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20/3 kl. 18 
Via dolorosa – passionshistorien i text 
och ton, Långaryds kyrka.

22/3  kl. 18 
Fritidsgård för hela familjen i Nyarps 
bygdegård, tema Game-night.  Se ruta. 
Arrangör: Samverkan

24/3 kl. 15
Gudstjänst för stora o små i Landeryd. 
Livsloppet & våfflor till förmån för 
fasteinsamlingen. 

25/3 kl. 19   
Långaryds hembygdsförenings 

årsmöte i Långaryds församlingshem. 
Förhandlingar, servering, 
stipendieutdelning. Stig Olsteg 
berättar om Karl-Erik Carlsson och 
Sörgårdens träindustri.

28/3 kl. 12
Sopplunch i Landeryds 
församlingshem. 
Arrangör: Diakonigruppen

1/4 kl. 18:30 
Lekmannakåren i Långaryds 
församling träffas. Föredrag av 
kantor Camilla Ruud i Långaryds 
församlingshem.

3/4 kl. 14
Underhållning på Höstro. Happes 
orkester spelar olika instrument och 
sjunger. Fikaservering.

3/4 kl. 19
Filmvisning av inspelningar från 
Hylterevyn, IOGT-NTO-lokalen, 
Landeryd. 

22/2 kl. 18
Fritidsgård för hela familjen i Nyarps 
Bygdegård, tema After Ski. Se ruta. 
Arrangör: Samverkan 

27/2 kl. 18:30
Filmafton i Nyarps Bygdegård. Vi visar 
gamla och nya filmer från bygden. 
Inträde inklusive fika 40 kr.  
Arrangör: Hembygdsföreningen

28/2 kl. 12
Sopplunch i Landeryds 
församlingshem.  
Arrangör: Diakonigruppen.

4/3 kl. 18:30
Lekmannakåren i Långaryds 
församling träffas. Föredrag av Björn 
Berggren i Landeryds församlingshem.

5/3 kl. 14
Frågetävlingen ”Hjärnkollen” SV-
lokaler Hyltebruk.  
Arrangör: SPF

6/3 kl. 14
Underhållning på Höstro. Bo 
Liljedahl spelar dragspel och sjunger. 
Fikaservering.

6/3 kl. 18:30 
Nyarps bygdegård årsmöte, lättare 
förtäring.

9/3 11:00
Årsmöte för föreningen 
Landeryds järnvägsmusem LJM i 
församlingshemmet i Landeryd. Efter 
mötet kåserar Sten-Åke Bergholm, 
Nässjö Järnvägsmuseum, i ord och 
bild på temat ”Järnvägssverige från A 
till Ö”. Lunch serveras mot låg avgift, 
eftermiddagskaffet är gratis.

10/3 kl.14
IOGT-NTO årsmöte i NTO - gården 
Långaryd

11/3 kl. 18
Månadsmöte SPF seniorerna 
Långaryd-Landeryd i Nyarps 
bygdegård. Underhållning Edvard C 
Johansson.

13/3 kl. 19  
Musikkväll med Kent Wahlström, IOGT-
NTO-lokalen, Landeryd. 

20/3 kl. 14 
Underhållning på Höstro. Kerstin Nils-
son spelar gitarr och sjunger. Fika.

KALENDARIUM
LÅNGARYD/LANDERYD FEB 2019 -JUNI 2019

5-6/4
Klädinsamling i Långaryds 
församlingshem. Se ruta. 
Fre 17-19, lör 09-11. 

7/4 start kl. 15-15:30
Tipspromenad start från Linnehov. 
Fika. 
Arrangör: Landeryds GOIF

8/4 kl. 18 
Vårfest med mat SPF seniorerna 
Långaryd-Landeryd i Nyarps 
bygdegård. Underhållning Totte 
Ljunggren o Jörgen Arvidsson. 
Anmälan till Ebba Antonsson Tel. 0345-
30171.

12/4 kl. 18 
Fritidsgård för hela familjen i Nyarps 
bygdegård, tema Påskmaskerad. Se 
ruta.
Arrangör: Samverkan

14/4 kl 14 
Hylte Hembygdskrets årsmöte i 
Långaryds församlingshem. Förhand-
lingar, servering, Bertil Holmén visar 
film från invigningen av Yttersjöholms 
sågkvarn. 

14/4 start 15-15:30
Tipspromenad start från Linnehov. 
Fika.  
Arrangör: Landeryds GOIF.

15/4 kl. 17
Vägstädning. Samling vid 
containerplatsen i Långaryd och vid 
stationen i Landeryd. Passa på att 
Plogga! Dvs Plocka skräp medan du är 
ute och joggar/springer/promenerar. 
Arrangör: Samverkan

17/4 kl. 14
Underhållning på Höstro. Bengt-Åscar, 
trubadur, spelar gitarr och sjunger. 
Fikaservering

17/4 kl. 18:30
Samling i Landeryds församlingshem 
kring modellen av Jerusalem år 33. 

17/4 kl. 19
Filmvisning av inspelningar från 
Hylterevyn, IOGT-NTO-lokalen, 
Landeryd.
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22/4 start 15-15:30
Start för Trimcyklingen i Landeryd 
och Långaryd.Tipspromenader med 
start kl.15-15:30 från Linnehov eller 
Långaryds Församlingshem. Våfflor 
och kaffe/saft på båda platserna. Se 
särskild ruta. 
Arrangör: Samverkan

25/4 kl. 12
Sopplunch i Landeryds 
församlingshem. 
Arrangör: Diakonigruppen 

27/4 kl. 9
Vårstädning i Jansbergs 
hembygdspark och stugor. Kom och 
hjälp till så får du fika och sopplunch 
som tack för hjälpen.  
Arrangör: Hembygdsföreningen

27/4 kl. 9
Stifts Årsmöte Lekmannakåren i Växjö 
Stift i Landeryds kyrka.

28/4 kl. 9
Pilgrimsmässa i Långaryd, därefter 
Pilgrimsvandring under dagen

28/4 kl. 10-16
”Tågsläpp” i Landeryd mellan kl. 10 – 
16. Öppet hus i Lokstallet mm. Se ruta. 
Arrangör: Landeryds Tågförening. 

30/4 kl. 18 -
Valborgsmässofirande vid 
Nyarps bygdegård. Grillning och 
tipspromenad från kl. 18. Vårsånger, tal 
och brasa c:a kl. 20:30. 
Arrangör: Samverkan

 

1/5 kl. 17
Körens vårsånger och vårspex i 
Landeryds NTO-lokal.

4/5 kl. 15
Barnteater Alfons i Nyarps bygdegård, 
se ruta för info om biljetter. 
Arrangör: Samverkan

5/5 kl. 15
Friluftsgudstjänst hos Per Dahlström, 
Tovhult, Landeryd.  

6/5 kl. 18:30
Lekmannakårens Vårfest i Landeryd, 
grillning och promenad mm.

7/5 kl. 14-16
Boule på Linnehov, alla tisdagar 
framöver.

8/5 kl. 17:30
Fotbollskolan startar kl. 17:30-18:30 på 
Linnehov och håller på alla onsdagar 
samma tid fram till midsommar.  
Arrangör: Landeryds GOIF

8/5 kl. 18
SPF- vandring i Gullanabba. Vägvisning 
vid vägen Yaberg-Holmen. Medtag 
fika. Alla välkomna.

13/5 kl. 18
Månadsmöte SPF Seniorerna 
Långaryd-Landeryd i Nyarps 
bygdegård. Föreläsning av Manfred 
Schulz, Långaryd. 

15/5 kl. 14
Underhållning på Höstro. Lennart’z 
med Hjördis spelar olika instrument 
och sjunger. Fikaservering.

18/5 kl. 10
Brännbollsturnering på Klockarvallen i 
Långaryd. 
Arrangör: Långaryds Samhällsförening

22/5 kl. 18
”Lär känna din bygd” kulturhistorisk 
vandring med guidning i Olshult. 
Medtag fika. 
Arrangör: Hembygdsföreningen

24/5 kl. 18
Fritidsgård för hela familjen, 
terminsavslutning vid Karlsro kvarn. 
Grillning och paddling. 
Arrangör: Samverkan

26/5
Val till Europaparlamentet. Gör din röst 
hörd för hur EU ska styras.

30/5 kl. 8
Gökotta i Esehylte, Långaryd. Medtag 
gärna något att sitta på samt fikakorg.

1/6 kl. 14:30
Ankrace i Österån, anksläpp 
14.30. Ankor går att köpa på t.ex 
tipspromenaderna. 
Arrangör: Landeryds GOIF

12/6 kl. 18 
SPF-vandring i Rydöbruk. Medtag fika. 
Alla är välkomna att vara med på SPF-  
Seniorernas vandringar.

16/6 
Lisebergsresa – mer info i nästa SOCK-
ENBUDET.  
Arrangör: Samverkan

21/6 
Midsommarfirande vid Höstro – mer 
info i nästa SOCKENBUDET.  
Arrangör: Samverkan
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Vad gör vi på fritidsgården i Nyarps 
bygdegård?

Äntligen är det dags för vårterminens träffar! För dig som 
ännu inte besökt oss kommer här en information om vad vi 
gör.

På fritidsgården får barnen möjlighet att träffas utanför 
skolan/förskolan och föräldrarna får möjlighet att lära känna 
varandra. Antingen kommer ni hela familjen eller så går det 
bra att lämna ditt barn om du känner att barnet klarar sig 
på egen hand. Här finns plats för ALLA, gammal som ung, 
ni som är nyfikna på vad vi gör och ni som förgyllt tillvaron 
tidigare. Varje träff har ett tema, det kan vara allt från att 
baka till att ha disco eller tävlingar. Till en kostnad av 40kr/
person eller 150kr/familj ingår mat och aktivitet. Önskemål 
om specialkost och anmälan skickas till emilie.soderberg@
koopsydost.se eller 070-990 42 39 senast torsdagen innan 
fritidsgården är.

Vi håller öppet kl. 18.00 till kl. 21.00. För er som har 
mindre barn i familjen går det såklart bra att avvika närsom-
helst under kvällen om de blir för trötta. Vi vuxna hjälps åt 
med det som behöver fixas såsom dukning, undanplock-
ning av bord och stolar samt att hålla koll på barnen.  Vill 
du hjälpa till med dukning så kan det vara bra att komma ca 
17.45. Varje träff börjar med att vi äter en gemensam middag 
och därefter går programmet vidare med kvällens tema. 
Kiosken brukar öppna vid 19-tiden så det kan vara bra att 
skicka med en liten peng till det. Om du är intresserad av att 
hjälpa till med planering inför fritidsgårdarna så är det bara 
att kontakta någon av oss i fritidsgårdsgänget.

Kommande datum
22/2 Sportlovs Afterski med disco

22/3 Game night med 5-kamp
12/4 Påskmaskerad

30/4 Valborgsfirande
24/5 Avslutning vid Karlsro Kvarn

VARMT VÄLKOMNA!
/Fritidsgårdsgänget

Trimcyklingen
 Årets trimcykling startar den 22 april kl.15:00  i Långaryd vid 

Församlingshemmet och  i Landeryd vid Linnehov. I samband 
med starten serveras våfflor och kaffe/saft.

I samband med starten bjuds du till gudstjänst i Långaryds 
kyrka kl. 14:00 med musik av Charlotte Polsson saxofon  och sång.

Startkort säljs från den 7 april vid tipspromenaderna i Lande-
ryd, hos Lars Johansson, Landeryd eller Mia Gedda, Mjelleryd. 
Finns också hos Olanders Blommor och Ting. Startkorten kostar 
100 kr. som betalas kontant eller med swish till nummer 123 386 
43 11

Prisutdelning 21/6 vid Höstro och liksom tidigare år är första-
priset en cykel från Skeppshult.

Nyarps Bygdgård, 4 maj 15:00

Biljetter bokas via anna.roos@langaryd.nu

Vuxna: 155 kr
Barn: 80 kr
I samarbete med Bygdegårdarnas Riksförbund

Klädinsamling 5-6 april
Har du gjort vårrensningen i garderoben?
Kyrkan samlar in kläder och skänker till Eriks-

hjälpen och tar tacksamt emot det du inte längre 
anser dig behöva!

För senaste info om våra 
aktiviteter och vad som 
händer i bygden; gilla 

Långaryd – Världens släktbygd 
på Facebook. 
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NTO vill hyra ut sin lokal i Långaryd
Text: Magdalena Öhlander

   Lokalen är utmärkt för tex barnkalas och mindre säll-
skap.

Vi har de senaste åren hyrt ut till Studieförbundet Vux-
enskolan, älgjaktlag, föreningar och även till privat 40-års 
firande. Lokalen har används till filmvisningar, berättaraft-
nar som hembygdsföreningen hållit. Det finns bänkar som 
gör att det går att få in ganska många vid tex föreläsningar.

-Vi behöver ha in pengar till drift och underhåll säger 
föreningens kassör Bodil Rumpunen. 

Föreningen har idag en hög medelålder och den 
kommer inte sjunka. Vi har pratat om att sälja lokalen men 
prövar nu att hyra ut den på en bredare front.

Vi hyr gärna ut till fester med förbehållet att det inte 
serveras någon alkoholhaltig dryck i lokalen.

Under 2018 fick vi även tillbaka vattenprovet som nu 
godkänner vattnet för att dricka. 

