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1-2/9
Tågdagarna 2018 i Landeryd, se 
annons + tidtabeller

3/9 kl. 19
Möte med Församlingskåren i 
Långaryds församlingshem. Rebecka 
Josefsson sjunger för och med oss.

5/9 kl. 18
Vandring S. Amfrebo-G-Ä-Brohult. 
Samling S. Amfrebo.
Vägvisning från Gränsavägen 
Skärkehylte - Kinnared.
Medtag fika. 

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 och Johan Bergström.

14/9 kl. 18
Fritidsgård i Nyarps Bygdegård.

16/9 kl. 16:30
Kyrkogårdsvandring i Landeryd. 
Sinnesromässa kl 18 i kyrkan.

18/9
Resa till Marieholms Bruk och Store 
Mosse. Arrangör SPF.

27/9 kl. 12
Sopplunch i Landeryds 
församlingshem.

30/9 kl. 11
Långaryds församlings seniordag. 
Börjar i Långaryds kyrka, sedan i 
församlingshemmet.

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

3/10 kl. 18:30
Församlingskåren är inbjuden till 
Reftele församlingskår. 

5/10 kl. 18
Fritidsgård i Nyarps Bygdegård.

8/10 kl. 18
Månadsmöte med SPF Seniorerna 
i Nyarps Bygdegård. Monica 

Robertsson tolkar Alf Robertssons 
texter och musik.

13/10 kl. 14
Skördebasar i Landeryds 
församlingshem. Underhållning av 
Drillsnäpporna. Dragning av Stora 
Lotteriet. Smålotterier, kaffeservering 
med mera.

18/10
Studiebesök med SPF på Derome i 
Kinnared.

20/10 kl. 09:30
Församlingsfrukost i Landeryds 
församlingshem. 

21/10 kl. 18
Berättarafton i Långaryds 
församlingshem.

25/10 kl. 12
Sopplunch i Landeryds 
församlingshem.

27/10
Halloween-fest i Nyarps Bygdegård.

2/11 kl. 11
Gravsmyckningsdagen. Stilla musik 
och lyrik med Rebecka och Mia i 
Landeryds kyrka kl. 11 och Långaryds 
kl. 14. Öppet med servering i båda 
kyrkorna 10 - 17. 

5/11 kl. 19
Möte med församlingskåren i 
Landeryds församlingshem. Kerstin 
Berggren besöker oss.

11/11 kl. 15
Körcafé i Landeryds församlingshem.

12/11 kl. 18
Månadsmöte med SPF Seniorerna i 
Nyarps Bygdegård. Kathinka Lindhe 
berättar om Vesuvius och Pompeji.

22/11 kl. 12
Sopplunch i Landeryds 
församlingshem.

23/11 kl. 18
Fritidsgård i Nyarps Bygdegård.

3/12 kl. 10
Gudtjänst för stora och små i 
Landeryds kyrka. Därefter Adventsfest 
i församlingshemmet.

8/12 kl. 14 - 18
Julbasar i Nyarps Bygdegård 

med försäljning av hantverk och 
annat smått och gott. Lucia och 
underhållning, chokladhjul och lotteri.

9/12 kl. 18
Julkonsert med Långaryds kyrkokör i 
Långaryds kyrka.

10/12 kl. 18
SPF Seniorernas julfest med mat i 
Nyarps Bygdegård. Föranmälan till 
Ebba 0345 - 301 71 före 3 december. 
Luciatåg. Happes orkester.

KALENDARIUM
LÅNGARYD/LANDERYD SEPTEMBER - DECEMBER 2018

Tack alla som sponsrat vår resa 
och vistelse i samband med 
Schackfyran.

/ Schackspelarna med föräldrar

Tack till er som ställde upp och 
genomförde slåttern i Jansbergs 
hembygdspark trots värmen. Ett 
särskilt stort tack till Ingemar 
och Jakob Steneteg som gjort 
halva arbetet i förväg.
 
/ Långaryds hembygdsförening

Tack till alla som hjälpte till med 
midsommarfirandet vid Höstro. 
Lydings som skänkte eklövet. 
Lise-Lott, Ylva, Therese och 
Lilly som bakade och skänkte 
kakorna. Allan som spelade 
dragspel och alla ni som kom och 
firade midsommar vid Höstro.

/ Långaryd - Landeryd i 
samverkan
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LEDAREN 
Text och bild: Anna Roos

Hösten innebär ny termin, nya möj-
ligheter, nya utmaningar, förväntningar 
och förhoppningar. För andra är det de 
gamla hjulspåren som ska nötas vidare 
i eller ekorrhjul som en vill ta sig ur 
så smärtfritt det går. Hur det än är så 
kommer SOCKENBUDET och för-
eningslivet i Landeryd och Långaryd 
bjuda på aktiviteter för alla som vill, 
orkar och vågar. Efter en ledig, planlös 
sommar kan det vara skönt att komma 
tillbaka till vardagen, med trygga och 
igenkänningsbara rutiner. Denna 
sommar var inte lik andra somrar. Den 
har varit lång och varm. Skönt säger 
många men också oroligt för sinande 
brunnar, brist på bete och vinterfoder 
för djurägare och kanske svårigheter att 
sova i värmen. 

Många har längtat efter regnet – min 
trädgård är gul och odlingar, träd och 
buskar har farit illa i värmen – men nu 
har regnet kommit. Det är magiskt att 
se hur gräset växer igenom och det som 
överlevt återhämtar sig. Jag har lovat 
mig själv att inte gnälla över regnet, men 
när himlen öppnade sig över Nyarpslä-
gret var klagotankarna inte långt borta. 
Ingen gnällde över regnet – barn, ung-
domar och vuxna anpassade sig efter de 
nya förutsättningarna och fortsatte att 
ha roligt. För när man är tillsammans 
med gemensamma mål så spelar inte 
de omgivande förutsättningarna den 
avgörande rollen – det påverkar såklart, 
men avgör inte. Så är det med mycket i 
livet – omständigheter runt om en kan 
påverka mående och förutsättningar 
men avgör inte hur livet ska bli. 

Jag tror att det spelar roll om vi gör 

saker var och en för sig eller gör saker 
tillsammans. Tillsammans är ett av 
mina bästa ord, jag tycker att det går 
lättare, snabbare och blir roligare att 
göra saker ihop med andra. Jag önskar 
att jag får fortsätta att göra saker till-
sammans och möta människor och 
skapa vårt gemensamma samhälle där 
vi kan trivas, vara trygga, utmanas 
och utvecklas. Föreningslivet erbjuder 
många sådana mötesplatser. Tveka inte 
att komma på de aktiviteter som finns 
och är det något du vill att vi ska göra 
tillsammans, hör av dig. Det kanske 
sitter någon mer och väntar på just det 
du vill göra!

Hösten rivstartar med Tågdagarna i 
Landeryd – en folkfest för alla! Tågen-
tusiaster från hela landet vallfärdar till 
Landeryd och det blir trångt på per-
rongen. Stämningen när ångloket kör 
genom Landeryd, puffar sin rök och 
ljuder med visslan för oss bakåt i tiden. 
Historiens vingslag blir påtagliga och 
vi får i nutiden vara med och skapa 
historia med rötter i dåtiden.  Per-

Yngve Bengtsson, ordförande i Lande-
ryd järnvägsmuseum bjuder oss med 
bakom kulisserna inför tågdagarna och 
Landeryds nya byggnadsminnes his-
toria presenteras för er läsare. Andra 
helgen i september har vi möjligheten 
att påverka framtiden i vårt samhälle 
genom att använda våra röster vid 
valet. 

I detta nummer av SOCKENBU-
DET får du möta politiska företrä-
dare för partierna som ställer upp i 
valet till kommunfullmäktige. Läs och 
begrunda vilket parti som ska få din 
röst. 9 september är en viktig dag för 
demokratin – använd din röst!

Aktivitet och vila – en balansgång 
som är svår att få till. Hösten bjuder in 
till tända ljus, eld i öppna spisen och 
mys i tv-soffan eller med en bra bok. 
Unna dig själv tid att vara – det ska jag 
träna på!

Önskar dig en fin färgsprakande 
höst med många trevliga möten!

Anna Roos, ansvarig utgivare 

Landeryds skola placerade sig 
på plats 56 i riksfinalen i Väs-
terås. Fyra elever från Landeryds 
skola kvalificerade sig till Schack-
fyranmästaren, en individuell 
tävling för de spelare som vunnit 
flest matcher. Oskar Ingvarsson 
placerade sig på 7:e plats, Ham-
pus Robertsson på 9:e plats, Olle 
Johansson på plats 41 och Algot 

Schackfyran
Text: Anna Roos Bild: Junita Johansson

Kjeller på plats 83 av 175 spelare. 
Vi gratulerar klass 4 och spelarna 
i Schackfyranmästaren till fina 
placeringar!
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Ut i världen
I somras deltog Jennie för tredje 

gången i Ungdoms-EM, som den här 
gången hölls i Cluijnapoca i Rumä-
nien. Där, i Transsylvanien, lyckades 
Jennie och hennes lagkamrater ta en 
17:e-plats, vilket innebär att Sverige i 
nästa UEM tävlar i den högsta divisio-
nen.

För att utvecklas och bli bättre krävs 
att man möter olika spelstilar och nya 
utmaningar och därför är de interna-
tionella tävlingarna så viktiga. Därför 
är det också viktigt att aspirerande 
pingisproffs får möjlighet att åka på 
träningsläger utomlands. Jennie trä-
nade till exempel tre veckor i Kina i 
julas.

Men det är ett av kruxen med att 
elitsatsa i en individuell sport – allt det 
här kostar pengar och därför räcker 
det inte med talang och hårt arbete 
för att lyckas. Man behöver sponsorer 
också, och det är svårt att ordna. (Och 
då tänker den här reportern att visst 
måste det finnas sockenbudsläsare som 
kan tänka sig att investera i ett blivande 
pingisproffs från Kråkeryd?)

Andas och vara sig själv
Jennies dröm är att kunna leva på 

pingisen och representera Sverige på 
tävlingar runt om i världen. ”Jag mår 
bra av pingisen och då finns det ingen 
anledning att inte försöka” säger hon.

Men Kråkeryd lär fortsätta att vara 
viktigt för Jennie. Här får hon vara sig 
själv. Slipper tänka så mycket. Andas in 
friheten och springa genom skogarna 
och över gärdena.

Och så är det väl som jag skrev i 
inledningen – det är inte bara silver-
skatter som glimrar i Kråkeryds jord. 
Där finns även en god mylla för ping-
istalanger!

BYGDEPROFILEN
Jennie Edvinsson, Kråkeryd
Text: Petter Bäckman Bild: Petter Bäckman och Jennie Edvinsson

I oktober 1945 plöjde syskonen 
Märta och Arne Ivarsson fåra upp 
och fåra ner på potatisåkern i Krå-
keryd. Plötsligt glimrar något till i 
jorden! Och efter nära 300 år i jorden 
ser silverskatten i Kråkeryd åter 
dagens ljus. När jag kommer dit en 
augustikväll är det något annat som 
glimrar i Kråkeryd – nämligen ett 
pingisproffs i vardande!

Märta, som fann silverskatten för 
över sjuttio år sedan, var Jennie Edvins-
sons mormor och Jennie har bott hela 
livet i Kråkeryd. Jag frågar hur det är 
att växa upp i Kråkeryd och det spon-
tana svaret blir: ”Skönt!” Att vara barn 
på landet ger en särskild frihet – man 
kan leka fritt i skogen och fantisera hur 
mycket som helst. Fantisera ihop teat-
rar till exempel. Teatrar som sen spela-
des upp för mamma Iréne.

Nu kör vi seriöst
Dagis samt låg- och mellanstadiet 

gick Jennie på i Landeryd och trivdes 
med att det var en liten skola med bra 

lärare, även om det kanske fanns lite för 
få barn att välja på när man skulle leka. 
Och så var det lite långt hem till Kråke-
ryd, så när Jennies jämnåriga började 
kunna gå hem själva fick Jennie fort-
sätta på fritids. Det blev långa dagar, 
för efter fritids blev det bara en mel-
lanlandning hemma innan det bar iväg 
på träning.

Jennie höll nämligen på med fyra 
idrotter: gymnastik, friidrott, fotboll 
och pingis! Och av dem tyckte sexår-
ingen Jennie att pingis var tråkigast. 
Men snart vände det – Jennie ville 
bli bra på pingis och som sjuåring sa 
hon ”Skärp er, nu kör vi seriöst!” till 
de andra barnen på pingisträningen 
i Landeryd. Hon började träna i Hyl-
tebruk med pappa Michael. Och som 
elvaåring valde hon att satsa helt på 
pingisen. Det innebar träningspass i 
Halmstad med äldre barn och ungdo-
mar. Där stod nu Jennie 11 år – blyg, 
med för stor tröja från pingis-SM och 
Hello Kitty-pannband. Och livrädd 
för att prata med ungdomarna på trä-
ningen.

Så småningom gick rädslan över. 
Hon växte med utmaningen och det 
började gå bra på tävlingarna. Riktigt 
bra till och med!

Balans
När jag pratar med Jennie slås jag av 

hur klok inställning hon har till pingi-
sen, trots att hon är en elitsatsande 
tonåring som kör runt 10 träningspass 
i veckan. Men hon säger att det är vik-
tigare att få till åtta pass med kvalité än 
att trycka in tolv eller fjorton pass på en 
vecka. Jennie återkommer flera gånger 
till hur viktigt det är med balans. Att 
inte analysera för mycket efter en 
förlust. Att leva igenom svackor och 
skador istället för att älta motgångarna.

Det är väldigt lätt att tänka ”jag är 
pingis”, säger Jennie, istället för att 
tänka ”jag är Jennie och jag är bland 
annat bra på pingis”. Men det är väldigt 
viktigt att göra skillnad på de sakerna 
– att inse att man inte är sin senaste 
prestation, utan alltid något mer och 
större. Att ens värde som människa 
inte beror på vad man presterar.

Namn: Jennie Matilda 
Iréne Edvinsson
Ålder: 17 år
Bor: i Kråkeryd och i Halmstad
Familj: mamma Iréne, pappa 
Michael samt syskonen Jens, 
Jessika och Julia
Utbildning: går 
samhällsprogrammet med 
beteendevetenskaplig inriktning 
på Aspero i Halmstad
Intressen: Pingis! Men också 
att baka, rita och umgås med 
vänner.
Husdjur: två katter och en ödla

Jennie hemma i Kråkeryd

Jennie in action
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small som bösseskott”. Vasstråna är ju 
som rör, så när den blev skuren och 
krossad blev det bara en liten hög av 
de stora vassbuntorna. I brist på annat 
åt hästarna vassen, men en granne sa 
att fick de vass tillsammans med annat 
foder låg vassen kvar i krubban.

Mjölkleveranserna sjönk
Jag minns inte att det slaktades ut 

några kor. Man försökte väl hålla liv i 
dem i väntan på bättre tider.

Ett tydligt bevis på foderbristen 
märks på leveranserna av mjölk till 
mejeriet. I normala år brukade vi från 
sex kor leverera c:a 40-50 liter om 
dagen. Men i slutet av januari 1942 
bara 30 liter, i slutet av februari 20 liter 
och i slutet av mars och april 15 liter. 
Någon dag bara 13 liter.

Av detta tydliga bevis förstår man 
att korna var nog inte så feta när de 
släpptes ut på bete den våren. Den 
svåra torkan gjorde att det också var 
stor vattenbrist. Vattnet sinade i många 
brunnar.

Halmlassdramatik
Som en avslutning kommer här en 

berättelse av ”Havragreven” Arthur 
Svensson. Den är hämtad från en film-
inspelning som jag gjorde med honom. 
Han var föreståndare för Lantmanna-
föreningen många år, därav namnet 
Havragreven.

Arthur berättar om en dramatisk 

HISTORISK TILLBAKABLICK 
Den svåra torkan och nödåren under andra världskriget
Text: Bertil Holmén Bild: Gunnar Lindahl med flera

Det talas ofta om de stränga krigs-
vintrarna, som kallast var det här 
i området 36 grader. Men det talas 
inte så mycket om de torra och varma 
somrarna åren 1940 och 1941.

