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KALENDARIUM
LÅNGARYD/LANDERYD JUNI - SEPTEMBER 2018
1/6 kl. 19
Långaryds IF - SWEBIH IF, 
Klockarevallen

2/6
Ankrace i Lillån, Landeryd

7/6 kl. 18
Vandring Karusellen i Högsbo och 
Hallsbo gård.
Samling och samåkning från 
Kinnareds affär. Medtag fika.
OBS Alla är välkomna att vara med på 
SPF Seniorernas vandringar.

15/6
Skolavslutning

16/6
Cykelfest, Långaryd

17/6
Lisebergsresa

21/6 kl. 9
Lövbrytning till midsommarstången 
vid Jansberg

21/6 kl. 18
Klädning och resning av 
midsommarstången vid Höstro

22/6 kl. 14:30
Midsommarfirande vid Höstro

26/6 kl. 19
Långaryds IF - FC Peking, 
Klockarevallen

1/7 kl. 15
Långaryds IF - FC Dardania, 
Klockarevallen

18/7 kl. 15-18
Öppet hus i Tiondeboden och 
Långaryds kyrka. Andakt och fika.

28/7 kl. 9
Slåtter i Jansbergs hembygdspark

5/8
Långaryds Hembygdsförening 80 år 
och Hembygdsgårdens dag, se ruta.

8/8 kl. 15-18
Öppet hus i Tiondeboden och 
Långaryds kyrka. Andakt och fika.

10-12/8
Nyarpsläger 2018, se ruta

13/8 kl. 18
Grillkväll i Jansbergs hembygdspark 
med tipspromenad. Medtag fika och 

korv eller annat för grillning.

15/8 kl. 18
Vandring Hökhult Femsjö. Samling 
Hökhult vägen Yaberg-Beck.
Medtag fika. OBS Alla är välkomna 
att vara med på SPF Seniorernas 
vandringar.

18/8
Långaryds IF 80 - årsjubileum. 
Jubileumsmatch, aktiviteter för barn, 
på kvällen dans och mat för de vuxna.

18/8
Cykelfest, Landeryd

19/8 kl. 15
Långaryds IF - IFK Gislaved, 
Klockarevallen

28/8 kl. 18:15
Långaryds IF - Skeppshult BK, 
Klockarevallen

1-2/9
Tågdagarna 2018 i Landeryd, se ruta

5/9 kl. 18
Vandring S. Amfrebo-G-Ä-Brohult. 
Samling S. Amfrebo.
Vägvisning vägen Skärkehylte-
Kinnared.
Medtag fika. OBS Alla är välkomna 
att vara med på SPF Seniorernas 
vandringar

9/9 Valdag
Gör din röst hörd i din vallokal!

9/9 kl. 12
Långaryds IF - Rydaholms GoIF, 
Klockarevallen

10/9 kl. 18
Månadsmöte SPF Seniorerna 
Långaryd-Landeryd i Nyarps 
bygdegård. Underhållning Pia 
Andersson-Johan Bergström.

30/9 kl. 16:30
Långaryds IF - Horda AIK, 
Klockarevallen

För senaste info om våra 
aktiviteter och vad som händer 

i bygden; gilla Långaryd 
– Världens släktbygd på 

Facebook. 

Långaryds 
hembygdsförening 80 år
Det firar vi med fest i 
hembygdsparken den 5 augusti.
Alla varmt välkomna!

TACK! 
Markus Gustavsson för 
Valborgsbrasan-  som fick vänta 
med att tändas - men varmt tack 
ändå. 

Nyarpsläger 2018
Välkommen till årets höjdpunkt 
Nyarpsläger 2018 som äger rum 
10-12 augusti. Anmälan och 
frågor kan skickas till  
roos_patrik@yahoo.se

Tack
Till Er alla som ställde upp 
och gjorde vår hembygdspark 
putsad och fin inför sommarens 
arrangemang. Särskilt tack till 
möteskommittén för fika och den 
mycket goda soppan. 

/ Hembygdsföreningens  
styrelse

Tack 
Till Jens och övriga 
Tiondebodens vänner 
som städat, fixat och gjort 
Tiondeboden presentabel. 

/ Hembygdsföreningens 
styrelse

För fler sommaraktiviteter, se 
annonssidorna!
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LEDAREN 
Text: Anna Roos Bild: Anna Roos och Lennart Borg

Efter en lång, snöig, vinter kom så 
sommaren – ja våren hann vi knappt 
märka innan värmen kom och smekte 
vårt land. Efter en inspirationsrunda i 
trädgården nu ikväll, för att med kniven 
på strupen åstadkomma en ledartext, 
kommer nu orden till mig som toner, 
sångtexter, dikter och dofter. Syrenen 
står sprickfärdig och slår ut när som 
helst, fruktträden är blombeströdda, i 
bärbuskarna surrar och hummar det 
av pollinerare, rabarbern breder ut sina 
magnifika blad och liljekonvaljernas 
första klockor syns i rabatten. 

Ljuvlig och ljum är sommarens 
vind, full utav aning och dofter. Och 
blommorna blommar vid sommarens 
grind och bjuder oss alla att stiga in uti 
sommarens rike. Så, precis så kändes 
kvällens trädgårdsrunda. Texten är en 
av de texter som kören brukar sjunga 
vid sin sommarkonsert. 

Det är något med den tidiga som-
marens dofter; förväntan, längtan, för-
hoppningar. Skolavslutningskänslan 
hos syren och liljekonvalj, eller är det 
pingstbröllopet som gör sig påmint? 
Nog slår dofterna an på minnes-
strängar hos många av oss. 

Den här tiden har historiskt varit en 
hektisk tid i vår bygd, när vårbruket 
skulle göras. Vi har några familjer som 
ser till att hålla våra byar öppna och 
bruka jorden, vi andra gör lite mindre 
av vårbruket i våra trädgårdar, urnor 
och balkonglådor. Idag skickar jag en 
tacksamhetens tanke till er som fortfa-
rande brukar jorden, har betesdjur som 
håller landskapet öppet och ser till att 
försörja vårt land med mjölk och kött-
produkter. Till mig själv och kanske till 
några av er som läser vill jag säga att 
allt som blir gjort i trädgården är fint 
och bra – men trädgården ska vara en 
plats för vila, njutning och förundran 
över allt som växer. Om det bara blir 
en tävling mot ogräs, ohyra och växt-
takten på gräset så kan sommaren bli 
plågsam. Njut av det vackra som växer, 
av det som smakar gott, trä ett strå med 
smultron, blåbär eller vildhallon. Det 
finns här för oss, gratis – en gåva från 
naturen. 

Åkmadrassen från i vintras ligger 
fortfarande kvar i trädgården – nu med 
avsikt – för att bjuda in till att lägga sig 
raklång på rygg, låta vinden och solen 
smeka och värma kroppen. I år ska 
jag unna mig att titta på molnen och 
sträcka ut mig på marken – ofta, om 
det än bara är två minuter i taget. Det 
handlar om att ta tillfället, fånga stun-
den, och tänka tanken att det är möj-
ligt. Povel Ramel diktar, På var som-
maräng du finner bara en Lyckoklöver 
Någonstans Och likaså en enda gång 
du möter just den vän Du behöver Så 
ta din chans Men fort - innan den flyr 
bort Underbart är kort Alldeles för 
kort.

Harry Martinsson fångar Juninat-
tens magi. En magi som jag slagits av 
de senaste åren i samband med sen 
hemfärd i natten: 

Nu går solen knappast ner, 
bländar bara av sitt sken. 
Skymningsbård blir gryningstimme 
varken tidig eller sen. 

Insjön håller kvällens ljus 
glidande på vattenspegeln 
eller vacklande på vågor 
som långt innan de ha mörknat 
spegla morgonsolens lågor. 

Juni natt blir aldrig av, 
liknar mest en daggig dag. 
Slöjlikt lyfter sig dess skymning 
och bärs bort på ljusa hav.

Slutligen vill jag med stolthet hälsa 
er välkomma till SOCKENBUDETS 
nummer 25, en siffra vi tagit fasta på 
i lite olika inslag i bladet. TACK till 
fantastiska redaktionen, redaktör, foto-
grafer och skribenter. Tack till alla som 
delar ut bladet, annonserar och prenu-
mererar vilket möjliggör tryckningen 
och Tack till alla som kommer med 
glada tillrop och kommentarer. Det gör 
vårt arbete så mycket lättare! 

En fin och skön sommar önskar jag 
oss alla! På återseende till hösten!



4

BYGDEPROFIL 25
Text och bild: Iris van der Kruijssen Witte

Jag har haft äran att få prata med 
våra två 25-profiler. Jag har träffat 
Gerhard som är född 1925, och Emma 
som fyller 25 i år. Det som har varit 
mycket olikt är själva intervjuerna. 
Emma kom hem till mig efter jobbet 
och jag försökte att intervjua henne 
mellan mellanmål och lek med hennes 
dotter och mina två barn, alla under 
4 år. Gerhard träffade jag hemma hos 
honom där han svarade på frågorna 
med stöd av fru Margareta som han 
gärna ville ha med. Lite förvånad blev 
jag ju när jag märkte att svaren har 
många gemensamma nämnare!

Vad har du hunnit med i livet 
hittills?

Jag föddes på gården Hallagård 
i Boarp, mitt emot där jag bor nu. 
Gården var från början en gård från 
staten men sen farmors far fick hjälp 
av svärsonen som arbetade i Amerika 
att köpa gården 1895 har den varit 
släktens. Jag har en syster. Jag gick i 
skolan i Boarp, Boarps läroverk som 
det kallades och sen Lantmannaskolan 
i Stora Segerstad och Värnamo folk-
högskola. Margareta träffade jag på 
en gudstjänst som IOGT logen i Små-
landsstenar organiserade. Hon har fyra 
syskon och jag kände de alla, men inte 
henne. Det var kärlek vid första ögon-

kastet och när jag sedan ringde hem till 
henne tyckte föräldrarna att det var en 
trevlig man som hade ringt. Margareta 
flyttade sedan in till svärföräldrarna 
på Hallagård och det gick mycket bra. 
Vi fick tre barn och eftersom Marga-
reta var lärare, vilket jag är mycket 
stolt över, tog jag hand om lantbruket 
hemma och barnen. När barnen blev 
större fick jag förfrågan att vara med 
i fullmäktige. Eftersom jag tycker om 
och är intresserad av människor har 
jag aldrig sagt nej när de har kommit 
med en förfrågan. År 2001 flyttade vi 
från Hallagård över vägen till Björk-
hydden, från början en undantagsstuga 
som farfar byggde 1920 när pappa tog 
över gården. Vår son tog då över Hal-
lagård. För tre år sen blev jag sjuk och 
hamnade i rullstol. Men det börjar gå 
bättre nu, jag har börjat få mer rörel-
sefrihet. Jag har ett gott sinne och en 
positiv inställning. Vi har också fantas-
tisk hemsjukvård som hjälper till med 
allt man behöver.

Hur är det att bo i Långaryd/ 
Boarp?

Man kan inte tänka sig något bättre. 
Boarp är en stor by, där alla är vänliga 
och trevliga och vi umgås med alla.

Vad är det viktigaste i livet 
tycker du? 

Numera bor alla barnen med familj, 
i Boarp, en stor glädje!

Vad skulle du vilja ändra i din 
hemsituation?

Jag är mycket tacksam att jag är 
som jag är, men att kunna gå lite är 
en önskan. Drömmen finns att kunna 
köra traktor, hjälpa till med lantbruket 
igen. Jag har en eloped och en annan 
dröm är att kunna köra motorcykel. Jag 
köpte en motorcykel förra sommaren, 
men den var för stor för mig att köra, 
så jag ska nog köpa en mindre den här 
sommaren.

Vill du berätta om något 
reseminne?

Vi har rest rätt så mycket när vi var 
unga. Inte om man jämför med hur 
mycket folk reser idag, men vi har 
varit i London, Prag, Berlin, Kreta och 
Amerika. Starkaste intrycket gjorde 

Namn: Gerhard Svedberg
Ålder: 93 (född 1925)
Familj: fru Margareta, tre vuxna 
barn med familj, barnbarn och 
barnbarnsbarn.
Husdjur: Nej 
Utbildning och yrke: Lant-
mannaskolan Stora Segerstad, 
Värnamo Folkhögskola, Lant-
brukare, Kommunfullmäktige, 
Överförmyndare
Intressen: Lantbruk, skog, män-
niskor, musik
Bor: Boarp, Björkhyddan 
Aktiviteter i bygden: 
Fullmäktige, taxeringsarbete, 
deklarationer för länet, ord-
förande i Röda Korset kretsen 
Långaryd 30 år, länet 15 år, sjöng 
i några körer i Långaryd: kyrko-
kören, SLS kören och Hyltebyg-
dens manskör

Amerikaresan där vi åkte invandrarvä-
gen upp mot svenskbygden och Min-
nesota där vi besökte min kusin. Vårt 
barnbarn jobbade som aupair där och 
var resans mål. I Detroit var det Fords 
utställningshallar med bilar och Ame-
rikas största lok som gjorde intryck.

Vilket är Världens släktbygds 

och Hyltes bästa utflyktsmål?
Vi gillar och rekommenderar att 

helt enkelt ta en tur med bilen här 
bland vackra bygderna. Vi brukar till 
exempel åka till Unnaryd.

Om du fick en miljon, vad 
skulle du göra då?

Inga problem alls, dela ut bland 
barn och barnbarn.

Ordet hembygd, vad betyder 
det för dig?

Det betyder väldigt mycket: kärlek, 
omtanke, grannar och vänner. Alla 
nära och kära finns här och alla som 
finns här är nära och kära.

Vem ser du upp till?
Jag ser väldigt mycket upp till min 

familj.

Vilket är det vackraste ord du 
vet?

Kärlek och vänskap.

Är du rädd för att bli gammal?
Inte alls.

I det ögonblicket tog livet en 
annan riktning?

När jag friade och vi gifte oss. Det 
var en stor grej. 
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Vad skulle du vilja säga till ditt 
19-åriga jag?

Gör som du tycker, för det är rätt 
hur du gör saker.

Vad har du hunnit med i livet 
hittills?

Min mamma är från Torup, pappa 
från Broaryd. Jag föddes i Landeryd, 
på torpet Jeppahus. Jag var några år 
gammal när vi flyttade till en villa i 
Torup. Jag fick två systrar, Jonna och 
Molly. Jag gick i skolan i Torup och på 
högstadiet i Hyltebruk. Efter det flyt-
tade jag till Unnaryd och läste Barn 
och Fritids på Vildmarksgymnasiet. På 
gymnasiet trivdes jag verkligen! Vi fick 
bo i Unnaryd under veckorna, vilket 
såklart både var kul och utmanande. 
Utbildningen var precis vad jag ville 
göra! Fokus på utomhuspedagogik och 
vi var ute på olika färder flera gånger 
per termin. Att vara ute och paddla en 
vecka eller sova ute på fjället var inget 
konstigt. När jag tog studenten sökte 
jag en massa jobb. Den jag fick napp på 
var på fritids i Landeryd. Efter några år 
på skolan i Landeryd blev det försko-
lan.

