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Tomtesmyg
Söndagen 20/12 med start mellan 
16:00 - 17:00 på Linnehov. 

Tipspromenad. Tomten kommer. Vi 
bjuder på korv.

KALENDARIUM
LÅNGARYD/LANDERYD DECEMBER 2020 - FEBRUARI 2021

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.

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!

Knutdans
Söndagen 10/1 2021 kl. 15:00 vid 
samhällsgranen i centrum.

Lindroth spelar upp till dans och 
tomten har lovat att komma 

Filmafton
Onsdagen 24/2 kl. 18:30 i Nyarps 
Bygdegård.
Arr: Hembygdföreningen, för mer 
info se www.hembygd.se/langaryd

TACK
till alla som ställt upp och 
målat, lånat ut ställning, 
lagat mat och reparerat på 
olika sätt i vår lokal. Ingen 
nämnd, ingen glömd. Utan 
er hade det inte blivit så bra, 
Tack!  
 
/ NTO-Gården i 
Långaryd

TACK
alla ni som stöttar oss 
via medlemskap, NTO-
Gårdens vänner och köp av 
Bingolotter mm

// NTO-Gården 
Långaryd

Plantera en olvonbuske!
Vid Gamla Nissastigen mellan Nis-

saryd och Hyltebruk, mitt för sista 
huset i Nissaryd, finns en tre meter 
hög olvonbuske. Den blommar så fint 
vid midsommartid och vi minns Rune 
Lindströms - Visa i midsommartid – 
”Du lindar av olvon en midsommar-
krans och hänger den om ditt hår ----”.

Nu har ett stort bestånd av små 
olvonbuskar börjat växa i vägdiket 300 
m. längre ner mot Hyltebruk. Vill du 
ha en egen olvonbuske kan du själv 
gräva upp en planta där, nu eller tidigt 
till våren. Jag har märkt ut platsen där 
det på en fyra meter lång sträcka bara 
finns olvonbuskar.

Hälsningar Bertil Holmen

Glöm inte att ansöka hos Henoch 
Severin Johanssons donationsfond!

Nästa ansökningstillfälle är  
31 januari 2021 

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

Sökes
Kaffebryggare, vår dubbla 
kaffebryggare har gjort sitt och nu 
söker vi efter en kaffebryggare till 
NTO-Gården

Kylskåp, vi har ett mindre kylskåp 
över i NTO-Gården. 
 
Magdalena 070-6420979

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

Samtliga sex släktböckerna till 
salu!
LÅNGARYDSSLÄKTEN DEL 1-1V
Säljs helst tillsammans

Då lägsta pris 1500 kr. + porto

Ring 072 701 59 10

Aldrig har så många önskat så 
mycket att ett år ska gå till ända. 
2020 detta nya decennium kom med 
en pandemi som skapat oro. Jag tror 
inte någon gått oberörd genom detta 
året. Oron för den egna eller närstå-
endes hälsa, saknaden av att inte få 
träffa familjemedlemmar och vänner, 
ensamheten när man tillhör en risk-
grupp och har hållit sig i karantän, sak-
naden efter det vanliga – att få handla, 
delta i föreningsaktiviteter, att få resa, 
träningspass, körövningar, spontanbe-
söken. Listan kan göras lång.  Har vi 
lärt oss något under det här året?

Jag tror att många av oss har omvär-
derat vad som är viktigt – att det viktiga 
ofta finns i det nära sammanhanget. 
Familj, släkt och vänner. Vi har fått 
öva oss i att visa omsorg om varandra, 
höra av oss till varandra, hjälpas åt och 
träna på att be om hjälp. Jag hoppas att 
detta har kommit för att stanna. Nya 
prioriteringar har gjorts – möten har 
blivit digitala och mer effektiva (med 
risken att tappa det som händer mellan 
människor när de träffas och vågar 
testa de tankar som ännu inte är fär-
digformulerade), färre resor har gjort 
gott för klimatet och även för bilarnas 
slitage och drivmedelsförbrukning.  
För mig personligen har färre resor 
och inga övernattningar gett mer tid 
hemma med familjen och hushållet. 

Många har hunnit göra det där 
hemma som pratats om länge - målat, 
renoverat, rensat garderober och 
förråd. Trädgårdarna har på många 
ställen fått lite mer kärlek än tidi-
gare och skogen har generöst erbjudit 
svamp långt in i november.

Traditioner blir viktigare när det 
är oroligt, oförutsägbart och en rörig 
omvärld. Just nu fylls mina sociala 
medier av lussebullar, pepparkakshus 
och tjuvtända andventsstjärnor och 
stakar. Behovet av att få pyssla om, 
känna de välbekanta dofterna och 
smakerna verkar vara större för många 
i år än annars. Denna julen kommer 
inte kunna firas som andra för oss som 
vill träffa många släktingar och vänner. 
Julens gudstjänster och julbudskap 
kommer sannolikt inte kunna delas 
fysiskt på samma sätt. Dock blir det jul 
ändå – men på ett annat sätt. Jag vill 
göra ett försök att omfamna det nya 
och göra det fint och nära i stället för 
att sörja att det inte är som det brukar – 
det blir en stor utmaning. Jag kommer 
sakna Julskyltningen i Hyltebruk, Jul-
basaren i Nyarps bygdegård, julkorvs-
stoppningen och julgodistillverk-

ningen med vänner, luciatågen, körens 
julkonsert, midnattsmässan och julot-
tan – även denna listan kan göras lång. 
Julens budskap om frid på jorden och 
att oss är en frälsare född kommer att 
finnas ändå. Vi får bara förpacka det på 
ett annat sätt.

Aldrig har orden i Nyårsklockan 
känts mer aktuella än nu, jag har valt 
tre verser att avsluta detta året med:

Ring klocka, ring!
Ring in det nya och ring ut det gamla
i årets första, skälvande minut.
Ring lögnens makt från världens 
gränser ut,
och ring in sanningens till oss som 
famla.
Ring våra tankar ut ur sorgens häkten
och ring hugsvalelse till sargad barm.
Ring hatet ut emellan rik och arm
och ring försoning in till jordens 
släkten.
Ring ut bekymren, sorgerna och 
nöden,
och ring den frusna tiden åter varm.
Ring ut till tystnad diktens gatularm,
men ring till sångarhjärtan skaparglö-
den.

Jag vill rikta ett varmt tack till alla 
medarbetare i redaktionen, till spon-
sorer, till alla som delar ut SOCKEN-
BUDET för ert jobb under detta året. 
Tack till alla föreningsaktiva som för-
sökt skapa mötesplatser efter de förut-
sättningar som getts. God Jul och ett 
riktigt Gott Nytt År önskas ni läsare. 
Jag önskar att era högtider blir fina och  
och att nästa år erbjuder oss nya möj-
ligheter!
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Fortsätter på nästa sida.

BYGDEPROFILEN
Gunnel Larsèn
Text: Jens Bøggild Bilder: Ur familjelabumet samt Jens Bøggild

Vi sitter vid bordet i Gunnel Lar-
séns matsal där solen skiner in. Det 
är ett mycket svenskt hem med möbler 
i ljust trä och milda färger. Matsal, 
salong och arbetsrum/bibliotek ligger i 
fil efter klassiskt karolinskt husmöns-
ter. Det kunde vara ett gammalt hus, 
men det är det – tyvärr – inte. Gamla 
Klockaregården brann ner till grun-
den vintern 1960. Det var ju sedan 
gammalt kyrkans hus och tjänstebo-
stad för klockaren d.v.s. numera kan-
torn. Det blev en del diskussion huru-
vida man skulle bygga upp det igen 
eller kanske bygga nytt församlings-
hem på tomten. Slutet blev att Klock-
aregården blev återuppförd och famil-
jen Björkman, som bestod av pappa 
Ragnar, mamma Dagmar, sonen 
Bengt och dottern Gunnel kunde 
flytta in i nya huset. Vi kommer att 
läsa mer om gård och hus, när Hem-
bygdsföreningen efter coronapausen 
kan göra färdigt ett nytt häfte om 
själva Långaryds by.

