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Berättarafton
18/10 kl 18 bjuds du in till berättaraf-
ton i Långaryds församlingshem
Se www.hembygd.se/langaryd eller 
affischer för mer information. 
Arr. Långaryds hembygdsförening.

KALENDARIUM
LÅNGARYD/LANDERYD SEPTEMBER - NOVEMBER 2020

Utifrån de restriktioner som råder under Coronapandemin har det varit svårt för 
föreningarna att planera för aktiviteter. 

Håll utkik på anslagstavlorna och Långaryd – Världens släktbygds facebooksida 
för att ta del av nyheter kring aktiviteter som händer i bygden.

Vävstol bortskänkes
Vävstolen är i gott skick och fungerar 
bra. Bredd 135 cm. 

Hämtas i Bexet Hyltebruk. 

Ring Inger för mer information, tel. 
072 55 222 99.

Äldre vävstol bortskänkes
0371-46177 Gullbritt

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 123 673 53 77 ange ditt 
namn eller Bankgiro 945-4539. 

Tack för ditt stöd!

OBS NYTT SWISHNUMMER!

NTO - lokalen uthyres
Nu behöver vi träffas i större lokaler. 
Vill du hyra NTO till barnkalas?

Gott om plats till en billig peng!

Hör av dig med bokning till:
Magdalena 070-6420979

Motionsvinsten Höst
Under perioden 1 september till 

30 november återupprepar vi vårens 
succé.

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

gården – vilket sätt är ditt sätt att 
motionera? 

Köp ett startkort som fungerar 
som lott i höstens motionssatsning 
Motionsvinsten. Du väljer själv när 
och hur du vill motionera – huvud-
saken är att kroppen får komma i 

rörelse.
När du motionerat vid 10 tillfäl-

len får du lämna in ditt startkort och 
vara med i lotteriet med fina vinster 
från lokala företag. Startkortet kostar 

100 kr och säljs av Mia Gedda på 
Olanders blommor eller kan bokas 

av Anna Roos, 070-6623552. 

Vinnarna meddelas telefon samt 
Facebook efter dragning i början av 

december.

NTO-Gården söker efter plastmatta 
eller slitstarkt golv att lägga i lilla 

salen. Har du en bit matta eller golv 
över hör av dig till 

 
Magdalena Öhlander 070-6420979 

eller  
magdalena.ohlander@langaryd.se

Fritidsgård
Saknar ni fritidsgårdarna lika mycket 

som vi!?
Denna hösten kommer fritidsgår-

darna att se lite annorlunda ut, men 
vi hoppas att det blir lika mysigt som 
vanligt! Pga det rådande läget med 
covid 19 kommer vi att ha obligato-
risk anmälan då vi max får vara 50 
personer samtidigt i bygdegården. 

Boka följande datum: 
18/9, 9/10 och 20/11

Håll utkik på facebook för mer info.
Mvh Fritidsgårdsgänget

Familjerally 2020! 
Välkommen på en trevlig utflykt! 

Packa in hela familjen i bilen - både 
stor och liten - och följ med på ett 

spännande och klurigt äventyr genom 
långarydsbygden där hela familjens 
kunskaper sätts på prov! Vid starten 

erhåller ni en karta där rundan är 
utritad. Under färden kommer det att 

vara stopp för tävlingar, frågesport 
och annat busigt. Alla stationer hålls 

utomhus så kläder efter väder. 

Start 
Församlingshemmet, Långaryd mellan 

kl 10-11 den 27/9, "flygande start"
 

Startavgift 
50 kr/bil köpes på plats, Swish finns

(startbeviset fungerar även som en lott 
vid målgången)

Medtag egen fikakorg, ätes med 
avstånd vid målgången. 

Håll utkik på Långaryd-Världens 
släktbygds facebooksida där evene-

manget läggs upp. 

Välkommen på en trevlig familjedag!

Arr: Långaryds Samhällsförening

Foto: Gunilla Abrahamsson
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LEDAREN
2020 – ett år inte likt något annat
Text: Anna Roos Bild: Robin Nylén

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.

TACK
Johan Ericsson i Nissaryd 
för att du slår gräs och 
håller undan sly på dina 
skogsvägar.

// Vi som njuter av att gå där

Sällan har det varit så svårt att pla-
nera för framtiden. Ett litet Corona-
virus håller fortfarande världen i sitt 
järngrepp. Den första tidens oro och 
rädsla har ersatts av en märklig oviss-
het där det som tidigare var självklart 
nu är uteslutet eller får göras annor-
lunda. Dop, bröllop, konfirmationer 
och jämna födelsedagar har under året 
firats med bara några få gäster eller 
blivit skjutna på framtiden. Begrav-
ningar och sista farväl har fått tas av de 
närmaste. Det är svårt att inte få möj-
lighet att dela livet på det sätt man är 
van.

I denna märkliga tid får vi i detta 
nummer av SOCKENBUDET ta del av 
företag och familjer med framtidstro 
och stort engagemang. I Nyby händer 
det mycket just nu. Många har fått 
nya grannar och kommer att få nya 
grannar. Barndomsvännerna Mattias 
Lundberg och Markus Gustavsson har 
gemensamt med Lars Lindkvist köpt 
en av Nybys stora fastigheter för att 
kunna utveckla verksamheterna Lund-
bergs Buss och Taxi AB och Långaryd 
Lamm. Husen med lång historia har 
fått nya ägare som vill föra kulturarvet 
vidare och samtidigt utveckla bygden. 

Satsar för framtiden gör även VJ Vilt 
i Nissaryd som är i startgroparna för 
att bygga en gårdsbutik/saluhall med 
charkdisk. Gårdsslakteriet har utveck-
lats och viltköttet förädlats till fina deli-
katesser.

De tre entreprenörerna vi får möta 
har sina rötter djupt i Släktbygdens 
mylla och vill vara med och bidra till 
en livaktig bygd. Att ta hand om det 
historiska arvet, det de som trampat 
jorden före oss har skapat och fortsätta 
att utveckla bygden är deras gemen-
samma tråd. 

I år skulle Långaryds marknad ha 
firat 250 år, vi firar med tillbakablick 
och minnesbilder från svunna tider. 
Vi hade planerat att vi skulle fira detta 
jubileum nu under hösten men har 
som med så mycket annat fått tänka 
om. Vårens Motionsvinsten lockade ca 
120 personer att röra på sig och delta 
i utlottningen av fina priser från trak-
tens företag. Nu startar Motionsvin-
sten även en höstomgång. Hoppas du 
tar tillfället i akt och hänger med på 
detta!

Vi går mot mörkare tider – dys-
tert tycker vissa, mysigt tycker andra. 
Jag älskar fina höstdagar när luften 
är hög, solen värmer, skogen erbju-
der svampar eller fina promenader – 

både ensam men gärna tillsammans 
med någon som sällskap. Denna höst 
kommer det bli extra viktigt att höra 
av sig till människor jag bryr mig om, 
som kanske känner sig ensamma eller 
blivit isolerade av restriktionerna kring 
Coronan. Att hitta tid för en promenad 
eller ett telefonsamtal borde de flesta 
av oss hinna och få till. Nu är det ännu 
viktigare än vanligt att bry sig om var-
andra, finnas tillhands, minska avstånd 
och klyftor. Vi gör det tillsammans 
med rena händer och ett varmt hjärta.

Vi tackar våra annonsörer som 
är oss trogna även i dessa tider och 
uppmanar alla som har möjlighet att 
handla lokalt och anlita lokala entre-
prenörer. Stort tack till redaktionen; 
till fotografer, textförfattare, layoutare, 
tryckeri, annonsbokare, tidningsutde-
lare – ja alla som bidrar till att ytterli-
gare ett nummer av SOCKENBUDET 
är för Dig utgivet!

Anna Roos, ansvarig utgivare 

TACK
Folke för det fina arbetet

// NTO-Gården Långaryd

Tipsa SOCKENBUDET
Har du fått nya grannar?

Händer det något spännande i Din 
närhet som fler borde få veta? Vem 

vill du läsa om?

Tipsa SOCKENBUDETs redaktion 
eller skriv en artikel själv. 

Vi vill ha dina tips snarast eller ditt 
material senast 15 oktober.
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Generationskifte
Text: Anna-Greta Paulin Bild: Maya Thorsson och Lotta Ekberg

Så har förändringens tid nått Nyby 
och Nyarp. Vi äldre kan glädjas åt, 
att en yngre generation har tagit över 
och driver vidare det vi har lämnat.

Nyarp 1:52, som min bror Sven 
Eklund och jag har överlåtit till Mattias 
Lundberg, har en lång och omväxlande 
historia. Huset byggdes av Johan-
nes Mårtensson omkring 1850. Han 
var farfar till vår farmor. Han var då 
bosatt i Norra Landeryd. En del av 
huset inreddes till affär. Det blev sonen 
August, som tog över gård och affär.

Ett otal människor har besökt plat-
sen, och stora dagar var torgdagarna, 
som hölls på andra sidan vägen.

När vi har arbetat med att tömma 
huset, har många saker kommit fram, 
som berättar om hur man levde och 
vilka värderingar man hade. I ett skåp, 
som har ”fått vara i fred”, hittade vi 
gamla kassaböcker från, när affären 
startade. Sättet att benämna personer 
visar, vilken plats en individ hade i 
samhället.

”Pigan Eva, drängen Petter, Här 
kjörke Herde Palmgren, Mor Anna, 
Änkan Johanna, Här Patron Kjällman 

och Carl Petters flicka i Nyarp” var 
några av kunderna.

Då gällde det inte att bara gå in och 
”shoppa”, utan inköpen fick noga pla-
neras. En piglön gav inte så mycket 
över för det lilla extra. Säkert hade 
pigan Eva sparat länge till silkestyget, 
som hon köpte. Drängen Petter gick 
nog med förväntan in i affären, när 
han hade pengar till både snus och en 
butelj brännvin. Lite som lättade upp 
den annars så enformiga vardagen.

Varierat utbud i affären
När man läser i böckerna förundras 

man över hur stort och varierat utbu-
det var. Tiden före 1877 fanns ingen 
järnväg i Landeryd, utan alla varor 
måste ha kommit med häst och vagn 
t.ex. från Halmstad. Vid affären kunde 
man säkert se många skjutsar, dels de 
som tillhörde dem som kom med varor 
och dels kundernas. Det krävdes nog 
en stor hästparkering.

Här följer några exempel på varor, 
som affären tillhandahöll.

Kaffe, snus, linolja, garn, urkedja, 
tömmar och selar, metkrokar, spik, 

tvål, ärtor, hästskor, vetemjöl, krita, tyg 
av olika slag, kryddor, socker, glasrutor, 
såpa, klockeglas, öl, paraplyer, tobak, 
tändstickor, knappar, gångjärn, sirap, 
speglar, salt, kaffekoppar, blanksmörja, 
kalk, näsdukar, sill, ljusstakar, vantar, 
cigarrer, sviskon, spilkum, russin, 
gardintyg, risgryn, spadar, hängslen, 
mössor, bittermandel, sötmandel, blå-
else, taktegel, ättika, tapeter, gräsfrö, 
kamfer mm.

Man levererade till och med natt-
vardsvin (Mallaga) till olika försam-
lingar.

Tornhuset byggs
I början av 1900-talet byggde 

August Mårtensson ett nytt affärshus, 
det så kallade ”tornhuset”. Meningen 
var att sonen Axel skulle vara handlare 
där. Han dog emellertid i unga år och 
andra fick ta över affären. Även dottern 
Alma dog ung.