Efter gymnasiet flyttade jag till en 
början hem till mamma och pappa i 
Torup igen. Men när jag hade fått en 
fast tjänst började jag leta efter något 
eget och lilla huset vi bor i idag dök 
upp. Jag hade inte kunnat ana att jag 
skulle trivas så bra! Samma vecka som 
jag hade flyttat in i Hälghult träffade 
jag Johan för första gången. Vi var båda 
på en cykelfest, Johan var par med min 

Namn: Emma Andersson
Ålder: 25
Familj: sambon Johan, dottern 
Leah 2 år
Husdjur: Nej 
Utbildning och yrke: Utbildad 
barnskötare. Jobbar på förskolan 
i Landeryd. Till hösten förskol-
lärarutbildning.
Intressen: Friluftsliv, jaga, umgås 
med familjen, sy och baka, baka 
med Leah, ordförande i Hultagär-
dsbackens skidklubb
Bor: Hälghult, Landeryd 
Aktiviteter i bygden: 
Församlingsrådet, är med i sam-
hällsföreningens och idrottsföre-
ningens aktiviteter

släkting och jag med min bästis. Det 
var verkligen kärlek vid första ögon-
kastet. Vi träffades en hel del efter det 
och pendlade mellan Landeryd och 
Halmstad där han bodde då. Sen flyt-
tade vi ihop i Hälghult.

På fritiden spelade jag fotboll och 
var delaktig i kyrkans verksamhet. 
Familjen älskar att åka skidor, jag 
gick en kurs till skidlärare. När Hulta-
gärdsbackens skidklubbs ordförande 
plötsligt gick bort blev jag ordförande 
och har varit det i några år nu. Under 
säsongen blir det mycket arbete, alla 
hjälper till med allt. Fixa snö, hyra ut 
utrustning, hjälpa till med liften till 
exempel.

På senaste tiden har det varit mycket 
träning till tjejklassikern som jag 
avrundade nu i vintras med tjejvasa-
loppet. 

Hur är det att bo och jobba i 
Landeryd?

Det är mycket bra. Det finns en 
gemenskap, man får känslan att alla 
känner alla.

Vad är det viktigaste i livet 
tycker du?

Familjen. 

Vad skulle du vilja ändra i din 
hemsituation?

Just nu längtar jag efter att få greja 
i trädgården. Jag brukar odla jordgub-
bar, potatis och vi har många bärbus-
kar.

Vill du berätta om något 
reseminne?

I somras var vi i Japan på bröllop. 
Johans bästis gifte sig med sin japan-
ska fru. Det som gjorde störst intryck 
var att komma hem hos hennes pappa 
och mamma och släkten. Då fick man 

verkligen uppleva den andra kulturen. 
Ett starkt minne är även själva bröllo-
pet. Vi satt till bords, vigseln ägde rum 
under måltiden. När vi satte oss stod 
det en låda med lock med bordspla-
cering på vid alla platser. När vi sedan 
lyfte locket visade det sig att lådan hade 
en massa små fack och maten låg redan 
där i. Vi åt de mest konstiga saker som 
till exempel bläckfisktentakler och 
många fisksorter.

Vilket är Världens släktbygds 
och Hyltes bästa utflyktsmål?

Skärshult för där finns många möj-
ligheter för familjen. Vi brukar prome-
nera, ha picknick och bada där.

Om du fick en miljon, vad 
skulle du göra då?

Då skulle jag köpa ett hus.

Ordet hembygd, vad betyder 
det för dig?

Värme, kärlek, gemenskap, något att 
kunna återvända till och som jag vill 
att vår dotter ska få uppleva. 

Vem ser du upp till?
Min mellanstadielärare Jennie. 

Hon gjorde allting rätt som lärare och 
gjorde att jag ville bli lärare. 

Vilket är det vackraste ord du 
vet?

Tro, för att det är ett så kort, men 
ändå så otroligt stort och betydelsefullt 
ord. Tron på att allt kommer lösa sig 
till det bästa och tron på något större 
än oss.

Är du rädd för att bli gammal?
Inte alls! 

I det ögonblicket tog livet en 
annan riktning?

När vår fantastiska dotter, nu två 
år gammal, föddes! Hon får mig att 
skratta varenda dag och är en riktig 
blandning av våra bästa sidor. 

Vad skulle du vilja säga till ditt 
19-åriga jag? 

När jag var 19 och precis hade tagit 
studenten blev jag väldigt sjuk och blev 
diagnostiserad med en kronisk tarm-
sjukdom. Räddad av mediciner mår 
jag i dag bra de allra flesta dagar. Men 
jag önskar att jag kunnat berätta för 
mitt 19-åriga jag att allt skulle lösa sig! 



6

1. Paddla i Nissan (Boarp – Nis-
saryds skans) 
Nissan gör sig ypperligt för 
paddling. Djungelkänsla, men 
se upp för krokodilerna!

2. Skärshultslederna 
Gå-lunka-spring, men glöm 
inte se dig omkring. 

3. Mårås 
Vandra i bokskogens skim-
rande skugga.

4. Länsmansleden, Höljeryds gård 
Gå i Släktens fotspår.

5. Nissaryds skans 
En lugn plats där luften vibre-
rar av historia.

6. Viken 
Lugn, mysig och barnvänlig 
badplats.

7. Järnvägsmuseet i Landeryd 
Tågnostalgi bland lok och 
vagnar.

8. Handduk på brygga 
Titta på molnen, lyssna på 
vågorna – njut.

9. Långaryds- och Landeryds 
kyrkogårdar 
Rofyllda platser för eftertanke.

10. Fågeltornet i Åker 
Titta på fåglarna - utan att de 
ser dig.

11. Träppjas backe 
Härlig plats både sommar och 
vinter, med vindskydd och 
möjlighet för grillning.

12. Mullekojan i Landeryd 
Sitta torrt och lugnt längs 
elljusspåret och njuta av fåg-
larna som kommer nära.

13. Liggunderlag i skogen 
Ta ett ”skogsbad”  - förbättra 
din fysiska och psykiska hälsa 
genom att fokusera på de sinn-
liga upplevelserna i skogen.

14. Skärshults badplats 
Vår kommunala badplats. 

15. Jansberg  
Känn historiens vingslag i 
naturskön miljö.

16. Marknadsplatsen- flyga drake 
Vackert öppet landskap som 
gör sig för drakflygning.

17. Alla mysiga cykelvägar 
Upplev vår bygd från cykeln 
- våga svänga där du inte har 
svängt förut!

Smultronställen
Bild: Lennart Borg

18. Fiska i Färgen/Nissan/Jällun-
den ……... 
Vi har gott om fiskevatten i vår 
bygd. Prova fiskelyckan i någon 
av sjöarna.

19. Yttersjö sågkvarn och skola 
Historisk miljö i lugna naturen 
med badplats i närheten.

20. Gröna Leden N. Åkershult 
Höjdpunkten är utsikten över 
Landeryd.

21. Tiondeboden 
Långaryds egna museum.

22. Bockshall 
Antar du utmaningen att 
bestiga Bockshall?

23. Svampskog och blåbärsskog-
Plocka skogens delikatesser 
runt knuten.

24. Sonjas vackra trädgård på Bas-
tulyckan i Mosshult. 
Ströva runt och njut av vackra 
blommor med Sonjas vänliga 
tillåtelse.

25. Skärkeåns kanjon öster om 
Rydöbruk 

Om Skärkeåns kanjon
Text: Bertil Holmén
På senare tid har jag funnit ett nytt 
smultronställe. Om man går Hallands-
leden norrut från Nissan och Gamla 
Nissastigen öster om Rydöbruk, där 
leden följer utmed Skärkeån kommer 
man till denna kanjon. Här kan man 
både vid högvatten och lågvatten i 
lugn och ro sitta på stenarna och fun-
dera. Hur har denna kanjon bildats? 
Kanske genom att från en liten spricka 
i berget, sedan genom frostsprängning 
i berget under årtusenden blivit både 
djupare och bredare. På något ställe är 
den fyra meter djup och med branta 
sidor i berget. 

Man kan också sitta och drömma 
sig tillbaka i tiden för att se när laxarna 
hoppade uppför de många fallen. Jag 
tycker att detta är den intressantaste 
platsen utmed Hallandsleden som går 
fyra mil genom Hylte kommun.

Ta ett skogsbad i en skog nära dig!

Besök Jansbergs hembygdspark Paddla på Nissan

Ta en promenad i skogen och leta 
svamp.
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Landeryd hjälper världens minsta
Text: Birgitta Holmén Bild: Karina Johansson

Flitiga händer i Landeryd med 
omnejd har hitintills tillverkat 4.739 
babypaket under 20 års tid. I mars 
2018 skickades 687 st.

Det hela startade med att Hjördis 
Andersson, som var en verklig eld-
själ inom kyrkans hjälpverksamhet, 
tog kontakt med Landeryds kyrkliga 
syförening och undrade om de kunde 
hjälpa henne med att få fram lite baby-
paket. Det var hjälporganisationen IM 
som var i skriande behov av kläder 
och blöjor till nyfödda, framförallt på 
barnhem och sjukhus i Rumänien, 
men också på många andra platser i 
världen. På TV fick man se ensamma 
mödrar som inte hade någonting att 
sätta på sina små.

Visst ställde Landeryds-kvinnorna 
upp och en omfattande hjälpverk-
samhet hade sett dagens ljus. Första 
året tillverkade man 20 paket men det 
växte snabbt och nu blir det många 
hundra om året. Arbetet kändes extra 
meningsfyllt när man fick bevis för att 

hjälpen nådde fram och betydde så 
mycket för de som hade det allra svå-
rast.

Att det dessutom går att få fram så 
mycket bra genom återvinning gör ju 
inte saken sämre. För återvinns görs 
det i massor. Här slängs ingenting 
utan att synas ordentligt. Har det gått 

hål på lakanet 
förvandlas det 
snabbt till mjuka 
och sköna blöjor. 
Har frottélakanet 
eller handduken 
börjat fransa sig 
omvandlas de till 
lite mindre hand-
dukar eller tvätt-
lappar. Av över-
blivna tyglappar 
eller avlagda 
plagg kan man sy 
små skjortor och 
byxor, det finns 
inga gränser om 
man använder 
fantasin.

Vi vågar 
nästan lova att i 
Landerydstrak-
ten finns inte ett 
garnnystan som 
inte kommit till 
användning de 
senaste åren. Små 
koftor, mössor 
och sockor växer 
fram ur damer-
nas händer och 

en härlig, mjuk, stickad eller virkad filt 
följer med i varje paket. Vad gör det 
om den har regnbågens alla färger, den 
gör sin tjänst ändå.

Varje paket innehåller minst 1 
filt, 1 frottéhandduk eller badlakan, 
1 tvättlapp, 1 barntvål, 4 tygblöjor, 2 
babyskjortor och byxor eller två body, 
1 kofta, sparkdräkt, mössa eller lik-
nande, allt efter tillgång och fantasi. Ett 
litet gosedjur får också gärna följa med. 
Tvål, säkerhetsnålar och lite annat som 
behövs köps in för insamlade pengar.

I början distribuerades paketen 
genom IM. Sedan 2007 har Erikshjäl-
pen tagit över allt. Nu når paketen ut 
till många olika platser, till sjukhus och 
flyktingläger i många länder. Intresset 
för att hjälpa till har också ökat starkt. 
Landeryds syförening har numera 
hjälp från kvinnor inom ett stort 
område. Förra året kom mycket från 
Unnaryds kyrkliga syförening men nu 
har de byggt upp en egen verksamhet 
och tillverkar själva många paket. Det 
sitter damer i Smålandsstenar, Hylte-
bruk, Växjö och många andra platser 
som tillverkar olika delar av babypake-
ten, allt efter intresse och förmåga. Nu 
senast har Nissaryds kyrkliga syfören-
ing beslutat sig för att bli en liten filial 
till Landeryd och hjälpa till så gott de 
kan. Här kan man tala om – alla bäckar 
små ----

Medarbetarna i Landeryds kyrkliga 
syförening är djupt tacksamma för all 
hjälp man fått genom åren och hoppas 
på fortsatt stöd – behovet minskar trå-
kigt nog inte.Flitiga fingrar och hjälpsamma händer vill ge utsatta spädbarn 

en bättre start i livet.

Organisation och struktur krävs när alla babypaket ska göras iordning.
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Den 1 juli 1925 var en stor högtids-
dag för Gottfrid Karlsson och hans 
yngre bror Karl Angel Salomonsson, 
bördiga från Ekornahult i Femsjö 
socken.

Det var ont om arbete överallt under 
hela efterkrigstiden men Gottfrid och 
hans bröder Karl Angel och Vallentin 
lyckades finna jobb här runt omkring. 
Gottfrid jobbade bland annat en tid på 
Hjältevads mosse där han bröt bränn-
torv. Så småningom blev det jobb på 
bruket i Hyltebruk. Både Gottfrid och 
Karl Angel planerade för att resa till 

Amerika och inköpte var sin Amerika-
koffert. 

Varför resan inte blev av är det 
ingen som vet, men 1 juli 1925 köpte 
bröderna en fem år gammal bil av 
märket Stoewer Stettin och tog kör-
kort med 10 dagars mellanrum. En 
stunds uppkörning för en besikt-
ningsman här hemma i Hyltebruk, 
sen var det klart. Det är inte svårt att 
förstå vilken högtidsdag detta var för 
dom.

Gottfrid hade fästmö och förlo-
vade sig med henne 1923. Han sat-
sade sedan på en liten gård i Moss-
hult, grannställe till flickvännens 
hem. De gifte sig och köpte gården 
1926. Han bytte sedan bort bilen 
mot en stor råoljemotor för att bland 
annat driva tröskverket. (I Mosshult 
fanns ingen elektrisk ström förrän 
1940). Då blev även hustrun glad, hon 
hade aldrig gillat bilskrället.

Gottfrid arbetade en tid på bruket 
men fick sedan anställning på den så 
kallade Bjälkagården i Hyltebruk. Här 
behövde han inte finnas till hands 
jämt utan kunde anpassa arbetet lite 
mer efter hur mycket det fanns att 
göra hemma på gården. Det gällde t 
ex hinna med att få morgonmjölken 

ordentligt kyld innan han på väg till 
arbetet levererade den per cykel, en 

spann på pakethållaren och en häng-
ande på styret. 

Karl Angel insjuknade i tbc och var 
svårt sjuk en lång tid innan hans kropp 
inte orkade mer. Han fick då bo i ett 
särskilt rum hos Gottfrid och hans 
fru som tog väl hand om honom. Mot 
slutet vårdades han på Unnaryds sjuk-
stuga där han somnade in 1927.

I SOCKENBUDET n:r 23 berät-
tade vi om det äventyrliga rådjuret 
Maj. Här kommer en ny hälsning 
från henne.