-Det gör lokalen mer attraktiv säger Allan Algerbo, ord-
förande i föreningen.

   Det är en bra lokal med en stor sal där det får plats ca 
50 personer med tillhörande scen och ett litet rum som 
fungerar bra till mindre styrelsemöten. Ett litet kök finns, 
med spis, micro, kylskåp och kaffebryggare m.m. 

   Vill man inte hyra lokalen kan man få hyra bord, stolar 
och bänkar. 

Lokalen är inte ny men den är charmig säger en av de 
som hyrt lokalen.

Plogga:
PLOGGA grundades i Sverige år 2016. Idag är Plogga 

en förening och folkrörelse där själva aktiviteten går ut på 
att plocka skräp samtidigt som man joggar. Det går även 
lika bra att promenera, åka skateboard, cykla, simma eller 
annat. Plogging är attitydsförändrande och ploggare är stolta 
skräpplockare som gör något åt vår miljö och hälsa innan det 
är för sent.

Visionen är tydlig och enkel: att skapa en ren värld. Pro-
blematiken har legat i att det ansetts fult att plocka upp skräp 
efter andra, samt att folk har tappat respekten och slänger 
skräp omkring sig i högre grad.

Vårstädning 15 april med start 17:00. Samling vid contai-
nerplatsen i Långaryd och vid stationen i Landeryd.

NTO Gården i Långaryd uthyres
Kontakta Magdalena Öhlander 
0371-46177 eller 070-642 09 79

Byaslaget 2019!
18 maj är det dags igen! Byaslaget är för ALLA bränn-

bollssugna, oavsett om du bor i kommunen eller utanför!

Start kl 10.00 på Klockarvallen i Långaryd. Anmäl ditt 
lag på minst 8 personer till frida@tyresmo.se senast 10 maj. 
Hamburgarförsäljning, godis,dricka mm, fina priser utlovas 
till bäst utklädda lag. Kostnad per lag:100 kr/lag (under 18 
år) annars 200 kr/lag -betalas på plats.

Kvällen fortsätter på Charlottenlund med karaoke och 
dans, bordsbokning för matgäster. Kontakta info@charlot-
tenlund.com för bokning.

Vi ser fram emot en toppendag tillsammans med er!

Välkomna!
/Långaryds samhällsförening
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LEDAREN 
Text: Anna Roos Bild: Ann-Marie Eriksson

Snön har släppt sitt grepp och vår-
blommorna börjar försiktigt titta fram. 
Februari övergår i mars. Är våren här 
för att stanna eller kommer det ett 
bakslag? Både mars och aprilväder kan 
gäcka våren och samtidigt så gäckar 
vårblommorna vintern. De kommer 
med kraft och framtidstro. Det som 
har slumrat i vintersömn vaknar. Detta 
nummer av SOCKENBUDET slår 
alla rekord vad det gäller aktiviteter i 
kalendariet. Kända aktiviteter så som 
fritidsgård, trimcykling, tipsprome-
nader, Valborg och första majfirande 
manar oss att gå ut och röra på oss – 
gärna tillsammans. Kända aktiviteter 
får nya namn, istället för vägstädning 
så uppmanas vi alla att börja plogga 
– låt dig inspireras till en ny hållbar 
vana. Kyrkans mångåriga faste- och 
påskbudskap delges på nya sätt, bränn-
bollsturneringen byter helg – ja våren 
är även en förnyelsens tid.

Ut med det gamla och in med nytt. 
Funderar du på att rensa i garderoben 
så är kyrkans klädinsamling till Eriks-
hjälpen ett bra alternativ att skänka 
kläder som blivit över. 

I detta nummer av SOCKENBU-
DET får vi fortsätta att träffa bygde-
profiler, företagare och läsa om vad 
som händer runt om i bygden- både 
historia, nutid och framtid. I vår nya 
serie personer vi minns får vi denna 
gång möta två personer som betytt 
mycket för dem de varit nära. Naemi 
som fick leva ett långt liv till betydelse 
för många och Robert som under sitt 
korta liv satte starkt avtryck hos familj, 
släkt och vänner. Vi hoppas att berättel-
serna om personer som betytt mycket 
för oss, vars minne vi vill bevara och 
dela med oss av, kan inspirera fler att 
berätta om nära och käras liv och per-
sonlighet. Människor vi möter sätter 

avtryck. Jag tror att vi behöver per-
sonliga, nära berättelser och livsöden 
för att det är våra känslor som gör oss 
medmänskliga. Vårt samhälle behöver 
medmänsklighet och omsorg om var-
andra.

Jag vill tacka redaktionen, skriben-
ter, fotografer, layoutare och annonsö-
rer för att ni troget ställer upp och gör 
SOCKENBUDET möjligt. Nu önskar 
vi oss en vacker vår med omväxlande 
väder; sol, värme och regn i lagom 
mängd så att djur och natur mår väl. 
Världens släktbygd hälsar välkommen 
till många aktiviteter – du väljer var 
och när – känn dig alltid välkommen!

TUSEN TACK
Tack till alla jägare som skjuter 
vildsvin, ni gör en heroisk insats.

Tack till alla som skottar snö 
hos gamla som själva inte orkar 
skotta.

 På Julmarknaden på Höstro 
anordnades en tävling där 
besökarna fick gissa namnet 
på en docka och den som 
gissade rätt vann dockan. 
Dockan 
hette Margareta och vi 
gratulerar vinnaren Britt 
Ericsson!

Tack till alla som hjälpte till att 
genomföra julbasaren i Nyarp.

Tack till alla som hjälpte till vid 
tomtesmyg och dans runt granen 
i Landeryd.

TACK till Granfixarna som skänkt, 
satt upp och satt i belysningar på 
julgranarna i Landeryd, på Nyby 
och vid Höstro. Stort tack till alla 
fastighetsägare och Hylte 
kommun som har lyst upp 
våra samhällen och byar i 
vintermörket!

Tusen tack till Kjell Runemyr med 
all hjälp med belysningen till
vår samhällsgran i Landeryd. 
Tack även till Roger Lindroth 
som ställer upp i alla väder.
/ Samhällsföreningen i Landeryd
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BYGDEPROFILEN
Emelie Håkansson i Norra Ekeryd
Text och bild: Petter Bäckman

En kväll i februari slirar jag upp för 
de snöiga vägarna till Norra Ekeryd. 
Jag kör om Långaryd, vågar inte 
köra skogsvägen i det här väglaget. 
Kommer fram till ljus och värme i 
den renoverade släktgården. Och fika. 
Så börjar intervjun.

En gång fanns det två Ekeryd i 
Långaryds församling – Norra och 
Södra. Det södra fördes år 1959 över 
till Färgaryd för att hela Hyltebruk 
och byarna omkring skulle höra till 
samma församling. Men identiteten 
som långarydsbo satt i länge – både i 
norra halvan av Hyltebruk och i byarna 
omkring. Emilie Håkansson är från 
båda Ekeryden. 

Ja, hon heter ju inte Emilie Söder-
berg längre. Och ändå var det vad vi 
skrev i planeringen för det här numret 
av Sockenbudet. Vanans makt är stor. 
Varumärkets likaså. Men nu skriver vi 
det en gång till för tydlighets skull: i 
augusti 2018 gifte sig Emilie och Jörgen 
och båda heter Håkansson.

Hård, rättvis, kärleksfull
Emilie växte alltså upp i Södra 

Ekeryd med föräldrar och tre små-
syskon. I Norra Ekeryd bodde farför-
äldrarna Ingemar och Barbro. Hon 
beskriver relationen i familjen som väl-
digt nära. Hård, rättvis och kärleksfull. 
Emilie lyfter också fram något hennes 
pappa sa: ”Jag kan aldrig lära dig något, 
bara tala om hur det kan vara. Finn din 
egen väg, dina egna uppfattningar.”

Det märks att de orden har präglat 
henne. Och hur närheten under upp-
växten format henne – både som för-
älder och i synen på föreningslivet. För 
när fritidsgården och andra samlingar 
är som bäst gör de just detta – bjuder 
in till en gemenskap, till öppenhet och 
närhet.

Ledarskap och föreningsliv
Tusen järn i elden och ledarskap går 

som en röd tråd genom Emilies liv. Som 
7–8-åring började hon träna handboll. 
Vid 10 var hon hjälpledare. Och som 
17-åring var hon tränare och satt med 
i styrelsen. Dessutom var hon med i 
Svenska handbollsförbundets ung-
domsråd. Och jobbade. Som 14-åring 

hade Emilie börjat arbeta i livsmedels-
butik. (Tillhörande en ”konkurrerande 
butikskedja”, som vi kan uttrycka det i 
en intervju med en Coop-butikschef.) 
under gymnasietiden arbetade hon i 
princip halvtid utöver studierna, hand-
bollengagemanget och allt annat.

”Hur hann hon? Hur orkade hon?” 
kanske läsaren tänker. Det tänker jag 
också tills jag kommer att tänka på hur 
fulla mina veckor var under gymnasie-
tiden. Och tills jag märker glädjen och 
glöden när Emilie berättar. Friheten 
och glädjen i att få ansvar. Att få disku-
tera och göra tillsammans med männ-
iskor som brinner för samma saker. 

Och korsbefruktningen med gym-
nasiestudierna som hade ledarskaps- 
och kommunikationsinriktning. ”Jag 
har nog alltid varit lite av en ’män-
niskonörd’” säger Emilie ”alltid varit 
intresserad av vad människor väljer 
och varför de gör det”. Och mycket av 
de erfarenheter av ledarskap hon hade 
med sig bekräftades av gymnasiestu-
dierna.

Efter gymnasiet började hon arbeta 
heltid på ”den konkurrerande butiks-
kedjan”. Där mötte hon också Jörgen 
och de blev ett par. Sedan fick Emilie 
tjänsten som butikschef på Coop i 
Unnaryd och så småningom blev hon 
chef i Torup.

Från Ekeryd till Ekeryd
Emilie och Jörgen hade bosatt sig 

i Kinnared, men så dök möjligheten 
upp att få ta över farföräldrarnas gård 
i Norra Ekeryd. Tankarna gick fram 
och tillbaka några gånger innan Jörgen 
sa ”Men ska vi inte ta chansen ändå?”. 

Så blev det. Ett intensivt, omvälvande 
år följde. Huset renoverades, samtidigt 
satte sig Emilie och Jörgen in i skogs-
bruk, vad det innebär att vara närings-
idkare och allt annat man behöver veta 
när man blir med gård. 

Men ur omvälvningen kom ett nytt 
lugn. Det finns ett särskilt lugn i att 
komma hem till skogen efter en hektisk 
arbetsdag. Sitta en stund på en sten. 
Eller upptäcka en ny skogsväg på fyr-
hjulingen. Till detta kommer vetska-
pen att det är en bra plats för barnen 
att växa upp på. Att det är en bra plats 
för henne och Jörgen att åldras på. Och 
den där känslan av att föra ett släktarv 
vidare.

Emilie säger att hon har blivit 
bättre på att hitta balansen, att i större 
utsträckning välja vad hon engage-
rar sig i och därmed behålla glädjen 
i engagemanget. Och hålla själv. Jag 
frågar om framtidplaner och Emilie 
säger att hon egentligen är rätt nöjd. 
Men kanske någon ny utmaning inom 
yrkeslivet? Kanske något med skogs-
bruket? Ett familjeföretag? Viktigast är 
ändå att ge barnen samma trygga start 
som hon fått. Fast i Norra Ekeryd istäl-
let för Södra.

1959 fördes Södra Ekeryd över 
till Färgaryds församling. Men byn 
var densamma. Släktgården i Norra 
Ekeryd är renoverad, men den gamla 
timmerstommen bär alltjämt. Och 
Emilie heter nu Håkansson, men är 
samma Emilie. Finns där en god grund 
och stabilitet från början kan världen 
förändras runtomkring, men kärnan 
förblir densamma. Det gäller både 
människor och gårdar.

Namn: Emelie 
Håkansson
Ålder: 31 år
Bor: Norra Ekeryd
Familj: Maken Jörgen, barnen 
Anton, Lukas och Arvid
Yrken: Butikschef på Coop i Torup
Utbildning: Samhällsprogrammet 
med ledarskaps- och 
kommunikationsinriktning
Intressen: Idrott, föreningsliv, 
gården i Norra Ekeryd 
Husdjur: Ett gäng hönor
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FÖRETAGSPROFILEN
Holméns modellsnickeri - Nissaryd Gallagård
Text och bilder: Jens Bøggild

Fortsätter på nästa sida.

Vad är modellsnickeri? Är det 
något med att kreera fotomodeller till 
framsidan på modetidskrifter? Abso-
lut inte! Det handlar om trä och gjut-
ning i plast, metall eller annat mate-
rial. Men det är nog inte så många 
som utbildas i detta utsökta hantverk 
numera. Datorer kan i dag styra 
maskiner som fräser ut modeller och 
även med hjälp av en 3D skrivare 
”skriva ut” färdiga gjutmodeller.

   Det rör sig alltså om begynnelsen 
till gjutning. När man skall gjuta i järn, 
metall, plast eller något annat material 
skall man ha en form. Det gäller allt 
från kanonkulor till legoklossar. Man 
börjar alltså med att göra en modell 
lik den färdiga produkten, kanonkulan 
t.ex. sedan packar man in den i sand 
med bindmedel som gör sanden form-

stabil. Formen skall kunna delas i två 
halvor så man kan ta ut modellen och 
hälla i smält järn. 