Vår far, Hugo Eklund, tog över 
gården 1935. Den hade då skötts av 
arrendatorer i tio år.

Att lämna en gård, som funnits med 
så länge man levat, är inte så enkelt. 
Att bryta upp är ett beslut, man gärna 
skjuter på. Vi hade aldrig funderat på 
att Mattias skulle vara intresserad att ta 
över. Tillsammans med honom fick vi 
en lösning, som vi kan glädja oss åt. Vi 
önskar honom och familjen all välgång 
och ser med förväntan på, hur han som 
ung kommer att tänka i nya banor.

Bilden är tagen precis efter att kontraktet undertecknats
Övre raden: Fam. Lundberg: Linda, Hugo, Holly och Mattias.
Nedre raden: Sven Eklund, Anna-Greta och Roland Paulin.

Huset som byggdes ca 1850
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Familjen Mattias Lundberg är nya 
ägare av ett av Nybys äldsta hus, famil-
jen Eklunds hus. 

Familjen Lundberg och Lundbergs 
Buss och Taxi har mycket att glädjas 
över efter att ha gjort två fastighetsaf-
färer.

Markaffärerna började med att Mat-
tias och Linda Lundberg ville köpa 
åkern bakom sitt hus, men fick till svar 
av Sven Eklund att det var bättre att de 
köpte hela gården. Eftersom gården 
även innehöll skogsmark så blev det 
många samtal  med barndomsvännen 
Markus Gustavsson kring driften av 
skogsfastigheten, som för Mattias var 
nytt. När ytterligare en gård i Nyby, 
granne med Lundbergs Buss och Taxi, 
blev till salu så gjorde barndomsvän-
nerna slag i saken och köpte stället till-
sammans. 

Denna affär ger möjlighet att  att 
expandera företaget med en ny tvätt-
hall och verkstad.

De efterlängtade skolturerna
I samband med Hallandstrafikens 

upphandling av entreprenör för skol-
skjuts för tio år sedan förlorade Lund-
bergs avtalet. Sedan dess har Mattias 
laddat för att vinna tillbaka avtalet. 
Tillsammans med Ivar Svenssons i Ås 

Lundbergs får åter köra bygdens skolbarn
Text och bild: Anna Roos

och Gislaveds trafik, i bolaget Västbo 
Taxi, gick Lundbergs in i upphand-
lingen med ett bud som visade sig hålla 
mot all konkurrens. 

Mattias är mycket stolt över att de 
tillsammans i konstellationen Västbo 
Taxi har kunnat få anbudet mot de 
stora drakarna som är betydligt större 
företag. Det var åtta aktörer som 
lämnade anbud på Hylte kommuns 
område. 

Avtalet är på tio år och har skapat 
fyra nya arbetstillfällen och fyra till 
fem nya bussar i företaget. Att göra 
saker tillsammans är grunden i Västbo 
Taxis samarbete. De har delat upp 
Hylte kommun, Lundbergs kör skol-
skjuts i Långaryd, Landeryd och Hylte-
bruk. Mattias beskriver att det är tack-
samt att köra skolbarn – att få ta del av 
skolbarnens berättelser i bussarna.

Beställningstrafik
I samband med Corona-restriktio-

nerna infördes har all beställnings-
trafik avbokats, vilket medfört stor 
påverkan. Lundbergs har under de 
senaste åren satsat på tillgänglighet för 
människor med funktionsnedsättning 
och har buss med rullstolsplatser och 
lyft. Mattias berättar att han får många 
tacksamma omdömen från människor 

som kunnat åka med på resor tack vare 
den tillgängliga bussen.  När bussre-
sor avbokats har tid funnits att se över 
reseutbudet och Lundbergs har tagit 
fram en resekatalog med förslag på 
paketresor. Mattias lyfter fram att före-
taget ofta får beröm för fina bussar och 
kunniga chaufförer med en stor servi-
cekänsla. Det är Lundbergs signum.

Framtiden
Mattias ser ljust på framtiden för 

Lundbergs Buss och Taxi. Med skol-
skjutsavtal i både Hylte och Gislaveds 
kommun som en stabil grund och 
möjligheter att kunna erbjuda god 
beställningstrafik när det blir möjligt 
att kunna resa tillsammans igen. Att 
göra saker tillsammans är viktigt när 
man har mindre företag. Mattias lyfter 
fram samarbetet som gjorde att skol-
skjutsavtalet åter kunde bärgas hem 
och även samarbetet med Markus Gus-
tavsson och Lars Lindkvist som ledde 
till markförvärvet som skapar möjlig-
het för företaget att expandera. Mattias 
säger att samarbete, nyfikenhet och 
att våga fråga är nycklar för att kunna 
utvecklas.

Mattias Lundberg framför prydnads-
trädet Lundbergs fick i samband med 
sista skolskjutskörningen för 10 år 
sedan med förhoppning om åter-
komst.

Några av Lundbergs bussar
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Långaryds Lamm mot nya betesmarker
Text och bild: Anna Roos

När Rune och Helmer Johanssons 
gård på Nyby kom ut till försäljning var 
Markus och Viktoria Gustavsson på 
Långaryds lamm redo att lägga anbud. 
Marken hade de arrenderat sedan tidi-
gare och deras plan var att köpa fast-
igheten för markens skull och sälja 
hus och ladugård. När de efter köpet 
kom till gården och gick in i huset sa 
Markus och Viktoria till varandra att 
här vill vi ju bo. Viktoria säger att hon 
kände att hon vill göra renoveringen 
av huset, lyfta fram husets potential 
till version 2.0. De planerar att bygga 
till en byggnad för tvättstuga och grov-
entré och i övrigt renovera huset spar-
samt. Viktoria berättar att de har köpt 
en järnspis till köket av märket Hus-
qvarna och att det känns extra roligt 
att få sätta in något med ursprung från 
hennes hembygd i deras nya gemen-
samma hus. Möblerna från huset ska 
säljas på auktion framöver och famil-
jen har varit och tittat på möblerna och 
planerar att försöka köpa tillbaka några 
av möblerna som hör hemma på Nyby.

Dottern Kajsa säger att det ska bli 
roligt att få renovera och flytta till 
huset. Markus ska göra sitt livs längsta 
flytt, från Nyarp till Nyby.

Affären
För att genomföra hela fastighets-

affären slog sig barndomsvännerna 
Mattias Lundberg och Markus Gus-
tavsson ihop. Lundbergs ville ha mark-
biten som gränsar till Lundbergs Buss 
och Taxi för att kunna utveckla sin 
verksamhet. Markus ville ha skogen i 
Nyarp som gränsar till hans skog och 
marken i Nyby för att kunna expan-
dera sitt lantbruk. I affären ingick även 
ett skogsskifte i Nissaryd som ingen av 
barndomsvännerna hade användning 
för. Markus kontaktade sin vän och 
som han säger en av sina extra pappor 
Lars Lindquist som snabbt var med på 
den delen av affären.

Markus beskriver det som en rolig 
affär, där alla fick vad de ville. De tre 
kompanjonerna lyckades med sitt 
gemensamma tilltag att få köpa fastig-
hetens olika delar.

Skogen
 Markus berättar att han för 20-25 

år sedan gick upp rågångar i skogen i 

Nyarp med sin pappa Sten, Rune och 
Helmer. Skiftena är smala och ligger 
som en solfjäder med olika ägare i 
smala rader bredvid varandra. Rune sa 
vid det tillfället att det vore bättre om 
Markus köpte marken och la den till 
sin egen. Nu är den viljan uppfylld.

Säljer huset i Nyarp
I samband med fastighetsaffären 

fanns fler intressenter på huset och 
ladugården i Nyby. Familjen Gustavs-
son berättar glatt att de sålt sitt hus i 
Nyarp till David Johansson och Najda 
Toivainen som hade visat intresse för 
huset i Nyby. – Det känns roligt att 
få sälja till ett yngre par som är från 
bygden och vet vad det innebär att bo 
i Långaryd. Det känns bra att lämna 
över vårt hus till dem! säger Viktoria 
och Markus.

Framtiden för Långaryds 
Lamm

Markus och Viktoria köpte gården 
för att kunna utveckla sitt lantbruk 
och fick på köpet ett hus att älska och 
renovera. De planerar att utöka lamm-
produktionen från 230 tackor till ca 
400 tackor och att ha djur både i ladu-
gården i Nyarp och på Nyby. Markus 
berättar att i år har de bättre resultat 
vad det gäller tillväxt och att kunna 
slakta tidigare. De planerar att satsa 
den nya besättningen på Finull Dorset 
tackor som ska paras med Texelbaggar.

När kan vi få köpa lokalt kött från 
Långaryds Lamm? Jo, det kan bli redan 
till påsk. Ett samarbete med VJ Vilt är 
på gång och det finns planer på att vårt 
kött ska säljas där.

Framtiden ser ljus ut för Långaryds 
Lamm och familjen Gustavsson som 
ser fram emot att få utöka produktio-
nen, få sälja sitt kött på hemmaplan 
och få möjlighet att utöka sitt jordbruk.

Markus, Kajsa och Viktoria framför det nyköpta huset på Nyby
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Sex meter lång chark med delikates-
ser av bland annat vilt, lamm, nöt och 
fisk. En byggnad med högt till tak som 
ger en känsla av saluhall. Resturang 
med temakvällar. I Nissaryd! Ja, om allt 
rullar på som det ska så kan Nissaryd 
ha en egen Saluhall våren 2021 där vi 
kommer erbjudas diverse delikatesser 
från småskaliga producenter i närhe-
ten. Jonas Carlsson ska själv anlägga 
byggnaden och självklart murar han 
den. Plats för gårdsbutik men även ett 
nytt kök med tillredningsrum, spis, 
grill och ugn ska rymmas i den nya 
byggnaden. Jonas har genom att ha 
varit på olika Reko-ringar i Värnamo, 
Gislaved, Falkenberg och Halmstad 
under våren fått kontakt med många 
småskaliga företag inom livsmedels-
branschen som han håller kontakt med 
och bjudit in att få sälja varor i gårds-
butiken i Nissaryd. 

Slakteriet kom till 
När Vildmarksgymnasiet stängde 

och slutade slakta bestämde sig Jonas 
för att satsa på ett eget slakteri. Han 
ville satsa på ett nytt och hållbart slak-
teri. 2017 byggdes slakteriet och redan 
då fanns ambitioner att senare utöka 
med gårdsbutik. Redan nu säljer före-
taget delikatesser som är producerade i 
Nissaryd men det finns högre ambitio-
ner än så. För att utöka verksamheten 
krävs mer kött. Jonas köper in lokalt 
skjutet kött och slaktar även till jägare 
som ber om hjälp med styckning och 
ibland förädling av köttet. Ca 120 älgar, 
200 rådjur och 800 vildsvin slaktas och 
styckas om året. Till det kommer ca 
200 hjortar som köps från hjorthägn i 
södra Sverige. 

Företaget har idag två anställda, 
Henrik och Rasmus och har god hjälp 
av ett gäng pensionärer som hjälper till 
när det är mycket att göra. Jonas har 
även kontakt med charkuterist som 
hjälper till att utveckla nya recept och 
är en hejare på att snurra prinskorv. 