Den 31 mars, självaste Långfreda-
gen, ringde telefonen i Englarp utanför 
Varberg och en glad dansk röst fram-
förde sina hälsningar från den lilla 
rågeten Maj. De hade kommit till som-
martorpet för första gången på året 
och blev glatt överraskade av att Maj 
gav sig till känna. Det hade gått nästan 
åtta månader sedan förra besöket på 
torpet. De fick inte klappa henne, men 
hon uppehöll sig i närheten hela tiden 
och att det var hon fanns det ingen 
tvekan om, hon hade kvar sitt röda 
halsband med telefonnumret.

Nina var ordentligt förkyld men 

hon och Bengt kunde inte motstå läng-
tan efter att få träffa Maj så på Påskaf-
tonen satte de sig i bilen och körde ner 
till torpet utanför Lidhult. På grund av 
förkylningen gick Nina inte in för att 
hälsa utan vandrade direkt ut i skogen 
och började ropa på Maj. Bengt fick ju 
vara artig och gå in och hälsa.

Efter c:a en kvart ute i skogen möttes 
Nina och Maj. Maj var lite avvaktande 
i början, kanske beroende på Ninas 
hesa hals, men när sedan Bengt också 
kom blev det kramkalas. Ett mycket 
kärt återseende. De konstaterade att 
hon hade klarat vintern bra, pälsen var 
blank och fin, hon var vid gott hull och 
– ja, var hon inte lite extra rund om 
magen? ?

Maj traskade med till gården, blev 

bjuden på bröd, men det passade inte 
fröken - men när bondkakan kom 
fram mumsade hon glatt i sig den. 
Efter någon timmes trivsamt umgänge 
på gårdsplanen måste Bengt och Nina 
återvända hem till Varberg. För Ninas 
del blev det mer än en vecka i sjuk-
sängen och även Bengt fick del av 
bacillerna. 

Maj uppehöll sig runt och strax 
intill torpet hela tiden tills de danska 
vännerna återvände till Danmark på 
annandagen.

Vi kan vara säkra på att Bengt och 
Nina återvänder för att hälsa på så 
snart förkylningsbacillerna har gett 
med sig, så kanske vi snart kan få en 
ny hälsning från Maj - och kanske fler? 

Vårhälsning från rådjuret Maj
Text: Birgitta Holmén

Gottfrids körkort från 1925

HISTORISK TILLBAKABLICK 
Året var 1925
Text: Lilly Holmén och Birgitta Holmén Bild: Familjen
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Efter skolskjutningen i Florida i 
februari 2018 föreslog president Trump 
att amerikanska lärare skulle beväpnas. 
Beväpnade lärare känns skrämmande, 
men det har faktiskt funnits - här hos 
oss – i vårt fredliga Långaryd.

Här i Långaryd, liksom i många 
andra landsbygdssocknar, fanns i 
början av 1900-talet flera små skolor. 
De låg oftast ensamt utan några gran-
nar i närheten. Förutom lärosalen 
fanns det som regel en liten lägenhet i 
skolbyggnaden där lärarinnan hade sin 
tjänstebostad. Sedan barnen gått hem 
för dagen, på helger, kvällar och nätter 
kunde det säkert kännas ensamt och 
skrämmande när mörkret slöt sig tätt 
kring knutarna.

Folkskoleöverstyrelsen manade 
skolråden att ge de ensamma lärarin-
norna ett bättre skydd. I Långaryd 
resulterade detta i ett beslut av sock-
nens styresmän att inköpa revolvrar 
till alla de lärarinnor som vistades 
ensamma i skolhusen.

I tidningarna Halland och Hallän-
ningen den 6 mars 1917 kunde man 
läsa ett referat från ett sammanträde 
med Långaryds skolråd i Sockenstu-
gan.

Huruvida någon lärarinna avlossade 
något skott finns inte dokumenterat. 
Förhoppningsvis spred sig ryktet att 
lärarinnorna var beväpnade, så att de 
fick vara i fred i sina bostäder.

Även andra tidningar uppmärksam-
made nyheten och spred budskapet 
långt utanför socknens gränser.

Den 5 mars 1917 hade Hallandspos-
ten en likalydande artikel som de båda 
andra hallandstidningarna. I tidningen 

Att beväpna lärare inget nytt!
Text: Anna-Greta Paulin    Bild: Birgitta Holmén.

Efter en lång och stundtals hård 
vinter är den så äntligen här – den här-
liga FÖRSOMMAREN. De flesta av oss 
känner säkert suget efter att komma ut 
i skog och mark och bara njuta av att 
trampa omkring – vare sig solen lyser 
eller det kommer ett ljumt, friskt för-
sommarregn. För det vet ju alla – det 
finns inget dåligt väder – bara dåliga 
kläder. Så fram med gympadojorna 
och välj hur långt ut i naturen du vill 
ta dig.

Vill du vandra så där gott och väl en 
halvmil rekommenderar vi Länsmans-
leden. Den går mestadels på grusvä-
gar, genom ett vackert odlingslandskap 
med växlande småskaligt skogsbruk. 
Långa stenmurar minner om en annan 
tid och betande får ger liv åt landska-
pet. Vill man samtidigt lära sig lite om 
bygdens historia kan man plocka med 
sig en karta med lite beskrivning ur en 

Dalpilen i Dalarna kunde man den 16 
mars 1917 läsa om händelsen under 
rubriken: ”Lärarinnorna i Långaryd 
armeras”

Så småningom lades flera av de små 
skolorna ner allt eftersom barnantalet 
sjönk. Barnen fick då komma till den 
större skolan i Nyby som togs i bruk 
1940. Även en revolver följde med 
dit. Vapnet förvarades där i många år 
högt upp i ett skåp. När verksamheten 
i Nyby lades ner 2005, skolbyggnaden 
bytte ägare och tömdes kom revolvern 
fram. Hembygdsföreningens ordfö-
rande Birgitta Holmén ombads ta hand 
om revolvern. Hon kontaktade polisen 
och bad dem plugga vapnet och att det 
sedan kunde få vara ett objekt i Hem-
bygdsföreningens samlingar. Detta 
gick inte, utan polisen beslagtog revol-
vern. Birgitta tog en bild innan hon 
överlämnade vapnet.

Härliga vandringsleder väntar
Text: Birgitta Holmén

av de grå brevlådorna som finns utmed 
leden, en i Höljeryd och en i Ekhult. 
Välj startplats som passar dig. Största 
delen av Länsmansleden går också 
alldeles utmärkt att cykla. Röda pilar 
markerar leden. 

Något längre, 6 km. är den Korta 
Skärshultsleden. Den startar vid bad-
platsens parkering och i stort sett 
sträcker den sig runt Stora Skärshults-
sjön. Den Långa Skärshultsleden på 12 
km. går runt både stora och Lilla Skärs-
hultssjöarna och är lite mer kuperad. 
Även den startar vid badplatsen, båda 
är gulmarkerade. På båda sträckning-
arna kommer man upp på rullstenså-
sarna som går mellan sjöarna och som 
ger en bedårande vacker utsikt. Även 
till dessa leder finns beskrivning för 
den som vill veta lite mer. Är du inte 
bosatt här så hör av dig till turistbyrån.

En lite kortare vandringsled, knappt 

2 km. finns i Mårås bokhult där det är 
ljuvligt vackert, särskilt om våren. Här 
har Länsstyrelsen satt upp skyltar där 
den som vill kan lära sig massor om 
växter, fåglar och allehanda djur. 

I Landeryd finns en utmärkt elljus-
bana som ger god motion och många 
vackra vyer. Den är gott och väl 6 km i 
kuperad terräng. Banan hittar man vid 
70-skyltarna utmed Sotarydsvägen. 
Tag med fikakorgen och rasta vid den 
nya Mullekojan. Där är det mysigt även 
om vädret skulle vara blåsigt och blött.

Befinner du dig i Långaryd kan du 
ta en promenad på motionsbanan vid 
Klockarvallen, Långaryds Idrottsplats. 
Den är c:a 1,7 km. Halva sträckan går 
utmed Nissan och bjuder på kluckande 
vatten, fågelliv och i övrigt lugn och 
tyst miljö – om det inte är fotbollstid 
förstås.

Tidningsurklipp från den 6 mars 1917
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FÖRETAGSPROFILEN
Skattegården, familjen Thorssons kött- och nötföretag
Text och bilder: Jens Bøggild

Familjen Thorsson driver en lant-
bruksverksamhet som bara kan upp-
skattas av vårt samhälle.

Det började egentligen med Cecilia 
Karlssons hästar i Hälghult. Hon och 

Rikard träffade varann medan han job-
bade som snickare. Det var mark över 
till ett par kor förutom hästarna och 
sedan mognade idén om professionellt 
lantbruk. I 2008 köptes en av de tre 
ursprungliga gårdarna i Skattegården. 
Förra ägaren var Lars Johansson. Hans 
familj hade haft gården sedan slutet på 
1800-talet. 

Nu var det familjen Rikard Thors-
son, Cecilia Karlsson och deras två 
söner Simon i dag 22 år och Thom 20 år 
som flyttade in. Pojkarna gick ju ännu i 
skolan, men blev med detsamma både 
av lust och (gissar jag) plikt engagerade 
i driften. Båda har omisskännlig talang 
för maskiner.

Rikard började som nämnts som 
snickare och inte som lantbrukare. 
Cecilia har alltid haft en fäbless för 
hästar och för att köra med dem. 
Det hade nära gått galet när hästen 
för några år sedan skenade och drog 
vagnen omkull och Cecilia på huvudet 
ut i diket. Både hon och hästen klarade 
sig dock och vagnen lät sig reparera. 
Nu är det inte hästvagnar hon sköter 
om dagligen, men däremot Gislaveds 
kommuns bilpark, så hon är – om jag 
så får säga – bondmora på fritiden. 
Den fylls just på denna årstid med den 
ganska komplicerade ansökan till EU 
om lantbruksstödet. Vartenda litet steg 
skall redovisas för sig, dess använd-
ning, grödor, gödselplaner m.m. På 

datorn är hela fastigheten kartlagt och 
numrerat, så det kan det pysslas med 
hemma på skrivbordet, men det är fak-
tisk ett ganska tidskrävande arbete i 
alla lantbruk och har ju egentligen ing-
enting med själva produktionsarbetet 
att göra. 

Det är det Rikard och Thom tar 
hand om. Thom har för två år sedan 
avslutat utbildning som maskinförare 
på lantbruksskolan på Segerstad och är 
nu ”dräng” och traktorförare hemma. 

De får god hjälp av storebror Simon 
som har startat sin egen entreprenör-
verksamhet med nu fem olika maski-
ner. Han har dessutom förra året köpt 
huset Hvilan på hörnan Stallvägen/
Skattegårdsvägen där han nu bor nära 
Skattegården. Till det huset flyttade 
också nyligen hans farfar och farmor. 
Familjen Thorsson har gamla rötter i 
detta område så det var kanske inte så 
märkvärdigt att Rikard ville driva lant-
bruk just här. 

I 2012 fick familjen möjligheten 
att köpa prästgårdsjorden med gamla 
arrendatorsbostaden och alla ekono-
mibyggnader. Köpet kom till stånd 
med ett utbyte med Växjö Stift av 
skogsmark och åker. Stiftet vill gärna 
ha skog och Rikard ville ha betesmark. 
Skog till egen vedförsörjning har dock 
bevarats.

Nu gäller det alltså köttkreatur och 
förnuftig ekonomi. Ingen kan idag 
leva på 10 eller 15 kor. Det skall vara 
större företag och enligt bestämmel-

ser ska det vara 1 ha per djurenhet det 
vill i praxis säga 1 styck kreatur skall 
hava ett hektar mark för att växa och 
leva. Nu har man då fått en rimlig areal 
och med prästgårdsjorden det mesta 
samlat eller, som man säger välarron-
derat kring Skattegården. Några betes-
marker ligger dock på andra ställen, 
men i allt en fastighet som skall kunna 
bära ett lönsamt antal kor med tjur och 
kalvar. Jag tycker inte om att kalla dem 
enheter. Team Thorsson räknar med 
omkring 65 kalvningar per år 

Lantbruk är väldigt kapitaltungt, 
dyra areal och dyra maskiner. Som 
väl är har vi låga räntor för tiden. Men 
svensk miljöpolitik ställer mycket höga 
krav till lantbruket, mycket högre än de 
flesta av de länder vi skall konkurrera 
med. Så svenska bönder har det tufft. 
Enligt Jordbruksverkets data faller vår 
konkurrenskraft. Trots att vi äter 40% 
mera kött och fågel än för 20 år sedan 
står köttproduktionen still här i landet 
och allra mest just när det rör sig om 
nötkött.  Det har självklart med för-
sämrad lönsamhet att göra. Priset till 
producenten ligger i dag på ca. 35 kr/
kg slaktat. 

Jämför själv med priserna på nöt-
kött i butikerna. Förbluffande nog säljs 
det mesta nötköttet som malet. Det är 
större efterfrågan efter burger än biff 
vilket talar om vår mat”kultur”. Men 
det är inte bönderna som tjänar mest 
på den affären.

EU förhandlar just nu om ett frihan-
delsavtal med latinamerikanska länder. 
Vi kan se fram till mera kvalitetskött 
från Brasilien och Argentina i diskarna, 
men det blir inte lättare för svenska 
bönder att hänga med. Att regeringen 
hoppas på den växande kinesiska med-
elklassen som kunder och att vi till och 
med har ett lantbruksråd i Peking är 
kanske mera dröm än realism.

Det är klart att kan man inte själv 
bestämma det pris man får då gäller 
det att hålla driftsutgifterna nere. Det 
betyder att det skall odlas så mycket 
foder på egna åkrar som möjligt och 
användas så mycket gödsel från eget 
stall som möjligt. Det är det som 
samlas in under vintern när djuren 

Fortsätter på nästa sida.

Skattegården som började med en 
häst

Thom med sin egna traktor



11

Vad är det då för kor Rikard har? 
Det är flera raser att välja på i Sve-

rige. De stora, vita Charolais kor är de 
vanligaste köttkreatur i här i landet, 
men man ser också många Limousin. 
Skotskt Highland Cattle kan vi se på 
Charlottenlund och andra vill föredra 
Hereford som biffkor.

Rikard är ju hantverkare av utbild-
ning och hantverkare vet att erfarenhet 
är bästa läromästare så han har fäst sig 
vid den ursprungligt schweiziska rasen 
Simmental. Den är faktisk god både till 
mjölk och kött och den växer ganska 
fort. Framförallt har det vist sig att den 
trivs bra här i vår relativt karga miljö. 
Så den är det vi ser på åkrarna runt 

tagit kontakt med RAÄ:s handläggare 
för att engagera sig för att RAÄ ska 
sikta på en helhetslösning för bevaran-
det av hela järnvägsmiljön i byn. Sty-
relsen funderar nu på att anordna ett 
seminarium, där alla berörda parter 
ska ta del, om hur hela området mellan 
lokstallet och stationshuset kan bli en 
riktig tillgång för byn och kommunen. 

Efter att Hallandstrafiken utökade 
både antalet Krösatågsturer som går 
förbi Landeryd och en tillökning i 
form av en busslinje mellan Landeryd 
och Hyltebruk flera gånger om dagen, 
finns det fler nyheter att berätta. Lan-
deryds stationshus har blivit statligt 
byggnadsminne och det blir Tågdagar 
första helgen i september 2018!

