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5/12 kl. 18
Årsmöte Landeryds Idrottsförening 
och samhällsförening, Linnehov

7/12 kl. 14-18 
Julbasar i Nyarps bygdegård.

8/12 kl. 18
Advent- och julmusik i Långaryds 
kyrka. Se ruta.

9/12 kl. 18 
SPF Seniorerna Julfest med mat i 
Nyarps bygdegård med Luciatåg och 
Happes orkester. Obs. Anmälan per 
telefon till Ebba 0345-30171 senast 3 
december.

2020
1/1 kl. 18
Mässa i Långaryds kyrka med sång och 
musik. Ylva och Owe Ericsson.

6/1 kl. 18
Musikgudtjänst i Långaryds kyrka. Se 
ruta.

12/1 kl. 15
Knutdans runt samhällsgranen 
i Landeryd. Tomten har lovat att 
komma. Alla välkomna!

18/1 kl. 17
Cancergala i Långaryds kyrka. Se ruta.

22/1 kl. 14
Ulrika och Leif spelar och sjunger 
svenska visor på Höstro

23/1 kl. 12
Sopplunch i Landeryds 
församlingshem. Mat och gemenskap.

24/1 kl. 18-21
Fritidsgård för hela familjen i Nyarps 
Bygdegård.

28/1 kl. 19-21
3xT, tjejer som träffas och trivs, 
Landeryds församlingshem

5/2 kl. 18
Bertil Holmén visar film på Höstro.

11/2 kl. 18
SPF Seniorerna Årsmöte i Nyarps 
bygdegård

16/2 kl. 18
Körcafé i Långaryds församlingshem, 
se ruta.

KALENDARIUM
LÅNGARYD/LANDERYD DEC 2019 - FEB 2020

19/2 kl. 14
Gun och Susanne en visduo, spelar och 
sjunger på Höstro.

20/2 kl. 12
Sopplunch i Landeryds 
församlingshem. Mat och gemenskap.

25/2 kl. 19-21
3xT, tjejer som träffas och trivs, 
Landeryds församlingshem

26/2 kl. 18:30
Filmafton i Nyarps Bygdegård, 
servering, Långaryds 
hembygdsförening.

28/2 kl. 18-21
Fritidsgård i Nyarps Bygdegård för hela 
familjen.

1/3 kl. 18
”Spirituell sväng” i Landeryds kyrka, se 
ruta.

Advent och julmusik i 
Långaryds kyrka!

8 december kl.18

Välkomna till vårt traditionella 
program med Kyrkokören

Susanne Klarén, solist
Gislaveds kammarorkester

Annika Björkenbo, 
konsertmästare

Saga Mogren, flöjt
Jan Mogren, trumpet

Ricky Burton, orgel/piano
Regina Burton, dir

Musikgudstjänst i 
Långaryds kyrka 
6 januari 2020 kl.18

”Under stjärnans ljus”
Premiärframträdande med

Bella Cantica!
(Församlingens nya kör  

för diskantröster)

Cancergala 
Långaryds kyrka
18 januari 2020 kl.17

”Stjärnstoft i mörkret” 
 en Candelight-konsert

Gruppen ARR med vänner 
underhåller.

Mingelsnacks, bubbel och 
lotterier.

Alla intäkter går oavkortat till 
cancerfondens viktiga arbete!

Välkommen till en kväll i 
hoppets tecken! 

Tillsamman gör vi 
skillnad!  

Körcafé i Långaryds 
församlingshem!

16 februari 2020 kl.18

Kyrkokören bjuder in till ett 
svängigt program!

Kom och sjung med i både gamla 
som nya låtar.

Är du sugen på att sjunga med i 
kören? 

Hör av dig till Regina: 037146010
Välkomna!

”Spirituellt sväng” i 
Landeryds kyrka!

1 mars 2020 kl.18

Charlotte Polson, saxofon
Regina Burton, piano, sång

Varmt välkomna!

Vill du vara med i Lucia-tåget på 
Julbasaren och SPF-julfest?

Kontakta Anna Roos
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Studiecirkeln över  
Långaryds Prästgård och Klockaregården

 
Nu är studiecirkeln i gång och vi samlar material för fullt. Om du har några 
fina bilder eller historier över området vill vi gärna ta del av dem. 
Studiecirkeln berör hela området runt ”Tre-kanten”, runt Höstro och dagis 
men också hela vägen ner till Nissans strand med idrottsplatsen, Esskå och 
Bud Carlssons.

Lämna gärna din information till Bertil Holmén Tel 0345-13012 eller Birgitta 
Holmén birgitta.holmen@langaryd.nu, 070 - 377 30 10.

Nedan ett exempel på en historia nedtecknad av Bertil Holmén.

Gösta Carlsson i Prästgården 
har berättat om en bilolycka som 
hände i Långaryd före 1930. Vid 
den tiden var den lilla vägsträckan 
mellan Munkavägen och Stallvä-
gen, vid den så kallade ”trekanten” 
i Långaryd, för dålig att köra bil på. 
Kom man från Gassljungahållet och 
skulle svänga in på Munkavägen mot 
Nyby blev det en mycket svår sväng.                                                                                      
Långaryds SLU hade hyrt in Pelle 
i Yabergs farbror med sin lastbil för 
en resa till Eskeryd.  De satte upp 
trädgårdsmöbler och lösa stolar på 
flaket, så alla kunde sitta under resan. 
Lastbilen kom från Gassljunga och 
skulle ta kurvan vid livdjurshallen. 
När bilen, lite för fort tog den skarpa 
vänsterkröken ramlade alla på flaket 
av och några slog sig ordentligt. John 
Jansson och Axel Malmberg kom 
efter på motorcykel. John fick vända 
tillbaka hem för att hämta häst och 
vagn och skjutsa två som hade fått 
armbrott till sjukstugan i Unnaryd.  

Tips på sidor att söka information 
på gratis:
www.riksarkivet.se
www.bygdeband.se
www.gravar.se

Vy bild från Långaryds kyrktorn tagen 
av Gudrun Linder, Långaryds skat-
tegård

Tack
till Bertil och Magdalena för 
hyllan som gjorts till Roos 
veranda där Sockenbuden 
hämtas och för hyllan där 
Samverkan kan förvara sina 
saker i NTO-Gården. 

/ Långaryd-Landeryd i 
Samverkan

Tack
till alla ni som hjälpte till 
på Långaryds marknad och 
Tågdagarna, utan er hade det 
inte gått att genomföra.
/ Långaryd-Landeryd i 
Samverkan

Landeryds Idrottsförening och 
Samhällsförening vill rikta ett 
stort tack till alla som hjälpte 
oss (med smått som stort) 
före, under och/eller efter 
Tågdagarna 2019.

Tack 
till alla ni som kom på 
Grötfesten. Tack också till 
Kalset Mjölk och Holmén - 
Eriksson i Nissaryd för stödet 
till Grötfesten/ Styrelsen IOGT-
NTO Långaryd

Tack
till Sven-Åke Johansson och 
familjen Torsson som upplät 
mark för parkering under 
marknaden.
/ Långaryd-Landeryd i 
Samverkan

Nu planerar vi för 
nummer 32 av 

SOCKENBUDET!
Redaktionen söker fler medlemmar! 

Skribenter, korrekturläsare, 
fotografer, annonsförsäljare - vi 
behöver nya krafter. Frågor om 

redaktionsarbetet besvaras av Anna 
Roos, ansvarig utgivare, mejladress 

nedan,

Vill du skriva, annonsera, publicera 
en bild eller tacka någon i nästa 

nummer av SOCKENBUDET behöver 
vi ditt material senast 15 januari 

Maila till sockenbudet@langaryd.nu
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LEDAREN
Engagemang, ödmjukhet och tacksamhet
Text och bild: Anna Roos

Hösten går mot vinter. Naturen ska 
bäddas in i slummer och återhämt-
ning för att göra comeback och explo-
dera till våren. Mörkret manar till att 
stanna upp och reflektera i ljuset av 
stearinljus. 

Mina reflektioner under hösten har 
handlat om engagemang, ödmjukhet 
och tacksamhet.

Jag har skrivit det förut men kan inte 
sluta imponeras av vår bygd – över allt 
engagemang och alla ideella timmar 
som görs tillsammans för att vara värl-
dens bygd! Några av de höjdpunkter 
jag minns är:

- Kvällen innan midsommarafton när 
midsommarstången skulle tillverkas 
och resas. Personalen på Höstro hjälpte 
flera av de boende att komma ut och 
delta – var och en efter sin förmåga. 
Jag fick god hjälp att binda kransar av 
en pigg dam, som väldigt gärna ville 
hjälpa till. Vi band in vackra blommor 
tillsammans med eklövet och många, 
många minnen från förr. Midsom-
maraftonens firande blev ett firande 
med människor i alla åldrar från när 
och fjärran som i år fick möjlighet att 
dansa till den spontant uppkomna 

trion ”Midsommardansfiol”. Glädjen i 
att än slinka hit och än slinka dit och 
sedan hamna i diket är obetalbar! Och 
att få fiska i dammen till fontänen är 
spännande.

- Nyarpslägret lockade i år nya familjer 
och skapade nya relationer. Människor 
som tackar ja till möjligheten att få lära 
känna nya människor, uppleva saker 
de inte är vana vid och tid att vara till-
sammans. Jag gläds över en ny genera-
tion barn och föräldrar på fritidsgår-
den som får chansen att upptäcka och 
uppskatta vår bygdegård som en krea-
tiv samlingsplats för alla åldrar.

- Långaryds marknad och Tågdagarna 
i Landeryd – två, var och ett för sig, 
stora arrangemang med två veckors 
mellanrum. Bygdens folk ställer upp 
och visar på värdskap och engagemang 
för att våra besökare ska få bästa möj-
liga upplevelse. Årets väder bidrog till 
många, nöjda besökare – och visst ger 
det mersmak.
- Fantastisk musik erbjuds ofta i vår 
bygd. Höstens Requiem som framför-
des av en stor kör till orkester var en av 
höjdpunkterna. Att få sjunga till harpa, 
oboe, valthorn, klarinett, pukor, flöjt 

och stråkar är att känna en försmak av 
himmelriket. Att få uppleva detta både 
som sångare eller besökare på hem-
maplan är magiskt.
- Alla föreningar har engagerade 
medlemmar som målar, fixar, ordnar 
arrangemang och besöker det som 
händer – annars hade det inte fungerat 
så väl som det gör.

Jag är tacksam och ödmjuk inför 
allt som sker, för de mötesplatser och 
aktiviteter vi tillsammans skapar – att 
få vara en del av detta mirakel. 

I tider av förberedelse för jul är det 
lätt att hamna i krav och måsten. Det är 
lätt att missa det som kanske är det vik-
tigaste – tid för varandra och det bud-
skap som julen kommer med. Jag vill 
försöka att bjuda in till gemenskap, att 
försöka sätta relationer och samtal före 
konsumtion och städning. Tid för åter-
hämtning, reflektion och tacksamhet. 

Så till alla läsare, redaktionsmedlem-
mar, skribenter, fotografer, annonsörer, 
samarbetsorganisationer och finansiä-
rer – ja till DIG – GOD JUL och GOTT 
NYTT ÅR! Tack för att DU varit med 
och skapat detta fina år. Vi ser fram 
emot vad nästa har att erbjuda! 

Julklappstips för musikälskare
Bussresa till Don Giovanni – fredag 21 augusti 2020

Följ med Långaryd-Landeryd i Samverkan på musikalisk resa till Opera War-
berg. Buss från Långaryd, med stopp längs vägen.  

Grundaren Andreas Eriksson Hjorth skriver: Succén från 2018 är tillbaka, Som-
marOpera i Varberg återvänder för sin andra upplaga på Varbergs Teater. Som-
maren 2020 ger vi W. A. Mozarts nervkittlande Don Giovanni. Opera Warberg 
är Sveriges nyaste operasatsning, grundat och drivet av unga svenska musiker 
som samarbetar med landets främsta unga operasångare. Vi skapar unika ope-
raupplevelser i intimt format för en bred publik på högsta konstnärliga nivå. I 
augusti 2020 bjuder vi återigen in till operafest och erbjuder möjlighet att se 
en nyproduktion av Mozarts mest dramatiska opera skräddarsydd för Varbergs 
Teater framförd på svenska. Sommarens huvudrollsinnehavare; barytonen 
Sebastian Durán har redan framträtt på de flesta av Sveriges stora scener såsom 
Malmö Opera och Vadstena akademien samt mottagit flera prestigefyllda priser. 
Dirigent Andreas Eriksson Hjort leder Opera Warberg Kammarorkester från 
orkesterdiket, regisserar gör Mattias Palm. Missa inte chansen att ta del av en 
ny operafestival och uppleva västkustens enda sommaropera. Varmt välkomna! 

Anmälan till görs till Anna Roos, 070-662 35 52, anna.roos@langaryd.nu 
Pris: 650 kr för buss och operabiljett.

Premiär 12 augusti 14 augusti 15 augusti 

19 augusti 21 augusti 22 augusti 
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Bilder från fritidsgård 13 september 2019
Bilder: Lennart Borg
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BYGDEPROFILEN
Britt-Marie Holmberg
Text: Birgitta Holmén Bilder ur familjelabumet

Jag träffar Britt-Marie i hennes 
vackra hem på familjens släktgård 
Norra Landeryd. Ute singlar de sista 
höstlöven över den stora trädgården, 
men inne är det varmt och gott. Vi 
sätter oss i köket och jag bombaderar 
Britt-Marie med frågor.

Som det brukar gick det åt lite över-
talning innan jag fick komma och 
intervjua henne – det var den gamla 
vanliga ursäkten – jag kan väl inte vara 
intressant att berätta om! Men under 
de år jag lärt känna Britt-Marie har 
jag förstått att hon är en kunnig och 
händig människa med många strängar 
på sin lyra.