Jonas berättar om vikten av fram-
förhållning gällande köttråvaran. Vild-
svinskinkorna sparas till jul för att bli 
julskinkor och karrébitarna är efter-
traktade i grillsäsongen. Det kräver 
stora frysutrymmen för att kunna lagra 
köttet. Lufttorkade korvar kräver sin 
torktid på flera veckor, ibland måna-

VJ Vilt i Nissaryd satsar stort
Text och bild: Anna Roos 

der vilket kräver framförhållning, 
utrymme och en känsla för hur mark-
naden ser ut. 

Framtidsplaner
Under våren 2020 har många kunder 

hittat till Nissaryd för att köpa garante-
rat antibiotikafritt kött – ja viltet matas 
inte eller medicineras med antibiotika, 
vilket gör köttet väldigt rent. Nu byggs 
för en butik med sortiment från många 
olika matproducenter. Jonas har genom 
Reko-ringarna fått upp ögonen för nya 
samarbeten, stärkts i sin tro på vikten 
av att samarbeta med andra och att 
göra saker tillsammans. Jonas är bero-
ende av att jägare skjuter viltkött och 
låter honom ta hand om det, att det 
finns människor runt om som ställer 
upp och arbetar på udda tider (de mest 

udda, som när det kommer nyskjutna 
vildsvin om natten, tar han själv) och 
kunder som kommer och handlar. Det 
krävs också att hela familjen är enga-
gerade i rörelsen. Jonas fru Carolin är 
högst delaktig i både bokföring, försälj-
ning och planering. Döttrarna Alicia 
och Molly planerar för att få sälja glass 
i gårdsbutiken och kanske även ha en 
uppvisning av sina fina kaniner Snövit 
och Penny. 

Jonas och Caroline ser framemot 
att kunna erbjuda närproducerat kött, 
gärna från kommunen och kringlig-
gande kommuner, på hemmaplan i en 
vacker miljö. Eller varför inte en tapas-
bricka under den stora eken utanför 
gårdsbutiken. Det finns mycket att se 
framemot att få smaka och följa i Nis-
saryd!

Henrik, Carolin och Jonas framför det som till våren ska bli en Saluhall
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Långaryds marknad: 250 år sedan första marknaden
Text: Birgitta Holmén

Dags för jubileum. I år är det 
250 år sedan första marknaden hölls 
i Långaryd. Långaryds marknad 
inrättades, enligt en allmän kungö-
relse, som enskild marknad för Jön-
köpings stads borgenskap den 26 juli 
1770. Där stadgades att marknadsda-
gen skulle vara den 23 september, men 
just detta år fick den hållas den 24 
eftersom den ”rätta” dagen inföll på en 
helgdag. Måndagen den 24 september 
1770 hölls alltså officiellt den första 
marknaden på Gassljunga gärde i 
Långaryd.

Marknaden inrättades först som 
enskild marknad för Jönköpings stads 
borgenskap men eftersom rätten till 
enskilda marknader upphörde 1788 
övergick marknaden till att bli en fri-
marknad som var öppen för alla städers 
borgare. Städernas borgare hade näm-
ligen ensamrätt på all handel fram till 
dess näringsfriheten utvidgades 1846. 
Då upphävdes skråtvånget och rätten 
att bedriva handel och hantverk utvid-
gades till att också gälla landsbygden. 
Lanthandel fick också bedrivas, dock 
endast minst tre mil från närmaste 
stad. År 1864 avskaffades även de sista 
hindren för näringsfriheten genom att 
tremilsgränsen slopades.

I allmänhet skulle marknader hållas 
i städerna men ”lantmarknader” fick 
äga rum på orter som låg sex mil och 
däröver från någon stad och även på 

närmare avstånd om omständighe-
terna så påkallade.

Enligt alla muntliga traditioner 
hölls ”Langas mäten” två gånger om 
året, dels i april, dels i september. Den 
växte och betraktades som en mycket 
viktig marknad, i synnerhet som krea-
tursmarknad och som rättesnöre för 
kreaturspriser.  Ty ”stöter dä emot på 
Langare så kommer de ock å gå trögt å 
kringliggande småmarknader” -  sades 
det. Det hölls också en betydande get-
marknad på en liten äng strax bortom 
Håknaryds bro.

År 1943 byggde RLF en livdjurshall 
framme i kyrkbyn och där hölls sedan 
alla auktionen på djur och då betydligt 
oftare. Socknens styresmän fick förfrå-
gan om marknadens betydelse och de 
svarade att ”dess betydelse var ringa”, 
varför tillståndet indrogs. Detta ledde 
till många hätska ord mellan socken-
bor. 1947 hölls en vårmarknad den 17 
april och på hösten den 11 september 
hölls den sista marknaden. En mark-
nadsbod fick stå kvar i Gassljunga som 
ett minnesmärke.

Men Långarydsborna glömde inte 
sin marknad så lätt. Många propåer 
kom till hembygdsföreningen om att 
försöka få igång marknaden igen. Den 
30 mars 1979 skänkte fru Anna Fred-
lund sin del av den gamla marknads-
platsen till Långaryds hembygdsför-
ening, med en önskan om att på nytt 
ordna marknad i Långaryd. En min-
nessten med texten Långaryds mark-
nad 1770 -1947 restes 1982.

Det blev först sedan vi tillsammans 
med några andra föreningar fått igång 
samarbetet inom Långarydsföreningar 
i Samverkan som vi vågade oss på att 

anordna vår första gammaldags mark-
nad på den gamla marknadsplatsen. 
Inte varje år, men mellan åren 2002 
och 2019 har det hållits nio välbesökta 
marknader. Där försöker vi hålla på att 
allt som säljs skall ha varit ”möjligt” att 
tillverka före 1947. På så sätt har Lång-
aryds marknad blivit en uppskattad 
kvalitetsmarknad. Vi är nu tolv fören-
ingar som samarbetar inom Långaryd-
Landeryd i Samverkan och tillsam-
mans försöker göra Långaryds socken 
till en trivsam bygd att leva och bo i. 

Många fler marknadsminnen finns 
att läsa i Glimtar ur Långaryds historia 
del 1 sid. 198-204 och i del 2 sid. 156-
166 .

Oskar Jonsson, Harald Kronborg och 
Anton Eriksson 
Foto: Ingegärd Carlsson familjealbum

Hembygdsföreningen förbereder 
marknadsboden inför marknaden.
Foto: Lennart Borg 

Full kommers på Långaryds marknad. Foto: Lennart Borg
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Anna-Greta Paulin förmedlar lite 
axplock ur gamla tidningar.

I Smålandsposten den 21 april 1900 
kunde man läsa att marknaden i Lång-
aryd blev annorlunda än vanligt: 

   I Nyby hade Nissan svämmat över 
landsvägen och att ta sig över bron var 
förenat med fara. På morgonen hade 
några skjutsar tagit sig över, men vid 
middagstid var överfart omöjlig. Vatt-
net hade stigit hastigt. Det var stor oro 
för att bron skulle ryckas med av vatt-
net.

Man arrangerade emellertid en 
marknad i Nyby för dem som inte 
kunde ta sig över bron. Det blev alltså 
två kreatursmöten, en i Nyby och en i 
Långaryd.

På båda ställena hade många krea-
tur torgförts. De flesta djuren var 
magra och dåliga. Men det fanns även 
några vackra och ståtliga djur. Dessa 
betingade höga priser. Säd, hudar och 
skinn såldes i stora partier till gängse 
priser. Gårdfarihandlare fanns det gott 
om och de gjorde goda affärer.

Även en fotograf besökte markna-
den, och han hade fullt upp att göra 
hela dagen. Man får också veta att nyk-
terheten var minst sagt ”lindrig”, men 
det förekom inga större oordningar. 

I Aftonbladet den 18 augusti 1912 
kunde man läsa att marknaden hade 
ställts in.

Precis som vi har det i dag, hade 
människor förr samma rädsla och 
besvikelse, när evenemang inte kunde 
genomföras. På grund av en barnför-
lamningsepidemi fick både marknaden 
i Långaryd och i Gislaved ställas in.

I Södra Hestra hade en 24-årig 
yngling avlidit i barnförlamning och i 
Burseryds församling hade flera sjuk-
domsfall inträffat.

   Historien upprepar sig! 
Bilden här bredvid föreställer en 

psalmbok i fint skinn inköpt på Långa-
ryds marknad.

Jag träffar Folke och han berättar att 
han var med på den sista marknaden 
1947. Folke som föddes 1939 på gården 
Olshult var då nio år och gick i skolan. 
Eftersom det var sista marknaden fick 
barnen ledigt från skolan och cyklade 
dit. Det såldes lite av varje, dock inga 
djur eftersom den försäljningen flyttats 
till Livdjurshallen. Han minns också 
att det fanns en marknad för smådjur, 
så kallad ”Getamarknad”. Den låg vid 
Höljerydsvägen, Eriksro där familjen 
Borg bor i dag.

Folke visar mig den vagn hans farfar, 
Anders Johan Larsson (1844-1914) 
transporterade tyger på till bland annat 
Långaryds marknad.

Anders Johan var född i Svenljunga 
och köpte upp tyger runtomkring i 
”tygriket” som han sedan körde och 

Marknadsminnen
Text: Anna-Greta Paulin Bilder: Långaryds hembygdsförenings arkiv och Anna-Greta Paulin

Marknadsminnen
Text och bild: Magdalena Öhlander

sålde som grossist till affärer i hela 
Västbo härad.

Folke säger att hans far Gunnar 
Larsson trodde det var så hans far träf-

På insidan av den ena pärmen står 
det skrivet:

Denna bok tillhör mig Eva Greta 
Jönsdotter i Eseryd. Jag Eva Greta Jöns-
dotter är född i Amfrebo den 14 juni 
1820. Denna bok är köpt på Långaryds 
marknad 1844 och kostar (går inte att 
tyda).

Den andra pärmen har 
texten:Johannes Alm född den 4 mars 
1822. Eva Greta Jönsdotter född den 
14 juni 1820. År 1844 den 29 decem-
ber fullbordades äktenskap oss emellan 
Eva Greta Jönsson J. Alm

Eva Greta och Johannes var Anna-
Gretas morfars mormor och morfar. 

fade sin fru Charlotta, född och upp-
vuxen i Olshult här i Långaryd.

Folke med sin farfars marknadsvagn

Översvämning i samband med mark-
naden år 1900.
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   Potatisrivaren på bilderna fanns i 
Severin Johanssons ladugård i S. Nis-
saryd som har rivits under somma-
ren. Numera finns den i Tiondeboden 
i Långaryd. Den användes förr till att 
riva potatis för att tillverka stärkelse. 
Genom kuggutväxling blev det hög 
fart på den taggiga rivvalsen. Tydligen 
gick den rätt tungt eftersom det fanns 
två vevar. Senare har axeln med kugg-
hjul och vevar tagits bort och bytts ut 
till en remskiva för motordrift. Severin 
(F.1890 – D.1957) hade ingen elektrisk 
3-fas kraft utan bara ström för belys-
ning hela sin tid som bonde fram till 
sin död.

   Motordriften ordnade Severin och 
hans bror Leander (F.1888 – D.1958) 
själva med egen vattenkraft från ett 
stort vattenhjul i Olsbäcken. Så denna 
rivare drevs sedan med vattenkraft. I 
en överbyggnad på vattenhjulet minns 
jag att de också hade kvarn, takstick-
ehyvel, vedkap och ett litet såg. Med en 
lång wire (vajer) till ladugården, som 
låg c:a 70 meter bort, drevs tröskverk 
och hackelseverk.