På Föreningen Landeryds Järnvägs-
museums (LJM) årsmöte 2018 valdes 
en ny styrelse, som skulle fokusera sig 
på att anordna Tågdagarna 2018. Efter 
möten med lokala föreningar, som 
alltid har stött och tagit del i att planera 
och bemanna Tågdagarnas aktiviteter 
utanför spåret, och Hylte Kommun står 
det nu klart att Tågdagarna ska bli av! 
Den nya styrelsen, som består av Per-
Yngve Bengtsson (ordförande), Peter 
Folkesson (sekreterare), Joost Witte 
(kassör) och Christer Johansson, Gun-

Det ser lysande ut för Landeryds tågmiljö!
Text och bild Joost Witte

mest går inne. Rikard supplerar med 
biogasgödsel från biogasanläggningen 
i Falkenberg och sedan också någon 
konstgödsel. Det är en balansgång som 
också innebär en stor portion miljö-
hänsyn.

Rikard är medlem av ”Greppa 
Näringen” som är en organisation 
vars mål är minskade utsläpp av kli-
matgaser, minskad övergödsling och 
säker användning av växtskyddsme-
del. Organisationen är ett samarbete 
mellan Jordbruksverket, LRF (Lant-
brukarnas Riksförbund), länsstyrel-
serna och en rad lantbruksföretag. Det 
finansieras av Landsbygdsprogrammet 
d.v.s. Svenska Staten och EU. Man skall 
inte tro att svenska lantbrukare inte är 
vårt lands mest miljömedvetna invå-
nare. För det är de. Det är ju de som 
ofta med långsiktiga generationshän-
syn vet hur vi skall samverka med vår 
natur.

Om inte vi har kreatur som betar 
på våra åkrar och ger mjölk och kött 
så kommer Långaryd inte att existera 
som den långa ”rydning” d.v.s. röjning 
som sedan urminnes tider har gett oss 
namnet. Att bara odla spannmål för 
bröd och öl är inget alternativ i våra 
trakter. Så har vi inte kor så får vi bara 
mörka monokulturer av granar. 

kyrkan och prästgården.
När Skattegården blev utvidgad med 

prästgården flörtade Rikard och Ceci-
lia en tid med tanken på att fortsätta 
prästgårdsarrendatorn Roland Nilsson 
och hans hustru Kristinas verksamhet 
med mjölkkor. Men den flörten för-
svann med sjunkande mjölkpriser och 
utsikten till en mångmiljoninveste-
ring i ny stallanläggning. Prästgårdens 
dåvarande stallinredning som Kristina 
och Roland hade slitit med i många 
år var milt sagt omodern. Så det låga 
mjölkpriset var egentligen bra, annars 
kunde det ha blivit en ekonomisk bet. 
Nu blev det då fina köttkreatur som 
pryder landskapet, och vi som ser på 
dem varje dag glädjer oss över att se 
djur som helt tydligt trivs som vore de 
redan på de elysiska ängar i himlen. 
Team Thorsson supplerar verksamhe-
ten med att vara maskinstation som 
erbjuder sina tjänster runt om i trak-
ten. 

Och vi skall för det öppna landska-
pets skull och för våra lantbrukares 
skull fortsätta att äta svensk biff innan 
vi hämtar köttet från Sydamerika.

Vi kan bara önska familjen på Skat-
tegården och oss själva lycka till med 
företaget.

Fortsättning från föregående sida

hild Mårtensson och Anders Enqvist 
(suppleanter) har lyckats att inleda 
samarbetet med Nässjö Järnvägsmu-
seum som ska ta hand om tågtrafiken 
mellan Landeryd, Smålandsstenar och 
Torup under Tågdagarna 2018. Årets 
upplaga kommer att trafikeras med 
ångtåg, dieseltåg och motorvagn samt 
höjdpunkten HNJ:s ångvagn från 1888 
som ska tuffa runt på Landeryds ban-
gård. Även rälsbusstrafik Torup – Hyl-
tebruk och veteranbuss mellan Hylte-
bruk och Landeryd ingår i upplägget.

Stationshuset, som byggnadsmin-
nesförklarades på skärtorsdagen 2018, 
ska vårdas för att bevara detta för 
framtiden genom att utforma skydds-
bestämmelser, dessa utformas av Riks-
antikvarieämbetet (RAÄ). Det betyder 
att flera åtgärder ska vidtagas för att 
stationshuset återigen ska bli en pärla 
i Landeryd. LJM:s styrelsen har redan 

Rikard och Thom med präktiga djur 
mitt i maten
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Lennart, hustrun Margareta, 
sonen Per och fostersonen Getu 
befann sig 1968-69 i Etiopien, där 
Lennart arbetade för SIDA med att 
bygga skolor. Berättelsen började i 
förra numret av SOCKENBUDET.

Besök hos Kejsaren
Haile Selassi, ”lejonet av Juda”, kej-

saren som var ”chef ” i Etiopien under 
den här tiden, uttryckte flera gånger 
sin glädje och tillfredsställelse över vårt 
projekt. Jag var en gång på audiens hos 
honom tillsammans med vår svenske 
ambassadör i Addis Abeba – och fick 
då syn för sägen angående vad som 
brukade berättas – att kejsaren hade 
lejon som husdjur. Vi fick se dessa, ett 
par stora muskulösa handjur, som satt 
i närheten av oss, innanför ett kraftigt 
stängsel. Det var en gammal tradition 
som hänger ihop med Haile Selassi´s 
namn enligt koptisk tradition – lejo-
net av Juda. Det kändes onekligen lite 
kymigt, vi var inte många meter från 
de stora djuren, men inget hände 
naturligtvis.

Ute i landsorten, när kejsaren for 
på sina ”Eriksgator” så hade han mot-
satsen till sällskap, en mobil tron och 
en liten hund av obestämd ras som 
alltid var med. Vår son Per, som då var 
knappt två år, sprang vid ett kejsarbe-
sök i Awassa fram till den lilla hunden 
och började klappa den – till allmän 
förnöjelse.

Kejsaren hade för vana att slänga 
ut pengar till folk, som stod utefter 
vägarna, när han var ute och reste – 
med eller utan livvakt. Han hade dock 
ett visst antal ”elitsoldater” som sin 
personliga livvakt. Folk slöt gärna upp 
när han visade sig och ibland kunde 

man nästan gå fram till honom. Men 
missnöjet jäste under ytan. Fattigfolket 
var många - och han fick själv lida en 
fasansfull död några år efter det att vi 
dragit oss hem. Kejsaren och hela hans 
stora familj fängslades och sattes in i 
en fuktig ”slottskällare” utan mat och 
dryck och svalt ihjäl. Det var under 
kommunistupproret med Mengistu, 
som detta förfärliga dåd inträffade. 

Rapport till Sida
Vi nådde under min tid inte till mer 

än hälften av vårt mål på 3.600 klass-
rum. Min efterträdare fick ihop något 
tusental till. Men vi var väl ändå nöjda. 
Målet var ju nästan ouppnåligt. Och 
åtskilliga av våra skolor hade jämförel-
sevis god standard. De flesta var livligt 
uppskattade. De kallades ”marmorpa-
lats” – de var så påfallande annorlunda, 
jämfört med t.ex. hyddorna med euka-
lyptusvidjor och lera. Men att få fram 
lärare till många (speciellt avlägsna) 
skolor, var ett stort problem, men det 
är det ju i Sverige också! Och man kan 
ju inte hos oss använda våra skolor 
som djurstallar! Som Abdulla gjorde, 
en fantasifull bonde i Jimma. Han satte 
in sina kor i skolan, efter det att han 
väntat alltför länge på lärare som inte 
kom.

Vanor och sedvänjor varierar
Huruvida Abdullas ”skolmjölk” 

blev ett välkommet bidrag för hung-
riga elever någonstans vet vi inte. Men 
vanor och sedvänjor varierar. Och man 
får lära om.

Vid t.ex. en vanlig privat middag 

i Etiopien serveras maten, så som vi 
upplevde det, på ett jättelikt fat i mitten 
av sällskapet och man äter på ”sin 
kant”. På slutet av måltiden är det sed 
att värdinnan tar en ”grabbnäve” med 
bröd, kött och sås, hojtar ”Guscha” och 
försöker få portionen i hennes hand 
att landa hos den viktigaste gästen. 
Som då oftast duckar. Men att inte ta 
emot en Guscha är mycket oartigt och 
man tiger och sväljer – om man kan… 
Guscha betyder nämligen gåva.

Hemresan med bil
Vår hemfärd – över Röda havet – 

på en gammal fraktskuta med levande 
getter och halvmogna bananer – blev 
dramatisk. Det var varmt – närmare 
50 grader, i juli månad. Året var 1969. 
I Medina stannade vi. Där finns profe-
ten Mohammeds och hans dotter Fati-
mas gravar och dessutom en tom sar-
kofag för Jesus (då han återkommer). 
Margareta körde och vi blev stoppade. 
Regelbrott nr ett, kvinna vid ratten, ett 
”grymt sätt att skända profeten” - och 
detta i Medina – regelbrott nr två – vi 
var otrogna, ickemuslimer, och därför 
portförbjudna. Att trotsa dessa förbud 
var farligt. Vi skulle ju hem, vi hann 
inte sitta i fängelse…

Men vi kom ut och på fin asfalt 
körde vi vidare. Men asfalten tog slut 
och fortsättningen på en grusväg 
utmynnade i att vi fastnade i kvick-
sand – och stod stilla. Drivhjulen åt 
sig ner i sanden, öknen såg oändlig 

Kejsar Haile Selassi på sin mobila tron 
vid ”Eriksgatan” i Kolubi

Släktkrönikan
Text: Lennart Åhrén CDB GAD A:4
Bilder: Ur släktalbumet

Margareta tillsammans med skolbarn 
i en gammal skola i Dodoola. Plankor 
att sitta på och arbetsmaterialet i knät. 
Klassrummet= 20 kvm med 20 barn i 
tre skift, 20X3 = 60 elever per dag.

Kejsaren på skolinspektion, då tyckte 
Per, 2 år, att man måste passa på att 
presentera sig och hälsa fint – inte 
så ofta man får skaka hand med en 
kejsare”.
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´Centrala` Landerydsbor har hittills fått hämta sin post i en postbox, senast 
belägen i en lokal bakom gamla affären. I början av året fick vi ett brev från 
Postnord som meddelade att de skulle börja dela ut posten i brevlådor från och 
med den 5:e mars, dels för att postboxarna inte längre är tidsenliga och för att 
det hade varit inbrott i lokalen. Den långa vintern satte stopp för uppsättningen 
av lådställ så det har dröjt till den 16:e april innan den nya postutdelningen gick 
av stapel. Er reporter har posterat sig vid postboxarna och frågat några posthäm-
tande Landerydsbor vad de tyckte om förändringen.

Alla tillfrågade visade sig vara positiva till att kunna hämta ut posten ur en egen 
brevlåda nära hemmet. En nackdel kan vara att den nya brevlådan ska tömmas 
när man är bortrest, innan var det ju bara brevbäraren som såg hur mycket post 
det var kvar i lådan. Många nämner att de kommer sakna mötesplatsen. För det 
var ju här utanför ”posten” vi mötte andra Landerydsbor och kunde bli stående 
och prata om allt möjligt i långa stunder. Vi får helt enkelt hitta ett nytt ställe att 
träffas! 

Sista utposten i Landeryd -  
Nu har vi fått brevlådor i Landeryd! 
Text och bild: Iris van der Kruijssen Witte

ut – vad göra? Men vår 
etiopiske tolvåring löste 
problemet. Han hittade 
flata stenar och med hjälp 
av dem bakom bakhjulen 
kom vi loss och kunde 
köra vidare. Veckan efter 
var vi framme i Istambul. 
Där pajade vår växellåda, 
oturligt nog, men på en 
närliggande verkstad fick 
vi en ny och kunde fort-
sätta. Vi hade då passerat 
Damaskus med sitt myll-
rande folkliv, ”semestrat” 

några härliga dagar på den 
turkiska sydkusten, besett 

de ”frusna fallen” i Pamukkale och ätit 
fyllda paprikor i Izmir. Vi lämnade 
Mellanöstern och genom Europa gick 
resan utan problem och snart var vi 
hemma i Malmö. Med invändigt kaos 
i bilen, men med stora famnen från 
föräldrar och svärföräldrar – Vi hade 
slutfört vårt livs resa.  

Vi tackar Lennart för den här 
inblicken i hur det kan vara att jobba 
för SIDA och hoppas att i nästa 
SOCKENBUD få ännu en arbetsin-
sats berättad för oss.

Dalarö 1967. Familjen Lennart, Margareta och Per 
Åhrén på ”preparandkurs för u-världen

Kjell- Ove Lidén, Stefan Gustafsson och Gösta Persson har en pratstund utanför 
posten.

De gamla postboxarna

Första posten i den nya brevlådan.

Sista hämtning i postboxen.
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Jag, klassens ”fröken” Iris och hela 
klassen pratade först om hur eleverna 
trodde deras liv skulle se ut när de är 
25 år gamla. Sedan räknade vi ut att 
året de fyller 25 är 2035. Vi diskute-
rade om hur världen ser ut då. Vilka 
saker har förändrats? Efter det har 
eleverna skrivit ner sina tankar om 
sig själva och omvärlden, först i skriv-
häfte och sedan på datorn. På datorn 
finns stavningskontroll, så då har vi 
försökt att få bort de `röda vågorna`.  
Går man i ettan då är det viktigt att 
lyssna efter hur orden låter och vissa 
stavningsregler lär man sig senare. 

HIF
Jag har en tv. Jag spelar fotboll. Jag 

är anfallare i HIF. Det kan finnas nöt-
soppa. Det kan finnas flera träd. Det 
kan finnas ajfån14. Det kan finnas 
ajpad14.

ALBIN

Hur ska det hända när vi är 25 
år  

Hus ska vara högre och hus ska vara 
finare.  Nya djur dem ska vara högre. 
Mycket bättre bilar. Bilarna ska ha 
mycket bättre färg.  Ny mat ska vara en 
ny frukt. Ska vara en ny typ av frukt ha 
en ny smak.                     

Anna

Vi skriver om när vi är 25 år
Det finns kanske nya djur. Det finns 

kanske nya dator. Det finns kanske ny 

mat. Det finns kanske nya smycken. 
Det finns kanske nya matteböcker. 
Det finns kanske nya glassar. Det finns 
kanske skolor. Det finns kanske nya 
klockor.

Alicia

När det är 2035 och när vi är 
25

Jag kanske ska jobba som gymnastik 
lärare. Jag ska köra bil. Jag ska leka med 
mitt barn. Jag ska bo i en lägenhet. Jag 
ska ha en pojkvän. Mitt barn ska heta 
Lili. 2035 skolan kanske har förändras. 
Träd kanske har blivit större. Maten 
kanske har förändras. Husen kanske 
har blivit större.