Hon berättar att hon är född och 
uppvuxen i Halmstad där hon också 
gick i folkskolan och i flickskola. Redan 
som 16-åring träffade hon Göran som 
då var 19 år. Han arbetade i Halmstad 
och deras vägar möttes där och föräls-
kelsen gick snabbt över i djup kärlek. 
Efter flickskolan arbetade hon som 
lärare på lågstadiet i Markaryd, Okome 
och Oskarström. Hon trivdes bra men 
kom fram till att hon inte ville arbeta 
som lärare hela livet. En kartteknisk 
utbildning i Kristianstad lockade, hon 
sökte, kom in och som den kreativa 
människa hon är fann hon arbetet 
intressant. 

Arbete och barn
1967 stod bröllopet och de bosatte sig 

i Smålandsstenar. Dagen efter höger-
trafikens införande började karriären 
på Gislaveds kommun, där arbetade 

hon med detaljplaner och byggnads-
planer på stadsarkitektkontoret. Efter 
kommunsammanslagningen 1974 
flyttade man in i det nybyggda huset 
vid torget och där var hon anställd på 
bygg- och miljöförvaltningen i den 
nya storkommunen. Där blev hon kvar 
fram tills pensionen, en sammanlagd 
anställning i Gislaveds kommun på 43 
år, med avbrott för mammaledighe-
ter i samband med barnens födelser. 
Joakim kom 1968, Anders 1972 och 
Åsa 1974. Hon var hemma mesta tiden 
när barnen var små.

Släktgården
Gården Norra Landeryd inköp-

tes år 1874 av Görans farfars far och 
mor Johan och Emma Holmberg. 
Den övertogs sedan av sonen Hjalmar 
och hans hustru Eugenia och däref-
ter av sonsonen Erik och hans hustru 
Majken. Göran och Britt-Marie tog 
sedan vid 1980 men dröjde med att 
flytta dit till 1990. ”Stadsjäntan” Britt-
Marie tvekade länge inför flytten. De 
trivdes väl i sitt hus i Smålandsstenar 
och hade sitt umgänge där, men i dag 

ångrar hon inte att de ”flyttade hem”. 
Det stora vackert belägna huset med 
två våningar är byggt 1909 men är väl 
renoverat flera gånger. Det är trivsamt 
och hon har gott om utrymme för sina 
många olika sysselsättningar. 

Flinka fingrar
Vi lämnar köket och går en rundtur 

i huset. Överallt finns spår av Britt-
Maries flinka fingrar. Porslinsmålning 
har länge varit favoritsysslan. Hon har 
bland annat målat en julservice. På 
spiselhyllan, på bord och skåp står det 
mycket vackra skålar och vaser som 
skvallrar om hennes skicklighet. 

En trappa upp finns en fin docksam-
ling, jag glömde att räkna dem, Dessa 
är tillverkade från grunden. Hon har 
gjutit dockornas huvud, underarmar 
och nedre delen av benen. Sedan har 
hon sytt resten av dockorna, sytt fina 
kläder och avslutat med ett vackert 
hårsvall. En babydocka är fylld så den 
väger som en riktig baby. Här ligger 
också en del färdiga alster inför byg-
dens insamling av material till baby-
paket.  

Näverslöjd och batik är andra sys-
selsättningar som hon trivs med och 
i ett rum står vävstolen i ordning för 
att väva en matta till en sonhustru. 
Den skall vara färdig till jul berättar 
Britt- Marie. Annars är nog målning 

Namn: Britt-Marie 
Holmberg
Ålder:74 år, född i Halmstad
Bor: Gården Norra Landeryd
Familj: maken Göran, barnen 
Joakim, Anders, Åsa och fem 
barnbarn 
Djur: Katten Morris
Utbildning:  Folkskola och 
flickskola i Halmstad samt 
kartteknisk utbildning i 
Kristianstad. 
Yrke: Samhällsplanering på bygg 
och miljöförvaltningen i Gislaved 
Intressen: Nästan allt som man 
kan göra med sina händer, 
föreningsliv.

Fortsätter på nästa sida.

Britt-Marie och Göran omgivna barn och barnbarn
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det som för tillfället intresserar henne 
mest. I samband med att hela Hallands 
hembygdsrörelse skapade bonadsmål-
ningar vid hembygdsrörelsens 100 
årsjubileum 2016 målade Britt-Marie 
Långaryds hembygdsförenings bonad. 
Flera andra vackra tavlor berättar 
om handaskicklighet. Hon kan skapa 
vackra ting av det mesta. Till sist visar 
hon en handskriven bok som hon skri-
vit till sina barnbarn, den berättar om 
hennes liv med ord, bilder och fotogra-
fier. En oerhört värdefull gåva.

Föreningsmänniskan
Britt-Marie är utåtriktad och intres-

serad av det mesta. Efter avslutat yrkes-
liv tar hon aktivt del i bygdens olika 
verksamheter. För nio år sedan valdes 
hon in i styrelsen för SPF-Seniorerna 
Långaryd-Landeryd och har nu varit 
ordförande där i två år, med allt som 
följer en sådan sysselsättning. 

I Långaryds hembygdsförenings 
styrelse har hon varit invald sedan 

Fortsättning från föregående sida

2014 och sköter föreningens hemsida 
med den äran. Även Landeryds Tåg-
förening får ett handtag ibland, hon är 
med andra ord en kvinna som ställer 
upp när det behövs. Det börjar bli lite 
mycket, säger hon – jag hinner ju inte 
med allt det där jag gärna vill använda 
mina händer till! Men hela bygden är 

tacksamma för hennes stora engage-
mang och vänliga sätt. 

Jag tackar Britt- Marie för ett trevligt 
samtal och hon skyndar ut för att räfsa 
upp lövet i trädgården, och göra fint 
inför vintern som nalkas med storm-
steg.

Översiktsbild över gården Norra Landeryd

Minnesord Börje Johansson
Text och bild: Inga Johansson med familj

Skollärarn på Nyby har slutat. Han 
var född 1927 i Falkenberg, och skulle 
fylla 92 år i november. Hans föräldrar 
var skräddarmästare Oskar Johansson 
och hans hustru Hedvig. Efter uppväxt 
och skolgång i Falkenberg började han 
på seminariet i Jönköping, där han 
också träffade sin blivande hustru Inga.

  1952 var båda färdiga lärare och 
de fick sina första tjänster på Gotland, 

senare i Rydöbruk och Sexdrega. 1954 
gifte Börje och Inga sig. Vigselförrät-
tare var brudens far, kyrkoherde Erik 
H Cederbom i Gullspång. Paret flyt-
tade så till Avesta i Dalarna och blev 
kvar där i fem år. Under tiden föddes 
äldste sonen Mats. Ulf och Hans föddes 
i Långaryd. Efter ett år i Broaryd flyt-
tade familjen till Långaryd, och Börje 
fick lärartjänst vid Nyby skola.

  Han var en omtyckt lärare, mycket 
för sitt glada och rättvisa sätt, så långt 
det nu går att vara rättvis. Han var 
också sträng och fordrande men han 
tyckte om sina elever och sitt arbete. 
Vid 45 års ålder lärde han sig spela 
gitarr, och nu blev musiklektionerna 
en glädjestund för eleverna. Alla sjöng, 
för alla lät bättre än lärarn.

  Efter pensioneringen 1993 fick 
Börje mer tid för alla sina intres-
sen. Främst trädgårdsarbete som han 
bedrev på alla platser som han bodde 
på. Vid egna villan på Nyby planterade 
han träd och buskar och en mängd 
blommor. Börje var händig och tyckte 
om att snickra, och gjorde bl.a. två ekor 
att ha vid fiske i Frösjön. Han tyckte 

mycket om att köra bil, liksom hans 
fru, och de gjorde långa resor i Sverige, 
Norge och Finland bl.a. tre gånger till 
Nordkalotten. De gjorde även många 
resor med buss och flyg till Europa, 
Kina och Egypten.

  Börje var mycket beläst inom his-
toria, geografi, arkeologi, litteratur och 
djur och natur. Han hade alltid några 
böcker på gång och satt sällan sysslo-
lös. Många sommarlov tillbringades 
i stugan som byggdes 1960 vid Skrea 
i Falkenberg. Stugan ägs numera av 
sönerna. Börje var spänstig och gjorde 
långa fjällvandringar och skidturer, 
och han dansade gammeldans och 
bugg även i hög ålder. Han körde bil 
sista dagen i sitt liv.

  Börje månade mycket om familjen 
med barn, barnbarn och barnbarns-
barn och hade lyckan att träffa dem 
alla under våren och sommaren. Han 
lämnar ett stort tomrum efter sig inom 
familjen, släkten och bland alla vänner. 
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FÖRETAGSPROFILEN
Folke Larssons Målerifirma
Text och bild: Magdalena Öhlander

Folke i Olshult kallas han i folk-
mun, trevlige målaren som hjälpt 
människor att få det fint både inom 
och utomhus i snart sju decennier.

Träffar Folke i samband med att vi 
målar NTO-gården i Långaryd i mitten 
av juli månad. Han bor i Hyltebruk 
på Hässlehultsgatan och har bedrivit 
målerifirma sedan 1964. Men målare 
har han varit längre än så. 

Folkes pappa var målare och Folkes 
första måleri uppdrag fick han när han 
bara var 10 år. Det var Långaryds Präst-
gård som skulle ha sitt staket målat. 
Det var tillsammans med sin bror Erik, 
Ingemar Larsson och Rune Svensson 
som målade det vita långa staketet runt 
Prästgården. - Det värsta var att skrapa 
det innan målningen, minns Folke.

”Olshultsmålarna”
De bestod av Folkes far, Gunnar 

Larsson (1897 - 1975), Ingemar Lars-
son, Verner Svensson, Sven Svens-
son, Gustav Jakobsson och Karl-Erik 
Hallberg. De åkte runt i byarna och 
målade. Den första bilen var en Ford 
från 1931 som senare byttes ut till en 
Dodge 1947. Folke tog körkort 1957 
och eftersom hans far saknade körkort 
så blev det naturligt att Folke fick köra 
när han tagit körkort.

Kokade rödfärg
1921 började de koka egen rödfärg 

i Olshult. Det kokades nere i ett litet 
hus intill brunnen. Praktiskt så att man 
slapp bära vattnet till grytan. Folkes far 

kokade mellan 1921 och 1964, i 43 år. 
Och när Folke tog vid och fortsatte tra-
ditionen från 1964 till 2007 hann det 
bli, i 43 år. Jag frågar Folke om det var 
planerat eller en ren slump? – Nja, det 
vet jag inte säger Folke och ler. 

2 – 3000 kg
Folke berättar att under en period 

var det inte så populärt med rödfärg. 
Men det kunde bli att han kokade 
mellan 2 - 3000 kg. En av hans största 
kunder kom att bli Gösta Welandson.

65 år som målare
Folke berättar om minnerna och 

platserna är många när man åkt runt 
och målat i 65 år. – Jag har fått möj-
ligheter att se många hus och träffa 
många människor. Se hus inifrån och 
lära mig om byar och vägar som har 
varit mycket intressant.

Folke Larsson hemma i Olshult

Recept
Falu-pigment

Järnvitriol
30 % Linolja  

(blev en hållbar färg)
Rågmjöl

Såpa
Vatten

2019
Innan sommaren träffade han Bertil 

Holmén som berättade att NTO-Går-
den skulle målas. Bertil bad honom om 
hjälp med fönsterna. Och Folke kände 
att han ville ”arbeta igen” lite av allt 
trevligt han fått uppleva där i unga år. 
-Vi har haft så mycket roligt i den loka-
len och när vi hade orkestern så övade 
vi där, säger Folke.

Idag målar Folke när han har lust 
och när det är fint väder. Det är bara 
någon vecka sedan han fyllde 81 år och 
firade med familjen. 

Folke målar på NTO lokalen i Långaryd.

NTO-Gården har målats i sommar 
Styrelsen och byborna är tacksamma över alla de timmar som lagts ner på att 
göra NTO -Gården fin.

Från vänster: Magdalena Öhlander, Tommy Claesson, Anders Sturesson, Bir-
gitta Holmén, Bodil Rumpunen.
Sittande: Ulf Nilsson, Lilly Holmén och Bertil Holmén. Saknas Folke Larsson.
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Gul kasse med svart tryck:  
Långaryd Världens släktbygd, 25 kr.
Pins med Släktbygdssymbol, 40 kr
Blå dekal med tryck 
Långarydssläkten. 25 kr. 
Slipshållare med släktsymbol, 30 kr

Ge dina barn och barnbarn 
en gåva för framtiden
Glimtar ur Långaryds historia del 2.  
Just nu endast 50 kr. st.

Glimtar ur Långaryds historia del 3.  
Just nu endast 50 kr. st.

Så minns vi gamla Hylte.    
Just nu endast 50 kr. st.

Långaryds Lina
Vantar färdiga 300 kr, mönster för 
vantar och mössa 50kr/mönster, 
mönster och garn till vantar 200 kr, 
mönster och material till broderade 
bokmärken.

Gåvobrev Hoppets hus
För den som har allt vill Långaryds 
församling tipsa om att en gåva till 
Hoppets hus  i vänförsamlingen i 
San Salvador! Hoppets Hus bedriver 
verksamhet för de fattigaste och mest 
utsatta i San Salvador. Där kan man få 
ett mål mat, någon att prata med och 
stöd att förändra sitt liv.  Gåvobrev 
med valfritt belopp finns att köpa via 
kyrkan eller Katarina Åkesson.

Plansch
I samband med Långaryd-Landeryd 
i Samverkans 20 års jubileum har vi 
tagit fram en affisch med namnen på 
byarna i vår bygd. En cool tavla till 
oss hemmakära och kanske till någon 
som flyttat från bygden. Spana in 
bilden! Pris 150 kr.