Ny lärare och kantor
Ragnar Björkman hade kommit till 

Nyby skola som nybakad ung lärare 
och eftersom han var duktig musiker 
blev han också kyrkans kantor. Han 
hade hand om musikundervisningen 
i skolan och fortsatte för resten med 
undervisningen länge efter sin pensio-
nering. Också hans fru spelade, det var 
violin. Hon undervisade också en tid 
de fiolintresserade eleverna på Nyby 
- så det var mycket musik i Klockare-
gården.

Det står fortfarande klaver i 
salongen, och jag frågade Gunnel om 
hon själv spelar. ”Nej” sade hon. ”Det 
har jag bara gjort en gång, när sexåriga 
dotterdottern Herta började dansa i 
salongen, då satte jag mig vid pianot 
och spelade.”  Men musiken lever nu 
vidare i familjen, döttrarna och alla 
barnbarn spelar ett instrument. Om 
det inte sitter i väggarna så sitter det i 
alla fall i generna.

Klockaregården är alltså Gunnel 
Larséns barndomshem, och många 
av de ljusa möblerna är snickrade av 

hennes pappa. Han var mångsysslare. 
Egentligen hade han tänkt sig att bli 
trädgårdsmästare, men fick det rådet 
att utbilda sig som lärare, vilket han 
alltså gjorde. Trädgården förblev dock 
ett stort intresse, och han var mån om 
att bevara Klockaregårdens trädgårds-
tradition. Det syns tydligt än i dag. 
Gunnel ser till att det är mycket pryd-
ligt och välskött omkring huset. Men 
pappa Ragnar kunde också snickra helt 
professionellt och undervisade även 
som slöjdlärare. Det präglar hemmet.

Barndom och uppväxt
Gunnel gick naturligtvis i skolan hos 

sin pappa och när hon slutade där blev 
det realskolan i Smålandsstenar och 
sedan gymnasiet i Värnamo. Det var då 
alldeles nytt, ambitionsnivån var hög, 
så det var en mycket bra skola. Gunnel 
fick bo privat hos en familj i Värnamo 
och var bara hemma i helgerna. Hon 
var bland de allra första eleverna i nya 
gymnasiet och det var också en viss 
Harald Larsén, som hade sina rötter i 

Dannäs. Det blev inte bara gemenskap 
i gymnasiet. Båda fortsatte på univer-
sitetet i Göteborg. Hon läste litteratur-
historia och tyska, han svenska, fran-
ska, filosofi och psykologi.

Men nu hoppar vi tillbaka till 
hennes barndom här. Hon var bara 
fyra år när kriget började i Europa och 
kom att prägla också dagliga livet i 
Långaryd. Föreningslivet stärktes. Man 
skulle hålla samman. Kyrkan var ju en 
självklar samlingspunkt och söndags-
skolan med den. Musiken kom också 
att i bokstavlig mening spela en stor 
roll. Gunnel kommer i håg att körer 
från flera socknar gav konsert och ofta 
var det insamlingar till både Finland 
och Norge. Hon kommer också ihåg att 
en norrman höll föredrag om sin flykt 
över gränsen, och att då han slutade sin 
berättelse reste alla sig och sjöng ”Ja, vi 
elsker dette landet som det stiger frem 
furet værbitt over vannet med de tusen 
hjem”. Sådant glömmer man aldrig. 
Det var också Röda Korsets årsmöte i 
skolan, som samlade mycket folk.

Hemvärnet hade inte bara övningar, 
man gjorde också en revy och för barn 
var det naturligtvis Lucia i december. 
Det var på Husmodersföreningens 
julbasar i NTO-gården och då var 
det levande ljus, inte bara i granen 
utan också i Lucias krona. Dans kring 
granen blev det också på NTOs julfest 

Namn: Gunnel Larsèn f. 
Björkman
Ålder: 84 år (född 1936)
Bor: Klockaregården i Långaryd
Familj: Maken Harald Larsèn 1935 
- 2015. Döttrarna Kajsa och Lena 
med respektive, barnbarnen Isak, 
Joakim, Herta, Elsa, Hugo och 
Edvin.
Utbildning:  Nyby skola, realskola 
i Smålandsstenar, gymnasium i 
Värnamo.  Göteborgs universitet, 
språkstudier.
Yrke: Pastorsexpeditionen 
i Nylöse, Göteborg. 
Försäkringskassan i Hultsfred.
Intresse: Klockaregården. 
Föreningsliv och kyrkan i 
Långaryd

 Program från kyrkkonsert 6
dec 1942 med insamling till Norge.
Priset var 25 öre som oavkortat gick till 
Rädda barnens Norgehjälp
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Fortsättning från föregående sida
och på söndagsskolans julfest i socken-
stugan. Härliga minnen.

Gunnels mamma var aktiv i både 
Husmodersföreningen och Syfören-
ingen. Klockaregården var ett aktivt 
hem och barndomen var full av upp-
levelser. Man var levande intresserad i 
sitt samfund i allmänhet och i Långa-
ryds samtid och historia särskilt. Lång-
aryd är Gunnels fixpunkt i tillvaron, 
även om hon inte kom att bo här under 
många år.

Ungdomstid och jobb
Studietiden var de åren när Europa 

öppnade sig efter kriget och hon skulle 
ut, se och uppleva. Det blev flera lift-
resor med en väninna till Tyskland, 
Frankrike och Holland. Ett sommar-
jobb på Sankta Maria psykiatriska 
sjukhus i Helsingborg var en särskild 
upplevelse. Gunnel berättar, att hon 
gick och städade, medan en av de 
anställda satt och tittade på. Så sade 
han: ”Du jobbar bra fast du studerar.” 
Det tog hon som en stor komplimang. 

Men sedan hade hennes pappa sett en 
annons, att man behövde en assistent 
i Nylöse församling i Göteborg. Han 
tänkte nog: Det här skulle bli perfekt 
för min dotter. Hon känner ju kyrkan 
väl inifrån. Så Gunnel fick vara så 
god att lägga in biljett på det. Och Si! 
Hon fick jobbet. Det var egentligen ett 
kontorsbiträde man behövde, för kyr-
kobokföring m.m. men det där m.m. 
fyllde också en hel del. Otaliga koppar 
kaffe kokades till präster och många 
andra.

Giftemål, barn och flyttning
Hon hade jobbet i sex år och det 

var i den perioden hon och Harald 
gifte sig. De hade fått en insatslägen-
het i Göteborg. När Harald sedan blev 
färdig med sin utbildning fick han 
anställning på en skola i staden. Dot-
tern Kajsa föddes och föräldrarna fick 
anlita en praktikant för att ta hand 
om det lilla barnet medan pappa och 
mamma jobbade. Det fanns inga dagis 
på den tiden. Sedan fick Harald anställ-

ning i Borås under tre år och familjen 
flyttade dit. Så äntligen blev det en 
ordinarie gymnasieanställning i Hults-
fred. Det är en av Sveriges utåtriktade 
skolor med bl.a. ambassadörsförskola 
för dem som satsar på internationell 
karriär. Där blev familjen i 25 år fram 
tills Harald gick i pension.