Tillverkning av stärkelse
   Jag vill nu berätta det jag minns 

om när vi en gång gjorde stärkelse här 
hemma. Jag var nog bara 5-6 år eller 
så var det när jag var lite äldre, under 
ransoneringstiden vid andra världs-
kriget. Platsen var framför vårt nuva-
rande bostadshus. På en smal remsa 
mellan vår uppfartsväg och grannens 
gräns med hankagärdesgård och nära 

Potatisrivare och hemtillverkning av potatismjöl
Text: Bertil Holmén Bilder: Birgitta Holmén

brunnen, för det gick åt mycket vatten. 
På en överbyggnad av brunnen fanns 
en rulle med en vev och kedja så man 
kunde veva upp vattenspannen. Vi 
hade redan då vattenledning in i huset 
med pump.

   Potatisrivningen gjordes på hösten 
när potatisen nyss var upptagen. 
Kanske en del potatis var dålig och inte 
kunde lagras i källaren. Potatisen fick 
först noga tvättas så en del eventuellt 
ruttet kunde sköljas bort. Jag minns 
inte om den potatisrivaren vevades för 
hand, men antagligen var det motor-
drift, för min pappa var alltid tekniskt 
intresserad.

   Vi hade då en stor och en liten 
”kele”, kopparkittel och några träbal-
jor. Över kelar och baljor spändes ett 
glest tygstycke, eller kanske det var 
säckväv. Det spändes så att det buktade 
ner i det påfyllda vattnet. Där lades den 
rivna potatismassan ner och rördes om 
i vattnet med en träslev. Den därmed 
frigjorda stärkelsen var tung och sjönk 
till botten. Kvar i tyget blev potatis-
massan som kramades ur och nog blev 
kreatursfoder.

   Därefter fick det stå över natten. 
Nästa dag hälldes vattnet försiktigt 

bort tillsammans med föroreningar 
som lagt sig ovanpå stärkelsen. Nytt 
rent vatten fylldes på och stärkelsen 
rördes om så att när stärkelsen nu på 
nytt sjönk till bottnen lade skräpet sig 
ovanpå. Denna process pågick en tre, 
fyra gånger eller tills stärkelsen var ren, 
vit och fin.

   Den delades sedan i bitar och jag 
minns att den lades på ett lakan uppe 
på vinden för att torka. Efter tork-
ningen gnuggades de hårda bitarna 
genom en mjölsikt och därmed var den 
vita fina stärkelsen klar att använda.

   Detta är min minnesbild av hem-
matillverkning av stärkelse, lite för-
stärkt av vad jag läst i böcker.

Bertil och Lilly Holmén demonstrerar potatisrivaren i original.

Potatisrivaren ombyggd till eldrift.                              Rivvalsen inne i rivaren.
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Bengt-Åkes gamla tidningsklipp berättar
Text och bild: Magdalena Öhlander

I kommande nummer av Socken-
budet kommer ni att få ta del av guld-
korn ur Bengt-Åke Anderssons rika 
tidningsarkiv som en återkommande 
artikelserie.

1967
Han började samla redan 1967 från 

olika tidningar, såsom Värnamo Nyhe-
ter, Värnamo Tidningen och Hallands-
posten. Idag år 2020 är det enbart från 
Hallandsposten som samlas och klist-
ras in.

Bengt-Åke har många intressen och 
vissa av dessa är väl representerade i 
de cirka 60 st A4-pärmar som bildar 
3,5 hyllmeter hemma hos honom och 
Anita. 2018 sålde de sin gård i Gas-
sljunga och flyttade till Skrea i Fal-
kenberg. De ville komma närmare 
sina döttrar Christina och Maria med 
familjer och de fyra barnbarnen som 
bor i Falkenberg.

Att samla och klistra in artiklar, 
reportage och familjeartiklar har blivit 
en fin hobby för Bengt-Åke, säger 
Anita hans fru med ett leende. 

Engagemang
Bengt-Åke föddes i Olshult 1941 och 

kom att bo i Långaryd i 77 år och har 

massor med upplevelser och minnen 
med sig från bygden. Som förenings-
aktiv har han erfarenhet från IOGT-
NTO rörelsen, SPF-Seniorerna, Lyran, 
sång och musiklivet, idrottsverksam-
heten och LLIS- Långaryd Landeryd i 
Samverkan. Han har också varit aktiv 
i politiken både kyrkligt och kommu-
nalt. Bengt-Åke var anställd på Hylte 
Bruk AB i 50 år och har sparat många 
artiklar från sin arbetsplats. 

Ni förstår att Bengt-Åkes engage-
mang har varit vidsträckt och det speg-
lar också hans val av artiklar som fått 
hedersplatserna i hans samling. 

Efterlysning
Har du någon speciell artikel eller 
någon speciell händelse du vill läsa 
om i Sockenbudet? Hör av dig till 

Bengt-Åke Andersson  
bengtake.andersson@langaryd.nu  

tel 070-544 60 74

Snart är det höst och med den 
kommer de kortare dagarna. Men 
också de dagar med den kalla och klara 
luften som är härlig att andas in. Ännu 
är vi inte tillbaka där vi va innan pan-
demin kom, men många av oss har 
funnit ett sätt att handskas med den 
nya vardagen. 

Nu börjar många arbeta efter sin 
semester, en del gillar att komma till-
baka till rutinerna igen. Och det kan 
hjälpa att ha vissa saker man skapar 
som återkommande. Det kan vara att 
ta en promenad varje dag, eller ringa en 
gammal vän som du vet lever ensam.

Promenader och att träffas och 
umgås på avstånd, har blivit allt van-
ligare. Motion och fysisk aktivitet, 
oavsett vilken intensitet sägs vara bra 
för både kroppen och skälen. Det är 
kanske inte så konstigt att vi lite då och 
då känner oss lite hängiga. Vi har blivit 
berövade på mycket av den samvaro 
och närhet till människor vi tycker 
mycket om. De gemenskaper som 
många har ingått i som just nu håller 
andan och funderar på hur de ska 
kunna starta upp och få folk att våga 

Önskan om kraft att härda ut
Text och bild: Magdalena Öhlander

komma igen.
Läste en tidning där det stod om 

naturens kraft som berikande och 
att krama ett träd kan ge en speciell 
känsla. Nu finns det gott om bär och 
svamp i skog och mark. Att plocka och 
spara till längre fram har våra anfäder 
gjort och samtidigt fått en stunds läk-
ning i vår sköna natur.

Det kommer en tid efter denna Pan-
demi, även om vi mitt i den inte tror att 
det ska ta slut.

En vän till mig står inför en ny era 
med ny bostadsort och nytt jobb. Hon 
sa att vi skriver ett brev till oss själva, 
som vi öppnar om ett år. Det är kanske 
inte så dumt att skriva ett par rader och 
lägga i ett kuvert, datera, och skriva på 
kuvertet när det ska öppnas. Troligen 
kommer du ha glömt vad du skrev och 
kanske vad du lagt det, men att få skriva 
av sig en stund om de tankar man har, 
kan ge tröst även om du aldrig läser 
dem igen.



12

Preconal
Text:  Iris van der Kruijssen - Witte

Landeryd nåddes i mars av nyhe-
ten att Preconal skulle lägga ner 
verksamheten där och flytta den till 
Polen. Sjutton anställda skulle bli 
av med jobbet. För att höra lite mer 
om det men även om Preconals his-
toria träffar jag en ljummen julikväll 
Roger Lindroth och Gerth Andersson 
hemma hos Roger. Då får jag höra att 
det här tråkiga händelseförloppet har 
fått ett ljusare slut. 

Gerth började arbeta på Preconal 
1962 som 13-åring, direkt efter att 
han gått ut sjuan. Han minns att han 
tjänade kr 1,35 i timmen. Han hann 
jobba 53 år på företaget när han gick 
i pension. Kompisen Sive Jacobsson 
började samma dag som då 14-åring. 
Papporna jobbade på företaget och det 
gjorde att pojkarna började jobba där. 
Företaget hade då funnits sedan 1957 
som Landeryds Rostfria. Efter det hade 
Bröderna Edstrand tagit över och det 
var då det börjades tillverka dörrar 
och fönster. Pojkarna fick till exempel 
klippa och slå plåtbitar och måla. Det 
jobbade 20 anställda där i en liten lokal 
och allt gjordes för hand. Materialet 
fraktades med häst och vagn från järn-
vägen. Under årens lopp har företaget 
hunnit byta namn till först Precon och 
sedan Preconal. Materialet blev alu-
minium och de började tillverka även 
fasader och tak. Olika ägare har pas-
serat under årens lopp, många utbygg-
nader gjordes och maskiner och senare 
datorer kom in i verksamheten. Gerth 
arbetade till 1975 med produktion och 
har sedan avancerat till mer ledande 

positioner för att avsluta sin karriär 
som platschef.

Roger var sjukskriven 2005 från 
sitt jobb och hälsade på kompisen Per 
Dahlström som då hade börjat jobba på 
Preconal. Just då hade de fullt upp med 
1500 dörrar och fönster till campus i 
Göteborg. Det och att stämningen där 
var så god gjorde att Roger efter sjuk-
skrivningen direkt började jobba på 
Preconal. Han har trivts med jobbet, 
kollegorna och läget nära hem och 
skola. Han har lärt sig mycket och det 
har känts tryggt att jobba hos just Pre-
conal i byn. Tills i mars i år det mycket 
tråkiga beskedet kom om nedläggning 
i Landeryd. Det nöp till lite för Roger 
i själen och han grunnade på vad som 
skulle hända i framtiden. Men tre 
veckor senare ringde Bengt Magnusson 
från Skeppshult för att fråga om Roger 

Foto från tidigt 80 tal. Stående från vänster Bengt Andersson, Herbert Jacobs-
son, Gert Dime (BE), Christer Johansson, Kenth Tillander, Göran Johansson, Yngve 
Johansson, Bernt Rosenqvist, Gerth Andersson, Roger Johansson, Rolf Carlsson. 
Sittande från vänster Sive Jacobsson, Lars-Gunnar Fahlén, Rune Gullberg.

ville börja jobba hos honom, helst sna-
rast för det var gott om kunder. Det 
gjorde att Roger veckan därpå började 
hos Bengts Motorservice och repare-
rar röjsågar och motorsågar. Han trivs 
mycket bra där, saknar såklart kolle-
gorna på Preconal men träffar många 
trevliga kunder och medarbetare i 
Skeppshult. 

Det är mycket goda nyheter men 
det slutar inte där. Preconals lokaler 
har köpts av Ostkustens Glas & Mon-
tage AB från Kalmar. Sex anställda får 
arbeta kvar där i oktober när den nya 
verksamheten börjar. De tillverkar 
samma typ av produkter som Preconal 
gör. Vi hälsar den nya ägaren Martin 
Ettedahl välkommen till byn och 
hoppas kunna skriva mer om OGMAB 
i Sockenbudet i framtiden!

Tiondeboden utökas
Text: Redaktionen Bild: Magdalena Öhlander

Under våren och sommaren har 
några medlemmar i Långaryds hem-
bygdsförening städat upp i förråds-
byggnaden bredvid Tiondeboden i 
Långaryd.

Därefter har ett snickarlag under 
Anders Lindquist ledning fortsatt upp-
rustningen. De har lagt ett nytt och fint 
brädgolv, satt upp spånskivor på väg-
garna och gipsskivor som innertak. 
Nu är det snart klart så Hembygdsför-
eningen kan flytta över en del skrym-

mande och andra föremål dit. Det 
kommer bli mycket bra då det för när-
varande är trångt inne i Tiondeboden.

   Föreningen hälsar och tackar 
Anders, Jens och Bertil som tillsam-
mans bildat ett gott snickarlag.