Det klassiska sättet att göra en 
modell är att den tillverkas genom att 
man limmar ihop olika stycken av trä, 
oftast al, därefter bearbetas den med 
hyvel, svarv, fräs mm till rätt form. 
Modellsnickaren börjar med att göra 
en ritning i storlek 1:1. Det är ganska 
enkelt med en kanonkula, men mycket 
komplicerat om det rör sig om t.ex. 
vevaxlen till en 8-cylindrig motor eller 
en liten låsmekanism till en astronaut-
hjälm. Modellen skall vara exakt plus 
krympmål, för metallen krymper när 
den kallnar. Det kräver att snickaren 
kan tänka i tre dimensioner och full-
ständigt förstår hur den skall göras. 
Sedan skall han rätt kunna göra den. 

Alltså hantverk på högsta nivå. 

Tekniskt kunnande
   Bengt Holmén har ju mycket tek-

niskt och hantverkskunnande med 
hemifrån. Både hans pappa, hans 
farfar och hans farbror har excellerat 
i att hitta på och skapa lösningar på 
finurliga praktiska problem. Trä har 
varit favoritmaterialet så det var inte 
märkvärdigt att Bengt gav sig in i en 
utbildning i träteknik och modell-
snickeri. Utbildningen fick han i Jön-
köping, men det är ju så med de flesta 
hantverk att först när man har gesäll-
brevet i hand, skall man riktigt börja 
lära. Verkligheten är all tings prov och 
den består Bengt Holmén med beröm. 

Trähantverk i Sverige
   Med trähantverket har vi här i Sve-

Bengt Holmén i verkstaden med modellen till ett handfat. Verkstaden ligger ”hemma på gården”

Modellen till ett handfat som ska 
gjutas i konstmarmor

Farbror Bertils fina bricka med intarsia Stallet till en gräsklippare med häls-
ning till Volkswagen.
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Fortsättning från föregående sida
rige särdeles ädla traditioner. Svenskt 
möbelsnickeri nådde högsta euro-
peiska nivå under 1700talet. Snick-
arna kallades ebenister efter det fran-
ska ordet för ebenholts èbéne. Man 
utsmyckade sina byråer genom att 
lägga in olika träsorter i faneren. Chris-
tian Linning var den första av de stora 
och hantverket nådde sin kulmen med 
Georg Haupt under Gustav III. Då var 
svensk möbelkonst fullt i höjd med det 
bästa i Paris. Jag drar mig inte för att 
jämföra modellsnickeri med ébènister-
nas hantverksskicklighet. Man skall ha 
modellerna i handen för att känna så 
läckra de är och estetisk vackra. Men 
titta på bilderna här. Jag har också tagit 
med en fin bricka, som farbror Bertil 
har gjort. Den är just ett exempel på 
fascinationen av olika träsorter i har-
moni med varandra som de gamla ébè-
nisterna realiserade.

Bengt kan forma det mesta
   När Bengt gör större modeller som 

t. ex. det handfat som visas här börjar 
han med att såga ut mindre stycken och 
forma dem. Sedan limmas de samman 
till helheten. Därmed blir modellen 
helt stabil och kan inte spricka. Den 
är slutligen putsad med fint sandpap-
per så man överhuvudet taget inte 
kan känna att det är sammanlimmade 
stycken. Det här handfatet skall gjutas i 
konstmarmor. 

Vissa modeller som skall gjutas i en 
form av sand stryks med en sorts gra-
fitfärg för att kunna släppa sandformen 
lättare och göra ytan så slät som möj-
ligt. 

   Numera arbetar Bengt både hos 
och för firman Vakuumplast i Ref-
tele. Där gör man som namnet säger 
alla möjliga plastgrejer på det viset 
att när modellen har gjutits i alumi-
nium putsas den råa gjutytan upp 

och det borras en mängd mycket små 
hål i metallen, på så sätt får man ett 
vakuumformningsverktyg. Så läggs en 
uppvärmd och därmed formbar plast-
skiva över verktyget och med vakuum 
sugs plasten ner i alla hörn och kanter.

   Men Holméns Modellsnickeri 
är fortsatt en självständig verksam-
het där Bengt både kan göra modeller 
till Vakuumplast och ta in order från 
andra. Han har t.ex. gjort det ”stall” för 
robotgräsklippare som ses på bilden 
här. Om någon tycker att det stallet 
påminner om något de har sett förut 
då har de helt rätt. Bengt har en lidelse 
som är gamla, riktigt gamla Volkswa-
genbilar. Det står en årgång 1949 !!! 
med originalmotor i hans verkstad 
och han kör i den också på långfärd till 
träffar i Tyskland. Gräsklipparstallet är 
inspirerat av huven på den ädla vetera-
nen. Ingen dålig reklam för hållbarhet 
och fint hantverk.

Sandform med trämodell Här ses modellen till en mulltoa målad 
med grafitfärg

Bengt snidade en liten modell till ett 
robotgräsklipparestall

En mors beskrivning till sin gif-
tasvuxna dotter.
1. Gör upp eld på bakgårn och 

värm regnvatten i bykgrytan.

2. Ställ baljerna så att röken 
inte kommer i ögona om det 
blåser.

3. Karva sönder 1 hel lutstång i 
kokande vatten.

4. Sära tvätten i 3 högar, 1 hög 
hvidt, 1 randit, 1 blåklär o 
traser.

5. Rör ut mjöl i kallt vatten till 
en jämn smet och tunna ut 
me kokande vatten.

6. Gnugga fläkkarna mot tvätt-
brädan, gni hårt. Koka. Gnug-
ga randtvätten men koka icke, 
endast skölj o sterk.

7. Tag opp hvittvätten ur grytan 
me ett kvastskaft, skölj, blåa 
och sterk.

8. Bre ut kökshanddukar på 
gräset.

9. Häng gamla traser på stake-
tet.

10. Häll ut sköljvatten på rabat-
ten.

11. Skura förstugan me det varma 
vattnet.

12. Tag på en ren klädning och 
släta te håret me sidkam-
marna. Koka en kopp starkt 
kaffe, sitt ett slag i gungstolen 
o vila och tänk på hur bra du 
har det.

Mormors tvättbeskrivning
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rädd att det skulle gå som i de länder, 
där makthavarna hade blivit avsatta.

På olika ställen i landet hade kvin-
nor engagerat sig länge och lyckades 
också med sina grupper göra sin röst 
hörd. På TV har vi kunnat se Fröken 
Friman och hennes medsystrars kamp 
mot det etablerade motståndet.

1918
   Den 17 december 1918 röstade 

båda kamrarna ja till lika rösträtt för 
kvinnor och män. Röstningen till 
första kammaren reglerades i en lag, 
medan röstningen till andra kam-
maren styrdes av grundlagen. Alltså 
måste en nyvald riksdag rösta igen. 24 
maj 1919 röstade man ja igen. Beslutet 
stadfästes den 26 januari 1921. Demo-
kratins förkämpar hade segrat.

Rösträttsåldern sattes till 23 år. 
Undantagna från att rösta var de, som 
hade fattigunderstöd, de som var för-
satta i konkurs eller var satta under 
straffpåföljd.

Runt den 15 september 1921 var 
den första valdagen.                                                                                                                     

Som alltid när man tänker tillbaka 
kommer frågorna. Just nu tänker 
jag på, varför jag aldrig frågade min 
farmor hur hon hade upplevt att få 
rösta för första gången och hur det gick 
till.

HISTORISK TILLBAKABLICK 
Kvinnlig rösträtt - ett resultat av mycket lång tids kamp
Text: Anna-Greta Paulin

Efter en orolig tid efter höstens val, 
fick vi så en regering den 21 januari. 
Vi kunde konstatera att denna reger-
ing bestod av både män och kvinnor, 
något helt naturligt för oss i dagens 
Sverige. Extra berörda blev vi väl, när 
en av de kvinnliga ministrarna kom 
från vår egen kommun.

   Att ge kvinnor och män samma 
möjligheter och rättigheter har under 
historien väckt stort motstånd i vissa 
kretsar. Ofta låg rädslan i att förlora sin 
makt, och att kvinnans roll skulle vara 
i hemmet.

Redan på 1700-talet lade man fram 
önskemål om yttrandefrihet i skrift, 
men kungamakten slog tillbaka, och 
den man som kom med förslaget 
landsförvisades.

1865
   Länge hade riksdagen bestått av de 

fyra stånden: adel, präster, borgare och 
bönder. Denna form avskaffades 1865. 
Vi hade då fått nya yrken som inte pas-
sade in i någon av de fyra grupperna, 
och dessa yrkesmän krävde ju också 
inflytande.

I stället infördes ett system med 
första och andra kammaren. I första 
kammaren krävdes stor förmögen-
het eller mycket hög inkomst för att 
få vara med. Till andrakammarvalen 
hade bara var femte man rösträtt. Den 
bestod av självägande bönder, storföre-
tagare och ämbetsmän.

Tanken på allmän rösträtt följde 
under alla år, men alla försök avslogs. 
Namninsamlingar för reformer 
genomfördes, men något slutligt resul-
tat lät vänta på sig.

Sekelskiftet
   Runt sekelskiftet kom nya indu-

strier att växa fram. Detta gjorde att 
flera människor fick ökade inkomster 
och därmed kunde ställa krav på infly-
tande.

I samband med händelser vid första 
världskriget kom mycket att förändras. 
I flera europeiska länder hade kungar 
fått avgå, med demokrati och allmän 
rösträtt för män som följd. 

Demonstrationer utbröt i Sverige 
också, då det fanns brist på livsmedel. 
Dessa oroligheter blev till hjälp för dem 
som kämpade för lika rösträtt. Man var 

SOCKENBUDETs redaktion gra-
tulerar Emilie Håkansson till Hylte 
kommuns utmärkelse Årets Ung-
domsledare. Hon fick priset för sitt 
engagemang i föreningslivet som 
handbollstränare, barngympale-
dare och framför allt med sitt arbete 
med fritidsgården och Nyarpslägret 
i Långaryd-Landeryd i Samverkans 
regi. Stort grattis och stort tack för 
allt ditt engagemang!

SOCKENBUDET gratulerar
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PERSONER VI MINNS 
Naemi i Eseryd
Text: Mia Schulz Wigelsbo Bilder: Ur familjealbumet  

PERSONER VI MINNS
Under denna vinjett vill vi lyfta 

fram personer som under sin livsgär-
ning utmärkt sig på olika sätt. Perso-
ner vars minne vi vill ska leva vidare 
och vars historia fler kan bära i sina 
hjärtan. Vem vill du att vi ska lyfta 
fram? Vill du själv skriva om någon, 
eller berätta för oss i redaktionen? 
Välkommen att höra av dig till redak-
tionen med dina förslag och tankar 
om vilka personer Du vill att vi ska 
hjälpas åt att minnas! 

Den 5/5 1914 föddes Naemi Maria 
Gunhild Johansson i Kråxhult, som 
barn nummer 2 av 5 och som den 
äldsta av de 3 döttrarna. Hennes för-
äldrar var lantbrukarna Per Gustaf 
Johansson och Selma Alvida Abra-
hamsdotter i Långaryds Kråxhult. 

   Tidigt fick Naemi lära sig att arbeta 
och slita, vilket skulle följa henne hela 
livet som ett signum. Redan som 12-13 
åring fick Naemi lämna hemmet för att 
bli piga, så att hon bl.a. kunde få råd 
med kläder till konfirmationen i Lång-
aryds kyrka. Hon hade det inte lätt som 
piga de första åren, dels var det ett hårt 
och slitsamt arbete som startade tidigt 
varje morgon, men dels också för att 
herrskapet inte var riktigt snälla vid 
sina pigor och drängar.

Så småningom träffade hon August 
Larsson, Eseryd och den 30/5 1936 
stod Naemi brud i Långaryds kyrka. 
Hon var den andra bruden som bar 
Långaryds nya brudkrona och till den 
en vacker slöja.  Naemi och August fick 
3 barn, Siv, Wera och Lennart. När dot-
tern Wera gifte sig i Långaryds kyrka 
1972 bar hon samma slöja och Långa-
ryds brudkrona. Slöjan har sen sytts 
om till en dopklänning som mina barn 
har burit.

En snäll arbetsmyra
   Naemi var en oerhört snäll män-

niska, genomgod på alla sätt och vis, 
gentemot både människor och djur. 
Hon ville inte stå i centrum, utan triv-
des bäst med att få vara hemma och 
arbeta på gården och i skogen, laga mat 
och baka, vilket hon gjorde med den 
äran. Mormor, för det är det Naemi är 
till mig som är Weras dotter, trivdes 
som sagt bäst hemma. Jag minns vad 
det första hon brukade säga när hon 
kom på besök till någon och det var 
lite längre att köra: ”Vi kan inte stanna 
länge, för det kan bli åska och hunden 
är ensam hemma.” Trots detta åkte hon 
faktiskt med till Helsingör och turade 
med båten en gång och i guldbröllops-
present fick mormor och morfar en 
resa av sina barn med familjer: vi flög 
till Kiruna och reste runt där och körde 
även över på norska sidan! Detta var 
ett enormt äventyr för mormor!

