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1/3 kl. 14
Årsmöte IOGT-NTO Långaryd i NTO-
gården i Långaryd

2/3 
Bussresa med SPF Seniorerna till IKEA 
museum, lunch på museet  
OBS!  Anmälan till  
Christina M telefon 076 – 105 76 70 

2/3  kl. 18:30
Tankar i fastan. Varför - förr och nu. 
Landeryds församlingshem.  
Arr. Församlingskåren

3/3 kl. 14
Hjärnkoll på föreningsnivå i 
Vuxenskolans lokaler i Hyltebruk, fika. 
SPF Seniorerna.

4/3 kl. 14 
Underhållning på Höstro. Oa Larsson 
spelar gitarr och sjunger godingar från 
50-60-talet. Fika 20 kr. 

9/3 kl. 18
Månadsmöte med SPF Seniorerna 
i Nyarps bygdegård, föredrag av 
Manfred Schulz, servering.

15/3 kl. 15
Gudstjänst för små o stora 
med Livsloppet i Landeryd, se 
Senapskornet.

15/3 kl. 15-17
Nybörjarskurs Bugg, Nyarps 
Bygdegård. Se ruta.

18/3 kl.14 
Underhållning på Höstro. Lennart’z 
med Hjördis spelar gitarr, dragspel, 
keyboard och sjunger blandade visor. 
Fika 20 kr.  

19/3 kl. 12
Sopplunch i Landeryds 
församlingshem.

20/3 kl. 18
Fritidsgård för hela familjen i Nyarps 
Bygdegård. 
Arrangör: Samverkan 

21/3 kl. 10
LJM- årsmöte i Landeryds 
församlingshem

22/3 kl. 15-17
Nybörjarskurs Bugg, Nyarps 
Bygdegård. Se ruta.

KALENDARIUM
LÅNGARYD/LANDERYD MARS - JULI 2020

23/3
SPF Seniorerna utflykt med egen bil till 
Torup Bosgårdsfallet, lunch på Torups 
Gästgivargård.  
OBS! Anmälan till  
Bernt Dalblom tel 076 - 806 18 50

23/3 kl. 18:30
Årsmöte med Långaryds 
hembygdsförening i Långaryds 
församlingshem. Teater med 
Kinnareds Teatergrupp. Förhandlingar, 
servering, utdelning av Släkten Åhréns 
stipendium.

29/3 kl. 15-17
Nybörjarskurs Bugg, Nyarps 
Bygdegård. Se ruta.

31/3 kl. 17
Dags att vårstäda bygden! Vi hjälps åt 
att städa vägarna i Landeryd. Samling 
vid tågstationen. 

31/3 kl. 17
Dags att vårstäda bygden! Vi hjälps åt 
att städa vägarna i Långaryd. Samling 
vid återvinningsstationen. Har du 
inte möjlighet att delta så ta med en 
påse och plocka skräp när du tar din 
promenad eller joggingtur. 

31/3 kl. 19
3xT, Tjejer som träffas och trivs i 
Landeryds församlingshem. 

1/4   
Stjärntittarkväll på Nyarps bygdegård. 
Arr. Hallands Astronomiska förening 
och SNF. Se ruta.

1/4 kl. 18:30
Årsmöte Långaryds samhällsförening, 
se ruta.

5/4 kl. 14
Hylte Hembygdskrets årsmöte 
i Drängsereds församlingshem. 
Förhandlingar, servering, Kretsens 
diplom och underhållning. 

5/4 kl. 15-17
Nybörjarskurs Bugg, Nyarps 
Bygdegård. Se ruta.

6/4 kl. 18:30
Påskvandring i Långaryds kyrka. Musik 
och drama kring händelserna från 
Palmsöndag till Påskdag. 

10-13/4 
Konstutställning i NTO-Gården 
Långaryd, kl 11-17 Våffelservering

15/4 kl.14 
Underhållning på Höstro. Bengt-Åscar, 
trubadur som sjunger egna och andras 
visor. Fika 20 kr.  

16/4 kl. 12
Sopplunch i Landeryds 
församlingshem.

17/4 kl. 17-19, 18/4 kl. 09-11
Klädinsamling till Erikshjälpen 
Långaryds församlingshem, se ruta.

18/4 kl. 19
Elvis Show, Nyarps Bygdegård. Se ruta.

19/4 kl. 15-17
Nybörjarskurs Bugg, Nyarps 
Bygdegård. Se ruta.

20/4 kl. 18.00
Vårfest med SPF Seniorerna 
med mat i Nyarps bygdegård, 
musikunderhållning   
OBS! Datum OBS! Anmälan till  
Ebba A  tel 0345-30171 senast 14 april.

21/4 
Studiebesök med SPF Seniorerna 
på Ce Produkter i Unnaryd, lunch på 
Vallsnäs Camping.  
OBS Anmälan till  
Christina M tel 076 - 105 76 70.

25/4 kl. 9
Vårstädning i Jansbergs 
Hembygdspark. Kom med och gör vår 
vackra hembygdspark putsad och fin 
inför sommaren. Föreningen bjuder 
på fika och sopplunch som tack för 
hjälpen.

26/4 kl. 10-16 
Tågsläpp i Landeryd. Landeryds 
Järnvägsmuseum bjuder in till öppet 
hus i lokstallet – och gratis kaffe! Se 
ruta på sidan 15.

26/4 kl. 15-17
Nybörjarskurs Bugg, Nyarps 
Bygdegård. Se ruta.

27/4 k. 18
Solceller - är det något för mig? 
Information och inspiration från 
energirådgivare Susanne Boglert och 
lokala solel-producenter.
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Studiecirkeln över Långaryds Prästgård och 
Klockaregården

Om du har några fina bilder eller historier över området vill vi gärna 
ta del av dem. Studiecirkeln berör hela området runt ”Trekanten”, 
runt Höstro och förskolan 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
 
Tips på sidor att söka information
www.riksarkivet.se
www.bygdeband.se
www.gravar.se

28/4 kl. 19
3xT, Tjejer som träffas och trivs i 
Landeryds församlingshem. 

29/4 kl. 14 
Underhållning på Höstro.  Goa gubbar 
- Tre glada pensionärer som spelar och 
sjunger ett varierat musikprogram. 
Fika 20 kr.   

30/4 kl. 18 
Fritidsgård för hela familjen i Nyarps 
Bygdegård. 
Arrangör: Samverkan 

30/4 kl. 18:30
Valborgsmässofirande vid Nyarps 
Bygdegård, se ruta.

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

4/5  kl. 18:30
Johan Holm Wallentin, vår nya 
församlingsassistent presenterar sig. 
Landeryds församlingshem.  
Arr. Församlingskåren 

6/5 kl. 18
SPF-vandring i Nissaryd c:a 3 km. 
Samling hos Holméns. Medtag fika. 
Alla välkomna med.

11/5 kl. 18 
SPFs månadsmöte i Nyarps bygdegård, 
föredrag av Magdalena Johansson 
”från bakgård till……...”  Servering. 

13/5 kl. 14 
Underhållning på Höstro.  Kerstin 
Nilsson spelar gitarr, sjunger visor och 
joddlar. Fika 20 kr.

14 /5 
SPFs bussresa till Falkenberg, rundtur 
i Ätradalen, lunch på Strandbaden. 
Anmälan till 
Roland H tel 072 - 336 66 19

23/5 kl. 10
Byaslaget, brännbollsturnering på 
Klockarevallen. Se ruta.

24/5 kl. 9
Fågelvandring i Mårås naturreservat. 
Samling vid parkeringsplatsen. 
Medtag fika. Samarr.

27/5 kl.14 
Underhållning på Höstro.  Inger och 
Christer’s - En duo som i spelar gitarr 
och sjunger covers från 50-60-70-talet. 
Fika 20 kr.

27/5 kl. 18
”Lär känna din bygd” Kulturhistorisk 
vandring i Södra Remma. Samling vid 
Bäckmans gård. Medtag fika. Samarr. 
Hembygdsföreningarna och Långaryds 
LRF avd. Alla välkomna med.

2/6 
SPFs bussresa till tändsticksmuseet 
i Jönköping, lunch Tabergstoppen. 
Anmälan till 
Bernt D. tel 076 - 806 18 50

10/6 kl. 18
SPF-vandring i Eseryd c:a 3 km. 
Samling i Eseryd. Vägvisning från 
Långaryds kyrka. Medtag fika. Alla 
välkomna med. 

14/6 kl. 13:00
”De vilda blommornas dag” 
Lintalunds naturreservat. Samling vid 
parkeringen. Medtag fika. Samarr.

Byaslaget 2020!
23 maj är det dags igen! Byaslaget är för ALLA brännbollssugna, oavsett om du bor i kommunen eller utanför!

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

Vi ser fram emot en toppendag tillsammans med er!

Välkomna!
/Långaryds samhällsförening
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Studiecirkel 
Tillsammans mot 

ensamhet
Hur gör man för att bryta och före-

bygga ofrivillig ensamhet? 
Cirkeln vänder sig till dig som 

känner dig ensam eller till dig som 
vill engagera dig på något vis.

Cirkeln är på 4 träffar 
och innehåller bla.  

Varför vill vi motarbeta ofrivillig 
ensamhet och olika sätt att mötas.

Vi använder oss av studiematerialet  
Tillsammans mot ensamhet

Intresseanmälan till Carolin på 
Studieförbundet Vuxenskolan; 035-

2603393 eller  
mail, carolin.andersson@sv.se

Konstutställning i NTO-Gården
i Långaryd med våffelservering 
under påskhelgen 10 – 13 april

Öppet Långfredagen – Påskafton – 
Påskdagen – Annandagen  

kl 11-17
Kaffe och våffla serveras, utställning 

och lotterier

Vi söker konstnärer som vill 
ställa ut sina alster under 

konstutställningen. Vi söker även 
funktionärer som vill vara med i 

NTO-gården och hjälpa till.
 

Kontakta Magdalena Öhlander  
magdalena.ohlander@langaryd.se  

eller tel 070-642 09 79 

NTO-Gårdens vänner
Vill du stödja NTO-Gården i 

Långaryd är du välkommen med ett 
bidrag. Föreningen har startat en 

grupp för dem som vill stödja utan 
att bli medlem fullt ut. 

NTO-Gårdens vänner har i skri-
vande stund 10 medlemmar och vill 

du bli en av dem som får inbjud-
ningar och blir särskilt viktig för för-
eningens fortlevnad kan du Swisha 
100 kr till 123 20 464 15 ange ditt 
namn eller Bankgiro 945-4539. 

Tack för ditt stöd!

Den 20 november anordnade IOGT-
NTO Långaryd en grötfest som var 
öppen för alla som ville komma. Den 
lockade drygt 60 personer som alla 
fick njuta av fin musik med musik-
quiz. Julgröt med skinksmörgås, 
kaffe och pepparkaka. Lotterier och 
högtids tal av Bengt-Åke Andersson 
som berättade om IOGT-NTOs verk-
samhet genom tiderna och 2019 som 
var ett jubileums år.

Klädinsamling till Erikshjälpen 
Välkommen att lämna kläder och 
textiler i alla storlek, både helt och 

trasigt samt skor.

Långaryds församlingshem  
17/4 17-19, 18/4 09-11. 
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Vill du prenumerera?
Du som bor utanför Långaryds 

socken kan prenumerera på 
SOCKENBUDET!

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

hem i postlådan.

Meddela redaktionen ditt
namn och adress.

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

presentkort.

Save the date!
 I år arrangerar 

Långaryds samhällsförening  
följande:

 
Lisebergsresa 14/6
 Familjerally 20/9 

 
Mer detaljerad inbjudan kommer att 
delas på sociala medier och spridas 
på anslagstavlor runtom i kommu-
nen när eventen närmar sig, men 

boka redan nu in datumen i kalen-
dern.

Årsmöte  
Långaryds 

Samhällsförening 
NTO´s lokal den 1/4  kl 18.30

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Vi bjuder på lättare förtäring!

Anmälan till Emilie Håkansson, 070 
- 990 42 39 senast den 30/3

 
Alla medlemmar är  

varmt välkomna!