Elsa

När jag är 25 år
Jag kanske flyttar hemifrån. Jag 

kanske bor i en stad. Jag kanske bor 
med min familj. Jag kanske får en ny 
bil. Jag kanske får ett barn. Jag kanske 
får ett jobb. Jag kanske får en pojk vän. 
Jag kanske blir en gymnastik lärare 
när jag blir stor. Jag kanske får en ny 
vän. Jag kanske blir en bättre vän. Jag 
kanske bor med min vän när jag är 25.

Evelina

Maya, Havannah och Philippa
Jag ska bo med Maya och Philippa. 

Vi ska skaffa en häst.
Havannah   

Hur jag är när jag är 25 år
Jag ska jobba som en fröken Iris. Om 

mitt barn skulle vara en pojke så skulle 

han hetta John. Om det skulle vara en 
flicka så skulle hon hetta Sigrid. På fri-
tiden ska jag titta på TV, laga mat och 
städa. Jag ska gifta med en snygg kille. 
Mobilen blir större och bättre. Dom 
kan riva ner ett hus och bygga nytt 
hus. Det kan bli ny mat. Träden kan 
bli större om dom lever kvar. Dom kan 
riva ner Landeryds skola och bygga en 
ny Landeryds skola.

Jovana

25 år
Jag vill jobba i skogen. Jag vill ha en 

katt. Jag vill ha en hund. Det kanske 
fins bättre och större datorer. Jag vill ha 
en Ferrari. Bilarna kanske är bättre.

Leo

När jag är 25 år 
Jag vill jobba med bärgare. Jag vill 

lära mej hur man kör bil. Jag undrar 
hur mitt hus kommer se ut. Jag undrar 
hur många år Greta blir.   

Max

När jag bli 25 år
Jag kanske ska jobba med frisör. 

Jag bor i ett hus. På fritiden kanske jag 
rider. Kommer jag har en familj. Mitt 
barn ska heta Emilia. Husen kanske är 
större. Skolan kanske se annorlunda ut. 
Ipad kanske är större. Klockan kanske 
har mer siffror.

Maya

HIF
Jag vill vara fotbollslärare på HIF. 

Jag vill köpa bil. Jag ska köpa dator. Jag 
vill köpa korv. Jag vill vara fröken.

Mohamad 

Jag hoppas det blir bra när jag 
är 25 år

Jag vill ha en häst. Jag vill ha en fin 
bil. Jag vill ha ett fint barn. Jag vill ha ett 
fint hus. Kanske datorerna blir större.

Philippa

Karate
När jag bli stor då ska jag vara karate 

lärare. När jag bli stor då ska jag gifta 
mej.

Yanko

Om 25 år
Text: Iris van der Kruijssen Witte
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Birgitta Holmén som här gestaltar Elin Larsdotter, mor till 
Långarydssläktens anfader Anders Jönsson.

Vår goda hembygdsförening hade sitt årsmöte i 
Långaryds församlingshem och det var extra festligt i 
år. Inte för att dagordningen var annorlunda än bruk-
ligt, men för att Släkten Åhréns hembygdsstipendium 
tilldelades Birgitta Holmén. Som ordförande i för-
eningen hade hennes protest totalt blivit nedröstad i 
styrelsen. Med klädsam rodnad fick hon alltså ta emot 
hedersbetygelsen och det ur självaste Lennart Åhréns 
hand. Applåderna var varma. 

Årsmötet konstaterade att trots de stora utgifterna 
för det nya taket på Kambostugan har föreningen en 
god ekonomi. Behövliga offentliga tillskott har gjort 
projektet möjligt utan att utarma kassan.

Nu återstår bara att skorstenen blir reparerad, så 
kan vi förhoppningsvis återigen kunna tända en mysig 
öppen brasa i den gamla, klassiska eldstaden.

Innan Åhrén fick ordet hyllades också Bent-Åke 
Andersson välförtjänt för sitt aldrig svikande praktiska 
stöd till föreningens aktiviteter genom många år. Bengt-
Åke kvitterade genom att spela till den hyllningssång 
som Åhrén med karlfeldtsk elegans hade skrivit till Bir-
gittas ära.

Hembygdsföreningens årsmöte 19 mars 2018
Text: Jens Bøggild    Hyllningsvers: Lennart Åhrén Bild: Lennart Borg

Melodi : Skånska slott och herresäten.

Se lampan den lyser i Gallagårds fönster
därinne nå´t sker enligt sedvanligt mönster
Birgitta hon jobbar som vanligt i kväll
med uppgifter många – i sitt citadell.

Som kändis i socknen hon vet nog sitt värde
och platsar förvisso rätt väl bland de lärde
dock aldrig en endaste skrytsamhetsknäpp
har kommit – det tror vi – ifrån hennes läpp.

Artikelförfattare är bland de många
och bra epitet, för att i henne fånga
en flyhänt, begåvad och flitig skribent
som gärna berättar om allt vad som hänt.

Ett plågoris kanske som dekorationer
och julgröt med rim, gamla släkttraditioner,
men släktforskarresan som gick på turné
för Långarydssläkten blev allt en succé.

När Långaryds Marknad kom upp på tapeten
och Solgläntan räddats utav en enveten
skribent med kollegor som aldrig gav upp,
och ändå så blev det ej alls någon kupp.

Historiska blickar tillbaka i tiden
hon gärna drar fram när som tiden är liden
och skeenden har blivit minnen för gott 
och genom Birgitta vi många har fått.

Vår hembygdsförenings förnäma annaler
har fått sina alster från många kanaler,
Birgitta har mångårigt tjänat vår bygd
i ordförargärning, som blivit en dygd.

Ett gränslöst intresse hon har för kulturen
och drar gärna nyfiket ut i naturen
med god tradition och med känsla för arv
hon minns sina fäder med plog och med harv.

När Solbritt Birgitta sig tittar tillbaka
hon kan nog sitt dopnamn med fördel bejaka
för solsken och glädje hon sprider omkring
det smittar – och kostar ju just ingenting.
Vårt hembygdsstipendium nu vill vi ge dig
förvisso förtjänt kan vi alla nog se dig.
Vi önskar dig lycka för kommande år
med välförtjänt hälsa – och kärnfriska tår…!

Lennart Åhrén, Södra Åkershult och Lund.
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Bilder från vårens fritidsgårdar 
Foto: Lennart Borg
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Ovan: Bilder från vårens fritidsgårdar 
Foto: Lennart Borg
Nedan: Från körens Gloria - konsert
Foto: Karina Johansson
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Nyarpsläger 2018
Text: Anna Roos Bild: Lennart Borg

Att gå igenom bilder från de senaste fem årens Nyarpsläger väcker längtan 
och sug efter läger. Den  nygamla traditionen med att låta tältlägret vid Nyarps 
bygdegård få avsluta sommarlovet har blivit något att se fram emot för både barn, 
ungdomar och föräldrar.

Kanotpaddling, såpafotboll, lägerbål, fiske, hänga med kompisar, tävla i back-
stapling med sig själv på toppen, pyssel, mys och mycket mer ryms i de knappa 
två dygnen.

Lägret anordnas av Långaryd-Landeryd i Samverkan av ideella krafter; för-
äldrar, ungdomsledare och en och annan gammal lägerräv. Vill du vara med och 
skapa minnen och lägermagi för våra barn och ungdomar? Välkommen med i 
gänget. 

Vill du att ditt barn ska få en härlig avslutning på sommarlovet, utmaningar 
och fina minnen? Anmäl ditt barn eller hela familjen att vara med! 

Anmälan och frågor skickas till roos_patrik@yahoo.se

FAKTA:
• Lägret startar med tältresning kl 17 den 10 augusti och avslutas 

den 12 augusti.
• Vi sover i tält och äter mat i mattält utomhus.
• Lägret vänder sig till hela familjen, barn och ungdomar som kan 

sova själva är välkomna utan föräldrar.
• Vi behöver hjälp i olika aktiviteter av föräldrar eller andra frivil-

liga krafter med att fixa frukost mm. Vill du hjälpa till, hör gärna 
av dig!

• Läger är roligt och skapar oförglömliga minnen.
• Läger funkar i alla väder!
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I vårt gårdsmuseum har vi ett 
bockhorn som går att spela på.

När vi skulle gå Nissadalsvand-
ringen tänkte jag ha detta som sig-
nalhorn för samling. Men det var 
mycket svårt att blåsa en ren ton i det. 
Så för att inte störa gick jag ner i käl-
laren för att öva. När jag satt där och 
övade sprang Lilly runt huset och 
undrade var kattorna slogs någon-
stans.

En kall dag i februari skulle vi åka på maskinutställning i Skåne. Erik Sund-
kvist Hyltegård körde med sin gamla grå två-dörrars PV. Jag steg på först och 
satte mig i baksätet, för sedan skulle Thore Nilsson Godhult stiga på. Det var 
dålig värme i bilen och till baksätet kom då rakt ingen värme, så jag frös på 
vägen ner. 

Men när vi skulle åka hem gick jag lite efter, med hopp om att Thore skulle 
sätta sig i baksätet. Det gick fint, Thore hoppade snabbt in i baksätet.

Men det var bara oturen, för där framme drog det från fönstret, så där var 
minst lika kallt.

Ett par dagar senare träffade jag Thore som sa – ”Du det var en kall bil vi åkte 
i, jag frös så hemskt på vägen ner, men så när vi skulle åka hem tänkte jag att nu 
ska jag sno på så jag kommer först och kan sätta mig i baksätet”.

SOCKENBUDET gratulerar klass 4, Landeryds skola
Text: Anna Roos Bild: Junita Johansson och Ricky Burton

SOCKENBUDET gratulerar!
Schackfyran är en rikstäckande täv-

ling för fjärdeklassare där alla ska få 
vara med. Representanter från klub-
bar och distrikt besöker skolor och 
informerar om grunderna i schack och 
Schackfyran.

För deltagande klasser i Hylte bör-
jade tävlingen med kvalspel mot övriga 
skolor i kommunen där de tre högst 
placerade lagen gick vidare till läns-
finalen. Från länsfinalen går sedan 7 
klasser vidare till den stora Riksfinalen 
i Västerås.

I det kommunala kvalspelet place-
rade sig Landeryd som etta endast tre 
poäng före Kinnareds skola. På tredje-
plats kom Unnaryds skola. I länsfina-
len som avgjordes i Halmstad 14 april 
deltog 20 skolor och totalt 326 elever. 
Återigen skiljde det bara tre poäng 
mellan skolorna. Kinnareds skola kom 
sexa och Landeryd på plats sju. Båda 
lagen lyckades därmed att kvalificera 
sig till den stora Riksfinalen i Västerås 
2 juni!

Schackfyran har också en indivi-
duell uppföljning som kallas Schack 4 
Mästaren. Sex elever från Landeryds 
skola lyckades ta 11 poäng eller mer 
och blev därmed inbjudna till den 
länsfinalen för Schack 4 Mästaren; 
Olle Johansson, Algot Kjeller, Oskar 
Ingvarsson, Hampus Robertsson, 
Nemanja  Pavlovic och Alfred Gustavs-
son. Den 10 maj intog förväntansfulla 
spelare Hotell Tylösand som stod som 
värd för tävlingen. Efter fem spän-
nande ronder och när poängen sum-
merats hade Landeryds deltagare pla-
cerat sig på platserna 3, 7, 7, 25, 34 och 
64. En fantastisk bra insats av alla del-
tagare. Olle, Algot, Oskar och Hampus 
kvalificerade sig till riksfinalen i Ron-
neby 30 juni.

Vi önskar alla tävlande lycka till den 
2 juni i Västerås och den 30 juni i Ron-
neby!

Bertil minns...
Text: Bertil Holmén Bild: Lennart Borg

SOCKENBUDETS 
redaktion önskar alla 
våra annonsörer och 

läsare en skön sommar!



Förra årets föreläsningsserie med tema hållbar mat var 
så välbesökt och givande att vi fortsätter i år igen, men 
med alla aktiviteter samlade under en intensiv vecka! 
Varmt välkomna att delta. Som vanligt är konceptet 
kunskap, mat och samtal på alla träffarna. 
   Sommarhälsningar från Lova och Jessica

Döende jordar
Bäckhästen - måndag kl 17:00
Naturgeografen Gusten Brodin ger oss en introduktionsföreläsning 
på temat jordhälsa och livsmedelsproduktion. 95% av allt vi äter 
kommer från jordbruket. Om vi fortsätter med de dominerande 
jordbruksmetoder vi använder idag kommer vi bara kunna få skördar 
i 60 år till, sen kommer odlingsjorden vara eroderad eller död. Hur har 
denna situation uppkommit? Vad görs redan och hur kan vi påverka? 
Och vad händer om vi inte gör något? 

Jordiga fotavtryck
Bäckhästen - tisdag kl 11:00
Biologen Vidar Brodin håller en workshop i två delar där vi fördjupar 
oss i en jord för mat, klimat och hållbarhet. Vi börjar med att gräva 
där vi står. Vi går ut och gör spadtest och kollar på jordens rötter, 
struktur och småkryp, som tillsammans formar ekosystemet i jorden. 
Efter lunch ser vi vidare på fotavtryck - hur mycket mark används 
egentligen för att odla bröd, äpplen, ost och kaffe för var och en av 
oss? Eller omvänt, hur mycket mark behövs om du skulle vilja odla 
maten själv i stället? 

Relationsmat & Lokal Lunch 
Stedsans in the woods - onsdag kl 11:00
Vad är relationsmat och varför är det viktigt? Idag är maten för 
många anonym och inköpt på en supermarket. Ofta är det omöjligt 
att veta av vem och hur maten är producerad. Som konsument kan 
det vara svårt att hitta lokala alternativ, och producenter har i 
sin tur svårt att nå ut till med sina varor utan dyra mellanhänder. 
Relationsmat som begrepp har poppat upp i ett försök att minska det 
här glappet. Vi diskuterar begreppet över en lokal lunch, tillagad 
utomhus på Stedsans in the Woods. 

Mat är politik 
Hylteberg Åbygget - torsdag kl 11:00
Genom att välja vad du lägger på tallriken påverkar du både globalt 
och lokalt. Under denna interaktiva föreläsning med biologen Jessica 
Johansson reder vi ut varför det är viktigt att göra medvetna 
val och vilka positiva och negativa konsekvenser dina matval kan 
ha för både dig och miljön. Efter föreläsningen äter vi tillsammans, 
diskuterar och sedan finns möjlighet att titta på Åbyggets 
täckodlingar av grönsaker. 

Studiebesök på kyrkybygård 
Slättåkra - lördag kl 10:00
På Kyrkbygård har vi som målsättning att återskapa landskap, 
ekosystemprocesser och jord genom att driva ett lönsamt och 
hållbart jordbruk. Grunden är att efterlikna naturliga ekosystem, 
inte plöja och inte överbeta marken. Det ger ett jordbruk som ser 
väldigt annorlunda ut. Regenerativt jordbruk är ett system av 
principer som ökar den biologiska mångfalden, återskapar bördig 
jord och förstärker ekosystemtjänster. Följ med på en vandring där 
vi beskriver hur vår omställningsprocess ser ut. 