En vårdande medmänniska
   Naemi ville alltid väl och hon tog 

sig an andra människor, hon vårdade 
sina föräldrar när de var gamla och 
hon tog hand om en äldre släkting 
och vårdade honom ända till han drog 
sitt sista andetag i det rum som idag 
är vårt TV-rum. Hon förbarmade sig 
även över August Ryd, smeden, och lät 
hämta hem honom till Eseryd, för att 
han inte skulle behöva ligga ensam och 
sjuk i en stuga i skogen. Även honom 
vårdade Naemi tills han avled. Mormor 
tog även hand om finska krigsbarn och 
hade många sommarbarn från stä-
derna som skulle ”andas lantluft” men 
även några fosterbarn. Och djur hade 
hon också! När jag tänker på mormor 
ser jag henne i vardagskläder, kjol och 
förkläde, gummistövlar eller trätofflor 
och en svart labrador vid sidan!

En varm och stark Gudstro
   Min mormor hade även en väldigt 

stark barnatro som bar henne genom 
livet och hon sjöng ofta på  en psalm 
eller andlig visa och bad till Jesus varje 
dag. Hennes innersta önskan var att bli 
missionär och flytta till Afrika, men så 
blev det inte. När mormor firade sin 
85 års dag höll jag ett tal till henne och 

påpekade att hon blev missionär på ett 
annat vis, eftersom det är hon som i 
högsta grad påverkat mig och lett mig 
till tron, som gör att jag är präst. 

Den 25/5 2001 höll jag begrav-
ningsgudstjänsten efter min älskade 
mormor i Långaryds kyrka. Året där-
efter flyttade jag till Eseryd, där jag 
alltid tänkt att jag skulle bo. Jag har ju 
varit så mycket hos mormor under min 
uppväxt och alltid trivts där. Så små-
ningom fick jag själv en dotter, och det 
fanns bara ett namn som var aktuellt: 
Naemi, efter en av de finaste männ-
iskor jag mött. 

Naemi och Augusti bröllopsfoto

Naemi utanför huset i Eseryd
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Tälttäckta stationshuset - rustas för fyra miljoner
Text: Per-Yngve Bengtsson Bilder: Per-Yngve Bengtsson, Lennart Hildingsson och Lennart Borg

Fortsätter på nästa sida.

När Landeryds stationshus i slutet 
av mars befrias från sitt byggtält har 
den 113 år gamla byggnaden fått nytt 
tegeltak, lagade fasader, skadade trä-
detaljer ersatta och alla fönster reno-
verade. Trafikverket satsar fyra miljo-
ner kronor på att återge stationshuset 
sin forna glans.

Riksantikvarieämbetet
   Det var i fjol som regeringen efter 

förslag från Riksantikvarieämbetet 
(RAÄ) beslutade att stationshuset och 
ytterligare två järnvägsbyggnader i 
Landeryd – godsmagasinet och ban-
arbetsförrådet – och omgivande mark 
skulle ges skydd som statligt byggnads-
minne. 

I RAÄ:s motivering står:  
Stationshuset, med byggnadsår 

1906, har ett genomarbetat formspråk 
och avspeglar rådande arkitekturideal 

med anknytning bland annat i mate-
rialanvändningen. Den ursprungliga 
planlösningen är fortfarande till stora 
delar intakt och även äldre dörrar och 
listverk finns bevarade. Byggnaden har 
ett stort symbol- och samhällshistoriskt 
värde, då järnvägens framdragande 
med uppförandet av stationsbyggna-
den har haft stor betydelse för samhäl-
lets utveckling i Landeryd. Stations-
området med stationshus och de andra 
byggnader som byggdes för järnvägens 
behov är ett välbevarat minnesmärke 
över hur järnvägen förvandlar en liten 
by till ett stationssamhälle. Sammanta-
get har stationsmiljön i Landeryd ett 
högt kulturhistoriskt värde.

Utsidan först
   Den pågående renoveringen 

omfattar i detta skede enbart stations-
husets yttre, med det nya lertegeltaket 

som antagligen den mest påtagliga för-
ändringen när byggtältet tagits bort. 
Eventuella åtgärder inne i huset samt 
på de båda andra byggnaderna i bygg-
nadsminnet måste anstå av budgetskäl, 
förklarar Theres Lans, ansvarig fastig-
hetsförvaltare på Trafikverket.

– Möjligen kan viss markberedning 
runt stationshuset komma att göras. 
Men det är inte bestämt ännu, säger 
hon.  Underhållsåtgärderna på sta-
tionshuset görs under antikvarisk råd-
givning från Kulturmiljö Halland och 
dess bebyggelseexpert Malin Clarke. 
En detalj i detta samarbete rör färgsätt-
ningen av fönstren. Fönsterträet, som 
under senare år målades vitt, kommer 
nu att återfå en historiskt riktigare 
brunröd kulör.

– Fönstren kommer att målas från 
skylift sedan byggtältet tagits bort 
någon gång i slutet av mars. Det hade 
blivit för dyrt att värma upp tältet för 
att kunna måla tidigare, säger Theres 
Lans. 

Gammalt virke
   Det är inte bara rätt fönsterfärg 

som bedöms som viktigt i pågående 
arbete, också exempelvis ursprunget 
för det virke som ska ersätta ruttnade 
fönsterdelar.

– Dessa kommer från ett hundra-
årigt hus i Göteborg och ska bli nya 
karmunderstycken här. Titta så tätt det 

Stationshuset i Landeryd i månadsskiftet januari-februari 2019, helt dolt under 
byggtältet. Där innanför renoveras byggnadens yttre för fyra miljoner kronor.

Materialvalet är viktigt vid byggnads-
antikvariska arbeten. Snickaren Yngve 
Thalinson visar här stolt upp hundra-
årigt virke som ska bli nya karmunder-
stycken på stationshuset i Landeryd.

Damir Bertic använder värmepistolen på frontespisen.  
Fotograf: Lennart Hildingsson
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Fortsättning från föregående sida

Landeryds hållplats
Text och bilder: Per-Yngve Bengtsson

   Landeryd var endast hållplats fram 
till 1881, då ett provisoriskt stationshus 
uppfördes. När Halmstad-Nässjö Järn-
vägars revisorer företog en resa längs 
linjen år 1884, konstaterades att Lan-
deryds station – som var bland HNJ:s 
mest inkomstbringande – var i behov 
av nya utrymmen för personal, passa-
gerare och gods. 

Nytt stationshus
  Ett nytt stationshus uppfördes 

1886, vilket om- och tillbyggdes i sam-
band med Falköping-linjens anslut-
ning 1906, det år som Riksantikva-

Slut på förfallet! Snart kan ortsbor och tåg- och bussresenärer njuta av ett uppfräschat stationshus – statligt byggnads-
minne sedan i fjol tillsammans med två andra järnvägsbyggnader i Landeryd.

rieämbetet anger som den nuvarande 
stationsbyggnadens byggnadsår. I 
vilken utsträckning byggnaden från 
1886 ingår i denna, och hur, förefal-
ler inte klarlagt. 1906 års stationshus 
ombyggdes ytterligare 1936.

Västra Centralbanan
   När Falköping-linjen (Västra 

Centralbanan, VCJ) anslöts 1906 blev 
Landeryd också lokstation och anta-
let järnvägsanställda på orten steg. 
Ett rundstall i tegel med plats för fyra 
lokomotiv uppfördes. När VCJ först 
köpts av HNJ år 1917 och 1923 helt 

införlivats i detta bolag, utökades stal-
let med tre lokplatser och försågs även 
med expeditions- och förrådslokaler – 
allt detta är nu hemvist för Föreningen 
Landeryds Järnvägsmuseum.

Källor: Boken om HNJ av Lars Olof Lean-
der, Frank Stenvalls Förlag, 1984 samt Sveri-
ges lokstationer av Malte Ljunggren, Svenska 
Järnvägsklubbens skriftserie nr 60, 1993. 

är mellan årsringarna, myser Yngve 
Thalinson från Thalinsons Bygg i Lin-
dome när han håller upp två patine-
rade men ännu kärnfriska virkesbitar 
för en närmare granskning.

Tegel
   Omsorgen i materialvalet gäller 

såklart också stationshusets tegelfasad. 
Att fylla på med nytt, rätta sortsens 
mur- och fogbruk är inget större pro-
blem, däremot att ersätta tegelstenar 
som skadats eller fattas.

– Då kan vi inte använda nya tegel-
stenar utan måste försöka hitta gamla 
som passar in vad gäller storlek, färg 
och så vidare, säger Theres Lans. 

4 miljoner
Den yttre renoveringen av Lande-

ryds stationshus är kostnadsberäknad 
till fyra miljoner kronor. Uppfräsch-
ningen av byggnadens yttre kommer 
att uppskattas inte bara av ortsbor och 
passerande tåg- och bussresenärer, 
utan även av de traditionellt många 
besökarna till Tågdagarna i Landeryd 
som i år arrangeras den 7-8 september. 

Tågdagarna 
   Huvudarrangören av Tågdagarna, 

Föreningen Landeryds Järnvägsmu-
seum, med bas i lokstallet i Landeryd, 
men som också har en föreningslokal i 
stationshuset, har planer på att särskilt 

uppmärksamma stationshusets pånytt-
födelse i programmet för årets evene-
mangsdagar, eventuellt i samarbete 
med Trafikverket.  

Fotograf: Lennart Borg
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Föreningen Landeryds Järnvägs-
museum, LJM har tackat ja till att 
i sommar organisera turistservice i 
Hylte kommun. Det kommer att finnas 
en sådan informationspunkt vid lok-
stallet i Landeryd. Den blir obeman-
nad och ska vara tillgänglig för besö-
kare under minst perioden 18 juni-26 
augusti.

– Vi tycker att det är roligt om 
vår förening på detta sätt kan bidra i 
arbetet för att kommunens besökare 
ska bli både väl informerade och fler. 

Turistinformation vid lokstallet
Text: Per-Yngve Bengtsson Bild: Lennart Borg

Samtidigt kan förhoppningsvis en och 
annan upptäcka vårt järnvägsmuseum 
och möjligheterna till andra berikande 
upplevelser där och i Landeryd/runt 
om i kommunen, kommenterar LJM:s 
ordförande Per-Yngve Bengtsson.

Turistserviceplatsen kommer att 
erbjuda de trycksaker som kommunen 
ansvarar för, i dagsläget följande:

o Magasinet Visithylte
o Kartan Visithylte
o Trycksak över Hylteslingan
o Karta över cykelled Bolmen Runt

   Styrelsen för Föreningen Lande-
ryds Järnvägsmuseum har inrättat en 
fond – Fordonsfonden – för att samla 
in pengar till renovering av fordon, i 
första hand ångloket B 1312 som behö-
ver nya tuber för att komma i trafik 
igen. Alla bidrag välkomnas, stora som 
små. Bidrag från enskild på minst 1 000 
kr och från företag på minst 5 000 kr 
premieras med ett numrerat certifikat 
i A4-format med järnvägsmotiv. Certi-
fikatet kommer att gälla som fribiljett 
för en person (för företag fem perso-
ner) och ge diverse andra förmåner vid 

den första persontågsresan med B 1312 
efter tubbytet. Alla som bidrar en eller 
flera gånger till fordonsfonden – oav-
sett belopp – kommer att få sitt namn 
i en presentationsskrift om loket i sam-
band med nämnda premiärresa.

Bidrag till fonden
vid inbetalning till Fordonsfonden 

till Plusgirokonto 130 34 28-5 Glöm 
inte skriva ”avsändarnamn” och att 
märka inbetalningen med ”Fordons-
fonden”. Såvida man inte vill vara 
anonym.

Bra start för Landeryds Järnvägsmuseums -Fordonsfond
Text: Per-Yngve Bengtsson

Bidragstakten avgör när loket blir 
körklart. Starten för fonden har varit 
bra, i början av februari cirka 20 000 
inbetalade kronor. En kvinna pas-
sade på att uppvakta en tågintresserad 
anförvant på hans födelsedag med en 
inbetalning till Fordonsfonden, en 
utmärkt idé tycker vi, säger Per-Yngve 
Bengtsson som hoppas på fler lik-
nande initiativ. För fonden behöver bli 
mycket större! 

Aktiva medlemmar i LJM har snick-
rat ihop en takförsedd och flaggprydd 
”turistservice” som ska härbärgera 
informationsmaterialet. Anordningen 
kommer att monteras intill det ånglok 
som står uppställt utanför

Välkommen att turista på hemmap-
lan och hämta inspiration på Lande-
tyds nya Turistserviceplats.
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Bilder från fritidsgård, 23 november 2018
Bild: Lennart Borg

Bilder från luciatåg, 10 december 2018
Bild: Lennart Borg
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Fortsätter på nästa sida.

Mammaledighetsrapport
Text: Iris van der Kruijssen Witte

Vad gör du hela dagen? Frågade en 
vän som jobbar på förskolan när jag 
lämnade mina barn. Bra fråga. Jag vet 
en massa saker jag INTE gör numera, 
med en bebis hemma. Inte är jag med 
på några föreningsmöten, inga köröv-
ningar, jobbar inte, sportar inte, tittar 
inte på sammanhängande tv-program. 