Stjärntittarkväll vid  
Nyarps bygdegård

Preliminärt onsdagen den 1 april
Datum kan ändras någon dag bero-

ende på väderförhållanden.  
 

Den aktuella dagen anges på  
hemsidan www.hastro.se

Först berättar vi om var man hittat 
exoplaneter och varifrån den sen-

sationella bilden av det svarta hålet 
kommer. Sedan går vi ut och tittar 

på stjärnhimlen och letar bl.a upp de 
där platserna.

Samarrangemang med Hallands 
Astronomiska Förening och Hylte 

naturskyddsförening
Kontaktperson:  

Jens Larsen Tel. 070-2608447

Välkommen på 
Nybörjarkurs i Bugg 
i Nyarps bygdegård

Under sex söndagar från perioden 
15/3 -26/4 kl. 15-17 lär våra danslä-
rare Magnus och Camilla Petersson 

ut grunderna i bugg och ett antal 
turer som gör oss alla till kungar och 

drottningar på dansgolvet! 

Den 12/4 är det ingen buggkurs, då 
det är påskdagen och påskfirande 

som gäller. 
 

Varmt välkomna!

Nu startar 
Motionsvinsten
Annandag påsk kl. 14:30 

i samband med 
Konstrundan i NTO-gården

Promenad, cykeltur, löprunda, 
ridtur eller ett rejält pass i träd-

gården – vilket sätt är ditt sätt att 
motionera? 

Köp ett startkort som fungerar 
som lott i vårens motionssatsning 

Motionsvinsten. Var med från star-
ten Annandag påsk 13/4 kl.14:30, 
då vi startar med tipspromenad, 

konstutställning och våffelservering 
i NTO-gården i Långaryd. Du väljer 
själv när och hur du vill motionera 

– huvudsaken är att kroppen får 
komma i rörelse.

När du motionerat vid 10 tillfäl-
len får du lämna in ditt startkort och 
vara med i lotteriet med fina vinster 
och en Skeppshultcykel som första 
vinst. Startkortet kostar 100 kr och 

säljs av Mia Gedda på Olanders 
blommor eller kan bokas av Anna 

Roos, 070-6623552. 

Dragningen av vinnare sker i 
samband med midsommarfirandet 

på Höstro 19/6.

Rättelse Prenumeration av 
SOCKENBUDET

I förra numret av SOCKENBUDET 
berättade vi att vi höjt avgiften för 
prenumeration på SOCKENBU-
DET. Tyvärr uppgav vi fel belopp. 

En prenumeration kostar 200 kr. De 
som betalat in för mycket kommer 
att kontaktas. Vi ber om ursäkt för 

detta fel!
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LEDAREN
Engagemang, ödmjukhet och tacksamhet
Text och bild: Anna Roos

Vårlökarna har redan i månads-
skiftet januari/februari tittat fram och 
tänker förundrat –Nu är det vår!? Vad 
hände med vintern? Snön och lugnet 
som blir när tillvaron bäddas in i ett 
snötäcke har hittills uteblivit denna så 
kallade vinter. Regn och blåst från alla 
håll, gråa dagar där solen fått kämpa 
för att då och då bryta igenom det 
gråa. Markerna är vattensjuka – åar, 
sjöar och bäckar svämmar över. Årsti-
derna blir suddiga i sina konturer och 
både naturen och vi människor gäckas 
av denna otydlighet. Att i en ledare i 
ett vårnummer av SOCKENBUDET 
längta efter vinterdagar med snö, sol-
sken, hög och klar luft – känns lite som 
att svära i kyrkan. Men jag tror ändå att 
det är något med att följa rutiner, att vi 
behöver uppleva vinter för att längta 
efter vår – att allt inte är lika hela tiden 
utan att variationen av årstider och 
högtider gör att vi uppskattar dem mer. 
Fast sedan vill vi ju så klart fira våra 
högtider så traditionellt vi kan. Många 
av oss har alltid samma uppläggnings-
fat till samma maträtt, umgås med 
samma människor eller firar med eller 
utan kyrkobesök (om det är en religiös 
högtid). 

Förutsägbarheten – att veta vad som 
komma skall – skapar trygghet och 
styrka att även kunna möta det ovän-
tade, det vi inte önskar eller vill vara 

med om. Livet är inte bara glädjedagar 
och fest. De flesta dagar är vardagar 
med den vanliga lunken och det vi strä-
var med i vardagen. Ibland utsätts vi för 
prövningar så som allvarlig sjukdom, 
förlust av någon som står oss nära eller 
utifrån kommande beslut som hotar 
vår ekonomi eller våra familjerelatio-
ner. Då är det viktigt att ha människor 
runt omkring att kunna prata med 
och sammanhang där det är som van-
ligt, dit man kan få komma och vara 
och allt är som vanligt – även om ens 
eget liv är i kaos. På en liten ort finns 
omsorg om varandra. En del kallar det 
att vara förveten och skvallrig – jag 
hoppas och menar att det handlar om 
att vilja varandra väl. Att vilja veta hur 
de vi har runt oss mår och att försöka 
stötta med det man kan. Jag hoppas att 
det vi berättar vidare till andra görs av 
välvilja om våra medmänniskor eller 
för att själv orka att stötta och bära den 
som under en period har det svårt. 

Jag har starka upplevelser, både 
färska och gamla, kring att mista en 
närstående i sjukdom. Kraften i att få 
dela sina upplevelser med andra och 
få stöd av andra är enorm. Att få dela 
besök de sista dygnen i någons liv 
med vänner från olika epoker som får 
berätta hur mycket den som är sjuk 
betytt i deras liv - medan hen lever. Att 
kunna fika tillsammans, berätta olika 

minnen , skratta tillsammans – trots att 
vi alla visste att det inte är lång tid kvar. 
Att få leva tills man dör – ja, för mig 
är det vackert. Ett sätt att tillsammans 
stötta varandra och den som var sjuk. 

För att klara det oväntade behö-
ver förutsägbarheten också finnas. I 
vårens kalendarium finns många av 
de aktiviteter vi väntar oss av våren. 
Klädinsamling, vägstädning, påsken,  
valborg och första maj-firanden, fri-
tidsgårdar, brännboll, kultur- och för-
eningsaktiviteter – mycket är som van-
ligt, men med inslag av nya ideer. Det 
fina är att vi alla är välkomna till det 
våra föreningar och kyrkan anordnar. 
Vi får komma precis som vi är, i den 
livssituation vi är och som vi mår. Styr-
kan med våra organisationer är att det 
mesta är som vanligt – för vi är många 
som håller uppe och då är det okej att 
alla inte orkar alltid. Det är så vi bygger 
vårt samhälle – tillsammans!

Jag önskar er alla en fin vår tillsam-
mans där vi ser, hjälper och stöttar var-
andra!

Tack för att ni läser det vi skriver. 
Tack alla annonsörer som gör det möj-
ligt för oss att ge ut SOCKENBUDET 
och TACK till alla skribenter och foto-
grafer för allt ni gör!

Anna Roos, ansvarig utgivare 
SOCKENBUDET

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

Grundaren Andreas Eriksson 
Hjorth skriver: Succén från 2018 är 
tillbaka, SommarOpera i Varberg 
återvänder för sin andra upplaga på 
Varbergs Teater. Sommaren 2020 ger 
vi W. A. Mozarts nervkittlande Don 
Giovanni. Opera Warberg är Sveri-
ges nyaste operasatsning, grundat 
och drivet av unga svenska musiker 
som samarbetar med landets främ-
sta unga operasångare. I augusti 
2020 bjuder vi återigen in till opera-
fest och erbjuder möjlighet att se en 

nyproduktion av Mozarts mest drama-
tiska opera skräddarsydd för Varbergs 
Teater framförd på svenska.

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. 

Föreställningen börjar kl 19 och är 
ca tre timmar. Vi åker från Långaryd 
kl 15:30 och kan göra stopp på vägen 
mot Varberg. Vi har tid för att äta något 
innan föreställningen. I pausen erbjuds 
lättare förtäring. 

Pris: 650 kr för buss och operabiljett.

Bussresa till Don Giovanni – fredag 21 augusti 2020

Premiär 12 augusti 14 augusti 15 augusti 

19 augusti 21 augusti 22 augusti 
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Lev din dröm
Text och bild: Ida Karlsson Lalander

Under 2019 tog Hylte kommun 
beslut om att genomföra en Lev Din 
Dröm satsning i samarbete med Fal-
kenbergs kommun. Syftet med Lev 
Din Dröm är att kartlägga antalet 
obebodda fastigheter på landsbyg-
den och därefter uppmana fastig-
hetsägarna att sälja eller hyra ut 
sina tomma hus. I Falkenberg har 
konceptet varit väldigt framgångsrikt 
där runt 30 - 50 tidigare obebodda 
hus har sålts eller hyrts ut. Men det 
finns fortfarande över 140 intressenter 
som gärna vill hitta sitt drömläge på 
landet.

Inventeringen i Hylte kommun 
påbörjades hösten 2019 och i januari 
2020 tillsattes en projektkoordina-
tor. Inventeringen visade att det finns 
nästan 1 000 obebodda hus i Hylte 
kommun. Ett stort antal i en liten 
kommun, om man jämför med Fal-
kenbergs 1300 fastigheter som är 
spritt över en betydligt större yta. De 
fastigheter som visat sig i invente-
ringen är bland annat fritidshus och 
sommarhus, där ett stort antal ägs av 
tyskar och danskar. Det rör sig även 
om fastigheter som har köpts upp för 
arealens skull, för att till exempel utöka 
andelen skogs- eller jordbruksmark till 
sin befintliga fastighet. Många gånger 
medföljer ett hus eller gårdscentrum 
som inte är av intresse för den nya 
ägaren och därav blir ståendes obe-
bott. Inte helt ovanligt är även att ärvda 
släktgårdar står tomma största delen 
om året.

Många gånger finns ett starkt emo-
tionellt band till släktgårdarna. Det 
kan vara hem där flera generationer av 
släkten växt upp, vilket gör gården till 

en historiskt viktig plats för familjen. 
Det är lätt att älska ihjäl sin hembygd 
genom att låta dessa ställen finnas kvar 
i släkten trots att de står obebodda. När 
gamla gårdar och hus står obebodda 
faller samtidigt en del av hembygden, 
eftersom avbefolkning är ett av de 
största problemen som landsbygden 
kämpar mot. För att få behålla både 
den kommersiella och kommunala 
servicen är det viktigt att landsbygden 
fortsätter befolkas. Det finns många 
familjer som står på kö för att finna sitt 
drömläge på landsbygden.

Som tidigare skrivet finns en lista 
över entreprenörer och privatpersoner 
som letar efter sitt drömläge. I sam-
band med att media uppmärksam-
made Lev Din Dröm Hylte så har en 
strid ström av fler intressenter tillkom-
mit på listan. I skrivande stund är det 
över 150 personer och entreprenörer 
som vill flytta ut på landsbygden. För 
att få vara med på listan så har dessa 
personer fått berätta om vilka de är, 
samt om de driver verksamhet eller 
planerar att starta, så vill vi veta vad 
det är för verksamhet. Det gör vi för 
att få en trygghet i att vi verkligen har 
en lista över personer som vill bo och 
verka på landsbygden. Alla människor 
på listan har sina egna drömmar, den 
ena långt från lik den andra.

Det finns någon som drömmer om 
att starta en skogsteater, en annan vill 
pyssla med hantverk medan en tredje 
vill arbeta med djur. En fjärde vill 
byta livsstil och hitta ett stressfriare 
liv. Många vill odla och har tankar 
om självhushållning. Familjer som vill 
ge sina barn en fin uppväxt på lands-
bygden med alla värderingar som det 
innebär. Det kommunen hjälper till 
med i detta fall är att förmedla kontakt 

mellan antingen fastighetsägare och 
mäklare, eller fastighetsägare och vår 
lista av intressenter. Den som bestäm-
mer sig för att sälja eller hyra sin fastig-
het ska känna full trygghet i vem det är 
som flyttar in, och kommunens syfte är 
endast att hjälpa till med att förmedla 
kontakten. Resten av processen sköter 
mäklare, fastighetsägare och intressen-
ter själva.