Gunnel fick anställning på Försäk-
ringskassan. Hon berättade att hon där 
fick lära känna många olika öden. Hon 
fick en grundkurs i Kalmar och just 
det, att hon kom att träffa folk i speci-
ella livssituationer gjorde att hon också 
kunde sätta sig på en bänk i parken och 
samtala litet mera oformellt med en 
och annan ”kund”. Det var nyttigt för 
båda och gav livserfarenhet.

Hem till Klockaregården
År 1988 dog Gunnels pappa, men 

mamma fick bo kvar i Klockaregården 
så länge hon levde.  Det gamla hemmet 
var fortsatt en fixpunkt i tillvaron och 
fick också vara det efter mammans död 
1996. Då fick Harald och Gunnel köpa 
gården och gjorde det naturligtvis med 
tanke på egen pension och i tradition 
för stället. Det var bra för Långaryd att 
det historiska stället förblev i lokala 
händer. Också Haralds och Gunnels 
döttrar kände sig hemma i Klocka-
regården. Ofta hade de i barndomen 
semestrat hos morfar och mormor.

Harald gick i pension 1998 och då 
flyttade paret till Långaryd. Gunnel 
hade kommit hem. Både hon och 
Harald har tagit en levande del i vårt 
lokalsamhälles liv och har varit beri-
kande för det. Harald nådde precis 
80 år innan han avled 2015. Sorg och 
saknad är stor, men Gunnel fortsät-
ter aktivt med sitt levande intresse för 
Klockaregården och sitt medlevande i 
Långaryd. Det är en fin kontinuitet för 
vårt lokalsamhälle.Harald och Gunnels bröllopsfoto

Gunnel vid familjegalleriet
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Ny rektor på Landeryds skola
Text och bild: Iris van der Kruijssen - Witte

Sockenbudet välkomnar en ny chef 
till vår bygd, nämligen Maria Gull-
Erlandsson som är rektor i Landeryd. 
Vi har ställt henne några frågor så 
att vi alla kan lära känna henne lite 
bättre.

Maria började arbeta som rektor på 
Landeryds och Unnaryds skola och 
fritidshem vid läsårsstart i augusti i år. 
Hon sökte tjänsten som rektor för att 
hon tyckte det var intressant och utma-
nande att vara rektor på två skolor. 
Privatpersonen Maria är mamma till 
Emma, Ida, Axel, Erik och Sara. Hon 
är gift med Gustav och bor i Fållinge. 
På fritiden gillar hon att cykla på sin 
mountainbike, åka till västkusten och 
framför allt vara mormor till Ole och 
Vilmer.  

Hon har senast arbetat som biträ-
dande rektor i Gislaved och gick rek-
torsutbildningen där. Innan dess arbe-
tade hon som lärare i slöjd, hem och 
konsumentkunskap. Hon har även 
varit klasslärare på mellanstadiet 
under en period. 

Arbetet som rektor
Hon valde att bli rektor för att hon 

tycker det är spännande att vara med 
och utveckla framtidens skola.  Hon 
tycker att det är lätt att tro att skolan är 
som den alltid brukar vara. Hon menar 
att det är viktigt att skolan hänger med 
i samhällsutvecklingen i stort då elev-
erna möter en helt annan verklighet 
än de flesta av oss gjorde när vi gick ut 
skolan. 

Som rektor arbetar Maria för att 
eleverna ska få den utbildning de har 
rätt till. Uppdraget omfattar både det 
pedagogiska ledarskapet vilket innebär 
att leda utvecklingsområden som leder 
skolan framåt, och det administrativa 
ansvaret så som bland annat budget 
och arbetsmiljö. Det innebär att hon 
ska ha koll på både det statliga uppdra-
get och uppdraget från kommunen.  

Arbetsveckan börjar i Landeryd, 
där Maria försöker besöka klasser och 
pedagoger för att heja och kolla av 
läget, sen blir det oftast pappersarbete 
och telefonmöten fram till lunch. Efter-
middagen börjar med verksamhets-
möte där skolan diskuterar högt och 
lågt hur verksamheten kan förbättras.  

Tisdagen ser ungefär lika ut men då i 
Unnaryd. Torsdagar är förlagda i Hylte 
för kollegialt lärande i rektorsgruppen. 
Vidare består rektorsarbetet av möte 
med elevhälsoteamet som består av 
skolsköterska, kurator, speciallärare 
och specialpedagog. Där diskuteras 
hur skolan kan utvecklas på bästa sätt 
för att eleverna ska känna studiero. 

Eleverna i centrum
Marias vision är ”vi gör rätt om vi 

kan.”  Viktigt för henne är att eleverna 
står i centrum, att det skapas relatio-
ner i skolan som gör att alla känner en 
trygghet och stolthet över sin skola. 
När eleverna känner sig trygga så lär 
de sig också. En bra skola är när elever 
känner en stolthet till sin skola, res-
pekterar varandra och känner utma-
ningen i att lära sig mycket vilket också 
ger ökad måluppfyllelse. Det som gör 
henne glad en dag på jobbet är att träffa 
alla elever och alla medarbetare. När 
hon även lyckats förmedla till elever 
och medarbetare hur viktiga de alla är 
i verksamheten är arbetsdagen perfekt. 

På Landeryds skola och fritidshem 
möter eleverna en engagerad personal 
som vill elevens bästa. Lärarbristen i 
Sverige gör att inte riktigt alla tjänster 
är tillsatta med behörig personal, men 
Maria har fullt förtroende för alla med-
arbetare och med det kollegiala samar-
betet som är i skolorna idag så lär alla 
av varandra.

Maria tycker om landsbygden. Hon 
bor inte så långt från Långaryd så hon 

känner till det lite. Hon inspireras av 
engagemanget i både kommun och 
skola. Hon känner att hon har blivit 
så väl mottagen både på skolorna, av 
medarbetare och kollegor. En liten 
kommun har sina utmaningar. Det 
passar bra, för det är utmaningar Maria 
trivs med!

Maria Gull-Erlandsson, ny rektor på Landeryds skola.

Vill du prenumerera?
Du som bor utanför Långaryds 

socken kan prenumerera på 
SOCKENBUDET!

Betala 250 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. 
 

Prenumerationsavgiften höjs 2021 
på grund av portohöjning

Nu planerar vi för 
nummer 36 av 

SOCKENBUDET!

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

nummer av SOCKENBUDET behöver 
vi ditt material senast 15 januari

Maila till sockenbudet@langaryd.nu
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Företagsnytt - Esskå Metall
Text och bild: Anna Roos 

ESSKÅ Metall i Landeryd är en 
viktig kugge i näringslivet i Hylte 
kommun och i Landeryd som sam-
hälle. De ca 50 anställda arbetar 
tvåskift med att producera pressade 
plåtdetaljer till europeiska fordonsin-
dustrin. 1958 grundade Stig Karls-
son företaget och hans initialer – SK, 
på småländska ESSKÅ, blev namnet. 
Från 1973-2014 var Lennart Morin 
ledare och sedan även ägare för före-
taget och har spelat en stor roll i före-
tagets historia. Företaget ägs sedan 
2014 av PVI, Per Vannesjö Industri 
AB och ingår i en större grupp av lik-
nande företag. 

SOCKENBUDET vill ta Corona-
tempen på företaget och träffar före-
tagets VD Tomas Lidbacken före ett 
samtal och guidning i produktio-
nen. Under april och maj stängdes 
produktionen ner eftersom det blev 
tvärstopp på orderingången när hela 
Europa stängde ner. Sedan september 
är det full fart på produktionen.  Mitt 
under krisen köptes ett företag med 
fyra maskiner och tre anställda upp av 
ESSKÅ och ingår nu som ett dotterbo-
lag till ESSKÅ. 

