenare, 4-5 tum kallades 
sparrar. Betalningen till huggaren 
kunde vara efter ”ettörestaxan”, ett öre 
för grovleken i tum gånger ett öre för 
längden i alnar. En bjälke som var 8 
tum grov och 12 alnar lång kostade då 
96 öre.

Skickliga bjälkhuggare 
Det var säkert ett mycket hårt och 

ansträngande arbete. Det går berät-
telser om många skickliga bjälkhug-
gare, till exempel bröderna Johan och 
Oskar Johnsson på Sjöbo. Oskar kunde 
använda antingen höger- eller vänster-
yxa. Det var mycket ovanligt sa min far 
som ju också var bjälkhuggare. Den 
som inte var så van kunde hjälpa till 
med att kosa.

 Själv har jag bara skrätt några bjäl-
kar. Jag var inte så van att hugga rätt 
med den snedställda skräyxan. Men 
ute i skogen brukade jag skrä de 13 
m långa ”lejderna” som vi gick på vid 
Nissaryds ålfiske. De skräddes bara på 
två sidor. Så har jag uppvisningsskrätt 
vid 5-6 tillfällen. På Torget och Lin-
dekullen i Hyltebruk, samt vid en stor 
hemvändardag i Apladalen Värnano. 
Där var Volvochefen P. G. Gyllenham-
mar med och såg på. Han var mycket 
imponerad av hantverket. -Det var den 
tidens stora exportartikel, nu är det 
Volvobilar. – sa jag till honom.

Bertil skräder bjälkar.

Långa bjälkalass som har stannat till vid affären i Lunnabo, Färgaryds socken. Lägg märke till att 
”långasåsen” mellan fram och bakkärran är delad och varje del är länkad fast vid bjälkarna.
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Hälsning från Landeryds skola
Text och bild: Klass 1 och förskoleklassen på Landeryds skola

Förskoleklassen har skrivit en 
berättelse tillsammans. Hela grup-
pen har varit med när vi har skrivit 
och bestämt om huvudpersoner, miljö, 
händelseförloppet och hinder. För en 
berättelse är ingen berättelse om det 
inte finns något hinder för huvudper-
sonerna. Och naturligtvis har vi sett 
till att allt slutar gott!

Det var en gång 15 fröknar på Lan-
deryds skola. En kall måndag på våren 
kom fröknarna till skolan och ställde 
fram bänkar och gjorde i ordning i 
klassrummen. Sen drack de kaffe på 
personalrummet och de hörde att det 
ringde in. ”Ska vi gå till våra klassrum?” 
sa Matilda. ”Okej” svarade Carina och 
de andra fröknarna. 

Alla fröknar gick till sina klassrum. 
Men det kom inga barn! Iris började 
gråta: ”Varför kommer det inga barn?” 
Annette ville gå ut för att kolla var 
barnen var. ”Dörren går inte att öppna” 
sa hon då. Birgitta kom med en skruv-
mejsel och försökte öppna dörren. 
Men det hände ingenting. Då började 
alla fröknar inne i skolan och alla barn 
ute på skolgården gråta. Barnen teck-
nade åt Britt att hon skulle öppna ett 
fönster så de kunde klättra in i skolan. 
Men Britt fick inte upp fönstret heller. 

Barnen började leka på skolgården 
för de kunde ändå inte komma in. 
Några barn fick plötsligt en idé. De 
tog fram en stege ur boden. Förskole-
klassbarnen var inte rädda av sig. De 
klättrade uppför stegen och in genom 
skorstenen. ”Här är vi” ropade för-
skoleklassbarnen. Alla fröknar kom 
springande. ”Hur kom ni in?” frågade 
Helle. ”Vi klättrade in genom skorste-
nen” svarade barnen. ”Vad roligt att ni 
kom in för att rädda oss!” sa Emma. 
Fröknarna dansade en glädjedans och 
kramade barnen. Barnen från försko-
leklassen lugnade fröknarna: ”Vi är 
smarta och starka, vi ska rädda er.”

Förskoleklassbarnen upptäckte att 
dörrarna hade fryst fast. Då ringde 
Ellen sin pappa och han kom med en 
smältare. Då kunde de öppna dör-
rarna. Alla blev så glada! Sen kunde de 
ha skola som vanligt.

Var är barnen?
Text och teckningar: Förskoleklassen

Byaslaget 2016
lördagen den 4 juni

Anmäl ert brännbollslag till årets
stora slag senast 29 maj till:

frida@tyresmo.se

Kl. 10 den 4 juni tjuvstartar vi national-
dagsfirandet med att flaggan hissas vid 
Klockarvallen, därefter påbörjas slaget.

Deltagandet är gratis.

Kl. 20 öppnar bygdegården
portarna för en danskväll dit alla 

danssugna hälsas välkomna!

Inträde: 100 kr.

Mer info i nästa nummer.

Tipspromenader i 
Landeryd

Söndagarna 10 april, 24 april 
och 8 maj.

Start vid Linnehov 14.00-14.30

Nyarpsläger 2016
12-14 augusti

Boka in datumet för 
Nyarpsläger redan nu!

För fjärde året i rad bjuder vi in 
till läger vid Nyarps bygdegård. 

Planeringen för lägret drar 
igång under mars månad. 

Vill du vara med som ledare, 
matlagare, fixare eller vara med 

i planeringsgruppen? Hör av 
dig till Anna Roos,

anna.roos@langaryd.nu eller 
terese.borg@langaryd.se

Dags att bugga vidare!
Buggkurserna i Nyarps bygdegård 
är slut för den här gången. Men på 

söndagarna i mars månad är du väl-
kommen att bugga vidare. Inte som 
kurs, utan bara för att det är roligt!

Så välkommen till Nyarps 
bygdegård kl 18-20 varje 

marssöndag!
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Det var en gång ett långt skelett som 
hette Skelettis, han var nästan 857 år 
gammal. Han bodde på en läskig kyr-
kogård i en grav tillsammans med sin 
skelettfamilj. 

På torsdagen skulle han gå på spök-
disko i Nyarps bygdegård. På vägen dit 
träffade han en stor hund. Den hade 
långa vassa tänder och den var svart 
och vit. Hunden ville ha ett ben att 
gräva ner. Hunden tog Skelettis och 
försökte gräva ner honom. Skelettis 
ropade på sin kompis Vampyris som 
kom och räddade honom. Sen gick 
dom tillsammans till Nyarps bygde-
gård. Där festade dom och drack blod 
och åt ögon hela natten.

En spökhistoria
Text och teckningar: Klass 1

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!
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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G ä S T S K R I B E N T
Vårens under
Text och dikt: Inger Thörnqvist
Foto: Lennart Borg

Långaryd är en verkligt levande 
landsbygd. På både stora och små 
lantgårdar ser man betande djur. 
Många ungdomar har valt att inte 
flytta till städerna utan köpt och befol-
kat smågårdarna, som annars riskerat 
att bli sommarställen med skogsplan-
terade åkrar.

Astrid Lindgren ler nog i sin himmel 
när hon ser alla barn som får växa upp 
i Bullerbymiljö.

På senare tid har flera gårdar satt 
upp med fårbesättningar, djur som 
passar till Smålands hagar och betes-
vallar. Det hjälper till att hålla landska-
pet ljust och öppet.

En som tidigt hade en stor besätt-
ning är Lars Larsson som flyttade till 
Södra Landeryds gård. Han hade även 
fina prisbelönta Charolaiskor. Fåren 
var stora Oxforddown och den mindre 
rasen Texel.

Ett lyckligt tillfälle
Jag var flera vårar och hjälpte till att 

övervaka lamningen på nätterna. Att 
det blev så berodde på en svår kalvning 
för en av Charolaiskorna. Jag körde 
moped ut till Helghult och såg att en 
ko stod på vägen framför Södra Lande-
ryds bostadshus. Några personer stod 
runt henne. När jag en stund senare 
körde tillbaka stod kon fortfarande 
kvar, så jag körde fram och såg att hon 
höll på att kalva. Jag fick höra att hon 
inte orkat gå längre (tur för kalven och 
henne). Kon hade haft värkar länge 
och hennes krafter verkade helt slut.

Vår veterinär Söderlund var ledig 
och Getinge hade jouren. Den vete-

rinären hade ett sto och flera kor han 
måste åka till först. Jag tittade när kon 
fick en svag värk och såg att kalvens 
framben tryckte upp ryggraden på kon, 
alltså låg kalven upp och ner. Snabbt 
fick jag tvätta och smörja armarna. Vid 
nästa värk fick jag tag på benen och 
kunde vända och dra kalven framåt. 
Sedan kunde starkare armar med hjälp 
av kedjor dra ut en stor tjurkalv. Den 
levde och kon klarade sig också. Det 
kändes skönt i veterinärgenerna.

Tackornas hjälpreda
Lasse frågade då om jag ville hjälpa 

till vid lamningen. Han tyckte att jag 
hade så smala händer, perfekta att 
plocka fram lamm med. För mig, med 
mitt stora intresse för djur, var ju det 
verkligen en dröm. Lasse hade hissat 
upp en husvagn på det dragiga ladu-
gårdsrännet. Det blev många nätter 
där, ofta i sällskap med gårdens allt i 
allo Karla och naturligtvis en kaffeter-
mos.

Ibland kom det ett till synes liv-
löst lamm men oftast fick vi liv i dem 
efter en stund av envis mun-mot-nos 
behandling och lite skakande i bakbe-
nen. De ljuvliga Oxfordlammen med 
sina brunlockiga huvud såg ut som 
små troll. Ett år hade Karla ett extra 
litet tacklamm som hon fick flaskmata 
och hade med sig var hon befann sig. 
En tidig variant av kändisarnas dvärg-
hundar.

Nu får vi bara hoppas att vi får se 
många söta lamm beta runt om på får-
gårdarna.

Lammvaka
Marsdagens vindar
bär en aning av vår.
I nattens mörker
tar vintern tillbaka löftet.
Innanför ladans väggar
har fåren sökt skydd.
De dräktiga tackorna
ser sig om
med inåtvänd blick,
gömmer sin stora hemlighet.
Är det i natt det ska ske,
livets under att befästa
vårens ankomst?