En vanlig uppfattning är att det kan 
vara krångligt att hyra ut eller stycka av 
en fastighet. Har du frågor eller funde-
ringar kring detta så kan du alltid höra 
av dig till mig, Ida Karlsson Lalander 
projektkoordinator, för hjälp med att 
nå rätt expert på området. Som fast-
ighetsägare kan du alltid prova på att 
hyra ut din fastighet under en begrän-
sad tid för att se hur det känns. Eller 
är du själv sugen på att hitta ditt eget 
drömläge på landet? Hör av dig! Kon-
taktuppgifter hittar du i rutan vid sidan 
om texten. Följ oss gärna på sociala 
medier för att vara uppdaterad med det 
senaste – Lev din dröm FBG på Face-
book och Instagram.

Tillsammans fortsätter vi bygga en 
levande landsbygd i Hylte kommuns 
sköna natur – mellan träd, åkrar och 
vattendrag.

Kontaktuppgifter:
Ida Karlsson Lalander
Projektkoordinator  
Lev Din Dröm Hylte
 
Tel:  
072 96 58 141
Mail:  
ida.karlssonlalander@hylte.se
Besök:  
Företagscenter Storg. 12 Hyltebruk
www.levdindromfbg.se
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BYGDEPROFILEN
Rosa Svedjenborg Larsson
Text: Birgitta Holmén Bilder ur familjelabumet

Rosa är en mycket välkänd person 
i Långaryd. Genom sitt mångåriga 
arbete på Höstro har hon lärt känna 
de flesta Långaryds och Landeryds-
borna. Många sockenbor har mött 
hennes vänliga leende när föräldrar 
eller andra anhöriga har flyttat in på 
hemmet Höstro. Hon har räckt till för 
både tröst och i praktiska frågor. 

   Rosa föddes 1934 i ett lantbru-
karhem i Utterkull, Burseryds socken. 
Hennes pappa dog redan när Rosa var 
fyra år och hennes mamma stod ensam 
med gård och fyra barn mellan 14 och 
4 år. Det gällde att hugga i där hemma 
med alla möjliga sysslor så fort man 
var stor nog att klara av dem.

   Det allra första arbetet utanför 
hemmet var i en firma i Hällabäck 
som bl.a. gjorde dockor. Hela dockan 
var stoppad med träull och tyghuvudet 
syddes med ögon, näsa och mun. Till 
och från arbetet åkte hon med godståg 
som passerade orterna. Nästa arbete 
blev i hushållet hos skohandlare Josef 
Hallgren och hans fru Verna i Små-
landsstenar under ett par år.

Ville ta hand om människor
Men Rosa ville utbilda sig mer och 

började på Värnamo Folkhögskola. 
Därefter tog hon anställning på äldre-
boendet Höstro i Långaryd en vinter, 
men när våren kom fick hon sluta för 
att vara hemma och hjälpa sin mamma 
med gården. Nästa Höst blev det Tra-
nemo äldreboende och Rosa kände att 

det var det här hon ville jobba med, att 
ta hand om människor, men när våren 
kom fick hon sluta för att hjälpa till 
hemma.

   Under den första gången Rosa 
arbetade på Höstro 1955 -56 var Elsa 
Tell föreståndare och Maj-Lis Hallberg 
och Rosa biträde. Alla tre delade på de 
flesta sysslorna. Man frågar sig – hur 
hann dom med? Köket sköttes då av 
Anny Persson. På den tiden hade man 
en sorts tygpåsar som stoppades med 
torv som kisskydd i sängarna. När det 
var dags för byte slängdes påsarna ut 
genom fönstren, ner på backen där 
vaktmästaren Davidsson tog hand om 
dom. Han tömde ut och slängde bort 
torven och kokade sedan påsarna i en 
stor vattengryta och hängde på tork 
inför en ny omgång. Det fungerade bra 
säger Rosa. Torven sög år sig urinen 
väldigt bra och det var inga besvär 
med infektioner. För övrig tvätt fanns 
ett tvättnedkast som gick rakt ner till 
källaren och den stora tvättstugan 
där. Man slapp att bära all smutstvätt 
i trapporna. Där fanns också en stor 
fläkt som torkade tvätten snabbt. På 
den tiden bodde det 24 pensionärer på 
Höstro, 12 på första våning och 12 på 
andra. Ingen hiss, så det blev mycket 
trappspring.

Undersköterska
   1957 – 1961 anställdes Rosa som 

biträde på Hylte sjukstuga där hon fick 
hjälpa till med allt möjligt och lärde sig 

mycket. Bland annat fick hon hjälpa 
till på BB och hon minns fortfarande 
en del som föddes då och som hon 
varit med om att ta emot när de kom 
till världen. Hon sökte sedan och kom 
in på en kurs i Jönköping för att bli 
undersköterska. Efter kursen kom hon 
tillbaka till Hylte sjukstuga och sedan 
vidare till Unnaryds kronikerhem där 
hon var kvar tills sommaren 1964.

Hem, man, barn och lantbruk
   Redan under sin första Höstrotid 

hade Rosa träffat lantbrukaren Sture 
Larsson och förhållandet höll i sig. De 
gifte sig 1964 och fick en lägenhet på 
två rum och kök hos Elisabeth Enkvist 
i Nyarp. Där bodde de när sonen 
Anders föddes i nov. 1964. Rosa fick 
hoppa in som vikarie på Höstro ibland 
och då fick Anders vara hos farmor 
Agda i Skattegård och några gånger 
fick han följa med till Höstro. De gamla 
måste ha sin vård även om det är ont 
om personal. 

   1966 köpte Sture och Rosa villan 
Tallbacken på Långaryds Klockargård 
av lärarinnan Agda Larssons dödsbo 
och där föddes dottern Anna-Lena 
i oktober samma år. Där i villan har 
familjen sedan bott, den ligger bara 
några 100 meter från Höstro. Lant-
bruket bedrevs på Stures familjegård i 
Gassljunga och även med det fick Rosa 
hjälpa till, speciellt med allt pappersar-
bete som följer med en gård.     

Namn: Rosa 
Svedjenborg Larsson
Ålder: 85 år
Bor: Villan Tallbacken, Långaryds 
Klockargård
Familj: Sonen Anders f .1964 och 
bor i Långaryd, dottern Anna-
Lena f. 1966 bor i Bjärred och har 
två döttrar 15 och 13 år gamla 
Utbildning:  Folkskola, 
folkhögskola, 
undersköterskeutbildning och 
många kurser
Yrke: Undersköterska och 
föreståndare på Höstro, numera 
pensionär 
Intressen: Föreningslivet här, 
Kyrkans verksamhet, resor, teater, 
opera och konst

Fortsätter på nästa sida.

Rosa tillsammans med maken Sture och de två barnbarnen Ellen och Kajsa
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Mer utbildning
   När barnen växt till sig blev det 

ny anställning på Höstro. Under denna 
anställningstiden var Rosa och Astrid 
Svensson på utbildningskurs i Sigtuna 
under en vecka och ett par veckor i 
Osby. De gick också någon veckokurs 
och några kortare kurser på Katrine-
bergs Folkhögskola. Det tillkom hela 
tiden nya bestämmelser och vårdfor-
mer som man var tvungen att känna 
till. Astrid var då föreståndare för 
Höstro och Rosa var biträdande före-
ståndare.

   Det blev så småningom ny brand-
chef i kommunen och bland det första 
han gjorde var att syna ner andra 
våning på Höstro. Ingen boende som 
inte själv kunde ta sig ner för trapporna 
fick bo på andra våning och Höstro 
stod därmed inför nedläggningshot. 

Nedläggningshot och seger 
Det var ett hårt slag mot bygden, 

personalen och pensionärerna. Men 
hela bygden ställde upp och begärde 
renovering och nybygge av hemmet. 
Det blev en hård kamp på fullmäktige-
möten och andra möten i bygden och 
bland de främsta på ballustraden stod 
Rosa. Bygdens folk vann kampen och 
en utredning kring hur det nya Höstro 
skulle bli startades. I byggnadskom-
mittèn blev Rosa invald som represen-
tant för de anställda. Hon delade då 
uppgiften som föreståndare med Airi 
Pettersson. En studieresa till Lund och 
ett äldreboende där gav god inspira-
tion. 

   Det blev oändligt med möten, men 
till slut stod det nya Höstro klart. Rosa 
var med och tog det första spadtaget 
till den nya byggnaden. Nu finns där 
16 fina rum, med egen toalett, badrum 

och ett litet pentry. Den gamla byggna-
den är fortfarande hemmets framsida 
och där har inrättats trivsam matsal, 
kök och sammanträdesrum. På andra 
våning finns terapilokaler, rum för hår-
vård och fotvård samt personalutrym-
men och dit finns det numera hiss så 
alla kan vara med.  

   Så blev det omorganisationer, alla 
som arbetade på Höstro skulle ut i 
hemtjänsten och hemtjänstpersonalen 
skulle in på Höstro. Samtliga skulle 
kunna arbeta med alla arbetsuppgifter. 
Det blev behovsbedömning för intag-
ning, för färdtjänst, hemtjänst och 
larm. För Rosa massor med telefon- 
och pappersarbete. En sköterska kom 
någon dag i veckan och fördelade med-
icin. De första pensionärslägenheterna 
byggdes. De har larm till Höstro dit 
personalen får skynda när det larmas. 
När det så blev bestämt att all personal 
skulle arbeta 100 % så tyckte Rosa att 
det orkar hon inte med och tog beslutet 
att gå i pension.

Pensionär
   Rosa slutade sin tjänst på 75 % 

1995, med löfte om att hoppa in som 
vikarie vid behov. Det har hon också 
fått göra, men de många årens slit har 
satt sina spår i kroppen. Sedan pensio-
nen har hon skött om sin familj och 
sitt hem. Hon älskar att resa och se sig 
om. Förra året reste hon till Wien och 
nyss var hon i Stockholm tillsammans 
med Anna-Lena för att bland annat se 
teater. Hon åker ofta till Bjärred för att 
hälsa på dotter och barnbarn och gläds 
med barnbarnen som båda är duktiga 
basketspelare och åker på turneringar 
i Sverige och Norden. Hennes make 
Sture slutade sina dagar i oktober 2014, 
men sonen Anders kommer hem så 
gott som varje dag för att se till Rosa 
och han sköter om hus och trädgård. 
Till Höstro går hon ofta för att deltaga i 
olika aktiviteter och underhållning.

Fortsättning från föregående sida

Rosa

Rosa med barn och barnbarn i Wien för att fira Rosas 85-årsdag

Rosa tillsammans med barnbarnen Kajsa och Ellen.
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FÖRETAGSPROFILEN
ST-EL AB
Text och bild:  Jens Bøgglid

Vad är nu detta? Har vi fått ett nytt 
företag i socknen? Nej och ja. Den 1 
april 2019 överlät Kjell Axelsson sin 
firma, som han drivit i nästan 40 år, 
till sina två anställda Simon Lund-
ström och Thor-Erik Chavez Nielsen.

Erfarna medarbetare
   Båda har jobbat hos Axelssons El 

i hans verksamhet fem respektive tio 
år, så de är väl förberedda och gene-
rationsbytet har varit planerat länge. 
Axelsson har önskat att just hans med-
arbetare skulle vilja ta vid, i förviss-
ning om att firman och dess kunder då 
skulle vara i goda händer.

   Med andra ord är det K. Axelssons 
El AB i Nissaryd som nu fortsätter som 
ST-EL AB och än en liten tid är det 
Axelsson själv som innehar auktorisa-
tionen. Simon tar sin ”examen” nu till 
våren och Thor-Erik är på väg. Det är 
alltså ett smidigt generationsbyte som 
alla vi kunder inte behöver oroa oss för.

