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

18/6 kl. 09
Lövbrytning vid Jansberg. Kom med 
och hjälp till. Arr. Samverkan

18/6 kl. 18
Vi hjälps åt att klä Midsommarstången 
vid Höstro. Tag gärna med blommor.
Arr. Samverkan.

19/6 kl. 14.30
Eventuellt midsommarfest vid Höstro. 
Ingen servering. Arr. Samverkan

25/7 kl. 09
Sedvanlig slåtter i Jansbergs 
hembygdspark. Medtag fika.  
Arr. Hembygdsföreningen som är 
tacksam för hjälp.

2/8 kl. 14
Hembygdsgårdens dag i Jansbergs 
hembygdspark. Friluftsgudstjänst 
med  mera. Se hembygdsföreningens 
webbplats. 
Arr. Hembygdsföreningen.

12/8 kl. 18
SPF- vandring i Ekenäs Färgaryd. 
Samling hos Mona och Bertil Larsson. 
Vägvisning från vägen Hyltebruk – 
Femsjö. Alla välkomna med. Medtag 
fika.

2/9 kl. 18
SPF – vandring i Femsjö. Samling vid 
Femsjö Kyrka. Alla välkomna med. 
Medtag fika.

7/9 kl. 18.30
Långaryds församlingshem. Vår 
nye Kyrkoherde Gunnar Åkesson 
presenterar sig.

KALENDARIUM
LÅNGARYD/LANDERYD JUNI - AUGUSTI 2020

Studiecirkel 
Tillsammans mot 

ensamhet
När möjligheterna ges så är vi redo 
att starta träffar i ämnet Tillsam-

mans mot ensamhet.
Är du nyfiken och har frågor? 

Hör av dig till Carolin på 
Studieförbundet Vuxenskolan 

035-260 33 93

Varmt tack
till våra goda grannar
Allan Ericsson och Thomas 
Carlsson i Nissaryd för 
hjälpen med kapning och 
klyvning av vår årsved.
 
/ Ulla och Alf

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!

Nu planerar vi för 
nummer 34 av 

SOCKENBUDET!

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

nummer av SOCKENBUDET behöver 
vi ditt material senast 15 juli

Maila till sockenbudet@langaryd.nu

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.

Angående kalendariet

Med anledning av Corona - 
situationen är ovanstående 

aktiviteter i kalendariet preliminära 
och kan komma att ändras eller 

ställas in. 
 

Följ Långaryd - Världens slälktbygd 
på Facebook för mer information.

Stort tack
till alla de som  handlar, 
skjutsar och hjälper den/de 
som är i riskgrupp.
 
/ Redaktionen
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LEDAREN
2020 – ett år inte likt något annat
Text och bild: Anna Roos

2020 har lärt oss många nya ord, 
begrepp och vanor. Kommer livet 
återgå till som det var innan? Vet inte, 
är svaret. Vi har lärt oss social distan-
sering, tvätta händerna länge, ofta och 
noggrant, stadsepidemiologen har 
blivit mer känd än de flesta ministrar, 
vi pratar med människor genom plexi-
glas och har full koll på sjuktal, döds-
siffror och spridning av Coronaviruset. 

Våren 2020 stannade livet liksom 
till, mycket av samhället och fören-
ingslivet stängde ner för många, speci-
ellt alla som är i riskzon. Arbetsplatser 
har permitterat, näringsidkare kämpar 
för att få sina rörelser att gå runt och 
vi saknar våra vanliga aktiviteter och 
gemenskaper.

Förra numret av SOCKENBUDET 
var sprängfyllt med arrangemang och 
aktiviteter – vilka vi ett efter ett har fått 
ställa in. Våren fick komma utan väl-
komnande tal, brasa och körsång. 

När livet och vardagssnurren brom-
sar in ges tillfälle för reflektion kring 
vad som är viktigt. Nedstängningen 
och restriktionerna kring resande och 

folksamlingar har för mig inneburit ett 
än större engagemang för det som är 
nära. Hylte kommun har tillsammans 
med företagen i Hylte uppmanat att 
handla på hemmaplan under parollen 
#tillsammanshylte. Min garderob har 
fått nytt innehåll från lokala handlare 
och i hjärtat känns det gott att gynna 
det lokala så att vi kan få ha fortsatt god 
service även i framtiden. När många 
möten ställts in eller skett digitalt har 
det gett mer tid hemma, tid att sortera 
i högar, tid att prata med varandra, tid 
att laga mat, tid att ta sig an frusna bär, 
tid att experimentera och tid att baka. 
Gösfilén från Tiraholm eller viltbur-
garna från Nissaryd är nya favoriter på 
våra tallrikar.

Kyrkan har under hela våren erbju-
dit hjälp med att handla till dem som är 
i riskgrupp och inte själva kan komma 
till affären och handla – detta i sam-
arbete med kommunen. Att få hjälpa 
andra människor är fint. De matkas-
sar jag fått hjälpa till att bära hem har 
betytt mycket även för mig. En prat-
stund med nya människor, nya vackra 

skogsvägar att köra och att erövra en 
bit av kommunens lokalhistoria.

Corona viruset har fört med sig 
mycket elände. Sorgen att mista nära 
och kära, oron för att bli sjuk eller 
mista jobbet och många roliga aktivi-
teter och arrangemang som fått ställas 
in. Förhoppningsvis lär vi oss nya saker 
och kommer fortsätta göra på andra 
sätt; smartare, närmare, miljövänligare 
och tillsammans. 

Vår fina bygd och sammanhåll-
ningen i den är en styrka för att kunna 
ta oss an svårigheter tillsammans. 

I detta nummer av SOCKENBU-
DET får våra annonsörer annonsera 
gratis. Det är ett sätt som vi vill vara 
med och bidra till att Ni läsare ska bli 
påminda om våra fantastiska företag 
och inte glömma att stötta dem. 

Inför sommaren får vi fortsätta att 
hålla avstånd fysiskt men inte mentalt 
till varandra, så att vi inte bidrar till 
smittspridning.  Vi får hålla huvudet 
kallt, hjärtat varmt och händerna rena. 
Se varandra och stötta varandra!  
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BYGDEPROFILEN
Kerstin Göransson
Text: Jens Bøggild Bild ur familjelabumet

Namn:Kerstin 
Göransson
Ålder: 71 år
Bor: Åker Mellangård
Familj: Maken Bert, barnen 
Jennie, Peter, Ulrika. 5 barnbarn 2 
barnbarnsbarn.
Utbildning:  Flickskola, 
handelsskola, fritidsgårdsledare 
mm
Yrke: Skatteverket, 
fastighetsmäklare, lärare, 
bondmora
Förtroendeuppdrag: 
Ordf. i Svenska Kyrkans 
Lekmannaförbund i Långaryd och 
Växjö Stift.
Intressen: Det mesta

Fortsätter på nästa sida.

Kerstin är egentligen halmstad-
flicka, men sedan hon på en danskväll 
träffade Bert blev det ute på lands-
bygden hon kom att bo. Det vill säga 
inte bums med det samma, för när den 
unge polisen och den unga sekretera-
ren hade blivit ett par flyttade de in i 
en lägenhet i Hyltebruk. De gifte sig 
hösten 1973.

Bert är född och uppvuxen på ett 
hemman i Åker. Där bodde hans pappa 
och mamma, men när mamman dog 
samma år de unga gifte sig bestäm-
des det att de skulle flytta in i stora 
huset i Åker och Berts pappa skulle 
flytta till lillstugan som rustades upp 
till modern standard. Kerstin blev 
smålänning, om vi nu bortser från 
att vår bygd administrativt flyttats till 
Halland. För övrigt har Kerstin också 
rötter i Skåne, därifrån kommer näm-
ligen hennes mammas familj och arvet 
slog igenom en gång när hon var skri-

vare på en gårdsauktion – det var när 
hon arbetade hos en fastighetsmäklare 
– hon noterade att en skottkärra klub-
bades, men hon skrev inte skottkärra 
utan ”rullebör”!

Efter sin flickskoleexamen gick Ker-
stin på handelsskola och utbildade sig 
till   sekreterare. Det har hon haft nytta 
av även om hon kom att jobba med 
mycket annat än kontor.

Söndagsskola och idrott
I sin barndom i Halmstad såg hon 

kamrater komma från söndagssko-
lan i det som var Sankt Nikolai kapell 
och hon frågade sina föräldrar om hon 
fick gå i söndagsskolan. Det fick hon 
och därifrån kommer hennes kyrkliga 
engagemang. När hon blev litet äldre 
hjälpte hon till i söndagsskolan.

Som 13-åring började Kerstin med 
friidrott. ”Jag var kanske inte så dålig”- 
säger hon -  ”eftersom jag var med både 

på skol SM och ungdoms SM”. Hon var 
med i Hallandslaget även sedan hon 
flyttat till Hylte och blev även tränare 
i friidrott. ”Friidrotten har lärt mig att 
ta hänsyn till andra människor oavsett 
vad man kan prestera” - säger hon. 
”Ingen kan allt, men alla är vi bra på 
något”-  ”friidrotten har lärt mig båda 
att förlora och att vinna”.

I denna veva utbildade hon sig också 
till fritidsgårdsföreståndare, men hon 
har aldrig arbetat på en fritidsgård. 
Icke desto mindre har hon ett natur-
ligt handlag med barn och det kom att 
fylla mycket i hennes liv. Hon har ett 
förflutet som anställd hos skatteverket 
och sedan var det med fastighetsmäk-
leriet, men egentligen ville hon gärna 
undervisa och ha med barn att göra.

   När dottern Jennie föddes 
bestämde Kerstin och Bert sig för att 
”mamma skulle vara hemma”. Det 
fanns också nog att göra med en lant-
gård och efterhand tre barn. Paret drev 
lantbruket med fårskötsel i minde 
omfattning. Som mest fanns det 30 
tackor. Numera är det skogen som 
gäller. Bert arbetade som polis i hela 
Halland och var ofta borta, så det var 
full rulle för Kerstin. Ändå hade hon 
överskott för andra barn.

Barnverksamhet
   Vivianne Algerbo och Marianne 

Nygren hade hand om socknens lek-
grupper för små barn i Långaryd och Kerstin tillsammans med barnbarnen i skogen.



5

Fortsättning från föregående sida
Femsjö. Så en dag bad Vivianne Ker-
stin att ta över den uppgiften och så 
blev det. Verksamheten hade genom 
åren bedrivits på olika ställen: på 
Karlsro, i Femsjö gamla skola, i Nyarps 
Bygdegård, i Långaryds NTO gård och 
till slut i Långaryds församlingshem, 
som kyrkan öppnade för denna nyttiga 
verksamhet.

Barn kunde komma från det de var 
fyra år och fram till skolåldern. Men en 
dag kom en mamma med sin lille son 
som så förfärligt gärna ville vara med, 
även om han bara var fyllda tre år. Han 
var så intresserad. Jo då, visst fick han 
vara med. Det var en viss Petter Bäck-
man och han är som vi vet fortfarande 
väldigt intresserad. Lekgruppen pågick 
tills Kerstin började studera igen. Då 
hade kommunens verksamhet med 
dagis utvecklats och behovet av frivil-
ligverksamhet var inte så stort längre.  

Lärare 
Det var nu fortfarande det där med 

undervisning som Kerstin gärna ville 
syssla med och hon började faktisk läsa 
till lärare, men avbröt och gick direkt 
till Örnaskolan och erbjöd sin tjänst. 
Det var 1998 när de egna barnen hade 
blivit vuxna. Redan då var det ganska 
många invandrare som skulle lära sig 
svenska. Det jobbade hon så med, men 
hon blev också slöjdlärare, vilket hon 
fortsatte med även i Gislaved och slut-
ligen på Landeryd skola. Där var hon 

I SOCKENBUDET n:r 29 skrev vi 
om ”Anders på Lugnet” och berättade 
då om ett ovanligt bord som hade fun-
nits i den gamla stugan på Lugnet. Det 
bordet köpte Bengt-Åke Andersson 
vid auktionen efter Anders.

Det är ett litet c:a 80 cm. högt, så 
kallat fönsterbord, med oval skiva och 
tre ben. Dessa ben är tillverkade av 63 
styck ganska grova, lite olika höga tråd-
rullar. De högsta som sitter längst ner 
på varje ben är 54 mm och de andra 
varierar lite i storlek .

fram till pensioneringen. Säg inte att 
hon inte har en mångsidig erfarenhet.

Kyrkligt engagemang
I dag är Kerstin Göransson mest 

känd för sitt engagemang som ordfö-
rande i Långaryds Församlingskår. 

Svenska Kyrkans Lekmannaförbund 
upprättades för drygt 100 år sedan som 
just en förening för och av kyrkligt 
engagerade manliga medlemmar i för-
samlingarna. Den berömde ärkebisko-
pen Nathan Söderblom gav initiativet 
sitt fulla stöd och blev själv föreningens 
första ordförande. Den växte långsamt 
till att bliva rikstäckande. Man kallade 
sig Kyrkobröderna. Här hos oss i Lång-
aryds socken bildades Kyrkobrödrakå-
ren 1963 och det var fortfarande bara 
bröder. Först 1991 blev det officiellt att 
kvinnor kunde bli medlemmar. I sam-
band med detta bytte man namnet från 
Kyrkobröder till Församlingskår. 

1992 gjordes en värvningskam-
panj för att få fler medlemmar. Helge 
Andersson kom då till Kerstin och 
Bert och sade – ”ni borde bli medlem-
mar i kåren”. Som Kerstin uttrycker 
det så ”sade man icke nej till en äldre 
herre med inflytande i samhället” - och 
så blev det. Sedan dess har Bert och 
Kerstin varit trogna medlemmar. Vid 
årsmötet 1997 blev hon ordförande för 
Kåren här hos oss, sedan också ombud 
i Kontraktet och nu är hon vår repre-
sentant på stifts nivå i Växjö.