Minnena återkommer
Med lite hjälp av min pappas beva-

rade bokföring som faktaunderlag vill 
jag berätta det jag minns om hur svårt 
det var som bonde de åren. På vår gård 
brukade vi få 60 lass hö, men 1941 fick 
vi bara 20 lass. Allt gräs togs till vara. 
Vi slog gräs på små fläckar i skogs-
kanten. På andra gårdar slogs gräs på 
öppna kärr och mader.

För att få mer foder revs halmtaken 
på ladugårdarna av och gavs till hung-
riga djur. Man kom snabbt igång med 
att få fram nödfoder. Massabruken 
tillverkade fodercellulosa av massafi-
ber. Den var vit och såg ut som ludna 
risgryn. Men den kunde också vara 
med en tillsats av melass, då var den 
brun. Den var bra foder till korna, med 
alla dess magar, men till hästar fung-
erade det inte så bra. De blev stolliga 
och ilskna. Vi märkte det på Finja, vår 
ena häst som var orolig i spiltan. När 
vi slutade med cellulosan gick det över. 
Hos Börje Nicklasson i Håknaryd var 
hästen så arg och vild att John Skants 
fick skjuta den ute. Näringsvärdet i cel-
lulosan var nästan lika bra som i havre, 
0,78 foderenheter per kilo, havre har 
0,84. Foderenhet var på den tiden 
måttet på näringsvärdet, man utgick 
från att 1 kilo korn var en foderenhet.

Tillverkningen av cellulosan kom 
snabbt igång. Redan i november 1941 
köpte vi 100 kg. I febr. 1942 100 kg. 
mars 140 kg. april 200 kg. och slutligen 
i maj 50 kg. Sedan kom korna ut på 
nytt grönbete.

Vi köpte också mycket halm, en hel 
del av Hylteortens Lantmannafören-
ing som fick leveranser från Halland, 
Skåne och Danmark där det odlades 
mer säd än här i skogsbygden.

Ett annat nödfoder var vass. 1942 
köpte vi 200 kg. i buntor som sedan 
skars som hackelse till hästarna. Jag 
minns så väl det starka ljudet när 
vassen gick genom hackelseverket, ”det 

händelse när han och Gottard Persson 
från Rydöbruk med hans lastbil, en sen 
kväll var på väg hem från Laholms-
trakten med ett stort halmlass. 

Vid den trånga passagen vid Spens-
hult går Nissastigen mellan bergs-
branten och järnvägen som följer tätt 
intill Nissan. Där fanns, som jag också 
minns, stridsvagnshinder bestående av 
mer än meterstora fyrkantiga uppresta 
höga stenar och med endast en smal 
passage där man kunde köra emellan.

När de med sitt stora halmlass kom 
körande genom den trånga passa-
gen mellan stenarna, skar stenen vid 
högersidan av repen som det stora, 
brett lastade halmlasset var bundet 
med. Därmed rasade hela lasset ner på 
järnvägen. 

Nu var det kris, kommer tåget så 

kastas det av spåret rakt ner i Nissan. 
De satte igång det svettiga arbetet med 
att i första hand få upp halmen på väg-
kanten, under skräckfylld förväntan på 
att ett tåg kan komma. Men de hade 
tur, för de hade fått någorlunda rent 
innan tåget kom. Sedan fick de köra 
halmen på två lass till kunden i Bäck-
hult utanför Rydöbruk.

Arthur sa att det var det värsta han 
varit med om - - - i Sverige. Han hade 
också varit i Amerika några år.

Hackelseverk från den tiden, med bara 
en kniv, sedan kom ”Dubbelknivaver-
ken”. Det drevs med en trampa och en 
svängande ”vevspak” i höger hand. 
På bilden syns att man kunde också 
hjälpa till med en vev på hjulet.

Karl-Erik Lindblom i Källaregård kör 
hem hö tillsammans med systerdött-
rarna Ia och Anita, hästen heter Vanja. 
Bilden tagen 1965

För senaste info om våra 
aktiviteter och vad som händer 

i bygden; gilla Långaryd 
– Världens släktbygd på 

Facebook. 
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Landeryds station byggnadsminnesförklarad
Bild: Birgitta Holmén Bild: Hembygdsföreningens arkiv

Den 29 mars i år kom äntligen det 
glädjande beskedet från Regeringen 
till Hylte Kommunkontor att Lan-
deryds station hade antagits som stat-
ligt byggnadsminne. Det var under-
tecknat av kulturminister Alice Bah 
Kuhnke och handläggaren Måns 
Pedersen. 

Ett efterlängtat beslut
Många Landerydsbor och även 

Hylte kommun har arbetat för att få 
stationen byggnadsminnesförklarad. 
Den har under ganska lång tid lämnats 
utan underhåll av SJ och Trafikver-
ket. Även det närmaste området har 
lämnats utan vård. Hade inte Lan-
derydsföreningarna städat och hållit 
någorlunda rent för skräp hade där 
sett bedrövligt ut. Det är ganska länge 
sedan man anhöll om att få stationen 
byggnadsminnesförklarad, men ären-
det har dragits i långbänk. Nu hoppas 
man på en ordentlig ansiktslyftning. 
Det är nu Trafikverket som har ansva-
ret att följa Riksantikvarieämbetets 
skyddsbestämmelser för byggnads-
minnet. 

Beskrivning av ärendet
Riksantikvarieämbetet har föreslagit 

att Landeryds station ska förklaras som 
statligt byggnadsminne enligt förord-
ningen (2013:558) om statliga bygg-
nadsminnen och har anfört i huvudsak 
följande:

Stationshuset, med byggnadsår 
1906, har ett genomarbetat formspråk 
och avspeglar rådande arkitekturideal 
om anknytning bland annat i materi-
alanvändning. Den ursprungliga plan-
lösningen är fortfarande till stora delar 
intakt och även äldre dörrar och list-
verk finns bevarade.

Byggnaden har ett stort symbol- och 
samhällshistoriskt värde, då järnvägens 

framdragande med uppförande av sta-
tionsbyggnaden har haft stor betydelse 
för samhällets utveckling i Landeryd. 
Stationsområdet med stationshus och 
andra byggnader som byggdes för järn-
vägens behov är ett välbevarat minnes-
märke över hur järnvägen förvandlar 
en liten by till ett stationssamhälle. 
Sammantaget har stationsmiljön i Lan-
deryd ett högt kulturhistoriskt värde.

Riksantikvarieämbetet har föreslagit 
att byggnadsminnet ska omfatta föl-
jande tre byggnader inom ett avgrän-
sat område: 1. Landeryds stationshus. 
2. Beredskapsförråd/Godsmagasin. 3. 
F.d. dressinbod.

Från två gårdar till 
stationssamhälle

Vid järnvägssträckans tillblivelse 
fanns det två gårdar vid namn Södra 
och Norra Landeryd, tidigare hade 
även funnits en Mellangård som lades 
samman med den Norra gården. År 
1873 hölls i Halmstad det första bety-
delsefulla mötet om en järnvägssträcka 
genom denna bygd. Det dröjde dock 
ytterligare några år innan järnvägs-
spåren nådde Landeryds gårdar. Till 
Värnamo var linjen klar 1877 och till 
Nässjö nådde man under åren 1881-

1882. Hela banan öppnades för trafik 
den 20 december 1882. Landeryds sta-
tionshus fullbordades 1906.    

Järnvägens betydelse för Landeryds 
samhälles framväxt finns nedtecknat 
av Nils-Erik Holmqvist i boken Glim-
tar ur Långaryds historia, den första 
hembygdsboken som Långaryds hem-
bygdsföreningar gav ut 1987. Där kan 
den som vill veta mer ta del av samhäl-
lets första år, sidorna 345-351. På föl-
jande sidor berättar också Uno Lönn-
berg om samhällets första år. Önskar 
man veta ännu mer finns flera artiklar 
i Glimtar ur Långaryds historia del 
2 (1991) och del 3 (1993).  Böckerna 
finns fortfarande att köpa, men de 
finns också att låna på biblioteken.

Landeryd tågstation

Gassljungahäftet kommer att 
innehålla c:a 230 sidor och är 
nästan färdigt.
Vi kommer bara att trycka så 
många häften som är beställda.

Vill du köpa ett häfte måste det 
beställas hos Birgitta Holmén,
tel. 0703773010.

Landeryd tågstation, troligen 1920-tal. 
Fotograf: okänd.  
Hämtad från banvakt.se
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   Smålands Gille är föreningar som 
har bildats för att utflyttade smålän-
ningar ska kunna träffas och tala 
om det landskap som de härstam-
mar ifrån. Det finns Smålands Gille 
i Stockholm, Uppsala, Eskilstuna, 
Norrköping, Linköping, Nyköping, 
Helsingborg, Lund, Malmö och Göte-
borg. Smålands Gille i Göteborg är det 
som denna artikel bl.a. ska handla 
om.

Startade 1873 
Just för att uppliva och underhålla 
minnet av hembygden träffades 
smålänningar 1873 och bildade 
Smålands Gille i Göteborg.  
Medlemmarnas födelseort var enlig 
följande:

 1878 1971
Kronobergs län 7  61 
Jönköpings län 37 81
Kalmar län  1 40
Småländsk härkomst    11 41
Summa                 66 223 

Smålands Gille hade från början 
endast manliga medlemmar. Det bil-
dades sedan ett separat Kvinnogille. I 
årsboken 2017 skriver nuvarande ord-
föranden Kent Jendhammar följande

”Riktiga smålänningar gör ingen-
ting förhastat. Alla viktiga föränd-
ringar skall vara väl förberedda och 
konsekvenserna noga genomtänkta. I 
den andan har Smålands Gille hante-
rat frågan om att ansluta Kvinnogillet 
i Smålands Gille. Frågan om kvinnligt 
medlemskap väcktes redan 1886, och 
den har aktualiserats åtskilliga gånger 
sedan dess. Först vid Herredagen i 
december 2015 fattades ett enhälligt 
beslut om samgående. Det finns alltså 
numera en damsektion inom Små-
lands Gille”.

Medlemsantalet 2017 är 81 kvinnor 
och 159 män. I stadgarna för Smålands 
Gille står det följande:

§ 1. Smålands Gille i Göteborg är 
en ideell förening vars syfte är att dels 
ge dess medlemmar tillfälle att sam-
manträffa för att hos dem uppliva och 
underhålla minnet av landskapet Små-
land, dels verka för bevarandet av Små-
landsgården i Slottsskogen i Göteborg 
och dess samlingar.

§ 2. Medlemskap i Gillet erhålls 
genom anmälan till styrelsen. I stad-
garna paragraf 4 står bl.a:

Stämman är Gillets Högsta beslu-
tande organ. Årsstämman hålles i 
anslutning till S:t Sigfrids dag 1 febru-
ari. Stadgarna reviderades den 17 
februari 2013 inför samgåendet med 
Kvinnogillet.

Smålands Gille ger ut en årsbok 
inför varje årsstämma. Den innehåller 
reportage från Gillets resor medlems-
förteckning, årsberättelser för Gillet 
och Gillets damsektion. 

Årets Smålänning

Varje år utser Gillet också årets Små-
länning. 1994 blev Abraham Sjögren 
årets Smålänning, 2014 blev Elias M 
Fries årets Smålänning. Bland övriga 
som blivit utsedda till årets smålänning 
kan nämnas Astrid Lindgren, Wilhelm 
Moberg, Axel Munthe, Stig Hjelmquist 
(STIGA), Margareta Strömstedt och 
Elin Wägner.

Resor 
Varje år ordnar Gillet en 1 eller 2 

dagars resa i Sverige och ofta till Små-
land. Den 23-24 aug. 2014 gick resan 
till Femsjö – Unnaryd – Landeryd – 
Långaryd. Deltagande 45 personer åkte 
i stor buss.

Sällskapet hade Charlottenlund i 
Långaryd som boende. Där hölls också 
festmiddagen med underhållning på 
lördagskvällen och frukost på söndags-
morgonen.

När resenärerna på lördagens för-
middag anlände till Hylte kommun 
besöktes först Femsjö där man blev 
guidad i Fries-minnet och i Femsjö 
kyrka fick man en utförlig visning. Lör-
dagslunchen var en välsmakande bol-
mengös på Tiraholms Fiskrestaurang. 

Så gick färden vidare till Unnaryd och 
dess hembygdspark. Sören Kabell gui-
dade i bonadsmuseet, särskilt intres-
santa var de bonader som Gillet äger 
men som förvaras i bonadsmuseet. 
Gillet äger också den berömda ”pros-
tastolen” som också finns där.

På lördagskvällen var det middag 
med underhållning om Långaryds-
släkten. Efter frukosten på Charlot-
tenlund var det visning av Långaryds 
kyrka, Tiondeboden och Abraham sjö-
grens gravplats. Så gick bussen vidare 
till Landeryd där man fick se och höra 
berättas om järnvägsmuseet. Söndags-
lunchen åts på Skärshults Camping. 
Regnet började fall varför man fick se 
Nissaryds skans från bussen men fick 
höra om det som hänt för längesedan 
i krigen med danskarna. Avslutningen 
på resan var Jansbergs hembygdspark. 
Där blev det friluftsgudstjänst, visning 
av parken, stugorna och eftermiddags-
fika.

Bli gärna medlem 
Är man smålänning eller har små-

ländsk härkomst och bor i Göte-
borgstrakten tycker jag att man kan 
bli medlem i Smålands Gille. Även 
om man bor i Långarydstrakten eller 
någon annan stans och är intresse-
rad av Småland och Smålandsgården, 
eller som man brukar säga Smålands-
stugan i Slottsskogen i Göteborg, kan 
man anmäla till styrelsen att man vill 
bli medlem. Bertil Holmén och den 
som skrivit denna artikel, Bengt-Åke 
Andersson, är medlemmar i Gillet. 
Övriga medlemmar från trakten är 
Sören Kabell Unnaryd, Ingvar Bertils-
son Saxhult och Bernt Karlsson Skubb-
hult i Femsjö.

Skubbhult är ett historiskt begrepp 
för ”Smålandsstugan”. Den stod där 
i byn när den inköptes av Abraham 
Sjögren från Bästås och flyttades till 
Göteborg. Denne man, Abraham Sjö-
gren, var mycket aktiv i Smålands Gille 
och drivande person för tillkomsten av 
Smålandsstugan.

I kommande nummer av SOCK-
ENBUDET skall jag fortsätta att 
berätta om själva Smålandsstugan 
och om Abraham Sjögrens gärning.

Smålands Gille i Göteborg
Text: Bengt-Åke Andersson Bild: Långaryds hembygdsförenings arkiv
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deryd, Kinnared, Torup, Rydöbruk, 
Hyltebruk och utanför kommunen 
i Smålandsstenar, anses möta dessa 
kriterier väl genom att evenemanget 
sedan starten vilat på nätverkande och 
samarbete.  

Gemensamma kostnader
Hylte kommuns andel i detta nya 

stöd ska i princip täcka LJM:s, Lande-
ryds Samhällsförenings och Landeryds 
GoIF:s gemensamma kostnader för 
marknadsföring, publikservice, aktivi-
tetsutbud, renhållning, säkerhet m m 
i samband årets Tågdagar. För själva 
tåg- och busstrafiken – av LJM i år 
huvudsakligen upphandlad hos Nässjö 
Järnvägsmuseum – bidrar kommunen 
även med möjligheten att avropa ett 
begränsat förlusttäckningsbidrag samt 
ett mindre, särskilt kulturstöd till den 
planerade invigningsceremonin i Lan-

deryd på morgonen den 1 september 
som särskilt ska markera Tågdagarnas 
återkomst.

Miljö med potential
Kommunens och Region Hallands 

uppbackning av museiverksamheten i 
Landeryd och regeringens beslut i våras 
att stationshuset med kringbyggnader 
ska vara ett statligt byggnadsminne (se 
separat artikel), visar på potentialen i 
den bevarade järnvägsmiljön i Lan-
deryd. Det LJM-ägda lokstallet med 
sina ånglok och andra fordon, den 
fungerande vändskivan framför stallet 
omgiven av uppställningsspår, dressin-
boden, stationshuset, godsmagasinet, 
de kvarvarande personalbostäderna 
från HNJ-tiden, den ännu omfattande 
bangården med vagnvåg och våghus 
(dock i mycket dåligt skick) utgör till-

mationstält där alla intresserade ska 
kunna få veta det mesta om tåg- och 
kollektivresande inom Region Halland.