Jens, Bertil och Anders i snickartagen.
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Nyinflyttade i Långaryd Världens släktbygd
Text/intervju Iris van der Kruijssen - Witte Bild: Privat

Namn:
Linn-Marie Karlsson, 23 år
Barnskötare på Landeryds skola

Erik Broman, 24 år
Stålmontör på LGL Construction

Flyttat hit från: 
Flyttade hit från Hyltebruk den 27 april 
2020

Vad var det som gjorde att de flyttade 
just hit?
Jag (Linn) är uppvuxen i Långaryd och 
har alltid velat flytta tillbaka för att ha 
nära till familjen bland annat. Vi är 
inga stadsmänniskor utan trivs ute på 
landet. 

Speciellt intressant om hur de hittade 
hit/ köpte sitt nya boende:
Folk på byn visste om att vi letade efter 
hus i Långaryd och vi blev tipsade om 
en del ställen som skulle säljas. Vi blev 
faktiskt tillfrågade av förra ägarna om 
vi var intresserade av att titta på huset. 
Efter första visningen kändes det rätt. 
Vi gillade allt med huset direkt. Det är 
inte likt alla andra hus runt omkring 
utan det sticker ut lite. Vi började 
genast fundera på hur vi ville ha det, 

vilka möbler som skulle passa in och så 
vidare. Vi var snabbt överens om att vi 
ville köpa det.

Saker de tycker speciellt bra om med 
Långaryd Världens Släktbygd:
Det är härligt att alla känner alla. Det 

är även roligt att komma från en by 
som så många känner till på grund av 
Långarydssläkten.

Höstliga bilder
Bilder: Gunilla Abrahamsson och Robin Nylén
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Fortsätter på nästa sida.

PERSONER VI MINNS 
Syster Hildur – Långaryds egen ”doktor”
Text: Bertil Holmén    Bilder: Privata

”Gå till Syster Hildur -hon kan 
säkert hjälpa dig” – så sa man allmänt 
här i bygden. Vem var hon då – hon 
som gav så många - så många minnen. 
En liten bakgrund kanske behövs.

Hildur Johanna Lovisa Branting 
var född den 27 oktober 1890 i Skil-
lingaryd och dotter till banmästa-
ren Anders Johan Olsson Branting 
och Britta Bernhardina Branting. 
16 dagar innan Hildur föddes dog 
hennes pappa av tarmvred, 41 år 
gammal och efterlämnade hustrun 
med sju barn och höggravid med det 
åttonde. Mamman klarade upp situ-
ationen och Hildur fick utbilda sig 
till distriktssköterska. Den 5 januari 
1925 kom hon till Långaryds socken 
med placering på sjukstugan. Den 
var inrättad i huset Västerliden, 
kallat ”Epedemien”, och låg strax intill 
Höstro. Där bodde hon också fram till 
1938 då en omorganisation gjorde att 
hon fick flytta in sin mottagning till 
ett rum på Höstro. Där bodde hon 
också på andra våning under något år 
medan hon och föreståndarinnan på 
Höstro Elsa Tell lät bygga huset Gran-
liden strax intill. 

Jag vill börja med de minnen jag har 
från min skoltid. Jag gick i skolan under 
andra världskriget. I augusti 1939 bör-

jade jag skolan och den förste septem-
ber bröt kriget ut. I maj 1945 blev det 
fred och i juni slutade jag skolan. Syster 
Hildur var skolsköterska och kom till 
skolan, jag tror det var en gång om året. 
Då vägdes vi och längden mättes och 
så tittade hon så öronen var rena. Hon 
tittade nog också i hårbottnen – om 
vi hade löss – men det hade vi aldrig. 
Hörsel och syn kontrollerades också. 
Jag tror att fötterna kontrollerades – 
om man var plattfotad och behövde 
hålfotsinlägg. Vi blev också calmette-
vaccinerade, som många var rädda och 
gruvade sig för, eller var det tuberku-
linprovet – som också gjorde lite ont

Kanske det var Syster Hildur som 
ordnade så att vi under en tid i skolan 
fick fiskleverolja. Vi hade en sked lig-
gande i bänken och så kom läraren 
med en flaska och fyllde på i skeden 
som sedan slickades av väl och lades 
tillbaka i bänken – ”det var då dä”. Vi 
fick också järnpiller som jag minns 
smakade vedervärdigt. Det var kanske 
för att maten under ransoneringstiden 
inte var fullvärdig som hon tyckte att 
det behövdes lite tillskott.

Med Syster Hildur till doktorn
Jag hade i barndomen lite andnings-

besvär orsakade av polyper på halston-
sillerna. Det var några till i skolan som 

hade samma problem. Syster Hildur 
följde då med oss i Lundbergs gen-
gasdrivna taxi till doktor Diamant på 
Halmstads lasarett för operation. Jag 
minns inte så mycket av operationen – 
ett litet ingrepp som nog gick bra. Men 
att Syster Hildur bjöd oss på mat på 
EPA efteråt, det har jag ett klart minne 
av. Vi fick sitta på höga pallar vid en 
disk och äta köttbullar och potatis-
mos.Jag minns också att när vi åkte på 
Nissastigen, vid skärningen lite hitom 
Spenshult, fanns det stora två meter 
höga stenar uppresta med bara en 
smal passage emellan. Passagen var så 
smal att dåtidens lastbilar precis kom 
igenom. Det var stridsvagnshinder på 
denna strategiska plats med hög brant 
på ena sidan, järnväg och Nissan på 
den andra.

För att hjälpa mina andningsbesvär 
hade vi tidigare där hemma fått ett råd 
av Syster Hildur att i en skål med kok-
hett vatten droppa lite terpentin, sedan 
fick jag med en duk över huvudet sitta 
och andas in terpentinångorna. Om 
det hjälpte har jag inget minne av, men 
jag har sedan dess slutat sniffa.

”Långaryds egen doktor”
Syster Hildur hade allt sedan 1938 

sin mottagningslokal på Höstro. Runt 
villan Granliden ordnade hon och Elsa 
Tell en vacker trädgård där de bland 
annat planterade var sin rododend-
ronbuske som lär ha varit de första 
här i trakten. De växte så småningom 
ihop och är nu mycket stora, cirka fem 
meter i diameter. Hildur tog körkort Huset Västerliden som var sjukstugan 1925 när Hildur kom till Långaryd

Syster Hildur
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Fortsättning från föregående sida
och hade en liten beige bil, kanske en 
Opel och sedan en Volvo Amazon 63 
års modell.

Här följer nu en skildring om Syster 
Hildurs kunnighet som ”läkare”. – 
Astrid Johansson i Boarp, 94 år, berät-
tar om hur Syster Hildur räddade livet 
på hennes och Ingemars då ett och 
halvåriga dotter Inga-Maj :

Dottern fick hastigt kramper, någon 
sorts feberkramp. Ingemar satt med 
henne i famnen och hans moster Inga 
som bodde på andra våningen i huset 
kom ner. Försämringen gick fort så 
efter ett tag sa Inga -  att nu är det 
nog slut med henne för ögonen bör-
jade kränga runt. De ringde ilsamtal 
till Syster Hildur, (man kunde på den 
tiden ringa ilsamtal som bröt andra 
pågående samtal). Jag vet inte hur fort 
hon körde - säger Astrid – för efter bara 
några minuter var hon framme. Hon 
konstaterade snabbt vad det var för 
sjukdom och ringde till doktor Sigge 
på Unnaryds sjukstuga och beskrev 
sjukdomen. Då sa han ”vi har ingen-
ting vi kan göra – men jag skall ändå 
skriva ut ett recept på medicin”.

Ingemar slängde sig på motorcykeln 
och åkte till Unnaryd efter medicinen. 
Astrid fick order om att stoppa motor-
cykeln en bit bort på hemvägen, för 
motorljudet kunde störa flickan. Syster 
Hildur matade henne sedan med en 
liten sked, medicinen och lite vätska. 
Hon höll på så och pyssla om henne 

Intervju med Astrid Roupe 10 år 
och Rasmus Roupe 12 år, boende till 
vardags på Gärdet i Stockholm men 
tillbringar gärna sommaren på Rosen-
hill i Långaryds Skattegård.

Vad tänker jag om framtiden?
Vi är optimistiska och tror att 

Corona kommer att blåsa över. Hela 
världen arbetar med att få fram ett 
vaccin. Vi ser ljust på framtiden. 

Vad tycker jag egentligen om Corona?
Det mesta är negativt. Vi får inte 

träffa våra far- och morföräldrar och 
många andra som vi tycker om på ett 
vanligt sätt. Alla är rädda för att bli 
smittade. Det finns också positiva saker 
med Corona. Människor reser inte lika 

Sommartankar från Långaryd om Corona
Text: Magdalena Öhlander Bild: Ruben Roupe (pappa till barnen)

mycket vilket är bra för miljön. Många 
arbetar hemma är mindre stressade 
och man umgås mer inom familjen. 

Mitt bästa tips om Långaryd?
Vi gillar att gå i skogen och plocka 

blåbär i Boarp. Det finns fina sjöar som 
man både kan bada och fiska i. Viken 
är vår favorit. När det skymmer brukar 
vi åka på viltsafari. Vi uppskattar också 
kylskåpet utanför affären i Broaryd där 
man kan köpa de bästa kokosbollarna. 

Mitt bästa minne från Långaryd? 
Det finns så många. Det första vi 

tänker på är när släkten brukar samlas 
här och vi får vara här tillsammans. 
Det är så roligt. Ett annat fint minne 
var under en viltsafari förra året. På en 

åker utmed Nissan, i närheten av Kall-
set, såg vi ett tjugotal vildsvin. Galten 
stod och stampade och tittade på oss. 
Han såg inte glad ut. Det var en häftig 
upplevelse. 

ända till halv åtta på kvällen, hon hade 
kommit redan halv ett. När hon kom 
hem ringde hon och sa att medicinen 
gör att dottern nog inte kan kissa för 
vätskan går ut i kroppen.

Syster Hildur kom tillbaka dagen 
efter för att se hur det var med flickan 
och ringde sedan flera gånger tills hon 
blev bra. Astrid ”höjer Syster Hildur 
till skyarna” för att hon räddade livet 
på deras dotter.

Över huvud taget låg omsorgen om 
Socknens barn Syster Hildur varmt om 
hjärtat. En annan berättelse: Kvarna-
gård var en kronogård som arrende-
rades av Alfred och Selma Eriksson. 
När de fick barn ställde Hildur krav på 
ägaren, Kronan - att det måste byggas 
nytt hus på gården - ”för det var farligt 
för barnen att bo i detta gamla dragiga 
hus”.    

Stort samhällsintresse
Syster Hildur var mycket engagerad 

i bl.a. Röda korset. Hon tog också ini-
tiativ till att den 10 augusti 1942 bilda 
Långaryds Lottakår. Till Lottachef 
utsågs Gunhild Karlsson Nissaryd. 
Hon hade ingen telefon, vilket ju var 
nödvändigt. Min far hjälpte då till med 
att hugga stolpar, bygga telefonledning 
och dela kostnaden. Därmed fick vi 
komma och använda telefonen. Några 
år senare när vi ville ha egen blev det 
A och B telefon, vilket var vanligt på 
landsbygden, vi fick B.

Lottakåren hade under kriget 

mycket övningar och stor verksam-
het. Vid något tillfälle utspisades 400 
hemvärnsmän ute från ett fältkök. 
Under Syster Hildurs ledning bildades 
något senare en Samaritkår som hade 
hand om sjukvården. Hon var också 
med och undervisade vid deras olika 
övningar.