Julklappstips från Världens släktbygd

Vill du göra en beställning?
Kontakta Birgitta Holmén  
070-3773010,  
birgitta.holmen@langaryd.nu
Hämtas efter överenskommelse 
fram till 15/12. Per post 
tillkommer portokostnad.

PRENUMERATION  
SOCKENBUDET

Ge bort en prenumeration till 
någon som bor utanför vårt 
upptagningsområde. 

Betala 250 kr till BG: 5400-3819,
så ger du bort 4 nr/år som skickas 
direkt hem i postlådan.

I samband med julbasaren 
kommer det att finnas möjlighet 
att göra dina julklappsinköp. 

Välkommen till Nyarps 
Bygdegård den 7 december

Betalning sker efter beställning 
till anvisat bankgiro eller Swish 
nummer.

Välkommen med din beställning.
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Snart är det jul. Hemma hos oss 
har vi då redan upplevt barnens höjd-
punkt: Sinterklaas. Sinterklaas är den 
biskop från Turkiet som jultomten 
Santa Claus delvis baseras på. Han 
heter egentligen Sint Nicolaas, Sankt 
Nikolaus, det firas den 6:e december. 
Niklas har namnsdag då även i Sve-
rige. Men hela eventet börjar redan 
i november, eller ännu tidigare när 
mataffärerna börjar sälja tillhörande 
godiset redan i september, för att tjäna 
så mycket pengar som möjligt. 

Sinterklaas bor i Spanien med sin 
vita häst Amerigo och med sina Pieten, 
hjälpredorna. Varje år kommer han till 
Nederländerna i sin ångbåt i novem-
ber, i år kommer han fram den 16:e 
november och hälsas välkommen med 
ett stort välkomnande i staden Apel-
doorn, som inte ligger vid havet, så 
då byter han till ångtåg. Alla Apeldo-
orns barn, föräldrar och borgmästaren 
hälsar Sinterklaas välkommen med 
Sinterklaassånger. 

Direktsändning i TV
Det hela direktsänds i tv, men barnen 

har redan kunnat följa Sinterklaas resa 
från Spanien i Sinterklaasjournaal, ett 
barnprogram som börjar sändas fyra 
dagar innan han anländer. Program-
met fortsätter sedan tills Sinterklaas-
afton, den 5:e december och är på så 
sätt jämförbar med julkalendern i Sve-
rige. I programmet får vi varje år se en 
massa problem som Sinterklaas möter 
på vägen mot Härliga Afton som 5:e 
december också kallas. Vi har fått se 
storm, dimma, Pieterna som smakat 
på allt godis, presenter som blivit blöta 

Sinterklass
Text: Iris van der Kruijssen Bilder

och så vidare. Hela perioden från att 
programmet börjar sändas brukar 
inte vara lärarnas populäraste tid för 
att barnen brukar bli så uppe i varv 
av spänningen. Såklart är det också en 
mysig tid i skolan med mycket pyssel 
av Sint och Piet, ångbåtar, skorstenar, 
hästar och paket.

Efter den 16:e november har varje 
stad och mindre ort en ankomstfest 
för biskopen, och sedan besöker han 
under tiden fram till ´paketkvällen` de 
flesta skolorna i landet. Med häst, utan 
häst, på cykel, båt, traktor, han har 
åkt i det mesta. Han har en stor bok 
där det står något om varje barn. Pie-
terna kastar godis och ´pepparnötter´, 
pepparkakor i nötform, omkring sig, 
som barnen plockar upp från golvet 
och äter. Hemma och i skolan får man 
några gånger ´ställa skon`. Det betyder 
att man sätter en sko framför eldstaden 
med en morot, lite hö och vatten till 
hästen och en önskelista och en teck-
ning till Sinterklaas i. Barnen sjunger 
Sinterklaassånger så att han vet att 
skon står där och på natten kommer 
Sinterklaas eller Piet och lägger godis, 
en klementin och eventuellt en liten 
present i skon. Som barn fick vi göra 
det ungefär tre gånger innan den ̀ stora 
kvällen`. Lika spännande varje gång!

Den stora kvällen
Hemma hos oss firar vi även på så 

sätt den 6:e december. Vi ställer skon 
kvällen innan, vi sjunger extra mycket 
och den här kvällen kastar Piet in godis 
genom skorstenen så sången avbryts 
hela tiden för att barnen ska krypa 
runt och leta godis bakom skrivaren 
och under soffan. På morgonen hittar 
barnen många presenter, ej inslagna, 
som ligger och väntar på dem. De vet 

vad som är till vem för att Sinterklaas 
även brukar dela ut chokladbokstav på 
första bokstaven i ditt namn.

Men de flesta i Nederländerna firar 
Sinterklaasafton. Han kommer själv 
eller det bankas på dörren och då finns 
där en stor säck med inslagna presen-
ter. Den 6:e december åker han hem till 
Spanien igen för att återhämta sig och 
komma tillbaka året därpå.

Vuxna och större barn firar genom 
att göra ¨surpriser¨ som man ger till 
varandra Sinterklaasafton. Då pysslar 
vi något för en av de andra som ska 
vara med för att reta den, till exempel 
genom att slå in paketet och gömma 
det i en gegga av bomull och sirap. 
Man skriver även ett rim där man retar 
personen i fråga lite och undertecknar 
såklart med Sinterklaas. Konstigt nog 
får nederländarna ingen ledig dag i 
samband med Sinterklaasfirandet, vi 
brukade därför fira det under närmaste 
helgen. 

Förändringar
Tyvärr finns det fler och fler som 

struntar i Sintfirandet och ger pre-
senter till jul istället. Det pågår också 
en stor diskussion i landet om utse-
endet av hjälpredan Piet, som många 
anser är diskriminerande för att hen 
är svart och en knekt. Det har visat 
sig att många svarta barn har känt sig 
obekväma med att den enda svarta 
rollmodellen som fanns, Zwarte Piet 
eller svarte petter, var en busig filur 
och en knekt. På grund av det har nu 
fler och fler börjat inse att den traditio-
nen ska ändras och Zwarte PIet heter 
numera Piet och hen kan ha alla färger 
eller det syns tydligt att det inte är en 
svart person men någon som har sot 
från skorstenen lite här och var och på 
så sätt kan fortsätta vara en busig filur 
utan att någon behöver känna sig dis-
kriminerad. Men än så länge är inte 
alla övertygade så demonstrationer 
från båda sidorna kan väntas igen i år.

Så den 6:e december kan vi föräldrar 
pusta ut. Vad gör vi sen när det är jul 
då? Vi passar ju på att fira svensk jul 
för att vi bor här. Men i Nederländerna 
umgås man med släkten och äter god 
mat i sitt julpyntade hus. God Jul till 
alla!
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Nominerade till utmärkelsen ”Sveriges bästa lammbönder”
Text: Redaktionen

För 23 år sedan fattade Marcus 
Gustafsson ett beslut som genom hårt 
arbete tillsammans med familjen har 
lett fram till att företaget Långaryds 
lamm är en av tre nominerade till 
Scans utmärkelse ”Årets leverantör - 
lamm”.

När Marcus var 17 år köpte han 
tillsammans med sin morfar fyra päl-
stackor tillsammans med sin morfar. 
Med tiden så växte djurbesättningen 
till 20 tackor. Djurskötelsen tog Marcus 
hand om vid sidan av sitt dåvarande 
arbete. 2005 var Marcus i Nässjö och 
dansade och träffade då sin blivande 
fru Victoria.

- Mitt liv då var helt annorlunda 
men jag har alltid gillar djur, säger Vic-
toria samtidigt som hon vant går runt 
bland tackorna.

Victoria flyttade kort därefter till 
Långaryd och bytte livet i staden mot 
livet på landet.

Tillbyggnad
Några år senare fick Marcus tillsam-

mans med Victoria återigen fatta ett 
stort beslut. Antingen avveckla verk-
samheten med får eller göra en ordent-
lig satsning och bygga till den befint-
liga ladugården med ett fårstall för att 
kunna öka antalet tackor. Beslutade 
fattades och tillbyggnationen gjordes 
klart 2008.

Idag har gården strax under 200 
tackor och tidigare i år gjordes ytter-
ligare en tillbyggnad. I samband med 
detta passade man på att installera 
en modern takräls för att underlätta 
utfordringen.

Hela familjen hjälper till
För Victoria, Marcus, deras två 

gemensamma barn Rasmus och Kajsa 
och Victorias två, numera vuxna barn 
från ett tidigare förhållande, har det 
varit en självklarhet att alla behö-
ver hjälpa till med djuren. Den mest 
arbetsintensiva perioden under året är 
under lammningen då det, i princip, 
är arbete dygnet runt under ungefär 
en veckas tid. Men det finns alltid nåt 
att göra varje dag året runt och då är 
det bra med flera händer som delar på 
uppgifterna.

I samband med lammningen händer 
det att tackan stötter bort ett eller flera 
av lammen. De lammen får då matas 
med nappflaska under den första tiden 
för att överleva.

Utveckling av verksamheten
Varje år har Marcus och Victoria till-

sammans utvärderat, funderat, klurat 
och gjort förändringar för att hela 
tiden utveckla verksamheten och för 
att kunna leverera så bra kvalité som 
möjligt, både på köttet och pälsarna. 
Idag finns det genomtänkta betespla-
ner med rotationsbete där djuren får 
byte av fålla var tredje dag för att öka 
tillväxten och betesutnyttjandet. 

Victoria, som gillar att pyssla, till-
verkar till exempel stolsdynor, tomtar 
och andra inredningsdetaljer av ullen.

De 180 tackorna får i snitt två lamm 
var varje år. Dessa levereras till Scan för 

Omröstningen
Sker via ett webbformulär på  

HK Scan Agris webbplats  
eller direkt via länken: 

https://sv.surveymonkey.com/r/
aretsleverantorer2019

Omröstning avslutas 15 dec

slakt innan lammen blir ett år och när 
de väger nånstans mellan 42-46 kilo.

Vanliga jobb vid sidan av
- Det hade krävts ungefär 1000 

tackor för att vi skulle kunna leva på 
gården, säger Marcus. 

Det gör att båda han och Victoria 
jobbar på ”vanliga jobb” och driver 
företaget Långaryds lamm utöver det. 
Båda har, till viss del i alla fall, en viss 
flexibilitet i sina arbetstider vilket 
krävs.

Nomineringen
Företaget HK Scan Agri delar varje 

år ut priser till bönder som utmärker 
sig. I år är Långaryds lamm ett av tre 
företag som är nominerade i kategorin 
”Årets leverantör - Lamm”.

- Det har varit ett mål för oss. Jag 
tror vi blev nominerade eftersom vi har 
en tidig slakt av lammen kombinerad 
med en hög kvalite både på pälsarna 
och köttet. Man måste våga tänka 
utanför boxen, säger Marcus.
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Tågdagarna 2019
Text: Redaktionen Bild: Bengt Spade

3700 färdbiljetter såldes under Tåg-
dagarna i Landeryd den 7 - 8 septem-
ber 2019, en ökning med drygt 18 pro-
cent jämfört med 2018. Cirka 11 000 
personer beräknas ha besökt evene-
manget, också det en ökning från 2018 
med knappa 20 procent.

– Trafiken med veterantåg och 
-bussar gav därmed ett mindre ekono-
miskt överskott, dock större än 2018, 
säger Per-Yngve Bengtsson, ordfö-
rande i Föreningen Landeryds Järn-
vägsmuseum. Därmed behöver Hylte 
kommuns förlustgaranti för trafiken 
inte utnyttjas.

Uppgången i Tågdagarnas siffror har 
flera orsaker enligt Per-Yngve Bengts-
son. En av dem är attraktiva kringak-
tiviteter på berörda orter i regi av olika 
samarbetspartners, bl a Landeryds 
Samhällsförening och GoIF, Torups 
och Långaryds Hembygdsföreningar 
samt Lions i Smålandsstenar. Vädret 
var också gynnsamt. 

– Vi visade ju också upp oss på 
Långaryds marknad två veckor före 
Tågdagarna, vilket jag tror lockade 
en del människor till evenemangsda-
garna. Det var i alla fall många som 
kom till vårt marknadsstånd och sa att 
de var intresserade av att besöka både 
järnvägsmuseet och Tågdagarna, säger 
han.

Bredare marknadsfört
Ännu en orsak kan vara årets bred-

dade marknadsföring, en kvarstående 
ambition såväl vad gäller val av medier 
som geografisk spridning. 

– Hemmamarknaden, alltifrån 
kommunen till våra nordiska grann-
länder, är viktiga. Men det slumrar en 
i stort obearbetad potential i det stora 
järnvägsintresset i befolkningstäta 
länder som Tyskland och Storbritan-
nien. Vi är övertygade om att Tågda-
garna är ett gångbart koncept interna-
tionellt tillsammans med de natur- och 
kulturupplevelser som Hylte kommun 
kan erbjuda, inklusive boende- och 
övernattningsmöjligheter i genuina 
miljöer. Den svenska västkusten och 
dess inland är dessutom lätt att nå. Fär-
jeförbindelsen Halmstad - Grenå blir 
en ny möjlighet nära oss.

Miljön en resurs
– Den historiska järnvägsmiljön i 

Landeryd, med ett stationshus som är 
statligt byggnadsminne och vårt järn-
vägsmuseum i ett välbevarat lokstall, är 
också en utvecklingsbar resurs när det 
gäller att locka besökare inte bara till 
Tågdagarna utan året runt, fortsätter 
Per-Yngve Bengtsson. Just nu arbetar 
vi för övrigt med att ta fram materia-
let till den uppskyltade ”järnvägshis-
toriska promenadslingan” som för-
hoppningsvis finns på plats inom kort. 
Skyltarna sätts upp i samarbete med 
Trafikverket som äger stationshuset, 
godsmagasinet och dressinförrådet, 
samtliga dessa byggnader är numera 
statligt byggnadsminne.