Ekonomisk satsning
Det är naturligtvis en satsning, dels 

att lämna ifrån sig ett livsverk och dels 
att gå in i en väletablerad verksamhet. 
Nu är SOCKENBUDET ju inte Dagens 
Industri eller liknande tidning, så en 
massa siffror med omsättning, aktie-
kurs o.s.v. skall inte här redovisas, men 
det är klart att där är ekonomi i denna 
överlåtelse. Det rör sig inte bara om 
lagerhållningar, verktyg, fordon och 
liknande, utan i hög grad om det som 
med ett engelskt ord kallas ”good will” 
det vill säga det förtroende och det 

goda ryktet firman har hos sina gamla 
kunder. De vet att firman kan lösa sina 
uppgifter både när det rör sig om en 
gammal telefon som inte funkar och 
om kraft och värme i en större indu-
stri- eller lantbruksanläggning eller 
kanske solceller på taket.

   Behöver man ny diskmaskin, kyl-
skåp eller annan vitvara så fixar ST-EL 
AB också det installerat och klart. 
Good will har ett pris och en fördel 
för alla gamla kunder är att Simon och 
Thor-Erik redan vet var strömmen 
kommer in i alla hus och var propp-
skåpen sitter. För övrigt kan de också 
fixa TV, paraboler och larmsystem 
när det behövs. Axelsson säger att det 
vet de mera om än han. Ju mera el vi 
får in i vår vardag, ju större krav ställs 
det på elektrikerns mångsidiga utbild-
ning som ständigt måste uppdateras. 

Sedan är det ju också administration 
och räkenskap som kräver mycket 
tid. Simon tar i nuläget hand om det. 
Thor-Erik har två barn med sin sambo 
så han har att göra på hemmafronten 
också.

Långaryd med omnejd
   Det är Långaryd där Axelsson bör-

jade för fyrtio år sedan som fortfarande 
är utgångspunkten för verksamheten, 
men omnejden är stor, både Halland 
och en stor del av Småland kan räknas 
in. Simon kan nås på tel. 073 539 68 36 
och Thor-Erik på 073 849 89 48.

   Vi kan bara önska de två nya 
företagarna lycka till och säga att alla 
gamla kunder kan vara trygga inför 
den framtid K. Axelsson har ordnat. 
Elen kommer fortfarande fram där den 
behövs.

BERTIL MINNS
Text: Bertil Holmén

Gunnar Carlsson Klockargård 
berättar om när de övergått till trak-
tordrift. De kunde då inte köra med 
traktorn uppför bryggan till andra 
våningen på lagårn. De drog upp lassen 
med en wire kopplad i dragstången 
på vagnen och upp genom ett block i 
bortre väggen på logen och sedan ut 
till traktorn på gården. Gunnars far 
Karl-Enard gick och styrde vagnen i 
dragstången medan Gunnar drog upp 

lasset med traktorn. Hjälpekarlarna 
Lennart Fredlund och Folke Fredriks-
son stod intill och pratade. Detta såg 
barnmorskan Ester Gustavsson från 
sitt hus, men såg inte att Gunnar drog 
upp lasset med traktorn. Hon kom 
dit och skällde på Lennart och Folke.  
 
– Här bara står ni och kan inte hjälpa 
till, så han den gamle får dra upp lasset 
själv.
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Marcus och Viktoria Gustavsson 
har precis kommit hem från priscere-
monin i Stockholm när jag pratar med 
dem. Priset anordnas av köttproducent 
HKScan som varje år utser en vinnare 
i kategorierna Djurtransport, Gris, 
Nöt och Lamm som Långaryds Lamm 
arbetar med. I varje kategori nomine-
rades tre gårdar. Det fanns möjlighet 
att rösta på nätet och sedan i januari 
kom beskedet att de hade vunnit.

Redan i somras hörde de att de var 
nominerade. De fick då planera lam-
ningen så att de hade möjlighet att 
åka till Stockholm den helgen i slutet 
av januari om de skulle vinna. Så en 
första omgång lamm kom i januari och 
andra omgången fick vänta tills början 
av februari. De fick åka tåg till Stock-
holm, äta lunch med vinnarna i de 
andra kategorierna. Sen bytte de om på 
hotellet för på kvällen fanns det kläd-

Paula Engström berättar att hon var 
lite misstänksam första gångerna hon 
fick mejl om att hon hade vunnit. Man 
får ju så många konstiga meddelanden 
nuförtiden. Men detta visade sig vara 
något riktigt! Det finns en ny restau-
rangguide på nätet, som heter Eatie. 
Den här restaurangguiden har inga 
egna recensenter, det enda de gör är att 
sammanställa alla bedömningar som 
görs på alla olika sajter på nätet som 
facebook och google. Det betyder att 
de på så sätt får reda på väldigt många 
bedömningar per restaurang. Det görs 
en lista på de bästa restaurangerna. De 
som hade över 9,5 av 10 i betyg fick en 
dekal som de kunde sätta upp i restau-
rangen. Mammas kom på plats 61 av 
alla restauranger i hela Sverige!

Eatie restaurangguiden är ursprung-
ligen dansk och det hittar redan många 
danskar till Mammas, nu kanske det 
blir ännu fler. Matgästerna på Mammas 
ökar för varje år och det lär ju inte sluta 
öka nu! Paula själv är mycket ödmjuk 
inför priset, hon är ju ingen stjärn-
kock men kommer själv fram till att 

SOCKENBUDET gratulerar Långaryds Lamm
Text och bild: Iris van der Kruijssen 

kod. Efter champagnen fick de diplom, 
blommor och presenter och fick de 
veta varför de hade vunnit. HKScan 
anser att: ¨Marcus och Viktoria är 
skickliga producenter och förgångare 
i uppfödningen av pälslamm. Paret 
har kommit långt i sitt arbete med att 
lyckas med en bra tillväxt av lamm på 
bete. Gården har en genomtänkt betes-
plan med rotationsbete. Under 2019 
byggdes fårstallet ut och takräls instal-
lerades för att förbättra utfodringen 
inne på stall.¨ Efter fotografering åkte 
de ångbåt i Skärgården och hölls det 
tacktal. 

Helgen är ett fint minne men priset 
betyder mer för Viktoria och Marcus. 
Det är ett kvitto på att de har gjort ett 
bra jobb med all tid som de har lagt 
ner på lammuppfödningen. Det är en 
uppmuntring att fortsatt driva arbetet 
framåt.

SOCKENBUDET gratulerar Mammas Mat
Text och bild: Iris van der Kruijssen 

hon lagar den maten som de flesta av 
oss gillar mycket. Miljön man äter i är 
dessutom ren och snygg personalen 
trevlig och köket är öppet så man ser 
var maten kommer ifrån. 

Hylte kommun har också uppmärk-
sammat priset och gratulerat Mammas 
med blommor och presenter och det 
kan vi från Sockenbudet bara bekräfta 
är välförtjänt. Ett pris som baseras på 
betyg av besökare är ett övertydligt 
tecken på att en Mamma som följde sin 
dröm och började en restaurang gjorde 
mer än rätt!
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Namn:
Sanne Napjus, tidigare Rumpunen. 
24 år, KBT terapeut, jobbar just nu på 
Coop Hylte.

Daniel Mortensen, 25 år, produktions-
tekniker på Gnotec Sweden.

Barn:
Väntar en pojke i April 

Djur: 
Lord Nelson, 4 år, hund
King Nimbus, 2.5 år., hund

Huset köpte vi oktober 2019, renoverat 
sedan dess, flyttar in i januari 2020 då 
hela nedervåningen i princip är färdig 
renoverad. 

Flyttat hit från: 
Sanne är född i Holland men flyt-
tade hit vid ungefär 1,5 årsåldern med 
familjen och har bott med familjen 
på Karlsro i Långaryd och sen i Gas-
sljunga, Norra Nyhem med sambon. 

Daniel är uppvuxen i Hyltebruk, flyt-
tade till Sanne i Gassljunga. 

Varför Långaryd? 
Långaryd har alltid varit mitt hem, och 
vi båda trivs som bäst på landet. Det 
har alltid varit en självklarhet att vi 
ville hitta ett hus på landet, att det blev 
Långaryd är pricken över i:et, Långa-
ryd har alltid varit först på önskelistan. 
En mysig by, lugnt och skönt, nära till 
familjen, utanför samhället men har 
ändå nära till det mesta. Det är här vi 
kommer till ro. 

Nyinflyttade i Långaryd Världens släktbygd
Text/intervju: Magdalena Öhlander Bilder: Privat ur fotoalbum

Intressant om hur vi hittade 
hit:
Vi hade sett annonsen på Hemnet 
och efter första besöket så var Sanne 
helt fäst och såg hur bra det kunde bli. 
Daniel var inte lika övertygad efter 
första gången men efter en kort betän-
ketid blev han mer och mer kär i huset 
och såg potentialen och charmen, 

huset är ju faktiskt från 1909, charmen 
är fantastisk! 

Våra planer med huset: 
Det är här vi vill utöka vår familj och 
skapa ett hem för många år framöver. 

Bilden är tagen oktober 2019. Dagen då vi fick nycklarna.

Ett stort och varmt tack
till Jens Bøggild, Bertil Holmén 
och Bjarne Gunnarsson som 
rensat upp och kört bort fyra 
fulla traktorlass med bräder och 
massor av gammalt skräp från 
uthuset bredvid Tiondeboden 
vid Långaryds Prästgård.

// Långaryds hembygdsförening

Stort tack
till alla som bidrog på 
olika vis till det fantastiska 
resultatet på 36 000 kr i 
samband med Cancergala i 
Långaryd den 18/1!  
 
Tillsammans gör vi skillnad! 
 
// Långaryds församling

Nu planerar vi för 
nummer 33 av 

SOCKENBUDET!

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

nummer av SOCKENBUDET behöver 
vi ditt material senast 15 april. 

Maila till sockenbudet@langaryd.nu
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Släktkrönikan
Text: Lennart Åhrén CDB GAD A:4  Bilder: Ur släktalbumet

Från gatpojke i Etiopien till specialistsjuksköterska i Sverige. Del 4

Här följer sista delen av berättelsen 
om Getu Serechè. En liten pojke som 
levde som tiggare på gatorna i Dessie 
och Addis Abeba i Etiopien -  och vars 
liv vi fått följa i SOCKENBUDET n:r 
29, 30 och 31. Under sin tid som gatu-
barn kallade han sig Mersha Teferra 
vilket fick följa med ända tills han blev 
vuxen. Med hjälp av lite tur, vänliga 
människor och egen stark vilja arbetar 
han numera som specialistsjuksköter-
ska i Uppsala. Här är vi framme vid 
hans ankomst till Sverige.

Margaretas föräldrar tog emot oss 
med stora famnen i Malmö. Vi satt 
länge och berättade om vår långa bil-
resa hem. Men svärmor Elisabeth hade 
också en berättelse:

Min sekreterare i Addis Abeba var 
gift med en tjänsteman på Ethiopian 
Airlines och dom hade passat på att 
resa till Sverige. Med stopp i Malmö och 
övernattning hos Göran och Elisabeth. 
På morgonen var svärmors stora pelar-
gonior i sovrumsfönstret effektfullt 
dekorerade med – Emebeths trosor – 
precis som man gör med kläder som 
skall torka på buskarna efter tvättning i 
ett vattendrag i Etiopien -.

Dags för skolgång 
Getu – eller Mersha som han då 

kallades – ställdes naturligtvis inför 
olika prövningar när vi hade landat 
i Malmö. Men han tycktes bemästra 
dem bra. Vi kom hem i slutet av juli 
månad och höstterminens start var 
inte långt borta. Han började 1969 i 
klass 6 i Husie skola i Malmö, där han 
gick ett år.

Efter att vi flyttat till Lund var det 
dags för Videdalsskolan. Men bara en 
termin, för jag hade fått ett uppdrag att 
leda ett hotellbygge i Gambia – turis-
men var på väg in där – och det gjorde 
att Mersha i två år med framgång full-
följde sin skolgång via Hermods korre-
spondensinstitut i Malmö.

Efter hemkomst från Gambia och ett 
par år i skolan i Lund flyttade Mersha 
upp till Järpen i Jämtland och det så 
kallade skidgymnasiet som fanns där. 
Det var även en Hermods korrespon-

densskola. Mersha fick där läsa om alla 
de treåriga gymnasiekurserna, vilket 
han avverkade på sex månader. Bra 
jobbat!