Husmodersföreningen var också en 
livaktig förening på den tiden med stor 
verksamhet. De spelade bland annat 
teatern ”Porträtten” av Anna Maria 
Lenngren, Syster Hildur var givetvis 
med även där.

Tillsammans med syster Elsa Tell 
gjorde hon resor neråt Europa bl.a. till 
Paris och även till Egypten. 

Syster Hildur blev Långaryd trogen 
ända till sin död den 15 januari 1967. 
-Vi lite äldre Långarydsbor minns med 
tacksamhet hur kunnig och vänlig 
Syster Hildur var.  

Huset Granliden som syster Hildur och 
föreståndarinnan på Höstro lät bygga



Lördagen den 25 juli anordnade 
Långaryds hembygdsförening slåtter i 
Jansbergs hembygdspark. Redan dagen 
innan hade några ”slåttatomtar” slagit 
en del av gräset i den stora parken. Då 
parken ligger inom ett naturskydds-
område får inte trimmer eller liknande 
redskap användas, så vi blev mycket 
glada när sju män och två kvinnor kom 
med liar i händerna. Att det dessutom 
kom ett 15-tal andra medlemmar med 
räfsor och traktor gjorde att hela den 
stora parken var putsad och fin till 
middagstid.

    Regn dagen före ordnade ”slåtta-
doggen” så det gick lättare att slå. Fint 
väder hela dagen gjorde det trivsamt 
och att det blev regn dagen efter gav 
tid till vila för trötta armar och ryggar. 
Kunde det blivit bättre? 

Jo, visst. Bertil lärde upp ännu en 

ny slåttakarl under dagen vid en enkel 
Liekurs.

   Coronarestrektioner gjorde att vi 
inte kunde bjuda på fika och lunch som 
vi brukar. Men alla hade tagit med sig 
egen fika, så det blev lite tid till att prata 

också.
   Varmt tack alla som hjälpte till så 

parken var putsad och fin till Öppna 
stugornas dag en vecka efter.

Lyckad slåtter i Jansberg
Text: Birgitta Holmén Bild: Eva Svensson

BERTIL MINNS
Text: Bertil Holmén
 När man förr slog gräs och säd 
med lie hade man ett ”bryne” 
med sig. Det var en 30 cm. lång 
rak slipsten, den var fäst på en 
hög bänk som man satt på för 
att ”bryna” lien. Det fanns också 
en liten burk med vatten som 
skvättes på stenen. Brynebänken 
kallades ”brynemärr”. Se teck-

ningen som Alf i Vare har gjort. 
Man började tidigt på morgonen 
för att slå på ”duggan”. Det gick 
lättare att slå när daggen var kvar 
i gräset.
   På kvällen bjöds det på ”slåtta-
gröt”. Då skulle det också rimmas 
till gröten. Bondmoran Karolina 
började rimmandet med : 

- Denna gröt är kokt för den som 
har flitigt slagit och flängt och 
inte bara på brynemärran hängt. 
Då var det en som kanske kände 
sig lite utpekad som rimmade 
: - Alla har vi våra fel, även gröten 
den har sina, den saknar både 
socker och kanel – höre du dä 
Karolina?
   För 73 år sedan var jag, Bertil 
med och slog den nästan två ki-
lometer långa och breda åkanten 
tillhörande S. Nissaryd Nygårds 
marker. Då hade vi brynemärren 
med oss. Bertil visar hur brynemärren användes.



NNjjuutt  aavv  mmaatthhaannttvveerrkk  vviidd  BBoollmmeenn  
TIRAHOLMS FISK 

Insjöfiske ⦁  Rökeri ⦁  Gårdsbutik 
Fiskrestaurang ⦁ Glasscafé 
Hotell ⦁ Konferens 
 

www.tiraholm.se   

Varmt välkomna! 
hälsar 

FFaammiilljjeenn  EEkkwwaallll  

boka@tiraholm.se    
  

BOLMENPAKET 
I en levande gårdsmiljö vid vackra sjön 

Bolmen njuter du av hemlagade 
delikatesser av den egenfångade 

insjöfisken. Vistelsens inramning blir  
i  det vatteninspirerade hotellet med 

 ”ro”fyllda rum! 
 
 

1295:- 
per person i dubbelrum 

inklusive 3-rätters 
Bolmenmeny, frukost, tillgång 

till spabad, båt, kajak, SUP 

Jag heter Hugo,är 11 år snart.
Vi har precis flyttat till min mammas hemort Flinteryd (strax utanför
Landeryd). Jag är en lugn, snäll men busig liten kille som gärna vill ha en lika
snäll dagmatte som går små promenader med mig eller vill ha mig som
dagisbarn på vardagar när min mamma och pappa jobbar (endast dagtid
och vissa perioder)

Jag är en chihuahua papillon så är väldigt liten.

Min mamma heter Matina, ring gärna henne om du är intresserad.
0763452481.

Vill du annonsera i eller sponsra 
SOCKENBUDET?

Kontakta 
sockenbudet@langaryd.se

eller
Anna Roos 070 - 662 35 52

Tryckfelsnisse
Var framme och blandade 
ihop sidorna i förra numret av 
SOCKENBUDET
Vi beklagar, men med lite list klarade 
ni nog av att bläddra er fram. Allt 
fanns med.

// Redaktionen

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

Under Coronapandemin kan ni endast besöka 
oss i Rydöbruk på Rydö Golfkrog.

Om restriktionerna kommer att ändras så kan 
även våra rutiner göra det. 
Men som det ser ut för tillfället så har vi
lunchbuffé och avhämtning av mat.
Se aktuella öppettider på Facebook eller vår 
hemsida www.mammasmat.biz

Catering? Kontakta oss gärna. 
Önskar ni fira Far i november. Boka bord.

Julborden drar igång i november.  Boka bord

Andra evenemang, se hemsida & Facebook.





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



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

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!

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

För hela familjen!
 

butikpaletti.se



K. AXELSSONS EL AB
    

Utför alla slags elinstallationer. 
Försäljning av kapitalvaror
    

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

Fax 0371-461 81
Mail  kjellaxelsson@swipnet.se

Tak- och fasadtvätt, 
trädgårdstjänster och liftuthyrning

Din brasbutik på landet - med utställning    
Braskaminer         Frimurning        Skorstenar   

 Prästgårdsvägen 4  i Unnaryd    |   076 12 72 510   |   info@kaminatelje.se
www.kaminatelje.se

holger’s
mureri

Hillebrovägen 3
314 94 Landeryd

072 55 08 649
holgas@spray.se

www.holgersmureri.se

K. AXELSSONS EL AB
    

Utför alla slags elinstallationer. 
Försäljning av kapitalvaror
    

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

Fax 0371-461 81
Mail  kjellaxelsson@swipnet.se

Cecilias Skafferi
  Välkomna till mitt SOMMARCAFE 

 i Ekhult, Långaryd  
Alltid nybakade kakor, bakelser, pajer och smörgåsar mm.
Öppet: Söndagar kl 13:30 - 18:00 ♥ Från 25 maj (mors dag) till 10 augusti  

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

systrarnaikoket@hotmail.com

Systrarna i köket

        Vi har blommorna 
och pyntet 

för att få höstkänsla
Välkomna!

Följ oss på facebook

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

Höstmys i butiken!!

        Nu närmar sig hösten

        

SOCKENBUDET-sponsor: 
ESSKÅ-metall, Landeryd

Följ oss på facebook 
och instagram

2016

SOCKENBUDET-sponsor: 

Länsförsäkringar

Bygg Johan

LUNDBERGS

BUSSAR FÖR ALLA TILLFÄLLEN

Mattias Lundberg
tel. 0371 - 460 00

epost. kontakt@lundbergstaxi.se
Följ oss på Facebook:

www.facebook.com/Lundbergstaxi

UnnaRum
Inredning • Hantverk • Kuriosa

Långholmens Café

Café • Bar • Restaurang
Café ° Bar ° Restaurang 

Långholmens Café
Torget 8, 310 83 Unnaryd

Caféet drivs av Unnarum AB

tel: 0371 - 603 36
unnarum@unnarum.se

Öppettider och evenemang
www.unnarum.se eller
www.facebook.se/UnnaRum

GPS-koordinater:
Latitud 56.9547077 
Longitud 13.5291869

Unna dig en stund hos oss -  god mat och dryck i gemytlig miljö
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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



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



lansforsakringar.se/foralltid

Vi tror på kraften i att vara en del av något större. Kraften i att jobba  
tillsammans, både i det stora och i det lilla. För att hålla Sverige livskraftigt och 
hållbart, till nytta för alla. Så har vi alltid tänkt och så kommer vi alltid att tänka.  

Tillsammans.
 För all tid.



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
diakoniassistent
Helen Skoogh                                       Växel 0345-197 40

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

vik. kyrkomusiker i Unnaryd
Ylva Ericsson                                                              0345-197 32
e-post: ylva.ericsson@svenskakyrkan.se

Pastorsexpeditionen
förvaltningsassistent
Lotta Nykvist                                                      0345–197 39
e-post: ann-charlotte.nykvist@svenskakyrkan.se

Vaktmästare
vik. fastighetsansvarig
Lars-Göran Hoving                                                  0345–197 31
e-post: lars-goran.hoving@svenskakyrkan.se

arbetsledande 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 1, 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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Den 8 november kl 18.00 blir det sång, musik och dans i Färgaryds kyrka! 
Programmet ”Leende guldbruna ögon - livet, kärleken och dansen” bjuder på härlig dansbandsmusik som spänner från 
traditionella och välkända toner till nya spännande tolkningar och arrangemang. En musikkväll i glädje och livslust där 
besökarna inbjuds att delta i både sång och dans! ”Vi möts i glädje, livslust, sång och dans! Musik som handlar om det 
enkla och det svåra i livet, kärlek, längtan och gemenskap. Det enkla och det svåra. Sorgen och glädjen, upp och ner, 
allt i ett!” 

Vi rättar oss efter rådande omständigheter och folkhälsomyndighetens rekommendationer enl. antal besökare. 

Förbokning via länk på vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/hyltebruk

Om du behöver hjälp med bokningen så går det bra att kontakta ansvarig musiker Susanne Hirell på tel: 0345-197 45.

Medverkande: Mia Abrahamsson sång, Marcus Helmer Gustafsson sång. Charlotte Polson alt- och tenorsaxofon, 
Christian Carlsson gitarr, Olle Olsson gitarr, Roger Jönsson keyboard, Jan Carlson bas och Dan Heribertsson trummor

Fia Forslund och Erika Lindholm träffades 2015 på 
ett dansgolv i staden Rio de Janeiro där båda bodde 
för att studera musik. Under tiden i Brasilien startade 
drömmen om ett musikaliskt samarbete och våren 2019 
blev projektet äntligen verklighet. Med utgångspunkt 
i mötet mellan huvudinstrumenten marimba, saxofon 
och brasiliansk piffanoflöjt riktar duon in sig på olika 
genrer i den brasilianska musiken samt många av Erikas 
egna kompositioner. 

Fia har rötterna i den klassiska musiken medan Erika är 
verksam främst inom jazz och världsmusik. Tillsammans 
skapar de arrangemang där brasilianska, afrikanska, 
orientaliska och nordiska influenser dominerar och 
skapar ett konsertprogram fullt av både svängig 
dansglädje och djupa klangvärldar.