Naturligtvis var det inte bara att säga 
ja, när hon fick uppmaningen att ta 
på sig ordförandeskapet i Växjö Stifts 
Lekmannaförbund också. Hon ställde 
sig frågan om hon nu kunde axla den 
kappan och då var det en äldre präst 
som sa till henne: ”Du får hjälp från 
ovan.”

Det är ett stort arbete hon utför och 
även om hon har en styrelse hon kan 
delegera till – och också gör det – så 
hänger initiativ och aktiv handling 
naturligtvis mycket på ordförande. 
Det gäller engagemang i hela kyrkans 
liv: gudstjänst, diakoni, undervisning 
och mission. Bert är hennes trofasta 
stöd i ”kallet”. Det betyder mycket när 
man skall vända sig utåt som offentlig 
person.

Familjen kräver naturligtvis också 
sitt och nu är det inte bara barn och 
barnbarn utan till och med två barn-
barns barn!

Fritid? Jo, Kerstin och Bert reser 
gärna minst en gång om året ut i Atlan-
ten. De förlovade sig nämligen på 
Teneriffa för ganska många år sedan 
och kärleken lever vidare, såväl till var-
andra som till ön Teneriffa.

De har ju också ett sommarhus i 
Haverdal. Där tillbringar de en hel del 
tid. Havet – horisonten – oändligheten 
är fantastisk, säger Kerstin.

Hela bordet är målat i svart. Ett hem-
mabygge utan tvekan. Bordet sätter 
onekligen fantasin i rörelse. Syddes 
det mycket på lugnet? Vem tillverkade 
bordet? Ingen kan i dag ge svaret.

Bengt-Åke skänkte bordet till Hem-
bygdsföreningen. Det var i dåligt skick, 
men Bertil Holmèn svarvade två nya 
trådrullar, stabiliserade och fräschade 
upp det med ny färg. Det finns numera 
i Tiondeboden.

Trådrullebordet



6

Henoch Severin Johansson - fattigpojken som blev donator
Text: Birgitta Holmén Bilder: www.henoch.se

Fortsätter på nästa sida.

Henoch Severin Johansson föddes 
den 17 augusti 1883 på nybygget 
Åbacken under Boarp Rävagård, all-
mänt kallad Tokahagen. Han var son 
till Johan Gustaf Håkansson f. 1836 i 
Villstad och Johanna Margareta Svan-
tesdotter f. 1843 i Södra Hestra. Båda 
föräldrarna var födda och uppväxta 
under fattigdom, vilket följde dom hela 
livet. De gifte sig 1876.

Hårt arbetande moder
Fadern var sjuklig och dog 1892, 

men modern Johanna var frisk och 
stark. Hon arbetade med att hjälpa till 
på gårdarna runt om i byarna med allt 
möjligt och lyckades för det mesta att 
hålla svälten borta. Fattigdomen var 
emellertid stor, men Johanna lyckades 
ändå alltid ha något att äta, även om 
hon ofta fick ransonera brödet genom 
att skära det i skivor och dela upp det 
dag för dag.

Att gå bort och arbeta med ett litet 
barn i följe var inte lätt så Johanna 
stängde in Henoch i stugan, gav 
honom en brödkant att äta och sedan 
fick han klara sig själv hela dagarna. 
Johanna var en flitig och omtyckt 
hjälpreda på gårdarna och de försökte 
se till att varken Johanna eller Henoch 
behövde svälta. När Henoch växt till 
sig lite hälsade han gärna på i gårdarna  
runt omkring och fick då alltid äta sig 
mätt. Detta glömde han aldrig. Men 
visst fanns det andra sorters männ-
iskor också. Många gånger fick han lida 
smälek och förtryck för sin fattigdom.

Mångsysslare med affärssinne
Precis som modern så lärde sig 

Henoch tidigt att taga till vara det han 
hade och var alltid vaken för att tjäna 
ihop en slant. Redan som barn höll 
han till utanför Bölaryds gästgivargård 
där han vaktade hästarna åt bönderna. 
Han arbetade sedan med lite av varje 
men hösten 1903 tog han anställning 
vid Kungliga Karlskrona kustartille-
riregemente där han också gjorde sin 
värnplikt. Under denna tid tog han 
vara på varje tillfälle att tjäna sig lite 
extra. Bland annat sålde han putsme-
del, tvål, vykort, pennor mm till sina 
kamrater på regementet. 

Så småningom kom han till Göte-

borg där han tog anställning som spår-
vagnskonduktör. Hans bostad hade 
ett enda rum, i början möblerat med 
sockerlådor. Även där utvecklade han 
sitt affärssinne. På fritiden och under 
andra världskriget handlade han med 
olika åtråvärda livsmedel, han var 
utkastare på hamnkrogarna och syss-
lade ibland även med så kallat ”svarta 
affärer”.

Henoch var ytterst sparsam med 
de medel han fick in. Han var paniskt 
förskräckt för att åter bli fattig. Med 
åren växte sparkontot och han bör-
jade handla med aktier. Här fick han 
hjälp av Göteborgs bank och blev snart 
mycket skicklig på aktiebörsen.

Hemma i Långaryd började mor 

Johanna bli gammal. Han besökte 
henne då och då och försåg henne med 
riktigt kaffe (en sällsynt vara vid den 
tiden) samt konjak som medicin. Dess-
emellan var det grannarna som fick se 
till att hon varken svalt eller led nöd. Så 
småningom fick hon komma till ålder-
domshemmet Höstro. Henoch besökte 
henne där och såg att hon fick god och 
kärleksfull vård. Hon dog där 1930.

Henoch fortsatte med att spara och 
unnade sig själv mycket litet. Han fort-
satte med att ”handla på Börsen” och 
skaffade sig snart en stor förmögenhet

När han blivit gammal funderade 
han på vad som skulle hända med hans 
förmögenhet när han gick bort. Några 
arvtagare fanns inte. Så småningom 

Porträtt av Henoch Severing Johansson
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Fortsättning från föregående sida

Henoch Severin Johanssons Donation
Text: Anna Roos och Mia Schultz Wigelsbo

Ur testamentet:
Stiftelsens huvudsakliga syfte skall 

vara att främja att behövande lytta, 
invalider eller sjuka erhålla vård - 
exempelvis å vanföreanstalt - eller 
sådan konvalescentvård att de därige-
nom få hjälp till självhjälp.

Vad betyder detta och vem 
kan söka ur fonden?

Har du en psykisk eller fysisk sjuk-
dom eller funktionsnedsättning? Då 
har du rätt att söka medel ur fonden. 
Din diagnos ska styrkas med läkarin-
tyg eller intyg från vårdkontakt. Det 
går även bra att söka för sina barn. Din 
ekonomiska situation är inte avgörande 
för om du kan söka bidrag eller inte. 
Det finns inte heller någon begräns-
ning för hur många gånger du kan 
söka bidrag.  Du behöver vara folkbok-
förd i Långaryds, Färgaryds eller Fem-
sjös församlingar, men får inte bo på 
Höstro eller Malmagården. Föreningar 
och Äldreboenden inom området har 
möjlighet att söka medel för aktiviteter 
för personer inom målgruppen. 

För vad kan jag söka?
Henoch ville människor ska få en 

bra vardag genom att ge medel till 
självhjälp. 

Ansökningar kan handla om bidrag 
till anmälningsavgifter till evenemang 
som stärker självkänsla eller ger kun-
skap om diagnoser, gymkort eller 
annan form av träning som stärker 
både kropp och själ, massage, hjälp-
medel som underlättar vardagen som 
inte kan fås via skola, arbetsgivare eller 
sjukvården.

Bidrag från Henochs fond ersätter 
inte det ansvar som myndigheter ska ta 
för rehabilitering och vård.

Alla ansökningar bedöms individu-
ellt och ibland beviljas delsummor av 
det belopp som sökts. 

Styrelsen för Henoch Severin 
Johanssons donation har möte fyra 
gånger per år och då beslutas om de 
ansökningar som kommit in. Datum 
för sista datum att ansöka om bidrag 
finns på hemsidan www.henoch.se 
under rubriken ansökningsblankett, 
där även blanketten finns att ladda ner.

Hur mycket pengar finns?
Henochs fond har förvaltats väl 

under åren sedan testamentet kom till. 
Bidrag utbetalas utifrån avkastningen 
på fonden, vilket är beroende av hur 
det ekonomiska läget är på börsen.  

föddes idèn att hans pengar skulle 
kunna komma födelsebygdens männ-
iskor till glädje och då var det främst 
de sjuka, handikappade och gamla han 
tänkte på. I början var det bara Långa-
ryds församling som var i åtanke men 
med tiden ändrade han sig och beslöt 
att hela dåvarande Hylte kommun 
skulle få del av hans kvarlåtenskap. Han 
lät bygga en fontän i Höstros trädgård 
och köpte in konst till Höstro i flera 
omgångar. 1954 skrev han så sitt tes-
tamente - Behållningen i mitt bo skall 
tillfalla en stiftelse, benämnd ”Henoch 
Severin Johanssons Donation” 

Han förordnade sammansättningen 
av donationens styrelse och i grova 
drag hur den årliga avkastningen skall 
fördelas till behövande sjuka. En årlig 
festlighet skall anordnas på Höstro på 
hans födelsedag den 17 augusti och 
Donationsstyrelsen skall se till att en 
gravvård reses på den grav där han 
vilar tillsammans med sin mor och att 

den skall vårdas årligen.
Henoch avled på Vasa sjukhus den 

12 januari 1960. Han efterlämnade en 
förmögenhet på 641.624 kr. i kontan-
ter, obligationer och aktier. Hans lösöre 
värderades till 100 kr. Genom Göta-

bankens förvaltning har aktieportföl-
jen sedan växt och för det mesta gett 
god utdelning.

För den som vill veta mer finns en 
artikel i Glimtar ur Långaryds historia 
del 3 sid. 249 – 257.  

Henoch-rummet på Höstro

Glöm inte att ansöka hos Henoch 
Severin Johanssons donationsfond!
Nästa ansökningstillfälle är den 7/8. 

Blanketten hittar du på www.
henoch.se och skickas ifylld till:

Stiftelsen  
Henoch S Johanssons Donation

c/o Svenska Kyrkan  
Hyltebruks pastorat, Box 4 

314 21 Hyltebruk
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Albin och Maya klass 3 och Fatma 
klass 4 i Landeryds skola svarade på 
några frågor om hur det är att vara 
hemma sjuk. Nu när coronaviruset 
finns omkring oss måste alla elever 
som har förkylningssymptom stanna 
hemma vilket betyder att många fler 
än vanligt är hemma.

Vad gör du när du är hemma 
sjuk? 

Albin: När jag är sjuk tittar jag på 
tv och spelar fortnite eller fifa18 och 
ibland brukar jag vila.

Maya: När jag är hemma och är sjuk 
brukar jag titta på film och rita.

Fatma: Först när jag vaknar går jag 
på toa sedan går jag och dricker vatten 
med citron för att citron har väldigt 
mycket vitaminer. Efter det så går jag 
och kollar på film så jag kan vila. Jag 
börjar bli lite hungrig så jag går till 
köket och ser om det finns något. Jag 
bestämde mig att jag ska äta macka 
med O`boy. 

Vad tycker du om att missa 
skolan?

Albin: Det är skönt att missa skolan 
men ändå inte för jag måste göra allt 
på helgen.

Maya: Jag tycker om att missa SO.
Fatma: Det är väldigt tråkigt och 

missa skolan för att jag gillar och lära 
mig engelska matte SO och så. Men om 
man är sjuk så ska man stanna hemma 
oavsett. Jag gillar inte och missa skolan 
man vill ju lära sig. 

Vad är bra med att vara 
hemma sjuk? 

Albin: Att jag får sovmorgon och jag 
slipper skolan .

Maya: För man kan sova länge.
Fatma: Det är bra att vara hemma 

när man är sjuk för att då kan man inte 
smitta andra. Tänk om den har Corona 
och då smittar den till andra och så går 
de vidare och vidare. 

Vad är dåligt med att vara 
hemma sjuk?

Albin: Att jag får hemläxa och jag 
inte får träffa kompisar.

Maya: För jag kan inte träffa några 
kompisar.

Fatma: Det är inget dåligt att vara 
sjuk hemma men man missar mycket 
i skolan. Nu när alla blir förkylda så 
stannar de hemma så ingen ska vara 
smittad. 

Vi pratar såklart mycket om corona-
viruset i skolan. För att förklara, förstå 
men också för att prata om oro och 
rädsla. Evelina och Max i klass 3 och 
Enas klass 4 har skrivit följande om 
viruset:  

Vad vet du om Coronaviruset 
covid 19?

Max: Jag vet att det sprids mycket. 
Det är farligt för äldre.

Evelina: Folk blir sjuka, man kan 
dö och vara jättesjuk. Man hostar, hög 
feber, kan inte andas nästan.

Enas: Jag vet om coronaviruset att 
det är dåligt och jättefarligt för vuxna, 
äldre och för de som har sjukdomar. 
Läkarna har inte hittat ett botemedel 
eller vaccin ännu.

Vilka åtgärder finns så att 
viruset inte skall sprida sig?

Max: Tvätta händerna. Man ska 
hålla avstånd. 

Evelina: Ha mun skydd och hand-
skar, och inte gå ut ur huset. Inter vara 
så nära andra människor.

Enas: Det finns många åtgärder 
som att man kan göra för att skydda 
sig själv så som man tvättar händerna 
mycket och rör inte ansiktet. Man ska 
inte närma sig äldre för att det är jät-

tefarligt för dem och det är bättre om 
man stanna hemma när man är sjuk.

Hur har de olika åtgärderna 
påverkat dig?

Max: Jag får inte träffa min mormor 
och morfar lika mycket.

Evelina: Jag kan inte åka och bada. 
Kan inte rida på ridskolan.

Vad tycker du om åtgärderna?
Max: Dom är bra. Dom fungerar bra 

än så länge. 
Evelina: Inte så kul men bra.
Enas: Min åsikt är att det är bättre att 

stänga alla skolor och alla affärer och 
man får inte gå ut tills de är klara med 
att hitta en behandling eller vaccin och 
regeringen bör göra detta för att stoppa 
detta virus.