Vården och Militärtjänst  
  I januari 1976 flyttade han till Upp-

sala för att börja studera till agronom, 
men antagningsnämnden hade på 
något sätt ”förskingrat” ansöknings-
handlingarna. Det var en besviken 
Mersha som ringde mig då och bad om 
råd. Efter en diskussion om ämnesval 
och arbetsmarknad kom vi fram till att 
med ”ena foten i Afrika och den andra 
i Sverige” var nog vården att rekom-
mendera. Då skulle han vara lämplig 
för arbete i flera länder. Så blev det och 
det har han aldrig ångrat.

  Han började studierna som under-
sköterska i Uppsala och arbetade som 
biträde, dels inom äldreomsorgen och 
dels på Akademiska Sjukhuset. När 
han var färdig var det dags för mili-
tärtjänst – under arton månader. Den 
gjorde han vid Marinen i Karlskrona. 
Det inkluderade även en ”världsom-
segling” med Älvsnabben, ett mycket 
känt militärt fartyg, som det var en ära 
att få borda. Mersha var den förste fär-
gade ombord i Flottans trehundraåriga 
historia och med bästa vitsord och 
betyg mönstrade han av och började 
jobba som undersköterska.

Studier till 
Specialistsjuksköterska

  I januari 1981 började han ”läsa 
vidare” till sjuksköterska vid Huddinge 
sjukhus i Stockholm och utexamine-
rades i juni 1982, samtidigt som hans 
maka födde dottern Gennet. Dubbel 
lycka!

  På hösten samma år flyttade famil-
jen till Hammerfest i Norge, på grund 
av bl.a. betydligt bättre lön och andra 
villkor. Under sin tid i Norge lycka-
des han få tillbaka det namn som hans 
mamma en gång gett honom Getu 
Serechè. Efter diverse påbyggnads-
kurser vid Mälardalens Högskola blev 
han 1995 specialistsjuksköterska med 
inriktning på medicinsk vård, anestesi 
och intensivsjukvård.

  Getus arbetsområde omfattade 
huvudsakligen Sverige och Norge, 
men efter att ha blivit ”head-hunted” 
(personligen kontaktad av en interna-
tionell rekryterare) åkte han till Saudi-
Arabien 2004, där han var kvar i nio år 
och arbetade under saudiska hälsomi-
nisteriet med huvudsakligen anestesi 
och barnanestesi.

  I dag är Getu verksam inom Aka-
demiska Sjukhuset i Uppsala. Han 
uttrycker ibland sin tacksamhet för 
vad vi, Margareta och jag, har gjort 
för honom. Senast vid besök i Lund i 
våras, och påminner om de äventyr 
som vi tillsammans fick uppleva under 
resan hem till Sverige.

Ja, här slutar vi artikelserien om 
Getu. Han jobbar vidare med sitt vär-
defulla arbete i Uppsala och vi tackar 
Lennart för att vi har fått en inblick i 
hur det är att leva och verka i en annan 
hembygd.

Nu söker vi någon annan Långa-
rydssläkting som vill berätta om sitt 
eller någon annan ättlings liv eller 
verksamhet. Det är bara att kontakta 
redaktionen så hjälps vi åt.
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Tågdagar med jubileumsprofil
Text: Redaktionen

Fortsätter på nästa sida.

Tågdagarna 2020 hålls den 5-6 sep-
tember och får jubileumsprofil, i syn-
nerhet på lördagskvällen.

– Tanken är att då köra ett spe-
ciellt jubileumståg från Landeryd 
till Halmstad och vidare söderut på 
Västkustbanan till Ängelholm. Efter 
ett uppehåll där går tåget tillbaka till 
Landeryd samma väg, säger Per-
Yngve Bengtsson, ordförande i Fören-
ingen Landeryds Järnvägsmuseum, 
LJM.

Jubileumståget med inbjudna gäster, 
LJM-medlemmar och intresserad all-
mänhet är tänkt att markera att Tågda-
garna denna gång arrangeras för 10:e 
året.  

– Tåget i 1960-talsstandard, med 
restaurang- och klubbvagnar, kommer 
att dras av veterandieselloket f d SJ 
T43 235. Maskinen har ett förflutet 
på Halmstad-Nässjö-banan vilket ger 
en extra dimension till jubileumstå-
get, vilket också är ägnat att påminna 
om att HNJ-banan är en viktig del 
av det svenska järnvägsnätet där det 
sedan flera år görs stora investeringar. 
Ett uppmärksammat exempel är ju 
tunneln genom Hallandsås som jubi-
leumståget kommer att passera två 
gånger, säger Per-Yngve Bengtsson.

– Att vi kan använda T43-loket 
under Tågdagarna beror på ett erbju-
dande från Järnvägsmuseet i Gävle i 

vars fordonssamling det ingår. Museet 
är numera en del av Statens maritima 
och transporthistoriska museer. Loket 
drog bl a de snälltåg med direkta sitt-
vagnar till och från Stockholm som 
gick på HNJ åren 1968-1972. Snälltå-
gen och privatbanetidens snabbvagnar 
står för den högsta resandekomforten 
som hittills erbjudits på linjen.

Särskild biljett
En särskild jubileumsbiljett kommer 

att gälla för resa med jubileumståget 
som stannar för på- och avstigning 
vid mellanstationerna, inklusive längs 
Västkustbanan. Biljetter kommer att 
kunna köpas på Tågdagarnas ordinarie 
säljställen, samt ombord på jubileums-
tåget. Ingen förbokning av platser eller 

biljetter erfordras, det är bara att möta 
upp inför avgång.

– Vi hoppas på god tillströmning av 
passagerare till detta mycket speciella 
tåg med många vagnar och där man 
kommer att kunna äta och dricka gott 
ombord och umgås med likasinnade 
från när och fjärran, förklarar Per-
Yngve Bengtsson. 

Gratis Krösatåg
I övrigt kommer Tågdagarna 2020 

att ha liknande trafikupplägg som 
de senaste årens evenemang, d v s 
ång- och dieselloksdragna veteran-
tåg Landeryd-Smålandsstenar, Lan-
deryd-Kinnared-Torup och Torup-
Rydöbruk-Hyltebruk. På sistnämnda 
sträcka utgörs dock flertalet tåg av räls-
bussar. HNJ ångvagn kommer att tuffa 
på bangården i Landeryd under icke 
tågtid och erbjuda ”kungligt resande” 
i litet format.  Som bekant har kung 
Oscar II åkt med ångvagnen, ett av 
landets äldsta ännu driftdugliga järn-
vägsfordon. Tåg- och ångvagnstrafiken 
utförs av Nässjö Järnvägsmuseum.

Hallandstrafiken kör som de senaste 
två åren ett extra gratis Krösatåg Halm-
stad-Landeryd och åter både på lörda-
gen och söndagen. Under dagen kan 
tågsättet studeras närmare i Landeryd 
under sakkunnig ledning av tågperso-
nalen. I och intill tåget erbjuder HLT-
personal olika aktiviteter och informa-
tion om möjligheterna till kollektivt, 
hållbart resande i Region Halland.

– Dessa Krösatåg har varit en klar 
succé och det är glädjande att samar-

TÅGDAGARNA I LANDERYD 
5-6 SEPTEMBER 2020 

TORUP

KINNARED

LANDERYD SMÅLANDSSTENAR

HYLTEBRUK RYDÖBRUK

Välkommen 2020!

10-års jubileum

SJ-loket T43 235 med normalgodståg mot Halmstad i Landeryd den 14 augusti 
1974. Det är detta lok som ska dra det planerade jubileumståget under Tågda-
garna. Foto: Bengt Spade
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Fortsättning från föregående sida

Tågsläpp i Landeryds lokstall
Text: Redaktionen

Söndagen den 26 april kl 10-16 är 
det Tågsläpp i Landeryd. Landeryds 
Järnvägsmuseum bjuder då in till öppet 
hus i lokstallet – och gratis kaffe! Till 
fikat kan man ta del av utställningen 
av ång- och diesellok, rälsbussar, spår-
maskiner och vagnar, bl a den täckta, 
mer än hundraåriga godsvagnen HNJ 
G 861 som nu renoveras i lokstallet. 
Besökarna kan dessutom prova på 
dressincykling, gå en tipspromenad 

med fina priser, köpa böcker m m.
Museiföreningen pekar på möjlig-

heten att ta Krösatåget till Landeryds 
station med bara en kort promenadväg 
till lokstallet och järnvägsmuseet. Tåg-
tider finns på www.hlt.se.

betet med HLT går vidare.  Vi hoppas 
att framgången med dessa tåg kan sti-
mulera Jönköpings Länstrafik, JLT, att 
satsa på något liknande, t ex gratis Krö-
satåg Värnamo-Smålandsstenar med 
anslutning där till vändande veteran-
tåg, säger Per-Yngve Bengtsson.  

Bussar från Unnaryd
Tågdagarnas järnvägstrafik kom-

pletteras som vanligt med täta turer 
med veteranbussar på sträckorna 
Landeryd-Hyltebruk och Landeryd-
Broaryd-Burseryd. Den senare linjen 
kommer enligt planerna för i år att 
sträckas ut till Unnaryd vid några till-
fällen.

– Vi ser Tågdagarna som en mani-
festation av bygden för bygden. Då är 
det naturligt att samtliga av kommu-
nens större orter ingår i konceptet och 
att deras invånare känner sig berörda. 
Dessutom är det en fördel om fler 
besökare kan åka kollektivt till Tågda-
garna, fortsätter LJM:s ordförande.

Veteranbussarna körs av Magnus & 
Andreas Knutsson, Jönköping.

Kulturupplevelser
I Landeryds stationshus finns möj-

ligheten att på nytt ta del av Bengt 
Spades 1960-talsfotografier från 
Landeryds station, senast visade i 
en utställning på biblioteket i Hylte-
bruk. Stationshuset och Tågdagarna 
kommer också att erbjuda ytterligare 
kulturupplevelser, däribland presen-
tationsdelen av ett konstnärsresidens 
i Hylte kommun med Art Inside Out, 
ett nomadiskt institutionssamarbete 
mellan Region Halland och hallands-
kommunerna. Tre konstnärer har då 
sedan i mars 2020 arbetat med tema-

tiken ”Platsen mellan människor” där 
avsikten är att undersöka vad berättel-
ser, lögner och skrönor betyder för en 
plats och människorna där. 

Öppet lokstall
Som vanligt gäller också att det är 

öppet hus i Landeryds lokstall under 
båda eventdagarna. Där kan man bl 
a studera den pågående renoveringen 
av en drygt hundraårig HNJ-godsvagn 
och museiföreningens båda ånglok.

– Gångvägen mellan stationshuset 
och lokstallet ingår i den uppskyltade 
”järnvägshistoriska promenadslinga” 
som förhoppningsvis står helt klar till 
Tågdagarna. De informationsskyltar 
som Trafikverket bidrar med i projektet 

trafikverket.se

Landeryds stationshus

Landeryd är klassat som riksintresse för kulturmiljövården med motiveringen  
”Stationssamhälle vid mindre knutpunkt som speglar järnvägarnas stora  
betydelse för landsbygdens utveckling kring sekelskiftet 1900.” 

Landeryds stationshus ingår sedan 2018 i det statliga byggnadsminnet  
Landeryds station och har tillsammans med närliggande järnvägsbyggnader  
ett högt kulturhistoriskt värde.

Järnvägslinjen Halmstad-Värnamo öppnades 1877 med en enklare hållplats.  
1886 uppfördes ett mindre stationshus som 1906 byggdes ut i samband med  
tillkomsten av Västra Centralbanan. Runt stationen i Landeryd växte ett  
stationssamhälle fram med butiker, hotell och ny villabebyggelse.

Landeryds station blev en knutpunkt med lastning och rangering av godsvagnar, 
tågbyte för resenärer och lokstation för service och underhåll av ånglok. Som mest 
sysselsatte järnvägen cirka 250 personer i Landeryd. 