Att Tågdagarna 2019 åter bjöd på 
två ånglok i drift samt de i år nyinsatta 
veteranbussarna från och till Falken-
berg och Burseryd, har också bety-
delse för det ökade antalet besökare 
och resenärer i år, liksom körningen av 
ångloksdragna tåg även till Hyltebruk. 
Dessa ångtåg kompletterade rälsbus-
sarna från Torup. Tillsammans med 
Sommarfesten, tävlingarna i skatepar-
ken, Infranords spårdemonstration 
och Stora Enso-kaffet höjde de tempen 
i Hyltebruk, fortsätter Per-Yngve 
Bengtsson.

Upprustat spår
Han gläds över samarbetet med Tra-

fikverket också i övrigt, d v s vid sidan 
av nyss nämnda skyltar. Inför årets 
Tågdagar lät nämligen Trafikverket 
asfaltera en del av perrongen och rusta 

upp spår 3 inklusive en växel på ban-
gården i Landeryd. Spåret blev därmed 
mer användbart för växling under 
Tågdagarna, vilket underlättade han-
teringen av veterantågen som framförs 
parallellt med ordinarie järnvägstrafik.

– Vi tilläts också utnyttja stations-
husets lägenhet för vår fotoutställning 
med bilder från Landeryds station på 
1960 – talet, Den Svarta Damen (ett 
dansperformance) med Nathalie Ruiz 
och en arbetsutställning med Hyltegäs-
tande finska konstnären Miia Kettu-
nen. Arrangemangen lockade många 
besökare. En del av bilderna i fotout-
ställningen, tagna av Bengt Spade, pla-
neras för övrigt att visas i Hörsalen vid 
biblioteket i Hyltebruk under Arkivens 
Dag den 9 november. 

– Trafikverket medverkade också 
vid återinvigningen av det renoverade 
stationshuset i Landeryd, vilket också 
var positivt, säger Per-Yngve Bengts-
son.

Jubileum 2020
– Nu ser vi framåt! Tågdagarna 2020 

kommer att genomföras under vecko-
slutet 5 - 6 september och blir det 10:e 
i ordningen, ett jubileum alltså. Det 
kommer att märkas, lovar han och 
hoppas på fortsatt ekonomiskt evene-
mangsstöd från Hylte kommun och 
Region Halland. Tågdagarna tillför 
erfarenhetsmässigt det lokala närings-
livet mångdubbelt större ekonomiskt 
värde än stödens storlek. Hur stort vill 
museiföreningen gärna ha undersökt i 
en professionell studie. 

En av bilderna i fotoutställningen om Landeryd station på 1960-talet: T43 248 
med snälltåg 283 mot Halmstad (med direkta sittvagnar från Stockholm) möter 
YBo6-tåg mot Nässjö. Landeryd vid 13- tiden en oktoberdag 1969.
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Nyinflyttade i Långaryd Världens släktbygd
Text/intervju: Magdalena Öhlander Bilder: Privat ur fotoalbum

Namn:
Ronnie Borg, 29 år, Maskinist hos Swerock
Sanna Borg, 29 år, Undersköterska, Hylte kommun

Barn:
Tyra 2,5 år
Alice 8 månader

Flyttat hit från:
Hyltebruk den 2018-12-16 

Vad var det som gjorde att ni flyttade just hit?
Vi hade letat efter hus i Långaryd en längre tid. Vi 

kommer båda från Långaryd från början, Ronnie från Åker 
och Sanna från Nyby, och vi ville flytta hem igen. Vi hade 
varit på flera visningar på hus och gårdar i trakten men inte 
hittat rätt.

Speciellt intressant om hur vi hittade hit / 
köpte vårt nya boende:

Den förra ägaren avled hastigt och Sanna hörde sig för 
genom gemensamma släktingar hur familjen tänkte göra 
med huset. Det visade sig att de skulle sälja och vi var väl-
komna att komma och titta på huset om vi ville det. Efter 
att vi hade funderat en kort stund så bestämde vi oss för att 
vi ville köpa huset. Vi tittade på huset i oktober, köpte det i 
november och flyttade in i december.

Saker vi tycker speciellt bra om med Långaryd 
Världens Släktbygd:

Här är lugnt och skönt. Vi bor på landet omgivna av natu-
ren men har ändå bara 10 minuter till Hyltebruks centrum 
och 10 minuter till Smålandsstenar. Det är härligt att kunna 
gå ner till Nyarpa-sjön och gå på upptäcktsfärd på skogssti-
garna med barnen. Vi har goda grannar runt om oss också 
och har känt oss välkomnade av invånarna i bygden. -Det 
känns som att vi har hittat hem!

Namn:
Mark Wigby, 32 år, Gymnasielärare 
Malin Wigby, 32 år, Rekryterare

Barn:
Ian, 4 år
Walter, 2,5 år

Flyttat hit från:
Familjen flyttade till Långaryd efter att i 6 år bott på en 

gård utanför Unnaryd. Ursprungligen är vi föräldrar båda 
från Halmstad. 

-Vi fick tillträde till vår nya gård i oktober 2018 och flyt-
tade, efter lite renovering, in i april 2019.

Vad var det som gjorde att ni flyttade just hit?
Det som ursprungligen gjorde att vi lämnade Halmstad 

var på grund av att vi fick jobb i trakten. Vildmarksgymna-
siet i Unnaryd och Arbetsmarknadsorganisationen i Gisla-
ved. 

Speciellt intressant om hur vi hittade hit / 
köpte vårt nya boende:

Under flera år scannade vi av öppna marknaden efter en 
egen gård, gjorde direkta förfrågningar och stack in ”köpa-
brev” i ödehus. Efter viss misströstan så dök plötsligt Gas-
sljunga Västergård upp på Hemnet. Efter visning och sedan 
ett samtal med dåvarande ägarna så bestämde vi oss för att 
lägga ett bud. 

Saker vi tycker speciellt bra om med Långaryd 
Världens Släktbygd:

Det vi fastnade för var gårdens läge med närhet till arbete 
och förskola samt ett bra hus för familjen. -Vi trivs väldigt 
bra och ser fram emot en lite lugnare period där vi kan lära 
känna bygden bättre!

Familjen Borg framför huset i Nyarp.Familjen Wigby framför huset i Gassljunga
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PERSONER VI MINNS 
Anders Gustavsson i Mjälleryd
Text och bilder: Bertil Holmén   

Anders i Mjälleryd, som han var 
mest känd som, föddes den 12 augusti 
1943 och växte upp på föräldragården 
i Mjälleryd. När han blev vuxen tog 
han över gården och köpte också till en 
granngård. Med god hjälp av sina för-
äldrar Anna och Gustav brukade han 
gården med mjölkproduktion. Han 
hade också god hjälp av sin farbror 
Verner. 

När hans föräldrar och Verner 
under kort tid avled blev han ensam.  
Han arrenderade sedan ut gården. 
Genom en olycka i traktorn skadades 
ena handens fingrar svårt. När skadan 
efter lång tid läkts fick han jobb på 
skyddad verkstad i Hyltebruk fram till 
sin pension. 

Anders hade ett ovanligt bra minne. 
Kanske beroende på att han redan som 
liten satt och lyssnade när grannar och 
vänner kom på besök och pratade med 
hans föräldrar. Anders farfar Johan-
nes var också en god berättare och 
han en god lyssnare. Anders med sitt 
goda minne kunde till exempel berätta 
om alla älgar som skjutits i vårt jakt-
lag, vilket år, var och vem som sköt. 
Jag kunde kontrollera att han hade rätt 
därför att jag har statistik på alla älgar 
som skjutits i vårt jaktlag.

Vid en filminspelning som jag gjorde 
när han var hemma hos oss, satt han 
och berättade fritt ur minnet utförligt 
om alla som bott och bor i Mjälleryd 
men även om släkter långt utanför byn. 

Anders var under en tid kyrkvärd 
och med klar och tydlig röst läste han 
de kyrkliga texterna. Han hade också 
en fin och stark sångröst och var med i 
flera sångkörer. Vid manskörens USA-
resa var han med när de sjöng för de 

gamla svenskättlingarna i Minnesota. 
Det sades att när de fick höra hemlan-
dets sånger blev de rörda och fick tårar 
i ögonen. Han var också en lång tid 
med i kyrkokören, där tilldelades han 
medaljen Musica Sacra.                                                                                                                                         

Kyrkoherde Bo-Gunnar Åkesson 
berättar ett minne han har av Anders: 
- En gång vid en psalmsång skulle 
början vara på vers fyra, men det hade 
inte Anders uppmärksammat så han 
började på första versen. Bo-Gunnar 
som började sjunga på rätt vers fick 
höja rösten gång på gång men lycka-
des inte överrösta Anders. Därför tog 
Anders starka röst ”kommandot” 
så psalmen sjöngs från första vers.                                                                                                                     
I hembygdsföreningens styrelse var 
han med i några år, liksom i kyrkans 
lekmannakår.

Anders  var en lugn och fin 
jaktkamrat som sköt flera älgar. 
Han hjälpte också gärna till med 
att passa de skjutna älgarna.                                                                                                                                  
Vid en krök på gamla Nissastigen i 
vårt gärde står en stor ek. Där sköt han 
en 10-taggad älgtjur. När vi kommer 
fram till honom vid tjuren säger han: 
- Jag har varit med på älgjakt i ”trät-
tan” år och detta var det första skott 
jag lossat å älgtjuren stöp direkt. Nu 
kallar vi eken Anders Ek, för det fanns 
ju en filmskådespelare som också hette 
Anders Ek. Älgkronan var den finaste 
från vårt jaktlag och var bedömd och 

Jägarprofilen Anders i Mjälleryd

belönad med bronsmedalj. Den finns 
nu i hembygdsmuseet Tiondeboden. 

Som avslutning en hän-
delse som Anders själv berättat.                                                                              
En gång när han under älgjakten 
kommer fram till sitt älgpass var han 
”pinkenödig”. Men han måste hålla sig 
tills skallkedjan var framme, för älgarna 
kunde känna lukten på långt håll och 
då inte komma fram mot passet. När 
”skallarna” var framme, då var det kris. 
Han hade gått upp tidigt på morgo-
nen och råkat ta långkalsongerna bak 
och fram. Men – sa han – Jag tog upp 
jaktkniven och ”snätte” upp lite grann.                                                                                                       
Anders somnade in i sitt hem den 21 
december 2009.                                                                              

Vid sin sista resa i likbilen till kyrkan 
i Långaryd fick han passera över 19, 
efter sedvanligt sätt på vägen utlagda 
grankors vid gårdarna i Nissaryd och 
Mjälleryd.

Ett traditionellt granriskors
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På uppmaning av Roland Johans-
son, kyrkoherde i Långaryd 1999-
2008,   skrev Anders ner sina julmin-
nen. Anders var född 1943 och ende 
sonen till Gustaf och Anna Johansson 
i Mjelleryd. Död 2009. 

Julen är för oss flesta högtidligast 
och den som vi ser mest fram emot. 
Det är ju en glädjens högtid. I mitt 
hem firades julen efter dom traditio-
nella traditionerna som var brukligt 
för femtio år sedan. När det första 
adventsljuset tändes tyckte man att det 
närmade sig. I skolan kom sedan Lucia 
och julförberedelser och sedan julfest 
där vi alla fick medverka.

Mina julminnen
Nedtecknat av Anders Gustavsson, Mjälleryd

Lovet från skolan såg man också 
fram emot. Dagen före julafton tog 
man in granen och klädde den. Sedan 
pyntade man upp med bonader och de 
gamla jularken med bibliska motiv.

Julaftons morgon var det skönt att 
vakna när allt var i sin ordning. Fram 
på dagen besökte man nära och kära 
med en blomma eller en julklapp och 
önskade god helg. Klockan tolv gick 
man ut för att höra Kyrkklockorna 
ringa in helgen. Där jag bor kunde man 
också få höra klockorna från Färgaryd 
samtidigt. Eftermiddagen var det bara 
att vänta att det skulle bli mörkt för då 
kom ju tomten med klapparna som 

man hade önskat.
Man gick rätt tidigt i säng, man 

skulle ju upp för att åka till julottan 
som började klockan fem. Jag var fem 
år när jag besökte min första. För en 
femåring var det nog den största upp-
levelsen i ens liv som formade det hela. 
Jag har under femtio år besökt alla med 
undantag av en.

Jag har försökt skildra lite av det jag 
upplevt av denna stora högtid som för 
mig är lika varm och kär i dag. 

Bilder från Halloween fritidsgård 26 oktober 2019
Bilder: Lennart Borg
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Fortsätter på nästa sida.

Långaryds tiondebod uppsnyggad
Text och bild: Jens Bøgglid

Långaryds tiondebod uppfördes 
samtidigt med prästens ”nya” bostads-
hus d.v.s. 1872. Det är ett reellt knut-
timrad hus på så kallad torparegrund 
och rymmer också prästgårdens gamla 
byk- och bakstuga. 

När skorstenen togs ner vet jag inte. 
Det är tankeväckande att det i prästens 
kök i bostaden inte kom järnspis förrän 
1877, så de första fem åren fick präst-
frun och köksan koka och steka över 
öppen eld under kåpan i köket. Inte 
ens kyrkoherden var så välbeställd i en 
småländsk socken att han omedelbart 
kunde kosta på sig dyra moderniteter i 
sitt nybyggda hus.

Men tionde fick prästen ännu på 
den tiden, så han behövde ett spann-
målslager.

Tionde
Den skatt som kallades tionde är en 

urgammal sak. Vi hittar den i Gamla 
Testamentet i Moselagen - att präster-
liga levitstammen (som inte ägde jord) 
skulle ha en avgift på en tiondedel av 
åkrarnas skörd. Senare var det templet 
i Jerusalem som fick avgiften och för-
delade den mellan präster och leviter. 
Principen var inte speciell för Mose-
lagen. Den fanns i andra folks heliga 
lagstiftning.