Kyrkans Ungdoms återträff
Vi kör en repris på förra året eftersom det var så trevligt!

Alla som någon gång, genom alla tider, har varit med i Kyrkans 
ungdom i Långaryds församling är välkomna med!

Vi träffas på Skärtorsdagen den 24 mars kl19 i Långaryds kyrka. 
Vi börjar kvällen med att fira mässa. Därefter fortsätter vi in 
i församlingshemmet, där vi äter tillsammans och umgås på 

KU-vis. Maten serveras till självkostnadspris ca 100 kr. Ta gärna 
med foto från KU-tiden om du har.

Anmälan till anna-karin.samuelsson@svenskakyrkan.se

Tack!
Vi vill tacka alla som med stort hjärta skänkt kläder och annat 

till vår ”shop” i Landeryd. Detta har varit till stor hjälp och glädje 
för de flyktingar som kommit till oss. Vi behöver kontinuerligt 

fylla på i ”shopen”, så om du har något att skänka är du välkom-
men till Skolgatan 8 på måndagar kl.18-20 eller ta kontakt med 
diakon Anna-Karin Samuelsson. Just nu har vi ett behov av hus-
geråd (grytor, porslin osv), mattor, gardiner, filtar och leksaker. 

Dessutom behöver vi galgar och stora kassar.
Tack för din gåva!
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Varmt tack!
...till alla som på olika 
sätt hjälper till med våra 
babypaket! Hela 485 st blev 
det den här gången!

Syföreningen i 
Landeryd

Tack!
Tack Magnus och Camilla 
Petersson för roliga och 
lärorika buggkurser.

Ni har sått ett dansfrö hos 
många av oss!

Mer dans åt folket!

Buggarna

Fiberfebern har nått nya nivåer!
Text och foto: Johan Edenholm

Det är knappt att vi har hämtat oss 
efter invasionen i Bygdegården den 21 
januari! Snacka om att det var fullt ös 
stora delar av den eftermiddagen och 
kvällen!

Vi började på 100 % och sedan 
ökade vi bara, skulle man lite skämt-
samt kunna uttrycka det.

Det var en kväll som jag sent 
kommer att glömma i alla fall, här en 
ögonblicksbild från kvällen och det 
kom ännu fler besökare mot slutet.

Det här skrivs i slutet av januari och 
jag hoppas verkligen att allt har klaf-

fat mot slutet av projektet också, så att 
Landerydsnoden är igång och att alla 
kan njuta av den ”digitala motorvägen”. 
Faktum är att det känns lite overkligt! 
Det är inget litet projekt! Kolla in fak-
tarutan.

När allt är igång, alla redovisningar 
är gjorda, eventuella restpunkter är 
åtgärdade och slutbetalningarna är 
gjorda så kommer vi att kalla till års-
stämman och då passar vi på att pre-
sentera slutredovisningen.

Fibeprojektet i siffror

426 byggda anslutningar 
(exklusive kommun och 
hyreshus)
162 km grävt/plöjt
Ca 25 mil slang
Ca 20 mil fiberkabel
171 skåp
2 nodhus med elmatning och 
UPS
1 km sjökabel

Passerat:
Gasledning 7 gånger
Järnväg 4  gånger
Asfalterad väg 150  gånger
Å 1 styck
Sjö 1 styck
Broar 10 styck
Kraftverksdamm 1 styck
Ca 10 stora vattenledningar 
(som Björnarydsledningen)
Mer än 100 mindre 
vattenledningar
Mer än 100 avlopp/dräneringar
Flera hundra el, tele fiber 
ledningar
Mer än 10 jord-/bergvärme-
ledningar

Vill du bli medlem i Nyarps Bygdegårdsförening?
-Ja, självklart, svarar du, hoppas vi…

Bygdegården har genom vårt leaderprojekt fått en ansiktslyftning och därmed en 
avsevärt ökad uthyrning, vilket är mycket positivt. Det krävs ännu mer arbete av 
ideell karaktär men det behövs också tillskott av kapital. Det som står närmast i tur 
är ny infiltrationsanläggning som vi är ålagda av kommunen att utföra .

Vi ska inom kort på vårt årsmöte bestämma årsavgift på medlemskap i föreningen 
och sedan gå ut med information om det.

Ni får gärna redan nu, höra av er till någon i styrelsen om ni är intresserade av med-
lemskap och/eller hjälpa till med något i föreningen.

Styrelsen i Nyarps Bygdegårdsförening
Eva Larsson fagerhult2010@hotmail.com
Kerstin Larsson kerstin.larsson1@hotmail.com
Ann-Marie Axelsson annmarieaxelsson@hotmail.com,
Bo Eriksson bo@remma.se,
Lotta Ekberg lottahelen.ekberg@gmail.com,
John Åhsberg-Davidsson hd-19990maj@hotmail.com,
Rebecca Bäckman beccabackman@gmail.com
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Hanna är uppvuxen i Sotaryd. 
Hon har på sin blogg  http://isaks-
plats.bloggplatsen.se/ öppenhjärligt 
beskrivit livet med sonen Isak och 
hans ovanliga sjukdom. Hon berättar 
om oro, undersökningar, operationer, 
glädjeämnen, nya kontakter och vär-
defulla upplevelser. Redaktionen frå-
gade om Hanna skulle vilja skriva för 
oss och berätta om när livet inte blir 
som man planerat och tänkt sig.

Isak föddes i början av september 
2013. Han föddes frisk i läkarnas ögon, 
lång och smal var han vilket kommen-
terades men inget utöver det. Dagen 
efter förlossning var det dags för scre-
ening av hörseln, och då fick man inga 
svar på undersökningen vilket vi fick 
höra kunde innebära en hörselnedsätt-
ning. Men Isaks pappa, Jimmy, och jag 
blev lugnade med att det är svårt att 
få svar på screeningtesterna på de här 
små barnen och att testet skulle göras 
om på återbesöket ett par dagar senare.

Svaren på screeningtesterna fort-
satte att utebli och längre fram fick Isak 
träffa en audionom för att göra mer 
avancerade hörseltest, vilka i novem-
ber visade på en hörselnedsättning 
som man inte visste vad den berodde 
på.

Inom loppet av en månad efter det 
att Isak föddes så blev han förkyld. Vi 
kände oss som ganska lugna föräldrar 
med tanke på att vi sedan tidigare hade 
storebror Jack och oroade oss därmed 

inte jättemycket till en början. Men 
när viktuppgången uteblev och förkyl-
ningarna kom och gick och vi märkte 
av att Isak blev påverkad så började 
vår oro. Vi upplevde inte heller att Isak 
följde med i sina jämnårigas utveck-
ling. Besöken och samtalen till BVC 
och barnmottagningen var täta, det var 
inhalationer som skulle hjälpa honom, 
vilket vi aldrig upplevde att de gjorde. 
Eftersom Isaks viktuppgång var väl-
digt försiktig och vi upplevde att han 
var medtagen så påbörjades till slut en 
utredning kring Isak. Upplevelsen var 
att vi fått kämpa för detta, han hade 
trots allt syskon på förskola som drog 
hem förkylningar, fick vi höra. Man 
började misstänka en lungsjukdom 
som heter cystisk fibros som är ärftlig 
och räknas som ovanlig. Det visade sig 
att vi har ganska nära släkt som har just 
CF och då stärktes misstanken kraftigt. 

Framtidsplanerna ändras
Både jag och pappan Jimmy vill att 

det ska hända saker och vi hade planer 
för framtiden, så att planera in ett liv 
med ett barn som är kroniskt sjukt var 
till en början svårt. Vi grät och var oer-
hört ledsna för Isaks skull, men även 
för okunskapen och osäkerheten inför 
vad det här skulle innebära för oss som 
familj och för hur vi hade tänkt framti-
den. Men vi vande oss vid tanken och 
började se på möjligheterna istället 
och att få veta vad som orsakade Isaks 
mående och att kunna hjälpa honom 
kändes skönt, oavsett att det var en 
hemsk sjukdom.

Nya försök till diagnoser
Efter några veckor visade det sig att 

det inte var CF. Jag minns att luften 
gick ur mig. För trots att det var bra 
nyheter att det inte var CF så hade vi 
förstått att något påverkade Isak och 
hans utveckling. Han var ca fem måna-
der gammal vid denna tid, men kunde 
inte hålla huvudet själv, rulla runt eller 
sitta. I samband med detta påbörjades 
en matdagbok där vi förde in allt som 
Isak åt. Vi hade sedan tidigare fått en 
kaloritätare ersättning som inte gav 
mycket resultat.

Nu gick det fort, dagen efter vi 
lämnat in matdagboken fick Isak en 

akuttid på barnmottagningen i Borås 
dagen därpå. Han skulle få en nässond 
så att vi kunde sonda i honom maten. 
Jag minns att jag satt i bilen utanför 
Netto och kände mig svimfärdig när 
dietisten berättade, jag hade vid denna 
tidpunkt ganska ont av sjukhus, spru-
tor och allt som hör dit. 

Vi hade en tidig tid på sjukhuset i 
Borås på morgonen och vi fick infor-
mation om vad som skulle hända och 
hur de skulle göra. När de påbörjade 
arbetet med att sätta in sonden fick jag 
lämna rummet för jag höll på att trilla 
ihop. Tar mig till toaletten men förstår 
att jag inte får låsa dörren om jag skulle 
svimma av helt. Till slut piggnar jag till 
och tar mig tillbaka och ser Isak med 
sondslangen i näsan och stor tejp på 
kinden som håller slangen på plats.

Vi får stanna kvar under dagen för 
att lära oss sonda Isak, blir erbjudna 
att bo över men vi tackar nej. Vi är 
helt slut och känner att vi vill hem och 
smälta alltihop. 

Hemmavistelsen blir kort, två dagar 
senare åkte vi in akut med en Isak som 
spydde och som vi upplevde hade blivit 
mycket sämre. Det visade sig att han 
fått både RS och en lunginflammation. 

Den våren när Isak var runt halv-
året åkte vi in och ut på barnmottag-

Isaks plats
Text och foto: Hanna Bengtsson

G ä S T S K R I B E N T

Isak som nyfödd.