Musik i höstkväll 
Den 18 oktober kl. 18:00 i Unnaryds kyrka

”Forslund/Lindholm”
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Almighty God has those angels - En hyllning i ton och bild till Duke Ellington och The Sacred 
Concerts!

Under de sista åren av Duke Ellingtons liv, utforskade han den andliga sidan av sina extraordinära musikaliska gåvor. 
Mellan 1965 och 1973 skrev Ellington tre stora verk där han kombinerade spirituals, gospel, jazz, blues, klassisk musik, 
körmusik och dans. Enligt honom själv var detta den viktigaste musiken han någonsin skrivit. Spirituals, gospel, jazz 
och blues uppstod i Amerika i mötet mellan musik, tradition och religion från Afrika och Europa. Det finns en själ och 
andlighet i denna musik som det är svårt att finna motsvarighet till. Den har bokstavligt talat vuxit fram ur blod, svett 
och tårar. 

”Vi har letat efter kärnan i denna fantastiska musik där både musiken och målningarna spelar en aktiv roll i själva 
framförandet. Ett framförande där de båda konstformerna kompletterar, befruktar och lyfter fram varandra på ett 
nytt och spännande sätt. Genom att sammanföra saxofonens uttrycksfulla tonspråk och bildspråkets fantasieggande 
färger och former så känner vi att kommit en bit på väg.” Kvällen bjuder på musik och konst som varvas med korta 
betraktelser som denna gång har tema änglar!

Vi rättar oss efter rådande omständigheter och folkhälsomyndighetens rekommendationer enl. antal besökare. 

Förbokning via länk på vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/hyltebruk

Om du behöver hjälp med bokningen så går det bra att kontakta ansvarig musiker Regina Burton på tel: 0702-73 51 11

Långaryds kyrka den 18/9 kl. 17.30 Varmt välkommen!

Anna-Carin Mårtensson - målningar, Charlotte Polson - altsaxofon, Regina Burton - piano och orgel, 
Bernt Bengtsson - bas och Carl Persson - slagverk

Musikgudstjänster i Femsjö kyrka
Den 11 oktober kl. 18:00 i Femsjö Kyrka är det musikgudstjänst med Jonny Wester, 

Lisa Andersson och Sara Wahlström 
Den 25 oktober kl. 16:00 är det musikgudstjänst i Femsjö kyrka med The Fiddlers 

under ledning av Jörgen Arvidsson
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Tema Frälsarkransen
Under läsåret 20/21 kommer Långaryds församling att ha Frälsarkransen som tema. Detta kommer på olika vis 

märkas i våra grupper och verksamheter under hösten och våren, då projektet avslutas med en festgudstjänst 
kring Frälsarkransen. Temat kommer även märkas i vissa gudstjänster innan dess. 

Vi inbjuder även till en samtalsgrupp kring Frälsarkransen med start onsdagen den 9/9 
kl 18:30 där vi startar i Landeryds kyrka med en meditation/andakt kring någon pärla för 

att därefter äta kvällsmacka och samtala. Inga förkunskaper krävs och alla är välkomna 
oavsett var man bor. Självklart är man välkommen till enbart meditationen/andakten om 
man inte vill vara med på samtalen. Vi kommer alternera mellan Långaryd och Landeryd 

och bestämmer resten av datumen när vi träffas.

3xT
Förkortningen står för 3 x tjejer som träffas och trivs, 
och är en grupp som är öppen för tjejer i alla åldrar 
oavsett var man bor. Vi äter kvällsmacka, har någon 
programpunkt och firar en enkel andakt med start

 kl 19 i Landeryds församlingshem och avslutar ca 21. 
Denna termin träffas vi 22/9 ”Mat & prat”, 27/10 

”Boktips” samt 24/11 ”Adventsmys”. 
Välkommen!

Husförhör-javisst!
Självklart vill vi fortsätta med denna fina gamla 

tradition från 1600-talet, även om vi numera inte har 
förhör utan mer föredrag eller samtal hemma hos 

någon för att under trevliga former lära känna varandra 
bättre, lära oss något nytt, fira enkel andakt och äta 

gott ihop. Alla är välkomna. För datum och värdar, se 
predikoturer, facebook, blogg, hemsida och affischer!

Välkommen till församlingskåren i Långaryd
I Långaryds församling finns det en församlingskår som vänder sig till alla som vill ha gemenskap och kristen 

fördjupning. ALLA i hela pastoratet är välkomna som medlemmar i församlingskåren. 

För 100 år sedan bildades Kyrkobröderna, som en gemenskap för kyrkligt engagerade män, ända fram till 
1991 var det en gemenskap endast för män. Sen öppnades kåren även för kvinnor och då byttes namnet till 

Församlingskår. Redan 1963 bildades kåren i Långaryd och är nu en av de få kårer som finns kvar i vårt kontrakt. 
Församlingskåren träffas en gång i månaden till gemenskap och uppbyggelse. Du som är intresserad och önskar 

mera gemenskap med människor som vill leva kyrkans liv är välkommen att delta i församlingskårens verksamhet. 
Ta gärna kontakt med Kerstin Göransson, som är kårens ordförande, tel. 070-969 39 63.

Det är en enkel och trevlig samlingspunkt första måndagen i månaden under terminstid med start 18:30 till ca 
20:30-21. Så varmt välkommen in i gemenskapen! Höstens träffar är följande: ingen måndagsträff i oktober 

utan istället är vi inbjudna till Reftele församlingskår onsdagen den 7/10 kl 18:30 och 2/11 i Landeryds 
församlingshem med musikaliskt program av Owe och Ylva Ericsson. Dag och program för december meddelas 

senare.

Nu drar våra grupper för barn och unga i gång
Undrar du något kontakta

Pia (Hyltebruk)
Mia (Långaryd-Landeryd)

Johan (Unnaryd samt ungdomsverksamhet)

Mer info finns på vår hemsida och kontaktuppgifter finns på sista sidan
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God gemenskap
Torsdagar kl. 14:00

10 september: Blandad kompott med Regina Burton i Hyltebruks kyrka

8 oktober: Lär känna vår nya kyrkoherde Gunnar Åkesson i Hyltebruks kyrka

5 november: I Hyltebruks församlingshem

17 december: I Hyltebruks församlingshem

Vad är då en människa?
Samtalsgrupp i Hyltebruks församlingshem 

måndagar kl. 18:00

26 oktober, 16 november samt den 14 december

Basarer, auktioner och syföreningar

I vårt pastorat har vi flera syföreningar och dessa flinka damer tillverkar saker till 
babypaketen, packar dessa, anordnar kyrkkaffe, putsar ljusstakar, samlar in pengar 

för att ge till behövande och upprätthåller gudstjänstlivet och förbönen! Alla är 
välkomna att vara med, man behöver inte ens kunna handarbeta, det finns andra 

sätt att bidra!
I Hylte avvaktar vi till senare. 
Kontakta ordförande Sylivia Sjöö på 0703-96 95 75 för mer info.

I Unnaryd vi den tredje onsdagen i månaden kl. 14-16 i Unnaryds församlingshem Kontakta ordförande Yyonne 
Abrahamsson på 0371-25 20 93 vid frågor.

Unnaryds syförening bjuder den 14 november kl. 14 in till auktion i Unnaryds församlingshem. Förutom auktion 
blir det underhållning, lotterier och kaffeservering. Intäkterna går till välgörande ändamål. Välkomna!

I Landeryd träffas vi tredje tisdagen i månaden kl 19:00 i Landeryds församlingshem. I Nissaryd, som är 
en systergren till Landeryd, träffas vi i hemmen första onsdagen i månaden. Kontakta ordförande Marita 
Gustavsson eller Mia för mer information.

Landeryds och Nissaryds syförening bjuder in till skördebasar lördagen den 10/10. Det blir hembakat, saftat och 
syltat till försäljning, handarbeten m.m. Lotterier, underhållning samt kaffeservering. Varmt välkommen att delta 
och på det viset hjälpa oss samla in pengar att skänka vidare till välgörande ändamål!

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

Tjejträffen
Hyltebruks församlingshem onsdagar kl. 19:00

21 oktober, 18 november samt den 9 december
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Under rådande Coronapandemi är det väldigt osäkert vilka samlingar 
som är möjliga att genomföra under hösten. 
Vi vill ändå, här i bladet, pricka in de datum som vi planerat. 
Det hänger på ifall det blir lättnader i restriktionerna från 
Folkhälsomyndigheten. 
Vänligen se predikoturerna i Hallandsposten och på vår hemsida för 
att se aktuellt läge.

Händer i höst

Promenadgrupper
Att samlas för att promenera en liten runda och samtala med varandra under tiden samt att få fika ihop 
under enkla former känns viktigt och värdefullt. 
Så välkommen att gå med Du också!

Landeryd: Träffas 09:30 utanför Landeryds församlingshem varje måndag.

Hyltebruk: Träffas 09:30 utanför Hyltebruks församlingshem varje torsdag.

Unnaryd: Träffas 10:00 utanför Unnaryds församlingshem varje torsdag.

Femsjö: Träffas 10:00 följande fredagar: 18 september och 2 oktober

Sopplunch
Att äta tillsammans är trevligt, för att inte tala om hur gott det är med sopporna 
som vi bjuds på! Alla är varmt välkomna och det är ingen föranmälan 

Hyltebruk: I församlingshemmet med lunchmusik i kyrkan

Start 11.30 i kyrkan. Den 27 oktober samt den 1 december

Unnaryd: I församlingshemmet kl. 12:00
24 september, 29 oktober samt den 26 november

Landeryd: I församlingshemmet kl. 12:00
17 september, 15 oktober samt den 19 november

Våffelkaffe
Onsdagar kl. 14:00 i Hyltebruks församlingshem

14 oktober, 11 november samt den 9 december
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Under läsåret 19/20 hade vi i konfirmandteamet, 
Pär, Petter, Johan och Mia, förmånen att få vandra 
med 48 härliga ungdomar från hela pastoratet! 
Läsningen blev lite annorlunda då vi pga. Corona inte 
kunde resa till Berlin på läger som vi brukar, vi fick 
tänka oss för lite extra med fikaservering, lekar och 
själva konfirmationsgudstjänsterna blev också de lite 
annorlunda, genom att vi fått dela in konfirmanderna i 
smågrupper med begränsat antal gäster. 

Sommarkonfirmanderna åkte på utflykt till Halmstad för 
att bl.a. gå på Harplinge kyrkogård, ett utflyktstips till 
alla! Vi åkte även till stranden där flera badade, dock inte 
ledarna men Pär stod en stund och betraktade den vackra 
havsutsikten! 

Nu har vi laddat om och börjat läsa med de ungdomar 
som nu går i klass 8:a och det ska bli spännande att få 
följa dem/er! 
Som vanligt vill vi uppmana till förbön för 
konfirmanderna och deras familjer! 

Maria Schulz Wigelsbo

Nya och ”gamla” konfirmander

Allhelgona-tid
I slutet av oktober, när dagarna blir kortare och hösten 
gjort sitt intåg, tänder vi ljus i mörkret som för att 
påminna oss själva om att mörkret inte övervinner 
ljuset (joh 1:5). 

Det är så lätt att glömma att ljuset alltid övervinner 
mörkret i en värld där vi så ofta möter tragedier, 
ondska och död. Inte minst ett år som detta med en 
pandemi som i ett slag förändrat en hel värld. Möten 
med nära och kära har för många blivit färre och 
annorlunda. Planer har kullkastats och förhoppningar 
grusats. Framtiden kan kännas oviss och för många har 
ensamheten blivit smärtsamt påtaglig. 