Hållbart knytkalas i Bäck 
Bäckhästen - söndag kl 18:00
Vi avslutar vår temavecka med ett hållbart knytkalas! Ta med dig 
din bästa hållbara maträtt (obs! endast vegetariskt då Bäckhästens 
är en vegetarisk restaurang) och fira med oss. Nätverka med andra 
som är intresserade av hållbar mat och få en sammanfattning om 
vad vi lärt oss under veckan. Alla välkomna, men begränsat antal 
platser så anmäl dig i god tid! Har du något hemlagat/hemodlat du 
vill sälja eller byta är det fritt fram att ta med denna kväll.

Temavecka 2-8 juli: Hållbar mat
60 skördar kvar 

Alla träffar kostar 60 kr och då ingår mat. Anmälan och mer info finns på backhasten.se/cafeplanet



Hemmasonen spelar nytt

Spirituellt och vilande från 
Andernas sluttningar

Säsongsavslutning med ett 
fasligt drag

Skönsång på snedden från 
Dalarna

 Bonadsmuseum
      Museum för berättande folkkonst
                                  Museum of narrative folk art

i Unnaryds Hembygdspark   •   Öppet: tisdag till lördag 11–17 & söndag 14–17

Juni & juli: 
Torsdagar 14:00 Skaparverkstad
Workshops i tovning, skarvsöm, äggtempera mm för både stora och små. 

Torsdagar 19:00 Petter bjuder till musikaliska äventyr! 
Intima och kittlande konserter tillsammans med artisterna:

28:e juni  Kristoffer Kabell
5:e juli  Ellinor Brolin
19:e juli  Minük
26:e juli  Ale Möller trio

11 juli   Unnarydsdagen 
Torgdag och aktiviteter i parken: servering, guidning, workshops. 
  Musikteater: Amerikaresan del 2
  Konstbuss ”Artvan”: en mobil skaparverkstad för barn

28 juli  Bolmendagen Aktiviteter runt hela sjön Bolmen

Augusti: 
Torsdagar 14:00 Kulturdagar
Skaparverkstad plus musik och teater för stora och små. 

2 aug 16:00  Musikföreställning ” Indianflickan”
  med Ann-Louise Liljedahl

9 aug 16:00  Barnmusikteater ”Trolska polska”
16 aug 18:00  Teaterföreställning  ”Rasmus på luffen” 
  av Astrid Lindgren (Arr. Hembygdsförbund)

4 augusti 14:00 Spelmansstämma 

   Sommarkurser 2018
25–28 juni Bonadsmålarkurs 1  
Berätta och måla i traditionell äggtempera // Course for 
traditional tempera paintings   Vernissage 28 juni 18:00

24–26 juli Bonadsmålarkurs 2
Berätta och måla i traditionell äggtempera // Course for traditional tempera 
paintings  // Vernissage 28 juli (Bolmendagen)

25–28 juli Karvning av trärelief
Snida din egen bonadsrelief i trä // Course in cutting wood relief

28 juli–1 aug Kostymmåleri 
Måla en kostymdocka i naturlig storlek inspirerad av figurerna från bonader //
Costume painting workshop

28 juli–4 aug Skulptur workshop 
Trä som uttrycksform // Make sculptures in wood inspired by bonad paintings   
Vernissage 4 augusti 14:00

28 juli–4 aug Kulissmåleri
Var med och måla en scenkuliss // Course for panel paintings as scenic framework 
for theatrical use  // Vernissage 4 augusti 14:00

Mer information om kurser, sommarens 
program, bokning av guidning och fler öppettider 

www.bonadsmuseum.se

TÅGDAGARNA I LANDERYD 
3-4 SEPTEMBER 2016 

Då blir det åka av! 

Kom och åk veterantåg!
Utställningar, matserveringar och underhållning i olika former.

Välkommen till Landeryd!

www.tagdagarna.se

TÅGDAGARNA I LANDERYD 
1-2 SEPTEMBER 2018 

TORUP

KINNARED

LANDERYD SMÅLANDSSTENAR

HYLTEBRUK RYDÖBRUK



 

Afterwork every Friday! ALL YOU CAN EAT AUTHENTIC MEXICAN TACOS with BOTTEMLESS DRINKS 

– Escondido Fizz, Bloody Maria, beer and wine for 450kr. For menu, details and reservations, visit 

www.charlottenlund.com/tacos  ¡Bienvenidos a la Fiesta!

  

info@charlottenlund.com · www.charlottenlund.com · +4637146057 · Hotel · Restaurant · Conferences · Events · Weddings 

Handmade corn tacos carefully prepared Ensenada style!  We cater to vegan and gluten free diets. 

butikpaletti.se

Öppettider Unnaryd:
Ons-fre 13-18, lör 11-14
(v. 28-33: mån-fre 11-18, lör 11-14) 

HANDLA MED HJÄRTAT, FÖR HELA FAMILJEN!

Följ oss på Instagram: 
butikpaletti

VARMT VÄLKOMNA / WARM WELCOME! 
Röda Längan, Torget 4, Unnaryd
 

Paletti Feelgood erbjuder härliga behandlingar!

Vi arbetar främst med Maria Åkerberg, svensk 
ekologisk hudvård från Frillesås. 
Läs mer på www.butikpaletti.se/feelgood



Bäckhästens bageri & café

18.00-20.00

GRATIS
   inträde

i glashuset
TURISTA TURISTA

����� � H�l��
NATIONALDAGEN

6 juni 2018

Turista hemma och upptäck, förundras och 
njut av ditt Hylte! Ladda ner karta med
besöksmål på hylte.se

Bolmen

Byholma

Skeen

Bolmstad

Angelstad

B O L M E NOdensjö

Önnekvarn

Tiraholm

Sunnaryd

Kårehamn

Slättahult

Tallberga

Ås

Svanaholm
Slättö

Tannåker

N

Lida

Jonsboda

Dannässkola

Dannäs

Hov

Bolmsö 
Kyrkby

Bök
kullen

Unnaryd

Slätteryd Pers-
torp

Vi reserverar oss för ändringar i programmet.

Bolmendagen 28 juli

Aktiviteter runt 
hela sjön Bolmen

Activities around
lake Bolmen

Samordnare: 
Bolmens 
fiskevårds-
område

Program finns på 
www.bolmensweden.com

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

Nu planerar vi för nummer 26 av 
SOCKENBUDET!

Vill du skriva, annonsera, publicera en bild eller tacka 
någon i nästa nummer av SOCKENBUDET behöver vi ditt 
material senast 15 juli.  
Maila till sockenbudet@langaryd.nu



K. AXELSSONS EL AB
    

Utför alla slags elinstallationer. 
Försäljning av kapitalvaror
    

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

Fax 0371-461 81
Mail  kjellaxelsson@swipnet.se

Tak- och fasadtvätt, 
trädgårdstjänster och liftuthyrning

Din brasbutik på landet - med utställning    
Braskaminer         Frimurning        Skorstenar   

 Prästgårdsvägen 4  i Unnaryd    |   076 12 72 510   |   info@kaminatelje.se
www.kaminatelje.se

holger’s
mureri

Hillebrovägen 3
314 94 Landeryd

072 55 08 649
holgas@spray.se

www.holgersmureri.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

Cecilias Skafferi
  Välkomna till mitt SOMMARCAFE 

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

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

systrarnaikoket@hotmail.com

Systrarna i köket

        Vi har blommorna 
och pyntet 

för att få höstkänsla
Välkomna!

Följ oss på facebook

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

Höstmys i butiken!!

        Nu närmar sig hösten

        

SOCKENBUDET-sponsor: 
ESSKÅ-metall, Landeryd

Följ oss på facebook 
och instagram

2016

SOCKENBUDET-sponsor: 

Länsförsäkringar

Bygg Johan

LUNDBERGS

BUSSAR FÖR ALLA TILLFÄLLEN

Mattias Lundberg
tel. 0371 - 460 00

epost. kontakt@lundbergstaxi.se
Följ oss på Facebook:

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

systrarnaikoket@hotmail.com
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för att få höstkänsla
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Unnarydsdagen
En hel dag med 
marknad, upplevelser, 
prova-på, barnaktivi-
teter, musik och teater 
från morgon till kväll. 
Håll utkik efter vårt 
programblad!  
www.unnaryd.com

11 juli 2018

Välkommen till 
vår nya fräscha 
butik i Unnaryd.
Du hittar oss på 
Myntgatan 6 
(samma hus som 
Unnaryds El & Lantman).

Öppettider: 
Fredagar 13 - 18

0371-60339
0709-545 190

kontakt@unnarydsrtv.se

Din lokala 
teknikexpert

Sedan 1986

 Bonadsmuseum
      Museum för berättande folkkonst
                                  Museum of narrative folk art

i Unnaryds Hembygdspark   •   Öppet: tisdag till lördag 11–17 & söndag 14–17

Juni & juli: 
Torsdagar 14:00 Skaparverkstad
Workshops i tovning, skarvsöm, äggtempera mm för både stora och små. 

Torsdagar 19:00 Petter bjuder till musikaliska äventyr! 
Intima och kittlande konserter tillsammans med artisterna:

28:e juni  Kristoffer Kabell
5:e juli  Ellinor Brolin
19:e juli  Minük
26:e juli  Ale Möller trio

11 juli   Unnarydsdagen 
Torgdag och aktiviteter i parken: servering, guidning, workshops. 
  Musikteater: Amerikaresan del 2
  Konstbuss ”Artvan”: en mobil skaparverkstad för barn

28 juli  Bolmendagen Aktiviteter runt hela sjön Bolmen

Augusti: 
Torsdagar 14:00 Kulturdagar
Skaparverkstad plus musik och teater för stora och små. 

2 aug 16:00  Musikföreställning ” Indianflickan”
  med Ann-Louise Liljedahl

9 aug 16:00  Barnmusikteater ”Trolska polska”
16 aug 18:00  Teaterföreställning  ”Rasmus på luffen” 
  av Astrid Lindgren (Arr. Hembygdsförbund)

4 augusti 14:00 Spelmansstämma 

   Sommarkurser 2018
25–28 juni Bonadsmålarkurs 1  
Berätta och måla i traditionell äggtempera // Course for 
traditional tempera paintings   Vernissage 28 juni 18:00

24–26 juli Bonadsmålarkurs 2
Berätta och måla i traditionell äggtempera // Course for traditional tempera 
paintings  // Vernissage 28 juli (Bolmendagen)

25–28 juli Karvning av trärelief
Snida din egen bonadsrelief i trä // Course in cutting wood relief

28 juli–1 aug Kostymmåleri 
Måla en kostymdocka i naturlig storlek inspirerad av figurerna från bonader //
Costume painting workshop

28 juli–4 aug Skulptur workshop 
Trä som uttrycksform // Make sculptures in wood inspired by bonad paintings   
Vernissage 4 augusti 14:00

28 juli–4 aug Kulissmåleri
Var med och måla en scenkuliss // Course for panel paintings as scenic framework 
for theatrical use  // Vernissage 4 augusti 14:00

Mer information om kurser, sommarens 
program, bokning av guidning och fler öppettider 

www.bonadsmuseum.se

 

Afterwork every Friday! ALL YOU CAN EAT AUTHENTIC MEXICAN TACOS with BOTTEMLESS DRINKS 

– Escondido Fizz, Bloody Maria, beer and wine for 450kr. For menu, details and reservations, visit 

www.charlottenlund.com/tacos  ¡Bienvenidos a la Fiesta!

  

info@charlottenlund.com · www.charlottenlund.com · +4637146057 · Hotel · Restaurant · Conferences · Events · Weddings 

Handmade corn tacos carefully prepared Ensenada style!  We cater to vegan and gluten free diets. 

 
 
 

INSJÖFISKE • GÅRDSBUTIK • RÖKERI
FISKRESTAURANG •HOTELL • GLASSBAR

Njut av mathantverk vid Bolmen

PROGRAM 
2018

APRIL 
Gårdsbutik: tors–fre: 10–18, lör–sön: 10–16 
Fiskrestaurang: Söndag 12–16 

MAJ 
Gårdsbutik: tors–fre: 10–18, lör–sön: 10–16  
Fiskrestaurang:  
6/5, 10–13/5, 19–20/5, 26–27/5: 12–18 
12/5 BONNAAUKTION start kl. 10.00 
Auktion av möbler, bruksföremål, porslin, glas, böcker mm 

JUNI
Gårdsbutik: dagligen 10–18 
Fiskrestaurang: lör–sön även 6/6: 12–16  
fr.o.m. 23/6 dagligen: 12–20 
6/6 TURISTA HEMMA I HYLTE 12–16 
Öppet hus på den nya Forskningsstationen. Räddningstjänsten visar 
upp sin verksamhet. Antikvärdering: Halmstads auktionskammare 
värderar två av dina föremål. Visning av hotellet.

23 & 24/6 FRILUFTSTEATER  
”Attentatet på Tiraholm”
Årets uppsättning av lustspelet på gården, av Totte Ljunggren och 
med IOGT-NTO. Spelas kl. 14.00 och 18.00  
Biljetter: www.kulturbiljetter.se

30/6 Pubkväll: Fatboys och Reine 
De är tillbaka! 5 goa gubbar som lirar ’Good old rock n’roll’. 
En 3-rätters middag serveras från kl. 18.30 inkl. entré 425:- (endast entré 100:- efter kl 21.00)

JULI
Gårdsbutik: dagligen 10–18 
Fiskrestaurang: dagligen 12–20 
1/7 FRILUFTSTEATER  
”Attentatet på Tiraholm”
Årets uppsättning av lustspelet på gården, av Totte Ljunggren och 
med IOGT-NTO. Spelas kl 14.00 och 18.00  
Biljetter: www.kulturbiljetter.se

6/7 PUBKVÄLL: Nü Fiona & Fågelvägen
Unnaryds musikscen blomstrar! Ögon väts och takter stampas när  
Nü Fiona inleder kvällen och Fågelvägens medryckande musik 
lämnar ingen oberörd. De urskickliga musikerna utlovar även någon 
skön cover framåt kvällen.  
En 3-rätters middag serveras från kl. 18.30 inkl. entré 425:- (endast entré 100:- efter kl. 21.00) 

13/7 PUBKVÄLL: Driftwood Company 
Populära Unnarydsbandet dansar med ena foten i folkmusikalisk 
tradition där influenser från världens alla hörn möts. Den andra foten 
stampar till en stadig takt eller leker en böljande vals. 
En 3-rätters middag serveras från kl. 18.30 inkl. Entré 425:- (endast entré 100:- efter kl 21.00)

29/7 BOLMENDAGEN 
Aktiviteter runt hela sjön. På Tiraholm: Marknad med lokala hant-
verkare - Demonstration av fileing och fiskrensning - Tjärbränning - 
Öppet hus på forskningsstationen. Se www.tiraholm.se för mer info.