Men vad är det då jag gör? Jag har 
ju ändå bara en pytteliten människa 
hemma, och så två lite större som är 
fem timmar på förskolan tre dagar i 
veckan. Jag dokumenterade. Här är 
svaret:

00:30 Bebis gråter. Sover numera i 
egen säng på andra sidan huset. Ger 
henne nappen.

3:30 Bebis hungrig, äter.
4:15 Vaknar med bebis vid bröstet. 

Lägger henne i sin säng, jag somnar i 
min säng.

4:18 Bebis vaknar. Lyssnar en timme 
på hennes babbel i babyvakten.

5:20 Vi somnar igen.
7:58 Vaknar. Mannen tar barn 1 och 

2 till förskolan och åker sen till jobbet. 
Känner mig utvilad och redo att kanske 
till och med göra något idag! Handla? 
Städa? Träffa någon?

8:00 Badrummet. Bebis vaknar. 
Ammar.

8:30 Badrummet igen. 
9:15 Äter frukost.
9:18 Bebis ledsen. Trött? Hungrig 

igen? Bajsblöja?
9:20 Lägger bebisen. Hon var nog 

inte trött. Haaaa skriker hon förtjust 
varje gång jag kommer in för att stoppa 
tillbaka nappen.

9:50 Katten har ätit upp min frukost. 
Tar kaffe och en banan istället.

10:00 Borde inte hon vara trött nu? 
En promenad kanske blir bra.

10:15 Promenerar, bebisen vaken. 
Hon kanske är hungrig igen?

11:00 Jaaaa hon somnar! Vänder 
hemåt.

11:30 Bebisen sover i vagnen på alta-
nen. Plockar undan frukosten, diskar.

11:40 Bebisen måste ju äta något nu 
för det var ett tag sen, BVC tycker hon 
väger för lite. Jag måste själv äta något, 
också, innan vi hämtar på förskolan. 
Lagar lunch.

11:42 Bebisen vaknar. Skriker. 
Hungrig. Slutar laga lunch, ger bröstet.

12:15 Äter lunch själv. Tänder ved-
spisen. En elräkning på 5000 kronor är 
inget undantag, försöker minska kost-
naderna genom att elda.

12:30 Vi måste åka för att hämta de 
andra barnen på förskolan. Snabbt på 
med ytterkläderna igen. Det luktar sus-
pekt. Bajsblöja.

12:45 Nuuuuuu får vi skynda oss!
12:57 Bebis somnat i tvillingvagnen. 

Svettig mamma hämtar barn 1 och 2. 
Möts av ett nej jag VILL inte åka hem. 
¨Varför inte?¨ ¨För att jag inte VILL 
det.¨ Förklarar att de får komma igen 
imorgon.

13:25 Nu har 4-åringen och 
2-åringen klätt på sig. Eller rättare sagt 
har jag gjort det mesta. Är genomsvet-
tig. Äntligen kan vi gå!

13:27 Stannar för att torka snor.
13:28 Stannar för att ta på ena 

vanten.
13:29 Vägrar att stanna för att byta 

till fingervantarna på barn 2. De ligger 
längst ner i väskan som är intryckt i all-
deles för små bagageutrymmen under 
vagnen. Vi fortsätter med ett tjut som 
hörs i hela Landeryd.

13:35 Barn 1 har glömt en pinne 

som hon hittat i skogen på förskolan. 
Hon vill hämta den NU. Ett till tjut.

13:36 Bebis vaknar. Ett till tjut.
13:37 Vi är hemma. Bebis somnat 

om. Leker ute.
14:01 Bebis vaknar. Vi går in. Tar av 

oss vinterkläderna. Tänk vilken tid vi 
kommer spara på sommaren!

14:30 Ger bebis bröstet. Bebis vill 
titta på barn 1 och 2 och vad de gör. 
Det går inte att dricka då.

14:40 Ger bebis ersättning i flaska. 
Nu kan hon titta och dricka samtidigt.

14:57 Dags att äta mellis. Dåliga 
humöret på hemvägen kan bero på låg 
blodsockerhalt. Magsjuka på försko-
lan, så tvätta händerna först. 

15:05 Vi sitter med varsin frukt och 
varm choklad. Bebisen leker för sig 
själv. Barn 2 vill bajsa och kissa på toa-
letten. Det är ju något vi tränar nu, så 
det vill vi uppmuntra.

15:25 Några droppar kiss har 
kommit, tillbaka vid mellisbordet.

15:27 NU har jag bajsat mamma! 
Byter blöja.

15:35 Bebis ledsen. Trött? Hung-
rig? Uttråkad? Har ju inte hunnit göra 
något stimulerande, utvecklande med 
henne än. Leker lite med henne, lägger 

Iris tillsammans med familjens senast tillskott
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Fortsättning från föregående sida

   Efter en lång vinter trånar vi alla 
efter den första blomningen. Med 
den första blomningen dagas en ny 
säsong och trädgården börja spira. 
Snödroppe, Krokus, Vintergäck, de 
första blommor som stickar upp och 
det finns så mycket mer.

Under våren slår kalla ruggiga 
vindar ner i trädgården. De första 
färger som överraskar oss med glädje 
är mest pyttesmå blommor som stickar 
upp ovan snötäcket, eller mellan löv. 
Blommor som klarar det växlande 
tuffa klimatet av sol och frost. De små 
blommorna är bara effektfulla i stora 
antal. Planterar därför så mycket som 
möjligt, eller ha flera års tålamod tills 
de förvildats i stora ytor på platser där 
de trivs.

Blommor som blåsippan lider aldrig 
av en kall vår, inte ens i öppet tillstånd. 
Hepatica noblilis med ljusblå eller vita 
blommor har vackert marmorerade 
blad, som vissnar ner under en massa 
blommor i mars. Tumregeln för att 
lyckas med blåsippor i trädgården 

Tidigt blomstrande - Vårtips för trädgården
Text och bilder: Anne van Hirtum 

är, på vintern sol och på sommaren 
skugga. Så plantera dem under lövfäl-
lande buskar och träd.

Medan jordviva, Primula vulgaris 
trivs bäst utomhus kan den först sprida 
glädje inomhus för att sedan planteras 
ut i trädgården. Jordviva har anpassad 
sig till vårt klimat och finns i ett brett 
spektrum av färger och former. Fin är 
den krämgula nästan vita sorten ’Crispy 
Cream´, som under flera veckor är helt 
täckt med blommor. Om temperaturen 
stiger börjar den lukta gott. Detta är en 
av de starkaste vivorna och kan vara på 
samma plats under lång tid.

Luktviol, Viola odorata, är en van-
ligt förekommande förvildad sort som 
växer på mullrik mark i lundar och 
vägrenar. Den är en mycket lättodlad 
perenn, som funkar som marktäckare 
i halvskuggiga lägen eller i en kruka. 
Den mörkvioletta starkt doftande Hepatica noblilis var. Pyrenaica ’Alba’

Luktviol, Viola odorata

blomman är god till te, sirap eller kan-
derad

Även buskar kan överraska oss 
med blommor under tidig vår, såsom 
hybridkejsarolvon, Viburnum x 
bodnantense ’Dawn’ med rosa dof-
tande blommor i täta klasar, finns 
redan i januari, februari och mars. 
En anspråkslös buske som blir 2 till 3 
meter hög. 

Trollhasseln kan börja blomma på 
bar kvist redan före jul och fortsät-
ter sedan hela vintern fram till april. 
Hybridtrollhassel är en kraftig bred-
växande härdig sort med röda eller 
gula blommor.

Tidigt blommande plantor - det 
finns så många: Cyklamen, Bergenia, 
Blåstjärna och alla fina sippor. Njut av 
allt som kommer och låt dig överraskas 
med en vacker färgrik vår! 

henne sen.
15:45 Jag tar tillbaka det där med 

att inte hinna motionera. Har sprungit 
uppför trappan för att stoppa tillbaks 
nappen 10 gånger. Hon har somnat nu.

16:00 Barn 1 och 2 och jag har ätit 
och druckit. Elden har slocknat. Försö-
ker få liv i den igen. Dukar av.

16:30 ¨Mamma kan vi läsa boken 
nu?¨ Det är en bok som jag har lovat 
att läsa (visserligen för 200ade gången) 
för några dagar sen. Vi kanske äntligen 
hinner! Vi sätter oss i soffan.

16:31 Bebis vaknar. Hungrig. Barn 
1 och 2 ledsna. Du skulle ju lääääää-
häääääsa boken. Sätter på DVD, 
ammar.

17:02 Mannen hemma. Jag ger bebis 
lite ersättning, han lagar mat.

17:45 Vi äter.
17:47 Bebis ledsen. Trött. Mannen 

lägger henne. Får han lite motion 
också.

18:30 Hon sover. Jag går upp med 
barn 1 och 2. Mannen äter.

19:20 Barn 1 och 2 sover.
19:30 Rapport. 
19:31 Bebis vaknar. Ammar på 

hennes rum, lägger henne igen.
20:00 Spolar tillbaka Rapport. Vill 

ju veta om vi får en ny regering någon 
gång!

20:25 Napp
20:30 Sett hela Rapport! Pratar med 

mannen om praktiska saker. Vi tar och 
filosoferar en annan gång…

21:00 Egentid. Duscha! Bebis 
vaknar. Hungrig. Mannen tar henne. 

I morgon får jag göra lite mer med 
henne så hon utmanas och utvecklas 
och är trött på riktigt på natten. Men 
NU ska jag njuta av min nya lyxiga 
duschtvål som jag inte använt än, inte 
stressa. Sååååå skö…..

21:05 Vad är det som låter? Barn-
gråt, inte bebisgråt. Barn 2 har kräkts. 
Nej-- och mannen har ju bebisen. 

22:00 Har tröstat, bäddat, nattat, 
sköljt lakanen i badkaret. Maten såg 
godare ut när jag såg den förra gången. 
Tvättat händerna 21 gånger, lyxiga 
doften ej kvar… Ammat.

22:40 Sängen!
22:42 Funderar över vad det var jag 

skulle gjort idag? Orkar inte tänka på 
det. Det får bli en annan gång!
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Flytta på dej skärkista för här kommer ett hackelseverk!
Text: Bertil Holmén Bild: Birgitta Holmen och Bertil Holmén

   Ovanstående var ett uttryck som min mamma 
hade. Det betyder: Undan med det gamla för här kommer 
nya tider med mekanisering i jordbruket.

   Robin i Åker ringde mig och sa: Elsy och jag har i ett 
uthus en konstig grej som vi inte är säkra på vad det är för 
någonting? Efter hans beskrivning förstod jag att det nog var 
en skärkista. Jag hade inte sett någon, men hört berättas om 
den och på något museum även sett den långa kniven.

Nästa gång jag besökte Åker hade jag lite halm med mig 
från gamla ”julaneker” för att kunna provköra. Robin hade 
slipat kniven och gjort i ordning. Den långa kniven är fäst 
vid en trampa i ena ändan och med ett kraftigt handtag i 
andra ändan. Med hjälp av trampan och en glidande rörelse 
med kniven skars halmen av i kistan. En liten klack flyttar 
fram halmen lagom mellan skären. Med riktig råghalm hade 
det nog gått ändå bättre än vårt prov av skärkistan.

Jag är mycket tacksam för att jag fick se och pröva ett så 
gammalt unikt redskap.

I SOCKENBUDET n:r 26 skrev jag om torkan och nödå-
ren, där fanns denna bild och beskrivning på ett hackelse-
verk med. Här kommer en berättelse om pojkars busstreck. 

  Gustav Oskarsson och hans bror i Långarekull S. Hestra 
gillade inte att deras far skulle ha hjälp med att skära hack-
else om söndagarna. Nej! De ville ha fritt från arbete på sön-
dagar. Gustav, som var ett tekniskt snille kom på en idé för 
att få sin far att sluta med detta söndagsarbete.

Hackelseverket var av den gamla typen som trampades, 
så Gustav fäste en ståltråd i trampan och ner genom loggol-
vet till ett utrymme under. Ståltråden fästes där, på mitten 
av en liten krakstör.

När hans far hade skurit färdigt hackelset fortsatte hack-
elseverket att gå, därför att Gustav och hans bror var under 
och drog med krakstören. Deras far blev förtvivlad när 
hackelseverket fortsatte att gå utan att han trampade. Han 
var religiös och såg detta som en Guds straffdom, bad till 
Gud och lovade att aldrig mer skära hackelse på söndagar – 
bara hackelseverket stannade.

När vi i studiecirkeln forskade om Gassljunga fick jag i 
gamla skrifter se gamla mått som jag kände till, men inte 
sett i skrift förut.

Min farfar Petter Magnus Holmén som då bodde i 
Remma skötte bokföringen för Remma och Gassljunga såg. 
Där mättes de sågade bräderna i tolfter och ental. En tolft är 
helt enkelt tolv stycken. Som t.ex. : sågat åt Carl Burlander 7 
tolfter och 2 bräder.

I gården Nederled fanns affär. I bokföringen visas att 
en kund hade köpt 500 ”enkel” spik och 300 ”dubbel” spik. 
Enkel spik var 3-tums spik och dubbel var 4-tums. Det kan 
förklaras med att med en enkel spik spikades en bräda fast 
och med en dubbel både ribba och bräda, alltså dubbelt.