För kyrkans del togs idén upp i den 
franska rikskyrkan på en så kallad 
synod d.v.s. ett bestämmande kyrko-
möte år 585. Skattepåhitt har förmågan 
att sprida sig, så efterhand blev det i 
stort sett alla kristna länder som tog ut 
denna ”medlemsavgift”.

Ursprungligt var det bara den vege-
tabiliska avkastningen som sålunda 
beskattades, men kvick-tionde d.v.s. 
av levande djur (kvick=levande) fanns 
också.

Här i Sverige förekommer tionde 
sedan äldre medeltid. Kvick-tionde 
kom odelat prästen till godo medan 
sädes-tionde vanligen delades med 
1/3 till prästen och 2/3 till fördelning 
mellan biskopen/stiftet, sockenkyr-
kan och de fattiga. På vissa håll kunde 
bönderna behålla det så kallade ”fattig-
tiondet” men då med det villkoret att 
de skulle underhålla sina fattiga. Man 
kan undra hur det gick med det.

Vid reformationen och Västerås 

recessen år 1527 indrogs biskoparnas 
del till staten (kungen) och Gustav 
Vasa lade egenmäktigt beslag på det 
mesta, krono-tionde kallat.  Dock fick 
sockenprästerna behålla sin tredjedel 
och   eventuellt kvick-tionde.

Krono-tionde avskrevs succes-
sivt 1885-1903, men när kyrkoherden 
Joseph Bexell byggde sin nya prästgård 
fanns den gamla tiondeskatten ännu. 
Den var då ett fast kvantum spann-
mål, men var fortfarande en väsent-
lig del av prästens avlöning. Bexell 
behövde alltså en bod till sitt spann-
mål. Efterhand löstes avgiften med en 
penningsumma vilket ju var en fördel 
för folk. Varor bevarar sitt värde, pen-
ning förlorar. I samband med 1910 års 
lagstiftning om prästerskapets avlö-

ning indrogs tiondet till statsverket 
och avskrevs så småningom. Den slut-
fördes först 1944. Som ersättning för 
prästerskapets indragna tionde skulle 
staten betala in en summa till Kyrko-
fonden.

Tiondeboden
Tiondeboden fick alltså så små-

ningom ny funktion för prästfamiljen, 
även som garage för prästens bil. En 
mindre bod byggdes till som svinhus 
och hönshus m.m. När det skedde vill 
den studiecirkel som just har börjat, i 
serien om socknens byar och dess his-
toria, förhoppningsvis kunna få reda 
på. Nu är både lilla boden och själva 
tiondeboden sedan 1987 museum för 
kyrkan och hembygdsföreningen.

Tidens tand har gnagt
När min fru och jag köpte Långaryds 

prästgård år 2009 och flyttade hit året 
efter, upptäckte jag att sydöstra hörnan 
på själva tiondebodens tak hade blåst 
sönder, precis över det rum där Långa-
ryds gamla kyrkas fint målade takbrä-
der är uppsatta.

Kyrkan äger fortfarande båda 
bodarna, så Ove Benjaminsson, som 
då hade ansvaret, tog resolut och effek-
tivt fatt i problemet och fick till att 
båda bodarna fick helt nya tegeltak. De 
gamla var vad vi vet lagda för mera än 
50 år sedan.

Det är klart att täta och bra tak är 
avgörande för en byggnads välmående, 

En del av snickare/målare teamet: Från v. Anders Bertilsson, Jörgen Persson, 
Göran Andersson och Hampus Malmström.

Olivia Roman organiserade arbetet på 
Tiondeboden
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Fortsättning från föregående sida

men det behövs ju mer. Fönster och 
ytterväggar skall också skötas. Det var 
helt klart för oss som ser på husen varje 
dag att nu var det så dags. Underhållet 
var eftersatt. Förfallet började bli tyd-
ligt. Särskild lilla bodens östgavel var 
ganska nergången. Hembygdsfören-
ingen som ju är intresserad av att det 
hela skall se ordentligt ut när vi bjuder 
in till att besöka museet vände sig till 
målarmästare Alf Theorin för att få en 
hum om hur mycket färg det skulle 
behövas för att rusta upp husen. Flera 
av Hembygdsföreningens medlemmar 
hade erbjudit sig att ställa upp som 
målarteam. Theorin besiktigade husen 
och konstaterade att de nog inte hade 
sett en målarpensel eller kitt i rutorna 
på de senaste 30 åren. Han gav ett över-
slag över vad som skulle behövas och 
det skickade Hembygdsföreningen till 
Kyrkorådet. Där förstod man signalen 
och satte ledande vaktmästare Olivia 

Roman på uppgiften.

Tryckspolning och hornsugga
Olivia är effektiv. Det gick inte 

många dagar efter rådets beslut förrän 
hon kom tillsammans med sin medar-
betare Jörgen Persson som är erfaren 
byggnadshantverkare. De var överens 
om att det behövdes mer än bara falu 
rödfärg och vitt till fönster och knutar. 
Den där östgaveln var inte värd ny färg, 
den borde ha helt nya lockbräder m.m. 
Och så blev det. Olivia hade en del 
sommarjobbare på kyrkogårdarna som 
kunde hjälpa till så det blev ordentligt 
gjort under Jörgen Perssons ständiga, 
professionella medverkan och översyn. 
Tryckspolning och bort med ruttna 
bräder. Sedan den klassiska ljusa falu-
röda på väggarna, grundmålning på 
fönster och knutar innan vit övermål-
ning. Den ljusa faluröda är den som 
gamla hus skall ha. Förr i tiden brän-
des falujärnsoxidrött med träkol. Det 

Här hamras och målas det

gav inte så hög värme som våra dagars 
oljeflammor och blev därför ljusare än 
den färgen som oftast erbjuds av affärer 
i dag. Men här på tiondebodarna blev 
det rätt. Till slut fick dörrarna brun 
färg som de har haft en gång.

Nu ser Tiondebodarna välvårdade 
ut och kyrkan kan med gott samvete 
visa fram sina historiska hus och säga 
att man inte bara bygger tidssvarande 
administrationshus och sockengårdar, 
men också respektfullt tager vara på 
kulturarvet.

Varierande föremålssamling
Hembygdsföreningen svarar för 

städning m.m. inomhus liksom insam-
ling och registrering av alla föremål.

Det är en mycket brokig och spän-
nande samling av lokalhistoriska saker. 
Allt från köksattiraljer, skomakarens 
stövlar och vargspjut till gamla sko-
lornas slöjdverktyg och griffeltavlor. 
Några av oss ännu levande kommer i 
håg att vi började i skolan med sådana 
tavlor.

Varje år har vi besök av medlemmar 
i Långarydsläkten, även från Amerika, 
som kommer för att se gamla familje-
saker som finns i Tiondeboden.

Och sedan rymmer den alltså också 
en hel del inventarier från Långaryds 
gamla kyrka.

Alla är välkomna att besöka detta 
lilla lokalhistoriska museum. Man kan 
vända sig till Birgitta Holmén eller till 
mig i prästgården så öppnar vi gärna. 
(tlf. hhv 070-3773010 och 0371 46009)  

Både Kyrkorådet och Hembygds-
föreningen kan vara mycket nöjda 
med Olivias och hennes medarbetares 
insats.

BERTIL MINNS
Text: Bertil Holmén

Gullvi Larsson Hill Nyby har berät-
tat att när hon var 4-5 år gammal skulle 
julgrisen slaktas. Hon ville gärna titta 
på men fick inte, men envisades att få 
vara med. 

Då sa Edvin slaktarn. – Du får gå 
och hämta ”rumpedraget” hos Edla. 
Flickan tog noga reda på vad det hette 
och traskade iväg. När hon kom till 
Edla och uträttade sitt ärende förstod 
Edla vad det var frågan om. 

Hon letade länge efter rumpedra-
get och fördröjde därmed flickan. När 
hon sedan kom tillbaka hem men utan 
rumpedrag var grisen slaktad till Gull-
vis stora besvikelse.  
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Släktkrönikan
Text: Lennart Åhrén CDB GAD A:4  Bilder: Ur släktalbumet

Från gatpojke i Etiopien till specialistsjuksköterska i Sverige. Del 3

Fortsätter på nästa sida.

  Fortsättning från SOCKENBU-
DEN n:r 29 och 30 där jag berättade 
om Gatpojken Getu, som i rädsla för 
att bli igenkänd bytt namn till Mercha. 
Svårt sjuk blev han omhändertagen 
på Lidetakliniken och vårdades av 
sjukvårdare från Sverige. Han repade 
sig och genom olika gynnsamma hän-
delser blev han så småningom min och 
Margaretas adoptivson. Här fortsät-
ter berättelsen. Det är dags att ta oss 
hem till Sverige.

   Vi hade två alternativ för att ta oss 
hem till Sverige. Vi tvekade och funde-
rade länge. Men sedan vi fått mycket 
bra info från en grannfamilj som hade 
bilat hela sträckan från Stockholm till 
Addis utan några egentliga problem, så 
valde vi bil. Vi var lite sugna på även-
tyr och vi behövde semester. Det skulle 
vi kunna ta i Turkiet. Vad vi inte visste 
då var att vi skulle få en del oväntade 
prövningar – som jag berättat om i 
SOCKENBUDET n:r 25.

Så en morgon, strax efter solupp-
gången samlades vi fyra, jag, Marga-
reta, vår lille son Per och adoptivsonen 
Mercha. Några goda vänner anslöt för 
kramar och handslag. Och så for vi 
iväg. En bil med ”gamla skolkamrater” 
följde oss ett stycke på väg.

Mersha satt tyst och tittade ut 
genom bilrutan. Kanske kände han 
igen något under vägen. Vårt första mål 
var Dessie, den stad där han ett par år 
tidigare, under sin vandring till Addis 
Abeba, stannat i tre månader, bott på 
gatorna och tiggt sig fram för att få 
något att äta. Det var säkert en tid av 
tvivel och tvekan – om hans ”projekt” 
skulle lyckas, att ta sig till huvudstaden 
i första hand, och vad som skulle följa 
därefter. Samtidigt som tankar av det 
slaget malde i Merchas huvud så rörde 
sig säkert andra tankar, i en annan rikt-
ning – som påminde om vilken tur – 
eller gudomlig ledning – som han hade 
haft sedan han lämnade sin hemort 
Dahana. Att han träffat svenskar och 
fått bo hos oss och nu var på väg till 
Sverige.

I några liknande fall där Svenska 
familjer tagit hand om en Etiopisk 

pojke eller flicka, så hade tiden för 
”inneboendet” vid familjens hemresa, 
i bästa fall följts av något liknande hos 
en annan familj, eller helt enkelt fått 
följas av en förnyad period av ”gatuliv”. 
Mersha var nu på väg in i en ny spän-
nande värld, som skulle möta honom 
med många överraskningar – goda och 
trevliga eller svåra och problematiska. 
Mycket hängde på hans eget sätt att 
möta den nya verkligheten. Just nu var 
han på väg att lämna den gamla.

Äventyrlig väg hem
Ett par veckor senare rullade vi in på 

Svensk jord. Resan hem har jag kortfat-
tat berört tidigare. Det var spännande 
och bjöd på många äventyr och viss 
dramatik, där Mersha spelade en viktig 
roll. 

Vi hade fastnat i sanden i en öken 
mellan Saudi-Arabien och Jordanien, 
i det ”ingemansland”, där man då 
inte visste till vilket land man hörde. 
Mersha letade upp ett stenrös med ett 
antal flata stenar, som hjälpte oss att 

backa vår bil upp på fast mark igen. Vi 
hade på inrådan av en prins på hotel-
let i Jidda, vars far med eget byggbolag 
höll på att bygga vägen, tagit en ”ing-
enmansväg” i detta ingenmansland. 
Vägen var inte färdigbyggd, men den 
användes ändå som förbindelse mellan 
länderna. Man körde på ett stråk av 
fastare mark, vilket vi hade missat. 
Morgonen efter vårt ”försök” körde vi 
i en konvoj tillsammans med ett par 
amerikaner som hade guide med sig. 
Den enda människa vi såg där ute i 
”ingenmansland” och pratade med, 
han kunde faktiskt lite engelska, tit-
tade länge och intresserat på Marga-
retas luftiga och mycket korta kjol och 
utbrast ”what would your mother say if 
she saw you like that…” (vad skulle din 
mamma säga om hon såg dig så där…)

Ett osannolikt 
sammanträffande – i luften

Ibland inträffar saker, som man 
absolut inte kan föreställa sig. Längre 
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fram i tiden var Getu med om en 
sådan händelse vid en inrikes flygtur 
från Addis till Lalibella i norra Etio-
pien. Alldeles intill Getu i kabinen på 
planet satt en man som talade ama-
rinja – Getus modersmål. Getu började 
prata med honom och fann att han var 
en ”skolar”, en biskop från ett kloster 
i Getus hemtrakter. Han hade känt 
Getus mamma, visste att hon var död 
och var hon var begraven, och inte nog 
med det, han kände också till att det 
fanns två systrar till Getu, som bodde i 
en by ett antal kilometer från Dahana, 
där Getu var född. Rent otroligt! Getu 
tog all information han kunde och 
beslöt sig för att besöka sina systrar 
nästa gång han flög upp till Lalibella.

Tidigare födelseår
Vid ett senare besök i sitt gamla 

hemland – han hade då blivit svensk 
medborgare och var väletablerad i 
Sverige – tog Getu återigen ett inri-

Den 8 september, just när som-
maren övergick till höst, somnade vår 
mångårige vän Olle Lyding in efter 
en tids sjukdom. Denne skogsman, 
jägare och föreningsmänniska läm-
nade sin familj, släkt och alla fören-
ingskamrater i stor sorg, men hans 
ljusa minne lever kvar.