Utöver alla resemöjligheterna – 
totalt körs ett 90-tal turer – erbjuder 
Tågdagarna ett omfattande aktivitets-
program för hela familjen på samtliga 
berörda orter. Programmet innehål-
ler arboristuppvisning, folklustspel, 
gudstjänst, marknader, utställningar, 
mat och dryck m m. Läs mer på www.
landeryd.info eller gå direkt till www.
tagdagarna.se.

Nytt ekonomiskt stöd
Att arrangera Tågdagarna är ett 

betydande åtagande för alla involve-
rade, och utan en ekonomisk plattform 
går de inte att genomföra i alla delar. 
Därför välkomnades beskedet i juni att 
Region Halland och Hylte kommun 
årligen skjuter till vardera 85 000 kr 
under i praktiken tre års tid till utveck-
ling av såväl evenemanget Tågdagarna 
som järnvägsmuseet i Landeryds lok-
stall.

Stödet betalas ut till Föreningen 
Landeryds Järnvägsmuseum, LJM och 
ingår i en regional satsning på ”hållbar 
evenemangsbaserad destinationsut-
veckling”. Satsningen bygger på nära 
samverkan mellan kommunerna och 
Region Halland där varje kommun 
definierar vilka allmänna krav och 
ramar den har för sin medverkan. 
Hylte kommun efterfrågar t ex att eve-
nemang ska ”skapa en lokal förankring 
och delaktighet hos våra invånare, 
företag, föreningar, ideella krafter och 
medborgare. Gärna från flera orter 
i kommunen” samt att evenemang 
ska ”stärka destinationen Hylte och 
besöksnäringen i kommunen”. Tågda-
garna i Landeryd med aktiviteter i Lan-

Tågdagarna tillbaka med nytt stöd av Region Halland och 
Hylte kommun
Text och bild: Per-Yngve Bengtsson

Tågdagarna i Landeryd återkom-
mer den 1 och 2 september sedan 
Region Halland och Hylte kommun 
beslutat ge Föreningen Landeryds 
Järnvägsmuseum ekonomiskt stöd till 
utveckling av evenemanget och järn-
vägsmuseet i lokstallet. Stödet under-
stryker potentialen i den bevarade 
järnvägsmiljön i Landeryd, vilket 
även regeringens beslut att förklara 
stationen som statligt byggnadsminne 
gör.  

Som tidigare framgått i Sockenbu-
det, kommer Tågdagarna i Landeryd 
tillbaka första helgen i september efter 
fjolårets uppehåll. Årets evenemang 
blir det 8:e i ordningen och rymmer 
trafik med veterantåg Landeryd-Små-
landsstenar, Landeryd-Torup, Torup-
Hyltebruk och omvänt samt förbindel-
ser med veteranbuss mellan Hyltebruk 
och Landeryd. På de lokdragna tågen 
finns möjligheter att köpa mat och 
dryck.

I Landeryd, på bangården och en 
bit av linjen, kan besökarna dessutom 
göra en mycket speciell åktur med ett 
av Sveriges äldsta järnvägsfordon i 
drift, nämligen Halmstad-Nässjö Järn-
vägars ångvagn från år 1888. Ångvag-
nen – för första gången på plats under 
Tågdagarna – levererades således bara 
sex år efter det att hela banan Halm-
stad-Nässjö, HNJ öppnades för trafik!  

Extra Krösatåg
En annan Tågdagarna-premiär står 

Hallandstrafiken för genom att, enligt 
den plan som finns i skrivande stund, 
köra extra Krösatåg Halmstad-Lande-
ryd-Halmstad och i Landeryd bjuda in 
till ett uppställt tågsätt och ett infor-

HNJ:s ångvagn från 1888

Under tågdagarna körs extra Krösatåg 
Halmstad - Landeryd

Persontåg norrut lämnar Torup. Dra-
gare är f d SJ ånglok littera B nr 1037

Fortsätter på nästa sida.
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sammans en påtaglig vittnesbörd om 
hur en järnvägsknut med lokstation 
”på landet” kunde, och kan, se ut. Inom 
en begränsad yta kan man här studera 
den samverkande infrastruktur som 
fått tågen att rulla och fört Sverige 
framåt. Förhoppningsvis kan många 
goda krafter samverka kring att för 
framtiden bevara och utveckla denna 
resurs som i den här delen av kommu-
nen kan få samma besöksstatus som 
bonadsmuseet i Unnaryd. Varför inte 
guidade ”järnvägsvandringar” i Lande-
ryd som börjar vid lokstallet och slutar 
med mat eller kaffe på Mammas? 

Utvecklat museum
Den nya styrelsen för Föreningen 

Landeryds Järnvägsmuseum, tidigare 
presenterad i Sockenbudet, har ambi-

tionen att museet ska kunna göras mer 
tillgängligt i olika avseenden. När detta 
skrivs i början av augusti pågår exem-
pelvis planeringen av ett rampbygge 
för att göra det lättare att ta sig in i lok-
stallsbyggnaden med rullstol, rullator 
eller barnvagn. Målet är att rampen 
ska vara på plats till Tågdagarna då det 
är öppet hus i stallet under dagtid och 
även gudstjänst på söndagsmorgonen.

Grundtanken är att museet i lokstal-
let mer än hittills ska leva året runt, 
exakt hur och med vilka medel återstår 
att diskutera. Men det handlar antag-
ligen bl a om öppettider, marknadsfö-
ring, bättre skyltning och information 
på plats och sannolikt också om ytter-
ligare investeringar i bekvämlighet för 
såväl besökare som aktiva förenings-

medlemmar. Likaså om att i görligaste 
mån återställa vissa attribut för en lok-
station som en fungerande vattenhäst 
och kolbrygga (för vattentagning och 
kolning av ånglok).

Hela denna miljö ska sedan, precis 
som hittills, återkommande levandegö-
ras genom de traditionella Tågdagarna 
eller andra körningar med veterantåg 
och -fordon.

Har du inte besökt lokstallet i Lan-
deryd ännu så passa på under Tåg-
dagarna! Byggnaden med sin monu-
mentalitet, patina och tidstypiska, 
omsorgsfullt formade konstruktions-
detaljer är väl värd ett närmare stu-
dium.

Varmt välkomna till Tågdagarna i 
Landeryd den 1 och 2 september!

Fortsättning från föregående sida

I förra Sockenbudet beskrev jag hur 
Landeryd äntligen har fått brevlådor i 
stället för postboxar. Eller rättare sagt 
har vi ju inte fått dem, men köpt och 
satt upp själva såklart. Numera är det 
en fröjd för ögat att åka runt i Lan-
deryd och göra brevlådespaning. Vi 
skulle kunna organisera brevlådesa-
fari! Där andra orter som har haft brev-
lådor länge präglas av gröna plastbrev-
lådor har Landeryd fått brevlådor i alla 
färger, med bilder på och text i vackra 
typsnitt. Så här ser det ut när folk som 
aldrig haft brevlådor äntligen får chan-
sen att skaffa en!

Landeryds brevlådor
Text och bild: Iris van der Kruijssen Witte
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FÖRETAGSPROFILEN
Thorsson Entreprenad
Text och bilder: Jens Bøggild

Denna artikel är en naturlig för-
längning av Företagsprofilen i förra 
numret av Sockenbudet om Team 
Thorsson, familjen på Skattegården. 

En företagare blir till
Simon, äldste sonen, som är född 

1995, blev positivt miljöskadat redan 
som barn: arbete med jord och maski-
ner. Han gick på Lärlingsgymnasiet 
i Hyltebruk och fick praktikplats hos 
Martins Gräv AB.

Praktiken utgör två av de tre år som 
utbildningen sträcker sig över och 
när har var färdig hade han så mycket 
blodad tand att han köpte sin egen 
grävmaskin. Med den blev han också 
självständig företagare d.v.s. fick status 
som så kallad företagsskattare. Det är 
en nödvändig registrering för att kunna 
arbeta som självständig med deklare-
rings- och skatteplikt i vårt land. 

Ett bra val
Just i dessa år råder det en ganska 

hög konjunktur för entreprenörer så 
det var inget dåligt val även om det 
naturligtvis är en stor satsning att börja 
egen verksamhet för att kunna leva av 
den. Men det passade Simon bättre att 
vara självständig än anställd. Inves-
teringen i stora maskiner är ju inte 
som i en vanlig skottkärra. Men det 
finns kunder som efterfrågar sådana 
arbeten som just inte klaras med egen 
spade och skottkärra, så Simon har fått 
ganska gott om kunder - för det mesta 
privata -  inte bara i våra närmaste 
trakter utan också runt om i södra Sve-
rige. Därför är det också ofta nödvän-
digt att vara fler än en om jobben. Han 
anlitar då självständiga kollegor som 
kan köra till arbeten längre bort och 
som efter räkning kan jobba för hans 
firma. Själv tar han gärna hand om just 
Hylte och omnejd. Till exempel grävde 
han mycket för det växande företaget 
Decon i Hylte och en del ute på Tira-
holm, när nya hotellet skulle byggas.  

Företag och investeringar 
ökar

För att kunna möta kunders önsk-
ningar har han köpt till olika special-
redskap som kopplas på grävmaskinen. 

Det visade sig dock ganska snabbt att 
det inte räckte, så det blev flera inves-
teringar i stora maskiner. I dag är det 
hela fem sådana och en sjätte är på 
önskelistan. Det skall vara en på hjul, 
som kan köra där de övriga bandburna 
inte är praktiska. Tills vidare satsar 
Simon på att köpa bra begagnade och 
det gör han, väl vetande att hemifrån 
och genom sin utbildning kan han 
själv underhålla och göra evt. behöv-
liga reparationer. Helt nya maskiner 
beräknas visserligen att köra ungefär 
10 år utan större problem, men det är 
klart att nya maskiner är väldigt, väl-
digt dyra, så ekonomisk är en början 
med goda begagnade att föredra. En 
viktig konsult och rådgivare är pappa 
Rickard hemma på Skattegården och 
där kan han för resten också få ett 
och annat arbete. Som skrivits i förra 
Företagsprofilen har han köpt hus och 
bor i bekväm närhet. Praktisk för båda 
parter. 

Maskiner och människor
Maskiner skall arbeta för att tjäna 

in sig själva och det gör de också, men 
det skall ju vara en människa som 
håller i spakar och ratt, så ofta blir det 
ganska långa arbetsdagar. I en period 
var det flera gånger tre dagar i rad med 
c:a 13-14 timmar per dag. Det var väl 
häftigt. Det har alltså tillsvidare inte 
varit något problem att skaffa jobb. För 
resten behövs det ju också drivmedel. 
En full tank är 200 liter och det räcker 
för en till tre dagar allt efter arbetets 
tyngd. Också en stor post på utgifts-
sidan.

Ekonomi och alla regler
Hur mycket skall entreprenören 

då ta betalt? Som företagare är Simon 
Thorsson medlem i föreningen för 
Maskinentreprenörer. Föreningen har 
en lista med rekommenderade priser 
som man kan utgå ifrån, så anbud blir 
realistiska, vilket naturligtvis är särskilt 
viktigt när man startar som ny själv-
ständig och skall få allt att gå ihop. Till 
sin hjälp med att sköta räkenskaper och 
juridik har han revisor och advokat. 

Det är också nödvändigt att hålla sig 
informerad om alla regler och bestäm-

melser i vårt detaljbyråkratiska land, 
bara sådant som hastighet på allmän 
väg. Den avhänger av vilken klass 
maskin det rör sig om, 30 eller 50 km/t. 
Alltså hur lång tid tar det att komma 
fram till arbetsplatsen? Det är klart att 
det skall budgeteras med försäkringar 
också både för sig själv, för maskiner 
och evt. anställda. Just nu råder det 
ju stor brandfara i skogarna så vissa 
skogsvägar är avstängda, men sunt för-
nuft och försiktighet är det viktigaste, 
tillsammans med den erfarenhet som 
den unge företagaren redan har samlat 
på sig.  

Privatliv och fritid
Det är ord som inte riktigt finns 

i Thorssons vokabulär, men en och 
annan kväll kan han ta bössan och 
sätta sig i skogen för att punktera ett 
vildsvin. Bland lantbrukare kan det 
kanske knappast räknas som fritids-
syssla, mera som en plikt till att reglera 
den bökiga stammen. 

Aktiebolag
För att hantera den ekonomiska 

risken med sitt projekt har han köpt 
ett tomt aktiebolag som nu skall ha 
namnet THORSSON ENTREPRE-
NAD AB, så det är det vi kommer att se 
på hans maskiner, på brevlådan, i kata-
loger och evt. annonser, om sådana 
någonsin blir nödvändiga. Hitintills 
har det gått bra med att bli rekom-
menderat från kund till kund. Det är 
uppmuntrande med unga, initiativrika 
människor som vågar satsa. Det är ett 
äkta småländskt arv som ger gott hopp 
för Långaryd med omnejd.

Simon Thorsson med några av sina 
stora maskiner som snart skall jobba 
för Vägverket mellan Torup och Kin-
nared.
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Det som alltid har drivit mig att 
arbeta i skolan är viljan att ge elever 
verktyg att förstå världen.  Och högt 
upp på listan över vad jag vill göra när 
jag är ledig kommer att läsa böcker. 
Sommaren har erbjudit mig möjlig-
heten att läsa Hans Roslings (m fl) 
Factfulness. Tio knep som hjälper dig 
att förstå världen, en bok jag rekom-
menderar alla att läsa. Den handlar 
alltså om ungefär det vi pysslar med i 
skolan – rustar eleverna att förstå värl-
den. Författarna börjar med att såga 
uppfattningen om att det finns ett gap 
i världen mellan i-länder och u-länder. 
Den bilden av världen stämde 1965, 
men 2018 finns inget gap. Det finns 
människor i hela inkomstspektret, från 
nivå 1 som lever på mindre än 2 $ per 
dag till människor (som vi) som lever 
på nivå 4 och har mer än 32 $ per dag 
att tillgå. De flesta människor i världen 
– fem av sju miljarder lever däremel-
lan.  Poängen är: det finns inget gap 
– och världen har blivit en bättre plats 
att leva på för många många männ-
iskor. Extrem fattigdom har nästan 
halverats på 20 år och utvecklingen i 
världen är positiv med fler barn som 
vaccineras (80 procent), ökad medel-
livslängd (mycket på grund av mins-
kad barnadödlighet), fler barn som går 
i skolan (globalt sett har 30 åriga män 
gått i skolan 10 år och kvinnor i samma 
ålder 9 och 60 procent av flickor i låg-
inkomstländer går ut grundskolan).

Nyfikenhet
Två ord tycker jag är nyckelord i 

skolan – nyfikenhet och tillsammans. 
Jag tror att skolan genom att ta vara 
på elevernas nyfikenhet att möta nya 

tillsammans och alla på skolan arbetar 
tillsammans med varandra som man 
får olika perspektiv som gör det både 
roligare och lättare att utforska värl-
den. Och jag tror att skolan och det 
omgivande samhället också behöver 
arbeta tillsammans. Hans Rosling och 
hans medförfattare har en lång lista på 
saker vi borde lära barn. Skolan kan 
arbeta med allt, men särskilt en punkt 
behöver vi hjälp med att göra levande 
– och den är far- och morföräldrar, och 
ytterligare generationer tillbaka då de 
finns kvar, experter på. ”Vi borde lära 
dem [barnen] hur livet var förr så att 
de inte felaktigt tror att inga framsteg 
gjorts.” ( Rosling m fl 2018, s. 294) 
Berätta för barn, barnbarn och barn-
barnsbarn hur det var när ni var små 
och hur era föräldrar och mor- och 
farföräldrar levde – ge barnen gåvan 
att förstå hur Sverige har utvecklats de 
senaste generationerna. Förstår man 
sig själv och sin utvecklig är det lättare 
att förstå att också andra människor 
och länder utvecklas. Det är en bra för-
utsättning för att förstå världen.

Till sist ett tips för alla regniga dagar 
som någon gång måste komma: sätt er 
tillsammans vid datorn och besök dol-
larstreet.org. Där kan ni se hur vanliga 
människor lever och hitta skillnader 
inom länder och likheter mellan olika 
kulturer på olika kontinenter.