Bertil minns
Text: Bertil Homén Bild: Från Gassljungahäftet. s175

Ett hackelseverkRobin Andersson i Åker med en skärkista.
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Bilder från Julbasaren, 8 december 2018
Bild: Lennart Borg
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kollaps och hjärtstopp i efterförloppet 
av operationen dog Robert hastigt på 
sjukhuset. Vår solstråle fick inte följa 
med oss hem, vår familj miste en viktig 
länk.

Ett helt liv
Vi fick till slut ordna med den finaste 

begravningen för Robert i Långaryds 
kyrka. Hans klasskamrater och barn 
från skolan sjöng vid hans lilla röda 
kista. Alla som ville fick komma fram, 
tända ljus, lägga blommor och deko-
rera kistan med klistermärken. Robert 
älskade Blixten McQueen och Kung 
Fu Panda. Han var en hejare på Guitar 
Hero och älskade sin familj och gose-
djuren Charlie och Kissen. 

Hur överlever man att förlora ett 
barn? Genom att ha älskat! Noomi 
behövde att vi vågade fortsätta leva. 
Tack vare familj, släkt och vänner 
som bryr sig. Genom att prata om och 
minnas. Roberts minne har bevarats av 
skolkompisar och lärare, av vänner och 
av grannar – som minns, pratar om 
och besöker hans grav.

Robert var en speciell pojke som 
levde ett kort liv, men hans liv var inne-
hållsfullt och komplett. För honom 
fanns inga gränser för vad man kunde 

lära sig och åstadkomma. Han lärde 
mig mycket om livet och betydde så 
mycket för oss som fick ha honom i vår 
närhet.

PERSONER VI MINNS 
Robert
Text: Anna Roos Bilder: Ur familjealbumet  

Under flera år gick Patrik och jag 
med barnlängtan och barndrömmar. 
När vi flyttade hem till Långaryd 2004 
fick vi möjlighet att få bli familjehem 
till en liten gosse som under hösten fått 
diagnosen Tuberös Skleros, en ovanlig 
diagnos som är en samlingsdiagnos 
för ett antal olika symptom. Vi blev 
utredda som familjehem på längden 
och tvären, hade blivit godkända och 
tackat ja till att bli familjehem - då upp-
täckte vi miraklet som börjat växa i min 
mage – jag var gravid. Den lille gossen 
hade redan letat sig in i våra hjärtan, så 
vi bestämde oss för att om allt gick som 
det skulle med graviditeten skulle vi bli 
tvåbarnsföräldrar under 2005.

Viljestark
19 februari 2005 flyttade en liten 

kille, Robert, som under våren skulle 
fylla tre år, in i vår familj. När Robert 
kom till oss hade han inte så många 
ord, han visade tydligt vad han ville 
med sitt kroppsspråk men kunde inte 
berätta med ord vad han ville. Han var 
en glad men bestämd kille som kunde 
blir väldigt frustrerad när han inte 
blev förstådd. Den 9 oktober 2005 blev 
Robert en stolt och omhändertagande 
storebror, Noomis bästa lekkamrat och 
förebild.

När han efter något år bytte epi-

lepsimedicin började han att kunna 
formulera ord och blev allt duktigare 
att kommunicera muntligen. När han 
började förskoleklassen som sexåring 
pratade han som vilken sexåring som 
helst. Robert fullkomligt blomstrade 
när han började förskoleklassen, lekte 
med kompisar och var en omtyckt kille 
i skolan. Han utforskade världen, upp-
täckte och lärde sig nya saker hela tiden

Tumör i hjärnan
Vid en rutinkontroll av Roberts 

hjärna fann läkarna en tumör. Under 
vintern började han få ont i huvudet 
och tumören hade vuxit och behövde 
opereras. En stor operation, men som 

beskrevs som ett rutiningrepp. De sista 
dagarna i mars 2009 tillbringade vi i 
Linköping för förberedelse inför ope-
rationen och operation. Vi visste inte 
hur länge vi skulle behöva vara kvar på 
sjukhuset för rehabilitering efter ope-
rationen, men var förvissade om att 
allt skulle gå bra och att vi sedan skulle 
åka hem. Robert sa flera gånger att han 
ville åka hem till Långaryd.

Den 1 april, för tio år sedan, knappt 
två månader innan Roberts sjuårsdag 
och första skolavslutningen, hände det 
som inte fick hända. På grund av lung-

Robert i gungan på Skräddarevägen

Glada miner trots tidig morgon
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HISTORISK TILLBAKABLICK 
Smålandsstugan i Slottsskogen, Göteborg del 2
Text: Bengt-Åke Andersson

Här fortsätter Bengt-Åkes berät-
telse från förra numret av SOCKEN-
BUDET om hur Smålandsstugan i 
Göteborg blev den betydelsefulla sam-
lings- och minnesplats den är i dag.

   Abraham Sjögrens insamlings-
verksamheter försiggick under två 
perioder. Större delen inköptes före 
1898, då han lämnade Göteborg. Kom-
pletteringsköp gjorde han fram till 
1906. En lista över 89 inköpta föremål 
från denna perioden kostade 910 kr. 
(dåtida penningvärde). De dyraste var 
en Gustaf II Adolfs kyrkobibel med 
årtalet 1618, som ska ha tillhört Jällun-
tofta gamla kyrka. Den kostade 30 kr, 
och för 30 kr inköpte han också en väl 
bibehållen brudgumssadel med betsel 
från 1700-talet.

   Många personer kände en bitterhet 
när de såg Abraham Sjögren med häst 
och vagn vara ute på sina inköpsresor. 
Föremålen tyckte man skulle vara kvar 
i hemmen. I dag kan vi fråga oss om 
hur mycket som hade funnits kvar om 
Abraham inte samlat in dem, om de 
kanske i stället slängts eller förfarits på 
annat sätt. Alla föremål finns fotografe-
rade, uppmätta och katalogiserade hos 
Smålands Gilles arkiv i Göteborg. Den 
sockenbo eller annan, som kan vara 
intresserad av att veta hur ett föremål 
såg ut som en gång tillhörde den egna 
gården kan beställa ett foto från Folk-
rörelsernas arkiv i Göteborg.

Visthusbod från Trottagård
   I Slottsskogen finns också en vist-

husbod som kommer från Trottagård - 
Landeryd i Långaryds socken. Byggna-
den uppfördes enligt uppgift 1632, men 
enligt sägnen är den från 1200-talet, 
och av vissa anses den vara Göteborgs 
stads äldsta byggnad. Den är tillverkad 

av dels kluvna och dels för hand sågade 
ekplankor som har en bredd upp till 28 
tum (nära 70 cm). Visthusboden har 
två avdelningar med var sin ingång. En 
avdelning hade använts till förvaring 
av säd och en del redskap, den andra 
avdelningen till förvaring av ”sovel”, 
såsom både torkat och otorkat kött, 
fläsk och korv. Där förvarades även sill, 
salt, mjölk, smör och ost m.m. och kärl 
för detta. Angående denna uråldriga 
visthusbod går hårresande sägner och 
spökhistorier i bygden. Bland annat 
berättas, att den man, som byggt boden 
blivit avrättad därför att han utan 
kungligt lov, i oförstånd och på sina 
egna ägor, tagit ekvirke till boden. (Vid 
den tiden tillhörde alla ekar Kungen 
– landet och fick inte huggas ner utan 
lov. Om han blev avrättad vet vi inte, 
men säkert hårt straffad till varning för 
andra.)

Klockstapeln från Stockaryd 
   Ett år efter att Smålandsstugan 

stod klar, fick Gillet ett erbjudande 
att köpa, dels den gamla träkyrkan i 
Stockaryd (strax söder om Sävsjö) dels 
den där intill fribelägna klockstapeln. 
Tyvärr ansåg sig Gillet av ekonomiska 
skäl inte kunna anta anbudet. Fyra år 
senare 1910 skänkte Stockaryds för-
samling sin klockstapel till Smålands 
gille i Göteborg. Nedtagningen, flytt-
ningen, uppsättningen, reparation och 
målning av stapeln ” i ljusröd Dylta-
färg ” kostade då omkring 2.600 kr. 
Den gamla träkyrkan i Stockaryd var 
redan riven, därför blev det ingen små-

ländsk kyrka i Slottsskogen.
   Klockstapeln är troligen från 

början av 1700-talet. Varje lördagsafton 
kl 6 under sommarmånaderna ringer 
de två klockorna i klockstapeln från 
Stockaryd in helgen. Den ena klockan 
sattes upp på sensommaren 1911 som 
en gåva av medlemmen Gustaf Linder. 
Den bär följande inskrift ”Hvar gång 
mina toner klinga / och stiga mot him-
melens sky / som svanor till flykt sig 
svinga / så tankarna även fly / till bygd 
som i fröjd och smärta / är städse kär 
för vårt hjärta”. Den klocka som fanns 
med från Stockaryd bar inskriften ” Me 
fecit Petrus Bagge 1734 Skeppswarfvet 
Viken ”. Den klockan kunde man inte 
använda längre sedan man konstate-
rat en spricka i den. Klockan såldes 
till skeppsredaren Dan Broström som 
skänkte den till Sjöfartsmuseet i Göte-
borg. Den kyrkklocka som ersatte den 
som fått en spricka uppsattes 1925. 
Denna lillklockan bär inskriptionen 
”Hembygdskärlek Brodersinne / Vörd-
nad för de Gångnes minne / Bo i mina 
Toner inne”. Denna klockan väger 130 
kg, har en största diameter på 630 mm 
och har tonen E. Den stora klockan 
som sattes upp 1911 väger 200 kg , har 
en största diameter på 727 mm och har 
tonen Ciss. Båda kyrkklockorna är till-
verkade av AB Götaverken Göteborg. 

   Detta företag, Götaverken, hade 
stora verkstäder och varv i Göteborg. 
De levererade bl.a. den gamla bron 
som vid Färgaryd gick över Nissan till 
Nissaryd och som byttes ut år 2004. 

Visthusboden

De breda handsågade ekplankorna 
som utgör väggarna i Visthusboden

Fortsätter på nästa sida.
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När pappersbruket i Hylte byggde ut 
stort i början av 1970-talet levererade 
Götaverken en av ångpannorna. 

   Det finns ingen kyrka vid Små-
landsstugan, men tanken fanns och 
kom upp igen. Den 1 november 1991 
bildades Slottsskogens Kyrkostiftelse 
med domprosten Kjell-Ove Nilsson 
som ordförande och den kände vär-

Fortsättning från föregående sida

namobon Anders Berglund sekrete-
rare. 1993 hade man registrerat 300 
personer som med engångsavgiften 
200 kr blivit livstidsmedlemmar. Med 
löftesoffer från enskilda och samman-
slutningar hade man då fått fram ca 
320.000 kr. Målet var att få fram 2 mkr. 
för att börja bygga en kyrka i Slottssko-
gen. Jag vet inte hur läget är idag för att 

bygga en kyrka där. 
   Jag kan uppmana er alla att pla-

nera in ett besök i Slottsskogen och 
Smålandsstugan. Kontakta någon i 
styrelsen eller t.ex Hyltebon och förre 
hemvärnschefen Thorsten Lundahls 
son Hans Lundahl.

Hans bor i Billdal, är medlem i Gillet 
och är stugvärd. 

   Många fakta och uppgifter i denna 
artikel är hämtade från Uno Hernroths 
böcker, Småland i Göteborg och Abra-
ham Sjögren 1841 – 1924, Smålands 
Gilles årsböcker, samt ett häfte som 
gavs ut 1911 och kostade 30 öre. Små-
lands-Stugan, Slottsskogen Göteborg, i 
det finns foto, fakta och beskrivningar 
samt inventarieförteckning från nr 
1 – 1117. Där framgår från vilken by 
föremålen har kommit. Ytterligare ett 
mycket intressant häfte finns, Julen i 
Småland för 50 år sedan, utgivet 1905 
och kostade då 25 öre. I häftet återges 
Abraham Sjögrens berättelser från jul-
firandet i Bästås c:a 1850. Den är dock 
tryckt i frakturstil och kanske något 
svårläst. Till Abraham själv hoppas 
jag återkomma i följande nummer av 
SOCKENBUDET.

Getastugan som finns bakom Smålandsstugan

Tågsläppet
   Söndagen den 28 april kl 10-16 är det Öppet hus i lok-

stallet i Landeryd, ett av många inslag i det riksomfattande 
evenemanget ”Tågsläppet” denna dag. Förutom att bese de 
ång- och diesellok, rälsbussar och andra fordon som finns i 
stallet, kan man cykla dressin, gå tipspromenad och dricka 
gratis kaffe! Det blir också försäljning av varmkorv, kakor 
och godis. Avsikten är också att erbjuda någon fordonsrö-
relse vid stallet eller på bangården.   

Arbetsdagar
   Arbetsdagar vid lokstallet är första lördagen i varje 

månad mars-oktober med början kl 09.00. De brukar pågå 
till cirka 14.00 inklusive fikapaus. Således kan man även 
kalla detta för att museet är öppet denna tid! Alla arbets-
sugna medlemmar och hugade museibesökare hälsas väl-
komna vid dessa tillfällen! Arbetsdagar utöver detta schema 
meddelas på LJM:s hemsida www.landeryd.info och på 
Facebook.    

Tak- och fasadtvätt, trädgårdstjänster, liftuthyr-
ning, gravstenstvätt, förankring och dubbning av 

gravstenar.