Tomas Lidbacken berättar stolt om 
företagets hållbarhetsarbete. Hållbar-
het handlar inte bara om ekonomisk 
hållbarhet utan även ekologisk (miljö 
och klimat) och social hållbarhet. De 
senaste åren har de arbetat mycket med 
dessa frågor och de företag de levere-

rar till ställer krav utifrån hållbarhet. 
Volkswagen group har gjort en genom-
lysning av företaget och det uppfyller 
alla deras krav för underleverantörer. 

Hållbarhet är en ledstjärna
Arbetet har lett till mer hållbara 

rutiner och arbetssätt. En stor inves-
tering har gjorts i fabrikens uppvärm-
ning och ventilation som skapat bättre 
inomhus klimat för de anställda. Spill-
värme från maskinerna tillsammans 
med ett slags bergvärmesystem gör 
att uppvärmningen av hela fabriken 
är fossilfri.  Sedan 2014 har över 30 
miljoner investerats i fabriken.  En av 
företagets äldre maskiner från 1990-
talet har genomgått en facelift, fått 
nytt innehåll och är i princip som ny. 

ESSKÅs VD Tomas Lidbacken.

Ett flertal robotar sköter stora delar av 
produktionen som i stort är fullt auto-
matiserad. Graden av automatisering 
är till mycket hjälp för personalen så 
de kan leverera felfria produkter på ett 
bra och hållbart arbetssätt. Skrotåter-
vinningen på utsidan av fabriken har 
byggts in för att vara ljudisolerad så att 
bullerkrav hålls. Till arbeten i fabriken 
och de transporter företaget styr själva 
vill de anlita lokala entreprenörer. 

Tomas Lidbacken och ESSKÅ Metall 
tror på framtiden och trivs i Landeryd. 
De vill att medarbetarna ska tycka att 
det är kul att gå till jobbet. De glo-
bala målen om hållbarhet genomsyrar 
verksamheten både gällande ekonomi, 
miljö och socialt. 

Två av de robotar som sköter delar av produktionen.

Navkapslar till lastbil. Den uppdaterade maskinen.



8

FÖRETAGSPROFILEN
RUNEMYRS LOTS OCH ALLTJÄNST AB LÅNGARYD
Text: Birgitta Holmén Bilder: Kjell Runemyr

SOCKENBUDET träffar företagets 
chef Kjell Runemyr i de nya loka-
lerna på Norra Industriområdet i 
Hyltebruk. Hit har man under detta 
året flyttat den största delen av fram-
för allt den ständigt växande fordons- 
och maskinutrustningen. Här finns 
det utrymme för bilar, släpkärror, 
liftar, gräsklippare, tvättutrustning, ja 
allt en alltjänstfirma kan behöva för 
sin verksamhet, i ljusa trevliga lokaler.

Med lastbil Sverige runt
Kjell började sin bana som anställd 

lastbilschaufför. Han körde på i stort 
sett hela Sverige. Firman startade han 
när han var 46 år gammal och hyrde ut 
sig själv som chaufför. Det blev många 
timmars körning. En hel del helger 
gick åt till att titta på jobb och planera 
arbeten. Efterfrågan på olika tjänster 
växte så han vågade anställa en medar-
betare, den förste var Simon Bengtsson

Det blev snabbt olika verksamheter 
som gräsklippning, trädgårdsskötsel, 
lövräfsning mm. Att tvätta tak, hus och 
rensa stuprännor var ett eftersatt jobb 
som det fanns och finns massor av att 
utföra, så jobben växte snabbt. Efter 

ett tag blev det mycket jobb åt Bruket 
Stora Enso i Hylte. Ofta får man där 
anpassa jobben efter när Bruket har 
stopp i tillverkningen. Det gäller att 
hålla snyggt, sköta gräsmattor, rabatter, 
staket runt de olika husen vår, sommar 
och höst. På vintrarna är det snö och 
halka som skall bekämpas.

Gravstenar behöver skötas
En annan gren på företagsträdet är 

säkerhetsbesiktning, dubbning och 
rengöring av gravstenar på kyrkogår-
darna. Det gäller att dubba mot sock-
larna så stenarna står säkert och att 
göra ett bra underarbete så att inga 
olyckor händer. Med detta arbetar man 
i flera pastorat. Tvättningen av stenar 
utförs numera mest med 130 grader 
varmt vatten. Detta tar död på de flesta 
mossor, lavar och alger och stenarna 
står rena och fina länge. Man kan också 
fylla i guldskrifter och andra texter 
som bleknat.

Expert på belysningar 
När arbetsuppgifterna och maskin-

parken växte och fler medarbetare 
anställdes anskaffade Kjell en fastig-
het i Landeryd 2012 som bas för före-
taget. Redan för 30 år sedan började 
han att intressera sig för belysningar. 
Det började med den egna fastighe-
ten i Nyarp. För varje år blev där fler 
och fler lampor. Kjell har känsla för 

den verksamheten. Lamporna är väl 
placerade antingen det gäller hus, träd 
eller staket. Det bästa av allt var att han 
enbart använde vita lampor, vilket ger 
en mycket vacker stämning. 

Ryktet om Kjells förmåga att pryda 
och lysa upp omgivningen med lampor 
spred sig snart och strax blev där ännu 
en gren på företagsträdet. Numera är 
de tre stycken som åker runt och sätter 
upp lampor i granar, träd, på husfasa-
der och på andra möjliga och omöjliga 
ställen. Firman är anlitad på många 
platser, ända uppe ifrån Dalarna 
och ner till Skåne och runt omkring 
i grannkommunerna. I år har även 
Hylte kommun sällat sig till uppdrags-
givarna.

Detta arbete håller i stort sett på 
från slutet av augusti till 1:a advent. 
Numera är det små ledlampor som 
gäller och även med olika färger. Man 
uppmärksammar bland annat de olika 
cancerdagarna, både bröstcancer, pro-
statacancer och barncancer med träd 
och andra attiraljer i respektive rosa, 
blå och gula lampor. För dem som 
gillar belysningen finns det möjlighet 
att skänka en slant till Cancerfonden. 

Fortsätter på nästa sida.

Kjell tvättar en tegelfasad

Ett träd med 15 000 lampor i Karlsborg

Ett träd i Kågeröd med 20 000 lampor



9

Gerhard Svedberg, Boarp Långaryd, 
har avlidit i en ålder av 95 år.

Han avled på Gerhard-dagen den 24 
september 2020 och sörjs närmast av 
makan Margareta Svedberg, döttrarna 
Magdalena Barkström och Katarina 
Nyström samt sonen Lars-Johan Sved-
berg med familjer.

 Gerhard Svedberg föddes i Boarp, 
den 6 februari, 1925, på gården Halla-
gård som hans far brukade, och dess-

förinnan hans farfar. Gerhard övertog 
själv gården i början av 50 - talet och 
den ägs idag av sonen Lars-Johan. 
Kärleken till byn och närheten till de 
närmaste har präglat Gerhards liv och 
denna kärlek till byn och hembygden 
har i hög grad präglat även de yngre 
generationerna. Alla tre barnen och 
några av barnbarnen har valt att bo i 
Boarp, trots avstånd till arbete och 
annat.

Margareta, som arbetade som lära-
rinna, flyttade in på Hallagård hos Ger-
hard, den 10 juli 1954, då de gifte sig. 
Gerhard tyckte det var väldigt prak-
tiskt att hon var lärarinna "för hon kan 
ju alltid försörja mig, om det kniper".