Det är spännande att upptäcka värl-
den! När höstterminen drar igång i 
skolan ska vi fortsätta arbeta med att 
förstå den!

Vad gör vi i skolan?
Text: Rebecka Vesterlund

människor, ny kunskap, nya samman-
hang ger dem verktyg att bli ansvars-
fulla, empatiska och kunskapstörstiga 
människor här och nu och i framtiden. 
Jag vill dela med mig av ett långt citat 
från Hans Roslings bok som handlar 
om just nyfikenhet.

Det viktigaste av allt är att lära våra 
barn ödmjukhet och nyfikenhet.

Att vara ödmjuk betyder här att vara 
medveten om hur lätt det är att våra 
instinkter förvränger fakta. Det betyder 
att vara realistisk angående dina kun-
skapers omfattning. Att inte skämmas 
för att säga ´Jag vet inte.´ Det betyder 
också att när du har en åsikt ska du vara 
beredd att revidera den när du får reda 
på nya fakta. Det är mycket avslapp-
nande att vara ödmjuk eftersom man 
slipper känna pressen att ha en åsikt om 
allt och slipper vara ständigt beredd att 
försvara en massa ogrundade åsikter.

Att vara nyfiken betyder att vara 
öppen för ny information och aktivt 
söka sådan. Det betyder att ta till sig 
fakta som inte stämmer med ens upp-
fattning om världen och försöka förstå 
konsekvenserna av dem. Det betyder 
att bli nyfiken när man har begått ett 
misstag, inte generad. ´Hur i hela friden 
kunde jag ha fel om det? Vad kan jag 
lära av det misstaget? De där männis-
korna är inte korkade, så varför använ-
der de den lösningen?´ Det är mycket 
roligare att vara nyfiken än att vara 
generad, och fler saker blir intressanta 
på det viset.”(Rosling m fl 2018, s. 295)

Tillsammans
Mitt andra nyckelord är tillsam-

mans. Jag tror att det är när elever 
arbetar tillsammans och lärare arbetar 

Nedanstående artikel fanns i ortens 
dagstidning den 5 juli 1918.

Detta hände alltså för 100 år sedan. 
Fortsättningen på historien om denna 
soffa är jag inte riktigt säker på.

Jag vet inte om den blev placerad i 
sakristian. Soffan blev senare placerad 
i prästgården hos kyrkoherden. När 
Långaryds prästgård såldes 2009 till 
Jens och Polly från Danmark, ingick 
inte soffan i köpet av prästgården. Den 
flyttades till Långaryds kyrka som fått 
soffan som gåva enligt artikeln ovan. 

Soffan är nu placerad i vapenhuset och 
kan beskådas av alla. I soffan finns en 
skrivelse som berättar om dess historia. 
Den har alltså ägts av kontraktspros-
ten i Långaryd Samuel Adelin. Denne 
präst som för över 200 år sedan såg till 
att Långaryd fick sin nuvarande kyrka.

Tidningsartikeln är en av många 
hundra tusen olika artiklar som finns 
i mina tidnigsklippalbum.    

Soffa i gåva till Långaryds kyrka
Text: Bengt-Åke Andersson Bild: Birgitta Holmén
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   Under tre SOCKENBUD har vi 
lärt känna Långarydssonen Lennart 
Åhrén och följa honom från den lilla 
gården i Södra Åkershult och ut på 
uppdrag i världen. Vi ville veta mer 
och övertalade honom att fortsätta 
med att ge oss fler inblickar i hur det 
är att arbeta för SIDA och hjälpa till 
att sprida både teoretisk och prak-
tisk kunskap till andra länder. Här 
kommer del fyra av hans krönika.

ALFA LAVAL PÅ KUBA
   Jag har alltid varit intresserad av 

mjölk. Inte minst för att dricka den. 
Från den spenvarma nymjölken i 
mammas mjölkkärl i ladugården i 
Åkershult, till dagens filer och frukt-
yoghurtar med smak av jordgubbe och 
vanilj. Efterhand fick jag möjlighet att 
göra närmare bekantskap med denna 
ädla dryck. Jag kom till Alfa Laval – 
ett världsledande företag i mjölkbran-
schen.

   Under 25 år, med en påbyggnad på 
fem år efter pensionen, arbetade jag på 
detta reko företag i Lund – hela tiden 
med internationella projekt, statione-
rad inom och utom Sverige.  

   Det var en intressant tid, med 
många olika uppgifter. Jag rekryterades 
från början för att ta hand om ett stort 
projekt i Havanna på Kuba. Med en 
flygbiljett och en projektpärm i handen 
for jag iväg från Copenhagen Airport. 
Det var den 14 oktober 1975 och på 
flygplatsen i Havanna blev jag väl mot-
tagen av en blivande arbetskamrat som 
hette Kenth. Vi två har jobbat i många 
år tillsammans, försökt att undvika 
(eller charma) kubanska ”spioner” som 
höll reda på oss och rapporterade till 
mejeriministeriet om misstänkta inci-
denter. (Vi behövde dock aldrig sitta i 
kurran!). Vi träffas fortfarande, Kenth 
och jag, efter 43 år och äter ärtsoppa 
varje torsdag ute i Skrylle, vårt trevliga 
friluftsställe utanför Lund. Han bor 
i Limhamn och jag i Lund. Det är ju 
nästgårds.

Fidel Castro bestämde mycket
   Vår tid under Fidel Castro (som 

bestämde mycket) blev en brokig 
insats av ”kommersiellt biståndsar-
bete”, där våra svenska montörer gjorde 

sitt yttersta för att dels montera enligt 
ritningar, dels hitta på ”fiffiga nödlös-
ningar på plats” och skriva rekvisitio-
ner hem för de många maskindelar 
som skadats under flera års väntan 
i värme och fukt, och som jag och 
andra vid diverse resor hem släpade till 
ön med flyg. Det var mycket som var 
skadat och måste ersättas, inte minst 
en hel massa kablar, som var musätna 
(!!). Projektets byggnader, som skulle 
uppföras av kubanerna, hade blivit 
försenade i flera år och vår utrustning 
hade då legat i stora, delvis söndriga, 
trälådor under motsvarande tid. Tät-
ningsringar, ventiler och kranar till 
exempel, men också större saker som 
värmepannor och rostfria mjölktankar 
på upp till 50 kubikmeter.

Sockerskörden störde bygget
   Fidels ande vilade över allt. Även 

ute på vårt mejeri. Kuba var då en av 
världens största sockerproducenter 
och rörsockerskörden var viktig. Flera 
av våra chefer fick order att ge sig ut 
i sockerfälten ett par månader och 
skära sockerrör. Det var den ”kamrat-
liga” skyldighet som alla hade att för-
hålla sig till under sockerkampanjen. 
Meddelanden på anslagstavlor beor-
drade alla volontärer att bege sig ut på 
landsbygden och hjälpa till vid de ofta 
vidsträckta sockerfälten. Stora delar 
av mejeriet stannade då. Men med 
den socialistiska målsättningen att 
alla skulle göra en insats när det akut 
behövdes, oberoende av andra jobb 

man hade, tornade problemen upp sig 
på vårt mejeri. Bland annat på yog-
hurtlinjen, där våra kvartslitersbägare 
stod kvar i lagret i tusental och blev 
sura, och på ostlinjen, där våra 12-kilos 
Goudaostar inte vändes varje dag, som 
de skulle. De blev i värmen angripna 
av mask och mögel och fick till största 
delen skäras ner i bitar för att bli djur-
mat. Mejeriets enorma storlek (pla-
nerat för att ta emot en million liter 
färskmjölk per dag!!), personal bland 
annat flera chefer, som skar sockerrör 
i stället för att jobba på mejeriet, de 
mycket bristfälliga transportresurserna 
som fanns tillgängliga och avsaknaden 
av vitala ersättningsdelar i montagen, 
bidrog alla till ett stort produktions-
bortfall. Det hjälpte inte att Fidel gav 
order om ”skärpning” när han kom ut 
och hälsade på. Politiska beslut bidrog 
även. Våra tester på ”osten” krävde stora 
kvantiteter mjölk, som vi aldrig fick 
levererade och de relativt små ostkvan-
titeter som vi fick fram fick inte säljas 
i Havanna. De skickades till kuban-
ska soldater i Etiopien och Angola 
som en liten förbättring i deras kost. 
De kubanska soldaternas stationering 
där (som ersättning för ryska trupper) 
var ett krav från Ryssland i utbyte mot 
stora årliga penningtransaktioner till 
Kuba för att på ön kunna bygga vägar, 
sjukhus mm. Dessutom löste man in 
ganska värdelösa kubanska pesos mot 
ryska rubel (den enda inlösningsbara 
valutan).

Familjen kom över, barnen 
gick i skolan

Jag fick rätt snart ta över min familj 
– Margareta, Per och Pia – till Havanna 
och vi utnyttjade ibland de begränsade 
möjligheter vi hade att njuta av strän-
dernas nöjen med bad och snorkling 
i 25-gradigt vatten bland koraller och 
färgrika fiskstim. Givetvis visste våra 
”spioner” var vi var. Margareta hittade 
alltid sysselsättningar, bland annat stu-
dier i spanska. Våra barn gick i en skola 
som drevs av den engelska ambassaden 
och de trivdes faktiskt riktigt bra. Även 
barn till Fidel gick där. Han hade bättre 
tilltro till dessa ”utrikiska” skolor än till 
de vanliga kubanska. Teori och praktik 
går inte alltid ihop! ”El Comandante 

Släktkrönikan
Text: Lennart Åhrén CDB GAD A:4  Bild: Okänd

Fidels ande vilade över allt

Fortsätter på nästa sida.
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flyttade dessutom rätt ofta mellan olika 
bostäder – av säkerhetsskäl, sade man.

   Vår mat fick vi handla på den s.k. 
”Diplon”, avsedd för diplomater och 
ibland utländska tekniker. Vår ”nor-
mala” affär var ett ställe med kraf-
tig ransonering, kort för detta och 
ett mycket magert sortiment. Dock 
väsentligt bättre än för den ”vanlige 
kubanen” som ofta fick stå i tidig kö för 
att få något. Ransoneringar slog hårt. 
Nio hg per månad och hushåll för kött 
och 15 hg för ris. Tre glödlampor per år 

Att Landeryd förr var en betydande 
järnvägsort, med som mest cirka 250 
personer direkt knutna till järnvägen, 
framgår bl a av hur stationen presente-
ras i boken Sveriges järnvägsstationer, 
utarbetad av C. J Johanneson, publice-
rad 1926. Så här står det:

LANDERYD (Landeryds kommun, 
Jönköpings län). H. N. & V. C. J. 469 
km från Stockholm över Nässjö. Klass 
5. Dyrort A. Uppbörd c:a 83,300 
kronor. Tjänstgöringstid 19 timmar. 
Stationsföreståndare E. G. T. Wetter, f. 
29 nov 1882. Övriga tjänstemän: 1 sta-
tionsskrivare, 3 kontorsbiträden, 1 sta-
tionskarlsförman, 8 stationskarlar, 14 
konduktörer och 8 bromsare. Underly-
dande trafikplats: Trottagården. Över-
gångsstation för linjerna Halmstad-
Nässjö och Landeryd-Falköping R. 
– Lokomotivstation och reparations-
verkstad.

Stationssamhälle. Åkerbruks-, 
skogs- och bergstrakt med c:a 550 inv. 
Kyrka, skola, hotell, pensionat, skjuts-
station, postkontor, telefonstation med 
telegramexp., bankkontor, handlande 
och hantverkare. Läkare i S. Unna-
ryd, 25 km, mottagning i Landeryd 
1 gång i veckan. Egendomar: Norra 
och Södra Landeryd. – Genom sam-
hället rinner en biflod till Nissan, den 
s.k. Österån, och på höjderna kring 
denna har påträffats stenåldersverktyg, 
vilket tyder på att trakten tidigt varit 
bebyggd. Under nordiska sjuårskriget 
brändes flera gårdar i de närliggande 
byarna och ännu synas spår efter dans-
karnas lägerplatser.

och klänningstyg för damer tre meter 
om året- som exempel.

Många svårigheter
   Ute på mejeriet jobbade och stre-

tade vi efter bästa förmåga – tillsam-
mans med utvalda kubanska tekniker 
– som våra ”companjeros”. Projek-
tets storlek, en helt orealistisk plane-
ring och de långa förseningarna från 
kubanskt håll ledde aldrig till ett fär-
digt projekt. I dag är enligt uppgift bara 
yoghurtlinjen igång. Av planerade fem 

Större väntsal
I ett 1950 publicerat bokverk med 

samma namn, Sveriges järnvägsstatio-
ner, nu under redaktion av E. G. Mih-
noss, står följande om Landeryd som 
vid denna tidpunkt i fem år ingått i det 
statliga järnvägsnätet: 

Anläggningarna för järnvägsstatio-
nen i Landeryd påbörjades år 1874. 
Stationen öppnades för allmän trafik 
1877. Expeditionslokalerna och vänt-
salen utökades 1905 och i samband 
därmed flyttades tjänstebostaden 
för stationsföreståndaren till andra 
våningen. Stationen har mekanisk väx-
elförregling. Personal: stins, 1 fknt, 2 
knt, 11 knr, 1 stfm, 2 tb, 30 stk, 1 pb, 
1 kv. Trafikens omfattning var 1949: 
9.873 försålda biljetter och 21.280 
godsexpeditioner.

Växande lokstation
I Malte Ljunggrens bok Sveriges 

Lokstationer, nr 60 i Svenska Järnvägs-
klubbens skriftserie, finns uppgifter 
hur många järnvägsanställda i Lande-

ryd som 1950 var knutna till maskin-
tjänsten, d v s till lokstallet och de där 
stationerade loken.

Lokstationen förestods av en lok-
mästare i och denne hade f ö följande 
personal:

Lokförare 10
Lokeldare 12
Lokbiträden 2
Reparatör 1
Stallpersonal 13
Summa: 38 
När Västra Centralbanan (VCJ) 

Landeryd-Falköping (131 km) öpp-
nades för allmän trafik 1906 och 
Landeryd blev en järnvägsknut med 
efterhand omfattande tågtrafik och 
rangering av godsvagnar, uppfördes 
ett rundstall i tegel med fyra platser i 
Landeryd. Dessutom ett fristående vat-
tentorn (rivet) vid infarten till en 15 m 
vändskiva samt stort kolupplag med 
kolbrygga för tippvagnar i bangår-
dens västra ände (denna anläggning 
är också borta). När VCJ först köpts av 
HNJ år 1917 och 1923 helt införlivats i 
detta bolag, utökades stallet till med tre 
lokplatser och försågs även med expe-
ditions- och förrådslokaler. År 1925 
flyttades lokmästare, lok- och repa-
rationspersonal från VCJ:s tidigare 
huvudlokstation i Falköping till Lan-
deryd. År 1927 investerade HNJ ytter-
ligare i Landeryds lokstation genom att 
vattentornet höjdes och förstorades, 
dessutom tillkom nya brunnar och 
pumpverk.  

Betydande järnvägsort
Text: Per-Yngve Bengtsson

Fortsättning från föregående sida
linjer med olika produkter. Detta beror 
huvudsakligen på att det inte finns 
mjölk att få. Avkastningen i liter räknat 
per ko är förvånansvärt liten och det 
beror bland annat på brist på kraftfo-
der och dåligt gräs.

Här tackar vi Lennart för denna 
skildringen och ser fram emot minst 
ännu en från fler platser i världen.

F d SJ ånglok littera B nr 1037 väntar 
på nästa tjänstgöring utanför lokstallet 
i Landeryd i samband med tågdagarna 
2016
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Långaryds IF 80 år
Text: Sammanställd av Helge Nydén, Karl-Gustaf Lindbäck, Jan-Erik Larsson och Ingvar Carlsson

Långaryds Idrottsförening bildades 
den 19 mars 1938. Den hade då före-
gåtts under några år av Långaryd Idrott 
Förening som nedlades då den nya för-
eningen bildades. Den första styrelsen 
bestod av Erik Karlsson (ordf.), Lars-
Ivan Larsson (sekr.), Sven Claesson 
(kassör), Fritz Pettersson och Karl-Erik 
Karlsson.