Isak och Jack. Fortsätter på nästa sida.
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ningen i Borås och bodde både veckor 
och månader där om vartannat. Hade 
han inte blivit sämre, så hade sonden 
åkt ut.

Fler utredningar
Utredningar påbörjades kring Isak 

på olika håll, det genomfördes ultra-
ljud på hjärtat som såg bra ut, neurolog 
som tog prover och kände och klämde, 
barnläkare som sprang in och ut på 
vårt rum och som frågade efter mäng-
der med olika symptom, men inga svar.

Detta var oerhört påfrestande på 
många sätt och vis, orken tog fort slut, 
vi var arga, ledsna, frustrerade och 
kände oss maktlösa. Vi insåg att Isak 
skulle få behålla sin nässond länge och 
kämpade för att få en remiss för en sk 
knapp på magen. En knapp på magen 
är ett sätt att sonda in maten direkt i 
magsäcken och han skulle således 
slippa att ha en slang i näsan. Detta var 
en helt ny värld för oss men vi insåg att 
det här behövde Isak. Slutligen skrevs 
en remiss till Drottning Silvias Barn- 
och Ungdomssjukhus för knappen, 
och vi skulle få komma dit på konsul-
tation i april. Vi fick då reda på att det 
skulle dröja till hösten innan han skulle 
få en operationstid. 

En oviss tid
Men Isak blev sämre och under ett 

planerat läkarebesök insåg läkaren att 
han behöver ha operationen snabbare 
då han hade andningssvårigheter i 
perioder. Nu gick det snabbt, en vecka 
senare hade vi tid för operation och det 
var nu Isaks långa och ovissa resa bör-

jade. 
I samband 

med Isaks knap-
poperation blev 
han oerhört 
dålig. Vi visste 
att operationen 
skulle ta ca 30-40 
minuter och att 
vi kort därefter 
skulle få träffa 
honom. Det 
dröjde ett par 
timmar till. Vi 
blev uppringda 
till uppvaket och 
möttes av en Isak som var blekare än 
han tidigare varit, och reagerade inte 
på att vi var där. Han var väldigt med-
tagen. Vi såg barn komma in på upp-
vaket och åka därifrån en stund senare, 
men vi var kvar i flera timmar. Vi fick 
berättat för oss att Isak inte verkade 
må så bra och man frågade oss om 
hans status (vilket vi även gått igenom 
innan operationen med både narkos 
och kirurger) samt om han genomgått 
något ultraljud på hjärtat. Vi berät-
tade att tre månader tidigare hade han 
genomgått ultraljud som hade sett bra 
ut, men läkarna ville göra nytt samt 
göra en lungröntgen för att utesluta 
lunginflammation.

Isak flyttades till barnintensiven 
och där genomfördes ultraljud samt 
lungröntgen. Läkaren tog gott om tid 
på sig att utföra undersökningen, men 
pausade mitt i för att berätta om att 
Isak hade flera hjärtfel. Ungefär här 
tror jag att vi slutade lyssna en stund. 
Vi kunde inte ta in vad hon sa helt 

enkelt. Allt blev tomt. 
Det var nu sent på kvällen och 

tanken från början var att vi skulle åkt 
hem på eftermiddagen efter operatio-
nen. Vi hade inte ätit på flera timmar 
och insåg att vi skulle bli kvar. Avdel-
ningen där vi bott natten innan hade 
sparat rummet och bäddat iordning 
ytterligare en säng så att vi kunde bo 
kvar. Isak var kvar, lika medtagen, på 
barnintensiven och skulle så bli ett par 
dagar till.

Skräckfyllda dygn
Vi tar oss ut från sjukhuset för att 

köpa mat och passar på att ringa våra 
föräldrar och berätta vad som hänt. Vi 
förstod inte själva vad det innebar och 
att då förklara för någon som inte var 
där var svårt. Vi löser att Jack och sto-
rebror Sebastian blir omhändertagna 
de kommande dagarna så att vi kan 
fokusera på Isak. Jimmy åker nästkom-
mande dag hem och hämtar kläder 
och vi får reda på att vi har fått rum på 
Ronald McDonald hus, ett patientho-
tell i nära anslutning till sjukhuset. Vi 
flyttar in i rummet som kommer vara 
vårt hem de kommande sju veckorna.

Isak flyttas från barnintensiven 
till hjärtavdelningen. Lokalerna var 
slitna och vi hamnade på ett rum med 
ytterligare tre barn och deras föräld-
rar. Jimmy var på Ronald-huset och 
vilade under tiden och jag bröt full-
ständigt ihop i den där fåtöljen inne på 
fyra-rummet på avdelning 323. Avdel-
ningen som vi skulle komma att spen-
dera många dagar, veckor och måna-
der på.

Personalen var fantastisk, jag minns 
inte mycket från denna stunden, mer 

Fortsätter på nästa sida.

Fortsättning från föregående sida.
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än att Jimmy kom dit och jag fick gå 
därifrån för att hämta andan. Vi fick ett 
eget rum, en av oss fick sova med Isak 
och en på Ronald-huset. 

Isak blev allt sämre, han spydde och 
han var oerhört påverkad. Han ham-
nade under övervakning och vi fick 
en dryg vecka efter beskedet veta att 
Isak kommer opereras dagen efter. En 
operation som man inte visste vad den 
skulle innebära för Isak.

Han är fortfarande under utred-
ning, för läkarna förstår att det är något 
annat utöver Isaks hjärtfel som påver-
kar honom. De är rädda att en opera-
tion kan göra mer skada än nytta, men 
de säger också att om han inte opereras 
så kommer han inte klara sig många 
dagar till. 

Jack åker till mormor och morfar 
medan Sebastian får vara hos sin 
mamma. Isak bor nu på övervaknings-
sal och vi får inte sova hos honom. Kl 
0700 är vi på plats för den sista förbe-
redande skrubbningen inför operatio-
nen.

Drygt åtta timmar senare ringer 
kirurgen och berättar att Isak nu är 
opererad och att man har lyckats göra 
en tillfällig lagning på hans klaff. De 
vet inte hur länge den kommer hålla 
men vi har köpt oss tid.

Återigen en ny diagnos
Isak hamnar åter på hjärtavdel-

ningen och vi har nu fått träffa en gene-
tiker som ska utreda Isaks tillstånd. 
Det visar sig att hon kommer lyckas 
hitta vad det är. Innan dess genomgår 
Isak flertalet prover och en fullständig 
skelettröntgen.

Vi får höra att genetikern misstänker 
ett syndrom som heter Marshall Smith 
Syndrom och som är oerhört ovan-
lig. Det finns ca 50 rapporterade fall i 
hela världen, inga i Sverige. Syndromet 
är ingen solskenshistoria får vi höra. 
Genetikern målar upp en hemsk bild 
av vad det innebär, berättar att död-
ligheten är hög innan tre års ålder och 
att barnet kommer ha stora besvär. Det 
var som att dra ner en rullgardin. Jag 
blir arg på hela situationen, det brister 
på något vis. Det finns inte på kartan 
att hon kan ha träffat rätt känner vi. 
Symptomen som hon beskriver, visst 
har Isak dem till viss del, vi upplever 
dem som vaga, men inser till slut att 

det ändå stämmer.

Bekräftelse, det var Marshall 
Smith Syndrome

Ett par veckor senare får vi åka 
hemåt. Isak spyr mycket fortfarande, 
men är ändå piggare. Kort efter hem-
gången får vi bekräftat att det är Mars-
hall Smith Syndrome som Isak har 
och nu börjar en ny resa. Vi får vård 
av allvarligt sjukt barn och är båda två 
hemma under en lång period. Vi vet 
inte hur länge Isaks lagade hjärta orkar 
och går på täta kontroller på hjärtmot-
tagningen. Vi får höra att han blir sämre 
emellanåt, och nästa gång står det still. 
Vi åker fortfarande in och ut både på 
Drottning Silvias Barn- och Ungdoms-
sjukhus samt på sjukhuset i Borås, och 
det är både akuta och planerade besök. 
Besöken på habilitering, ögon- och 
öronmottagning duggar även de tätt. 
Isak får allvarliga blodsockerfall som 
vi i efterhand misstänker hade med en 
av hans mediciner att göra. Han lurade 
döden flera gånger.

Tidig sommar 2015 svullnar Isak 
upp. Vi kämpar ständigt med hans vikt 
men när han under två veckor ökar 
över ett kilo i vikt väcks våra misstan-
kar. Han blir tröttare, spyr mycket mer 
och är allmänt påverkad. Efter många 
oroliga samtal och besök på sjukhu-
set i Borås utan resultat så ringer vi i 
augusti hjärtmottagningen och Isaks 
kardiolog där. Han säger att vi ska 
komma in dagen efter och förbereda 
oss på att stanna ett par dagar. Vi blir 
denna gång kvar i närmare 12 veckor.

Isaks läge har blivit akut. Han samlar 

på sig vätska och har svullnat av den. 
Hjärtsvikten är kraftig och han är i 
akut behov av operation. Anledningen 
till att man inte har kunnat operera 
honom tidigare är att man måste ersätta 
hans trasiga klaff, men att minsta möj-
liga klaff är för stor för honom. Läget är 
detsamma och vi får efter ett par dagar 
reda på att kirurgerna säger nej till att 
operera honom pga att minsta möjliga 
klaff är för stor. Det finns inget kvar 
att göra. Vi får kuratorskontakt och 
man börjar berätta för oss vad det här 
kommer innebära. Vi hör ord som pal-
liativ vård, stöd, sjukskrivning, begrav-
ning… Vi hör vad de säger men förstår 
det helt enkelt inte. Vi vill inte förstå 
utan stänger av.

Sista halmstrået
Men kirurgerna visar sig ha ett för-

slag. Ett fåtal barn i USA har genomgått 
något som man kallar för experimen-
tell kirurgi, det vill säga obeprövade 
metoder för att försöka lösa deras situ-
ation. Dessa barn har fått en annan typ 
av klaff inopererad och man är villig att 
erbjuda Isak detta. Vi tackar ja på stå-
ende fot, medvetna om riskerna vilka 
kirurgerna är oerhört noggranna med 
att informera om.