Gerhard Svedberg som varit lant-
brukare i hela sitt liv har även varit 
politiskt aktiv. Han har haft många 
olika politiska uppdrag  t ex  under 
ett antal år tjänat som överförmyn-
dare inom kommunen. Han var också 
under många år ordförande i Röda 
Korsets lokalavdelning i Hyltebruk.  
Otaliga är de som Gerhard med sin 
administrativa talang har hjälpt med 
deklarationer och annan "byråkratisk 
knepighet" och hans redobogna hjälp-
samhet har uppskattats av många.

Gerhard Svedberg var en man med 
utstrålning. Livfull. Rolig. Godhjärtad. 
Omtänksam. Han ville alla människor 
väl och var mycket socialt begåvad . 
I den svedbergska släkten men även 
i andra sammanhang  var han den 
naturliga medelpunkten.

Som kusin till Gerhard har jag 
många gånger varit i Boarp och hälsat 
på släkten och på senare år haft förmå-
nen att besöka Margareta och Gerhard, 
som efter överlåtelsen av Hallagård till 
sonen flyttade ner till Björkhyddan, en 
mindre stuga på gården, där de skapat 
en gemytlig och trivsam atmosfär. 
Jag möttes alltid av en välkomnande 
värme och - naturligtvis - en kopp gott 
kaffe med hembakat bröd.  

Byns ålderman är borta. Boarp 
har blivit lite fattigare. På värme. På 
glädje.  På humor.  Vi kusiner har mist 
vår äldste. Men minnet av Gerhard 
kommer att leva länge. Han stod för 
godhet, omtänksamhet, humor och 
sanning. Detta är vad han främst har 
lämnat efter sig, till barn och barn-
barn. Även till oss kusiner - i utkanten 
av släkten.

Gerhard Svedberg
Text och bild: Lennart Åhrén

Fortsättning från föregående sida
Ledlamporna är tåliga och kan, om 

de inte stör omgivningen, sitta uppe 
hela året så man behöver inte åka runt 
och plocka ner alla och mycket av 
den nedmontering som är nödvändig 
kan fastighetsägaren själv ordna. Den 
plats Kjell själv gillar allra mest att få 
göra i ordning är granen på Stora torg 
i Halmstad. Det är något speciellt med 
den.

Flexibilitet och samarbete 
I Runemyrs bransch gäller det att 

vara flexibel och ställa upp när firmor 
och privatpersoner behöver hjälp. 
Undan för undan har Kjell fått anställa 
nya medarbetare. Just nu har firman 
sju anställda, Kjell inräknad. Därutö-
ver gäller det att även ha kontakter 
med andra personer som kan anstäl-
las för kortare tid. I somras var man 11 
anställda. Det gäller också att ha god 
kontakt med andra entreprenörer, att 
kunna samarbeta och hjälpa varandra.

I de nya lokalerna, som tidigare 
inrymde först Engvalls och senare 

Ivarssons bilverkstäder, har man nu 
en stor maskinpark som man försö-
ker hålla igång. Sju bilar rullar runt på 
vägarna med olika redskap, skyliftarna 
lånas ut flitigt och samtliga anställda 
har fullt upp att göra.

Dags för generationsskifte
Kjell har passerat pensionsåldern 

och har nu bestämt sig för att det 
där med att ta det lite lugnare kanske 

inte är så dumt. Han har förberett sig 
väl då dottern Emelie och svärsonen 
Anton, som antagit hennes efternamn 
Runemyr, står i beredskap att ta över 
ansvaret för firman framåt nyår. Vi 
gläds med Kjell och Doris och önskar 
ungdomarna fortsatt framgång. Men 
vi tror ju inte att arbetsmyran Kjell kan 
lägga av helt, åtminstone inte med lam-
porna.

Tågstationen på Liseberg
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Lev in dröm Hylte - Långaryd levererar
Text och bild: Ida Karlsson Lalander

Om du bor i Långaryd är chansen 
att du missat ståhejet runt ett väldigt 
speciellt hus i Nyby den 12 septem-
ber ganska liten. Såväl SVT Halland 
som P4 Halland kom på besök för 
att göra reportage samtidigt som en 
något ovanlig husvisning pågick. Lev 
din dröm och Landsbygdsdröm var 
på besök.

Lev din dröm Hylte drog igång för 
ungefär ett år sedan. Inventeringen 
visade att kommunens landsbygd har 
ungefär 1000 fastigheter där det inte 
finns någon folkbokförd. Av dessa 1000 
fastigheter är cirka 600 stycken svensk-
ägda. Antalet tomma hus är förhållan-
devis högt sett till kommunens storlek. 
Under våren spred sig en pandemi över 
världen, Lev din dröm skickade ett 
vykort till alla fastighetsägare och öde-
husrörelsen fick sig en ordentlig skjuts. 
Och för det har vi till viss del pande-
min att tacka.

Ökat intresse
Landsbygden har för många inne-

burit en fristad när städernas gator ekat 
tomma. Stängda restauranger, karan-
täner och arbete hemifrån fick många 
stadsbor att ge sig av till sina sommar-
hus redan i början av pandemin. Några 
dagar efter att vykortet gått iväg fick jag 

svar från ett par som egentligen bor i 
Göteborg. De berättade att dem sedan 
6 veckor flytt pandemin och bott i sin 
sommarstuga ute i Hyltes skogar.

En flykt som det här paret var långt 
ifrån ensamma om att göra. När folk-
tätheten i städerna blev ett orosmo-
ment packade många sommarhusägare 
sina bilar och flyttade ut till landsbyg-
den på obestämd tid. Därmed har 
intresset för att bosätta sig permanent 
på landsbygden ökat och satsningar 
som Lev din dröm blir extra viktiga. 
Sedan i våras har jag haft god kontakt 
med Landsbygdsdröm. Det är ett bolag 
som genom sin egen serie på YouTube 
och förmedling av ödehus över hela 
Sverige har fått stor uppmärksamhet 
i samband med det växande intresset. 
Det är också av denna anledning som 
det blev sådan uppståndelse i Nyby den 
12 september. För Hylte, och inte minst 
huset i Nyby, kommer att spela en stor 
roll i Landsbygdsdröms kommande 
avsnitt.

Framåt fortsätter arbetet med Lev 
din dröm Hylte och inför nästa år har 
vi många planer som jag hoppas ska 
kunna sättas i verket. Förhoppningsvis 
ska nästa år bli ett bättre år för alla.

Landsbygdsdröm
Jennifer Erlandsson var en av 
de drivande personerna bakom 
Lev din dröm Falkenberg. 
Robert Danielsson är 
byggnadsvårdsarkitekt och ligger 
bakom Facebook gruppen Jag 
räddade ett ödehus som har över 
24 000 medlemmar. Theresia 
Sandahl är fotograf och sköter 
Landsbygdsdröms sociala medier.

Nästa avsnitt med Landsbygdsdröm 
kommer i höst, håll koll på deras 
hemsida för mer information: 
https://www.landsbygdsdrom.se/

Lev din dröm Hylte
Har du koll på något tomt hus i 
ditt område? Eller är du en av de 
som letar efter din drömplats på 
landsbygden?  
 
Kontakta mig gärna!
Ida.karlssonlalander@hylte.se
Mån – Fre 8.00-14.00
072-965 81 41

Mattias Lundberg intervjuas av  
Landsbygdsdröm

Huset i Nyby som kommer att vara med i Landsbygdsdrömmars kommande 
avsnitt
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Nyinflyttade i Långaryd Världens släktbygd
Text/intervju/Bild: Jens Bøggild

Namn: 
Nina Kvist, jobbar på Bruket
Stefan Telander, pensionerad från 
Bruket

Flyttade från lägenhet i Hyltebruk 
sommaren 2020

Hur hittade ni hit?
Vi hittade huset på nätet.