AUGUSTI 
Gårdsbutik: 1–26/8 dagligen: 10–18  
Fiskrestaurang: 1–12/8 dagligen: 12–20,  
13–26/8 dagligen: 12–18 
10/8 KRÄFTSKIVA OCH ALLSÅNG 
Peter Åkerström med rötter i Möllekvarn underhåller tillsammans med 
er. Gamla kända melodier, en hel del Cornelis och Taube, ger en 
trevlig augustikväll med mat och musik. En läcker fisk och kräftbuffé 
dukas upp kl. 19.00 För dig som bara vill vara med och sjunga är du 
välkommen efter kl. 21.00.      475:- 

SEPTEMBER 
Gårdsbutik: tors–fre 10–18, lör–sön 10–16  
Fiskrestaurang: lör–sön 12–16 

OKTOBER 
Gårdsbutik: tors–fre 10–17, lör 10–14 

NOVEMBER 
Gårdsbutik: tors–fre 10–17, lör 10–14 
10/11 MÅRTEN GÖS - FISKFONDUE OCH TRUBADUR
Fr. kl. 18: Fondue på insjöfisk ackompanjerad av finstämd gitarr- 
musik! Gös, gädda, lake, regnbåge, allsköns grönsaker, med tillbehör 
och passande drycker. Peter Åkerström spelar egna visor och lite 
sköna country-, jazz-, blues- & bluegrasscovers.  475:- 

11/11 MÅRTEN GÖS - FARS DAG 
Kl. 12–18: Fira pappa med en rejäl 3-rätters Gösamiddag med 
höstliga inslag.   425:- 

DECEMBER 
Gårdsbutik: tors–fre 10–17, lör 10–14  
Även 17–23 december 
24/11–9/12 JULBORD 
Ett helt unikt julbord med över 40 rätter på insjöfisk och  
viltdelikatesser från traktens skogar dukas upp på lördagar fr. kl. 18 
och söndagar fr. kl. 13.   575:-

Mer information på

www.tiraholm.se
www.facebook.com/tiraholm   Ändringar kan förekomma.

GÅRDSBUTIKEN ÄR ÖPPEN 
22 mars – 27 maj  tors–fre  10.00–18.00 
 lör–sön  10.00–16.00 
31 maj – 26 aug  dagligen 10.00–18.00
30 aug – 30 sept  tors–fre  10.00–18.00
 lör–sön  10.00–16.00
4 okt – 29 dec  tors–fre  10.00–17.00
 lör  10.00–14.00

TIRAHOLMS FISK är ett  
familjeföretag vid Bolmens 
västra strand, där Småland 
möter Halland. 
Huvudsysselsättningen är 
yrkesfiske i Bolmen efter gös, 
gädda, ål, sik m.fl. 

REGNBÅGSLAX odlas i kassar 
ett par hundra meter utanför 
den egna bryggan.
SJÖNS DELIKATESSER,  
tillagade efter egna recept, 
kan avnjutas i gårdens fisk- 
restaurang. 

I GÅRDSBUTIKEN saluförs 
rökt, gravad, inlagd och färsk 
insjöfisk.
UNDER 2018 öppnar vi hotell- 
och konferensanläggning och 
ser framemot att få vara din 
värd.

FISKRESTAURANGEN ÄR ÖPPEN 
1 april – 6 maj  sön  12.00–16.00 
10 maj – 17 juni  lör–sön  12.00–18.00
23 juni – 12 aug  dagligen 12.00–20.00
13 – 26 aug  dagligen  12.00–18.00 
1 – 30 sept  lör–sön  12.00–16.00 

Fars dag 11 november & Julbord i december!

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

FISKBILEN
•Unnaryds torg onsdagar 
14/3, 11/4, 9/5, 13/6, 11/7, 
8/8, 12/9, 10/10, 14/11, 12/12
•Halmstad ”Bondens egen 
marknad” lördagar  
19/5, 2/6, 16/6, 11/8, 25/8, 
8/9, 22/9, 6/10, 16/12 
•Hyltebruk vid G:a hallen  
tors 29/3, tors 21/6, fre 21/12 
•Burseryds lantmän  
fredagar 23/3, 27/4, 25/5
Höstens datum se hemsida
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DEKORATIONER, 
PRESENTER OCH 
SHABBY CHIC

Gillar oss på facebook

Kerstin och Susen Thom
Södra Ekeryd Dahlsbo

tel. 0725500077

Vi har
blommorna och jorden

för din balkonglåda och trädgård.
Välkomna!

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

Storgatan 6, Hyltebruk
Tel: 0345-10114  •  www.olandersblommor.se

Följ oss på facebook: Olanders-blommor-ting

 Nu är sommaren på väg

Storgatan 6. Hyltebruk 
Tel 0345-101 14 · www.olandersblommor.se 

Följ oss på FAcebook: Olanders-blommor-ting

Vi har blommorna och jorden 
för din balkonglåda och trädgård

Välkomna!
Öppet: Måndag-Fredag kl. 9-18 · Lördag kl. 9-14 · Söndag stängt

Nu kan du följa oss på 
Facebook och Instagram!

i Hylte 2015i Hylte 2016

Nu är sommaren på väg!UnnaRum
Inredning • Hantverk • Kuriosa

Långholmens Café

Café • Bar • Restaurang
Café ° Bar ° Restaurang 

Långholmens Café
Torget 8, 310 83 Unnaryd

Caféet drivs av Unnarum AB

tel: 0371 - 603 36
unnarum@unnarum.se

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

GPS-koordinater:
Latitud 56.9547077 
Longitud 13.5291869

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

Café • Bar • Restaurang
Café ° Bar ° Restaurang 

Långholmens Café
Torget 8, 310 83 Unnaryd

Caféet drivs av Unnarum AB

tel: 0371 - 603 36
unnarum@unnarum.se

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

GPS-koordinater:
Latitud 56.9547077 
Longitud 13.5291869

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

Denna sommar introducerar vi årets nyhet 
VILDMARKSSAFARI

Följ med ut på en spännande tur i den svenska vildmarken, lär 
dig mer om djur och människors liv i skogen och förhoppnings-

vis få se vilt! Läs mer på vår hemsida och sociala medier.

I vår BUTIK hittar du massor med inredningsdetaljer, hantverk 
och kuriosa. För öppettider se hemsidan!

Boka rom-provning på Långholmens Café o Bar 
lördagen den 26e augusti.

Begränsad antal platser, så passa på att boka din plats nu!
För övrig information se vår Facebook-sida eller hemsidan.

Varmt välkomna önskar fam. Hägglund

www.unnarum.se         
www.facebook.com/UnnaRum

Nu blir det åka av! 

www.tagdagarna.se

TORUP

KINNARED

LANDERYD SMÅLANDSSTENAR

HYLTEBRUK BURSERYD 

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

upplevelser och underhållning.

TÅGDAGARNA I LANDERYD 
2 - 3 SEPTEMBER 2017

Veterantågtrafiken INSTÄLLD 
Övriga orters evenemang fortgår planenligt i 
Torup, Kinnared och Smålandsstenar.

www.pcel.se

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

Betala 200 kr till BG: 5400-3819,
så får du 4 nr/år hem i postlådan.

Meddela redaktionen ditt
namn och adress.

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



lansforsakringar.se

Teckna din bilförsäkring direkt på lansforsakringar.se/bil  
så får du 10 procent rabatt på premien. Välkommen till ett  

halländskt försäkringsbolag som bryr sig - på riktigt!

RABATT



Som fristående sparbank

har vi en stark lokal närvaro  
har vi en hög och personlig servicegrad  
återinvesteras vårt överskott i bygden  
har vi inga externa aktieägare som kräver 
avkastning på sina pengar
har vi tillgång till ett internationellt 
nätverk av service och tjänster

Bygdens bank  

Därmed kan vi idag och för lång tid framöver vara den bästa    

sedan 1874.

banken för bygdens invånare, företag och föreningar!
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Präster
kyrkoherde
Bo Lindbladh..........................0345–197 41, mobil: 070 555 27 57
e-post: bo.lindbladh@svenskakyrkan.se
komminister i Långaryd
Mia Schulz Wigelsbo..........0371–460 01, mobil: 076 787 00 66
e-post: maria.schulz.wigelsbo@svenskakyrkan.se
hemtelefon: 0371–470 09
komminister i Unnaryd och Femsjö
Sandra Schlegel.....................0371–600 52, mobil: 072 450 16 38
e-post: sandra.m.schlegel@svenskakyrkan.se

Diakoni
diakon
Anna-Karin Samuelsson....0371–461 15, mobil: 072 238 20 23
e-post: anna-karin.samuelsson@svenskakyrkan.se
diakoniassistent
Pär Petersson................................................................0345–197 44
e-post: par.petersson@svenskakyrkan.se
integrationssamordnare
Ingemar Lund................................................telefon: 0345–197 52
e-post: ingemar.lund@svenskakyrkan.se

kyrkomusiker
kyrkomusiker i Femsjö
Kristina Lindstén.........................................................0345–197 47
e-post: kristina.lindsten@svenskakyrkan.se
kyrkomusiker i Hyltebruk
Susanne Hirell..............................................................0345–197 45
e-post: susanne.hirell@svenskakyrkan.se
kyrkomusiker i Långaryd
Regina Burton..............................................................0371–460 10
e-post: regina.burton@svenskakyrkan.se
kyrkomusiker i Unnaryd
Camilla Ruud................................................................0371-601 42
e-post: camilla.ruud@svenskakyrkan.se

PastorsexPeDitionen
kyrkokamrer
Eva Liwenius.............................................................0345–197 43
e-post: eva.liwenius@svenskakyrkan.se
förvaltningsassistent
Lotta Nykvist.............................................................0345–197 39
e-post: ann-charlotte.nykvist@svenskakyrkan.se

Vaktmästare
arbetsledande vaktmästare
Olivia Roman................................................................0345–197 35
e-post: olivia.roman@svenskakyrkan.se

Barn och unga
församlingspedagog och informatör
Petter Bäckman...................0345–197 42, mobil: 070 290 75 89
e-post: petter.backman@svenskakyrkan.se
församlingsassistent
Pia Johansson...............................................................0345–197 46
e-post: pia.c.johansson@svenskakyrkan.se
församlingsassistent
Otilia Grahn...................................................................0345–197 31
e-post: otilia.grahn@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
fakturaadress: Hyltebruks pastorat, Fack 77801652, Box 
15018, 750 15 Uppsala
hemsida: svenskakyrkan.se/hyltebruk

Långaryds församlingshem
Stallvägen 12, 314 92 Långaryd, tel. 0371–461 01

Unnaryds församlingshem
Norra vägen 1, 314 51 Unnaryd, tel 0371–601 23

Femsjö församlingshem, tel 0345-197 55
Färgaryds sockenstuga, tel 0345-19754
Jälluntofta församlingshem, tel 0371-720 70
Hyltebruks församlingshem, tel 0345-197 56
Landeryds församlingshem, tel 0371-401 50

Senapskornet delas ut till alla hushåll i Hyltebruks pastorat. Undrar du över något eller har synpunkter och idéer kan du 
vända dig till: Bo Lindbladh, ansvarig utgivare för Senapskornet.

Nu tar många av våra grupper, körer och verksamheter 
sommarlov, men...

...varmt välkomna tillbaka i augusti!

På vår hemsida svenskakyrkan.se/hyltebruk kommer du i god tid 
kunna se när just din favoritgrupp börjar igen efter sommaruppehållet.

Så njut av sommaren i lugn och ro och samla kraft för en ny 
spännande höst!

Nästa nummer av 
Senapskornet kommer i 
månadsskiftet augusti - 
september.

Bilder och annat material 
skickas till Lotta Nykvist 
senast 15 juli.
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Ny kyrkomusiker i Unnaryd – 
Camilla Ruud presenterar sig!
I skrivande stund sitter jag i solen med nybakad 
surdegsbulle och en god kopp kaffe. Jag fullkomligt 
älskar denna årstid. När man kan sitta ute och äta sin 
måltider. Jag har sedan 1 mars jobbat som kyrkomusiker 
i Unnaryds och trivs jättebra. Att leda kör, spela och 
sjunga är det bästa jobb man kan ha. Träffa människor 
i spridda åldrar i både glädje och sorg, att förmedla ett 
gott budskap.

Jag heter Camilla Ruud är 47 år och bor tillsammans 
med Mattias Sääf i Gislaved. Vi håller som mest på att 
fixa i trädgården och bygger ny altan (Mattias bygger 
och jag planterar).

På min fritid målar jag tavlor, läser, inreder och strövar 
i skogen. Vi tillbringar mycket av vår lediga tid i stugan 
vid havet.

Jag ser mycket fram att till hösten starta upp en 
barnkör (5-9 år).

Håll utkik. Vi ses!

Guidning av Långaryds kyrka och 
Tiondeboden.

Välkomna onsdagen den 18 juli och onsdagen 
den 8 augusti kl. 15-18, då är det guidning av 
Långaryds kyrka och Tiondeboden. Kaffeservering i 
församlingshemmet till förmån för vänförsamlingen.

Långaryds syförening.
Långaryds syförening har förändrats. Den har varit 
uppdelad i två grenar, kan man säga och haft sina 
egna möten men gemensam styrelse och genomfört 
auktioner mm ihop. Nu har dessa två grenar beslutat 
att avsluta Långaryds syförening. Så ett varmt Tack till 
norra syföreningen i Långaryd som efter många år av 
fint arbete och stort engagemang har avslutat sin gren. 
Tack även till Nissaryds syförening som för era insatser. 
Nissaryds syförening kommer dock leva vidare, men 
numera som en gren av Landeryds syförening, och 
nästa större insats blir kaffeserveringen i samband 
med friluftsgudstjänsten på Nissaryds skans.

Korsordsvinnare
Senapskornet mars – maj 2018:
Yvonne Johansson, Torup.
Doris Jageland, Hyltebruk
Barbro Larsson, Hyltebruk.

Barnkorsordet:
William Fredriksson, Hyltebruk
Jasmin Friberg, Simlångsdalen
Benjamin Friberg, Simlångsdalen

Priser till er kommer på posten.

Öppet församlingshem i Hyltebruk.
Välkommen till en stunds gemenskap med fika på 
onsdagar kl. 14.00

20 och 27 juni, 4, 11, 18 och 25 juli, 1 och 8 augusti.

Sommardiakonin i  Hyltebruks pastorat

Välkomna på miniretrat!
Att dra sig undan, reträtt, en stund och bara få vara, att i 
vår uppstressade tid varva ner i tystnad och meditation 
borde alla få chansen att göra. 6/10 erbjuder vi dig en 
sådan möjlighet i Landeryd kl 9-17. Vi inleder med 
frukostfralla, andakt och sedan går vi in i tystnaden. 
Tillfällen till meditation, enskilt samtal och vandringar 
kommer att ges. Lunch och eftermiddagsfika ingår. 
Vi avslutar med en stilla mässa. Dagen kostar 50 kr 
och du anmäler dig till Mia, Anna-Karin eller Karina. 
Välkommen!
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Födelsedagskaffe

för seniorer

från och med 70 år

Den 17 juli 2018 

kl. 15.00 - 16.30

är seniorer som har fyllt år 
mellan 1 januari och 

30 juni 2018 hjärtligt väl-
komna på födelsedagskaf-
fe i försammlingshemmet 

i Unnaryd.