Från början stod endast fotboll på 
programmet. Fotbollsplan arrende-
rades av David Fredlund på Karlsro. 
Gräsmattan var väl inte den bästa så 
planen döptes snart till Ljungvallen. 
Från 1940 upptogs även gymnastik på 
programmet. Egen sektion bildades 
och verksamheten ägde rum i Nyby 
skola. Efter hand bildades även sektio-
ner för allmän idrott, skidor och orien-
tering. I mitten av 40-talet tvingades 
fotbollsverksamheten ligga nere då 
flera av spelarna var inkallade.

Spel i träskostövlar
Kommunala bidrag till verksamhe-

ten utgick ej och föreningen fick sina 
huvudsakliga inkomster genom att 
ordna danser i Nyarps bygdegård. Eko-
nomin var dålig och det hände att spe-
larna fick cykla till bortamatcher. Hade 
inte alla spelare fotbollsskor så fick det 
gå bra med träskostövlar.

Bordtennisintresset ökade och 
vid årsmötet i dec 1951 bildades en 
egen bordtennissektion. Bordtennis-
spelarna höll till i Nyby skola. Intres-
set för fotbollen minskade och 1952 
fanns ej material till något fotbollslag. 
Under det året var det endast oriente-

rings- och bordtennissektionerna som 
bedrev någon verksamhet. Redan året 
efter kom emellertid fotbollsverksam-
heten igång igen, med både A-lag och 
pojklag.

Klockarevallen anläggs   
I början av 1950-talet arbetades 

det intensivt med en ny fotbollsplan. 
Olika platser diskuterades innan man 
bestämde sig för den nuvarande plat-
sen på Klockaregårdens mark invid 
Nissan. Planen blev klar 1954. Nästa 
etapp var att bygga omklädningsrum, 
vilket blev färdigt 1957.

Under 1961 tvingades man återigen 
konstatera att det ej fanns tillräckligt 
med intresserade spelare för att man 
skulle kunna delta i seriespel. Redan 
året efter återupptogs emellertid fot-
bollsverksamheten och ett A-lag serie-
spelade. Ett år senare deltog även B-lag 
och pojklag i olika fotbollsserier.

Från mitten av 1960-talet stabilise-
rades fotbollsverksamheten och för-
eningen hade A-lag, B-lag och pojklag 
som seriespelade. Samtidigt hade bord-
tennisverksamheten utvecklats och 
man deltog nu med tre bordtennislag i 
olika serier. Föreningens största fram-
gång noterades under 1969 då A-laget 
under Bertil Jagebros skickliga ledning 
vann serien och flyttades upp till div. 5.

Nya omklädningsrum och 
klubbstuga  

I början på 70-talet behövdes 
omklädningsrummen göras i ordning 
och olika om- och tillbyggnadsförslag 
diskuterades innan styrelsen fastnade 
för en helt ny byggnad, innehållande 
två omklädningsrum, duschrum, 
bastu, domarrum, pentry och klubb-
lokal. Såväl kommunen som Natur-
vårdsverket ställde sig positiva till 
planerna och beviljade bidrag till en 
del av kostnaderna, men utan ett idogt 
arbete av föreningen medlemmar och 
ett massivt stöd från alla supporters 
hade bygget naturligtvis varit omöjligt 
att genomföra. 1973 kunde den nya 
klubbstugan invigas.

   Under 70-talet utvecklades fram-
för allt ungdomsverksamheten Under 
en följd av år deltog föreningen med 
16-årslag, 14-årslag och 12-årslag i 
olika serier. Största framgången bland 

dessa nåddes 1977 då 14-årslaget vann 
sin serie (VN:s knatteserie).

Efterhand som ungdomsverksam-
heten ökade blev belastningen på fot-
bollsplanen allt hårdare. Under hög-
säsong användes planen varje dag. 
Därför beslutades att anlägga en belyst 
träningsplan. 1979 var den nya planen 
klar. Under 80-talet höll seniorfotbol-
len till i div. 6. Dock var det ytterst nära 
att vi gick upp i 5:an 1984. Den sista 
seriematchen mot Hånger förlorades 
emellertid och Lanna vann serien i 
stället.

Det har även varit damfotboll under 
denna tid. Åren 1981 – 1983 spelade 
damlaget i serie. Spelarbrist gjorde 
emellertid att damlaget fick läggas ner.

Ungdomssektionen har förutom 
seriespelande lag även bedrivit fot-
bollsskola för ungdomar mellan 7 och 
11 år.

Tennisbana   
1981 började föreningen anlägga en 

tennisbana vid idrottsplatsen. Banan 
invigdes 1983 och har sedan dess 
använts av både barn och vuxna.

Gymnastiksektionen har haft verk-
samhet i Nyby skola och i Nyarps byg-
degård.

Långaryds IF omkring 1950 
Stående fr.v: Åke Johansson, Tore 
Gustavsson, Nils Nilsson, Sven-Rune 
Larsson, Lars Wigell och Bror Linder 
Knästående fr.v: Gösta Erlandsson, Tor-
sten Johansson, Bertil Hallberg, Karl-
Erik Hallberg och Sven-Erik Bengtsson 

Gymnastik i Nyby skola 
Stående: Gerd Bengtsson, Gullvi 
Hill, Marie-Loise Lundberg, Ulla-Britt 
Jeulonen, Viveka Holmberg, Monicka 
Nydén, Marita Karlsson.  Knästående: 
ledaren Birgitta Jakobsson, Kristina 
Andersson, Susanne Jeoulonen, Carina 
Jönsson, Ann-Loise Nilsson, Ann 
Evaldsdotter, Lena Stenberg, Susanne 
Finnander, Ann-Charlotte Nilsson, 
Carina Bäckman, Ulla-Britt Claesson. 
Sittande: Marianne Jönsson, Anette 
Claesson, Anna-Lena Sturesson, Anna 
Johansson, Camilla Lundberg, Lise-
Lotte Claesson.

Fortsätter på nästa sida.
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   Vid föreningens 50-årsjubileum 
som firades i Nyarps bygdegård 1988 
erhöll följande fotbollsspelare fören-
ingens guldmärke, då de spelat i mer 
än 400 A-lagsmatcher: Ingvar Carls-
son, Helge Nydén, Nils Sjöberg, Sten 
Karlsson och Hans Eriksson.

Då det var svårt att rekrytera spe-

lare och ledare, då många flyttade till 
angränsande orter, beslöt man att bilda 
LL2005. Det var en sammanslagning 
av fotbollssektionerna i Långaryds IF 
och Landeryds GoIF. 2005 deltog laget 
i Gislaveds reservlagsserie. Verksam-
heten pågick i 4 år. Nedläggningen 
berodde på brist på spelare och ledare.

Åren 2014 – 2016 använde Hälla-

Fortsättning från föregående sida

bäcks IF fotbollsplanen i Långaryd för 
sina hemmamatcher.

2016 återupptogs fotbollsverksam-
heten i Långaryds IF på seniornivå. 
Man spelar numera i div 6 Gislaveds-
serien.

Bilder från fritidsgård vid Karlsro kvarn
Foto: Lennart Borg
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Till hembygdsföreningens 50-års-
jubileum 1988 gavs den första hem-
bygdsboken ut Glimtar ur Långaryds 
historia. I den kan man bland annat 
ta del av föreningens verksamhet de 
första 50 åren. Boken finns fortfa-
rande att köpa eller så kan man låna 
den på biblioteket.

De fortsatta 30 åren
Så har det gått ytterligare 30 år och 

vi kan fira 80-årsjubileum. Föreningen 
har verkat under en omvälvande tid 
och fått anpassa sin verksamhet efter 
detta. Under de första 50 åren var det 
ganska självklart för sockenborna att, 
dels stötta föreningen med sitt med-
lemskap och dels glatt och villigt ställa 
upp vid arbetsdagar i hembygdspar-
ken. Vi har en underbart vacker hem-
bygdspark, men den måste skötas. Vid 
vårens rishämtning, sommarens slåt-
ter, gärdesgårdsbygge mm längtar vi 
tillbaks till den tiden när vi var många. 
I dag har de flesta bråttom med sitt 
eget och skaran av villiga armar har 
krymt betydligt. Detta gör arbetet med 
hembygdsparken lite kämpigt, men än 
så länge går det med frivilliga krafter. 
Tack för det!  (Slutgnällt.) 

Byggnaderna måste också under-
hållas. Trots att vi lagt om tak, lappat 
och lagat har både kaffestugan och 
marknadsboden skattat åt förgängel-

Peter Steneteg med farfar Karl Stene-
teg i Jansbergs Hembygdspark 1989.

sen. De svåra stormarna i början av 
detta seklet, Gudrun och Per, blev för 
mycket för de gamla byggnaderna. 

Under det senaste året har vi fått 
nytt torvtak på Kambostugan och skor-
stenen är också renoverad. Vi hoppas 
kunna hålla brasafton i stugan, med då 
fordrar det ordentligt fuktigt väder om 
vi skall våga elda. Våra museala sam-
lingar i Långaryds Tiondebod måste 
också ses om. Under 1990-talet tog vi 
fram textilmönstret Långaryds lina, en 
modernisering av ett gammalt möns-
ter som kan stickas, broderas, vävas, 
virkas eller skapas med lappteknik. I 
övrigt ordnas det vandringar, berät-
tarkvällar, filmkvällar och andra sam-
mankomster. 

Under de senaste 40-tal åren har 
mycket av vår övriga verksamhet inrik-
tats på hembygdsforskning. Genom 
nedteckningar, filmning och utgivning 
av litteratur om bygden har vi försökt 
rädda vår egen nära historia. Ytterli-
gare två ”Glimtar-böcker” kom några 
år efter vårt 50-årsjubileum. Sedan stu-
derade vi vår dialekt och gav år 2000 
ut dialektboken Långarydsdialekten, 
ett drygt men betydelsefullt arbete. 
Under en lång period hade vi en stu-
diecirkel tillsamman med Hylte hem-
bygdsförening och studerade handeln 
i området. Det arbetet resulterade i ett 
häfte om lanthandeln och år 2002 kom 
boken Så minns vi gamla Hylte. Till-
sammans med övriga hembygdsfören-
ingar inom Hylte hembygdskrets sam-
lade vi gamla sägner och gav år 2004 
ut boken Sägner – och annat oknytt i 
Hyltebygden. Samtliga böcker finns 
fortfarande att köpa.

Under många år har våra studie-
cirklar arbetat med att inventera torp 
och gårdar i de olika byarna. 35 byar är 
genomgångna och resultaten har sam-
manställts i byahäften. De första häf-
tena är ganska anspråkslösa men med 
all ny teknik och kunniga medlemmar 
är de häften vi nu ger ut mycket läs-
värda.

För att kunna hitta de gamla boplat-
serna, fornminnen och andra minnes-
platser som döljs i våra skogar har vi 
stansat ut skyltar som satts upp på stol-
par vid mer än 400 platser. Många är 
utmärkta på kartor, vi har också tagit 

ut GPS-koordinater för att hitta plat-
serna. Det återstår dock många byar att 
inventera, men vi är glada för det som 
hinns med.

Under alla år har det också filmats 
mycket. Intervjuer har gjort med sock-
enbor och de insamlade föremålen har 
dokumenterats. Föreningen har en 
mycket stor bildsamling, någorlunda 
ordnade och inlagda på Bygdeband, 
men där saknas många, många tim-
mars arbete med identifieringen. Vi 
har numera också en ny hemsida där 
man kan följa lite vad som händer. 
Tack alla ni som hjälpt och hjälper till. 

Det viktiga samarbetet
Ett värdefullt samarbete med den 

övriga hembygdsrörelsen, både inom 
kommunen och inom länet har växt 
mycket, det är utvecklande.

Under de senaste 20 åren har också 
ett samarbete med övriga föreningar 
i Långaryd och Landeryd växt fram 
och har varit värdefullt för bygden. Vi 
började med fem föreningar 1997 och 
är numera 12 föreningar. Samarbetet 
mellan föreningarna har gjort att vi har 
kunnat ordna Långaryds marknad, jul-
basarer, stora släktträffar med Långa-
rydssläkten, bygdeteater mm. Framför 
allt har samarbetet gjort att bygdens 
folk varit lätta att samla till protest när 
t.ex. den kommunala servicen inom 
vårt område varit hotad och till annat 
utvecklande arbete. Att samarbeta är 
guld värt.

I augusti 2017 deltog Samverkan 
i släktforskarföreningarnas mässa i 
Halmstad under två intensiva dagar. 
Där kunde vi med hjälp av vårt insam-
lade material visa upp Långaryd inför 
deltagare från hela landet. Vi kände oss 
stolta över vår bygd och människorna 
här.

Bo Westman underhöll i samband med 
80 års - jubileumet i Jansbergs Hem-
bygdspark.

Fortsätter på nästa sida.

Långaryds hembygdsförening firar 80 år
Text: Birgitta Holmén Bild: Långaryds hembygdsförenings arkiv och Kristina Lif
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Med hopp om en god framtid
80 intensiva år har gått och jag 

hoppas på fortsatt god verksamhet för 
Långaryds hembygdsförening många 
år till och avslutar med Alf Henriks-
sons tänkvärda dikt: 

Den kan inte titta framåt som inte 
kan titta tillbaka – Den sörjer illa 
för barnbarn som saknar intresse för 
farfar – Den vet föga om rummet som 
inte har känsla för tiden – Den tänker 
föga på andra som blott lever här och 
nu.

Fortsättning från föregående sida

Bilder från midsommarfirande vid Höstro
Foto: Lennart Borg
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Inför valet den 9 september är det 
gott om debatter och utfrågningar av 
riksdagspartierna. Det är viktigt och 
bra, men vad vill de olika partierna 
göra här i Hylte kommun? SOCKEN-
BUDET har ställt tre viktiga frågor till 
partierna som ställer upp i kommun-
valet. Här kan du läsa vad de svarar.

Frågorna
1. Vilken är den viktigaste frågan ni 

vill driva?
2. Vad anser ni är det största proble-

met inom skolan och vad vill ni göra 
åt det?

3. Hur vill ni prioritera landsbyg-
dens utveckling inom kultur och för-
eningar?

Miljöpartiet 
Lisa Rimestad 

1. Vi skall bli en av de bästa kommu-
nerna i Sverige på social, ekologisk och 
ekonomisk hållbarhet. Med en ’Plan 
Hylte’ blir det enklare att leva ett gott 
liv hållbart i just vår bygd; återvinna 
och dela resurser, handla, odla, driva 
företag, lantbruk och föreningar. Vår 
miljö och klimatet har vi alla med oss 
och vi vill ta vara på varandra, stimu-
lera och sprida de goda initiativen. 

2. Skolan behöver arbetsro, långsik-
tighet och livsglädje. Vi vill förstärka 
elevhälsan med kommunal skolläkare 
och skolpsykolog. Kropp och knopp 
hör ihop, det är trångt i skolorna 
men förstärkt Utomhuspedagogik ger 
bättre inlärning och livskvalité. Bygg 
ut samarbetet mellan skola, föräldrar, 
föreningsliv och näringsliv, det ger 
värdefulla erfarenheter och kontakter 
i samhälle och arbetsliv och bidrar till 
att lösa skolans kunskapsuppdrag.

3. Landsbygdens utveckling är hela 
vår kommuns utveckling. I fören-
ingar och kultur kommer vi samman, 
utvecklas och sysslar med viktiga 
saker. Bra för oss alla, även ur ett 
folkhälsoperspektiv. Vi vill skapa fler 
fasta mötesplatser, säkra cykelvägar, 
en bättre kollektivtrafik och fördjupa 
samarbetet. Med en ’Hylteportal’ där 
kontakter knyts, evenemang, aktivite-

ter och utbildningar presenteras, koor-
dineras - och delas på ett översiktligt 
sätt får fler i samhället, bl.a. barn och 
ungdomar, tillgång till kultur, idrott, 
arbetsplatser mm.

Kommunens väl 
Tommy Edenholm

1. Resultat i skolan.
2. Det är viktigt med ordning och 

reda i skolan. Vi måste skapa en arbets-
miljö för både lärare och elever som 
gör det möjligt att nå framgång. I detta 
arbete har rektorerna en otroligt viktig 
roll i att styra upp verksamheten på sin 
enhet. Under ordförandeskap av Kom-
munens Väl under mandatperioden 
2010-2014, gick vi från den absoluta 
botten av landets 290 kommuner till 
plats 27, när det gäller betygsresultaten 
för niondeklassare. Vi är beredda för 
att ta tag i skolan igen om väljarna vill 
det.