Vad var det som gjorde, att ni flyttade 
hit?
Vi har tidigare bott i Byås, men flyt-
tade till lägenhet i Hylte för ca. 7 år 
sedan och trodde att det var där vi 
skulle stanna. Men det är bättre att bo 
”på landet”. Stefan har faktisk rötter i 
Långaryd. Han gick i skolan i Nyby, så 
det var inte så märkvärdigt att leta efter 
hus här. När nu Anita och Leif Car-
selids gamla sommarhärlighet dök upp 
till salu, så var det klart. Här ville vi bo.

Det är ett hus med själ och ganska 
många år i timmerstockarna. Vi har ju 
för resten också en liten gammal skans 
i trädgården om det nu skulle dyka upp 
en fiende. Nå, ja, Stefan är halvt dansk, 
så det är inte danskarna vi riktar oss 

emot. (Det är intervjuaren glad för.)
Vi har blivit bemött med stor vän-

lighet av alla, grannar och alla som vi 
möter i byn, säger paret. Nina kände 
i förväg några i socknen och Stefan 
känner ju många från sin barndom.

Två katter bebor (eller äger) också 
huset och gör god nytta i detta häftiga 
musår.

Som det syns på foto här har man 
d.v.s. Nina också en fäbless för smarta 
bilar.

Gunhild Mårtensson är en engage-
rad dam som har jobbat hårt för att 
snygga till området mellan lokstallarna 
och stationen i Landeryd. Gunhild bor 
i Sjögärde mellan Kinnared och Lan-
deryd och är styrelsemedlem i Fören-
ingen Landeryds Järnvägsmuseum. Ett 
av hennes uppdrag genom föreningen 
är Landeryds stations städning. Detta 
tar Gunhild tag i med största möjliga 
marginal för hon snyggar även upp hela 
stationsområdet. Hon har också startat 
ett projekt tillsammans med Åkers-
hults Skogstjänst där hon utför gallring 
av träd och buskar på Trafikverkets 
mark i området. Gunhild, 85 år,  fick  
förra året utmärkelsen årets eldsjäl i 
Hylte kommun vid Företagarnas gala. 
Många dagar denna höst har hon varit 
i farten med sin motorsåg utmed lilla 
promenadvägen mellan stationen och 
lokstallet för att skapa fler gräsytor 
istället för sly. I samarbete med Åkers-
hults skogstjänst har LJM forslat bort 

gamla slipers utmed promenadvägen. 
Startskottet till röjningsprojektet var 
två träd, lönnar tror Gunhild det var, 
som växte för ingången till en av de 
två jordkällarna som finns vid statio-
nen. Gunhild kontaktade Trafikverket 
och frågade om de avsåg att åtgärda 
detta? De kom överens om att Gunhild 
fick ombesörja röjning och ta hand om 
bortforsling för att området åter ska se 
ut som i gamla tider. 

Gunhild brinner för föreningslivet 
och vill skapa möjligheter för barn att 
engagera sig i sin hembygd. Hon har 
ordnat så att skolans elever har fått 
plantera påskliljelökar i höst på några 
ställen som redan har blivit tillsnyg-
gade och där hon har sått gräs. Barnen i 
förskoleklassen och ettan känner sig nu 
delaktiga i områdets utseende och vill 
till våren komma och titta på hur deras 
påskliljor växer. De hoppas även att alla 
som promenerar där kommer att njuta 
av blommorna.

Aktiv föreningsmänniska
Text: Iris van der Kruijssen - Witte Bild_ Anna Roos
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Grön flagg - förskola
Text:  Linneans förskola, Iris van der Kruijssen - Witte

Linneans förskola i Landeryd är 
en Grön Flagg certifierad förskola 
som är med och förändrar världen i 
arbetet med hållbar utveckling. Grön 
Flagg finns i 40 av världens länder 
och bedrivs av Håll Sverige Rent och 
internationella nätverket Eco School. 
Idag är det ca 2500 verksamheter i 
Sverige som deltar i Grön Flagg.

   Genom att arbeta med Grön Flagg 
och de gemensamma mål som försko-
lan har satt upp, ger vi barnen chans 
att lära sig om djur, natur och hållbar 
utveckling. 

Barnen får vara delaktiga och hand-
lingskraftiga i teman/mål, genom att vi 
tillsammans lär oss om hur vi männ-
iskor kan värna om vår natur och miljö, 
hur vi kan förändra och påverka, vår 
hälsa och vad som får oss att må bra. 
Vi sorterar våra avfall, planterar i vårt 
växthus från frö till frö, vi lär oss om 
djuren och naturen runt omkring oss. 

Tema/mål under året 2019-2020 har 
varit; Sinnen och Rörelse, där vi upplevt 
rörelse med hela kroppen och naturen 
med våra sinnen, vad finns i skogen? 
Där vi tillsammans med barnen har 
undersökt, vad som finns i skogen, 
barnen har själva fått välja något de vill 
lära sig mer om i skogen, letat fakta och 
bilder, ritat, läst, lärt och samtalat till-
sammans, vi har lärt oss om allemans-
rätten, läst, ritat, pratat, dramatiserat 
allemansrätten. Som bonus har vi vårt 
växthus där vi odlar tomater, paprika 
potatis, lök, rödbetor, ärtor, bönor, sol-
rosor och jordgubbar och ett och annat 
ogräs förstås. Där får barnen chans att 
följa ett frö från tex tomat att bli en ny 
tomatplanta som sätter nya tomater 
som ger nya frön. Vi källsorterar även 
vårt avfall, samtalar och diskuterar vad 
det är för material, hur kan vi slänga 
det? Vi går på skräpplockardag och 
samlar upp skräp i vårt närområde. 

 Vad är skräp? Skräp är sånt som inte 
ska vara i vår natur, säger ett barn. 

Just nu i skrivandets stund är vi 
på förskolan, i start att förbereda och 
bearbeta fram nya tema/mål som vi 
ska arbeta lite djupare med inför kom-
mande års Grön Flagg resa. Några av 
sakerna vi kommer att arbeta vidare 
med är återbruks material och natur-

material i vårt skapande, den sociala 
hållbara utvecklingen genom att bland 
annat arbeta med vänskap, hur vi är 
mot varandra och hur vi är en bra 
kompis.

Barnens tankar om Grön 
Flagg arbetet;

En grön flagga som vi hissar när 
vi har skördefest, vi gör chips, cupca-
kes och pizza som vi äter. Vi sjunger 
och dansar och har morotsdisco med 
morotssången (av Hasse Andersson). 
Vi firar allt som vi har gjort för natu-
ren. Vi har städat och plockat skräp 
för djurens skull, vi har räddat naturen 
och tagit hand om skogen.

Tysta stigen, sinnes stigen, att man 
ska gå tyst och inte störa, titta och se. 
Inte förstöra alla träd så ekorren inte 
har någonstans att bo, inte skrämma 
och stressa djuren, då kan de bli arga 
och bitas eller stångas. Vi har fått lära 
oss om djur och rita, jag hade älgen, 
älgar äter äpple, vi fick lära oss vad de 

äter, vi fick lära oss hur deras svansar 
ser ut. 

Vi på Linneans förskola arbetar till-
sammans för en hållbar framtid! 