Olle föddes på gården Jansberg 
1933. Efter skolgång och yrkesutbild-
ning inom skogsnäringen arbetade han 
med skog i hela sitt yrkesverksamma 
liv. Men även stora delar av sin fritid 
ägnade han åt naturupplevelser. På jakt 
tillsammans med sina hundar, på fiske 
och vandringar i naturen.

När hans pappa Sigurd hastigt gick 
bort 1962 fick han ta över ansvaret för 

Minnesord Olle Lyding på Jansberg
Text: Styrelsen i Långaryds hembygdsförening   Bild: Ur släktalbumet

gården och har där bedrivit skogssköt-
sel på sin fritid. Utöver detta räckte 
hans tid och intresse till för aktivt 
arbete inom föreningslivet. Frisk-
sportarrörelsen, Jaktvårdsföreningen, 
Naturskyddsföreningen, Fiskevårds-
föreningen och inte minst Långaryds 
Hembygdsförening har alla fått ta del 
av hans engagemang. 

I SOCKENBUDET n:r 27 har vi 
berättat mer om Olle och hans verk-
samma liv under vinjetten Bygdepro-
filen. Nu går våra tankar till hans livs-
kamrat Inga och till barn och barnbarn 
som alla var hans stora glädje. Och till 
Olle - tack för allt och sov gott efter ett 
väl uträttat livsverk. 

kes plan till Lalibella och begav sig till 
systrarnas by. Det var åtskilliga mil att 
vandra, inga tåg eller bussar fanns till-
gängliga, men han var van att använda 
”apostlahästarna” och fann sina systrar 
och kunde prata med dem om deras 
gemensamma hembygd och upp-
växt. Bland annat visste systrarna väl 
i vilken ordning barnen var födda och 
det visade sig därvid att Getu måste 
vara tre år äldre än vad som stod i hans 
pass, som vi fått ut i Addis. Det födel-
seår som fanns där var en gissning från 
Margareta och mig efter bedömning av 
hans storlek och utseende. Utan födel-
sedatum dessutom, satte vi ett sådant 
som var bröllopsdagen för Karin och 
Johan, det paret där han hade bott en 
tid innan han kom till vår familj. Det 
var ganska vaga grunder för väsentliga 
fakta. Men vad gör man då man inte 
vet något? Pass måste han ju ha – och 
Getu räknade snabbt ut att han kunde 

gå i pension tre år tidigare med den 
nya informationen – om ändringen 
av födelseår godkändes av myndighe-
terna – i Norge och Sverige.

Det gjorde den tyvärr inte och det 
var en misslynt Getu som ringde mig 
och berättade detta. Pappa – kan du 
skriva något, du är ju bra på det. – Sagt 
och gjort, jag satte ihop ett långt brev 
där jag sanningsenligt talade om hur vi 
hade gjort med Getus pass och födel-
sedata och anhöll att myndigheterna 
i Sverige, såväl som i Norge, må god-
känna mina argument. Detta lycka-
des och Getu blev därvid tre år äldre. 
Namnändringen, från Mersha Teferra 
till Getu Sereche, hade blivit godkänd 
tidigare.

Fortsättning följer i SOCKENBU-
DET nr.32

Rättelse bildtext SB 30
Julfest på Höstro. Vid främre 

bordet: Johan och Anders Larsson 
från Lugnet, Ruth och Harald Bäck-
man från Remma, Rosa Larsson från 
Tallbacken och Astrid Andersson från 
Nyarp.

Tryckfelsnisse hade blandat ihop 
Harald Bäckman med Artur Johans-
son på Karlsro.
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Knallekommentarer:
Det var en väldigt trevlig och 
bra marknad!! Välplanerad, bra 
bord, mat, personal, mm. God 
stämning!  Jag ser fram mot ny 
inbjudan  
/ Pia Trygg 

Tusen Tack för en så välordnad 
marknad, trevliga knallar  
/ Kerstin 

Tack själva för ett trevligt 
upplägg och trevligt 
bemötande. / Mona Ericsson

Det var en trevlig marknad och 
mycket välordnad. Jag kommer 
gärna nästa gång också.  
/ Berit Samuelson, Tvååker

Bilder från Långaryds marknad
Bilder: Lennart Borg
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Bilder från Långaryds marknad
Bilder: Lennart Borg och Magdalena Öhlander

Besökarkommentarer
- Så skönt att det inte finns 
plastsaker och ”krims krams” 
säger Anders Johansson, numera 
boende sedan 1 år i Holm (kuriosa: 
brukar besöka marknader, 
uppväxt i Rydöbruk 
/ Aron Greta med taxistationen 
farföräldrar)

-Vilka goda våfflor!  
/Kristina Karlsson från 
Smålandsstenar som hade sin son 
och barnbarn med sig

Anne Viklund och Niklas Jansson 
gillade marknaden, Niklas var 
på ”hemmaplan”, hans släktgård 
angränsar till marknadsplatsen.



Så skarpt har vi aldrig kunnat se tidigare! 

Ögonkontakten i Torup säljer banbrytande teknik inom glasögonglas. 
Så här långt känner vi till full HD kvalitet när det gäller TV-bilder och fotografering. Tack vare den nya tekniken från Rodenstock, DNEye®, så kan nu alla få 
den ultimata synupplevelsen. Som en av de första optikerna i Sverige kan nu Ögonkontakten i Torup erbjuda det bästa glasögonglaset någonsin, individuellt 
anpassat för varje individ.  Genom att utöka den vanliga synundersökningen med en mätning av pupillernas storlek under olika förhållanden så kan nu varje 
glasögonbärare utnyttja sin synpotential till 100 %.  Vi har frågat, Marcus Eldnor ny ägare till Ögonkontakten i Torup, hur det fungerar. 

Finns det skäl till varför vi som 
konsumenter ska intressera oss för 
glasögonglasen och inte bara bågen? 
Marcus Eldnor: Med nya glasögon vill man 
ju inte bara se bra ut, man vill även kunna 
se bra. Det kan vi garantera att man gör 
med de nya DNEye® glasen. 

Men har det inte alltid funnits bra 
glasögonglas? 
Marcus Eldnor: Tekniken med att göra bra 
glasögonglas har utvecklats genom åren. 
Tack vare DNEye® kan vi slipa de mest 
individuella glasen någonsin och jag 
överdriver inte när jag säger att vi nu har 
satt en ny standard för bra seende. 

En typ av full HD upplevelse för 
ögonen? 
Marcus Eldnor: Absolut! Men det är inte allt, 
med de nya glasen så ser man både 
skarpare, med högre kontrast och man får 
ett bredare synfält. En annan stor fördel 
med de nya glasen är det förbättrade 
mörkerseendet. Bilkörning under dåliga 
ljusförhållanden som kan vara ett problem 
för många, kommer att upplevas som 
mycket mer avslappnat. Det i sin tur ger en 
piggare bilförare. 

Vad är det då som gör den här tekniken 
så mycket bättre? 
Marcus Eldnor: Tekniken i sig är redan 
känd, det ligger mer i hur den används. Det 
”digitala fingeravtrycket” finns sedan länge 
hos Rodenstocks produkter. Det som gör 
de nya glasen så mycket bättre är den 
beräkning av alla typer av synfel som finns i 
ögat som sedan tas hänsyn till när glasen 
slipas. Nu är det inte bara styrkan i 
blickriktningen rakt fram som optimeras 
utan styrkan för alla blickriktningar. 

Betyder det att vi då kan få vår dröm om 
det perfekta seendet att gå i uppfyllelse? 
Marcus Eldnor: DNEye® tekniken gör det 
naturligt möjligt att utnyttja den personliga 
synpotentialen till 100%. Den potentialen är 
inte lika stor hos alla individer dvs alla 
kommer inte att uppleva lika stor 
förbättring. En sak är dock säker och det är 
att alla oavsett synfel eller ålder kommer att 
uppleva ett förbättrat seende. 

Hur kan jag veta hur mycket bättre jag 
kommer att se med de nya glasen? 
Marcus Eldnor: Man kan redan vid den 
synundersökningen via den scanning som 
görs av ögonen få en uppfattning av 
omfattningen av de synfel som hittills inte 
kunnat korrigeras. För den som använder 
glasögon under större delen av dagen t.ex 
framför en dator eller vid bilkörning kommer 
att uppleva en stor fördel med de nya 
glasen, oavsett om man har progressiva 
glas eller enstyrkeglas. 

Har alla optiker tillgång till den här typen 
av glas? 
Marcus Eldnor: Nej, det finns just nu bara 
ett fåtal optiker som har den typ av 
utrustning som krävs för att göra den 
synundersökning som krävs för att få alla 
data till DNEye® optimeringen.  

Nu är jag verkligen nyfiken, vad behöver 
jag som konsument göra för att få 
tillgång till de nya glasen? 
Marcus Eldnor: Det är enkelt, boka en tid 
för synundersökning hos oss. Vi gör då en 
traditionell synundersökning plus en 
scanning med vår nya DNEye® scanner 
och vi har då alla data som behövs för att 
beställa de mest individuella 

glasögonglasen någonsin. Just nu bjuder vi 
dessutom på DNEye® optimeringen. 

 

 

Fakta DNEye® 
Världens just nu mest individuella 
glasögonglas. och avslappnat 
seende 

• högre synskärpa 
• större synfält 
• högre kontrast 
• bättre mörkerseende 

Finns både som progressiva och 
enstyrkeglas. 



Först blev de Årets Företagare i Halland. Sedan tog de hem andrapriset i den nationella tävlingen i Stockholms Stadshus. 
Företagarna bakom Ce Produkter vet hur man firar.

Ce Produkter producerar mjuk vadd av Pet-flaskor och återvunnet textilspill som gör möbler mjuka, dämpar ljud och 
isolerar.

Juryns motivering löd: Med innovation, kvalitét och miljömedvetenhet i fokus ligger detta företag helt rätt i tiden. De är 
förvisso inga nykomlingar, men gamla meriter är inget som årets andrapristagare förlitar sig på utan framåtblickandet står 
i centrum. Med en personalstyrka i världsklass är succén ett faktum. Stort grattis till årets andrapristagare: Victoria Ekman, 
Erik Ekman, Berit Ekman och Joakim Eliasson – Ce Produkter!

Så här beskriver Företagarnas vd Günther Mårder pristagarna:
- Med ett tänk som ligger långt före dagens hållbarhetsdiskussion har det här företaget visat att det går att göra ”big busi-

ness” och samtidigt göra det på ett sätt som skapar största möjliga positiva avtryck på företagandet, människan, miljön och 
samhället. Det här är företagarfamiljen som i generation efter generation visar att man kan behålla och utveckla ett företag 
till toppklass.

Hur kändes det när ni insåg att ni tog hem andrapriset?
- Det var helt overkligt att få höra sitt namn bli uppläst. Jag kände ju igen nomineringstexten så redan efter ett par rader 

insåg jag att det var vi. Min puls totalt rusade och adrenalin och glädje bara välde över mig. Det var en helt oslagbar känsla 
att få kliva upp där på scenen med min familj, berättar Victoria Ekman.

Vad betyder priset för er?
Vad jag blir extra stolt över är att det vi är ett industriföretag som får denna utmärkelse och för att de inte bara ger oss 

detta för vår produkt utan faktiskt för vårt arbete med hållbarhet vad gäller ledarskap och personalarbetet. Sveriges vikti-
gaste företag är faktiskt små och medelstora företag. Den insats vi gör som entreprenörer i samhället är enormt viktigt. Det 
är vi som vågar satsa och riskera för att föra samhället framåt!

Företagarna - Hallands bästa nätverk för företagare oavsett storlek.  
Varmt välkommen att bli medlem du också i Företagarna Hylte   
www.foretagarna.se/medlemskap-formaner/vara-medlemskap/ 

Eller ring 0708-963979 så bjuder jag dig på en lunch och berättar mer om vad ett medlemskap kan göra för nytta för dig.

/ Linnéa Pettersson, ordförande 

Företagarna Hylte gratulerar CE Produkter till andra platsen i tävlingen  
”Årets företagare”



En riktigt God Jul önskar Butik Paletti! 

Utökade öppettider
 under jul i Unnaryd:

Ons (18/12)-
fre (20/12): kl 13-18

Lör (21/12): kl 11-15
Sön (22/12): kl 11-14
Mån (23/12): kl 11-17

Stängt: 
24-26/12 samt 1/1

Vi gör det lätt att handla 
julklappar med hjärtat!

Glöm inte att vi 
har en mysig butik i 

Halmstad också!

Röda Längan, Torget 4, Unnaryd
Öppettider:  Ons-fre 13-18 Lör 11-14
 

butikpaletti.se

Röda Längan, Torget 4, Unnaryd
Öppettider:  Ons-fre 13-18 Lör 11-14
 

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

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

gravstenar.

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

  God Jul och Gott Nytt År !
  Tack alla kunder för 2019 - 

Välkomna 2020

Salong Duo
  Landerydsvägen 5, Hyltebruk

  0345- 10120



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

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 

K. AXELSSONS EL AB
    

Utför alla slags elinstallationer. 
Försäljning av kapitalvaror
    

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

Fax 0371-461 81
Mail  kjellaxelsson@swipnet.se

Cecilias Skafferi
i Ekhult, Långaryd  

Tårtor  Bakverk  Smörgåstårtor
Minnesstunder

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

Facebook:Cecilias Skafferi

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

systrarnaikoket@hotmail.com

Systrarna i köket

        Vi har blommorna 
och pyntet 

för att du 
ska få julkänsla.

God Jul och 
Gott Nytt År!!

önskar vi alla våra kunder

Ann-Louise 
och Tjejligan

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

Följ oss på facebook

Julkänsla!
Nu närmar sig Julen med stora kliv.