SOCKENBUDET - Sponsorer

SALONG DUO
SÖDRA HESTRA SPARBANK

RUNEMYRS
ESON COMFORT

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
BYGG JOHAN



butikpaletti.se

VÄLKOMNA IN I VÅR LANTBUTIK!

VARMT VÄLKOMNA
Röda Längan, Torget 4, Unnaryd
 

Ni har väl inte missat Palettis skafferi och nedervåning i Unnaryd? 
Där finns det godsaker som choklad, lakrits, inredning, härliga tvålar, giftfria leksaker,  

färskmalet kaffe, lös-te, smarriga sylter från House of Hafi mm. Du hittar garanterat det  
goda till helgens middag eller den perfekta gå-bort-gåvan!

Välkomna, vi har öppet: Ons-fre 13-18, lör 11-14

VI HAR FÄRSKMALET KAFFE!
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bruk

19:00

Konstnärer och 
hantverkare 
håller öppet 

kl 11-17

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.

Nu planerar vi för 
nummer 29 av 

SOCKENBUDET!
Vill du skriva, annonsera, 

publicera en bild eller tacka 
någon i nästa nummer av 

SOCKENBUDET behöver vi ditt 
material senast 15 april 
Maila till sockenbudet@

langaryd.nu



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

Ett litet familjeföretag 
från Landeryd, som 
genom egna innovativa 
medicintekniska 
lösningar, blivit en viktig 
förutsättning för Europas 
akutsjukvård!

IDÉ-Möbler i Landeryd AB
Centrumvägen 7

SE-314 94 LANDERYD

info@esoncomfort.se

www.esoncomfort.se

FOTTERAPEUT
MONIKA ALBRECHT

Mottagning på  
Pensevägen 13B i Hyltebruk.

Ring för tidsbokning  
eller mer information.

0345 - 172 52 eller 0730 - 44 67 65

Gör även hembesök

Mammas mat i Landeryd
Välkommen till vår restaurang  i genuin miljö där 
lunchbuffé serveras tisdag - fredag 11:45 - 14:00

För mer information besök vår hemsida,  
Facebook-sida eller ring oss.

www.mammasmat.biz - 0733 - 64 88 44

Varmt välkomna önskar Paula och Krister

Under 2018 har ni medlemmar skänkt mer än 20 miljoner kronor 
till biståndsorganisationerna We Effect och Vi-skogen. 

Fortsätt tänka och göra gott, så siktar vi mot nya  
insamlingsrekord under 2019.   

Läs mer på coop.se

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



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

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
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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.  

holger’s
mureri

Södra Ekeryd Dahlsbo
Hyltebruk
072 55 08 649
holgeraschner@gmail.com

www.holgersmureri.se

Din brasbutik på landet 
med showroom

Prästgårdsvägen 4     |     Unnaryd     |    www.kaminatelje.se   
Kontakta oss  för tidsbokning       info@kaminatelje.se         076 12 72 510 



     
  Experter i pressning svetsning & Verktyg 

I Landeryd har vi expanderat och utökat 
industrilokalen och förbättrat den yttre miljön 

mot gata och bostäder i närområdet. 

 

 
www.esskametall.com 

Tel 0371-40600 

butikpaletti.se

Öppettider:
Ons-Fre 13-18, Lör 11-14 
Extraöppet i påsk:
Skärtorstag: 13-18
Långfredag: 11-15
Påskafton: 11-14
Påskdagen: 11-15
Annandag påsk: 11-15

DET ÄR LÄTT ATT HANDLA MED HJÄRTAT!

VARMT VÄLKOMNA
Röda Längan, Torget 4, Unnaryd
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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!

8

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

Vik.komminister i Unnaryd och Femsjö
Sven Hagberg..................................................mobil: 070 960 98 03
e-post: sven.hagberg@gmail.com

Diakoni
diakon
Anna-Karin Samuelsson....0371–461 15, mobil: 072 238 20 23
e-post: anna-karin.samuelsson@svenskakyrkan.se

diakoniassistent
Pär Petersson................................................................0345–197 44
e-post: par.petersson@svenskakyrkan.se

integrationssamordnare
Koakb Al-Masuodi..................................................... 0345–197 57
e-post:koakb.al.mosuodi@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 Sääf.........................................................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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Fastekampanjen
135 miljoner människor är i akut behov av humanitärt 
stöd. En siffra svår att förstå, men bakom den finns 
människor som fått sin trygghet sönderslagen av 
krig, våld och naturkatastrofer. Svenska kyrkans 
internationella arbete stödjer humanitära insatser 
över hela världen. De gåvor vi samlar in används 
där behoven är som störst. För de drabbade innebär 
katastrofen ett liv med stress, sorg och utsatthet. 
Tillsammans kan vi rädda liv - och bidra till hopp 
och värdighet. Tack!

Den 3 mars till den 14 april pågår Svenska kyrkans 
fastekampanj. Hjälp oss att stödja kampen genom att 
delta i våra aktiviteter runt om i vårt pastorat.

Din gåva kan göra skillnad. Swisha din gåva till 900 
1223 eller BG nr:900-1223.

Den 21-23 mars är det bössinsamling på Coop 
och ICA i Hyltebruk och den 12-13 april är det 
bössinsamling på Coop i Unnaryd. 

Den 13 mars har vi en församlingsafton i Unnaryds 
församlingshem kl.18:30. Då visar Christer 
Danielsson bilder som Stig Norberg har fotograferat.

Stig dokumenterade flitigt vår bygd och skrev bl a i 
Värnamo Nyheter. Kaffeservering där intäkterna går 
till fastekampanjen.

20 mars kl.19 är det lilla kalaset där det serveras paj 
mm i Hyltebruks församlingshem.

21 mars kl.17 körcafé i Unnaryds församlingshem med 
kyrkokören. Kvällsfika till förmån för fastekampanjen.

I Jälluntofta kyrka firar vi en mässa den 24 mars 
kl.10. Efter gudstjänsten är det brödförsäljning och 
kaffeservering 

I Landeryds kyrka är det den 24 mars kl.15 en 
gudstjänst för stora och små. Efter gudstjänsten 
serveras det våfflor i församlingshemmet och man 
har möjlighet att gå en tipsrunda, ”Livsloppet”, med 
många fina vinster. Alla intäkter går till kampanjen.

31 mars kl.16 är det församlingsafton i Femsjö 
församlingshem. Sven Hagberg kommer och berättar, 
och så blir det våffelservering. Därefter blir det kl.18 
musikgudstjänst i kyrkan.

Sopplunch/lättlunch
Varmt välkommen till våra soppluncher kl.12 i Unnaryds 
församlingshemmen 28/3 och 25/4. Landeryds församlingshem 25/4. 
Vi äter soppa, bröd och efterrätt till en kostnad av 40 kr. Några tänkvärda 
ord och en fin gemenskap.

I Hyltebruks bjuder vi på en lättlunch. Vi börjar i kl.11:30 i kyrkan med 
lunchmusik och en liten andakt. Kl.12 slår vi oss ner i församlingshemmet  
för en lättlunch. Vi träffas 5/3 och 9/4. Kostnad 40 kr.

Klädinsamling till Erikshjälpen
Så får vi än en gång möjligheten att rensa i garderoben för att kunna hjälpa en medmänniska. Fredagen den 
5 april kl.17-19 och lördagen den 6 april kl. 9-11 kan du lämna hela och rena kläder, skor och andra textiler i 
Långaryds och Unnaryds församlingshem. Packa i sopsäckar eller dylikt. 

Samma himmel. 
Samma rättigheter. 
Verkligheten ser olika ut. Foto: M

agnus Aronson/Ikon

90� 12��
Sw�sH� d�n g�vA t�lL

svenskakyrkan.se/fastekampanjen
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Konfirmander, härliga konfirmander!
I vårt pastorat har vi för närvarande 48 ungdomar som konfirmander och ett 
gäng ungdomsledare som hjälper till! Det är jätteroligt och utmanande för 
oss i konfirmandarbetslaget (Mia, Pär och Petter med stöd av Camilla och 
Regina) att ha så många undomar! Vi har därför tre grupper. En som träffas 
varannan tisdag med ungdomar från Färgaryds och Långaryds församlingar, 
en som träffas varannan fredag med ungdomar från Färgaryds och Unnaryds 
församlingar. Dessutom har vi en sommarlovsgrupp som vi träffar inför de 
stora helgerna och som vi sen ska ha intensivläsning med under sommarlovets 
två första veckor.

Precis som de senaste åren kommer vi att åka till Berlin på läger under 
våren med alla dessa härliga och spralliga  ungdomar. Och ett antal föräldrar 
förstås! Vårt huvudmål med resan är att besöka arbetslägret Sachsenhausen 
Oranienburg, som ligger en bit utanför Berlin. Även om detta är ett litet läger, 
som inte går att jämföra med t ex Auschwitz, får man en god och tänkvärd 
inblick i de fasor som pågick under andra värdskriget. Att få en guidad rundtur 
i Berlin förstärker upplevelsen ännu mer, och förhoppningsvis bidrar vi på 
detta vis till att ungdomarna också säger: ”Aldrig mer!”

Självklart leder resan även till en större gemenskap mellan konfirmanderna 
och oss ledare, som vi hoppas leder  till en posistiv känsla för Svenska kyrkan 
som gör att många vill fortsätta att engagera sig och vara medlemmar i kyrkan!

Vi konfirmandledare vill uppmuntra alla att be för konfirmanderna och deras 
föräldrar!

Grupper och samlingar
Promenadgrupperna träffas i Landeryd tisdagar kl. 09:30 vid 
församlingshemmet respektive i Hyltebruk torsdagar kl. 09:30 vid 
församlingshemmet. Vi går långt eller kort, snabbt eller långsamt utifrån våra 
förutsättningar. Alla kan vara med! Efter promenaden fikar vi tillsammans.

Tjejträffen kl 19 i Hyltebruk: 27/3 vårmode, 10/4 vårblommor på 
Olanders och den 22 maj är det utflykt.

3xT kl. 19 i Landeryd: 26 mars och 23 april

God Gemenskap kl. 14 i Hyltebruk: 28/3 Ingemar Lund. Minnen 
från folkskolan och realskolan, 11/4 Drillsnäpporna underhåller, 16/5 
Tillsammanskören underhåller.

Våffelkaffe kl.14 i Hyltebruk: 13 mars, 3 april och 8 maj.

Bibelsamtal i Hyltebruk: Kl. 14. 21 mars, 25 april och 23 maj

Vad är en människa i Hyltebruk kl.18. 11 mars, 8 april och 13 maj.

Församlingskåren i Långaryd träffas 1/4 kl. 18:30 i Långaryds 
församlinghem där vår kantor i Unnaryd Camilla Ruud Sääf berättar om 
sig själv och sjunger för oss. 27/4 är det stiftskonvent för Växjö stifts 
församlingskår och i år är vi värdar. I samband med detta firar vi mässa i 
all enkelhet kl.10 i Landeryds kyrka. 6/5 har vi våravslutning med grillning 
och tipspromenad kl.18:30 i Landeryds församlinghem. Varmt välkomna 
gamla såväl som nya medlemmar.
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Gudstjänster                  

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

Datum
Femsjö
kyrka

Hyltebruks
kyrka

Landeryd/
Långaryds kyrka

Unnaryds
kyrka

10 mars
1 i fastan

Sammanlyst10:00 Mässa 18:00 Sinnesromässa 
i Långaryds k:a

18:00 Mässa

17 mars
2 i fastan

16:00 Mässa 16:00 Gudstjänst 10:00 Gudstjänst 
i Landeryds k:a. 
kyrkkaffe

Sammanlyst

24 mars
Jungfru Marie 
bebådelsedag

16:00 Gudstjänst 
Musikmedverkan 
Emma Svensson

10.00 Gospel-
mässa, Glory 
Gospel 

15:00 Familjeguds-
tjänst i Landeryds 
k:a. Barn och 
ungdomskör 

10:00 Mässa i 
Jälluntofta k:a. 
Kyrkokören, 
brödförsäljning

31 mars
Midfastosöndagen

18:00 
Musikgudstjänst. 
Angelstad kyrkokör

10:00 Mässa. 
Cantabile, 
Tillsammanskören.

10:00 Mässa i 
Långaryds k:a. 

14:00 Gudstjänst. 

7 april
5 i fastan

Sammanlyst16:00 Gudstjänst 18:00 Gudstjänst i 
Långaryds k:a

10:00 Taizémässa 
i Unnaryds k:a. 
Kyrkkaffe

14 april
Palmsöndagen

09:30 Gudstjänst. 
Jane Petersson, cello

11:00 Familjeguds-
tjänst.För-
samlingens barn-
grupper. Påsklunch.

10:00 Gudstjänst i 
Landeryds k.a. Kyrk-
kaffe

16:00 Gudstjänst 

18 april
Skärtorsdag

17:00 Mässa. 
Sångmedverkan

18:00 Mässa. Glory 
Gospel.

19:00 Mässa i 
Landeryds k:a. 

19:00 Mässa

19 april
Långfredag

15:00 Gudstjänst. 
Lars Ström, sång

11:00 Gudstjänst. 
Cantabile kören

10:00 Gudstjänst 
i Långaryds-
kyrka  Musik/
sångmedverkan.

10:00 Gudstjänst

20 april
Påskafton

23:30 Mässa i 
Långaryds k:a.