Grön Flagg 
familjeperspektivet

Franka 6 år vet att Grön Flagg bety-
der att barnen medverkar i skräpplock-
ardagen. Efter att äldsta dottern för 
några år sedan var med för första 
gången på skräpplockardagen har vi 
plockat skräp varje gång vi promenerar 
genom samhället. Mina barn har lärt 
sig nu att de inte får ta upp snus och 
fimpar men för övrigt plockas det glatt. 
Vi brukar numera ha en kasse i vagnen 
för att lägga skräpet i. Med förskolan 
går de även regelbundet till återvin-
ningen. Vi som föräldrar tycker det är 
viktigt att de lär sig om avfall och rätt 
sätt att återvinna. De lär sig på bästa 
sättet på förskolan, nämligen genom 
att göra det själva!

   Barnen har även lärt sig en del om 
djuren i skogen och kan imponera med 
sina kunskaper om vad talgoxen och 
vildsvinet äter och vad älgen har för 
bajs. Vi märker på det de berättar och 
det vi läser på förskolans blogg att de 
dessutom har roligt medan de lär sig.

Vår yngsta dotter som är två år 
gammal har såklart inte så mycket att 
berätta om Grön Flagg, men skördefes-
ten var hon medveten om. Den veckan 
då det var skördefest sjöng hon det 
ordet konstant. 

Ibland får vi hem en växt från 
odlingarna också. Våra barn tycker om 
att hjälpa till i växthuset och är såklart 
stolta när de kan skörda något. 

Det enda som vi som föräldrar tycker 
är tråkigt med Grön Flagg arbetet är att 
det finns folk som förstör odlingarna 
(och andra delar i utemiljön på för-
skolegården). Förskolebarnen verkar 
inte påverkas så mycket av detta som 
tur är. Ändå har det hänt några gånger 
nu att vandaler river upp växter och 
har sönder växthuset när förskolan har 
stängt. Det blir mycket extra arbete för 
pedagogerna att fixa allt igen. Jag har 
själv börjat gå min kvällsrunda förbi 
förskolan, det skulle kanske fler kunna 
göra så vi stör dem som håller på med 
sådant?
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Detta hände för 40 år sedan (VN)

I mars 1991 delades det ut Silvermärken för aktiva år inom Långaryd-Lande-
ryds SPF utdelades vid mötet till Agnes Gustavsson, Elisabeth Enqvist och Rudolf 
Svensson Långaryd.  

Detta hände för 20 år sedan (VN) 

I december 2000 fick Boarp sin nya bro över Nissan i Julklapp.  Den är 41,6 
meter lång och 6,5 meter bred. I fem månader har PEAB arbetat med brobygget, 
kostnaden för bron 5 milj. Den gamla bron var från 1920 och hade fått en behöv-
lig och fin ersättare. 

Bengt-Åkes gamla tidningsklipp berättar
Text: Bengt-Åke Andersson Bilder från Hallandsposten och Värnamo Nyheter

Detta hände för 50 år sedan 
(VN)

I december 1970 stänger Lande-
rydsbion. Fingal Gustavsson har betjä-
nat biomaskineriet i jämnt 30 år. Sista 
tiden har han skött enbart Landeryds-
bion som har en fullt modern utrust-
ning med två maskiner och anordning 
för cinemascope. Tidigare var han bio-
grafmaskinist även i Långaryd , Kinna-
red och Broaryd. Det var fem föreställ-
ningar i veckan. NTO i Landeryd har 
alla åren varit lokalägare medan själva 
regin för biografföreställningarna har 
varierat och haft många innehavare. 
Bio har förekommit i minst 50 år när 
den nu läggs ner.  Egentligen har det 
varit bio mycket längre än så, då det 
1908-1909 förekom bio i Landeryd. 
Vid en föreställning blev det drama-
tiskt då filmen fattade eld och hela 
lokalen brann upp. Ingen bra början då 
man inte hade brandförsäkrat för film-
visning. Man fick i alla fall ut halva för-
säkringssumman och fortsatta sedan 
med en rejäl förlust från första före-
ställningen.  

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
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Fortsätter på nästa sida.

PERSONER VI MINNS 
Syster Elsa Tell – föreståndare på Höstro
Text: Birgitta Holmèn med forskarhjälp av Inge Linder och Magdalena Öhlander

I förra numret av SOCKENBU-
DET berättade vi om Syster Hildur 
som var Långaryd och Höstro trogen i 
över 40 år. Ungefär samtidigt verkade 
en annan trotjänare där. I december 
1926 kom den unga sjuksköterskan 
Elsa Tell som föreståndare till Höstro. 
Hon och Hildur verkade sedan till-
sammans där och bodde också vissa 
tider på sin arbetsplats. I början av 
1950-talet byggde de ett litet hus som 
de kallade Granliden, ett stenkast från 
Höstro, och bodde där tills Hildur 
avled 1967. Därefter trivdes inte Elsa 
längre i huset med den vackra träd-
gården, utan sålde det och flyttade 
till Norra Industrigatan i Hyltebruk 
1968. Hon kom senare till Malma-
gården där hon avled 1990 03 13 och 
ligger begravd på Långaryds kyrko-
gård. 

En tuff start på livet
Elsa Johansson föddes den 22 

maj 1895 i Gränna landsförsamling. 
Hennes mamma, pigan Matilda Sofia 
Johansson (f. 1868) i Eksjö, hade när-
mast kommit från Jönköping i nov. 
1894 och var då gravid. Vid Elsas 
födelse tjänade hon som piga hos en 
löjtnant och hans familj och bodde 
då i Västra byggnadsraden n:r 17 i 

staden Gränna. Någon pappa finns 
inte antecknad. När Elsa var sex måna-
der fick hon flytta till fosterföräldrar. 
Ett barnlöst par, torparen Karl Johan 
Johannesson Tell (f. 1861) och Eva 
Charlotta Samuelsdotter (f. 1845) på 
torpet Wiberget, under gården Bjälle-
bäck i Gränna landsförsamling, tog till 
sig flickan som fosterbarn.

Elsas mamma flyttade två dagar 
därefter till Landskrona och sedan 
vidare till Eksjö och Jönköping för 
olika pigplatser. Till Jönköping kom 
hon åter 1898. Där träffade hon pack-
boddrängen Karl Emil Johansson 
(f.1874), gifte sig med honom 1901 och 
fick fyra barn, Sven Erik 1901, Märta 
Kristina 1903, Hedvig 1906 och Astrid 
1908. Det verkar inte som hon hade 
så mycket kontakt med Elsa sedan 
hon lämnat henne som fosterbarn till 
makarna Tell.

Från piga till sjuksköterska
Elsa växte upp hos fosterföräld-

rarna. Som 16 åring tog hon pigplats 
på en gård i Skymmesås i hemför-
samlingen under ett år och på godset 
Arnäs året efter. 1914 flyttade hon till 
Lidingö, Stockholm där hon tjänade 
hos en Grosshandlare och hans familj

Fosterföräldrarna började bli gamla 
och lämnade torpet för att flytta in i en 
backstuga intill som kallades Nylyckan. 
Till det nya hemmet återvände Elsa 
1920 för att året därpå flytta till Kungs-
holmen i Stockholm. Där utbildade 
hon sig till sköterska på ”Serafen” Sera-
fimerlasarettet. Vid denna tiden antog 
hon sina fosterföräldrars efternamn 
Tell - ”Får kalla sig Tell enligt veder-
börligt tillstånd av fosterföräldrarna” 
- står det i kyrkoboken. Hon återkom 
till sitt hem 1924. Fosterföräldrarna var 
då gamla och sjuka. Eva Charlotta dör 
1927 och Karl Johan flyttar till Gränna 
försörjningshem 1930 där han dör 
1936.