Jag hoppas att detta virus kommer 
att försvinna och att det hittas medi-
cin för det och världen återvänder som 
tidigare.

Barns tankar om att vara hemma sjuk och Corona
Text/intervju: Iris van der Kruijssen- Witte

Vill du annonsera i eller sponsra 
SOCKENBUDET?

Kontakta 
sockenbudet@langaryd.se

eller
Anna Roos 070 - 662 35 52
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Psalmodikon
Text hämtad från Wikipedia

Någon bestämd standard för hur 
ett psalmodikon ska se ut finns inte, 
utan de mest skilda lösningar på en 
resonanslåda finns representerade. Vid 
spelning läggs instrumentet på ett bord 
och toner frambringas genom att man 
antingen knäpper på strängen eller 
spelar på den med en stråke. Det är 
mycket lätt att lära sig spela på ett psal-
modikon i och med att det oftast finns 
endast en sträng, samt att tonerna är 
tydligt utmärkta i greppbrädan genom 
jack. Varje jack (ton) kan ha en siffra 
eller annan markering. Ett annat sätt 
att markera de rätta tonlägena är små 
pålimmade trälister (bandstavar) så att 
man får band som på en gitarr. Under 
förutsättning att bandstavarna place-
rats rätt blir det lätt att spela rent.

Prästen Johan Dillner (1785 – 1862) 
förknippas starkt med psalmodikonet. 
Ofta hävdas felaktigt att han skapade 
det. Men han skrev själv att ”bro-
derfolken sedan länge använt denna 
metod”. Denna metod syftade inte på 
instrumentet utan på siffernotskriften 
som underlättade för den icke notkun-
nige. 1823 började J.W Bruun i Köpen-
hamn att propagera för ett instrument 
han modifierat/skapat och som han 
gav namnet psalmodikon. Bruuns 
instrument saknade greppbräda. Man 
tryckte ned strängen direkt mot locket 
där markeringen fanns för tonerna.

Johan Dillner i Sverige och Lars 
Roverud i Norge vidareutvecklade 
instrumentet var ock en på sitt håll. 
Båda tillförde en greppbräda. Dillner 
en trappstegsformad så kallad tonstege 
medan Roverud använde en grepp-
bräda med tvärband av metall, ungefär 
som på gitarren. Bruuns instrument 
rönte ingen egentlig framgång. Medan 
Dillners och Roveruds modeller kom 

att spridas i mycket stor skala i Norge 
och Sverige. De blev snart obligatoriska 
i klassrummen och samtliga försam-
lingar i Sverige anmodades införskaffa 
ett. Det sägs ha varit det vanligast före-
kommande instrumentet i de svenska 
stugorna under en period. Ett påstå-
ende som är svårt att belägga, men det 
förefaller vara rimligt att det var så.

Johan Dillners syfte var att föra ut 
de nya melodierna i 1819 års psalm-
bok, vilken han siffernotsatt, och de 
utgavs 1830  (Melodierna till Swenska 
Kyrkans Psalmer, Noterade med ziff-
ror, för Skolor och Menigheten) Han 
sade att han kunde lära vem som helst 
att hantera ett psalmodikon på bara 
två timmar. Instrumentet användes 
vid husandakter, såväl som av kringre-
sande predikanter. Det användes i nyk-
terhetsrörelsen, arbetarrörelsen och så 
småningom i frikyrkorna.

Johan Dillners idè var att psalmodi-
konet skulle användas för andlig musik 

samt vid sångundervisning. Men 
det kom att användas även till dans. 
Kanske mest i mindre sammanhang, 
eftersom det ansågs mindre lämpligt, 
då instrumentet var starkt förknippat 
med andlig musik. På några av de tidi-
gaste spelmansstämmorna, en bit in på 
1900-talet, deltog ett antal spelmän, 
manliga och i något fall en kvinna, 
med psalmodikon. Spelmansmusik på 
den tiden när det gäller fiol och nyck-
elharpa, spelades mest av män. Psal-
modikon spelades inte sällan även av 
kvinnor. Det utgavs skillingtryck med 
siffernotskrift för psalmodikon.

Under 1800-talet utgavs ett inte 
oansenligt antal böcker där olika 
sånger, främst psalmer, var utmärkta 
med psalmodikonets siffror över sång-
texten. Ett exempel är Pehr Thomas-
sons Sånger med melodier i zifferskrift 
till psalmodikon, utgiven i Carlshamn 
1850.

Musiklärare Jörgen Arvidsson spelade på Hembygdsföreningens psalmodikon 
vid Gudstjänsten i Långaryds kyrka den 3 maj.

Det är dags nu
Det är dags att lyssna nu
ta naturens budskap på allvar,
dags att stanna upp och tänka efter.
Vad är det vi lämnar över
till kommande generationer
 - rent vatten att dricka
 - ren luft att andas
 Våra barns självklara rätt

 - i stället utsläpp – avgaser
utrotningshotade växter och djur
ett ständigt växande skuldkonto
på vägen mot ekologisk katastrof.
Det är dags att tänka om nu 
just nu
 - i dag.

Gyllene ögonblick
Jag stannade
och såg mig omkring
 - det blev ett gyllene ögonblick
att minnas.

Dikter av 
Inger Thörnqvisth
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BERTIL MINNS
Text: Bertil Holmén

Under sista världskriget kom många 
förordningar och uppmaningar. Artur 
Karlsson hade just sått färdigt en liten 
åker när grannen August Andersson 
kommer förbi och frågar. – Vad har du 
sått här? – Jag har sått makaroner för 
dom har uppmanat i radion att man 
ska så makaroner. – Jasså det har jag 
inte hört.

Kyrkstöt, eller på vår dialekt ”Kör-
kestöt” är en stav som kyrkvaktmästa-
ren gick runt med i kyrkan och stötte i 
golvet för att väcka sovande under de 
två - tre timmar långa predikningarna 
förr i tiden. Han kunde också med 
staven stöta till den som somnat till i 
bänkraden. När detta upphörde här 
vet jag inte, men gamla människor har 
berättat om företeelsen. 

Kyrkstöt var också en vanlig benäm-
ning på en kyrkvaktmästare – han som 
stötte med staven.

Jag visste inte att det fanns en beva-
rad ”Körkestöt” från Långaryds kyrka. 
Men när vi gjorde en filminspelning i 
förre kyrkvaktmästaren Alvar Svens-
sons lilla vackra kyrka, som han byggt i 
ett uthus bredvid sin bostad i Byås, fick 
vi veta att det fanns en bevarad som 
Alvar tagit hand om. Han berättade då 
och visade en knotig stav som han sade 
tillhörde Långaryds kyrka. När Alvar 

var död röjde hans arvingar från Gis-
laved ut och tog bort kyrkan. Vi sa då 
till dem att Körkestöten borde komma 
tillbaka till Långaryds kyrka.

En tid senare, när jag satt och tittade 
på TV knackade det på dörren. Lilly 
gick för att öppna och ropade in till 
mig ”de är Körkestöten”. Jag trodde det 
var Bengt Bengtsson i Färgaryd som 
kom i något ärende. Han hade under 
en lång period varit kyrkvaktmästare i 
Färgaryd och kallades ofta ”Körkestö-
ten”. Men det var en annan körkestöt, 
den som tillhörde Långaryds kyrka 
som gislavedsborna nu kom med – så 
nu har den kommit tillbaka på sin plats 
i Långaryds kyrka.

Som avslutning har jag en funde-
ring: 

Vid sydöstra hörnet av Långaryds 
kyrkogård växte för länge sedan två 
små smala och knotiga almar. Den ena 
sågades av och blev ”Körkestöten”. Den 
andra växte vidare och blev knotig, 
nästan metergrov innan den dog. När 
den stått död några år fick jag löfte 
att ta ner den. Jag hade gått och tittat 
på den och tänkt att det skulle gå att 
svarva fina skålar i knotorna.

”Körkestöten” i Långaryds kyrka
Text: Bertil Holmèn 

Hur gammal är då denna företeelse 
med ”körkestöt”? Vi sökte på Wikipe-
dia och fick några träffar. En från Dan-
mark som berättar att den infördes av 
Kung Christian IV 1644. Kungen beor-
drade då biskoparna att: 

”Eftersom överallt uti kyrkorna 
med sovande stor oordning begås, då 
vill Vi nådelig att uti varje socken i 
edert stift några skall tillsättas som kan 
gå runt i kyrkorna med långa käppar 
och slå dem i huvudet som sova och 
sålunda hålla folk vakna att höra pre-
dikan desto flitigare.” 

Vår egen Emeritus Jens Böggild 
berättar att Christian IV sonson Chris-
tian V insåg att anledningen till att folk 
somnade kanske var prästens oänd-
ligt långa predikan. Det fastslogs då i 
Danske lov 1683 att:

”Prästerna skulle i deras predikan 
beflita sig på korthet och den icke 
utöver en timme förlänga, gemene 
man till tråkighet och desto mindre 
uppbyggelse eftersom han icke på en 
gång så mycket fatta och behålla kan”.

Man anar att också Kungen tyckte 
det kunde bli grymt långtråkigt.

Här i Sverige beskrev Anders Tid-
ström (svensk mineralog och kemist 
f. 1723 d. 1779) år 1756 hur en man 
i Lunds domkyrka gick omkring i 
kyrkan med en lång stång i vars ände 
det hängde en liten klocka. Med denna 
ringde han för att väcka den som 
somnat under predikningen.Svarvad dopskål och ljusstakar i 

Enkelhetens kapell. 
Förre kyrkvärden Anders Gustavsson, 
Mjälleryd med Långaryds ”Körkestöt”.

Nu finns från den andra almen en 
dopskål och två ljusstakar i Enkelhe-
tens kapell i Långaryds kyrka.
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Dansade till sig medalj
Text: Magdalena Öhlander Bilder: Familjen

Alice Eriksson i Remma och Julia 
Edvinsson i Kråkeryd har dansat till sig 
guldmedalj i huvudstaden, Stockholm. 
De tog första priset i Slowfox, Vals och 
Quickstep. Och andra priset i Tango. 
De tävlar i något som heter Ballroom 
som består av ett antal olika danser. - 
Redaktion hälsar och Gratulerar!

 - Tävlingen gick av stapeln under 
Mega Dance Weekend på Quilty Hotell 
i Stockholm i november 2019. 

Starten
De båda 16-åriga tjejerna har dansat 

tillsammans sedan de var i 6 års ålder 
och de har båda ett brinnande intresse 
för dans. Det hela började med balett 
och med lärarinnan Kristina Leren 
Erlandsson som då bodde i Skepps-
hult, som höll i träning och i uppvis-
ningar. Idag leder Kristina och hennes 
dotter, Martina Erlandsson 27 år, trä-
ningen i Torghuset i Smålandsstenar 
och i Folkets hus i Gislaved. Men de 
åker också till Kristina i Göteborg där 
hon numera bor och håller dansläger. 
Utöver dansträning får de också lära 
sig att göra håruppsättningar vilket är 
bra att hjälpas åt med då det är ganska 
tidskrävande. Alice började dansa 
kille i en uppsättning där hon lärde sig 
stegen. Sedan har hon fortsatt med det.

2021
Nu håller de som bäst på att träna 

inför en föreställning på Storan i Göte-
borg. Det är en föreställning som 
fyndigt nog heter ”Det är något med 
Alice?” och kommer att spelas i 8-10 
januari 2021. 

Jennie Edvinsson, 19 år från Kråke-
ryd vann den 1 mars SM-Guld i dam 
junior 20 i Söderhamn. 

- Redaktion hälsar och Gratulerar!
Jennie bor sedan en tid tillbaka i 

Halmstad där hon elitsatsar och går 
på gymnasiet, Aspero. Hon går sista 
året och tar studenten till sommaren. 
Troligen blir det digitalt säger mamma 
Irene när jag pratar med henne. Söder-
hamns tävlingen blev den sista innan 
Corona kom. Nu blir det inga tävlingar 
och inga träningsläger varken i Sverige 
eller utomlands.

Hennes karriär startade i Landeryd 
som 8-åring med pappa Michael som 
engagerad. Sedan 11-årsåldern har 
Jennie satsat helt på bordtennisen. Nu 
spelar hon för Halmstad BTK. 

SM-Guld i bordtennis till Kråkeryd
Text: Magdalena Öhlander Bild: Från familjealbumet

Jennie satsar på att komma in i 
landslaget. Ett steg närmare är att hon 
gått upp från Junior till Senior. Det 
viktigaste är att hålla sig skadefri säger 
Jennie.

I nummer 26 av Sockenbudet finns 
en längre artikel om Jennie, som då var 
numrets Bygdeprofil. 
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Nyinflyttade i Långaryd Världens släktbygd
Text/intervju och bild: Iris van der Kruijssen - Witte

Namn:
Derar Abdul Mawla, 31 år,  
lastbilschaufför
Rabah Ali Kana, 29 år
 
Barn:
Ranim, 5 år 
Taim, 2 år

Flyttat hit från: 
Falkenberg den 21 februari. Ursprung-
ligen är Derar från Damaskus i Syrien 
och Rabah från Hama i Syrien. De har 
bott i Sverige i 5 år.

Vad var det som gjorde att de flyttade 
just hit?
De valde trakten på grund av huspri-
serna. De gillar även att ha skogen och 
naturen runt knuten. 

Speciellt intressant om hur de hittade 
hit/ köpte sitt nya boende:
Huset på Solvägen i Landeryd var 
första huset de tittade på när de hade 

bestämt sig för att för första gången i 
livet bli fastighetsägare. Innan dess 
hade de aldrig hört talas om Landeryd 
men huset var i fint skick, de träffade 
en mycket snäll granne och att det 
fanns skola och förskola i byn avgjorde 
saken. 