Genom åren har mindre ombyggnationer och renoveringar gjorts. 2018-2019  
genomgick stationshuset en antikvarisk renovering varmed byggnaden återfick i 
stort samma utseende som den hade vid förstatligandet av Halmstad-Nässjö  
Järnvägar 1945. 

Landeryds stationshus 1969. Snälltåg 283 mot Halmstad möter 
rälsbusståg mot Nässjö. Foto: Bengt Spade

och som täcker det statliga byggnads-
minnet (stationshuset, godsmagasinet 
och dressinboden) är på plats sedan i 
vintras. Under våren och försommaren 
ska vi komplettera slingan med skyltar 
vid lokstallet och vändskivan, våghuset 
och de kvarvarande personalbostäder 
som HNJ-bolaget uppförde, säger Per-
Yngve Bengtsson.

Många kringaktiviteter
Landeryds Samhällsförening och 

GoIF planerar som tidigare för en lång 
rad kringaktiviteter för alla åldrar i 
Landeryd. Utbudet rymmer så här 
långt bl a dragkampstävling, hästskjut-
sar, veteranbilar och ett evenemangstält 
med mat och dryck. I Kinnared rustar 
man också för sedvanliga aktiviteter 
som teater och spelmansstämma och 
i Torup hålls den traditionella höst-
marknaden under lördagen. Lördagen 
bjuder också på hög aktivitet i Små-
landsstenar och Hyltebruk, där fjol-
årets senarelagda Sommarfest blev en 
stor succé tillsammans med ånglokståg 
och invigningen av skateparken.

– Tågdagarna bygger på ett inten-
sivt, stimulerande nätverkande mellan 
många besjälade parter. ¬Men det är 
mycket som ska gå i lås och det ska 
understrykas att det hittills sagda är 
nuvarande planer (i mitten av februari, 
red:s anm). Mycket kan hända som 
kräver justeringar i det tänkta pro-
grammet. Detaljerad information om 
Tågdagarna 2020 publiceras succes-
sivt på www.tagdagarna.se, säger Per-
Yngve Bengtsson som avslutningsvis 
välkomnar alla LJM-medlemmar och 
övriga intresserade till föreningens års-
möte i Landeryds församlingshem den 
21 mars kl 10.00. 

Färdigställandet av den ”järnvägshis-
toriska promenadslingan” i Landeryd 
pågår. Trafikverkets skyltar för det 
statliga byggnadsminnet, bl a sta-
tionshuset, finns redan på plats. Bild: 
Trafikverket
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PERSONER VI MINNS 
Barnmorskan Ester Gustafsson
Text: Birgitta Holmén Bild: Ur familjealbumet   

Fortsätter på nästa sida.

Ester Maria Gustafsson var född 
på Sjöbo, ett torp under Långaryds 
Prästgård den 20 juli 1889. Hon var 
dotter till torparen och kyrkvaktmäs-
taren Gustaf Gunnesson och hans 
hustru Clara Johannesdotter och 
föddes som nummer sju i en syskon-
skara på åtta barn, varav en son dog 
som barn.

Vid 15 års ålder anställdes hon på 
Charlottenlund, Gassljunga som hjälp 
i hushållet mm. Hon slutade där den 
30 april 1906 med goda vitsord. Nästa 
anställning varade ett år mellan 24 
april 1906 till 24 april 1907, då hos en 
komminister i Linnered. Även där fick 
hon mycket fint betyg för synnerligen 
gott uppförande och särskild skicklig-
het i hushållsgöromål.

Utbildning till barnmorska
Så följde ett år med hushållsarbete 

i Göteborg, även det med gott betyg. 
Men Ester ville mer än att arbeta i 
hushåll. Hon vandrade och liftade 
med hästskjutsar till Stockholm och 
mellan den 15 juli 1908 – 18 decem-
ber 1910 genomgick hon en kurs i den 
allmänna förlossningskonsten. Hon 
examinerades den 20 december 1911 
och fick legitimation som barnmor-
ska två dagar senare. Därefter följde 
undervisning i skyddskoppsympning 
och instrumental förlossningskonst 
som hon var klar med i mars 1912. 
Under denna tid arbetade hon också 
som biträdande barnmorska vid Stock-
holms barnbördshus

Esters första arbete som barnmor-
ska blev ett vikariat på barnbörds-
avdelningen Malmö Allmänna sjuk-
hus mellan maj och september 1912. 

Därefter blev hon anställd som barn-
morska i Gunnarps socken mellan 14 
februari 1913 – 1 december 1914.

Mellan december 1914 och decem-
ber 1920 var hon sedan stadsbarn-
morska i Sölvesborg för att därefter 
bli utsedd till distriktsbarnmorska i 
Sölvesborg. Under denna tid genom-
gick hon en repetitionskurs i Malmö 
i november 1924. Ester tog körkort 
redan 1926. I Sölvesborg stannade hon 
sedan till och med januari 1931 då hon 
sökte sig hemåt till sin födelsebygd. I 
betyget skriver stadsläkaren Stern -  
”att hon på ett synnerligen utmärkt sätt 
skött sin plats”. 

Året innan hon flyttade åter till 
hembygden skänkte hon en mycket 
fin 10 meter lång duk till altarrunden 
i Långaryds kyrka, vilken hon sytt och 
broderat. 

Tillbaka till hembygden
Den 1 februari 1931 anställdes hon 

som distriktsbarnmorska i Färgaryds 
och Femsjö kommuner i Hylte distrikt 
där hon var kvar till sin pension 1956. 
Lönen i början var 450 kr. kontant om 
året, fri bostad om ett rum och kök, fri 
telefon och 100 kr. till förbrukningsar-
tiklar.

Ester bosatte sig i Hyltebruk och 
bodde på några olika platser inom 
samhället. Först i ett av brukets tjänste-
boställe i första ”Nittebobacken”. Sedan 
flyttade hon till en lägenhet på andra 
våning till Hagmans bageri, i backen 
vid torget. I sin lägenhet tog emot 
mödrar som skulle föda och för annan 
rådgivning. Där förlöste hon bland 
andra sin brorsons hustru Viola när 
sonen Håkan kom till världen 1942. 
Detta år hjälpte hon också Birgitta 
Thorsson i Hyltebruk till världen.

Sträng med godhjärtad   
Hon var en företagsam kvinna och 

lät bygga en villa på Storgatan 1. Där 
bodde hon sedan bara tills hon cirka 
1944 byggde huset Soltäppan på Lång-
aryd Klockargårds marker och flyttade 
hem till sin födelseförsamling.

För att ta sig fram till sina skydds-
lingar skaffade hon en cykel med 

pakethållare både fram och bak där 
hon kunde lasta sina båda stora ”barn-
morskeväskor”, en med instrument 
och andra grejor och en med fettvadd, 
bomull och på senare tid cellstoff. Hon 
hade stark vilja och betraktades som 
ganska sträng, men godhjärtad.

   Ester var ganska kraftigt byggd och 
hade stora bröst vilka hon tyckte bara 
hindrade henne i hennes arbete. För att 
på bästa sätt kunna hjälpa de födande 
kvinnorna lät hon operera bort brös-
ten, vilket visar hennes stora omsorg 
om sina patienter. Hon har berättat att 
hon har hjälpt över 3000 små bebisar 
till världen. Ett stort tackbrev med 
guldskrift från 44 kvinnor i trakten 
vittnar om den stora tacksamhet som 
många kvinnor kände, för att hon alltid 
ställde upp med stor omsorg.

Bland grannar och vänner i Långa-
ryd var hon omtyckt. Hon ställde alltid 
upp när något krånglade. Hon styrde 
och ställde när hon tyckte något var 
fel, men alltid rakt och ärligt. Även 
om Ester var sträng och bestämd vann 
hon människornas vänskap och akt-
ning. Hon var rättvis och ville inte att 
någon skulle bli förbigången. I god tid 
skrev hon sitt testamente för att hennes 
kvarlåtenskap inte skulle ställa till med 
ovänskap i släkten efter hennes bort-
gång. Trots att hon inte hade några 

Esters föräldrar Ester, fotot taget 1944
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Fortsättning från föregående sida

Johanna Ljungberg var född Roth 
på Rotabo soldattorp i Unnaryd den 1 
februari 1827. Hon gifte sig med Jonas 
Ljungberg f. 12 juli 1818 i Annerstad. 
De kom från Unnaryd till Långaryd 
1866 och bosatte sig i lägenheten Hög-
akull under Höljeryd. Tillsammans 
fick de sju barn varav tre dog som barn.

Helge Andersson har berättat i 
Glimtar ur Långaryds historia del 3 : 
Johanna Ljungberg var en högt meri-
terad barnmorska, om vars yrkesinsat-
ser många fakta föreligger. I begränsat 
sammandrag bör några axplock här 
redovisas.

Johanna fick sin utbildning i Stock-
holm vid Barnmorskeundervisnings-
anstalten. Härom utfärdades den 31 
december 1851 intyg av ”Jos. Elliot, 
Medicine Doctor, Chirurgie och Philo-
sophie Magister, Proffessor och Lärare”. 
Intyget talar om ”mycket berömlig 
insigt och skicklighet”. I ett tillägg gäl-
lande ”den Instrumentala förlossnings-
konsten” gavs samma vitsord med till-
lägget  ”samt erhållit Premium”.

Hon anställdes snart av Långaryds 
kommun, vartill flera intilliggande 
socknar sällade sig. Det har sagts att 

hon delvis betjänade sju socknar. 1866 
tog Färgaryds kommunalstämma 
beslut om hennes anställning för 20 
Riksdaler Riksmynt om året. Lönen 
accepterades dock inte utan vid ny 
stämma ändrades villkoren till ”17 öre 
Riksmynt av varje matlag”. Man inräk-
nade då också torparna, dock ”blott af 
så många som ko föder”.

Mor Ljungberg, som hon kallades 
åtnjöt högsta anseende i kommunerna 
och exempelvis Unnaryd beslutade 
den 6 december 1893 att utbetala pen-
sion med 50 kr. om året. Motiveringen 
överflödar av superlativer om hennes 
outtröttliga möda för att hjälpa trak-
tens födande kvinnor.

Vid sin avgång från tjänsten omkring 
år 1900 tilldelades hon medalj för lång 
och trogen tjänst. Maken Jonas dog 
redan 1872 men Johanna bodde kvar 
på Högakull till 1906. Hon flyttade 
då till svärsonen Elmqvist i Landeryd 
och året efter till en annan måg, hand-
laren Ekstrand. Hon fick i Landeryd 
den ömmaste omvårdnad av barn och 
barnbarn till sin död den 21 juni 1909. 
Begravdes intill gången vid kyrkans 
södersida. Hennes barnmorskeinstru-

PERSONER VI MINNS 
Barnmorskan Johanna Ljungberg 
Text: Birgitta Holmén, grundforskning Helge Andersson, Olshult Bild: Fotostatkopia 

barn hade hon 22 arvingar, syskon och 
syskonbarn. 

När krafterna började tryta flyttade 
hon in på Höstro fram tills hon blev 
sämre och fick komma till Hyltebruks 
sjukstuga där hon slutade sina dagar 
den 9 april 1979   

Huset Soltäppan hade hon testa-
menterat till brorsdottern Lisa, ett löfte 
som hon gett i samband med att Lisa 
fick bryta sin förlovning och stanna 
hemma för att ta hand om sina föräld-
rar när de inte längre klarade sig själva. 

Hennes väl bevarade tjänstgö-
ringsbetyg mm, anteckningsböcker 
från många förlossningar i bygden 
och andra platser, instrumenten som 
användes och två stora ”barnmorske-
väskor” finns tillvarataget av brors-
döttrarna Lisa och Greta som lämnat 

alltsammans till Långaryds Hem-
bygdsförening för framtida vård.

Ester till höger tillsammans med två barnmorskekollegor.

ment finns numera i hembygdsmusèet 
Tiondeboden vid Långaryds Präst-
gårds trädgård.

Johanna Ljungberg
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butikpaletti.se

Här har ni Zandra som hälsar er varmt välkomna!

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

Vi gör det lätt att handla med hjärtat!
 