3. Vi vill stödja föreningsliv. Det 
är otroligt viktigt för en fortsatt god 
landsbygdsutveckling att föreningar 
får ett kommunalt stöd. Det kan vara 
både ekonomiskt stöd och regelbun-
den politisk hjälp om föreningarna har 
behov av detta för att driva sin verk-
samhet. Det handlar om att samarbeta 
på ett sätt som ger en gynnsam lands-
bygdsutveckling för hela kommunen.

Liberalerna 
Bengt-Åke Torhall

1. Trygghet och jämställdhet för alla 
i Hylte kommun.

2. Eftersatta lokaler på många 
skolor. Upprustning av de skolor som 
ännu inte finns med i investeringspla-
nen. Utöka elevhälsan.

3. Utöka stödet till kulturen. Ökat 
stöd till föreningsägda lokaler. Kom-
munen tar över ansvaret för våra 
motionsslingor och bygger utegym i 
anslutning till dessa.

Moderaterna 
Bo Gunnar Åkesson

1. Börja planera för nytt äldrebo-
ende i Unnaryd

2. Skolan måste ha arbetsro. Avskaffa 
sammanhållna klasser och inför speci-
ella mindre grupper för de elever som 
inte vill eller kan fungera i klassrum-
met. Det vinner alla på. Alla får jobba 
utifrån sina egna villkor.

3. Vi tror på samarbete kring kultur-
frågorna mellan olika aktörer. Det är bl 
a kyrkan, olika föreningar och enskilda 
utövare. Vi är en liten kommun men 
med relativt stort kulturutbud och det 
behövs en samordning för att maxi-
mera resurser och undvika planerings-
missar. Hylte kommun saknar idag 
en kulturorganisation och kulturchef. 
Det bör rättas till. Självklart skall vi 
också utnyttja det som regionen har att 
erbjuda vad gäller bland annat scen-
konst och danskonst 

Socialdemokraterna 
Ronny Löfquist

1. Vi utvecklar hela Hylte. Tätort 
och landsbygd ska utvecklas utefter 
sina förutsättningar. Valet i höst är en 
folkomröstning om välfärden, även i 
Hylte. Vi prioriterar satsningar på för-
skola, skola och äldreomsorg framför 
en sänkning av kommunalskatten.

2. Vi har en bra skola i Hylte 
kommun. Varje dag gör våra lärare 
och övrig personal fantastiska insatser 
för våra barn. En stor andel av elev-
erna klarar målen. Vi har sjösatt ett 
stort utvecklingsarbete inom skolan 
som bland annat innebär kompetens-
utveckling för lärarna, digitalisering 
och höjda lärarlöner. Det är ett arbete 
som måste fortsätta. Vi vill öka trygg-
heten på framför allt Örnaskolan där vi 
inför hösten anställer fem mentorer. På 
så sätt ökar vuxennärvaron samtidigt 
som vi avlastar lärarna administrativt 
arbete.

Alla skolor ska ha en bra arbets-

Vad tycker partierna?
Sockenbudet ställer frågor inför kommunvalet
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miljö. Unnaryds skola renoveras just 
nu. Motsvarande renovering av Kinna-
reds skola startar i höst. Vi vill bygga 
en ny skola i Landeryd.

3. Vi har nuvarande period stärkt 
kulturen i hela kommunen. Vi vill 
fortsätta höja kulturbidragen så att 
kommunen kan stödja de kulturini-
tiativ som kommer ”underifrån”. Vi vill 
stödja till fullo de krafter som vill skapa 
ett kulturhus/samlingslokal i Unnaryd. 
Vi vill fullfölja Bonadsmuseets utveck-
ling tillsammans med Region Halland. 

Vidare kommer vi ge alla våra för-
eningar rättvisa förutsättningar att 
bedriva sin verksamhet. Som exempel 
vill vi ge ridsporten bättre villkor med 
ett nytt ridhus i Rydöbruk.

SPI Välfärden 
Anders Bertilsson

1. Se på Unnegården om det kan 
göras om till äldreboende.

2. Där klasserna har blivit för stora 
och därmed ytan per elev blivit mindre 
är något som måste åtgärdas.

3. På SPI Välfärdens initiativ skall en 
genomlysning av föreningarnas behov 
göras. 

Vi vill utveckla genom det vi kallar 
KULTURMILJONEN. För olika insat-
ser bland annat ökat stöd till reparatio-
ner av hembygdsföreningarnas bygg-
nader, möjlighet till teaterverksamhet, 
konst, musik, mm

Vänsterpartiet 
Lisa Mogren

1. Viktigast för oss alla och för kom-
mande generationer är att vi tar hand 
om vår miljö. Därför vill vi ha en väl 
utbyggd kollektivtrafik i hela kommu-
nen, vilket även bidar till en levande 
landsbygd. 

2. Ett stort problem är bristande 
studiero. Därför anser vi att klasserna 
i skolan och barngrupperna inom för-
skolan behöver minskas. Det behövs 
också fler lärare och annan personal i 
skolan. Satsningar inom elevhälsan är 
också oerhört viktiga. En ny högstadie-

skola i Torup skulle avlasta Örnaskolan 
och göra den mer välfungerande.

3. Ett levande kulturliv lyfter lands-
bygden och bidrar till gemenskap och 
sammanhållning. Därför behövs mer 
pengar till kultur och föreningsliv. Med 
bio, scen, bibliotek och konstgalleri 
samlat vill vi att Forum ska bli kom-
munens kulturhus. Lokaler för fören-
ingsliv, dans, musik och annat kultur-
utövande ska givetvis finnas där också. 
Att nästan alla kommunens tätorter 
har samlingslokaler är bra. I Unnaryd 
saknas en allmän samlingslokal och 
kommunen bör stötta föreningarna 
där i att utveckla en sådan.

Sverigedemokraterna 
Stina Isaksson

1. De viktigaste frågorna för oss är 
barnomsorg och skola, funktionsvarie-
rades rätt i samhället samt tryggheten.

2. Det finns mycket att göra inom 
skola och förskola i kommunen. Vi har 
skolor som behöver renoveras, byggas 
ut med eget kök och matsal bland 
annat. Vi behöver även ytterligare 
ett högstadium och då vore Torup en 
lämplig plats att bygga den på. Örna-
skolans högstadium är för litet för 
det antalet elever som går där, även 
ur brandsäkerhetssynpunkt sett. Den 
höga omsättningen på lärare är oac-
ceptabel, vi måste göra något för att 
behålla våra lärare. Egna klasser för 
särskilt stökiga elever och trygghets-
vakter på skolan är två förslag som vi 
föreslår. Efter en enkätundersökning 
bland Örnaskolans högstadieelever så 
var vakter den tredje viktigaste frågan 
för eleverna.

3. Vi vill se att de ekonomiska 
anslagen till verksamheter som beva-
rar, främjar och vidareutvecklar det 
svenska och det lokala kulturarvet är 
generösa. Kommunen ska därför ha en 
särskild kulturarvsfond, dit organisa-
tioner, föreningar och myndigheter ska 
kunna vända sig för att begära medel 
till verksamheter med kulturarvsfräm-
jande inriktning.

Centerpartiet 
Anna Roos

1. Centerpartiet vill att alla i Hylte 
ska känna sig delaktiga i samhället. 
Alla ska få möjlighet att bidra efter 
sin förmåga. Det gäller att matcha 
arbetslösa mot den arbetsmarknad 
som finns, att barn och ungdomar får 
en bra start i livet genom att förskola 
och skola är trygga platser med god 
kvalitet, att företagare ges goda förut-
sättningar att fortsätta utveckla sina 
verksamheter och att det finns goda 
livsvillkor för alla som lever och verkar 
i vår kommun i alla åldrar.

2. Förskola och skola lägger grunden 
för nyfikenhet, kunskapsutveckling 
och att bli trygga samhällsmedbor-
gare med god självkänsla. Personalen 
på skolan är ovärderlig i sitt uppdrag 
och det är viktigt att vi rekryterar och 
får behålla personal med rätt kompe-
tens. Vi vill vara en god arbetsgivare 
genom att erbjuda en god arbetsmiljö 
och intressanta tjänster där man får 
fortsätta utvecklas genom kontinuerlig 
fortbildning.

3. Vi vill att kulturen ska vara när-
varande i hela vår kommun. Hylte 
kommun ska genom lokalbidrag, akti-
vitets och föreningsbidrag stimulera 
kultur- och föreningsverksamhet. Det 
är viktigt att det finns samlingslokaler 
runt om i hela kommunen och att var 
ort har möjlighet att utveckla sina idéer 
och aktiviteter.

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.
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Lördag 12:30
Lunch i mattältet, pasta och 
kycklinggryta.

Lördag 13:30
Dags att gå mot Nyarpssjön med de 
äldre för bad, paddling, såpa-fotboll 
och också SUP (stand-up-paddel). 
Detta medan de yngre lär sig ”Hitta 
vilse” i skogen bakom Bygdegården. 
Regnet börjar falla och åskan hörs allt 
närmare. Det blir inte mycket bad eller 
paddling för de äldre...

Lördag 15:00
Tillbaka i Bygdegården tidigare än 
tänkt på grund av vädret. Det blir lite 
inomhusaktiviteter istället.

Lördag 16:00
Spa-avdelningen öppnar i källaren.

Lördag 18:00
Kvällsmat i form av pizza.

Lördag 19:00
Hjälper BG och Jocke att köra tillbaka 
kanoterna till Karlsro.

Lördag 20:00
Sitter i mattältet och hjälper de 
deltagare som vill att göra armband. 
Under kvällen anordnas diverse lekar 
och backklättring. 

Lördag 23:30
Som vanligt är det tyst tidigare den 
andra natten. Kryper ner i sovsäcken 
och somnar.

Söndag 00:45
Vaknar, liksom många andra i 
militärtältet, av regnet som slår mot 
tältduken. De flesta somnar om ganska 
snabbt.

Söndag 07:15
Vaknar. Ingen deltagare vaken än.

Söndag 08:30
Frukost. Denna morgon har många 
blivit väckta av Anna och Karina.

Söndag 09:30
De äldre deltagarna får en ny chans 
att bada och testa SUP. På grund av 
vinden är det inte helt enkelt. Ror 
därför runt med eka för att bogsera 
ut de som testar. De som inte är med 
vid sjön bakar muffins och klättrar på 
backar. 

 

En ledares dagbok från Nyarpslägret 2018
Text: Patrik Roos Bilder: Lennart Borg, Anna Roos och Patrik Roos

Fredag 14:00
Anländer till Nyarps Bygdegård för 
att sätta upp tältet till dottern och 
förbereda inför lägret.

Fredag 17:00
Går runt och pratar med deltagarna 
och föräldrar medan de sätter upp sina 
tält eller packar in sin packning i de 
gemensamma militärtälten. 

Fredag 18:30
Kvällsmat i form av tacos i mattältet.

Fredag 19:30
Konserten med Världens band inleds 
i Bygdegården. Mycket uppskattat 
av alla på lägret och de c:a 90 övriga 
konsertbesökarna.

Fredag 20:15
Sitter i mattältet och hjälper deltagare 
att göra armband.

Fredag 22:00
De yngre börjar gå till tälten för att 
sova. En timme senare börjar även de 
lite äldre att krypa ner i sovsäckarna.

Lördag 00:30
Kryper ner i sovsäcken efter en sista 
kontroll av tälten. Tyst i nästan alla tält.

Lördag 06:20
De första deltagarna vaknar. Upp och 
ut för att be dem förflytta sig en bit 
från lägerplatsen för att de inte ska 
väcka övriga.

Lördag 07:00
De som har köket som sin uppgift 
börjar förbereda frukosten.

Lördag 08:30
Dags för frukost, de allra flesta har 
vaknat av sig själva.

Lördag 09:30
Går tillsammans med de äldre 
deltagarna och andra ledare mot 
Klockarevallen. Där vankas lag-
tävling i sex olika grenar, bland annat 
luftgevärsskytte och plockepinn. 
Under tiden går de yngre till Nyarps-
sjön för att bada, paddla, fiska och/
eller spela såpafotboll.

Lördag 11:30
Tunga moln syns på himlen och i 
fjärran hörs lite åskmuller. Strax efter 
12 går vi tillbaka till Bygdegården för 
att äta lunch.

Söndag 11:00
Sista deltagaraktiviteten på lägret är 
att deltagarna, två och två, och med 
förbundna ögon ska mata varandra 
med glass.

Söndag 11:30
Föräldrarna har anlänt och efter 
traditionsenlig lägerinformation är det 
fika i mattältet. 

Söndag 13:30
Kört hem det första lasset med grejer 
och äter lite mat.

Söndag 15:00
Tillbaka i Bygdegården för att hämta 
det sista, hjälpa till att plocka ner 
mattältet och ta med såpafotboll-
grejerna hem.

Söndag 17:00
Hemma, trött men mycket nöjd efter 
två intensiva dagar.

TACK!
Ett stort tack till
- alla som varit med och planerat 
- alla ledare  
- alla ungdomsledare 
- alla deltagare
- alla andra som bidragit 
- ett särskilt tack till Ola Persson som 
med stöd av Hylte kommun och 
Region Halland fixade bandet!
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TIDTABELL                                                                A  2018  Landeryd - Smålandsstenar - Landeryd
VETERANTÅG OCH KRÖSATÅG     Ångtåg ( 2 ) + Dieseltåg ( 1 ) båda med cafévagn 
FRÅN TILL  DAG AVGÅNG ANKOMST INFO
Landeryd Smålandsstenar S 08:32 08:45 Godståg "Sandtåget"
Landeryd Smålandsstenar L 08:48 08:59 Krösatåg till Nässjö
Landeryd Smålandsstenar L+S 09:20 09:41 Tåg (2)
Smålandsstenar Landeryd L+S 10:07 10:17 Krösatåg till Halmstad
Smålandsstenar Landeryd L+S 10:20 10:41 Tåg (2)
Landeryd Smålandsstenar L+S 10:43 11:04 Tåg (1)
Smålandsstenar Landeryd L+S 11:35 11:56 Tåg (1)
Landeryd Smålandsstenar L+S 12:20 12:41 Tåg (2)
Smålandsstenar Landeryd L+S 12:50 12:59 Krösatåg till Halmstad
Landeryd Smålandsstenar L+S 13:00 13:10 Krösatåg till Nässjö
Smålandsstenar Landeryd L+S 13:13 13:34 Tåg (2)
Landeryd Smålandsstenar L+S 13:55 14:16 Tåg (1)
Smålandsstenar Landeryd S 14:30 14:44 Godståg "Sandtåget"
Smålandsstenar Landeryd L 14:40 15:01 Tåg (1) 
Smålandsstenar Landeryd S 14:50 15:11 Tåg (1) 
Landeryd Smålandsstenar L 15:20 15:41 Tåg (2)
Smålandsstenar Landeryd L 16:05 16:26 Tåg (2)
Landeryd Smålandsstenar L+S 16:56 17:06 Krösatåg till Nässjö
Smålandsstenar Landeryd L+S 17:07 17:17 Krösatåg till Halmstad
Landeryd NJ mot Nässjö S 17:40 xx:xx Medtager INTE passagerare
Smålandsstenar Landeryd S 18:15 18:25 Krösatåg till Halmstad
Landeryd Smålandsstenar S 18:59 19:09 Krösatåg till Jönköping
Landeryd Smålandsstenar L 20:00 20:10 Krösatåg till Jönköping
Smålandsstenar Landeryd S 20:52 21:02 Krösatåg till Halmstad

  

TIDTABELL                                                 C   2018           Torup - Hyltebruk - Torup
VETERANTÅG RÄLSBUSS
FRÅN TILL  DAG AVGÅNG ANKOMST INFO
Torup Hyltebruk L+S 08:15 08:40 Rälsbuss, via Rydöbruk
Hyltebruk Torup L+S 08:50 09:15 Rälsbuss, via Rydöbruk
Torup                 Hyltebruk      L+S 09:55 10:20 Rälsbuss, via Rydöbruk
Hyltebruk         Torup                L+S 10:30 10:55 Rälsbuss, via Rydöbruk
Torup Hyltebruk L+S 11:50 12:15 Rälsbuss, via Rydöbruk
Hyltebruk Torup L+S 12:25 12:50 Rälsbuss, via Rydöbruk
Torup Hyltebruk L+S 13:00 13:25 Rälsbuss, via Rydöbruk
Hyltebruk Torup L+S 13:35 14:00 Rälsbuss, via Rydöbruk
Torup Hyltebruk L+S 14:30 14:55 Rälsbuss, via Rydöbruk
Hyltebruk Torup L+S 15:05 15:30 Rälsbuss, via Rydöbruk
Torup Hyltebruk L 15:50 16:15 Rälsbuss, via Rydöbruk
Hyltebruk Torup L 16:25 16:50 Rälsbuss, via Rydöbruk
OBS: Veteranbuss trafikerar Hyltebruk - Landeryd - Hyltebruk med anslutning till Rälsbussen!
2018-08-08/PF Med reservation för ändringar!