Saker de tycker speciellt bra om med 
Långaryd Världens Släktbygd:
Derar och Rabah är glada att de hann 
flytta precis innan coronakrisen bröt ut. 
Här kan de vara ute i sin trädgård med 
familjen. De ser fram emot att delta i 
aktiviteter som erbjuds i bygden längre 
fram när samhället funkar som van-
ligt igen. Hittills har grannarna gjort 
så att de känner sig mycket välkomna. 
Barnen har redan hittat lekkamrater i 
närheten. Här känns det tryggt och de 
planerar stanna resten av livet!

Planer med huset 
Derar pendlar i skrivande stund fort-
farande till Falkenberg men har goda 
möjligheter att hitta arbete i Smålands-
stenar. Rabah har arbetat på Gekås 
men har inget körkort så har svårt att 
ta sig dit. Hon satsar därför först och 
främst på att ta körkort. När de sakerna 
är ordnade kommer det finnas tid att 
göra mer runt huset!
 
Till att börja med ska det bli väldigt 
spännande att se hur trädgården ser 
ut på sommaren. Rabah och Derar har 
varit storstadsmänniskor hela livet, 
men nu ska här odlas! De har redan 
upptäckt rabarber i trädgården men de 
vill gärna ha fler ätbara växter. Därför 
tänker de skaffa växthus också. En 
höjdpunkt som de redan upplevt som 
nyblivna fastighetsägare är första gräs-
klippningen

Derar och Rabab tillsammans med barnen Ranim och Taim framföra huset på Solvägen i Landeryd.
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När vattnet dragit sig undan 
Text: Magdalena Öhlander Bilder: Magdalena Öhlander och Anna Roos

Med värmen kommer tider för auk-
tioner och loppis med fika på Odlings-
vägen. Men inte i år och det är inte bara 
Coronas fel. Junis och Mikael Carlsson 
har fått använda sin flexibilitet mer än 
någonsin.

-Att det kunde gå så fort, det värsta 
skedde över en natt, berättar Junis om 
vattnet som steg i området där deras 
livsverk sedan 20 år tillbaka nu är helt 
förändrat. Vi skulle sluta med loppi-
sen en gång men inte trodde vi att det 
skulle sluta så här.

Det är en varm fredag eftermiddag 
när Junis visar runt med sin dotter och 
barnbarn vid sidan. Det som slår mig 
när vi vandrar runt i lokalerna är den 
stora nivåskillnaden inne i lokalerna. 
Det syns tydligt på väggarna vart vatt-
net stått. Det har varit 30-40 cm vatten 
över allt men i de lägsta rummen var 
det så mycket som hit visar Junis och 
pekar på sin höft. Marika fyller i att 
hon hade tänkt ta på sig baddräkt och 
vada ner i vattnet men då kom isen, det 
frös och då var det inte så kul.

Vatten bakifrån
Det var inte bara vatten från Nissan 

som gjorde eländet. Det kom bakifrån 
också, det är högre upp mot Höstro 
och mot Klockargården och ett dike 
vid tennisbanorna svämmade över och 
där stod det vatten länge. Det tog lång 
tid att få cafét och auktionshallen tom 
på vatten, berättar Junis. Vi var fär-
diga med insamling till nästa auktion 
och nu tvingas vi gå igenom sakerna 

och se vad som tagit skada. Vi ska ha 
en auktion så snart restriktionerna för 
Corona lättar.

Torka
Fläktar brummar i bakgrunden och 

Junis berättar att det som man inte tror, 
är att det tog lång tid innan de kunde 
börja pumpa vattnet bort från de olika 
rummen. Hela området var vattenstint 
länge. Försäkringsbolaget har varit 
och löst in sakerna som blivit skadade. 
Byggnaderna ska synas och åtgärdas 
när lokalerna är tömda. Det tar sin tid. 
Att sortera, tömma och slänga är ett 
enormt arbete. En del går till en auk-
tionsfirma i Helsingborg som säljer 
partier på nät auktionen Slag1.

 Junis med barnbarnet Liam som visar upp en av de alla kartonger som blivit vat-
tenskadade

Framtiden
Vi kommer fortsätta med legotill-

verkning, packning och grossist verk-
samhet till företag inom trädgårds-
branschen och våra transporter. Det 
rullar på, men visst har vi märkt en 
nergång när våra kunder stänger ner. 
Till utlandet får man bara transportera 
om man har särskilt tillstånd nu.

Utöka familjen
Det positiva är också att Mikael och 

Junis bestämt sig för att utöka familjen. 
Ja, ni läste rätt! Med en hund av bland-
rasen Springer Spaniel – Aussie. Det 
är en hane och han ska heta ”Luffsen 
Carlsson” säger Liam.

När Junis visat runt i lokalerna 
kommer Mikael med pizza till familjen 
som samlats utanför för att äta lunch 
tillsammans. Det är ett enormt arbete 
som de har framför sig. 

Frågar försiktigt om det inte är en 
sorg när allt blev som det blev: - Jo men 
när man väl fattat beslutet och tänkt 
om så kommer vår flexibilitet in och vi 
styr om vårt arbete säger de med solen 
i ansiktet.

LOPPISEN STÄNGD
Det blir auktion när det  

medges utifrån Corona  
restriktionerna. 

Vy från bron över Nissan ner mot CB Trading i samband med översvämningarna
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Fortsätter på nästa sida.

PERSONER VI MINNS 
Selma Karlsson, Södra Ekeryd
Text: Evy Johansson    Bilder: Ur familjealbumet

Birgitta Holmén bad mig skriva om 
min mormor Selma Karlsson, som var 
född i Kråkeryd 1889 och dog 1979, 
vid 90 års ålder. Jag protesterade först, 
under förevändning att jag bara hade 
sporadiska minnen av henne. Men 
när jag fick uppmaningen: ”Fråga 
släkten!” föll jag till föga – det var ju 
en anledning att ta kontakt, vilket min 
syster Siv var mycket bättre på. Så här 
följer en samling minnen, utan krono-
logisk ordning.

Jag ringde Torsten Kamstedt, f d 
ICA-handlare i Söndrum, numera 
bosatt i Ringenäs. Han är född 1929 
och växte tillsammans med bland 
andra brodern Folke upp som när-
maste granne till Selma och Axel i 
Södra Ekeryd. ”Moster Selma?” - sa 
han. ”Det var ett rekorderligt frun-
timmer!” Och så berättade han bland 
annat om när pojkarna satt och spelade 
kort en söndag. Då öppnades dörren, 
och Selma konstaterar med milt för-
smädlig röst: ”Jaså - här sitten I och 
spelen kort och swärjen”! - Ja - bara 
swärjen I bra!” - det blev alldeles tyst 
- och pojkarna dröp skamset av. Selma 
hade respekt med sig…

På 1970- och 80-talen hade släkten 
kusinträffar i Nyarps bygdegård. Till en 
av dessa gjorde Torsten en uppskattad 
CD om Selmas föräldrar och hennes 
syskon. Många av Hyltes välkända per-
soner härstammar från denna släkt, t 
ex Mona Finnum, Erik och Sune som 
hade taxirörelse, Peter på macken, 
Kamstedts kakel, samt Martin Ivarsson 
och Kerstin Alexén, för att bara nämna 
några – driftiga och arbetsamma, så 
det finns inom släkten en hel del före-
tagare…

Telefonvakt
När Sune och Erik startade sin taxi-

rörelse, var det Selma som passade tele-
fonen. Detta var ju långt före mobiltele-
fonernas tid, och jag minns att hon, om 
det var något hon ville dem, hängde ut 
en röd basker på verandastolpen som 
en signal att de skulle titta in när de 
körde förbi! Ett stort, märkvärdigt tek-
niskt framsteg var det när de skaffade 
biltelefon omkring 1960 - Sune var 

snäll och tog pappa, Siv och mig med 
på en runda nedåt Drängsered, och 
vi tyckte det var ett otroligt under att 
kunna lyssna och prata inifrån bilen!

Barndom och äktenskap 
Selmas föräldrar Karl och Albertina 

Josefsson i Kråkeryd var ett strävsamt 
par, som fick åtta barn. Sedan de båda 
första dött, kom sonen August, seder-
mera gift med Almina från Björsjö och 
bosatt i Limmared. Karl arbetade under 
lång tid borta i Blekinge som förman 
för ett skogshuggarlag. Torsten berät-
tar på CD:n hur han skrev brev till dem 
därhemma, bl a till sonen Ivar, vilken 
han uppmanade att vara duktig och 
sköta sig. De andra barnen i livet, för-
utom Selma, var Karin, gift Kamstedt, 
Anna Bäckman, Ida, gift Andersson i 
Skärkehylte, och Greta, gift med Aron 
som också hade taxirörelse i Hylte.

Selma kom som första flicka. Hon 
fick tidigt ge sig ut som piga. Min 
mamma Elin berättade att hon bland 
annat arbetade hos Grylins i Torup och 
fick ro över sjön för att mjölka korna. 
Efter det var hon hos sin moster Caro-
lina, gift med inspektor Carl Johan 
Hedin på Hylte Bruk. Men sedan kom 
hon enligt morbror Erik till Axel i 
Ekeryd för att hjälpa till att sköta hans 
lille son Karl. Axel Karlsson från Lind-
hult var en av de sex så kallade ”Lin-
neltapajkarna” – andra var August 
Lindkvist, Severin Karlsson, Gustav 
Karlsson, John Lindvall och Karl 

Karlsson, kallad ”Dubbel-Kalle” eller 
”Dubblingen”.

Tycke måtte ha uppstått, och jag har 
hört att hon bad sin moster Carolina 
om pengar till förlovningsring. Mos-
tern Carolina undrade vad det var för 
dålig fästeman som inte hade pengar 
till förlovningsring… Möjligen ville 
hon inte bli av med sin hjälpreda – 
Selma var ju duktig, fastän hon var så 
ung, alltför ung för att binda sig, tyckte 
nog många… 

Lyckligt äktenskap
Ja, släkten förfasade sig – Axel var 

14 år äldre än hon, änkling med en 
4-årig son! Och inte nog med det - 
han hade varit gift med Selmas egen 
moster, Anna!

Det sades att ”det var ett dåligt 
bröllop” – antagligen var det inte så 
många inbjudna, och det finns inte ens 
ett brudkort från tilldragelsen. Men 
det blev ett lyckligt äktenskap, och 
makarna fick en stor barnaskara.

Min kusin Inger i Åkershult berät-
tade att Selma brukade säga: ”Jag var 18 
när jag förlovade mej, 19 när jag gifte 
mej, och 20 när jag fick Arvid”! Denne 
var Ingers far, född 1909. Sedan kom 
min mor Elin 1911, Sven 1913, Harald 
1916, Knut 1917, Britta 1922, Sune 
1924 och sist Erik, 1926. Dessutom fick 
hon 3 barn som dog, bl a Inga, som fick 
difteri och bara blev 3 år gammal. 

Det måste ha varit ett hårt slag för 
makarna. Selma var annars den som 
man kallade på när någon var sjuk eller 
skulle föda barn – hon var enligt Erik 
lite av ”doktor” i bygden – eller snarare 
distriktssköterska, lugn och kunnig. 
Själv led hon av återkommande 
migrän, men det kan inte ha hindrat 
henne från att arbeta. Fast säkert fick 
barnen hjälpa till i hushållet och på 
gården, så fort de kunde.

Det gick nog åt många tröjor, sockar 
och vantar. Jag vill minnas att det i 
hemmet fanns en stickmaskin, som 
användes för att göra tröjor. Andra 
moderna hjälpmedel som frysbox, kyl-
skåp och tvättmaskin var fortfarande 
inte uppfunna, inte heller ångstrykjärn. 
Mamma Elin berättade att hon var rätt 

Ungdomsfoto på Selma.
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trött på att stryka pojkarnas skjortor, 
när de blev så stora att de skulle ut och 
dansa. 

Elin berättade om att ungdomarna 
brukade samlas och cykla till Nyarp på 
dans. Hon älskade att dansa, men ville 
helst inte ha med sig lillasyster Britta, 
för hon var rädd att denna skulle 
svimma, vilket hon kunde göra, om 
det blev för varmt… Olle Pettersson 
berättade att han brukade bjuda upp 
Elin när det var vals. Så på mitt jobb 
som sjukgymnast på Rehab på sjuk-
huset i Halmstad, bjöd jag upp honom 
till vals, som träning sedan han blivit 
underbensamputerad!

Apropå dans: när vi i Nissadalens 
folkdanslag i mitten av 1970-talet hade 
odlat lin, torkades det i bastan i Ekeryd. 
Då fick vi hjälp av Olles mor Agda Pet-
tersson, 77 år. Hon berättade att hon 
vid 17 års ålder för första gången hade 
fått förtroendet att sköta linbastan, 
eftersom Selma var upptagen med att 
föda Knut, den 1 oktober 1917.

Ny generation på gården
Harald blev den som övertog 

gården, sedan han gift sig med Elsa 
från Skärkehylte. Sven, som var ogift, 
byggde ett nytt hus vid ”ängarna”, och 
flyttade dit med Selma och Axel. De 
fick ta hand om min syster Siv och mig 
ca 1952, medan vår pappa var sjuk. 
Mamma fick då hjälp med gården i 
Björsjö av Sune. Hon tyckte att han 
skulle passa ihop med Maj i Maås, som 
också var skojfrisk och gladlynt, och 
försökte para ihop dem – men de mot-

stod envist försöken…
Mona Finnum berättade att Selma 

kunde vara ganska bestämd – det 
behövde hon säkert med en stor bar-
naskara. När de en gång besökte henne 
sedan hon blivit änka 1956, sa Selma - 
”Nä, nu får ni åka hem, för nu ska di 
komma från ”Bjösse” (Björsjö)! För-
modligen orkade hon inte med för 
många åt gången – och nu, själv fyllda 
70, förstår jag vad hon menade när hon 
sa - ”De är roligt när ni kommen, och 
roligt när ni gån”! Hon brukade alltid 
stå och vinka i köksfönstret.