Tre veckor senare är det dags. Vi får 
reda på att man först kommer prova att 
sätta in en vanlig mekanisk klaff, dvs 
den typen av klaff som Isak är för liten 
för, och därefter sätta in den andra 
typen av klaff som man föreslagit.

Isak har under ett par veckor fått 
bo med oss på Ronald-huset då man 

 Jimmy med Jack, Hanna med Isak och storebror Sebastian.

Fortsätter på nästa sida.

Fortsättning från föregående sida.
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under tiden har lyckats få bort vätskan. 
Sedan vi checkade in på sjukhuset den 
här gången så står Isak på intravenös 
vätskedrivande medicin. Morgon och 
kväll, samt lunch vissa dagar, är vi inne 
och han får injektioner vilket gör att 
Isak mår ganska bra för stunden. Så 
bra som han inte mått på väldigt länge.

Kl 0700 den 30 september är det 
dags för sista skrubbningen och lite 
”karusellmedicin” som gör att Isak 
blir lite groggy och lugn. Vi är med på 
sövningen och han märker inte att vi 
lämnar honom, han är alldeles lugn. 
Det är inte Jimmy och jag. Känslan att 
lämna sitt barn vid en operationsdörr 
är vedervärdig. Vi vet inte vad som 
väntar, om Isak klarar operationen 
eller vad som kommer inträffa. Vi är 
införstådda med alla risker men försö-
ker att blunda för dem.

Vi lämnar sjukhuset efter att ha 
samlat ihop Isaks saker och köper med 
oss en smörgås på vägen. Vi går till-
baka till Ronald-huset, äter vår smör-
gås och sen lyckas vi somna och sover 
ett par timmar. Vi är oerhört trötta 
och utmattade av all anspänning som 

varit den senaste tiden och däckar helt 
enkelt av. Åtta timmar senare får vi ett 
samtal. Det är kirurgen som ringer och 
berättar vad som har hänt. Vi får reda 
på att allt har gått bra, Isak är på väg 
till barn-intensiven och att vi snart ska 
få träffa honom. Vi får även reda på att 
de lyckats byta ut hans trasiga klaff mot 
en mekanisk klaff, dvs standardklaf-
fen som de sedan tidigare sagt är för 
stor, vilket innebar att de inte behövde 
använda sig av en för dem obeprövad 
metod.

Äntligen - det börjar ljusna
Isak repar sig ganska snabbt efter 

operationen. Ett par dygn på intensiv-
vårdsavdelningen och sen lite mer än 
en vecka på hjärtavdelningen. Där-
efter får Isak flytta tillbaka till oss på 
Ronald-huset. Han mår bra, är pigg 
och vi märker snabbt att han är i ett 
bättre skick än vad han någonsin varit.

En månad efter operationen får vi 
flytta hem. Jimmy får köra tre lass med 
bilen för att vi ska få hem allt som vi 
flyttat dit, men vad gör det! Vi hade 
tidigare fått höra att vi skulle vara glada 
om vi kommer hem innan jul, och nu 

lämnade vi Göteborg redan i slutet av 
oktober.

Isak mår efter operationen mycket 
bättre. Han är starkare och har fått 
helt nya förutsättningar inför sitt kom-
mande liv. Han kan fortfarande inte gå, 
rulla runt, krypa eller prata. Men han 
orkar mer och han gör alla de sakerna 
på sitt sätt med sina hjälpmedel. En 
vilja av stål och envishet har han och 
det har gynnat honom under resan hit-
intills. I januari fick Isak en assistent 
som han är med på dagarna och han 
har även börjat ett par timmar i veckan 
på förskola så att han får träffa kompi-
sar och leka. Jimmy och jag har kunnat 
återgå till våra jobb och målet är att vi 
kan jobba 80-90%. För ett par måna-
der sedan så trodde vi aldrig att detta 
skulle vara möjligt, men nu är vi där 
och det känns fantastiskt!

Isak kommer med tanke på sitt syn-
drom alltid att vara i behov av hjälp 
och vi vet att det kommer bli både 
med- och motgångar för honom rent 
hälsomässigt. Men så länge Isak mår 
bra, så mår också resten av familjen 
bra. Motgångarna tar vi en fight med 
när de kommer!

Fortsättning från föregående sida.

Ny bastu på plats i 
Skärshult
Text och foto: Charlotte Andersson

Sedan strax före jul finns en ny bastu 
på plats längst ut på udden vid Skärs-
hults camping. Den gamla var upprut-
ten och behövde bytas ut.

Den nya är byggd av furu från Hap-
aranda och det färska träet lyser fint. 
Den kom i sektioner och byggdes upp 
på sju timmar av leverantörens montö-
rer. Därefter har medlemmarna jobbat 
med att dra in el och ställa i ordning 
efter bygget.

Fönstren är större än i den förra 
bastun och det är därför ljusare inuti. 
Det betyder också att fler bastubadare 
kan njuta av den vackra utsikten över 
Skärshultssjön.
Vill du också göra det? Bli medlem i 
bastubadarföreningen!
Kontakta kassör Kjell Wennberg, tfn 
073-968 79 74.



Julbasar i Nyarps bygdegård
5 december 2015
Foto: Lennart Borg och Karina Johansson



Ovan: Julkonsert i Långaryds kyrka
6 december 2015
Foto: Karina Johansson

SPF Seniorerna på vandring och industribesök
Foto: Britt-Marie Holmberg



Packning av babypaket i Landeryds 
församlingshem
16 februari 2016
Foto Karina Johansson

Körcafé med musikquis i 
Långaryds församlingshem
7 februari 2016
Foto: Karina Johansson



Vi har 
blommorna och jorden 

för din balkonglåda och trädgård.
Välkomna!

Öppet: Måndag - Fredag  9 - 18 • Lördag  9 - 14  • Söndag  stängt

Tel: 0345-10114  •  www.olandersblommor.se

Nu närmar sig vå
ren...

Förra året var det premiär för Hylte 
Konst och Hantverksrunda. Flera 
konstnärer och hantverkare runt om 
i Hylte kommun öppnade upp sina 
ateljéer över en helg i juni och solen 
sken över konstverk, konstnärer och 
besökare.

2016 är datumet för rundan påskhel-
gen, fredag 25 till måndag 28 mars. 
Det blir alltså en hel långhelg med 
rikt kulturliv i kommunen, med öpp-
na verkstäder och ateljéer. Deltagarna 

håller öppet 11:00–17:00 och det 
finns mycket att upptäcka. Allt från 
gamla hantverkstraditioner till be-
tongkonst, slöjd, pyssel, smycken och 
måleri i olika material och tekniker. 

Besöksmålen har en bra spridning i 
hela kommunen. Kinnared, Torup, 
Rydöbruk, Hylte, Unnaryd och mer 
därtill. Håll utkik på Hylte kommuns 
hemsida. Där kommer inom kort in-
formation och programmet ligga till-
gängligt.

Hantverkare och konstnärer i Hylte 
önskar er hjärtligt välkomna!

           i samarbete med 

Hylte konst- och hantverksrunda 2016

Förvernissage  Fredagen den 12 juni kl. 15.00 - 20.00  
                    Storgatan 24, Hyltebruk (lokalen intill Trafikskolan).

I år bjuder vi som verksamma konstnärer och hantverkare i Hylte kommun 
in till en aktivitet som vi hoppas kommer att bli en årlig tradition.  

Vi öppnar upp våra ateljéer, verkstäder och gallerier för visning och bjuder 
på spännande möten med rik kultur i en fantastisk miljö. 

www.facebook.com/Hyltekonsthantverksrunda

Hylte Konst- & Hantverksrunda 2015

lördag - söndag 13 - 14 juni 
Vi håller öppet kl. 11.00 - 17.00

Varmt välkomna 
till en inspirerande helg!

Konstnärer och hantverkare i samverkan med Hylte kommun

Gilla oss på Facebook - då kan du följa oss under vårt arbete i våra 
ateljéer och verkstäder. Du är dessutom garanterad att alltid få de 
senaste nyheterna och dagsaktuella erbjudanden!

Hyltes konstnärer och hantverkare är 
            verksamma året om och tar gärna 
       emot besök. 

Ring gärna och bestäm träff med 
dem du är intresserad av!

32” LCD-TV
Inbygd MPEG4-kompatbel mottagardel

för kabel och marksänd digital-tv (DVB-T/C)

Dynamisk kontrast
20 000:1
SRS TruSurround-ljud
40 watt musikeffekt
Anslutningar: scartingång,
S-Video, SPDIF digital ljud-
utgång, PC-ljudingång,
YUV-komponentingång
(Progressive Scan),
3x HDMI, AV-in för video-
kamera, hörlursuttag.

Handla på hemmaplan: där service och hjälp finns

Aspvägen 10, 
Unnaryd 

070-6360339

4.990:-Hämtpris 4.990:-
Handla på hemmaplan: där service och hjälp finns

FineArts LED 40” silver
40” LED-TV i bredbildsformat 
med Full HD-upplösning och 

100 Hz-teknik

Handla på hemmaplan: där service och hjälp finns

Öppettider:
tisdag, onsdag,  
fredag:  
16:00–18:00                                                     
Måndag, Torsdag, 
Lördag: 
Stängt
Ring före besök.