  TIDTABELL                                                       B    2018         Landeryd - Torup - Landeryd
VETERANTÅG OCH KRÖSATÅG     Ångtåg ( 2 ) + Dieseltåg ( 1 ) båda med cafévagn 
FRÅN TILL  DAG AVGÅNG ANKOMST INFO
Landeryd Torup L+S 07:45 08:02 Rälsbuss, via Kinnared
Torup Landeryd S 08:06 08:32 Godståg "Sandtåget"
Torup Landeryd L 08:29 08:48 Krösatåg till Nässjö
Landeryd Torup L+S 08:55 09:21 Tåg (1), via Kinnared
Torup Landeryd L+S 09:40 10:10 Tåg (1), via Kinnared
Landeryd Torup L+S 10:17 10:32 Krösatåg till Halmstad
Torup Landeryd L+S 10:32 10:49 ExtraKrösatåg från Halmstad
Landeryd Torup L+S 10:51 11:19 Tåg (2), via Kinnared
Torup Landeryd L+S 11:40 12:10 Tåg (2), via Kinnared
Landeryd Torup L+S 12:12 12:39 Tåg (1), via Kinnared
Torup Landeryd L+S 12:41 12:56 Krösatåg till Nässjö
Landeryd Torup L+S 12:59 13:14 Krösatåg till Halmstad
Torup Landeryd L+S 13:15 13:45 Tåg (1), via Kinnared
Landeryd Torup L+S 13:48 14:16 Tåg (2), via Kinnared
Torup Landeryd L 14:40 15:10 Tåg (2), via Kinnared
Landeryd Torup S 14:44 15:02 Godståg "Sandtåget"
Torup Landeryd S 15:05 15:35 Tåg (2), via Kinnared
Landeryd Torup L 15:11 15:39 Tåg (1), via Kinnared
Landeryd Torup L 15:40 15:55 ExtraKrösatåg till Halmstad
Torup Landeryd L 16:00 16:30 Tåg (1), via Kinnared
Torup Landeryd S 16:00 16:16 Rälsbuss, via Kinnared
Landeryd Torup S 16:20 16:34 ExtraKrösatåg till Halmstad
Torup Landeryd L+S 16:41 16:56 Krösatåg till Nässjö
Landeryd Torup L+S 17:17 17:32 Krösatåg till Halmstad
Torup Landeryd L 17:34 17:52 Rälsbuss, via Kinnared
Landeryd Torup S 18:25 18:45 Krösatåg till Halmstad
Torup Landeryd S 18:43 18:59 Krösatåg till Jönköping
Torup Landeryd L 19:45 20:00 Krösatåg till Jönköping
Landeryd Torup S 21:02 21:17 Krösatåg till Halmstad

 

 TIDTABELL                                                              D    2018         Landeryd - Hyltebruk - Landeryd
VETERANBUSS SJ-BUSS
FRÅN TILL  DAG AVGÅNG ANKOMST INFO
Landeryd Hyltebruk L+S 08:20 08:35
Hyltebruk Landeryd L+S 08:45 09:00
Landeryd Hyltebruk L+S 10:00 10:15
Hyltebruk Landeryd L+S 10:25 10:40 Tågavg 10.43/10.51 i Landeryd
Landeryd Hyltebruk L+S 12:00 12:15 Via Bruket ca 12.12
Hyltebruk Landeryd L+S 12:20 12:35 Via Bruket ca 12.28
Landeryd Hyltebruk L+S 13:05 13:20
Hyltebruk Landeryd L+S 13:30 13:45 Tågavg 13.48/13.55 i Landeryd
Landeryd Hyltebruk L+S 14:35 14:50 Via Bruket ca 14.47
Hyltebruk Landeryd L+S 15:00 15:15 Via Bruket ca 15.03
Landeryd Hyltebruk L 15:55 16:10
Hyltebruk Landeryd L 16:20 16:35
OBS: I Hyltebruk (fd stationen) är det anslutning med Rälsbussen mot Rydöbruk/Torup!
2018-08-08/PF Med reservation för ändringar!



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

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

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

Välkomna med till alperna 
vecka 8 !!

Mejla oss för mer info



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

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

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

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

Öppet: Måndag - Fredag kl 9 - 18 • Lördag kl 9 - 14 • Söndag stängt
Storgatan 6, Hyltebruk

Tel: 0345-10114  •  www.olandersblommor.se
På facebook: Olanders-blommor-ting     eller Instagram

Vi har 
blommorna och jorden 

för din balkonglåda och trädgård.
Välkomna!

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

Tel: 0345-10114  •  www.olandersblommor.se

 Nu är vår
en här 

och sommaren är på väg

2016

Nu närmar sig våren... Vi har 
blommor och jorden 

till din trädgård och balkong! 
Välkommen in!

Vi hjälper dig med 
allt inom ljud & bild, 
data & IT.
Även klockservice 
med batteribyte.

0371-60339
0709-545 190

kontakt@unnarydsrtv.se

Din lokala 
teknikexpert

Sedan 1986

www.pcel.se

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

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

Nyhet!
Vi serverar nu Dagens lunch  

mån-fre klockan 11-14 för 75 kr!
 

Rejäl husmanskost.  
Dryck, salladsbord och bröd ingår.

 
Köp till kaffe och småkakor för 10 kr.  



butikpaletti.se

Öppettider Unnaryd:

Ons-fre 13-18, 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

TRÄDGÅRDSBUTIK   CAFÉ   TRÄDVÅRD 

Trädgårdsbutik    Trädgårdscafé Trädvård 
Perenner, bärbuskar, och frukträd: hållbara goda nyttiga växter.              

 
Håll koll på vår websida för senaste nytt och program. 

Norra Åkershult, Landeryd, T 0722445937/0722445825 
 

         www.tradgardsbutik.nu         www.protrad.se 

Åkershult Trädgård 

Nu planerar vi för nummer 27 av SOCKENBUDET!
Vill du skriva, annonsera, publicera en bild eller tacka någon i nästa 

nummer av SOCKENBUDET behöver vi ditt material senast 15 
oktober.  

 
Maila till sockenbudet@langaryd.nu

SOCKENBUDET - Sponsorer

SALONG DUO
SÖDRA HESTRA SPARBANK

RUNEMYRS



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
Marita Gustafsson.........................................................0345–197 58
e-post: marita.h.gustafsson@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.
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Korsord i Senapskornet
Lös det och skicka in det senast 30 
november till:

Hyltebruks pastorat
Box 4
314 21 Hyltebruk

Så har du chans att vinna ett fint pris!
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-HA

KAN 
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BILD: PIXABAY.COM
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musikGudstjänster i höst

Färger, former och folkliga toner

Söndagen den 21 oktober kl. 16 i Hyltebruks 
kyrka. Konsert och vernissage.

Gislaved Gospel

Söndagen den 28 oktober kl. 16 i Unnaryds 
kyrka. Gislaved Gospel med gäster.

Hjärtans Lust

Söndagen den 18 november kl. 16 i Femsjö 
kyrka. Kören Hjärtans Lust under ledning av 
Tulda Nielsen, kyrkfika i vapenhuset.

Unnaryds kyrkokör 125 år!
Onsdagen den 28 november Festmässa kl. 18 
i Unnaryds kyrka. För mer information, se 
hemsida och predikoturer.

 

 

 

Färger, former och folkliga toner 
konsert och vernissage 

Charlotte Polson altsaxofon  
Susanne Hirell piano och orgel 

Tove Balling keramik och målningar 
Martha Lindén smycken och målningar 

Karina Nykvist designmöbler  
Bo Lindbladh präst 

Hyltebruks kyrka den 21 oktober 
Vernissage öppnar kl. 16.00, konsert kl. 16.30 

MÅ-BRA-aktiviteter i höst
Söndagen den 23 september kl.18:00 

After Work i Hyltebruks församlingshem. 
Anders Pihl informerar om sjukhuskyrkans 
arbete i Halmstad.

Onsdagen den 17 oktober kl. 19:00

Modevisning i Hyltebruks församlingshem 
med Paletti, Olles dotter och Klädhörnan.

Söndagen den 25 november kl. 18:00

Mariette Lindstein föreläser om sitt ”sektliv” - 
att leva och helt domineras av en sekt.

Mässa för hela familjen!
Från och med 2 september händer det något nytt 
i Unnaryd. Vi firar en mässa för hela familjen. De 
vuxna firar mässa i kyrkan, barnen hittar på något 
roligt  med Otilia (pyssel, sång mm) under tiden. 
Sedan avslutar vi med att äta lunch tillsammans i 
församlingshemmet.  

Alla är välkomna med och utan barn.
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Samtalsgrupp Nådens år.
Vår samtalsgrupp om Nådens år fortsätter även 
i höst. Det går bra att komma med även om man 
inte varit med tidigare. Den första träffen är 4/9 
kl.18.30 i Landeryds  församlingshem. Vi bjuder på 
kvällsmacka! Då bestämmer vi kommande datum för 
gruppen. Om du inte kan vara med den 4/9 men 
ändå vill veta vilka  kommande datum blir, ta då 
kontakt med Mia eller Anna-Karin.

ny kyrkohandbok
Pingstdagen i år tog Svenska kyrkan en ny 
kyrkohandbok i bruk. Den ger möjlighet att fira 
olika slags gudstjänster för alla åldrar. - Med den 
nya handboken vill vi kunna fira gudstjänster som 
uttrycker människors glädje, sorg, tvivel och tro, 
längtan och hopp, säger biskop emeritus Esbjörn 
Hagberg.

Senast Svenska kyrkan tog en ny kyrkohandbok 
i bruk var 1986, och detta är den åttonde officiellt 
antagna sedan reformationen. Kyrkohandboken 
innehåller ordningar för Svenska kyrkans 
gudstjänster, till exempel högmässa, dopgudstjänst 
och vigselgudstjänst. Den nya handboken ger stora 
möjligheter att anpassa gudstjänsterna för såväl den 
stora katedralen som i det lilla kapellet, med många 
människor närvarande eller med få.

- Gudstjänsterna är till för alla. Man ska kunna tala 
om Gud i sin tro med hjälp av olika bilder och uttryck, 
säger förre karlstadsbiskopen Esbjörn Hagberg, 

ordförande i revisionsgruppen som arbetade fram 
det slutgiltiga handboksförslaget.

Han betonar att både tradition och förnyelse ryms i 
handboken.

Hyltebruks pastorat har under flera år varit 
”försöksförsamling” för de olika förslagen till ny 
kyrkohandbok. Det betyder att mycket av det nya 
känns igen, både när det gäller texter och musiken. Vi 
använder samma ordning för gudstjänst och mässa i 
samtliga av våra församlingar. Längre fram kan det, 
om behov finns, blir aktuellt att arbeta fram en lokal 
agenda att användas vid särkilda tillfällen.

Har du synpunkter eller frågor, kontakta ”din” präst 
eller kyrkomusiker.

Bo Lindbladh

Vardagsgudstjänst!
Vi kommer att fira vardagsgudstjänst  två tisdagar 
under terminen i samband med barnverksamheten 
och vi hoppas att riktigt många, både stora och små, 
med anknytning till barnverksamheten eller inte, vill 
komma och känna gemenskapen med Gud och med 
oss. Kl. 18:30 den 25/9 och 6/11 i Landeryds kyrka.

Vi kommer även att fira mässa i all enkelhet eller 
andakt i anslutning till Långaryds församlingsråds 
möte, och även där hoppas vi på att många vill vara 
med i gudstjänstgemenskapen, för det är viktigt att vi 
får träffas, be ihop, lovsjunga Gud ihop, bära varandra 
och fyllas av hopp tillsammans. Kl. 18:30 29/10 i 
Långaryds kyrka och 26/11 i Landeryds kyrka.

Så varmt välkommen till dessa små enkla stunder av 
inre påfyllning mitt i vardagen!

Kyrkogårdsvandring.
Vi vandrar vidare genom Landeryds kyrkogård 
under ledning av Aino och Bertil Larsson den 16/9 
kl.16:30.

Välkommen!
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Bibelfrukost i Unnaryd
Vi samtalar och prövar att ”lyssna med hjärtat” och 
låta orden beröra oss där vi befinner oss i livet. Alla 
är välkomna!

Vi ses i Unnaryds församlingshem:18/9, 16/10 och 
20/11.

Frukosten är framdukad från kl. 9:00

Välkomna - Sandra

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 oktober erbjuder vi 
dig en sådan möjlighet i Landeryds församlingshem 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 slutar med en stilla mässa. 
Dagen kostar 50 kr och du anmäler dig till Mia, Anna-
Karin eller Karina.

Välkommen!

Gudstjänst med körcafé!
Välkommen till Landeryds föramlingshem den 11/11 
kl. 15 där kören tillsammans med Mia och Regina leder 
oss i en enkel gudstjänst som mynnar ut i ett café där 
kören ordnat med diverse läckra bakverk och dessutom 
underhåller oss med sång, musik och annat hyss!

Passar för både stora och små.

Körcafé i Unnaryds församlingshem!
17 oktober kl. 18:30

Samtalsgrupp ”Vad är då en 
människa”
Ett rum där vi samtalar om kristen tro, livets frågor 
och den tid vi lever i. Vi träffas kl. 18 i Hyltebruks 
församlingshem den 3/9, 1/10, 5/11 och 3/12.

Bibelsamtalsgrupp
Vi träffas torsdagarna kl. 14 i Hyltebruks 
församlingshem den 20/9, 25/10 och 22/11.

Välkomna!

Promenadgrupp i Hyltebruk
Torsdagen 6 september kl. 9.30 startar 
promenadgruppen sin termin vid Hyltebruks 
församlingshem.
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Våffelkaffe
Välkommen att njuta av nygräddade våfflor i trevligt 
sällskap i Hyltebruks församlingshem kl.14. följande 
onsdagar: 5/9, 3/10, 7/11, 5/12. Kostnad 20 kr.

3 x T - tjejer som träffas och trivs.
Vi träffas en gång i månaden i Landeryds församlinghem 
för att hitta på något trevligt tillsammans. Vid varje 
tillfälle äter vi något och avslutar kvällen med en 
andakt. Vi börjar kl. 19 och slutar kl. 21. Öppet för 
tjejer i alla åldrar. Välkommen på följande tisdagar:

28 augusti: Mat och prat med Mia

25 september: Kyrkoherden besöker oss.

30 oktober: Helena från biblioteket

27 november: Adventsfest.

Tjejträffen
Hyltebruks församlingshem kl. 19 följande 
onsdagar:

22 augusti: Chigambas. Jan Wickman berättar om 
föreningen vars mål är att höja livskvaliten för 
fattiga barn och försvara deras rättigheter.

29 september: Sjukvården - Maria Wahlström.

24 oktober: Helena från biblioteket.

28 november: Julshow med Annika Magnusson

12 december: Julkruka med Ann-Louise på 
Olanders

God Gemenskap
God gemenskap är just vad det heter. Vi träffas 
en gång i månaden för en stunds god gemenskap. 
Varje gång blir det något slags program - musik, en 
föredragshållare eller något annat intressant  och 
trevligt och så blir det gott fika. Kostnad 20 kr. 
Vi träffas i Hyltebruks församlingshem kl. 14:00. 
13/9, 11/10, 15/11 och 13/12.

Vad som händer vid dessa tillfällen kan ni läsa på 
hemsida och i predikoturerna.

Församlingsfrukost 20 oktober i 
Landeryds församlingshem!
Som vanligt inleder vi med en härlig frukost och 
därefter lyssnar vi till Jeanette Alfredsson om sin 
uppväxt i ett missbrukarhem under rubriken ”Från 
att förtränga till att förlåta”.