21 april
Påskdagen

16:00 Gudstjänst. 
Kyrkokör, 
Änglakör,Johny 
Wester. Påskfika

11:00 Mässa. 
Församlingens 
vuxenkörer. 
Charlotte Polson, 
saxofon.

10:00 Gudstjänst 
i Landeryds k:a. 
Barngrupper, 
kyrkokören, kyrkfika

14:00 Mässa. 
Kyrkokören, 
kyrkkaffe

22 april
Annandag påsk

sammanlystsammanlyst14:00 Gudstjänst 
i Långaryds k:a. 
Charlotte Polson, 
saxofon.

10:00 Mässa
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Gudstjänster

Datum
Femsjö
kyrka

Hyltebruks
kyrka

Landeryds/
Långaryds kyrka

Unnaryds
kyrka

28 april
2 i påsktiden

10:00 Mässa16:00 Gudstjänst09:00 Pilgrimsmässa i 
Långaryds k:a.

16:00 Gudstjänst i 
Jälluntofta kyrka

5 maj 
3 i påsktiden

18:00 Musikguds-
tjänst.Nina Wide-
gren och Cecilia 
Sandgren

10:00 Mässa. 
Kenneth 
Benjaminsson, 
sång.

15:00 Friluftsguds-
tjänst hos Per 
Dahlström,Tovhult, 
Landeryd

Sammanlyst

12 maj
4 i påsktiden

10:00 Musik-
gudstjänst. 
Skavböke 
kapellkör.

14:00 Gudstjänst 10:00 Mässa i 
Landeryds k:a. 
kyrkkaffe

16:00 Familjeguds-
tjänst. Vårmusikal 
med barnkör och 
torsdagsklubben.

19 maj
5 i påsktiden

Sammanlyst18:00 Gospel-
konsert, Färgaryds 
k:a. Åsa & Ulf 
Nomark, Glory 
Gospel

18:00 Sinnesromässa i 
Långaryds k:a.

11:00 Konfirmations-
mässa.

25 maj lördag
lördag

10:00 Familjeguds-
tjänst. Förs.
barngrupper. ”Här 
kommer Pippi!” se 
hemsidan!

26 maj
Bönsöndagen

10:00            
Mässa

Sammanlyst11:00 Konfirmations-
mässa i Långaryds k:a

16:00 Gudstjänst. 
”Till minne av 
Sandra”
Jane Petersson, cello

30 maj
Kristi Himmels 
färd

14:00 Gudstjänst10:00 Gudstjänst. 
Cantabile kören.

08:00 Gökotta i 
Esehylte, Långaryd

14:30 Friluftsguds-
tjänst i Vallsnäs

2 juni
söndag f. pingst

10:00 Gudstjänst 
på Dullaberg. 
Kyrkokören, 
medtag kaffekorg

18:00 Musik i 
sommarkväll 
Färgaryds kyrka.

18:00 Sinnesromässa i 
Landeryds k:a

Sammanlyst

9 juni          
Pingstdagen

18:00 Musik i 
sommarkväll. 
kyrkfika

14:00 Mässa10:00 Gudstjänst 
i Långaryds k:a.
Kyrkokören, kyrkfika

10:00 Mässa, 
kyrkokören,kyrkkaffe

10 juni      
Annandag pingst 

18:30 Lovsångsmässa i 
Landeryds k:a

Det går bra att swisha söndagens 
kollekt.
Femsjö församling: 123 339 85 83
Färgaryds församling: 123 223 23 04
Långaryds församling: 123 024 48 97
Unnaryds församling: 123 545 72 62

Övrig verksamhet t ex: sopplunch 
mm swishar man på Hyltebruks 
pastorats nr: 123 024 48 71. Skriv 
i meddelande vad det gäller: ex 
sopplunch 23/3.
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Gudstjänster                  

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

Datum
Femsjö
kyrka

Hyltebruks
kyrka

Landeryd/
Långaryds kyrka

Unnaryds
kyrka

10 mars
1 i fastan

Sammanlyst10:00 Mässa 18:00 Sinnesromässa 
i Långaryds k:a

18:00 Mässa

17 mars
2 i fastan

16:00 Mässa 16:00 Gudstjänst 10:00 Gudstjänst 
i Landeryds k:a. 
kyrkkaffe

Sammanlyst

24 mars
Jungfru Marie 
bebådelsedag

16:00 Gudstjänst 
Musikmedverkan 
Emma Svensson

10.00 Gospel-
mässa, Glory 
Gospel 

15:00 Familjeguds-
tjänst i Landeryds 
k:a. Barn och 
ungdomskör 

10:00 Mässa i 
Jälluntofta k:a. 
Kyrkokören, 
brödförsäljning

31 mars
Midfastosöndagen

18:00 
Musikgudstjänst. 
Angelstad kyrkokör

10:00 Mässa. 
Cantabile, 
Tillsammanskören.

10:00 Mässa i 
Långaryds k:a. 

14:00 Gudstjänst. 

7 april
5 i fastan

Sammanlyst16:00 Gudstjänst 18:00 Gudstjänst i 
Långaryds k:a

10:00 Taizémässa 
i Unnaryds k:a. 
Kyrkkaffe

14 april
Palmsöndagen

09:30 Gudstjänst. 
Jane Petersson, cello

11:00 Familjeguds-
tjänst.För-
samlingens barn-
grupper. Påsklunch.

10:00 Gudstjänst i 
Landeryds k.a. Kyrk-
kaffe

16:00 Gudstjänst 

18 april
Skärtorsdag

17:00 Mässa. 
Sångmedverkan

18:00 Mässa. Glory 
Gospel.

19:00 Mässa i 
Landeryds k:a. 

19:00 Mässa

19 april
Långfredag

15:00 Gudstjänst. 
Lars Ström, sång

11:00 Gudstjänst. 
Cantabile kören

10:00 Gudstjänst 
i Långaryds-
kyrka  Musik/
sångmedverkan.

10:00 Gudstjänst

20 april
Påskafton

23:30 Mässa i 
Långaryds k:a.

21 april
Påskdagen

16:00 Gudstjänst. 
Kyrkokör, 
Änglakör,Johny 
Wester. Påskfika

11:00 Mässa. 
Församlingens 
vuxenkörer. 
Charlotte Polson, 
saxofon.

10:00 Gudstjänst 
i Landeryds k:a. 
Barngrupper, 
kyrkokören, kyrkfika

14:00 Mässa. 
Kyrkokören, 
kyrkkaffe

22 april
Annandag påsk

sammanlystsammanlyst14:00 Gudstjänst 
i Långaryds k:a. 
Charlotte Polson, 
saxofon.

10:00 Mässa
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....Julen varar ända till påska. Det är inte sant...för där emellan kommer 
fastan...
Ett år var husförhörens tema om kyrkoåret. Jag började att fråga om någon kunde en julsång som handlade 
om kyrkoåret. Efter en stunds tänkande och efter många förslag kom: Nu är det jul igen och julen varar ända 
till påska. Det var inte sant, för däremellan kommer fastan.

Nu blir vi påminda om det spännande kyrkoåret som har två huvuddelar, jul och påsk. Det började byggas 
upp under kyrkans första århundraden med utgångspunkt för den viktigaste helgen påsk. Jesu död och 
uppståndelsen. Den judiska påskdagen var ju redan fastställd och den följde kyrkan. 

Fastan blev 40 dagar efter bibliska förebilder en förberedelsetid för påsken som en vandring med Jesus. Se 
vi går upp till Jerusalem, i heliga fastetider. Fastlagssöndagen med temat kärlekens väg blev en portal. På många 
ställen särskilt i katolska länder firas då karneval- dvs farväl till köttet. Stora festligheter, upptåg innan allvaret 
kommer. I Fastan lämnas kötträtter till förmån för att äta fisk och grönsaker. Vårt festande är ju fastlagsbullen 
eller semlan. Askonsdagen, en botdag, som är fastans början, har vi även i Sverige börjat korstecknande på 
pannan med aska, en yttersta påminnelse om livets förgänglighet, död och intet.

Temat under fastans början handlar om frestelsen, den kämpande tron och kampen mot onskan. Texterna 
formades vid dopundervisningen inför påskdagens stora dophögtid. Midfastosöndagen pekar framåt mot 
påsk. Den dag handlar det om brödsundret. Berättelsen om hur Jesus  förvandlar några bröd från en pojke till 
måltid för en stor mägd folk, med tankar bakåt mot mannat i öken.

Som en solskensdag i fastan kommer jungfru Marie Bebådelse, med sitt budskap om löften och framtid. Ett 
vårens tecken i kyrkans år och naturen. Ungefär vid vårdagsjämningen har vi våffeldagen efter Vår frus dag. 
Dagen firas ca 9 måndader före jul, då ängeln Gabriel berättar om Marias barn.

Två veckor före påsk byts namn till passionstiden, då försonaren Jesus är i centrum. Altarskåp stänger sina 
dörrar. Palmsöndagen handlar sedan om hur Jesus rider in i Jerusalem till sitt lidande och inleder Stilla veckan. 

Tre viktiga dagar, skärtorsdag med nattvardens instiftelse och Jesu tros kamp i Getsemane och hur Jesus grips 
av soldater. Långfredagen handlar om domen, korsfästelsen och död. Många av oss minns kanske hur stränga 
traditionerna var då. Inga offentliga fester fick hållas, barn och vuxna skulle vara i stillhet. Påskafton blev en 
mellandag i väntan på Påskdagen.

På många ställen börjar man påsken med midnattsmässa, kyrkodeltagarna hjälps åt att tända alla ljus i den 
mörklagda kyrkan. Påskljuset bärs in och lovsångsropen ljuder Kristus är uppstånden. I ortodox kristenhet är 
denna dag den största och viktigaste, det stor påskskrattet. I våra kyrkor tänder vi påskljuset och sjunger 
jublande uppståndelsepsalmer. Påskliljor delas ut. Detta är den största dagen i kyrkan. Livet vann. Dess namn är 
Jesus.

Sedan handlar 40 dagar om att leva i den uppståndelsens kraft. De första söndagarna läser vi om den 
kroppsliga uppståndelsen hos Jesus. Sedan går det mer över till hur vi blir fyllda av uppståndelsens liv. På Kristi 
Himmelsfärdsdagen efter 40 dagar lämnar den kroppsliga Jesus jorden och sänder den Heliga Anden några 
dagar senare vid Pingstens under. Det är trons växttid. Nu är det vår!

  Glad Påsk!
 Sven Hagberg

3

Vårmusikal!
Camilla Ruud (ledare för barnkören i Unnaryd) har 
lång erfarenhet inom barnteater och musikal. Är 
utbildad musikalartist på Balettakademin i Göteborg.

Hon kommer nu i vår att satsa lite extra på musikal 
för barnkören, vilket innebär att barnen får agera, 
dansa och sjunga samtidigt.

-Jag är så taggad! ska bli jättekul att inspirera barnen 
till detta. Barnen i torsdagsklubben kommer också 
att medverka. Detta blir ett projekt som kommer att 
stärka barns självkänsla och väcka lust till kreativitet.

12 maj kl.16 är det premiär för Vårmusikal i 
Unnaryds kyrka.

Körcafé! Succé i repris
I höstas provade vi på körcafé (barnkören och 
kyrkokören sjöng tillsammans) vilket var mycket 
uppskattat. Vi spisade kvällsmacka och hade mycket 
god gemenskap. Församlingshemmet var fyllt med 
syskon, föräldrar, mor och farföräldrar, vänner. Ja, 
det riktigt sprudlade av glädje...

Välkomna till Unnaryds församlingshem torsdag 
den 24 mars kl.17!

GospeldaG i hyltebruk
Gillar du sjunga gospel?

Söndagen den 19 maj, har du möjlighet att vara med på 
en gospeldag tillsammans med Ulf och Åsa Nomark från 
Kungsbacka. Vi börjar kl. 09:30 och slutar dagen med en 
gospelkonsert i Färgaryds kyrka kl.18.

Var: Hyltebruks församlingshem

Tid: 09:30 med avbrott för lunch och eftermiddagsfika.

Kostnad: 150 kr, som sätts in på BG nr: 966-2826 eller Swish: 
123 024 48 71(Hyltebruks pastorat) skriv i meddelande 
”Gospeldag 19 maj”.

Anmälan och frågor till Susanne Hirell tel 0345-197 45 eller 
mail: susanne.hirell@svenskakyrkan.se. Glöm ej att ange 
om  specialkost eller allergier.

Sista anmälningsdag är 23 april.

Musik i sommarkväll
Vi i Hyltebruks pastorat kommer att erbjuda mycket musik under sommaren, 
från 2 juni till 18 augusti. Det blir på söndagar kl.18. Vi kommer att få lyssna på 
allt från klassisk musik till gladjazz och storband.

2 juni blir det i Färgaryds kyrka körernas sommarkonsert med solister.

9 juni kommer Stefan Wikrén och Cecilia Sandgren till Femsjö kyrka

Mer ”Musik i sommarkväll” kommer i sommarnummret, det kommer även att 
ligga foldrar i kyrkorna och församlingshemmen när allt är klart. Se även på vår 
hemsida för mer information.
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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

mars–juni 2019

Vår hemsida: svenskakyrkan.se/hyltebruk

Följ oss på facebook: facebook.com/hyltebruk