32” LED-TV
Inbygd MPEG4-kompatbel mottagardel

för kabel och marksänd digital-tv (DVB-T2/C)

Stort TV-sortiment på lagret



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

SOCKENBUDET-sponsor: 

Bygg Johan

Johan Hagström

070 679 61 60

info@byggjohanab.se

www. byggjohanab.se

K. AXELSSONS EL AB
    

Utför alla slags elinstallationer. 
Försäljning av kapitalvaror
    

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

Fax 0371-461 81
Mail  kjellaxelsson@swipnet.se

LUNDBERGS
BUSSAR FÖR ALLA TILLFÄLLEN

Följ oss på Facebook:
www.facebook.com/Lundbergstaxi

kontakt:

Mattias Lundberg
tel. 0371 - 460 00

epost. kontakt@lundbergstaxi.se



Åkershult Trädgård 
1 april börjar den nya trädgårdsäsången på Norra Åkershult i 

Landeryd! Trädgårdsbutiken är öppet på fredagar 10.00-17.00 och 
lördagar 10.00-14.00 med nya perenner, bärbuskar och fruktträd.  
På pingstdagen15 maj och morsdag 29 maj servera vi hembakat 

fika från 14.00-17.00. 
Ring gärna om du vill komma på andra tider eller vill ha hjälp med  

träd, Anne 0722445937 eller Bob 0722445825.. 
 

www.tradgardsbutik.nu / www.protrad.se 

www.salongnicole.se

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

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

holger’s
mureri

Hillebrovägen 3
314 94 Landeryd

072 55 08 649
holgas@spray.se

www.holgersmureri.se

 Braskamin     Frimurning     

Köksspis      Skorsten 

 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

Grattis till din 
fiberanslutning! 
En värld av möjligheter väntar på dig... 
Hos oss på Tekniklaget kan du plocka ut russinen ur kakan. Detta tack vare våra 
avtal med flera av de ledande leverantörerna. Du kan alltså välja fritt bland alla 
våra leverantörers tjänster och utbud och blanda nästan hur som helst! 
 
Hör av dig till oss så plockar vi tillsammans ut ett passande paket till just dig, 
alltid till bästa priset! 
 
Självklart hjälper vi dig med installationen om så önskas! 

SOCKENBUDET-sponsor: 

Länsförsäkringar



Tak- och fasadtvätt, 
trädgårdstjänster och liftuthyrning

På mors dag 29/5 öppnar sommarcafeét för tredje året i rad!

Öppettider fr.o.m mors dag 29/5 - t.o.m 10/8: 
söndagar kl. 12–17 och måndagar kl. 11–17

samt torgdagarna i Unnaryd kl. 9–16: onsdagar 8/6,13/7, 10/8 

Cecilia Johansson - Ekhult, Långaryd - 073-0759496       
mail: ceciliasskafferi@hotmail.com

Cecilias Skafferi

på söndagsmiddag med dessertbuffé söndag 3 april kl. 13 
250 kr/person inkl dricka/kaffe (halva priset för barn under 12 år)

Systrarna      i köket
Föranmälan: systrarnaikoket@hotmail.com, via facebook eller 

Lotta 0371-45078, 070-2945152 och Ylva 0371-47005, 070-5647005
Vi börjar fylla våra almanackor - boka i god tid om ni har något att fira under våren/sommaren.

Välkommen till

www.pcel.se

Vill du prenumerera?

4 nr/år kostar 150 kr.

sockenbudet@langaryd.nu

Läser du den
här annonsen?

Bra! Den är nämligen här för att visa att det
fungerar att annonsera i SOCKENBUDET!

Och det här är bara en liten enkel annons
- din annons syns förstås mycket bättre!

På langaryd.se hittar du våra annonspriser
- kika in där eller ta kontakt med redaktionen!

Tak- och fasadtvätt, 
trädgårdstjänster och liftuthyrning

På mors dag 29/5 öppnar sommarcafeét för tredje året i rad!

Öppettider fr.o.m mors dag 29/5 - t.o.m 10/8: 
söndagar kl. 12–17 och måndagar kl. 11–17

samt torgdagarna i Unnaryd kl. 9–16: onsdagar 8/6,13/7, 10/8 

Cecilia Johansson - Ekhult, Långaryd - 073-0759496       
mail: ceciliasskafferi@hotmail.com

Cecilias Skafferi

på söndagsmiddag med dessertbuffé söndag 3 april kl. 13 
250 kr/person inkl dricka/kaffe (halva priset för barn under 12 år)

Systrarna      i köket
Föranmälan: systrarnaikoket@hotmail.com, via facebook eller 

Lotta 0371-45078, 070-2945152 och Ylva 0371-47005, 070-5647005
Vi börjar fylla våra almanackor - boka i god tid om ni har något att fira under våren/sommaren.

Välkommen till

www.pcel.se

Vill du prenumerera?

4 nr/år kostar 150 kr.

sockenbudet@langaryd.nu

Annonsplats till salu!

Här kunde din annons suttit!
Om det fungerar? Klart att det gör!

Du läser ju den här annonsen!

Eller hur?
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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

mars–maj 2016
Tak- och fasadtvätt, 

trädgårdstjänster och liftuthyrning

På mors dag 29/5 öppnar sommarcafeét för tredje året i rad!

Öppettider fr.o.m mors dag 29/5 - t.o.m 10/8: 
söndagar kl. 12–17 och måndagar kl. 11–17

samt torgdagarna i Unnaryd kl. 9–16: onsdagar 8/6,13/7, 10/8 

Cecilia Johansson - Ekhult, Långaryd - 073-0759496       
mail: ceciliasskafferi@hotmail.com

Cecilias Skafferi

på söndagsmiddag med dessertbuffé söndag 3 april kl. 13 
250 kr/person inkl dricka/kaffe (halva priset för barn under 12 år)

Systrarna      i köket
Föranmälan: systrarnaikoket@hotmail.com, via facebook eller 

Lotta 0371-45078, 070-2945152 och Ylva 0371-47005, 070-5647005
Vi börjar fylla våra almanackor - boka i god tid om ni har något att fira under våren/sommaren.

Välkommen till

www.pcel.se

Vill du prenumerera?

4 nr/år kostar 150 kr.

sockenbudet@langaryd.nu
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Till dess morgonvinden blåser
Musikgudstjänst på

Jungfru Marie bebådelsedag 
Långaryds kyrka den 13 mars kl 18

Långaryd-Landeryds kyrkokör framför 
tillsammans med Lena Carlberg-Nielsen 

sångspelet Till dess morgonvinden blåser, som 
följer och vittnar om hur Maria, Jesu Moder, 

lovsjungits i alla tider.

Glädje och sorg i Nepal
Församlingsfrukost

Majvor och Kaj Alvén
Landeryds församlingshem

2 april kl 9.30
Biljettpris 100:-

Anmälan senast söndagen 27 
mars till Karina 072 527 25 82 

eller Helen 070 688 99 65.

Höjdpunkter i vår

Söndagen den 10 april kl 16

Gospelkonsert
i Färgaryds kyrka

Med Glory Gospel, 
Kenneth Benjaminsson 

och kompband.

Musikgudstjänst med
Halmstad 

underhållningsorkester
Femsjö kyrka 1 maj kl 18

Violin, altviolin, tvärflöjt, 
klarinett, gitarr, bas, dragspel 

och piano.

I kärlekens tecken – bröllopsyra i Långaryds kyrka!
Som ett led i Långaryds kyrkas 200 års firande kommer vi på 
Pingstdagen den 15 maj kl 15 att fira en temagudstjänst med nya och 
gamla kärlekssånger sjungna av Susanne Klarén och Jessica Larsson, 
instrumental bröllopsmusik och kärlekslyrik. Därefter blir det hjärtligt 
kyrkkaffe och utställning med bröllopstema.

Vi vill därför låna kläder, foton, inbjudningskort, tackkort, telegram, 
speciella presenter, kort sagt, allt du har som anknyter till bröllop. 
Det spelar ingen roll var eller när bröllopet stod. Märk dina saker och 
skriv gärna ner om det finns någon historia bakom och lämna till Mia, 
Regina eller Anna-Karin.

Vi behöver sakerna senast 13 maj och kommer gärna och hämtar dem 
oavsett var i pastoratet du bor! 

Kom och vandra runt i nostalgins tecken och ni som kanske 
planerar er vigsel, kom och inspireras!

Färgaryds kyrka 5 juni kl 18

Sommakonsert
med Färgaryds församlings 

alla barn och vuxenkörer

Johan Odin, Charlotte 
Polson, Kenneth 

Benjaminsson och Fresh Air

passionsandakter
Varmt välkommen till en stilla 
och enkel stund under fastan!

I Unnaryds församling blir det 
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.

Samtal om mat och miljö
söndagen den 17 april i
Femsjö församlingshem

Mer information kommer!



3

vintern släpper sitt grepp - trots allt!
Det är svårt att säga något om våren som inte redan 
är sagt – och kanske behövs det inte heller. För det 
vackraste i livet låter sig liksom inte fångas i ord. 
Istället vilar det i våra liv och kroppar som aningar och 
förnimmelser av något större – något heligt Outsägligt 
– något som genomsyrar tillvarons mysterier med ännu 
ett mysterium. Det finns en tunn hinna – ett starkt men 
genombrutet skal mellan oss och evigheten – mellan 
det som går att benämna och det Obenämnbara. Som 
om allt redan fanns inom oss – tiden och evigheten – 
rummet och vidsträcktheten. Som vore väl hela livet 
en enda kosmisk andning – ett enda skapelseögonblick 
– ett evigt NU där Gud andas och ger liv.

Livet är inte – det blir. Människan är inte, hon blir. Allt 
liv är rörelse och förändring. Allt som lever sträcker 
sig framåt i tiden, framåt i utveckling. Mot det stora 
målet – den mogna kärlekens, det Absoluta Livets 
fullhet. Om än över stock och sten. Om än genom 
törnar och nederlag, med sorger och oro och mörker, 
men fortfarande på väg. Och om den livets yttersta 

seger som är den tomma gravens mysterium vittnar 
hon så en dag i april – den vackra gula maskrosen som 
har kämpat sin väg genom jorden och brutit det hårda 
stela för att sticka rakt upp ur asfalten – för ljuset är 
hennes bestämmelse.

Så stark är viljan att växa. Så stark är Skapelsens och 
livets drivkraft genom tid och rum att den inte frågar 
efter hur det ska gå till. Den bara rör sig, trofast och 
uthålligt, ett steg i taget. ”Att tro är att ta första steget 
redan innan man ser hela trappan” som profeten 
Martin Luther King jr lär ha sagt. För vägen leder 
framåt. Kärleken segrar alltid över rädslan och hatet 
till slut – varje gång – för seger är dess bestämmelse.

Det nya livet finns redan och det kommer oss till 
mötes bortom oro, besvikelse och destruktion. Det är 
värt att lita på. Vintern släpper sitt grepp. Frukta inte 
– tro allena! Det håller. Trots allt.

Josefin Dahlgren, präst

tre möten i fastan

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!