Välkomna 
in i vår 

lantbutik!

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



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



butikpaletti.se

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

Vi gör det lätt att handla med hjärtat!
 

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

lös-te, smarriga sylter från House of Hafi mm. Du hittar garanterat det goda till helgens middag!

Välkomna 
in i vår 

lantbutik!



Vill du annonsera i eller sponsra SOCKENBUDET?

Kontakta sockenbudet@langaryd.se
eller

Anna Roos 070 - 662 35 52

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

VJ Vilt Nissaryd
Vi tar emot och styckar ditt fällda vilt.

Vi erbjuder viltkött, korv, hamburgare rökning 
och grillning.

Följ oss gärna på Facebook
Telefon Henrik 073-507 79 82



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

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
vaktmästare
Göran Andersson ..............................................0345-197 50
e-post: goran.b.andersson@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
Johan Holm Wallentin ................................vxl. 0345-197 40
e-post: johan.holm.wallentin@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
Färgaryds kyrka

Landeryd/
Långaryds kyrka

Unnaryds
Jälluntofta kyrka

13 april
Annandag påskSammanlystSammanlyst

14:00 Gudstjänst  
Långaryds kyrka

10:00 Mässa i 
Jälluntofta kyrka

19 april
2:e i påsktiden

10:00 Gudstjänst10:00 Gudstjänst 
Kenneth  
Benjaminsson

18:00 Sinnesromässa 
Landeryds k:aSammanlyst

26 april
3:e i påsktiden

16:00 
Familjegudstjänst 
Gemensam knytis  
i församlingshemmet

18:00 Mässa 
Tillsammans-kören

09:00 Pilgrimsmässa 
Landeryds kyrka

10:00 Mässa

3 maj 
4:e i påsktiden

10:00 Mässa10:00 Mässa 
Cantabile kören, 
kyrkfika

18:00 Gudstjänst 
Långaryds kyrka. 
Jörgen Arvidsson på 
psalmodikon. Fika i 
församlingshemmet. 
Samarrangemang 
med Hembygds- 
föreningen.

18:00 Taizémässa

10 maj
5:e i påsktidenSammanlyst

18:00 Gudstjänst10:00 Mässa 
Långaryds kyrka 
kyrkfika

10:00 
Familjegudstjänst

17 maj
Bönsöndagen

10:00 Mässa 
Kyrkfika 
Gunnar Åkesson 
välkomnas 

Sammanlyst

15:00  
Familjegudstjänst 
Landeryds kyrka 
Kyrfika

Sammanlyst

21 maj
Kristi himmel-
färdsdag

16:00  
Musikgudstjänst 
Nina Widegren & 
Cecilia Sandgren

10:00 Gudstjänst 
Kyrkfika

08:00 Gökotta 
Aplaryd, Landeryd. 
Medtag kaffekorg 
och något att sitta på

14:30  
Friluftsgudstjänst 
Vallsnäs Unnaryd

24 maj
Söndagen före 
pingstSammanlyst

10:00 
Familjegudstjänst 
Församlingens 
barngrupper och 
barnkör

10:00 Mässa 
Långaryds kyrka 
Kyrkfika

18:00 Gudstjänst  
i Jälluntofta kyrka 
Kyrkokören.  
Hela kyrkan sjunger 
önskepsalmer

31 maj
Pingstdagen

16:00 Mässa 
Dullaberget Femsjö 
Medtag kaffekorg

10:00 Mässa18:00 Körmässa  
Landeryds kyrka

11:00 
Konfirmation i 
Unnaryds kyrka.

1 juni
Annandag pingst

18:30 Mässa  
Landeryds kyrka

7 juni 
Heliga  
trefaldighets dag

10:00 Gudstjänst11:00 
Konfirmation i 
Färgaryds kyrka.

18:00  
Musik i sommarkväll 
Långaryds kyrka

Sammanlyst

MER OM MUSIKGUDSTJÄNSTERNA KAN NI LÄSA PÅ HEMSIDA, FACEBOOK OCH AFFISCHER.

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

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

Hyltebruks
Färgaryds kyrka

Landeryd/
Långaryds kyrka

Unnaryds
Jälluntofta kyrka

8 mars  
2 i fastan

14:00 
Musikgudstjänst 
Underhållnings-
orkestern. Kyrkfika

18:00 Taizémässa10:00 Gudstjänst 
i Långaryds 
församlingshem 
Kyrkfika 

16:00 Taizémässa

15 mars
3 i fastan

Sammanlyst

10:00 Gudstjänst 
Kyrkfika

15:00 
Familjegudstjänst 
Landeryds kyrka 
Livsloppet

10:00 Gudstjänst 
i Jälluntofta kyrka 
Kyrkokören, 
kyrkfika, 
brödförsäljning

22 mars
Jungfru Marie
Bebådelsedag

10:00 Gudstjänst  
Kyrkokören 
Kyrklunch i 
församlingshemmet

14:00 Gudstjänst10:00 Mässa 
Långaryds kyrka 
Kyrkfika

18:00 Gudstjänst

29 mars
5 i fastan

Sammanlyst

11:00 Mässa 
Avtackning av  
Bo Lindbladh. 
Församlingens 
vuxenkörer,  
Charlotte Polson, 
Jonas Andersson,  
Carl Persson,  
Daniel Jigsved

18:00  
Sinnesromässa 
Landeryds kyrka

18:00 
Musikgudstjänst 
Hyllning till  
Eva Cassisdy. 
Camilla Ruud Sääf

5 april 
Palmsöndagen

16:00 
Musikgudstjänst 
Sångens vänner

14:00 Mässa10:00 Familjeguds-
tjänst Landeryds k:a. 
Kyrkfika, Dopbarn 
och barnens bibel

10:00 
Familjegudstjänst

9 april
Skärtorsdagen

17:00 Mässa 
Anna-Britta Jigsved, 
sång 

18:00 Mässa 
Glory Gospel kören

19:00 Mässa 
Landeryds kyrka

19:00 Mässa

10 april
Långfredag

10:00 Gudstjänst 
Lars Ström, sång

11:00 Gudstjänst 
Cantabile kören

15:00 Gudstjänst 
Långaryds kyrka

18:00 Gudstjänst 
Kyrkokören

11 april 
Påsknatten, 
Påskafton

23:30 
Påsknattsmässa 
Långaryds kyrka

12 april 
Påskdagen

16:00 Mässa 
Kyrkokören, Jonny 
Wester, saxofon 
Kyrkfika

11:00 
Familjegudstjänst 
Församlingens 
vuxenkörer och 
barngrupper 
Charlotte Polson

10:00 Gudstjänst  
Landeryds kyrka

14:00 Gudstjänst  
Kyrkokören

GUDSTJÄNSTER

Med reservation för ändringar och feltryck - se predikoturer och hemsidor!
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Jerusalem år 33
Hur såg det ut i Jerusalem när Jesus och lärjungarna firade sin 
sista måltid i den övre salen? Var låg den förresten? Hur doftade 
det i de olika delarna av staden? Vart gick Via Dolorosa, den 
smärtornas väg Jesus vandrade till Golgata? Genom arkeologiska 
fynd och skriftliga material har vi en god inblick i dåtidens 
Jerusalem och när man sen själv, likt många med mig, vandrar 
runt i gamla staden i Jerusalem på de platser där Jesus gått, så 
blir berättelserna levande på ett helt annat sätt och man förstår 
att detta är på riktigt. Att kunna ta på stenar där Jesus stått, att 
se ett olivträd som var en liten planta när Jesus var i Getsemane 
och som idag är stora enorma träd, det är häftigt!

Eftersom inte alla har möjlighet att besöka Jerusalem har jag till 
Långaryds församling införskaffat en modell av Jerusalem år 33, 
samt gått en utbildning om Jerusalem genom tiderna. Den här 
modellen finns i en stor väska som gör att jag kan komma runt i 
pastoratet och berätta. Jag visar den även för skolelever och givetvis 
för våra konfirmander när vi talar om Jerusalem. Den kommer 
också finnas med när vi erbjuder påsk vandringar i Långaryds och 
Unnaryds kyrka.

Vill du veta mer kan ni kontakta Maria Schulz Wigelsbo.

Modell av Jerusalem år 33.

Eva Liwenius, kyrkokamrer sedan 2010 slutar sin 
anställning den 31 mars.

Att vara kyrkokamrer innebär dels att vara kunnig 
inom det ”handfasta” arbetet med siffror, plus och 
 minus, utgifter och inkomster. Det innebär också att 
vara analytisk, att försöka förstå sin samtid och den 
framtid som för kyrkans del, ibland är svåröverskådlig.

Hur får vi pengarna att räcka till, för det som är vår 
kärnverksamhet, även för kommande generationer?
Eva har på ett noggrant sätt skött sina uppgifter och 
bistått de förtroendevalda med goda underlag, för 
beslutsfattande.
 
När du nu går vidare till nya arbetsuppgifter och 
utmaningar, vill jag tacka dig för ditt goda arbete i 
pastoratet och önska dig lycka till i det som väntar.

Otilia Grahn har slutat sin anställning. 

Otilia har arbetat med barn och ungdomsarbete i 
Hyltebruks pastorat, under två år. Med sitt positiva 
sätt och med lyhördhet för barnens behov, har Otilia 
bidragit både i arbetet och i arbetslaget. Tack, för din 
tid hos oss och lycka till i de nya arbetsuppgifter, som 
väntar dig.

Bo Lindbladh, Kyrkoherde

PERSONALNYTT!Den nya församlings-
assistenten  
presenterar sig 
Johan Holm Wallentin heter jag,  
är 34 år gammal och bor i Torup  
med Emma och våra två barn Leah 
och Ester. På fritiden så umgås jag 
med familj och vänner, tycker det är kul att odla chili och 
tomater så man kan göra en god salsa. Har även ett stort sport- 
intresse och är inbiten HBK-supporter.

Jag har arbetat med barn och ungdomar i över 10 år och kommer 
senast från Halmstad församling. Här kommer jag att jobba i 
olika barn- och ungdomsgrupper och vara med i konfirmand-
arbetet. Jag kommer även att arbeta med information internt och 
externt i pastoratet.

Det ska bli så roligt och jag ser verkligen fram emot att arbeta här 
i Hyltebruks pastorat som församlingsassistent. 

Hoppas vi kommer att ses!
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Per Johansson 53 år  
i församlingens tjänst!
Per Johansson, mer känd som Pelle, är en verklig trotjänare när det 
gäller ideellt arbete inom Svenska Kyrkan i Hyltebruk.

Pelle konfirmaredes i Färgaryds kyrka 1966, av dåvarande kyrko-
herden Thomas Ehde.

Det var också Thomas Ehde som hösten 1967 tillfrågade Pelle 
om att vara med i församlingens ungdomsarbete. Det var då det 
 ”legendariska” Gack Inn startades. Det var ett nytt och djärvt 
grepp på den tiden att starta verksamhet för ungdomar, öppet i 
stort sett varje kväll. 

Det var fika, spel, Tv-tittande, bordtennis, ibland kom någon gäst 
och berättade. En gång kom Stellan Bengtsson, f.d. världsmästare 
i bordtennis på besök. Gack Inn var som den tidens ungdoms-
gård i kyrkans regi och många är de Hyltebor som fått sin första 
kontakt med kyrkan genom denna verksamhet. Hela tiden fanns 
en koppling till kyrkan och gudstjänsten, det firades gudstjänster 
och mässor, efter Gack Inn, ibland sent på kvällen.  

Fackeltåget till Färgaryds kyrka på julnatten, minns Pelle med 
glädje. Skidresorna till alperna och hur det samlades in pengar 

 genom loppmarknader och försäljning av tidningspapper till 
 bruket, har Pelle berättat om.

Så småningom bildades Kyrkan Ungdom, KU och Pelle reste 
till ungdomsting i Växjö, bland annat som ledamot i styrelsen. 
Efter KU blev det Ansgars, där Pelle deltog i många läger runtom 
i  stiftet, samt även på riksnivå. Han minns också lägertillfällena 
 utanför Femsjö, som avslutning på barn och ungdomsverksam-
heten innan sommaruppehållet.