Mormor – vårt stora stöd 
När pappa åter blev sjuk i slutet av 

1960-talet, var Selma den som kom till 
Björsjö och stöttade, trots sina 77 år. 
Hon var inte rädd för att arbeta. När en 
av sönerna ringde och ville prata med 
henne, fick jag svara att hon var ute i 
”lagårn”. När den andre ringde, var hon 
ute i vedbon… Pinsamt – det lät som 
hon var utnyttjad arbetskraft. När den 
tredje så ringde, satt Selma lyckligtvis 
inne i köket och stickade strumpor.

Om inte mormor Selma och släk-
ten funnits, när vi var små och pappa 
var sjuk – vart skulle vi då tagit 
vägen? Mamma kunde inte klara av 
både gården och två småbarn. Vi var 
trygga hos mormor och morfar, och 
jag minns att mormor brukade sjunga 
”När månen vandrar på fästet blå, och 
tittar in genom rutan” - när vi skulle 
sova. Och Siv skulle hålla i mormors 
stortå…

Kusin Sven-Åke i Kollabo, äldste 
son till Britta och Evert, var inte lika 
hemmastadd, när han skulle sova över. 
Han minns själv att han satt påklädd i 
en stol hela natten. När mormor väckte 
honom, undrade han yrvaket varför 
han inte hade pyjamas och låg i en 
säng. Mormor svarade att han hade 
vägrat, varpå han kommenterade - 
”vad var det för dumheter?”  Sven-Åke 
nämnde också om Selmas religiositet - 
hon tyckte inte om att Axel någon gång 
svor, för då var hon rädd att han inte 
skulle komma till himmelen…

Hennes minne lever
När Selma fyllde 90 år, hade släkten 

samlats. Hon var hemma på besök från 
sjukhemmet Skogsbacken, som var 
inrättat vid sjukstugan i Hylte och där 
hon fått plats sedan hon några år tidi-
gare hade fått en lindrig stroke. Prosten 

Ehde kom då också och gav henne pas-
sande ett kors från Jerusalem i födel-
sedagspresent. Han berättade att hon, 
när han besökte sjukhemmet, brukade 
hälsa honom med psalmen - ”Jerusa-
lem är öde, dess tempel fallit ner, dess 
präster äro döde…” 

Selma hade en underfundig humor. 
När brodern Augusts söner i Limma-
red bytte ut Karlsson mot ”Ombert”, sa 
hon – ”Jag brukar tänka på ”ormbett!” 
Tomater var också något nytt för henne, 
så då kallade hon sådana för ”tulpaner” 
– ja, de var ju runda och röda!

Jag blir varm i hjärtat när jag tänker 
på mormor Selma. Och jag använder 
ännu hennes spinnrock från 1912. 

P.S. Apropå att gifta sig inom 
släkten: 

Inger berättade att folk blir förvå-
nade när hon säger att hennes farfar 
Axel och hennes morfar John Lindvall 
var syskon, vilket innebar att hennes 
föräldrar var kusiner, vilket inte sades 
vara så bra – det skulle bli för mycket 
inavel… Men eftersom mamma Doris 
var adopterad från Skåne, fanns det 
inga blodsband.

 Värre var det i min egen familj - 
mormor Selmas mor Albertina och 
min farmor Maria var systrar, varför 
mormor och pappa var kusiner, och jag 
syssling med min egen mamma! 

Men arbeta kunde de - det sägs att 
Maria från Björsjö kunde gå hem till 
Kråkeryd efter mjölket på kvällen, 
hjälpa sin syster att sätta upp en väv, 
och komma hem lagom till morgon-
mjölkningen. Vem skulle göra om det 
idag?

Familjen Karlsson c:a 1919 – 1920. Fr.v. 
Karl, pappa Axel med Harald i knäet, 
Sven, mamma Selma med Knut i knäet, 
Arvid, Elin.

Bilden tagen på Selmas 90-årsdag. Fr.v. 
Sune, Britta, Sven, Elin, Arvid, Knut, 
Harald, längst fram Selma, (Erik fattas 
på bilden.) 
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2020, året då Corona slog till 
Text och bilder: Lisa Rimestad

Coronaviruset har på allvar slagit en 
järnring runt vårt samhälle och en hel 
värld har plötsligt drabbats av Covid-
19, en snabbt spridande sjukdom med 
svåra dödsfall. När Sockenbudets 
redaktion avslutar detta nummer i 
början av maj 2020 har över 3,3 miljo-
ner människor insjuknat över hela vår 
jord och man talar om en pandemi, en 
epidemi som likt Spanska Sjukan för 
drygt hundra år sedan, smittar männ-
iskor på alla befolkade kontinenter på 
vår jord. 

Ännu fler, som inte testats, har 
såklart haft sjukdomen. Vi vet att en del 
förblir symtomfria trots att de bär - och 
sprider - smittan. Det är ett dilemma 
med denna nya sjukdom. Vetenskapen 
och erfarenheten med att testa, skydda 
och, framför allt, vårda så många, svårt 
sjuka inom kort tid har helt enkelt inte 
kommit ikapp, ännu. 

I vårt land hoppas vi komma 
ikapp, innan många fler avlider. I 
andra, mindre välbeställda ekonomier 
kommer samhället - och vården i syn-
nerhet - även framöver att ha mycket 
svårt att skaffa fram tillräckligt med 
respiratorer, mediciner, livsmedel och 
ett vaccin när och om forskarna lyckas 
få fram det.

Symtomen
Corona är egentligen ett ord för den 

sirliga runda ring av ljus som man kan 
skönja runt solen i ett teleskop. Den 
syns bäst vid hög aktivitet i solen.

Coronaviruset visar sig också vara 
högaktivt. Symptomen är ofta snarlika 
en vanlig säsongsinfluensa. Det är nor-
malt med feber, en aningen torr hosta, 
smärta i kroppen och ont i halsen. 
Andnöd kan inträda. Lungorna är hårt 
utsatta vilket är anledningen till att 
många patienter måste intensivvårdas. 
Men även neurologiska och andra, mer 
ovanliga, symtom förekommer och i 
en del fall blir utgången allvarlig. 

Speciellt utsatta är människor över 
70 år, en större del är män. Många med 
komplicerade sjukdomar som hjärt-
kärlsjukdomar, diabetes, fetma, en hel 
del rökare drabbas också svårt. 

Ändå gäckar coronaviruset läkarna, 
för yngre generationer insjuknar också 
och även de kan bli svårt sjuka och 

avlida. 
 I Halland har 34 personer avlidit i 

Covid-19 när detta skrivs. 33 av dom 
var i riskgrupp med en relativt hög 
medelålder, 82,6 år. I hela Sverige har 
nästan 3000 personer med registrerad 
Covid-19 avlidit i maj 2020, mer än 
hälften i Stockholmsområdet.

Dödstalen stiger ännu i hela värl-
den, men det visar sig också att en del 
länder klarar att bekämpa Covid-19 
bättre än andra. Vad som spelar in i 
det långa loppet återstår att se, vården 
och forskarna har en brant kurva på 
lärandet om Coronabehandlingen. 
Samtidigt blir vården allt bättre på att 
bemästra sjukdomen.

Många råd att följa
Under tiden följer vi råden från 

Folkhälsomyndigheten och Världs-
hälso-organisationen WHO; tvätta 
händerna ofta, inte röra ansiktet, hålla 
avstånd till andra människor och, vid 
minsta symtom, hålla sig isolerad tills 
flera dagar efter symtomen försvunnit. 

Corona är ännu oplöjd mark, vad 
myllan för med sig ser vi förhopp-
ningsvis framåt hösten. Det vi tyvärr 
vet om Corona är att Covid-19 ger de 
hårdast drabbade ett mycket ensamt 
och tärande sjukdomsförlopp och 
kräver nästan övermänskliga insatser 
av vårdpersonalen som arbetar i långa 

skift i tät heltäckande skyddsutrust-
ning. Att avlida i ensamhet omgiven av 
personal i rymddräkter är sorgligt nog 
en verklighet för en del mycket gamla, 
sköra människor just nu. 

Så ta vara på varandra, era nära och 
kära! Och förebygg! Man kan nästan 
alltid förbättra sin kondition och sitt 
immunförsvar. Träna eller promenera. 
Sluta röka, eller minska ner. Vitamin 
C och vitamin D, bra och hälsosam 
mat och rörelse och frisk luft i lagom 
dos. Vi kommer att ha Corona hos oss 
länge, så att sätta hälsan på kartan i 
Sommarsverige 2020 är säkert en extra 
bra investering. Att vistas utomhus är 
också ett bra sätt att träffas utan att 
trängas.

Social distansering – fysisk 
distansering – hur går det ?

Sverige sticker ut i världen som ett 
land med en strategi med färre res-
triktioner än andra. Men den bygger 
på eget ansvar och en tro på vår vilja 
till omsorg om våra medmänniskor. 
Folkhälsomyndighetens strategi för 
att begränsa smittspridningen och 
därmed skydda äldre och riskgrupper 
mot allvarlig sjukdom förstärks genom 
en omfattande informationskampanj 
och social distansering, eller rättare 
sagt fysisk distansering. 

Hemkarantän och ett långvarigt 
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stopp för alla sociala aktiviteter, även 
med den närmsta familjen för alla 
över 70 år och för riskgrupper är svårt. 
Förbud mot besök på äldreboenden 
och förbud mot större folksamlingar. 
I Sverige förväntas vi inte resa, inte 
smittsprida, inte glömma att tvätta 
händerna väl och att handsprita ofta. 

I skolan sitter barnen med 1,5 m 
mellan bänkarna, håller avstånd även 
på raster och lunch och tvättar hän-
derna enligt ett schema. Det ser, enligt 
det man observerat hitintills, ut att 
vara så att mycket få barn smittas eller 
smittar andra.

Var det Covid- 19?
Hemma i Södra Ekeryd rundar vi i 

familjen i mitten av februari i all enkel-
het,12 dagars luftvägsvirus med hög 
feber, hosta och en ordentlig smärta 
i hela kroppen. Corona? Det får vi 
kanske aldrig veta. För dottern tar det 
tre veckor att bli symptomfri enligt de 
nya rekommendationerna. 

Krafterna återvänder så sakta och 
isolationen blir ett tillfälle att sova, 
koka soppa och gröt, se film, läsa sagor, 
teckna, lappa och laga. Hemskola. Och 
att ta in och förmedla Covid-19 i ett 
barnperspektiv. För ärligt talat, det 
väntar vi med in i det sista. Corona-

viruset skrämmer, för att det är så lätt 
att både ge och få och för att många 
människor varje dag behöver intensiv-
vårdsbehandling med syre, respirato-
rer, nedsövning och antivirala medel. 
Det är en påfrestande behandling.

Vi människor rör oss nu nästan i 
cirklar, alltid en armslängd eller två 
emellan oss. I vår nordliga sfär griper 
oron om sig. I nyhetsmedier och soci-
ala medier och i verkliga livet. Till det 
en målmedveten eftertänksamhet.

   Många drabbas lindrigt eller, 
kanske, inte alls, medan andra redan 
står utan lön eller fruktar för sitt liv 
och sin sjukdom. Eller mist en närstå-
ende. Men vi blev alla tagna på sängen 
såklart.

”Please always remember,

tomorrow will be a good day”
En 99-årig brittisk veteran och hjälte 

från andra världskriget, kapten Tom 
Moore gjorde det man minst av allt 
väntar sig av en 99-åring. Han beslöt 
sig för att samla in pengar till vården 
av Covid-patienter genom att lova att 
gå många rundor i sin trädgård, efter 
både en höftoperation och cancerbe-
handling. Han sade, ”Snälla, kom alltid 

ihåg att i morgon kommer det att bli 
en bra dag”. Insamlingen nådde hela 
32 miljoner pund (nästan 400 miljoner 
svenska kronor), lagom till hans 100-
årsdag! 

Mahatma Gandhi, Moder Teresa, 
Nelson Mandela eller Martin Luther 
King levde inga enkla liv. Inte Stephen 
Hawking, Gustaf Fröding eller Greta 
Thunberg heller. 

Ja, ett virus, en förändrad värld och 
en ny världsbild. I en värld av nationer 
ser verkligheten olika ut beroende på 
var man befinner sig. Både geografiskt 
- och i livet.

Om vi dog imorgon, vilken berät-
telse skulle vi vilja lämna efter oss? Alla 
vi som ändå haft någon sorts lyckad 
lott i livet.

Solen sken nästan varje dag i april, 
även i svåra tider har varje dag något 
gott i sin hand. Det här året sätter vi en 
eller två extra rader potatis, sår i kruka 
och i land. Det är det många som gör. 

   
Ta väl hand om er!
 

Alla i samhället påverkas på något 
sätt av coronakrisen. Vi har varit i kon-
takt med Mammas i Landeryd som 
märkte av coronakrisen direkt när den 
började. Från den 17:e mars har lunch-
buffén i Landeryd hållit stängt. De 
tog det svåra beslutet för att det hade 
varit omöjligt att hålla avstånd i restau-
rangen. Delar av personalen permitte-
rades. Veckan därpå bokades de flesta 
event och privata beställningar av. Det 
är de som är mest inkomstbringande. 
Den veckan som de var helstängda 
användes för att tänka om och planera 
för framtiden. De hann även städa och 
inventera, inget ont som inte har något 
gott med sig.

Nu erbjuder Mammas utkörning 
av matlådor. Man beställer dagen före 
leverans. Detta för att de ska kunna 

Mammas tänker om i kristider
Text/intervju: Iris van der Kruijssen- Witte

lägga upp rutten för leverans, en upp-
gift som Paula fixar varje leveransdag 
klockan 3 på morgonen för att hinna 
med allting i tid.

Sedan öppnade Mammas Rydö 
Golfkrog med påsklunch på Långfre-
dagen. I Rydö är lokalen rymligare så 
här erbjuds färdigpackade matlådor 
som man kan hämta eller äta i restau-
rangen. Det finns tallrikar som man 
kan lägga upp maten på. Där behöver 
man inte beställa lådorna utan bara 
betala och plocka sin låda, sallad och 
bröd. 