Ann-Christine 
Ruuth 1 mars
i Hyltebruks
församlingshem
Ann-Christine Ruuth 
berättar om sin 
livsresa mot att våga 
vara den hon är.

Lennart
Björklund 8 mars
i Landeryds
församlingshem
Lennart Björklund  
berättar om hur vår 
roll i syskonskaran 
påverkar våra liv.

Jan-Olof  
Johansson 15 mars
i Unnaryds
församlingshem
Jan-Olof  Johansson 
berättar om Den 
gode herdens skola 
i Jerusalem och om 
staden då och nu.
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gudstjänster                  gudstjänster                  

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

Datum
Femsjö
församling

Färgaryds
församling

Långaryds
församling

Unnaryds
församling

6 mars

Midfastosöndagen 
– Livets bröd

10.00 Mässa i 
Femsjö k:a, Josefin 
Dahlgren. Anna-
Britta Jigsved, sång.

14.00 Mässa i 
Hyltebruks k:a, 
Josefin Dahlgren.

10.00 Mässa i 
Landeryds k:a, Mia 
och Anna-Karin. 
Kyrkfika och 
brödauktion.

18.00 Mässa i 
Jälluntofta k:a, Mia 
Schulz Wigelsbo. 
Kyrkfika och 
brödförsäljning.

13 mars

Jungfru Marie
bebådelsedag – 
Guds mäktiga verk

16.00 
Musikgudstjänst 
i Femsjö k:a, 
Pär Petersson. 
Kyrkokören.

10.00 Gudstjänst i 
Hyltebruks k:a, Bo 
Lindbladh.

18.00 Musik-
gudstjänst i 
Långaryds k:a, 
Petter Bäckman. 
Kyrkokören 
framför sångspelet 
”Till dess morgon-
vinden blåser”.

10.00 Gudstjänst 
i Unnaryds kyrka, 
Petter Bäckman. 
Våffelcafé efteråt.

20 mars

Palmsöndagen – 
Vägen till korset

10.00 Mässa i 
Femsjö k:a, Josefin 
Dahlgren.

11.00 Familje-
gudstjänst i 
Hyltebruks k:a, 
Bo Lindbladh. 
Barnkörerna 
och -grupperna. 
Påskbuffé.

10.00 Familje-
gudstjänst i 
Landeryds k:a, Mia 
och Anna-Karin. 
Tisdagsklubben 
och ungdomskören. 
Kyrkfika och 
Livsloppet.

16.00 Familje-
gudstjänst i 
Unnaryds k:a, 
Josefin Dahlgren. 
Torsdagsklubben 
och Tonträffen. 
Kyrkfika.

24 mars

Skärtorsdagen – 
Det nya förbundet

17.30 Mässa i 
Femsjö k:a, Josefin 
Dahlgren. Andreas 
Welinder och 
Josefin Dahlgren, 
sång.

18.00 Mässa i 
Hyltebruks k:a, Bo 
Lindbladh.Glory 
Gospel.

19.00 Mässa i 
Långaryds k:a, Mia 
och Anna-Karin. 
KU-återträff  
efteråt.

19.30 Mässa i 
Unnaryds k:a, 
Josefin Dahlgren. 
Andreas Welinder 
och Josefin 
Dahlgren, sång.

25 mars

Långfredagen – 
Korset

10.00 Gudstjänst i 
Femsjö k:a, Josefin 
Dahlgren. Lars 
Ström, sång.

11.00 Gudstjänst 
i Hyltebruks k:a, 
Bo Lindbladh.
Cantabilekören.

10.00 Gudstjänst i 
Landeryds k:a, Mia.

18.00 Aftonsång i 
Långaryds k:a, Mia. 
Kyrkokören. 

18.00 Gudstjänst 
i Unnaryds k:a, 
Josefin Dahlgren. 
Lars Ström, sång.

26 mars

Påsknatten – 
Genom död till liv

23.30 Påsknatts-
mässa i Långaryds 
k:a, Mia och Petter.

27 mars

Påskdagen – Kristus 
är uppstånden

9.30 Gudstjänst 
i Femsjö k:a, 
Bo Lindbladh. 
Kyrkokören. 
Kyrkfika.

11.00 Mässa i 
Hyltebruks k:a, 
Bo Lindbladh. 
Cantabile, 
Tillsammanskören 
och Johan Odin, 
trumpet.

10.00 Gudstjänst 
i Landeryds k:a, 
Mia och Anna-
Karin. Kyrkokören. 
Kyrkfika.

10.00 Gudstjänst 
i Unnaryds k:a, 
Josefin Dahlgren. 
Kyrkokören. 
Kyrkfika.
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gudstjänstergudstjänster

Fortsätter på nästa sida.

Datum
Femsjö
församling

Färgaryds
församling

Långaryds
församling

Unnaryds
församling

28 mars

Annandag Påsk 
– Möte med den 
uppståndne

15.00 Musikandakt 
i Långaryds 
f-hem, Mia Schulz 
Wigelsbo. Elin 
Nyström, sång.

3 april

Andra söndagen i 
påsktiden – Påskens 
vittnen

16.00 Gudstjänst 
i Hyltebruks k:a, 
kyrkvärdarna.

11.00 Mässa i 
Långaryds k:a, Mia 
Schulz Wigelsbo.

10.00 Mässa i 
Jälluntofta k:a, 
Bo Lindbladh. 
Kyrkfika.

10 april

Tredje söndagen i 
påsktiden – Den 
gode herden

10.00 Familje-
gudstjänst i 
Femsjö k:a, Petter 
Bäckman. Femsjö 
Änglakör.

16.00 Musik-
gudstjänst i 
Färgaryds k:a, Bo 
Lindbladh.Glory 
Gospel, Kenneth 
Benjaminsson och 
kompgrupp.

9.00 Pilgrimsmässa 
i Landeryds k:a, Mia 
Schulz Wigelsbo.

18.00 Mässa i 
Unnaryds k:a, Mia 
Schulz Wigelsbo.

17 april

Fjärde söndagen i 
påsktiden – Vägen 
till livet

18.00 Gudstjänst i 
Femsjö k:a, Josefin 
Dahlgren. Victoria 
Strand, sång.

10.00 Mässa i 
Hyltebruks k:a, Mia 
Schulz Wigelsbo.

15.00 Familjemässa 
i Landeryds k:a, Mia 
och Anna-Karin. 
Tisdagsklubben 
och barnkören. 
Kyrkfika.

10.00 Gudstjänst 
i Unnaryds k:a, 
Josefin Dahlgren. 
Kyrkokören. 
Kyrkfika.

24 april

Femte söndagen 
i påsktiden – Att 
växa i tro

10.00 Mässa i 
Femsjö k:a, Bo 
Lindbladh.

14.00 Familje-
gudstjänst i 
Hyltebruks kyrka, 
Bo Lindbladh. 
Kyrkbackens 
barn,barnkörerna 
och -grupperna. 
Kyrkfika.

10.00 Gudstjänst i 
Långaryds kyrka, 
Josefin Dahlgren. 
Kyrkfika.

18.00 Aftonsång 
i Unnaryds kyrka, 
Josefin Dahlgren. 
Andreas Welinder 
och Josefin 
Dahlgren, sång.

1 maj

Bönsöndagen – 
Bönen

18.00 Musik-
gudstjänst i Femsjö 
k:a, Pär Petersson. 
Halmstad under-
hållningsorkester 
under ledning av 
Birgit Nilsson Huss.

10.00 Mässa i 
Hyltebruks k:a, 
Bo Lindbladh. 
Tillsammanskören.

10.00 Gudstjänst i 
Långaryds k:a, Mia 
Schulz Wigelsbo. 
Kyrkfika.

10.00 Högmässa, 
Josefin Dahlgren. 
Kyrkfika.

5 maj

Kristi himmelsfärds 
dag – Herre över 
allting

10.00 Mässa i 
Femsjö k:a, Rune 
Bolmblad. Sångens 
vänner under 
ledning av Birgit 
Nilsson Huss.

16.00 Gudstjänst i 
Hyltebruks k:a, Bo 
Lindbladh.Glory 
Gospel.

8.00 Gökotta i 
Träpjas backe, 
Landeryd, Sylvia 
Sjöö.

14.00 Frilufts-
gudstjänst på MHF-
gården i Vallsnäs, 
Bo Lindbladh.

8 maj

Söndagen före 
Pingst – Hjälparen 
kommer

14.00 Frilufts-
gudstjänst på 
Dullaberget, 
Bo Lindbladh. 
Kyrkokören.

10.00 Gudstjänst 
i Hyltebruks k:a, 
Sylvia Sjöö.

18.00 Mässa i 
Landeryds k:a, Bo 
Lindbladh.

10.00 Mässa i 
Jälluntofta k:a, Rune 
Bolmblad. Lars 
Ström, sång.
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gudstjänster                  

Datum
Femsjö
församling

Färgaryds
församling

Långaryds
församling

Unnaryds
församling

15 maj

Pingstdagen – Den 
heliga Anden

10.00 Mässa i 
Femsjö k:a, Josefin 
Dahlgren.

10.00 Mässa i 
Hyltebruks k:a, Mia 
Schulz Wigelsbo.
Cantabilekören.

15.00 Temaguds-
tjänst: I kärlekens 
tecken i Långaryds 
k:a, Mia Schulz 
Wigelsbo. Vigsel-
utställning, sång 
och hjärtligt fika.

18.00 Mässa i 
Unnaryds k:a, 
Josefin Dahlgren.

16 maj

Annandag Pingst – 
Andens vind över 
världen

19.00 Lovsångs-
mässa i Landeryds 
k:a, Mia Schulz 
Wigelsbo. Rebecca 
Bäckman, för-
sångare.

22 maj

Heliga Trefaldighets 
dag – Gud – Fader, 
Son och Ande

10.00 Familje-
gudstjänst i 
Hyltebruks k:a, 
Bo Lindbladh. 
Barnkörerna och 
-grupperna.

18.00 Sinnesro-
mässa i Landeryds 
k:a, Mia Schulz 
Wigelsbo. 
Kyrkokören.

10.00 Högmässa 
i Unnaryds k:a, 
Josefin Dahlgren. 
”Röa söndan”. 
Kyrkokören. 
Kyrkfika.

29 maj

Första söndagen i 
trefaldighetstiden – 
Vårt dop

lördag 28 maj 
(obs!) 11.00 
Familjegudstjänst 
i Femsjö k:a, Bo 
Lindbladh. Femsjö 
Änglakör.