Anmälan till Brigitta
 tel. 0371-60301, senast 13/7-18

Äggfarkost, läger och lite allvar!
När du läser de här raderna har vi ganska nyss konfirmerat 37 ungdomar 
i vårt pastorat! 37 alldeles fantastiska ungdomar, som under hösten 2017 
och våren 2018 umgåtts, lärt sig en massa om Gud, kyrkan och kristen 
tro, tramsat, skrattat en massa, fikat, åkt på läger och byggt äggfarkoster. 
Och upptäckt en massa saker om sig själva, livet och Gud.

Vi började i september med läger i Jälluntofta och sedan rullade terminen 
på. I slutet av april åkte vi till Berlin med alla konfirmanderna och en 
massa ledare. Där besökte vi, bland mycket annat, koncentrationslägret 
Sachsenhausen. Här ovanför ser du en del av det vi har hittat på! (Och en 
bild från 02:ornas konfirmation för den rätta känslans skull!)

Till hösten startar vi nya konfirmandgrupper och information kommer 
(eller kanske redan har) skickas till alla som ska börja 8:an. Så att de också 
kan få upptäcka äggfarkoster, Gud och sig själva!

Undrar du något är du varmt välkommen att kontakta mig!

Ha en underbar sommar!

Petter Bäckman, församlingspedagog

(Och undrar du vad en äggfarkost är har du två alternativ: Är du 04:a eller 
däromkring, så tveka inte att anmäla dig till våra konfirmationsgrupper! 
Är du inte 04:a eller däromkring, får du se till att någon i din närhet som 
är 04:a blir konfirmand så att hon eller han kan berätta det för dig!)
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Gudstjänster

Datum
Femsjö
församling

Färgaryds
församling

Långaryds
församling

Unnaryds
församling

19 augusti
12 e trefaldighet
Friheten i Kristus

10:00 Gudstjänst 
Haggården, 
Femsjö. MSW

Sammanlyst
18:00 Musik i 
sommarkväll, 
Långaryds k:a. MSW.

16:00 Mässa i 
Unnaryds k:a. MSW.

26 augusti
13 e trefaldighet
Medmänniskan

10:00 Familje-
gudstjänst Femsjö 
k:a. SAN

14:00 Mässa i 
Hyltebruks k:a. BL.

14:00 Gudstjänst 
Jansbergs 
hembygdsgård. MSW.

18:00 Mässa i 
Unnaryds k:a, SAN

2 september
14 e trefaldighet
Enheten i Kristus

18.00 Musik i 
sommarkväll 
Femsjö k:a. SAN

10:00 Gudstjänst i 
Hyltebruks k:a PP

10:00 Gudstjänst 
Tågdagarna Landeryd. 
MSW.

10:00 Familje-
gudstjänst i Unnaryds 
k:a, SAN

9 september
15 e trefaldighet
Ett är nödvändigt

Sammanlyst
14:00 Mässa i 
Hyltebruks k:a, BL

10:00 Mässa i 
Långaryds k:a, SAN.

14:00 Gudstjänst i 
Unnaryds k:a. SAN

16 september
16 e trefaldighet
Döden och livet

18:00 Mässa i 
Femsjö, BL.

10:00 Gudstjänst i 
Hyltebruks k:a, BL

18:00 Sinnesromässa i 
Landeryds k:a. MSW.

10:00 Mässa i 
Unnaryds kyrka.

Förkortningar: BL – Bo Lindbladh, MSW – Mia 
Schulz Wigelsbo, SAN – Sandra Schlegel, AKS – Anna-
Karin Samuelsson, PP – Pär Petersson, PB – Petter 
Bäckman, SH-Sven Hagberg, RB-Rune Bolmblad, 
KJ-Karina Johansson, SS-Sylvia Sjöö, MB – Maj Brodin 
Johansson, k:a – kyrka.

Kyrkskjuts
Om du behöver hjälp för att kunna komma till 
kyrkan, så kan vi erbjuda kyrkskjuts. Ring till 

diakon Anna-Karin Samuelsson telefon 0371–
461 15, senast två dagar innan gudstjänsten.

Fika, friluftsgudstjänster och musik!
10 juni kl. 15
Friluftsgudstjänst i Yttersjöholm, fikaservering.
23 juni
kl. 10 Friluftsgudstjänst på Nissaryds skans, 
fikaservering
kl. 15 Friluftsgudstjänst i Unnaryds hembygdspark, 
fikaservering
24 juni kl. 11
Ingmar och Kent Wahlström spelar och sjunger i 
Femsjö kyrka.
1 juli kl. 16
Cecilia Svensson, sång, medverkar vid mässan i Femsjö 
kyrka.
15 juli kl. 14
Friluftsgudstjänst vid Sockenstugan i Färgaryd.
22 juli kl. 16
Viktoria Strand, sång, medverkar vid mässan i Femsjö 
kyrka.
5 augusti kl. 15
Friluftsgudstjänst hos Roger Lindroth, Landeryd.
12 augusti kl. 14
Friluftsgudstjänst på Lindekullen.
19 augusti kl. 10
Friluftsgudstjänst vi Haggården, Femsjö. Emma 
Svensson, sång och saxofon. Ta med kaffekorg!
26 augusti kl. 14
Friluftsgudstjänst vid Jansbergs hembygdsgård, 
våffelservering.
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Gudstjänster                  

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

Datum
Femsjö
församling

Färgaryds
församling

Långaryds
församling

Unnaryds
församling

10 juni
2 e trefaldighet
Kallelse till Guds 
rike

18:00 Musik i 
sommarkväll i 
Femsjö k:a, SAN

10:00 Mässa i 
Hyltebruks k:a, BL

15:00 Gudstjänst i 
Yttersjöholm. MSW

14:00 Gudstjänst i 
Unnaryds k:a, SAN

17 juni
3 e trefaldighet
Förlorad och 
återfunnen

10:00 Mässa i Femsjö 
k:a SAN

14:00 Gudstjänst i 
Hyltebruks k:a, BL

10:00 Gudstjänst i 
Landeryds k:a, BL.

18:00 Musik i 
sommarkväll 
Unnaryds k:a. SAN

23 juni
Midsommardag
Skapelsen

SammanlystSammanlyst

10:00 Gudstjänst 
Nissaryds skans. SH

15:00 Gudstjänst 
Hembygdsparken 
Unnaryd. SH

24 juni
Johannes 
Döparens dag
Den Högstes profet

11:00 Gudstjänst i 
Femsjö k:a SAN

10:00 Gudstjänst i 
Hyltebruks k:a. RB

18:00 Musik i 
sommarkväll. 
Långaryds k:a. KJ.

Sammanlyst

1 juli
Apostladagen
Sänd mig

16:00 Mässa i Femsjö 
k:a. SAN

18:00 Musik i 
sommarkväll. 
Färgaryds k:a. SS. 

10:00 Mässa i 
Landeryds k:a. SAN

10:00 Mässa i 
Unnaryds k:a, RB.

8 juli 
6 e trefaldighet
Efterföljelse

18:00 Musik i 
sommarkväll i 
Femsjö k:a. SAN

10:00 Mässa i 
Hyltebruks k:a. 
SAN

Sammanlyst
14.00 Gudstjänst i 
Unnaryds k:a. SAN

15 juli
Kristi förklaring 
dag
Jesus förhärligad

Sammanlyst

14:00 Gudstjänst 
i Sockenstugan 
Färgaryd. SS.

10.00 Mässa i 
Långaryds k:a. SAN

18:00 Musik i 
sommarkväll i 
Jälluntofta k:a, SAN

22 juli
8 e trefaldighet
Andlig klarsyn

16:00 Mässa i Femsjö 
k:a. MSWSammanlyst

18:00 Musik i 
sommarkväll k:a. 
MSW

10:00 Mässa i 
Unnaryds k:a, MSW

29 juli
9 e trefaldighet
Goda förvaltare

10:00 Gudstjänst i 
Femsjö k:a, BL

18:00 Musik i 
sommarkväll, 
Färgaryds k:a. BL

10:00 Mässa i 
Långaryds k:a, MSWSammanlyst

5 augusti
10 e trefaldighet
Nådens gåvor

18:00 Musik i 
sommarkväll, Femsjö 
k:a. BL

10:00 Mässa i 
Hyltebruks k:a. BL

15:00 Friluftsguds-
tjänst hos Roger 
Lindroth, Landeryd. 
MSW.

10:00 Mässa i 
Unnaryds k:a. RB

12 augusti
11 e trefaldighet
Tro och liv

Sammanlyst

14:00 Gudstjänst, 
Lindekullen, 
Hyltebruk. BL

10:00 Mässa i 
Landeryds k:a. BL.

18:00 Musik i 
sommarkväll 
Unnaryds k:a MB
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Söndagen den 5 augusti kl. 18 i Femsjö kyrka
Fioler från Femsjö
Riksspelmannen Gusten Brodin och Sören Bjärnborg 
bjuder på en fantasifull blandning, fritt fabulerande 
från favvolåtar. Kyrkfika.

Söndagen den 12 augusti kl. 18 i Unnaryds kyrka
Kenneth Benjaminsson
Kenneth trivs allra bäst, när han får vara i kyrkorna 
och sjunga. Han har en bakgrund som hårdrockare, 
han sjunger också gärna Elvis.

Söndagen den 19 augusti kl. 18 i Långaryds kyrka
Arr.
Anna Roos, Rebecka Westerlund och Regina Burton. 
Det blir ett blandat program med sång, piano och 
orgel.

Söndagen den 2 september kl. 18 i Femsjö kyrka
The Fiddlers
The Fiddlers under ledning av Jörgen Arvidsson. 
Kyrkvandring, samling vid skolans parkering kl. 16. 
Kyrkfika 17.30.

O, vad världen nu är skön…
Visst stämmer väl psalmens ord, med hur vi upplever 
sommaren i vårt land. Skön är den i all sin grönskande 
och blommande rikedom. Hav och strand sig gläder, 
som det heter i en annan psalm. Sommaren är fylld 
av hopp.

Vi hoppas på en sommar med sol och värme, ljusa 
kvällar, att kunna ta dagen som den kommer när lov 
och semester gör det möjligt. Våra förväntningar på 
sommaren är ofta högt ställda, det är då våra drömmar 
som byggts upp under en lång och kall vinter och vår 
ska uppfyllas. Ibland blir det sådär fantastiskt som vi 
drömt om, men kanske ännu vanligare, så förblir det 
en ouppfylld dröm.

Det är så många faktorer vi inte kan råda över och 
som kan göra sommaren till något vi inte alls planerat 
för.

Kanske är det idé att tänka att allt inte måste bli 
perfekt, det är bra ändå, även om semestern regnar 
bort.

För många av oss erbjuder sommaren ett tillfälle att 
stanna upp, en tid för vila och återhämtning. För 
andra är det en svår tid, ekonomin tillåter inga större 

utflykter, barnen som inte har 
något spännande att berätta om, 
när skolan börjar. Ensamheten 
kan kännas svårare när mycket 
av det ”vanliga” stänger för 
semester.

Gud tar inte semester. Gud 
drar sig inte tillbaks utan är 
närvarande i sin skapelse och i 
varje människas liv.

Kyrkan är fylld av liv även 
under sommaren. Gudstjänster 
firas. Musik i sommarkväll 
inbjuder till fina stunder i våra 
vackra kyrkor.

Välkommen att höra mer om 
den Gud som lever och verkar 
och som vill vara din medvandrare, inte enbart under 
ljusa, soliga sommardagar utan också när det tar emot 
och livet inte blev som vi tänkt och hoppats.

Bo Lindbladh, kyrkoherde

Över berg och dal
som en mjuk koral

drar sommarn
över vårt land.

Livet flödar fram
såsom sav i stam,

såsom bäck
emot havets strand.

Så lev Guds nu.
Av Guds nåd får du

ta mot var stund
ur hans hand.

Livet flödar fram
såsom sav i stam,

såsom bäck
emot havets strand.

Sv. Ps 752:1
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Musik i soMMarkväll

Söndagen den 10 juni kl 18 i Femsjö
Jolanta Konopnicka-Johansson
Musik av Debussy, Bach och Mozart. Jolanta är 
utbildad pianist och pianopedagog vid musikhögskolan 
i Warszawa (Polen). Kyrkfika.

Söndagen den 17 juni kl. 18 i Unnaryds kyrka
Sommmarens solmelodi
Med Ylva och Owe Ericsson, sång. ”Sommarens 
solmelodi” Ett blandat program med sång och piano.

Söndagen den 24 juni kl. 18 i Långaryds kyrka
Från Duvemåla till New York
Gruppen ”Vinn”. Ett program om kärlek, vänskap 
och sommar. Anna Claesson, sång; Heléne Englund, 
sång; Jonas Persson, gitarr, fiol och sång och Stefan 
Liljekvist, elgitarr.

Söndagen den 1 juli kl. 18 i Färgaryds kyrka
Corgi Jazzband
Corgi Jazzband från Jönköping startade 1983. Namnet 
Corgi kommer från den Engelska hundrasen Welsh 
Corgi Cardigan. Corgi spelar New Orleansjazz, eller 
som många säger ”gladjazz”.

Söndagen den 8 juli kl. 18 i Femsjö kyrka
De stora Wienerklassikerna
Lars Forslund bjuder på musik från 1700-talets Wien 
för mandolin och klaver. Musik av bla Mozart, Haydn 
och Beethoven. Lars Forslund, mandolin och pianisten 
Maxine Rizzotto från Venedig. Kyrkfika.

Söndagen den 15 juli kl. 18 i Jälluntofta kyrka
Favoriter
Charlotte Polson, saxofon. En musikkväll som 
bjuder på mycket glädje, svängiga toner och innerliga 
improvisationer! Programmet Favoriter presenterar 
det bästa av det mesta. Utvalda guldkorn och svängiga 
spirituals som kryddas med tankar kring sommaren, 
kärleken och livet.

Söndagen den 22 juli kl. 18 i Landeryds kyrka
Jazzcats
Ett kärt återseende sedan många år. De spelar 
traditionell Orleans-jazz och är en av vår församlings 
höjdpunkter under sommaren.

Söndagen den 29 juli kl. 18 i Färgaryds kyrka
Uti i Guds hage
Lilian och Annelie Druve. Sprudlande somrig repertoar. 
En blandning av egen musik och instrumentala 
variationer av välkända sommarpsalmer.

”Över berg och dal, som en mjuk koral drar sommarn över vårt land”
(Psalm 752)

Sommaren är en härlig tid med värme, bad och vila. Även om vi som jobbar inom kyrkan får njuta av lite ledighet, så är alltid 
våra kyrkor öppna för gudstjänst med bön, stillhet och musik. Efter en lång dag av aktiviteter, så vore det kanske skönt att få 
sitta ned en stund i en sval kyrka och få lyssna på fin sommarmusik. Vi i vårt pastorat har gjort en stor härlig sommarbukett 
av musik. Vad sägs om gladjazz, barockmusik blandat med visor och folkmusik. Från 10 juni till 19 augusti har vi Musik i 
sommarkväll i någon av våra 6 kyrkor.
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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
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Vår hemsida: svenskakyrkan.se/hyltebruk

Följ oss på facebook: facebook.com/hyltebruk