Matlådebeställningen kan variera 
från 140 till 15 per dag. De har många 
färre kunder än vanligt just nu och 
det är mycket arbete med hela utkör-
ningen. Om vi kunder beställer en 
matlåda en gång i veckan hjälper det 

mycket i den här krisperioden. 
Paula ser ljust på framtiden, de har 

tagit rätt beslut i rätt tid när pande-
min började. De tänker flera gånger 
i veckan att det var en bra idé det där 
med utkörningar samt att öppna Rydö 
Golfkrog. Det ger dem inkomster från 
två håll. Vi är glada att ha sådana krea-
tiva och hårt arbetande företagare i 
vår närhet och vi vill uppmana alla att 
beställa matlådor! Varför inte beställa 
en matlåda i present åt någon i risk-
gruppen som håller hemma och kan 
behöva lite god mat som uppmuntran 
i dessa tråkiga tider!

Mammas telefonnummer:  
073-364 88 44



Ur dagboken
Text och bilder: Lisa Rimestad

24 april kl. 09:16 · 
Ännu en fredag. Solen imponerar. 

Framåtanda och jämnmod runtom i 
kommunen och i landet imponerar. 
Stora Enso står också inför kortidsper-
mitteringar men redogör i Hallands-
posten omsorgsfullt för sina välpla-
nerade strategier omkring Corona på 
bruket: besöksförbud, reseförbud, även 
interna möten online och en fysisk 
avgränsning av fabrikens olika sekto-
rer. Det har blivit en annan verklighet 
säger brukschef Håkan Naij.

Hylte har nu presenterat sin nya 
kommunchef. Emma Gröndahl. Stabs-
läge här också. Så lycka till!

Det här med resursbrist...
- resurser finns i princip alltid, men 

var och hos vem? Vem behöver dem 
mest? Vad används de till? Och var 
finns tippen som inte är en tipp utan 
en plats för återVINNing på riktigt?

Vi lever i en demokrati. Vår demo-
krati. Vi gillar och stödjer lite till mans 
vår demokrati. Även i vårt ultramo-
derna samhälle är det fantastiskt hur 
väl t.ex. det här med social distanse-
ring och hänsynstagande gentemot din 
nästa går hem. Hos de allra flesta.

Andra kan få sig själva att hota en 
polis i arbete med Coronasmitta. Eller 

tycka att det är klart att just jag ska få 
resa som jag vill - och brukar - medan 
alla andra håller igen. Men ändå: det 
stora flertalet: imponerande, varken 
mer eller mindre.

Bilden nedan, från dammen där-
hemma, får symbolisera den förtätade 
kampen om resurser under Corona. 
Efter drygt en månad med sol är vat-
tenståndet 1 meter lägre än normalt, 
stränderna är spröda av torka, det 
växer just nu ingenting i strandkanten 
och ett fåtal vattendjur är högaktiva i 
värmen. 

Blir sommaren ett 2018 då det inte 
regnade från maj till augusti kan man 
undra. Vi vet att det kommer att regna 
igen. Men vem dör på kuppen? Och 
hur når vi dit? Fyller vi igen dammen 
om vi inte tror på regnet? 

Det visar sig att dammens aktiva 
djur är s.k. diversebyggare, en art natt-
sländelarver. De bygger sina bon av det 
de hittar i bottenlivet: barr, kvistar, bös 
och lite rester av mossa, gräs osv. Sedan 
kan de navigera fritt i vattnet under de 
mest skiftande omständigheter. Och 
överleva. Detta blir det snabba svaret 
på ett mail till museiintendenten på 
Naturhistoriska Museet i Göteborg. 
Diversebyggare, de behöver vi fler av i 
framtidens samhälle. Fascinerande!

P1 morgon...Reportage från det cen-
trala Kairo där samhället är nedstängt 
pga. Corona. Där är luften nu så ren att 
man ser pyramiderna, från innerstan. 
Luftföroreningar är annars en vanlig 
dödsorsak.

Den årliga, religiösa högtiden, 
Ramadan, inleds utan gemensamma 
gudstjänster och utan de många kul-
turevenemangen - tänk Advent och 
Jul under Corona karantän - men de 
klassiska Ramadanlyktorna snidas nu 
återigen av trä hemma i Egypten, istäl-
let för i Kina, av plast.

 Och hur kan modern teknik hjälpa 
till att spåra smittspridning - utan att 
kväva integriteten? Mobildata är hett 
och eftertraktat och det offentliga över-
vakningssamhället blir nästan legitimt, 
i allt fler länder. Med hjälp av app’ar 
vill man smittspåra och dokumentera 
många människors symtom – och till-
frisknande.

I bl.a. Sverige ser vi att omställ-
ningen pga. Corona sker mycket snabbt 
i näringsliv, vård och utbildning. I poli-
tik och offentlig förvaltning. Många 
ger sitt yttersta. Andra rutiner, andra 
transportvägar, andra arbetsplatser, en 
större samarbetsvilja.

Det är den kraft och den målfokuse-
ring som behövs för att bygga ett mer 



hållbart samhälle. Och lösa problem 
med smittspridning, klimatutsläpp, 
behovet av innovation och utveckling 
även på hemmaplan; eller långtidsar-
betslöshet, bostadsbrist, psykisk ohälsa 
och stress. 

Även efter Corona. 2+2 är inte alltid 
4. Ibland är det 5 eller 6 eller 7.

Men: Under tiden har länder i Syd-
amerika och Afrika svårt att t.ex. köpa 
respiratorer då våra rika länder i Nord 
belägger försäljningen med exportför-
bud. Och för att rika länder överbjuder 
varandra. Corona är redan nu inte bara 
en mycket allvarlig sjukdom för väldigt 
många, utan också ett skyltfönster för 
att ekonomisk utsatthet och jämlikhet 
inte alltid går hand i hand.

   Den här sortens begränsningar 
är legio i internationell handel och en 
anledning till att internationella insti-
tutioner som WTO (Världshandelsor-
ganisationen) skapades.

   I ett flyktingläger delar över 200 på 
en toalett, över 600 på en dusch. Tänk 
Corona. Eller magsjuka. Tänk kök. En 
värld i miniatyr som få besöker eller 
förstår.

   Vi lever i en global värld. Det går, 
även under Corona, inte en dag utan 
att vi tar, äter, bär eller rör oss i eller 
lyssnar på och tittar på något som är - 
inte bara från ett annat land - utan från 
1-10-15 andra länder, t.o.m från andra 
världsdelar.

   Det finns ett talesätt ”når det regnar 
på prästen, droppar det på klockaren”. 
Hur kan vi hålla liv i de där dropparna, 
även när vi - i vår välfärdsbubbla, får 
vår verklighet rubbad, ser våra möjlig-
heter hotade?

   Det finns också ett talesätt ”när det 
regnar på prästen hur kan vi då begära 
att Gud skall hålla sin hand över klock-
aren?”

   Är vi så mycket förmer här i vår 
värld att vi tar det vi kan bara för att. 
Eller för att vi, tyvärr, aldrig kan reda 
ut det här problemet med att vissa 
inte har till dagen och vägen, fast vi så 
gärna vill?

   I en osäker framtid behöver vi ett 
fungerande klot med relationer vi även 
kan låta oss själva utsättas för. I skarpt 
läge visar länder och människor vad 
de går för. Solen har sina fläckar men 

det är inte det vi vill minnas den för. 
I skrivande stund väver en amerikansk 
president in sitt land och andras i en 
storskalig internationell konflikt när 
han beskyller kinesiska laboratorier för 
att ligga bakom Corona.

Kan vi fortsätta att tro på och arbeta 
för hållbara liv, hållbara relationer, 
både privat, professionellt och inter-
nationellt? Svaret är att vi måste. Inte 
minst för vår egen skull.

   I svaret finns de val vi gör varje 
dag. Att i största möjliga mån göra 
mänskliga val. Som är en mix av håll-
bart, ekologiskt, närproducerat, egen-
odlat. Och resolut minska på den del 
som på något sätt utsätter människor, 
miljö och natur och oss själva för gifter, 
hot och utsläpp. Återvändsgränder i 
livet.

Den sociala hållbarheten är minst 
lika viktig som den ekologiska och den 
ekonomiska. Människan är bara en 
liten del av Skapelsen, men om vi på 
riktigt sätter människan i centrum när 
vi formulerar svaren har vi kommit en 
bra bit på vägen. Det är livet.

God fredag och Trevlig helg!

Vi hoppas att alla kan ställa upp som 
personmedlem och därmed trygga en 
fortsatt livskraftig bygdegård. 

Vi har under våren självklart drab-
bats hårt av avbokningar på grund av 
coronasmittan.

Att bli personmedlem i Nyarps byg-
degårdsförening 2020 kostar 100 kr/år 
& person.

Betalning sker på vårt bg: 681-8314 
eller SWISH: 123 005 48 66. -Glöm inte 
att ange namn.

Bidrag utöver medlemsavgift mot-
tages också alltid med stor tacksamhet, 
med eller utan namn.

Ditt personmedlemsskap kommer 
registreras med endast ditt namn för 
att uppfylla GDPR. 

Kontakta gärna styrelsen med 
frågor och förslag. Tex. Bo Eriksson, 
Ann-Marie Axelsson Kerstin Larsson, 
Lotta Ekberg.

Och, såklart: Uthyrningar bokas 
genom Kerstin Larsson på kerstin.lars-
son1@hotmail.com eller 070 364 62 39

/Styrelsen

Välkommen till din bygdegård som personmedlem 2020!



Motorbåtsuthyrning
Kanotuthyrning

Minigolf
Restaurang

info@vallsnascamping.se • 0371 - 602 33

vallsnascamping.se

SKAFFERIET HYLTEBRUK 
Gamla Nissastigen 63, Hyltebruk 

Vi bakar allting från grunden med omtanke & kärlek

Sommarstängt v 29 & 30

073-075 94 96 

Varmt välkomna!

Knipen
Bästa redskapet för hantering
av löv, mossa, gräsklipp m.m.

Det finns även knipar för hästskit och hö

Pris 200 kr.

Tillverkas av Bertil Homén, Nissaryd



NNjjuutt  aavv  mmaatthhaannttvveerrkk  vviidd  BBoollmmeenn  
TIRAHOLMS FISK 

www.tiraholm.se   
+ 46 (0)371-64 000  ⦁  fisk@tiraholm.se    

 Tiraholms Fisk 314 52 Unnaryd 

NNäärraa   
 

Insjöfiske ⦁  Rökeri ⦁  Gårdsbutik 
Fiskrestaurang ⦁ Glasscafé 
Hotell ⦁ Konferens 
 

FFaammiilljjeenn  EEkkwwaallll  
för öppettider se hemsida 

Varmt välkomna! 
hälsar 

Chalanderska museet  
ett unikt möbelmuseum

Mer information om museet finns på  
Jälluntofta Samhällsförenings webbplats 

www.jalluntofta.org

Under sommaren är museet öppet 
söndagar kl 13-16 samt övrig tid 

enligt överenskommelse. 
Museet har rymliga lokaler och 
information sker även utomhus.

 Guidning: Nils-Erik Lagerwall, 070-539 90 49,
nilserik.lagerwall@gmail.com



          Unnaryds Bonadsmuseum
      med Sommarcafé i Unnaryds Hembygdspark

                                 Museum for Swedish folk art paintings

       Öppettider 
    Bonadsmuseum & Målarverkstad 
            & Sommarcafé

Juni  
lördag & söndag    Saturday & Sunday 11:00 –17:00 
Guidningar startar kl 14:00 & 15:00

Juli  
tisdag – söndag    Tuesday to Sunday 11:00 –17:00 
Guidningar startar kl 14:00 & 15:00

Augusti  
lördag & söndag    Saturday & Sunday 11:00 –17:00 
Guidningar startar kl 14:00 & 15:00

Kurser och aktiviteter
Bonadsmålarkurser 
Berätta och måla i traditionell äggtempera. Blanda naturfärg från 
ägg och pigment och låt dig inspireras av folkkonsten som målades i 
Unnaryd för 200 år sedan. Anmälan krävs. 
2 tillfällen:  vecka 26:  26-28 juni & vecka 30:  24-26 juli
Course for traditional tempera paintings

Skaparlördagar - Slöjda på lördagarna i juli
Workshops med olika material och för alla åldrar. 
På lördagarna kl 13:00–16:00. Materialavgift 50 kr.
Course of different crafts on Saturdays in July

Musik i parken på torsdagarna i juli
Konsert med olika musiker på scenen i hembygdsparken.
På torsdagarna kl 19:00. Entré.
Live music concerts on Thursdays in July, 7 pm

Arrangemangen ordnas i samarbete med

Följ oss påwww.bonadsmuseum.se
Mer information om kurser, sommarens 
program och bokning av guidning 
tel: 073 0800 436    
mail: bonad@unnaryd.com

www.glassbovaffelstuga.com

Maj söndagar    13:00 - 17:00
Juni tisdag - söndag   13:00 - 17:00
Juli alla dagar     11:00 - 17:00
Aug tisdag - söndag  13:00 - 17:00
Sept söndagar     13:00 - 17:00

Glassbo
  Våffelstuga

Kliv in och upplev 
- bak i tiden

Välkommen till vår 
restaurang med genuin miljö i 
Landeryd och Rydö Golfkrog

För mer information, besök vår hemsida
www.mammasmat.biz eller ring oss

på tfn nr 073 3648844
Varmt välkommen 

önskar vi på Mammas

Nu kan Ni även besöka oss i Rydöbruk på 
Rydö Golfkrog. 
Landeryd hålls stängd tills Coronapandemin
är över.

Om Ni inte önskar besöka restaurangen
har vi utkörning av matlåda. Beställ på epost 
mat@mk-ab.com eller Ring och beställ senast 
kl 18.00 dagen före.
Ni kan även hämta färdigpackade matlådor
på Rydöbruk utan förbeställning.

Catering? Kontakta oss gärna. 

Då vi är i virustider ber vi Er hålla utkik
efter ev uppdateringar på vår hemsida/
Facebooksida/Instagram.



Tack för att Du 
är med och håller 

Hylte levande.