      Välkomna!

SOCKENBUDET-sponsor: 
ESSKÅ-metall, Landeryd



Röda Längan, Torget 4, Unnaryd
Öppettider:  Ons-fre 13-18 Lör 11-14
 

butikpaletti.se

Röda Längan, Torget 4, Unnaryd
Öppettider:  Ons-fre 13-18 Lör 11-14
 

Ni har väl inte missat 
Palettis Skafferi och 

nedervåning i 
Unnaryd? 

Du hittar garanterat 
det goda till 

middagen eller den 
perfekta julklappen!

Utökade öppettider
 under jul i Unnaryd:

Ons (18/12)-
fre (20/12): kl 13-18
Lör (21/12): kl 11-15

Sön (22/12): kl 11-14
Mån (23/12): kl 11-17

Stängt:  24-26/12 samt 1/1

GOD JUL  PÅ ER ALLA! 
Välkomna in i vår 

lantbutik!

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

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

SOCKENBUDET - Sponsorer
SALONG DUO

SÖDRA HESTRA SPARBANK
RUNEMYRS

SOCKENBUDET - Sponsorer
ESON COMFORT

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
BYGG JOHAN



Syns du i mörkret? Glöm inte reflexerna!
Ju fler reflexer desto bättre! Tänk på att reflexerna måste bytas 

vartannat år eftersom reflexförmågan blir sämre när de slits.
Var rädd om dig!

önskar

God Jul & ett 
tryggt nytt år!



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!



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

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

Pastorsexpeditionen i Hyltebruk
Kyrkogatan 5, 314 31 Hyltebruk,  tel. 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

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.

HYLTEBRUKS PASTORAT
RUM FÖR HELA LIVET!

KONTAKTUPPGIFTER

 Tryck: H
ylte Tryck A

B
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Datum
Femsjö
kyrka

Hyltebruks
kyrka

Landeryd/
Långaryds kyrka

Unnaryds
kyrka

5 januari
söndag e nyårSammanlystSammanlyst

10:00 Gudstjänst 
i Landeryds k:a, 
kyrkfika

18:00 Taizémässa

6 januari
Trettondagjul

18:00  
Musikgudstjänst. 
Sören Bjärnborg, 
Gusten Brodin fiol 
och sång.

16:00  
Musikgudstjänst i 
Färgaryds kyrka. 
Musikkåren Lyran 
mfl. 

18:00 
Musikgudstjänst 
i Långaryds k:a. 
”Under stjärnans 
ljus” Bella Cantica

10:00 Gudstjänst, 
kyrkokören, 
kyrkfika

12 januari
1 e.trettondedag

15:30 Musik-
gudstjänst, 
kyrkokören, Jonny 
Wester, saxofon.
Julgransplundring. 

10:00 Mässa18:00 Sinnesromässa  
i Landeryds k:a, 

10:00  
Tema gudstänst 
Hela kyrkan sjunger 

18 januari
lördag

18:00 Cancergala 
i Långaryds k:a 
Gruppen Arr

19 januari
2 e trettondedag

10:00 Mässa18:00 Taizémässa10:00  
Mässa i Långaryds 
fh, kyrkkaffe

Sammanlyst

26 januari
3 e. trettondedagSammanlyst

10:00 Gudstjänst18:00 Gudstjänst i 
Långaryds fh

10:00 Mässa          
kyrkfika

2 februari
Kyndelsmässo- 
dagen

16:00 Familje-
gudstjänst. 
Änglakören, kyrkfika

16:00 
Ljusgudstjänst

18:00 Taizémässa 
i Landeryds kyrka, 
kyrkokören

18:00 Taizémässa 
kyrkokören

9 februari
Septuagesima

10:00 Mässa 

Sammanlyst

10:00 Gudstjänst 
i Landeryds fh 
Kyrkfika.

18:00 Musik-
gudstjänst 
Jälluntofta k:a. 
Kristoffer Kabell  
sång och gitarr.

16 februari
SexagesimaSammanlyst

10:00 Mässa15:00 Gudstjänst i 
Långaryds fh

10:00 Mässa,  
kyrkfika

23 februari
Fastlagssöndagen

10:00 Gudstjänst16:00 Mässa10:00 Mässa i  
Långaryds kyrka 
kyrkfika

15:00  
Familjegudtjänst 
Barnkör, kyrkfika 
med semlor

26 februari18:00 
Askonsdagsmässa
Landeryds fh 

1 mars   
1 i fastan

16:00  
Familjegudstjänst 
Änglakören

10:00  
Gudstjänst

18:00 Musikguds- 
tjänst i Landeryds 
k:a ”spirituellt sväng” 
Charlotte Polson, 
Regina Burton 

8 mars
2 i fastan

10:00 
Mässa

18:00 Taizémässa10:00 
Gudstjänst, Långaryds 
församlingshem

16:00 
Mässa  
Kyrkfika

Med reservation för ändringar och feltryck - se predikoturer och hemsidor!
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Datum
Femsjö
kyrka

Hyltebruks
kyrka

Landeryd/
Långaryds kyrka

Unnaryds
kyrka

1 december
1 i advent

10:00 Gudstjänst, 
kyrkokören, Jonny 
Wester, kyrkfika

10:00 Gudstjänst, 
Vuxenkörerna, 
Charlotte Polson, 
kyrkfika

10:00 Gudstjänst 
i Landeryds k:a, 
adventsfest

14:00 Gudstjänst, 
kyrkokören

8 december
2 i advent

16:00 Luciafirande. 
Änglakören , luciafika 

10:00 Mässa18:00 Julkonsert  
m. andakt. 

10:00 Mässa

13 december
fredag

18:00 Lucia.Skolan 
och barnkören

15 december
3 i advent

16:00 Musik-
gudstjänst. Saga & 
Jan Mogren: trumpet 
& tvärflöjt

14:00 Familje-
gudstjänst. Julfest i 
Församlingshemmet.

10:00 Mässa i 
Landeryds k:a Kyrk- 
fika. UMIV berättar 
och visar bilder

18:00 Musik-
gudstjänst. 
Gislaveds gospel

22 december
4 i adventSammanlyst

14:00 Gudstjänst 
Moa Karlsson sång

10:00 Mässa  
i Långaryds k:a. 
kyrkfika

10:00 Gudstjänst, 
kyrkfika

24 december
Julafton

10:00 Julbön 10:00 Julbön Sara 
& Ida Liwenius.
23:30 Julnatts- 
gudstjänst. Susanne 
Magnusson och 
Carola Håkansson.

10.00 Julbön i 
Landeryds k:a. 
23:30 Midnattsmässa 
i Landeryds k:a  
Kyrkokören

16:30 Julbön 
23:30 Julnatts-
gudstjänst. 
Kyrkokören.

25 december
Juldagen

07:00 Julotta 
kyrkokörenSammanlyst

05:00 Julotta i 
Långaryds k:a.  
Julottegruppen.Sammanlyst

26 december
Annandag jul

Sammanlyst

18:00 Musik-
gudstjänst. Glory 
gospel, Charlotte 
Polson. Julens 
sånger

10:00 Gudstjänst 
i Landeryds k:a. 
Kyrkfika

16:00 Julgudstjänst 
i Jälluntofta k:a. 
Angela Lagerqvist, 
Anna Robertsson. 
Våra favorit julsånger. 

29 december 
Sönd. e. julSammanlystSammanlyst

18:00 Sinnesromässa 
i Långaryds k:a

10:00 Mässa, 
kyrkfika

31 december
Nyårsafton

16:00 Nyårsbön, 
nyårsgodis Lena 
Carlberg, tvärflöjt 
och sång. 

16:00 Nyårsbön 16:00 Nyårsbön i 
Landeryds k:a

Sammanlyst

1 januari
NyårsdagenSammanlyst

18:00 Taizémässa18:00 Mässa i 
Långaryds k:a Ylva 
& Owe Ericsson

16:00 Gudstjänst

GUDSTJÄNSTER
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Lös korsordet och skicka in det senast 8 mars till:

Hyltebruks pastorat
Box 4
314 21  Hyltebruk

Du har chans att  
vinna ett fint pris!

BARNENS JULKRYSS

SENAPSKORNETS STORA JULKRYSS
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Årets julinsamling handlar om de orättvisor  
och övergrepp som en flicka drabbas av  
bara för att hon är flicka. Det kan vi aldrig  
acceptera.Vi lever alla under samma himmel 
och har samma rättigheter. Varje flicka har  
rätt till ett värdigt liv. Act Svenska kyrkan 
stödjer humanitära insatser och projekt över 
hela världen för att stärka flickor och kvinnors 
rätt till god hälsa, värdighet och makt över  
sitt eget liv. Tillsammans tar vi ställning  
mot fattigdom, förtryck och orättvisor!

Swisha ditt bidrag till 9001223 och delta  
gärna i de aktiviteter som anordnas.

Var med och  
gör skillnad!

Tack Petter!
Petter Bäckman har arbetat med barn och ungdomar i tjänsten  
som församlingspedagog. Han har även haft ansvar som infor- 
matör. Petter slutar sin anställning den 31 december. På nyåret 
väntar en ny utmaning, då Petter påbörjar sista året i sin präst-
utbildning, nere i Lund. Jag vill tacka för allt det goda och  
viktiga arbete som du med glädje och frimodighet har utfört. 
Du har varit en inspirationskälla för både barn och ungdomar, 
när det gäller att visa hur kristen tro hör ihop med det liv vi  
lever här och nu. Jag vill också önska lycka till med utbildningen 
och kommande år i prästtjänst.

Tack Koakb!
Koakb Al-Masuodi har arbetat i pastoratet som integrations-
främjare. Koakb har förvaltat och vidareutvecklat det goda 
integrationsarbete som funnits under flera år i vårt pastorat. 
Vi har all anledning att vara stolta över det ansvar vi tagit som 
kyrka, i detta viktiga arbete. Koakb har varit särskilt lämpad 
för sin uppgift, då hon genom sitt ursprung har stor förståelse 
för de svårigheter som finns hos dem som kommit till vårt land 
från krigshärjade länder. Att kunna tala och förstå arabiska har 
förstås varit en stor tillgång. Koakb slutar 
sin anställning i mitten av januari 
2020 och jag vill tacka dig för ditt 
fina arbete i Hyltebruks pastorat 
och önska dig lycka till.

Bo Lindbladh 
kyrkoherde

HYLTEBRUKS KYRKA

Du har kanske sett byggnadsställningarna som omgett 
kyrkan den här hösten. Nu är de borttagna och kyrkan 
lyser vit och vacker. Som så många kyrkor, hade även 
Hyltebruks kyrka fått påväxt av rödalger. Dessutom 
var putsen missfärgad av andra skäl och sprucken på 
vissa områden. Kyrkan har tvättas och målats om, 
även fönstren har målats utvändigt.
    Nya hängrännor och stuprör i koppar har satts upp 
där det varit nödvändigt. En vacker kyrka är en pryd-
nad för hela samhället och vågar jag säga, en signal 
för hoppet. Vi tror och hoppas på en ljus framtid för 
kyrkan i Hyltebruks pastorat, en kyrka som finns till 
just för Dig, där just Du befinner dig.
    Kyrkan är allas vår kyrka, platsen där hela livet ryms.

Bo Lindbladh, Kyrkoherde
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1 december Femsjö kyrka kl.10
GUDSTJÄNST 
Kyrkokören och Jonny Wester, saxofon.

8 december Femsjö kyrka kl.16
LUCIAFIRANDE 
Änglakören

8 december Långaryds kyrka kl.18
MUSIKGUDSTJÄNST
Advent och julmusik. Välkomna till vårt traditionella program 
med: kyrkokören. Susanne Klarén, solist. Gislaveds kammar-
orkester. Annika Björkenbo, konsertmästare. Saga Mogren, 
flöjt. Jan Mogren, trumpet. Ricky Burton, orgel/piano. Regina 
Burton, dir.

15 december Femsjö kyrka kl.16

MUSIKGUDSTJÄNST 
Jan Mogren, trumpet och Saga Mogren, tvärflöjt.

15 december Unnaryds kyrka kl.18

MUSIKGUDSTJÄNST 
Julgospel med Gislaveds Gospel  
under ledning av Annika Waltersson.

19 december  
Färgaryds kyrka kl.18
 ”ELVIS CHRISTMAS”  
med deltagare från Elvis kvällarna. 
Biljetter säljs på Olanders blommor  
i Hyltebruk. Biljettpris: 180 kr.

22 december  

Hyltebruks kyrka kl.14 
GUDSTJÄNST
Unga Moa Karlsson från  
Hyltebruk sjunger på gudstjänsten.

JUL OCH NYÅRS MUSIK 
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Julafton 24 december  
Hyltebruks kyrka kl.10 
JULBÖN 
Vi har åter glädjen att få lyssna till systrarna Sara och Ida Liwe-
nius. Sara studerar nu på Geijerskola, Ransäter i Värmland med 
inriktning på klassisk sång. Ida går på Sturegymnasiet i Halm-
stad med specialinriktning musik.

Julnatten 
Hyltebruks kyrka kl. 23:30
MIDNATTSGUDSTJÄNST 
Sång blir det då av Jonas Andersson, Carola Håkansson,  
Susanne Hirell.

Annandag jul 26 december  
Hyltebruks kyrka kl. 18 
MUSIKGUDSTJÄNST
”Julens sånger” med Glory gospel, Charlotte Polson med  
kompband. Det blir allt ifrån traditionella julsånger, gospel  
och Elvis sånger.

Annandag jul 26 december 
Jälluntofta kyrka kl. 18
MUSIKGUDSTJÄNST
Våra favoritjulsånger!
Med Angela Lagerqvist och Anna Robertsson (mor & dotter)

Nyårsdagen 1 januari 
Långaryds kyrka kl.18
Medverkar Ylva och Owe Ericsson i mässan med sång och musik.