I denna tid får vi tända ljus. Inte bara för att det är 
vackert och stämningsfullt utan också för att det är en 
så stark symbol för hoppet. Hoppet om en annorlunda 
framtid, en tid då vi kan mötas igen och tillvaron 
normaliseras. Men också evighetshoppet om en framtid 
bortom dödens bojor. Hoppet om att vi en gång, 
återigen skall träffa dem som gick före oss. 

Traditionen att smycka gravar och tända ljus på 
kyrkogårdarna är som ett trotsigt hopp i höstmörkret. 
Så låt oss tända ljus!

Pär Petersson

Välkommen till gravsmyckningsdag på våra 
kyrkogårdar den 30 oktober. 

Färgaryds kyrka är öppen 10-17 med kaffeservering.

Unnaryds kyrka är öppen 10-17 med kaffeservering.

Jälluntofta kyrka är öppen 13-17 med kaffeservering.

Långaryds kyrka är öppen 10-17 med kaffeservering.

Landeryds församlingshem är öppen 10-17 med kaffeservering.

Femsjö kyrka är öppen 11-16 med kaffeservering

Kl 14 är det Musik & lyrik i Landeryds kyrka 

Kl 15 är det Musik & lyrik i Långaryds kyrka. 

Kl 14:30 är det stilla musik med Kristina Lindstén och Kerstin 
Brodin i Femsjö kyrka

Under v 44 finns det möjlighet att besöka Långaryds och 
Landeryds kyrkor, tända ett ljus och gå en diktvandring i 
kyrkorna.
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Vi har den glädjande nyheten att två av våra anställda har fått barn.
Det är Camilla Ruud Sääf som fått sonen Jonathan och 

Olivia Roman som fått sonen Edgar
Stort grattis till er och till era familjer.

Kyrkbebisar

Här har vi Jonathan född den 14 juli
Längd: 51 cm
Vikt 3,1 kg

Här har vi Edgar född den 11 juli
Längd: 51 cm
Vikt 3,6 kg

Jag vikarierar i pastoratet för Olivia Roman och 
ansvarar för fastigheterna i pastoratet på deltid.

Jag är 58år, född och uppvuxen i Halmstad men 
har dom senaste dryga 21åren varit bosatt i Vret 
(Odensjö) tillsammans med min hustru Karin.

Jag har i hela mitt 
arbetsliv varit 
verksam inom 
El-branschen med 
allt ifrån montör till 
företagsledning både i 
installationsföretag och 
konsultföretag. 

Sedan 2016 driver Min hustru och jag Unnaryds 
El & Lantman,  där hon har hand om butiken 
och jag elinstallationer. I samband med att detta 
vikariat blev aktuellt så har jag dragit ner på min 
installationsverksamhet.

På min fritid försöker jag vara aktiv med skidåkning 
och jakt på vintern samt golf och fiske på sommaren.

Uppdraget som fastighetsanvarig tycker jag skall 
bli väldigt intressant och roligt, det ger mig en ny 
dimension på det som jag har sysslat med tidigare. 
Främst med tanke på all historia och det kulturarv 
som jag får en möjlighet att ta del av och hjälpa 
till att vårda, men även träffa och lära känna nya 
människor att dela tankar och idéer med.

Lars-Göran Hoving presenterar sig

Vi säger välkommen till Ylva Ericsson som vikarierar som kyrkomusiker för Camilla Ruud 
Sääf. Ylva kommer främst vara i Unnaryds församling. Ylva är en välkänd profil för många då 

hon har arbetat i pastoratet i många år sen innan.

     Välkommen Ylva Ericsson
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Personalnytt
Tack Anna-Karin!
Vi kan bara säga tack till dig, Anna-Karin Samuelsson, 
för din fina diakonala insats i Hyltebruks pastorat, du 
har betytt mycket för många, har jag förstått, under alla 
de år som du arbetat här. Nu vill vi önska dig Guds 
rika välsignelse i din fortsatta gärning.

Välkommen Helen!
Vi säger samtidigt välkommen till Helen Skoogh som 
börjar i pastoratet som diakoniassistent under hösten. 
Helen bor i Landeryd och är redan ett känt ansikte för 
många. Helen kommer att presentera sig själv i nästa 
nummer av Senapskornet.

Gunnar Åkesson
Här ser ni vår nya diakoniassistent Helen när hon 
kör fyrhjuling till och från budgetmöte med Långaryds 
församlingsråds ordförande Karina som passagerare.

Tack och farväl
Nu är det dags för mig att gå vidare i livet. 
Från och med augusti börjar jag som diakon i 
Villstads församling, Smålandsstenar. 

Under nio år har jag fått glädjen att arbeta i 
detta pastorat och det är med lite sorg i hjärtat 
jag lämnar min plats. Men jag känner mig redo 
för nya utmaningar och ser framemot att få lite 
närmare till jobbet. 

Jag vill framföra ett stort Tack till alla 
människor jag har fått möta i glädje och i sorg. 
Jag vill tacka för goda möten och spännande 
samtal.

Tack för den kärlek och värme som finns i våra 
församlingar. 

Fortsätt att sprida glädje och hopp till 
medmänniskor omkring dig, så att vi kan göra 
denna världen lite bättre att leva i!

”Och tills vi möts igen – må Gud hålla dig 
i sin hand.” (Sv.Ps 730)

Anna-Karin Samuelsson
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Gudstjänster                  

Datum
Femsjö
kyrka

Hyltebruks/   
Färgaryds kyrka

Långaryds/
Landeryds kyrka

Unnaryds/
Jälluntofta kyrka

20 september
15 e. trefaldighet

10:00 Mässa10:00 Gudstjänst
Hyltebruks kyrka

18:00 Gudstjänst 
Landeryds kyrka

18:00 Gudstjänst
Unnaryds kyrka

27 september
16 e. trefaldighet

18:00 Gudstjänst18:00 Mässa
Hyltebruks kyrka

10:00 Mässa
Långaryds kyrka

11:00 Seniormässa
Unnaryds kyrka

4 oktober
Helige Mikaels 
dag

10:00 Mässa10:00 Gudstjänst
Hyltebruks kyrka

18:00 Sinnesromässa 
Landeryds kyrka

15:00 Gudstjänst 
för stora och små 
Unnaryds kyrka

11 oktober
Tacksägelsedagen

18:00 
Musikgudstjänst

11:00 
Familjegudstjänst 
Hyltebruks kyrka

11:00 Seniormässa 
Långaryds kyrka

16:00 Mässa 
Unnaryds kyrka

18 oktober
19 e. trefaldighet

10:00 Seniormässa 10:00 Mässa 
Hyltebruks kyrka

15:00 Gudstjänst 
för stora och små 
Landeryds kyrka

18:00 
Musikgudstjänst
”Musik i Höstkväll”
Unnaryds kyrka

25 oktober
20 e. trefaldighet

16:00 
Musikgudstjänst

18:00 Mässa 
Hyltebruks kyrka

10:00 Mässa 
Långaryds kyrka

10:00 Gudstjänst 
Unnaryds kyrka

31 oktober
Alla helgons dag

10:00 Mässa10:00 Gudstjänst 
Hyltebruks kyrka

18:00 Sinnesromässa 
Landeryds kyrka

16:00 Gudstjänst 
Jälluntofta kyrka

1 november
Söndagen efter 
alla helgons dag

16:00 
Minnesgudstjänst

16:00 
Minnesgudstjänst 
Färgaryds kyrka

16:00 
Minnesgudstjänst 
Landeryds kyrka

18:00 
Minnesgudstjänst 
Långaryds kyrka

18:00 
Minnesgudstjänst 
Unnaryds kyrka

8 november
22 e. trefaldighet

10:00 Mässa 18:00 
Dansbandsmässa 
”Leende guldbruna 
ögon” 
Färgaryds kyrka

10:00 
Frälsarkrans-
gudstjänst 
Landeryds kyrka

15:00 Gudstjänst 
för stora och små 
Unnaryds kyrka

15 november
Söndagen före 
domsöndagen

16:00 Gudstjänst10:00 
Familjegudstjänst
Hyltebruks kyrka

18:00 
Musikgudstjänst 
Långaryds kyrka

10:00 Mässa 
Unnaryds kyrka

22 november 
Domsöndagen

16:00 Gudstjänst10:00 Mässa 
Hyltebruks kyrka

10:00 Mässa 
Långaryds kyrka

18:00 Gudstjänst 
Unnaryds kyrka
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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 29/10

PGA RÅDANDE TIDER VET VI INTE HUR GUDSTJÄNSTLIVET OCH ÖVRIG VERKSAMHET 
SER UT I HÖST, VÄNLIGEN SE HEMSIDAN, FACEBOOK ELLER AFFISCHER FÖR 

UPPDATERINGAR

Trygg höst
Är titeln på en liten bok skriven någon 
gång under slutet på 60-talet av en 
norsk präst, H E Wislöff. Jag fick den 
på min andra praktik som blivande präst 
av min handledare som brukade dela 
ut den till ”äldre människor”. Själv var 
jag några och tjugo och innehållet var 
till stora delar inte särskilt aktuellt för 
mig, livet låg framför mig, men boken 
har alltid stått i min bokhylla och jag tar 
fram den då och då. Mycket kärnfullt 
sammanfattar Wislöff olika ”ämnen” 
som tvivel, sorg och ensamhet, men 
också hopp, mod och förtröstan. 

Att det vi inte kan förändra, får vi 
förhålla oss till istället och att det alltid 
finns fler än ett synsätt på saker och 
ting. Hösten, men också livets höst, ses 
ofta som en tid när det viktigaste redan 
har ägt rum, antingen på året eller i 
livet, det finns inte så mycket mer att 
tillägga, men hela det sammanfattande 
temat i ”Trygg höst” är att det ännu 
finns tid och möjligheter, inte som 
någon desperat uppmaning utan mera 
som ett alternativt synsätt. 

Att försöka ta tillvara det som ännu 
är, men att göra det i lugn och ro och i 
eftertänksamhet och med vetskapen om 
att inte göra det ensam, det finns alltid 
någon som vandrar vid vår sida. 

Det känns extra viktigt att påminna om 
det när många redan har befunnit sig 
i frivillig eller ofrivillig isolering under 
ganska lång tid nu. 

När mörkret tätnar och kylan kommer 
finns det ännu mindre möjligheter till 
möten och sammanhang utomhus, men 
istället för att ge upp och tryckas ned 
av detta ytterligare, får vi hoppas, tro 
och be om insikt om att vi trots allt inte 
är övergivna och att vi får möjlighet att 
leta på andra ställen än vad vi annars 
skulle ha gjort, för att finna det där som 
håller oss i ett levande hopp. 

Gud för dig är allting klart, allt det dolda 
uppenbart. Mörkret är ej mörkt för dig och i 
dunklet ser du mig. Sv. Ps 217:1

Gunnar Åkesson 
Kyrkoherde Hyltebruks pastorat

Varje onsdagsmorgon firas det mässa eller andakt i 
Hyltebruks kyrka kl. 9:00 
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Guds rike är som 
ett senapskorn 

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

och himlens fåglar 
bygger bo bland 

grenarna.
Lukas 13:19

SenapSkornet
Församlingsblad för Femsjö, Färgaryds, 
Långaryds och Unnaryds församlingar

september-november 2020

Vår hemsida: svenskakyrkan.se/hyltebruk

Följ oss på facebook: facebook.com/hyltebruk