Så jobbar vi för att hålla 
Hylte levande

Tillsammans kan vi skapa bästa möjliga förutsättning 
för att säkerställa mesta möjliga utveckling i vår 
kommun. Ställ upp för varandra, handla lokalt och stöd 
företagare i Hylte kommun. 

Tillsammans är vi starka!

foretagarna.se/hylte



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!

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

TTRRÄÄDDGGÅÅRRDDSSBBUUTTIIKK      CCAAFFÉÉ      TTRRÄÄDDVVÅÅRRDD  

Trädgårdsbutik    Trädgårdscafé Trädvård 
 

Försälning av ätbara växter, fikaservering i växthuset och trädgården.              
Öppet dager: 

Söndag 6 juni - 28 juni - 19 juli mellan kl. 10-17 
Norra Åkershult, Landeryd, T 0722445937 / 0722445825 

 
         www.tradgardsbutik.nu         www.protrad.se 

ÅÅkkeerrsshhuulltt  TTrrääddggåårrdd  

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

    Vi har
blommorna och jorden

för din balkonglåda och trädgård.
Välkomna!

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

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

Följ oss på facebook: Olanders-blommor-ting

 Nu är sommaren på väg



DåDå blir det  blir det åkaåka av!  av! 

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

Välkommen till Landeryd!

www.tagdagarna.se

TÅGDAGARNA I LANDERYD TÅGDAGARNA I LANDERYD 
5-6 SEPTEMBER 2020 5-6 SEPTEMBER 2020 

TORUPTORUP

KINNAREDKINNARED

LANDERYDLANDERYD SMÅLANDSSTENARSMÅLANDSSTENAR

HYLTEBRUKHYLTEBRUK RYDÖBRUKRYDÖBRUK

10-års jubileum10-års jubileum

Nyhet!
Kvällståg

Landeryd - Halmstad -
Ängelholm T/R

P.g.a rådande Coronapandemi

INSTÄLLT 2020!!!

Vi satsar nu på 4-5 september 2021



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

SOCKENBUDET - Sponsorer
SALONG DUO

SÖDRA HESTRA SPARBANK
RUNEMYRS

SOCKENBUDET - Sponsorer
ESON COMFORT
ESSKÅ METALL

BYGG JOHAN

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!
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Präster
kyrkoherde
Gunnar   Åkesson                                          0345–197 41, mobil: 070 555 27 57
e-post: gunnar.akesson@svenskakyrkan.se

komminister i Långaryd
Mia Schulz Wigelsbo          0371–460 01, mobil: 076 787 00 66
e-post: maria.schulz.wigelsbo@svenskakyrkan.se
hemtelefon: 0371–470 09

vik. komminister i Unnaryd och Femsjö
Björn Berggren                              mobil: 073 368 09 95  
e-post: bjorn.berggren@svenskakyrkan.se
Diakoni
diakon
Anna-Karin Samuelsson    0371–461 15, mobil: 072 238 20 23
e-post: anna-karin.samuelsson@svenskakyrkan.se

diakoniassistent
Pär Petersson                                                       0345–197 44
e-post: par.petersson@svenskakyrkan.se
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
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
församlingsassistent och informatör
Johan Holm Wallentin          0345–197 42, mobil: 070 290 75 89
e-post: johan.holm.wallentin@svenskakyrkan.se
församlingsassistent
Pia Johansson                                            0345–197 46
e-post: pia.c.johansson@svenskakyrkan.se

KontaKtuppGifter

Pastorsexpeditionen i Hyltebruk
Kyrkogatan 5, 314 31 Hyltebruk, telefon: 0345–197 40
e-post: hyltebruks.pastorat@svenskakyrkan.se
postadress: Box 4, 314 21 Hyltebruk
fakturaadress: Hyltebruks pastorat, Fack 77801652, Box 
15018, 750 15 Uppsala
hemsida: svenskakyrkan.se/hyltebruk

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

Datum
Femsjö
kyrka

Hyltebruks/ 
Färgaryds kyrka

Långaryds/      
Landeryds kyrka

Unnaryds/
Jälluntofta kyrka

2 augusti
8 e. trefaldighet

Sammanlyst18:00 Musik i 
sommarkväll med 
Charlotte Polson, 
Regina Burton 
och Carl Persson 
Färgaryds kyrka

14:00 Gudstjänst 
Jansbergs 
hembygdsgård

15:00 Gudstjänst 
Brunnsbacka

9 augusti
9. e. trefaldighet

16:00 Mässa10:00 Gudstjänst 
Hyltebruks kyrka

18:00 Musik i   
sommarkväll ”Herren 
är min herde” Innerlig 
musik i sommartid, 
Lisa Johansson, Bina 
Kittelman Flensner 
och Regina Burton
Långaryds kyrka

10:00 Mässa

16 augusti
10 e. trefaldighet

10:00 Gudstjänst18:00 Mässa i 
Hyltebruks kyrka

10:00 Mässa 
Landeryds kyrka

18:00 Musik i 
sommarkväll Country 
och rock ´n Roll med 
Edward C Johansson 
Unnaryds kyrka

23 augusti
11 e. trefaldighet

18:00 Musik i 
Sommarkväll 
Riksspelmannen 
Gusten Brodin 
och Sören 
Bjärnborg

10:00 Mässa i 
Hyltebruks kyrka

18:00 Gudstjänst 
Landeryds kyrka

Sammanlyst

30 augusti
12 e. trefaldighet

Sammanlyst16:00 Gudstjänst 
Hyltebruks kyrka

10:00 Mässa 
Långaryds kyrka

18:00 Taizémässa 
Unnaryds kyrka

6 september
13 e. trefaldighet

Sammanlyst11:00 Mottagning 
av vår nya 
kyrkoherde 
Gunnar Åkesson 
Färgaryds kyrka

SammanlystSammanlyst

13 september 
14 e. trefaldighet

16:00 Mässa18:00 Mässa 
Hyltebruks kyrka

9:00 Pilgrimsmässa 
Landeryds kyrka

10:00 Gudstjänst 
Unnaryds kyrka

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 22/6

PGA RÅDANDE TIDER VET VI INTE HUR GUDSTJÄNSTLIVET SER UT I SOMMAR, 
VÄNLIGEN SE HEMSIDAN, FACEBOOK ELLER AFFISCHER FÖR UPPDATERINGAR
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2 augusti Färgaryds kyrka
”Sommarfavoriter” med Charlotte Polson

Musik i sommarkvällen som 
bjuder på mycket glädje, 
svängiga toner och innerliga 
improvisationer! Programmet 
Sommarfavoriter presenterar 
det bästa av det mesta. 
Utvalda guldkorn och svängiga 
spirituals som kryddats med 
tankar kring sommaren, 
kärleken och livet.
Charlotte Polson, altsaxofon 
och sång, Regina Burton, piano och orgel, Carl Persson, 
Slagverk

9 augusti Långaryds kyrka
”Herren är min herde” 
Innerlig musik i sommartid 
för sång , violin, orgel 
och piano av bland annat 
Händel, Otto Olsson och 
Tor Aulin. Medverkar gör 
Lisa Johansson studerande 
vid musikkonservatoriet i 
Falun och Bina Kittelmann 
Flensner studerande vid 
Ingesunds folkhögskola.
Ackompanjeras av Regina 
Burton

16 augusti Unnaryds kyrka
”Country och Rock´n roll”

Edward C Johansson 
kommer med sin gitarr och 
framför låtar av Johnny 
Cash, Jim Reeves och Elvis 
Presley.

Edward har delat scen med 
bl.a Hasse Andersson, Little 
Gerhard och Elvis gitarrist 
James Burton. 

23 augusti Femsjö kyrka
Rikspelmannen Gusten 
Brodin och Sören 
Bjärnborg fiol

                  
Pga rådande situation 
i samhället angående 

Corona-viruset så vet vi 
inte om vi kan genomföra 
våra aktiviteter i sommar. 
Vänligen se hemsida eller 
facebook för information 

REGNBÅGSNYCKELN
Under hösten och vintern 
har all personal och en 
del av de förtroendevalda 
i Hyltebruks pastorat 
genomfört utbildningen 
Regnbågsnyckeln. 
Regnbågsnyckeln är en 
processutbildning för 
att hbtq-personer och andra ska känna sig mer 
inkluderade i våra sammanhang. Regnbågsnyckeln vill 
ge större trygghet för hbtq-personer i församlingar. 
I en församling som tilldelats hbtq-märkningen, 
Regnbågsnyckeln, har medarbetare och förtroendevalda 
genomgått hela processmodellens alla steg. 

Efter processen förväntas församlingen ha kompetens 
kring inkludering och hbtq och vara ett mer 
inkluderande 

sammanhang för hbtq-personer och andra. I 
utbildningen har man fått ta del av olika personers 
berättelser och diskuterat olika ämnen såsom normer, 
bemötande, öppenhet/slutenhet, möjligheter och 
förväntningar m.m. 

Sedan har en mångfaldsvision skrivits. Denna ska 
hjälpa pastoratet att fortsätta arbeta och utveckla 
arbetet med inkludering för alla människor. När alla 
stegen är slutförda är vårt pastorat regnbågsmärkt. Då 
får vi i samband med en gudstjänst ta emot ett intyg 
och ett märke att hänga på väggen. Detta kommer att 
ske i början av hösten.

     Anna-Karin Samuelsson 

                 Diakon
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Gudstjänster                  

OBS! Så länge regeln om att högst 50 personer får vistas tillsammans gäller, så är samtliga 
gudstjänster/mässor i Långaryds församling i Långaryds kyrka. Inga friluftsgudstjänster eller 
gudstjänster/mässor i Landeryds kyrka så länge regeln om 50 gäller.

Datum
Femsjö
kyrka

Hyltebruks/   
Färgaryds kyrka

Långaryds/
Landeryds kyrka

Unnaryds/
Jälluntofta kyrka

14 juni
1.e trefaldighet

10:00 Mässa18:00 Musik i 
sommarkväll
Kenneth 
Benjaminsson
Färgaryds kyrka

15:00 
Friluftsgudstjänst 
Yttersjöholm

9:00 Mässa 
Pilgrimsvandring 
efter mässan 
Jälluntofta kyrka

20 juni
Midsommardagen

SammanlystSammanlyst10:00 
Friluftsgudstjänst 
Nissaryds skans

15:00 Gudstjänst 
Unnaryds 
hembygdsgård

21 juni 
Johannes
Döparens dag

11:00 Mässa
Ingmar Wahlström, 
piano
Niklas Adamsson, 
saxofon

16:00 Mässa  
Hyltebruks kyrka

10:00 Mässa 
Landeryds kyrka

18:00 Musik i 
sommarkväll 
Fiddler under 
ledning av Jörgen 
Arvidsson
Unnaryds kyrka

28 juni
3.e trefaldighet

18:00 Musik i 
sommarkväll
Anna Roos och 
Rebecka Vesterlund 
sång, fiol, tvärflöjt 
och piano

10:00 Gudstjänst 
Hyltebruks kyrka

11:00 Konfirmation 
Långaryds kyrka

Sammanlyst

5 juli
4:e trefaldighet

Sammanlyst18:00 Musik i 
sommarkväll    
Göta Brass Band
Färgaryds kyrka  

15:00 Mässa 
Landeryds kyrka

10:00 Mässa 
Unnaryds kyrka

12 juli
Apostladagen

9:30 Mässa 11:00 Mässa 
Hyltebruks kyrka

18:00 Musik i 
sommarkväll 
Musik från New 
Orleans, Jazzcats
Landeryds kyrka

16:00 Mässa 
Unnaryds kyrka

19 juli
6 e. trefaldighet

10:00 Mässa14:00 Friluftsguds-
tjänst Sockenstugan

10:00 Mässa 
Landeryds kyrka

18:00 Musik i 
sommarkväll
Olle Joelsson, Karin 
Sandén Berg, Kjell-
Ove Dahlman
Jälluntofta kyrka

26 juli
Kristi förklarings 
dag

18:00 Musik i 
sommarkväll En 
musikalisk resa 
i Europa. Lars 
Forslund, Ann 
Thorell

10:00 Mässa 
Hyltebruks kyrka

18:00 Gudstjänst 
Långaryds kyrka

Sammanlyst
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2 augusti Färgaryds kyrka
”Sommarfavoriter” med Charlotte Polson

Musik i sommarkvällen som 
bjuder på mycket glädje, 
svängiga toner och innerliga 
improvisationer! Programmet 
Sommarfavoriter presenterar 
det bästa av det mesta. 
Utvalda guldkorn och svängiga 
spirituals som kryddats med 
tankar kring sommaren, 
kärleken och livet.
Charlotte Polson, altsaxofon 
och sång, Regina Burton, piano och orgel, Carl Persson, 
Slagverk

9 augusti Långaryds kyrka
”Herren är min herde” 
Innerlig musik i sommartid 
för sång , violin, orgel 
och piano av bland annat 
Händel, Otto Olsson och 
Tor Aulin. Medverkar gör 
Lisa Johansson studerande 
vid musikkonservatoriet i 
Falun och Bina Kittelmann 
Flensner studerande vid 
Ingesunds folkhögskola.
Ackompanjeras av Regina 
Burton

16 augusti Unnaryds kyrka
”Country och Rock´n roll”

Edward C Johansson 
kommer med sin gitarr och 
framför låtar av Johnny 
Cash, Jim Reeves och Elvis 
Presley.

Edward har delat scen med 
bl.a Hasse Andersson, Little 
Gerhard och Elvis gitarrist 
James Burton. 

23 augusti Femsjö kyrka
Rikspelmannen Gusten 
Brodin och Sören 
Bjärnborg fiol

                  
Pga rådande situation 
i samhället angående 

Corona-viruset så vet vi 
inte om vi kan genomföra 
våra aktiviteter i sommar. 
Vänligen se hemsida eller 
facebook för information 

REGNBÅGSNYCKELN
Under hösten och vintern 
har all personal och en 
del av de förtroendevalda 
i Hyltebruks pastorat 
genomfört utbildningen 
Regnbågsnyckeln. 
Regnbågsnyckeln är en 
processutbildning för 
att hbtq-personer och andra ska känna sig mer 
inkluderade i våra sammanhang. Regnbågsnyckeln vill 
ge större trygghet för hbtq-personer i församlingar. 
I en församling som tilldelats hbtq-märkningen, 
Regnbågsnyckeln, har medarbetare och förtroendevalda 
genomgått hela processmodellens alla steg. 