Frukosten kostar 100 kr och hela behållningen går 
till vänförsamlingen. Anmälan senast 16 oktober 
till Helen tel 0706-889965, Karina 072-527258, 
karinajohansson37@gmail.com eller 0345-19740 
(exp. Hylte)
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2 juni var barnverksamheten i Färgaryds församling på utflykt till Ängelholms hembygdspark.

Gruppstarter
Barnverksamheten i Femsjö församling, kontakta 
Kristina Lindstén 0345-19747

Barnverksamheten i Färgaryds församling startar 
vecka 35.

Barnverksamheten i Långaryds församling börjar 28 
augusti och inbjudan lämnas på skolan i Landeryd.

Körer i pastoratet.
Att sjunga i kör är både roligt och hälsosamt, det är 
ju vetenskapligt bevisat. Körrörelsen i Sverige är stor, 
det kan man se i urvalet av alla olika körer som finns. 
I vårt pastorat har vi många olika typer av körer, vilket 
är väldigt roligt. Det finns säkert en kör, som passar 
dig.

Körstarter:

Femsjö kyrkokör, kontakta Kristina Lindstén.

Hyltebruks församlingshem:

Cantabile, tisdagen den 4/9 kl.18-19:30

Glory gospel, torsdagen den 6 /9 kl.18-19:30

Tillsammanskören, torsdagen den 6/9 kl.16:30-
17:45(jämna veckor).

Andantekören (6-9år) onsdag 29/8 OBS! ny dag! kl. 
14:45-15:30

Långaryd-Landeryds kyrkokör övar torsdagar kl.19

Barn och ungdomskörerna i Långaryds församling, 
träffas samma veckor som tisdagsklubben.

Ny barnkör 4-6 år i Unnaryd
Börjar den 15 augusti kl 16:30-17:00 i Unnaryds 
församlinghem. Vi sjunger och har kul tillsammans. 
Barnen kommer medverka i gudstjänster, festmässa 
och körcafé. Till våren sätter vi upp en härlig musikal. 
(man kan prova på första gången) Välkomna!

Barnkör 7-12 år i Unnaryd
Torsdagar kl 16-16:30 i Unnaryds församlingshem. 
Tycker du om att sjunga, dansa och spela lite teater? 
Vi sjunger visor, populärmusik, musikal och sakralt. 
Barnen kommer att medverka i gudstjänster, festmässa 
och på körcafé. Till våren sätter vi en härlig musikal.

Kyrkokören i Unnaryd övar onsdagar i Unnaryds 
församlinghem kl 18:30.

sopplunch
Under hösten fortsätter vi att bjuda in till sopplunch 
i våra församlingar. Tillsammans äter vi soppa, bröd 
och till kaffet en  god efterätt, allt till priset av 40 kr. 
Soppan serveras kl.12. Välkomna!

Följande datum gäller:

Unnaryds församlingshem: 27/9, 25/10 och 29/11.

Landeryds församlingshem: 27/9, 25/10, och 22/11.

Hyltebruks församlingsehm: 25/9, 16/10 och 20/11. 
I Hyltebruks kyrka är det lunchmusik kl.11:30 innan 
sopplunchen.
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Gudstjänster

Datum
Femsjö
församling

Färgaryds
församling

Långaryds
församling

Unnaryds
församling

18 november
Söndag före 
domsöndagen

16:00 
Musikgudstjänst i 
Femsjö k:a. SAN

18:00 Taizémässa i 
Hyltebruks k:a. BL

10:00 Mässa i 
Långaryds k:a. BL

10:00 Mässa i Unna-
ryds k:a. SAN

25 november
Domsöndagen

10:00 Mässa i 
Femsjö k:a. SAN

16:00 Gudstjänst 
i Hyltebruks k:a. 
MSW.

18:00 Gudstjänst i 
Långaryds k:a. MSW.

14:00 Gudstjänst i 
Unnaryds k:a, SAN

28 november
onsdag

18:00 Mässa i 
Unnaryds k:a, SAN

2 december
1 i advent

10:00 Mässa i 
Femsjö k:a. SAN

10:00 Gudstjänst i 
Hyltebruks k:a, BL

10:00 Gudstjänt 
för stora och små i 
Landeryds k:a, MSW.

14:00 Gudstjänst i 
Unnaryds k:a. SAN

9 december
2 i adventsammanlyst

14:00 
Familjegudstjänst i 
Hyltebruks k:a. BL

18:00 Julkonsert i 
Långaryds k:a. MSW

10:00 Gudstjänst i 
Unnaryds k:a. SAN.

Förkortningar: BL – Bo 
Lindbladh, MSW – Mia Schulz 
Wigelsbo, SAN – Sandra 
Schlegel, AKS – Anna-Karin 
Samuelsson, PP – Pär Petersson, 
PB – Petter Bäckman, MB-Maj 
Brodin, SS-Sylvia Sjöö,k:a – 
kyrka, fh-församlingshem.

Öppna kyrkor i allhelgonatid.
Den 2 november serveras det fika i våra kyrkor eller 
församlingshem. Pausa en stund och ta en fika om du t ex. 
är på kyrkogården och gör fint vid graven. I Långaryds-, 
Landeryds-, Färgaryd- och Unnaryds kyrkor har vi öppet 
kl. 10-17, i Femsjö kyrka kl.10-16 och i Jälluntofta kyrka 
kl. 13-17.

Kl. 11 är det ”stilla musik och lyrik” med Mia och Regina 
i Landeryds kyrka och kl. 14 i Långaryds kyrka.

Kl. 14:30 Musikandakt i Femsjö kyrka med Kristina och 
Lars-Göran Lindstén.

Varmt välkomna!

Femsjö församling
Församlingsafton 16 september kl. 15 
Det har nu gått 40 år sedan församlingshemmet byggdes och det vill vi 
uppmärksamma. Yngve Kalin som då var vår församlingspräst, och var 
med om planeringen och genomförandet av byggandet, kommer medverka. 
Det serveras också buffémat och tårta. Därefter håller Yngve Kalin mässa 
i kyrkan kl. 17.

60+  den 30 september.
Mässa kl. 10. Kyrklunch. Anmälan till expeditionen tel 0345-19740.

Barnens dag 21 oktober.
Familjegudstjänst kl. 10 därefter utflykt till Ljungby.
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Gudstjänster                  

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

Datum
Femsjö
församling

Färgaryds
församling

Långaryds
församling

Unnaryds
församling

9 september
15.e trefaldighet

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

17:00 Mässa i Femsjö 
k:a. Yngve Kalin

10:00 Gudstjänst i 
Hyltebruks k:a, BL

18:00 Sinnesromässa 
i Landeryds k:a, 
MSW

10:00 Mässa 
Unnaryds k:a. 

23 september
17:e trefaldighet

10:00 Gudsjtänst i 
Femsjö k:a

16:00 Mässa i 
Hyltebruks k:a

10:00 Gudstjänst i 
Landeryds k:a. PB.

14:00 Gudstjänst i 
Unnaryds k:a. SAN

30 september
Den helige Mika-
els dag

10:00 Mässa i Femsjö 
k:a SAN

16:00 Fam.
gudstjänst i 
Hyltebruks k:a. BL

11:00 Gudstjänst i 
Långaryds k:a. MSW

18:00 Mässa i 
Unnaryds k:a. 

7 oktober
19:e trefaldighetsammanlyst

18:00 Mässa i 
Hyltebruks k:a. BL 

18:00 Mässa i 
Långaryds k:a. MSW

10:00 Fam.mässa 
med barnkyrka i 
Unnaryds k:a, SAN.

14 oktober
Tacksägelsedagensammanlyst

18:00 
Pastoratmässa i 
Hyltebruks k:a. BL

sammanlystsammanlyst

21 oktober
21:e trefaldighet

10:00 
Familjegudstjänst i 
Femsjö k:a.SAN

16:00 Konsert och 
vernissage i Hylte-
bruks k:a BL

10:00 Gudstjänst i 
Landeryds k:a. BL

14:00 Gudstjänst i 
Unnaryds k:a

28 oktober
22:e trefaldighet

10:00 Mässa i Femsjö 
k:a. MSW

10:00 Gudstjänst i 
Hyltebruks k:a SS

18:00 Sinnesromässa 
i Landeryds k:a 
MSW

16:00 
Musikgudstjänst  i 
Unnaryds k:a, MB

3 november
Alla helgons dag

10:00 Gudstjänst i 
Femsjö k:a, SANsammanlyst

16:00 Aftonsång i 
Långaryds k:a, MSWsammanlyst

4 november
söndag efter Alla 
helgons dag

16:00 
Minnesgudstjänst i 
Femsjö k:a.SAN

16:00 
Minnesgudstjänst i 
Färgaryds k:a. BL

16:00 
Minnesgudstjänst i 
Landeryds k:a.MSW.

18:00 
Minnesgudstjänt i 
Långaryds k:a. MSW

18:00 
Minnesgudstjänst  i 
Unnaryds k:a. SAN 

11 november
24 e trefaldighetsammanlyst

11:00 
Familjegudstjänst i 
Hyltebruks k:a.BL

15:00 Gudstjänst i 
Landeryds fh. MSW

10:00 Mässa i 
Unnaryds k:a MSW
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Svenska kyrkan har ca 6 miljoner medlemmar. Flertalet 
av dom är inte så aktiva besökare i våra kyrkor eller i 
andra kyrkliga sammanhang. Kan man ändra på det 
och  kan man göra så att fler blir intresserade och  
behålla  och intressera dom som är aktiva idag?  

Ja, det tror och önskar anställda och förtroendevalda 
i Hyltebruks pastorat och därför anordnas ett Öppet 
hus som kan vara ett sätt att intressera och engagera.

I pastoratet pågår dagligen olika aktiviteter som man 
kanske inte tänker på  eller inte känner till. Det kan vara 
att kyrkvaktmästarna förbereder en begravning, körer 
övar, barn pysslar, konfirmander har bibelläsning, 
prästen förbereder en predikan, diakonen har ett 
stödsamtal, förtroendevalda har möte, språkcaféer, 
sång- och musikkonserter och ideella som gräddar 
våfflor inför en aktivitet.

Vid Öppet hus den 14 oktober kommer pastoratet 
att visa upp de olika verksamheterna och det kommer 
att finnas möjligheter att få pröva på olika aktiviterer 
exempelvis sjunga i kör, psalmbokspingis och att göra 
en gravsmyckning. Underhållning för barn, tävlingar 
och utställningar bl a. foton och minnesgåvor från 
konfirmationer. Kontakta Mia Schulz Wigelsbo 
om du har något material som du kan dela med 
dig av. En panelutfrågning med lokala kändisar om 
framtidsvisioner och vad kyrkan och tron betyder för 
dom. 

Moderator och konferencier för dagen är Rebecca 
Sellergren.

Växjö stifts biskop Fredrik har en föreläsning och frågestund om ideellas engagemang.

Som avslutning på dagen blir det i Hyltebruks kyrka mässa med biskopen och medverkan av Åsa & Ulf 
Nomark som bjuder på svängig gospel ihop med körerna och kanske du är med och prova på att sjunga i kör.

Allt detta och lite till händer under eftermiddagen i Hyltebruks församlingshem och i kyrkan. Se mer om 
programmet framöver i Hallandsposten, anslagstavlor och hemsida.

Varmt välkommen för att lyssna, titta, sjunga, pröva på, fråga, få svar, umgås och ta en fika!

Öppet 
hus 
HYLTE-
BRUKS  
PASTORAT NÄR 
14 oktober 
14.00 – 19.00 

VAR 
Hyltebruks församlingshem 
och Hytebruks kyrka 

Medverkande: Normark, gospelgrupp • Biskop Fredrik •  
Körer • Mr Berger trollar • Frivillig grupper • Anställda 

 
 
ÖPPET FÖR 
ALLA  
Välkomna!  

UNDERHÅLLNING  
Mr Berger trollar 
Godisregn 
Psalmbokspingis 
Pyssel  

PROGRAM  
Paneldebatt -    
Kyrkan i framtiden, 
betyder för mig 
  
Biskop Fredriks Hörna 
lyssna, fråga 
 

Gospelskonsert - 
Mässa 
  
Utställning med tema  
konfirmation 
 
Kläduppvisning 
 
Pröva på saker 
 
Tipspromenad 

SÅNG & MUSIK  

Gospelkonsert 
 

SAMVARO  

Fika - kaffe och något gott 
 

Fredrik Modéus, Rebecca Sellergren, Mr Berger & gycklaren Ann, Åsa & Ulf Nomark (och många fler och förhoppningsvis 
DU) kommer att göra 14 oktober till en minnesvärd och givande dag!
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Fram skrider året i sin gång
”Fram skrider året i sin gång, nu gulna lund och 
lid. Farväl med all din lust och sång, du korta 
sommartid.” (Ps 203)

Så långt har vi inte kommit än för när jag sitter här 
och skriver detta är sommaren igång. Solen skiner 
och det är nästan 30 graders värme. Det är härligt 
att vara ute och se vad som händer ute i trädgården. 
Har plockat både jordgubbar och körsbär - flera 
liter. Man kan ändå undra hur skörden blir i år. Jag 
förstår att många lantbrukare känner sig oroliga 
för hur resultatet av deras arbete blir i år. För när 
utsädet väl är i marken kan man ingenting göra för 
att påskynda sädens växt. Man kan bara vänta och 
hoppas.

Ska skörden bli god eller dålig? Också jag som präst 
bär på en oro, ett hopp, en förväntan. Det händer 
kanske ibland att någon i kyrkbänken funderar 
över, hur det känns att vara präst. Ibland är det 
svårt. Det gick inte alls som jag väntat och beräknat, 
reultatet uteblev. Vad jag tyckte var mina bästa 
predikningar föll pladask till marken. Strået som så 
hoppingivande skjutit i höjden började sloka och 
visset slänga för vinden.

Och samtidigt är det en stor glädje att vara präst. 
Mitt liv består av ständigt nya överraskningar. Åter 
och åter händer det att Guds sädeskorn slår rot och 
bär frukt, oftast när jag minst förväntar mig detta. 
Ibland där man minst kunnat ana.

Så känns det att vara präst, att befinna sig i 

skärningspunkten mellan besvikelser och glädje, det 
är att vara utelämnad åt ideliga överraskningar, man 
vet aldrig var gångstigarna går, var stengrunden 
döljer sig under ytan eller ogräsrötterna får sitt 
fäste. Vi försöker pröva oss fram och vi fortsätter 
att så. Många tycker det är gammalmodigt - ja, men 
då är bönderna också gammalmodiga. De envisas 
med att så råg, havre, vete och korn som vi alla vill 
äta. Det kan gå långsamt med växandet, allt måste 
ha sin tid. Det hjälper inte att oroas. Har man väl 
sått, kan man bara vänta och hoppas.

En välsignad sensommar och en god höst önskas 
av

Sandra Schlegel

Skördebasar i Landeryd!
Lördagen den 13 oktober kl. 14:00 slår vi upp dörrarna 
till Landeryds församlingshem för syföerningens 
traditionella skördebasar! Det finns fina saker att köpa, 
auktion, lotterier, servering, andakt och underhållning! 
Kom man ur huse för att ha en trevlig eftermiddag 
och samtidigt hjälpa människor  som är mindre lyckligt 
lottade runt om i vår värld!

Hyltebruks kyrkliga syförening.
Träffas kl. 14:00. 21/8, 11/9, 2/10, 23/10 och 13/11 i 
Hyltebruks församlingshem. Den 17 november har de 
sin årliga auktion.

Unnaryds syförening
Vi träffas i Unnaryds församlingshem den 19/9, 
17/10 och 16/11 kl.14:00. Under hösten arberar vi 
mycket med förberdelser inför vår auktion den 17 
november. Vi säljer lotter på bl a torgdagarna och 
husförhören men vi fortsätter också vårt arbete med 
babypaketen inför 2019.

Stort TACK till alla som stöder vårt arbete.

Välkommen att vara med i vår gemenskap!

Kerstin Bolmblad ordf.
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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

september–november 2018

Vår hemsida: svenskakyrkan.se/hyltebruk

Följ oss på facebook: facebook.com/hyltebruk