11.00 Konfirmation 
med mässa i 
Färgaryds k:a, 
Josefin Dahlgren 
m fl. Termins-
konfirmandernas 
konfirmation

10.00 Gudstjänst 
i Landeryds k:a, 
Bo Lindbladh. 
Kyrkfika.

16.00 Familje-
gudstjänst i 
Unnaryds k:a, 
Josefin Dahlgren. 
Tonträffen och 
Torsdagsklubben. 
Kyrkfika.

Pilgrimsvandring den 10 april
Återigen inbjuder vi alla som är intresserade av 
pilgrimsvandring att göra en vandring tillsammans, 
oavsett var man bor.

Vi samlas i Landeryds kyrka kl 9 den 10 april för en 
enkel mässa och går därefter till Gryteryds kyrka, ca 
11 km. Där kommer Inga Svennegren och Marianne 
Benjaminsson att visa kyrkan för oss.

Medtag fika för vandringen. Bilar tillbaka till Landeryd 
kommer att organiseras. För mer information kontakta 
Mia.

Välkomna på MODEVISNING i Unnaryd!
24 april, kl 14.30 visar Paletti, Klädhörnan m.fl 

sina vårkläder i Unnaryds församlingshem.

Inträde: 100 kr som oavkortat går till
Svenska kyrkans internationella arbete.

Insläpp och fika från kl 14.
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Kyrkskjutsar
Välkommen att åka kyrkskjuts! Ring 
till den som kör senast dagen innan 
gudstjänsten.

Långaryds församling
6 mars Jens Bøggild 0371-460 09
13 mars Aino Larsson 076 106 42 22
20 mars Viktor Börjesson 070 282 61 49
24 mars Elvi Fahlén 0371-402 46
25 mars:
Landeryd Jens Bøggild 0371-460 09
Långaryd Inger Andersson 0371-40217
27 mars Bengt-Åke Andersson
0371-460 74
28 mars Aino Larsson 076 106 42 22
3 april Elvi Fahlén 0371-402 46
10 april Anna-Karin Samuelsson
0371-461 15
17 april Viktor Börjesson 070 282 61 49
24 april Aino Larsson 076 106 42 22
1 maj Elvi Fahlén 0371-402 46
5 maj Bengt-Åke Andersson 0371-460 74
8 maj Jens Bøggild 0371-460 09
15 maj Helen Skoogh 070 688 99 65
16 maj Jens Bøggild 0371-460 09
22 maj Viktor Börjesson 070 282 61 49
29 maj Bengt-Åke Andersson 0371-460 74

Femsjö församling
6 mars Ragnhild Nöjd 0345-714 09
13 mars Kerstin Brodin 0371-630 49
20 mars Kjell-Åke Källén 0345-120 90
24 mars Sören Bjärnborg 0371-630 49
25 mars Åse Johansson 0345-120 76
27 mars Ingvar Bertilsson 0371-630 37
10 april Ingvar Bertilsson 0371-630 37
17 april Kerstin Brodin 0371-630 49
24 april Ragnhild Nöjd 0345-714 09
1 maj Kjell-Åke Källén 0345-120 90
5 maj Sören Bjärnborg 0371-630 49
8 maj Kerstin Brodin 0371-630 49
15 maj Åse Johansson 0345-120 76
29 maj Ingvar Bertilsson 0371-630 37

Farliga gravstenar
Under 2016 kommer det att 
genomföras kontroll av gravstenar 
på pastoratets kyrkogårdar. 
Instabila och fallande gravvårdar 
är dels en arbetsmiljörisk för 
personal på kyrkogården, dels en 
säkerhetsfråga för såväl besökare 
som till exempel växter och annan 
utsmyckning på kyrkogården.

I ansvaret som gravrättsinnehavare 
finns en skyldighet att hålla 
gravplatsen i ordnat och värdigt 
skick. I detta ingår att tillse att 
gravanordningen inte utgör en 
säkerhetsrisk på gravplatsen eller 
närmaste omgivning.

Centrala gravvårdskommittén, 
CGK tog redan 1997 fram regler 
för att garantera att gravstenarna 
monteras på ett säkert sätt. Nu har 
CGK även tagit fram anvisningar 
som gäller säkerhetskontroll av 
äldre gravstenar.

De gravstenar som vid en kontroll 
bedömts som osäkra ska åtgärdas 
av gravrättsinnehavaren. Om 
gravstenen bedöms som akut farlig 
måste huvudmannen (kyrkorådet i 
pastoratet) företa åtgärder för att 
säkra gravstenen omedelbart.

På våra kyrkogårdar kommer 
gravstenarna att säkerhetsstöttas 
med en stolpar och band, i sällsynta 
fall att läggas ner på marken.

Därefter kommer gravrättsinne-
havaren att kontaktas via brev, där 
information ges om vilka åtgärder 
som fodras för att gravstenen ska 
anses uppfylla säkerhetskraven.

Vid frågor - kontakta:
Kenneth Johansson, 
arbetsledande vaktmästare, 
eller Lotta Nykvist, 
förvaltningsassistent.

Boken-Livet-På djupet-På riktigt
Med början den 5 april kl 18 träffas vi varannan tisdagskväll (t o m 31 
maj) i Unnaryds församlingshem för att läsa Bibeln tillsammans. Varken 
förkunskap, egen Bibel eller religiös tro krävs för att delta. Samlingarna 
kommer att inledas med att jag berättar något till exempel om texternas 
tillkomst, historiska omständigheter eller liknande.

Därefter följer en djupdykning i en specifik text och ett samtal kring 
frågor som väcks, i synnerhet sådana som relaterar till vår tid och våra 
livsomständigheter.

Syftet med studiet är att var och en ska få nödvändiga redskap för att 
själv tolka texterna snarare än att ta över en på förhand given tolkning. 
Samtalen går därför inte ut på att övertyga varandra utan på att utbyta 
tankar och växa tillsammans med varandra och Bibelns spännande texter.

Välkommen!

Josefin Dahlgren
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Låt oss hjälpas åt och 
utrota hungern!
Även i år tar kyrkan ett rejält 
krafttag och försöker bidra till att 
utrota hungern, och då tänker vi 
inte på den hunger som ger maten 
extra krydda, utan den hunger som 
gör att små barn inte orkar leka, att 
föräldrar gång på gång tvingas säga 
att det inte finns någon mat och 
som gör att människor dör.

Genom olika satsningar i våra 
församlingar och genom att dela 
ut sparbössor kan vi i Hyltebruks 
pastorat dra vårt strå till stacken och 
hjälpa våra mindre lyckligt lottade 
bröder och systrar. På sidorna med 
gudstjänsterna kan du se när det 
är brödauktioner, livslopp, mm. 
Vi kommer även stå med bössor 
utanför ICA och Konsum i Hylte. 
Färgaryds församlingstår 10–12 
mars och Långaryds församling 
står 17–19 mars. Nytt för i år är 
att det kommer stå representanter 
från Unnaryds församling utanför 
Konsum i Unnaryd 17–19 mars. 
Självklart går det bra att sms:a 
eller göra en inbetalning direkt till 
Svenska kyrkans internationella 
arbete!

Ge en gåva!
BG: 900-1223
PG: 90 01 22-3

www.svenskakyrkan.se/
gedirekt 

Sms:a HOPP (50 kr) eller 
MAT (100 kr) till 729 05.

Swisha valfritt belopp
till 900 1223.

fastekampanjen

Välkommen att vara med och utrota hungern!
1 mars 18.30 Tre möten i fastan: Ann-Christine Ruuth, Hyltebruks 
församlingshem
6 mars Brödförsäljning i samband med gudstjänsterna i Jälluntofta och 
Landeryd.
8 mars 18.30 Tre möten i fastan: Lennart Björklund, Landeryds 
församlingshem.
10–12 mars Brödlotteri och bösskramling vid Konsum Hyltebruk
13 mars Våffelcafé efter gudstjänsten i Unnaryds kyrka
15 mars 18.30 Tre möten i fastan: Jan-Olof  Johansson, Unnaryds 
församlingshem.
17–19 mars Bössinsamling vid Konsum och ICA i Hyltebruk samt 
Konsum i Unnaryd
20 mars Påskbuffé i församlingshemmet efter familjegudstjänsten i 
Hyltebruk
20 mars Kyrkfika och Livsloppet efter familjegudstjänsten i Landeryds 
kyrka

Tvååriga Khine Wut Hmone Kyaw från Burma är en av 795 millioner människor 
som ofta äter för lite, för näringsfattigt och för sällan. Trots att mat är en mänsklig 
rättighet. Bekämpa en av världens största orättvisor!
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internationellt arbete
Ett stort tack till våra fantastiska 

syföreningar!
Nu har resultatet från Unnaryds missionsauktion 
kommit in också – 34 605 kronor! Det innebär att 
våra syföreningar tillsammans har samlat in 155 145 
kronor att ge vidare till olika hjälporganisationer. Tack 
för allt arbete ni lägger ner – ni är fantastiska!

Vill du också vara med och vara fantastisk? Gå 
med i en av våra syföreningar!

Hyltebruks kyrkliga syförening – träffas i 
Hyltebruks församlingshem kl 14 följande tisdagar: 
1 mars, 29 mars, 19 april och 10 maj. Kontakt: Ann-
Marie Friman Andersson, tel. 0345-109 69.
Landeryds kyrkliga syförening – träffas i Landeryds 
församlingshem tredje tisdagen i månaden kl 19. 
Kontakt Aino Larsson, tel. 0371-402 22.
Långaryds norra syförening – träffas andra 
onsdagen i månaden kl 19. Kontakt: Katarina Åkesson, 
tel. 0345-172 25.
Nissaryds kyrkliga syförening – träffas första 
onsdagen i månaden kl 19. Kontakt: Birgitta Boman, 
tel. 0371- 461 32.
Unnaryds kyrkliga syförening – träffas i Unnaryds 
församlingshem kl 14, vanligen tredje onsdagen i 
månaden. Kontakt: diakon Anna-Karin Samuelsson.