Trettondag jul 6 januari 
Färgaryds kyrka kl.16
MUSIKGUDSTJÄNST 
Musikgudstjänst med musikkåren Lyran, Jonas Andersson,  
Carola Håkansson, Susanne Magnusson och Susanne Hirell.

Trettondag jul 6 januari  
Långaryds kyrka kl.18
MUSIKGUDSTJÄNST
”Under stjärnans ljus” Premiärframträdande med: Bella Cantica! 
(Långaryds församlings nya kör för diskantröster)

Trettondag jul 6 januari  
Femsjö kyrka kl.18

MUSIKGUDSTJÄNST
Sören Bjärnborg och Gusten Brodin.

12 januari Femsjö kyrka kl.15:30
MUSIKGUDSTJÄNST 
Kyrkokören, Hembygdsföreningen inbjuder till julgransplundring. 

18 januari Långaryds kyrka kl.17 
CANCERGALA
Gruppen Arr med vänner underhåller. Mingelsnacks, bubbel 
och lotterier. Alla intäkter går oavkortat till cancerfondens vik-
tiga arbete! Välkommen till en kväll i hoppets tecken! Tillsam-
mans gör vi skillnad!

9 februari Jälluntofta kyrka kl.18
MUSIKGUDSTJÄNST 
Kristoffer Kabell sång och gitarr.

16 februari 
Långaryds församlingshem kl.18
KÖRCAFÉ 
Bjuder kyrkokören in till ett svängigt program! Kom och sjung 
med i både gamla och nya låtar. Är du sugen på att sjunga med i 
kören? Hör av dig till Regina Burton tel 0371-460 10. 

1 mars Landeryds kyrka kl.18 
”SPIRITUELLT SVÄNG”
Charlotte Polson, saxofon; Regina Burton, piano och sång.
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Askgravlundar i pastoratet
Det satsas på askgravlundar på de flesta kyrkogårdarna i  
pastoratet. 2017 stod den första färdig på Färgaryds kyrkogård 
som blivit en välbesökt och uppskattad plats.

Under 2019 projekterades och genomfördes en askgravlund  
på Landeryds kyrkogård, tyvärr blev den inte färdig till  
Alla helgons dag då hösten varit varm och häcken inte kunde 
levereras i tid, eftersom leverantören inte kunde dra upp  
Avenbokshäck när det är för varmt. Men i mitten av november 
stod den färdig. Det är Tilia trädgård som gjort ritningen och 
Martins gräv som gjort markarbetena. Plantering och  
montering av sten, ljus- och vas träd har vi gjort i egen regi.

Det som skiljer askgravlunden från minneslunden är att den 
inte är anonym och man får gärna delta vid gravsättning. Det 
kommer placeras en namnplatta på angiven sten i askgravlun-
den. Det är kyrkogårdsförvaltningen som står för skötseln i 
askgravlunden, men man får gärna smycka med blommor och 
ljus på angivna platser.

Under 2020 kommer det att bli en askgravlund på Unnaryds  
kyrkogård och till 2021 ska det bli en på Långaryds kyrkogård.

Många svåra frågor uppstår när man förlorar en anhörig. En av de 
viktigaste handlar om hur den avlidne ska få sin sista vila. Dennes 
egen önskan ska alltid vara vägledande vid valet av gravplats.

Oliva Roman, arbetsledare vaktmästeriet  
Hyltebruks pastorat

Regnbågsnyckel

Kyrkorådet har beslutat att anställda och förtroendevalda i 
 pastoratet skall genomgå processmodellen Regnbågsnyckeln. 
Målet är att pastoratets fyra församlingar skall tilldelas Regn-
bågsnyckeln som ett bevis på att personal och förtroendevalda 
är utbildade i frågor som rör inkludering av hbtq-personer. 
Begreppet hbtq står för homosexuella, bisexuella, trans och 
queerpersoner.

Kärlek och respekt är grundstenar i vår tro. Vår tro lär oss att 
inte döma eller särbehandla människor utifrån sexuell läggning 
eller könsidentitet. Istället måste vi mötas med respekt och 
lyssna till varandras erfarenheter av liv och kärlek.

Kärleksbudskapet är tydligt i Bibeln. Det syns på många ställen, 
så mycket att vi tror att vi skall läsa hela Bibeln i ljuset från 
kärleksbudskapet.

I dag har vi ordningen att en kyrklig vigsel kan ske mellan 
människor av olika kön eller människor av samma kön. Det 
viktigaste är löftena om att vilja leva tillsammans tills döden 
skiljer oss åt.

I processmodellen Regnbågsnyckeln tas ämnen som normer, 
bemötande, identitet, öppenhet och slutenhet, mänskliga  
rättigheter, bibelsyn,  
gudsbild och  
människosyn upp.
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Alla hjärtans dag 14/2 – kärlekens dag
Vad passar bättre än att fira bröllop då!
Vi håller kyrkorna öppna för enkla men stämningsfulla vigslar den 
dagen! Det ni behöver är er hindersprövning, sen är det bara att slå 
pastorsexpeditionen en signal för att boka tiden och kyrkan. Därefter 
kommer ni, med eller utan gäster, och säger era Ja! till varandra.  
Så passa på att göra alla hjärtans dag riktigt speciell!

Tel nr till pastorsexpeditionen 0345-197 40.

Pilgrimsresa till Rom
Fredagen den 6/9 åkte 4 ungdomar från vårt pastorat till  
Rom på pilgrimsresa. Med följde en förälder som ledare från 
pastoratet. Dessa 4 ungdomar, Joakim, Christian, Nora och 
Paulina har under 2 år hjälpt till i pastoratet och/eller i hem-
församlingen med olika uppgifter, främst som konfirmand- 
ledare eller kyrkvärdar. Under de 2 åren har de åkt på  
utbildningsläger på Kulltorp tillsammans med andra  
ungdomar från gamla Västbo kontrakt som gjort  
samma sak i sina pastorat. Finalen på det tvååriga projekt  
är en resa till Rom. 

Vill du se fler bilder och höra mer från resan? 

Välkommen till Landeryd den 15/12 kl.10 där Christian,  
Roger och Joakim berättar i samband med kyrkkaffet.

Några av de glada ungdomarna när de väntar på bussen 
som skulle föra dem hela vägen härifrån till Rom med stopp 
på flera intressanta platser som Örnnästet och Sachenhausen 
Oranienburg.

Prästen Björn var med som ledare liksom Roger, som var 
med som ledare från vårt pastorat.

En av resans höjdpunkter är besöket på Petersplatsen och påve- 
audiensen, till vilken UMIV projektet (Ung Medarbetare i Västbo-
kontrakt) alltid har haft bra platser ända sen starten 2003. 
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Juliga tankar i oktober
Ja när jag skriver detta är det 8 grader varmt ute och början av 
oktober. Jag har precis haft Bibeläventyr på Elias Fries där jag 
pratat om Gamla Testamentet och avslutat de 3 lektionerna 
med att berätta att efter Malaki sände Gud inga profeter till 
Israel, utan det blev 400 års tystnad innan höjdpunkten i Guds 
frälsningsplan för mänskligheten sattes igång, nämligen födelsen 
av Jesus. Så julen har funnits med även idag, fast det är svårt att 
begripa att advent är om 2 månader. Firade vi inte påsk nyss och 
vart tog sommaren vägen egentligen?! Du känner kanske igen dig. 

När jag sitter vid mitt köksbord och skriver så fylls jag ändå, 
trots att julen känns avlägsen och jag får lätt panik när jag tän-
ker på den, av en vördnad över inkarnationens mysterium, detta 
fantastiska att Gud blir människa för vår skull, för din och min 
skull! Man kan tycka att julfirandet idag har blivit för uppstres-
sat och en fest för butikerna men det är nog bra att vi åtmins-
tone en gång per år verkligen tänker på det fantastiska som Gud 
gjort och gör för vår skull. Hur Guds omsorg om oss människor 
är den röda tråden genom Bibeln. Redan i skapelseberättelsen 
finns kärleken där, i Guds önskan om att få någon att dela allt 
det vackra och fantastiska med, och hur Gud efter syndafallet då 
Adam och Eva måste lämna Eden för att de inte ska frestas att 
äta även av Livets träd och behöva leva för evigt med den synd, 
sjukdom och annat elände de släppt in i världen genom att för 
tidigt och på fel grunder äta av Kunskapens frukt på gott och 

ont, fortsätter att älska dem och vilja göra allt för och med dem. 
Hur Gud sen väljer ut Abraham för att visa genom det utvalda 
folket, Abrahams ätt judarna, hur Gud vill att vi människor 
ska leva, hur Gud ständigt förlåter folket för alla deras fel och 
hur Gud hela tiden tänker ut nya sätt att försöka närma sig de 
människor han en gång skapat till gemenskap med sig själv, som 
best friends forever and ever, trots att människorna, även det 
utvalda folket, sviker Gud gång på gång och överger Gud. Hur 
Gud aldrig ger upp och hur Gud arbetar genom profeterna och 
genom andra folkslag för att bereda vägen för sin egen son, sig 
själv. För nog måste väl människorna lyssna på Guds son och 
förstå hur väl Gud vill sina människobarn och hur Gud önskar 
att vi ska leva i gemenskap med honom och med varandra?! Vi 
vet att riktigt så enkelt blev det inte och det visste Gud också, det 
var därför Gud redan tänkt ut den stora Frälsningsplanen, den 
som kulminerar med påsken år 33 då Jesus offrar sig för våra fel 
och bristers skull och sen uppstår för att ge oss hoppet tillbaka!

Så i ljuset av frälsningshistorien ser jag fram mot julen, att få läsa 
berättelserna, att få sjunga om undret och tillsammans med er 
andra förundras över det fantastiska i att Gud älskade och älskar 
oss så enormt mycket att han blir ett värnlöst barn i Betlehem 
för att som vuxen visa oss Kärlekens väg. Så god jul på er alla 
och väl mött i kyrkan, i församlingshemmen och på alla andra 
platser där vi ses, för Gud är med överallt!

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.

Maria Schulz Wigelsbo  
komminister i Långaryds församling
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Tjejträff i Hyltebruk
Kl. 19 i Hyltebruks församlingshem.
11 december, 22 januari, 19 februari och 18 mars.

Brasafton i Unnaryd
Den 17 december kl.19 har vi i Unnaryds församlingshem vår 
årliga Brasafton. Kören Hjärtans lust sjunger julens sånger för 
oss och med oss. Kaffeservering där intäkterna går till årets 
Julinsamling. Välkomna!

Grötfest i Femsjö församlingshem 
2 januari kl.17.30  
Medtag något att äta, gröt eller smörgås. En trevlig fest  
med lekar, sång och god gemenskap för alla åldrar. Ingmar  
Wahlström och Lars Nöjd medverkar med sång och musik.

Våfflor
Välkommen att njuta av  
nygräddade våfflor i trevligt sällskap  
i Hyltebruks församlingshem.  
Onsdagar kl. 14 den 8 januari,  
12 februari, 11 mars och 8 april.

Promenadgrupp i Hyltebruk
Startar den 6 februari kl 9.30 från församlingshemmet.

Syföreningen i Hyltebruk
Träffas tisdagar kl. 14 i Hyltebruks församlingshem.
14 januari, 4 februari, 25 februari och 17 mars.

God gemenskap
Är just vad det heter- vi träffas en gång i månaden för en stunds  
gemenskap. Varje gång blir det något slags program – musik, en  
föredragshållare eller något annat intressant och trevligt – och så 
blir det gott fika. Vi träffas kl. 14 i Hyltebruks församlingshem:  
16 januari, 20 februari och 19 mars.

Välkommen till sopplunch
Vi träffas i församlingshemmen  
kl.12 och bjuds där på soppa, bröd 
och efterrätt till ett pris av 40 kr.  
God gemenskap och några tänkvärda 
ord av diakonen eller prästen utlovas.

Välkommen till Landeryd  
den 23 januari, 20 februari,  
19 mars och 16 april.
Unnaryd den 30 januari,  
27 februari, 26 mars och 23 april.
Hyltebruk den 28 januari,  
18 februari och 31 mars. Lunch- 
musik kl.11.30 i Hyltebruks kyrka.

3xT – tjejer som träffas och trivs
Tjejer i alla åldrar är välkomna till Landeryds församlingshem 
för att göra lite olika aktiviteter och äta tillsammans.  
Vi börjar kl. 19 och avslutar med en andakt kl. 21.  
Vårens program:
28 januari – Vi gästas av Elisabeth Lund som berättar  
om sin resa till Kenya.
25 februari – Mat och prat
31 mars – Påsktema
28 april – Våravslutning

FASTEINSAMLINGEN Start 23 februari
135 miljoner människor 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!

Swisha ditt bidrag till 9001223 och delta gärna i våra aktiviteter.

Barngrupper
Kyrkans barntimmar 4-5 år. Tisdagar med start den 14/1  
kl. 14 – 15.30 i Pias sal, Hyltebruks församlingshem.
Himla skoj och Andantekören förskoleklass – åk 3.  
Onsdagar med start den 15/1 kl. 14.45 – 17.00 i Pias sal,  
Hyltebruks församlingshem.
Miniorerna förskoleklass – åk 3. Torsdagar med start den 16/1 
kl. 14-16.30 i Unnaryds församlingshem.

AKTIVITETER I VINTER
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SenapSkornet

Vår hemsida: svenskakyrkan.se/hyltebruk

Följ oss på facebook: facebook.com/hyltebruk

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 Församlingsblad för Femsjö, Färgaryds, 

Långaryds och Unnaryds församlingar

HYLTEBRUKS PASTORAT
RUM FÖR HELA LIVET!

Vår hemsida: svenskakyrkan.se/hyltebruk

Följ oss på facebook: facebook.com/hyltebruk