Efter några år blev Pelle tillfrågad om att vara med som ideell 
ledare i barngrupperna. Här fanns han kvar till 2012.

Pelle är också körsångare, han har under 10 år medverkat i för-
samlingens Tillsammanskör och varit med och sjungit vid  
flera stora högtider.

År 2010 blev Pelle tillfrågad om att bli kyrkvärd, något som han 
med stor glädje sade ja till.

Många kyrkobesökare har sedan dess mött Pelle, vänlig och upp-
märksam, när han hälsar välkommen och lämnar över psalmbok 
och agenda till besökarna. Pelle har även engagerat sig i kyrko-
rådet, där han tidigare var suppleant och numera är han ordinarie 
ledamot i Färgaryds församlingsråd.

Värd för Husförhöret i Kråkshults rote minns han med glädje.

Pelle har utöver kyrkan, även hunnit med många år som medlem 
i Lions, ideell medarbetare inom musikkåren Lyran och Hk Hylte 
Handbollsklubb.

Kyrkan innebär gemenskap och möjligheten att dela livets glädje 
och sorg. Bönen är viktig och Taizémässor uppskattar han, säger 
Pelle som svar på min fråga vad kyrkan betyder för honom.

På pastoratets vägnar, vill jag framför att varmt tack, för allt det 
goda arbete du gjort och gör för kyrkan i Hyltebruks pastorat.

Du är verkligen en kyrkans tjänare, Pelle!

Bo Lindbladh, Kyrkoherde

Babypaket i Landeryd, Nissaryd  
och Unnaryd
Landeryds, Nissaryds och Unnaryds syföreningar arbetar bland 
annat med att tillverka babypaket. Hela året samlar de och tillverkar 
saker som ska vara med i babypaketen. Och i februari och mars 
packas paketen ihop och levereras till Erikshjälpen/Human Bridge.
Ett minimum som ett babypaket ska innehålla är:
En filt (minst 70 x 80 cm), en frottéhandduk, en tvättlapp, en 
barntvål, fyra tygblöjor, två bodys stl 56-68 eller skjortor/tröjor 
och byxor, en tröja eller kofta, en mössa, ett par sockar och fyra 
säkerhetsnålar till tygblöjorna. (ofta skickas ett gosedjur med 
också.) Allt utom nålarna läggs på filten och sedan viker man ihop 
filten och fäster med nålarna.

Human Bridge som administrerar babypaketen åt Erikshjälpen 
sänder paketen vidare ut över världen. De berättar:
” I ett land som Kongo föder många kvinnor sina barn i hem-
men, ensamma, långt från medicinsk hjälp och med stor risk för 
att mamman eller barnet inte överlever. Om man tar sig till en 

av distriktets babykliniker för att föda kan man få ett babypaket 
med sig hem. Den vetskapen gör att allt fler kvinnor söker sig till 
klinikerna och kan genomföra en säkrare förlossning.”
Human Bridge skickar babypaket till länder i Afrika, Östeuropa 
och Mellanöstern i samband med sjukvårdssändningar.

På många platser är det många som är med och bidrar med olika 
saker till våra babypaket. Vi vill rikta ett stort tack till alla som 
hjälper oss att skapa dessa paket, som kan göra skillnad för barn 
och mammor runt om i världen.
I samband med torgdagen i  
Unnaryd tar vi gärna emot fler 
bidrag till paketen. Vi finns i 
församlingshemmet från kl.10-12. 
Packar gör vi den 18 mars.

Varmt välkommen att vara med i 
våra syföreningar. Kontakta diakon 
Anna-Karin Samuelsson för att få 
veta när vi träffas eller om du har 
några frågor om babypaketen.
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Fastekampanjen
Under fastan genomför Svenska kyrkans Internationella arbete, 
ACT, sin årliga fasteaktion. Fasteaktionen 2020 inleds på fast-
lagssöndagen den 23 februari och pågår fram till palmsöndagen 
den 5 april. 

Årets fasteaktion handlar om att vi har alla rätten att leva i 
trygghet och säkerhet, i frihet från våld. Kampen för fred,  
jämställdhet, rätt-
visa och hållbarhet 
hör ihop. Vi lever 
alla under samma 
himmel och har 
samma rättigheter 
men verkligheten  
ser olika ut. Till-
sammans skapar  
vi hopp, möjlig- 
heter och en 
hållbar framtid. 
Tillsammans kan 
vi göra skillnad!

Konfirmander leder gudstjänster
Vi har många fina konfirmander i vårt pastorat i år och det är 
vi mycket glada och tacksamma för! Under några tillfällen leder 
konfirmanderna gudstjänster runt om i pastoratet för att få öva  
sig inför konfirmationerna. I samband med detta ordnar deras  
föräldrar lite gott kyrkkaffe. Den 8 mars kl. 16 i Unnaryds 
kyrka, 15 mars kl.10 i Hyltebruks kyrka och 22 mars kl.10 i 
Långaryds kyrka.

Vi vill även uppmana till förbön för våra konfirmander med 
familjer, samt för barnen i våra olika grupper och deras familjer. 

Livsloppet  – en livsviktig tipspromenad!
Den 15 mars firar vi gudstjänst med små och stora i Landeryds 
kyrka och därefter går vi en tipspromenad (frågorna finns även i 
församlingshemmet för den som inte kan gå av olika skäl) där det 
även brukar förekomma några praktiska stationer. Det kostar 50 kr 
att delta och tipskupongen är samtidigt en lott där man kan vinna 
fina priser! Dessutom får vi kaffe och våfflor och ja, man får ta om! 
Alla intäkter går oavkortat till Svenska kyrkans fasteinsamling där  
vi med våra gåvor faktiskt kan rädda liv på ett så enkelt sätt som att  
gå en tipspromenad och fika! Så gå nu man ur  
huse och delta i detta livsviktiga arrangemang!

Vi kommer även som vanligt att stå med  
insamlingsbössorna på COOP och ICA  
och givetvis kan man swisha! Detta gör vi  
12-14 mars. 

Brödförsäljning i Jälluntofta
Den 15 mars firar vi i Jälluntofta kyrka en gudstjänst kl.10, 
kyrkokören medverkar. Efter gudstjänsten serveras det kyrkkaffe 
och det blir brödförsäljning till förmån för faste aktionen. Man 
får gärna skänka bröd, kakor och dylikt till denna försäljning. 
Alla intäkter går till faste insamlingen.

Körcafé med Gunnar Wiklund i fokus
Den 19 mars kl.19 inbjuder Unnaryds kyrkokör till körcafé i 
Unnaryds församlingshem. Det blir musik från Gunnar  
Wiklunds repertoar som står i fokus. 
Från köket serveras en fralla och kaka samt kaffe eller te.
Inträde: 50 kr, som oavkortat går till faste insamlingen.

Modevisning
22 mars kommer Färgaryds församlingsråd 
att ordna en modevisning i Hyltebruks 
församlingshem till förmån för faste-
insamlingen. Klädhörnan och Olles dotter 
visar sitt vårmode, biljettpris 100 kr.

Påskvandring
Varmt välkommen till Långaryds kyrka den 6 april kl.18:30 för 
att delta i en vandring i stilla veckans och påskens dramatiska 
händelser! Vi vandrar stilla från station till station och får genom 
sång och drama leva oss in i påsken år 33. Varmt välkommen! 
Samma sak sker i Unnaryds kyrka 7 april. 

Knytis  
Knytis i Femsjö församlingshem.  
Söndagen 26 april efter gudstjänsten  
för stora och små. Ta med något du  
tycker om till det gemensamma bordet. 
Sen njuter vi tillsammans av maten och 
gemenskapen, och lyssnar på vår fågelsång.

Pilgrimsvandring den 26 april
Vi fortsätter att pilgrimsvandra och som alltid är alla välkomna, 
oavsett var man bor. Denna gång vandrar vi utifrån herdetemat. 
Medtag som vanligt bra skor och kläder efter väder och fika. 
Vi utgår från Landeryds kyrka där vi startar med pilgrimsmässa 
kl.09 och vi kommer att avsluta vid kyrkan efter en vandring på   
ca 8-9 km över bl.a. Tovhult och Applaryd. 

Pilgrimsvandring i Jälluntofta
Boka redan nu in den 14/6 för en pilgrimsvandring i Jälluntofta. 
Vi börjar med en enkel mässa i kyrkan kl.09, och börjar därefter 
vår vandring. Vi går ca 8 km och beräknas vara tillbaka vid 
lunchtid. Tag gärna med förmiddagsfika, sittunderlag och  
vattenflaska. Välkommen!

AKTIVITETER I VÅR

Foto: D
eborah Rossouw
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STÅ PÅ
MODETS
SIDA
För alla människors rätt
att leva i frihet från våld.

svenskakyrkan.se/act

TILLSAMMANS KAN VI GÖRA SKILLNAD
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Nystart...
”Den blida vår är inne, och nytt blir jordens hopp. 
Ny fröjd får varje sinne, nytt liv får varje knopp”. 

(Sv. Ps. 197:1)

En psalm jag älskar att sjunga den här tiden på året. En psalm 
som andas förhoppningar och glädje, och som berättar att livet 
förnyas, både i naturen och i våra egna liv.

Den här våren får orden en särskild innebörd för mig, eftersom 
jag slutar som kyrkoherde i pastoratet. I drygt 10 år har jag haft 
förmånen att möta så många fina människor, i både glädje och 
 

sorg, och i det helt vanliga och vardagliga livet. Det har varit en 
på många sätt både spännande, omväxlande och lärorik tid.

Men, som det heter, allt har sin tid. Så också uppdraget som 
kyrkoherde. Att arbeta som präst, med det jag fortfarande tycker 
så mycket om, fira gudstjänst och leda kyrkliga handlingar, dop, 
vigsel och begravning hoppas jag kunna fortsätta med, i lite 
mindre omfattning.

Det går så fort, brukar vi också säga, när vi ser tillbaks. Den 
insikten blir kanske tydligare med stigande ålder, samtidigt som 
livet utanför arbetet tränger sig på och vill få uppmärksamhet. 
Det är familjen som behöver få mer tid, hus och trädgård som 
skall skötas, träning för att behålla en god hälsa, böcker som 
skall läsas, resor som skall genomföras. Ni som är pensionärer 
vet nog vad det handlar om.

Jag vill tacka Er alla, som jag mött under åren i Hyltebruks pastorat. 
Mött i kyrkor och församlingshem, i hemmen och på arbetsplat-
ser. Ni har gett mig så mycket förtroende, så mycket glädje.

Jag slutar min tjänst, precis när det börjar spira i naturen, luften 
fylls av fågelsång och kvällarna blir allt ljusare. En hoppfull tid, 
precis som den påsk vi snart skall fira i våra kyrkor. Fira att livet 
har segrat över döden, fira att nya möjligheter alltid ges oss, när 
vi lever i tro på den uppståndne Herren.

Som det heter i en av mina favorit påskpsalmer:

”Herren lever, våga tro det, lämna den tid som gått.  
Hoppet är framtid, nu är livet, vår möjlighet”. 
(Sv. Ps.155:1)

Bo Lindbladh 
Kyrkoherde

MUSIK I  SOMMARKVÄLL
Under juni – augusti månad, så blir det ”Musik i  
sommarkväll” i vårt pastorat. Först ut blir Långaryds  
kyrka den 7 juni.

Mer information kommer i nästa Senapskorn och det  
kommer att ligga foldrar i kyrkorna och i församlings- 
hemmen.

Årets klädinsamling
Även i år får vi via Erikshjälpen hjälpa mindre lyckligt lottade bröder  
och systrar världen över genom att rensa våra förråd och skänka kläder,  
skor och textilier som sänds ut i världen dit de behövs bäst! Vi tar emot  
både barn, vuxenkläder och det går även att skicka trasiga kläder och 
textilier. Allt ska vara rent och packat i plastpåsar/säckar. Lämna i 
Långaryds- och Unnaryds  församlingshem fredagen 17 april kl.17-19 
och lördag 18 april kl.9-11. 

Tack för att du vill bidra!
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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