Internationellt fredscafé
Fredagar kl 14 – 15.30 i Hyltebruks församlingshem. 
Varje gång samtalar vi utifrån olika teman. Du får 
chansen att lära känna nya människor från olika delar 
av världen och nya svenskar får möjlighet att öva på 
det svenska språket.

Klädinsamlingen till förmån för 
Erikshjälpen

8 och 9 april har Långaryds och Unnaryds 
församlingar traditionsenlig klädinsamling till 
förmån för Erikshjälpen. Unnaryds och Långaryds 
församlingshem är bemannade kl 17–19 på fredagen 
och kl 9–12 på lördagen. Så ta chansen att göra vårfint 
i garderoben och på samma gång hjälpa andra.

Knytkalas
Den 16 april kl 13 i Landeryds församlingshem, har 
vi ännu en gång möjlighet att få äta mat från jordens 
alla hörn. Våra flyktingar tar med sig sin matkultur och 
vi svenskar tar med vår. Tillsammans får vi äta en hel 
massa olika sorter, vilket är spännande! Vi kommer 
också att bjuda på musik och sång från olika kulturer. 
Varmt välkomna!

diakoni
God Gemenskap

Gemenskap, fika och underhållning i Hyltebruks 
församlingshem kl 14 följande torsdagar:

10 mars – trubaduren Istvan Balog.
14 april – Hylte som hembygd, föredrag med Bosse 
Westman.
12 maj – Fiolmusik med Hylte Fiddlers.
9 juni – Sommaravslutning med Fresh Air från 
Anderstorp.

Våffelkaffe
Nygräddade våfflor kl 14 i Hylte-bruks församlingshem 
följande onsdagar: 30 mars, 27 april och 18 maj.

Sopplunch och lunchmusik
Vi börjar med lunchmusik i Hyltebruks kyrka 
kl 11.30 och sedan blir det hemlagad soppa i 
församlingshemmet – 22 mars och 3 maj.

Soppans vänner
Välkommen till Landeryds församlingshem för att 
dela måltidsgemenskapen.Vi äter tillsammans soppa, 
bröd och efterrätt , till ett pris av 40 kr. Soppan 
serveras kl 12.

Följande torsdagar ses vi under våren: 17 mars och 14 
april (vårbuffé)

Sticka och virka – något för Dig?
Nu startar vi stickcafé i Hyltebruk! Vi träffas i 
församlingshemmet, Hyltebruk följande måndagar kl. 
14.30–16.00:

7 mars, 4 april, 25 april och 16 maj.

Vi träffas, stickar, virkar och har det trevligt. En kopp 
kaffe hinner vi också med.

Möt upp med garn, stickor och virknålar.

Ansvarig: Ingrid Ehde Larsson tel. 0345-101 31

Välkomna!
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Barn & unga
Stor & liten är en grupp för barn och vuxna som vill 
träffas för lek, sång, samtal och annat som vi planerar 
tillsammans. Vi träffas i församlingshemmen 9.30-11 
på torsdagar.
Den 3 mars startar vi en ny Stor & liten-grupp i 
Hyltebruks församlingshem! Ledare är Pia och 
Margaretha.
Undrar du något? Kontakta någon av oss, kontakt-
uppgifter finns på sista sidan!
Unnaryd - Linn och Petter
Långaryd - Mia, Anna-Karin och Petter
Hyltebruk - Pia

Femsjö Änglakör träffs för sång, lek och andakt 
ungefär en gång i månaden tillsammans med någon 
förälder. De medverkar med stor sångglädje vid 
familjegudstjänster. Clownen Henny underhöll 
barnfamiljerna i oktober med en uppskattad show fylld 
med bus och trolleri. Den 27-28 maj ska kören ha läger 
för tredje året i följd med möjlighet till övernattning i 
Femsjö församlingshem. 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. Ledare är Helen, Rebecca, Marie, 
Viktor, Joakim, Felicia, Regina och Mia.

Himlaskoj (låg- och mellanstadiebarn) träffas i 
Hyltebruks församlinsghem på onsdagar 14-17. 
Ledare är Pia och Linn.

Juniorerna (mellanstadiet) träffas i Hyltebruks 
församlingshem 17-18.30 varannan måndag. Ledare är 
Petter och Pia.

Torsdagklubben träffas i Unnaryds församlingshem 
varannan torsdag kl 15-17. Ledare är Petter och Linn.

Kyrkans Unga är för högstadieungdomar och uppåt. 
Vi träffas i Hyltebruks församlingshem ungefär 
varannan fredag kl 18.30. Ledare är Petter.

varmt välkommen till våra grupper ocH samlingar!

Femsjö Änglakör tillsammans med 
clownen Henny.

Bibelsamtal i Femsjö och Hyltebruk
Varmt välkommen att samtala om kommande söndags 
texter över en kopp kaffe. I Femsjö församlingshem kl 
10 följande tisdagar: 15 mars, 12 april och 10 maj. Och 
i Hyltebruks församlingshem kl 14 följande torsdagar: 
17 mars, 21 april och 26 maj.

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 enkel andakt.
Under vårterminen har vi följande programpunkter:
22 mars: Påsktema
26 april: vårplantering på Olanders i Hyltebruk
24 maj: Utelek

Tjejträff  i Hyltebruk
Tjejer i alla åldrar är välkomna till Hyltebruks 
församlingshem kl 19 följande onsdagar:
16 mars – vi får besök av en arbetsterapeut och 
sjuksköterska
20 april – vårkruka på Olanders
25 maj – Ut i det blå kl 18 (Obs!)

Låt mina fötter få gå!
Det är så härligt att få gå ut i Guds underbara natur 
och tillsammans få vandra! Varannan tisdag går vi en 
runda på ca 45 min. Sedan fikar vi och avslutar med 
några tänkvärda ord.

Jämna veckor går vi i Landeryd och ojämna veckor i 
Unnaryd (start den 15 mars). Klockan 9.30 utgår vi 
från församlingshemmet.

Vad är då en människa?
Samtalsgruppen om livet och tron träffas kl 19–21 i 
Hyltebruks församlingshem följande måndagar: 14 
mars, 11 april och 23 maj.

Grupper
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Kan inte du heller sjunga?
Fick du också med dig den uppfattningen från skolans 
musikundervisning? Vi är nog många som bär på 
liknande erfarenheter.

Har du, liksom jag, ändå längtat efter att sjunga 
tillsammans med andra? Då finns en utmärkt möjlighet 
– Tillsammanskören i Färgaryds församling.

Vi träffas varannan torsdag kl 16.30 i 
församlingshemmet Hyltebruk. Ibland sjunger vi 
upp i någon gudstjänst, ensamma eller tillsammans 
med övriga körer. Andra gånger framträder vi på ett 
äldreboende, vid en eftermiddagsträff  eller så sjunger 
vi in våren på Lindekullen.

Denna vår reser vi till Berga församling för att 
framträda, gemensamt med övriga vuxenkörer i 
Färgaryds församling.

Kanske gör vi en resa tillsammans, senast såg vi 
en julkonsert på Halmstad teater och vi avslutade 
höstterminen med en oförglömlig julfest. Kort sagt: vi 
har det väldigt trivsamt i vår kör.

Allt under ledning av vår fantastiska körledare Susanne, 
som med sin entusiasm och sångarglädje, får oss att 
uppleva det där vi längtat efter: ”Jag kan ju sjunga, 
utifrån mina förutsättningar, och det är så hälsosamt”.

Vill du vara med: kom till övningarna, torsdagar jämna 
veckor, eller ring Susanne Hirell 0345-197 45

Bo Lindbladh, kyrkoherde

Körernas övningstider
Allegrokören torsdagar kl 15.45–17.30 i Hyltebruks 
församlingshem. Ledare är Susanne Hirell.

Andantekören  sjunger på tisdagar kl 16–16.45 i 
Hyltebruks församlingshem. Ledare är Susanne 
Hirell.

Cantabile övar kl 18–20 på tisdagar i Hyltebruks 
församlingshem. Ledare är Susanne Hirell.

Femsjö kyrkokör övar varje torsdag kl 19 i Femsjö 
församlingshem. Ledare är Kristina Lindstén.

Glory gospel övar i Hyltebruks församlingshem på 
torsdagar kl 18–20. Ledare är Susanne Hirell.

Långaryd-Landeryds kyrkokör övar på torsdagar 
kl 19–21 och alternerar mellan Landeryds och 
Långaryds församlingshem. Ledare är Regina 
Burton.

Tillsammanskören övar på torsdagar i jämna 
veckor kl 16.30–18 i Hyltebruks församlingshem. 
Ledare är Susanne Hirell.

Tonträffen sjunger på torsdagar kl 14–15 i Unnaryds 
församlingshem. Ledare är Andreas Welinder.

Unnaryds kyrkokör övar i Unnaryds 
församlingshem på onsdagar kl 18.30–20. Ledare är 
Andreas Welinder.

Långaryds församlingskår
Församlingskåren är en del av Svenska kyrkans 
lekmannaförbund och arbetar bland annat för att 
främja kristen gemenskap och fördjupning i tron. Alla 
välkomna till mötena oavsett om var i pastoratet man 
bor. Vi träffas en måndagskväll i månaden kl 19 för 
ett program, fika och andakt. Ta gärna kontakt med 
ordförande Kerstin Göransson för mer information 
0345-130 25.

7 mars i Landeryds församlingshem – ManfredSchulz 
visar bilder och berättar om sin resa till Sydafrika. 
Samarrangemang med Långaryds hembygdsförening.

4 april i Långaryds församlingshem – Astridi Boarp 
berättar om Tanzania och sitt engagemang där

2 maj i Landeryds församlingshem – LennartOhlsson 
kåserar.

Femsjö och Unnaryds kyrkokörer sjunger julrepetoaren tillsammans i Jälluntofta 
kyrka på Annandag Jul. På Trettondedagen sjöngs samma sånger i Femsjö kyrka.
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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, 314 51 (Obs! Nytt postnummer!) 
Unnaryd, tel 0371–601 23

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