Efter processen förväntas församlingen ha kompetens 
kring inkludering och hbtq och vara ett mer 
inkluderande 

sammanhang för hbtq-personer och andra. I 
utbildningen har man fått ta del av olika personers 
berättelser och diskuterat olika ämnen såsom normer, 
bemötande, öppenhet/slutenhet, möjligheter och 
förväntningar m.m. 

Sedan har en mångfaldsvision skrivits. Denna ska 
hjälpa pastoratet att fortsätta arbeta och utveckla 
arbetet med inkludering för alla människor. När alla 
stegen är slutförda är vårt pastorat regnbågsmärkt. Då 
får vi i samband med en gudstjänst ta emot ett intyg 
och ett märke att hänga på väggen. Detta kommer att 
ske i början av hösten.

     Anna-Karin Samuelsson 

                 Diakon
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MUSIK I SOMMARKVÄLL

7 juni Långaryds kyrka
”Från löjtnants hjärtan till  gamla logen” 
En nostalgisk kväll med Pia och Jan
Pia Andersson, sång och Jan Bengtsson, dragspel

14 juni Färgaryds kyrka 
”Sånger från hjärtat” med 
Kenneth Benjaminsson och 
Susanne Hirell
Kenneth är en välkänd profil 
här i bygden, som solist 
och genom sin medverkan i 
Elviskvällarna i Hylte. Han 
kommer att sjunga sånger 
som betytt mycket för 
honom och andra genom livet.

21 juni Unnaryds kyrka
Fiddler under ledning av Jörgen Arvidsson

28 juni Femsjö kyrka
Anna Roos och Rebecka Vesterlund 
medverkar med sång, fiol, tvärflöjt och 
piano 

5 juli Färgaryds kyrka

Göta Brass Band är brassbandet som startade i februari 
2015 och består av musiker från hela Götaland. Bandet 
bildades av deras uppskattning för brassband som 
ensembleform och som genre, en passion som alla 
musikerna delar. En viktig del i verksamheten är att 
inspirera andra, gärna yngre musiker och främja den 
svenska brassbandsrörelsen i stort. Genom att verka på 
en hög nivå och rikta sig till en bred publik blir detta 
möjligt. 

Göta Brass Band är regerande svenska mästare i 
brassband och har vunnit brassbands-SM de senaste tre 
åren. Bandet deltog för första gången i högsta divisionen 
på det Europeiska mästerskapet i brassband i Schweiz 
2019

12 juli Landeryds kyrka
New Orleans Jazz Cats gör ett kärt återbesök till 
Landeryds kyrka. 
Traditionell jazz 
från New Orleans 
kommer att 
förgylla kvällen. 

Gwyn Lewis: 
kornett och sång, 
Leif Sivertsson: 
klarinett, Göran Magnusson: piano, Hans Jörgensen: 
banjo, Staffan Pålsson: bas, Hans Åsberg: trummor, 
bandledare

19 juli Jälluntofta kyrka
Trio Salong, 
proffesionella 
musiker som 
framför klassiska 
sommarpärlor. 

Olle Joelsson: 
violin, Karin 
Sandén Berg: 
Cello, Kjell-Ove 
Dahlman: piano

26 juli Femsjö kyrka
En musikalisk resa i 1700-talets Europa. Lars Forslund, 
mandolin och Ann Thorell, piano. Musik av Vivaldi, 
Bach, Couperin, Mozart och Beethoven. 

    Varje söndag kl. 18:00 fram till den 23 augusti
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TACK BO!
Jag vill med dessa rader tacka dig för det 
arbete du lagt ner i vårt Pastorat under din 
tid som kyrkoherde här.
Tack för alla möten, alla gudstjänster och allt 
arbete du lagt ner på oss församlingsbor.
Du har alltid betonat vikten av att vi firar 
gudstjänst tillsammans och hur viktigt det 
är att kyrkan känns som ett ”hem” för våra 
församlingsbor.
Jag har haft förtroende som kyrkvärd och nu 
senaste året som ordförande för kyrkorådet 
att arbeta tillsammans med dig, och det har 
skapat många fina tillfällen till gemenskap 
och samtal.
Nu när du lämnar ditt arbete hos oss för att 
njuta av ”pensionärslivet” vill jag önska dig 
med en önskan som alltid Fader Thomas gav 
oss i familjen vid olika tillfällen; 
HÄLSA, GLÄDJE, FÖRTRÖSTAN och 
GUDS RIKA VÄLSIGNELSE.

Ingrid Ehde-Larsson
Ordförande Kyrkorådet Hyltebruks Pastorat

I slutet på augusti är planen att det ska anläggas en askgravplats på 
Unnaryds kyrkogård. Det har blivit allt mer vanligt på kyrkogårdar i 
Sverige med askgravplats och askgravlundar eftersom man gärna vill 
ha en gravplats att gå till men har inte alltid tiden att sköta. 
Då alla som har en gravplats med gravrabatt vet att det kan vara 
mycket jobb med att sköta eller om anhöriga bor på annan ort. 

Skillnaden från minneslunden är att det kommer vara en 
gravplats med gravrätt och det kommer sättas upp en namnskylt 
om så önskas, till skillnad från minneslunden där det ska vara 
anonymt. Det är kyrkogårdsförvaltningen som står för skötsel 
av anläggningen men som anhörig får man gärna smycka med 
snittblommor och ljus på anvisade platser. 

Planen är att det kommer anläggas ett stenrös liknande bilden från 
Värnamos kyrkogård på nya delen på Unnaryds kyrkogård, bakom 
bårhuset där det är grönområde idag. Det kommer sättas en häck 
för att rama in platsen och för att skapa rumskänsla. 

Snart en askgravplats på Unnaryds kyrkogård

Bild tagen från askgravplatsen 
på Värnamos kyrkogård

Ritning askgravplats Unnaryds kyrkogård

Oliva Roman, 
Hyltebruks pastorat

AKTIVITETER I SOMMAR
Gå på drakjakt och finn skatten
Långaryds och Landeryds kyrkor är öppna dagtid och den 
här sommaren kan du gå på jakt efter en drake som gömt 
sig i kyrkan och få något ur drakens skatt! Ta med dig en 
vuxen och börja leta!
Pilgrimsvandring i Jälluntofta
Den 14 juni pilgrimsvandrar vi i Jälluntofta. Vi börjar med 
en enkel mässa i kyrkan kl. 9:00 och börjar därefter vår 
vandring. Vi går ca 8 km och beräknar vara tillbaka vid 
lunchtid. Medtag bra skor och kläder efter väder samt fika. 
Pilgrimsvandring den 13 september
Vi fortsätter att pilgrimsvandra, 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 mässa kl.9:00.
Vi avslutar vid kyrkan efter en vandring på ca 8 km över 
bl.a. Tovhult och Applaryd.

GRUPPSTARTER
Barn- och ungdomsverksamheten samt barnkören 
i Hylte Pastorat startar v. 36 och v.37

Körverksamheten i Hyltebruks startar v. 36, vi träffas i 
Hyltebruks kyrka.
Cantbilekören övar på tisdagar kl. 18-19:30
Glory Gospel övar på torsdagar kl. 18-19:30
Körgruppen (fd. Tillsammanskören) övar på 
torsdagar jämna veckor kl. 16-17

3xT- tjejer som träffas och trivs
En grupp för tjejer/kvinnor i alla åldrar. Vi träffas i 
Landeryds församlingshem den 25 augusti kl. 19-21 för 
höstens upptakt. Kvällens program blir grillkväll. Vi 
kommer också att gå en kort promenad med möjlighet 
till samtal. 
Välkommen till församlingskåren i Långaryd
Församlingskåren är öppen för dig som tycker det 
är trevligt att träffas, fika ihop, be tillsammans och 
lyssna till någon form av program. En enkel och 
trevlig samlingspunkt en gång i månaden, öppen för 
alla oavsett var du bor. Höstterminens första träff är i 
Långaryds församlingshem den 7 sept kl. 18:30 och då 
får vi besök av vår nye kyrkoherde Gunnar Åkesson.

Vi vill även i fortsättningen uppmana till förbön för 
pastoratets konfirmander och deras familjer. Under läsåret 
19/20 har vi haft glädjen att få vandra med 50 underbara 
ungdomar! Inför hösten bjuder vi in er som ska börja 8:an. 
Om du inte fått något brev i slutet av sommaren kan du 
kontakta Mia, Pär eller Johan

God gemenskap startar den 10 
september kl. 14-16 i Hyltebruks kyrka
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Inför sommaren får vi be med 
Ulf Nilssons ord;
Fader. tack för att jag får leva med alla skapade varelser på 
din jord. Låt mig älska livet med maskrosens envishet! Låt 
mig vara nyttig för allt växande såsom humlan! Låt mig sjunga 
kärlekens lov med koltrastens glädje!

Efter en vår som ingen av oss tidigare har upplevt ser 
vi fram emot sommaren. I skrivande stund, i veckan 
före påsk, vet jag ingenting om hur sommaren kommer 
att bli för någon av oss. 

Kommer sommaren 2020 bestå av restriktioner, av 
begränsningar för vårt liv, vår rörelsefrihet? Vad vi 
vet är att det blir sommar även detta år, att naturen 
kommer att slå ut som vanligt. Flyttfåglarna har 
kommit tillbaka och häckar i buskar och på ängar. 

Vi får höra fågelungarnas pip och se de ivriga 
föräldrarna fara omkring för att hitta föda för sina 
små. Blommorna grönskar och sätter frukt. Vi ser hur 
våra bärbuskar och fruktträd fylls av kart som mognar, 
för att bli ljuvliga bär och frukter, att skörda mot slutet 

av sommaren och när hösten kommer. Människor 
gläds över sommar och bad och vi hoppas att våra 
badplatser får fyllas av människor som får njuta av sol 
och värme. 

Sommaren är en tid av rekreation och vila, av påfyllnad 
både till kropp och själ, även om vi denna sommar 
kanske får njuta på hemmaplan, eftersom allting inte är 
sådant som vi är vana vid. Trots allt får vi tacka för den 
underbara skapelse som vi får leva i. Vi kanske också 
kan se och tacka för törnen ibland allt det vackra, och 
kanske ändå älska livet med maskrosens envishet. 

Vi får denna sommar se på allt det ljuvliga som 
skapelsen bjuder på, på ett nytt sätt och besjunga 
sommaren med koltrastens glädje, glädjen över att 
vi får leva i denna vackra skapelse, i glädje över de 
människor som vi ännu får leva tillsammans med och 
får ta emot kärlek ifrån.

En välsignad sommar vill jag önska alla pastoratsbor

Björn Berggren, vikarierande komminister

Jag heter Gunnar Åkesson 
(men är inte alls släkt med 
Bo-Gunnar Åkesson). Jag är 
född och uppvuxen i 
Kalmar, där jag tillbringade 
mina första 19 år. 
Efter studier i Lund och 
prästvigning i Växjö, har jag 
ändå till stor del arbetat i 
Lunds stift, främst i Ängel-
holm och Helsingborg men 
senaste fyra åren i Blekinge.

Jag är gift med Carola och har två utflugna barn. Som 
präst har jag, förutom att vara i församling, varit skol-
präst på gymnasiet, sjukhuspräst och häktespräst. En 
del av min tjänst har jag under alla år också varit jour-
havande präst på 112 och varit stiftssamordnare för det 
arbetet. Man kan säga att jag hela tiden haft ”ett ben” i 
kyrkan och ”ett ben” i det omliggande samhället något 
som säkert präglar mitt sätt att vara. 

Jag har många intressen som spretar åt lite olika håll: 
Fotboll och ishockey, musik, ”klinkar” själv lite piano, 
har flera synthesizers och sjunger gärna i kör. Historia, 
arkeologi och språk är andra områden som intresserar 
mig. 

Kyrkoherde har jag inte varit tidigare och jag närmar 
mig uppgiften med stor ödmjukhet, väl medveten om 
det ansvar detta innebär. Samtidigt känns det som om 
jag kommer till ett gott sammanhang där intresset och 
engagemanget för både kyrka och samhälle verkar stort 
och det är en bra utgångspunkt. Att fortsätta verka för 
en god utveckling och försöka ta vara på de möjlighe-
ter och resurser som finns för att vi tillsammans ska 
utvecklas vidare och sprida det kristna hoppet, ser jag 
som min främsta uppgift. 

Blott i det öppna har du en möjlighet. 
Låser du om dig kvävs och förtvinar du. Ut i det fria skall du 
med Herren gå. Kraften 
fullkomnas mitt i din svaghet då  
Sv.Ps. 90:1

Vävstugan i Unnaryd har ett pågående projekt med att väva babyfiltar.
Dessa skänker vi sedan till Svenska Kyrkan, där de packas till fina babypaket. Vill du vara med och väva 
en babyfilt så är du välkommen till vår vävstuga som finns på Norra vägen 10 i Unnaryd.
Vi tar också gärna emot garn till att väva filtar med. Kvalitén som vi använder är vanligt stickgarn i akryl. 
Låter det intressant, kontakta Birgitta Åkesson, mobil, 070 6704858 eller mail birgittaakesson@telia.com

Vår nye kyrkoherde Gunnar presenterar sig
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Guds rike är som 
ett senapskorn 

som en man sätter 
i sin trädgård. 
Det växer och 
blir till ett träd, 

och himlens fåglar 
bygger bo bland 

grenarna.
Lukas 13:19

SenapSkornet
Församlingsblad för Femsjö, Färgaryds, 
Långaryds och Unnaryds församlingar

juni-september 2020

Vår hemsida: svenskakyrkan.se/hyltebruk

Följ oss på facebook: facebook.com/hyltebruk