Ett annorlunda liv
Den 17 december 1926 kom Elsa 

till Långaryd och tog anställning som 
föreståndare för vårt ”försörjnings-
hem”, Höstro. Hon tog sig an uppdra-
get med stort ansvar. På hemmet fanns 
det 22 platser, 10 på första våning och 
12 för lite mer kroniskt sjuka på andra 
våning. Här följde nu ett ansvarsfullt 
och hårt jobb tillsammans med vård-
biträdena. I slutet av 1930-talet sköt-
tes hela ruljansen, med vård, städning, 
tvätt, matning, kontakt med anhöriga Syster Elsa, nyexaminerad sköterska.

Syster Elsa hos Johan Granlund på ålderdomshemmet i Hylte
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Fortsättning från föregående sida
mm av två vårdbiträden och Syster 
Elsa. Till matlagning och bakning hade 
man en kokerska till hjälp men även 
där fick man rycka in när det behöv-
des. Extra personal fick tillkallas när 
det blev kritiskt, men för det mesta 
fungerade det. Längre fram anställdes 
fler vårdbiträden.

Personalen var tillgänglig dygnet 
runt då man oftast även bodde på 
hemmet. Jour varannan natt, ledig var 
tredje söndag och någon eftermiddag 
i veckan. Lönen för sjukvårdsbiträde i 
slutet av 1930-talet var 75 kr. i måna-
den, som så småningom höjdes till 90 
kr. Blev det en stund över fick man sitta 
och riva gamla lakan som tvättats noga 
till kompresser och lindor.  

Vid dödsfall fick man ta hand om 
den döde, tvätta och kistlägga den. 
Kistan sattes sedan ut i ett särskilt 
smyckat rum i ladugården där den 
fick stå fram tills begravningen, som 
oftast skedde inom en vecka och alltid 
på en söndag. Begravningskaffe skulle 
ordnas till släkt och andra begrav-
ningsgäster och då skulle personalen 
vara finklädda i svart klänning och vitt 
förkläde.

”Ett rekorderligt fruntimmer”
De som arbetat för Syster Elsa ger 

henne mycket gott betyg. Hon kunde 
vara sträng ibland men samtidigt 
mycket snäll, omtänksam och rättvis 
både mot de gamla och personalen. Det 
var en ganska frispråkig och kärv dam 
ibland, men med mycket humor. Varje 
morgon lyssnade hon på morgon-
andakten i radio, gärna tillsammans 
med övriga i huset. Hon var duktig på 
att ordna trivsamma stunder för alla. 

Jag, Bertil Holmén, hade glömt 
att nämna att när distriktsköterskan 
syster Hildur skulle komma till skolan, 
skulle vi också ha urinprov med oss. 
Jag kommer så väl ihåg de många olika 
flaskorna. Vi var över trettio elever 
i klassen. Någon hade provet i en 
ölflaska.

När Ingrid Bertilsson i Saxhult 
Unnaryd läst skriften om Syster Hildur 
ringde hon till mig. Hon berättade att 
Syster Hildur som distriktssköterska 

även hade Unnaryds sockens skolor. 
I Unnaryds sjukhus fanns naturligt-
vis då även en sjuksyster. På den tiden 
fanns det fem, sex skolor i socknen. 
När Ingrid började skolan fick hon gå 
i Hjälmshults skola, som enda elev i 
första klass. Det fanns bara åtta elever 
i skolan så den lades ner året efter. Då 
blev det skolbil till Unnaryds skola.

Dagen innan Syster Hildur skulle 
komma sades det ifrån att de skulle 
ha urinprov med sig hemifrån. Ingrid, 

som försteklassare, visste inte vad det 
var för någonting och funderade på om 
det var något som de hade där hemma. 
Hon frågade någon i skolan och fick 
reda på att det skulle hon ha med sig 
i en flaska. Men hon visste ju inte vad 
det var som hon skulle ha med sig i 
flaskan. Hennes stora problem löste sig 
till sist när hon fick reda på vad urin-
prov var för någonting.

Lite tillägg till texten om Syster Hildur i förra numret
Text: Bertil Holmén

Kvällen före julafton ordnade hon lite 
extra för alla på hemmet och gav alla 
var sin julklapp. En extra högtidsstund 
för många ensamma. Tillsammans 
med distriktsköterskan Syster Hildur 
gjorde hon livet lite lättare för både de 
som bodde och arbetade på hemmet.

Efter sin pensionering ryckte Elsa 
ofta in som extra hjälp när det behöv-
des. Hon kallades också in då och då 
till gamla ålderdomshemmet i Hylte-
bruk, fram tills det nya Malmagården 
byggdes 1961. Till jobben i Hyltebruk 
åkte hon taxi och övernattade där i 
ett litet rum. Då brukade hon skoja 
med personalen och säga ”att när jag 
kommer hit så skall jag köra riktigt 

med er” – men det gjorde hon inte när 
hon väl flyttat dit. Med sina många år 
och erfarenheter av jobbet som före-
ståndare tyckte hon att föreståndarna 
vid den tiden ”mest var som trivselvär-
dinnor”, alltså inte behövde deltaga i 
det hårda jobbet.

Tillsammans med Syster Hildur 
gjorde hon flera resor, både i Sverige 
och utomlands. Hon deltog flitigt i 
Husmodersföreningens och Rödakors-
kretsens arbete och fanns till hands för 
bygdens folk. I övrigt berättade hon 
inte så mycket om sig själv, men Maja 
Ericsson som numera bor på Höstro 
och som arbetade där 1939 – 1942 
minns att hon ibland reste till Jönkö-
ping för att hälsa på sin syster Astrid 
och att Astrid besökte Elsa här. Detta 
talar för att hon så småningom fick god 
kontakt med sina halvsyskon. Hennes 
ljusa minne lever kvar i bygden.

Syster Hildur, Syster Elsa, kokerskan Alf-
hild och ytterligare en person utanför 
Höstro.
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Långarydsättling
Text: Magdalena Öhlander Bilder: Privat

Träffar paret Jonas Vagnemark 
och Brigitte Gustafsson en fin höstdag 
i oktober. Det är dagen innan älgjak-
ten startar och de bjuder på fika i sitt 
nyrenoverade hus i Hälghult.  

Myrorna visade vägen
Relationen mellan huset och Jonas 

började en dag när han var ute och gick 
med sin hund och kom ner för backen 
från Fjusnäs där de då bodde. Fram-
för fötterna på vägen såg han en bred 
ström av myror som korsade vägen. 
Jonas blev nyfiken och följde efter upp 
mot huset ”Antons” som stått obebott 
en längre tid. På södersidan alldeles 
intill köksfönstret hade myrorna börjat 
bygga stack och allt eftersom dagarna 
gick blev stacken allt större. Det var så 
det hela började. Jonas och Brigitte som 
varit särbo i 10 år köpte huset i augusti 
2018 och var båda överens om att reno-
vera och flytta dit. Renoveringen var 
klar och inflyttningen skedde ganska 
exakt ett år senare.

Renovering
Varje del av huset har varsamt 

renoverats. Jonas berättar att det varit 
mycket arbete under resans gång. Om 
det fina samarbetet med Stefan och 
Stefan. Snickaren från Torup och mura-
ren från Rydöbruk. Men allt rivnings-
arbetet har det gjort själva, myrorna 
hade hunnit göra mycket skador men 
kunde lagas med original virket från en 
annan vägg som tagits bort. 

Under fikastunden blickar jag ut 
genom de vackra fönsterna som skulle 
kunna vara original fönster, med 
vackra beslag och krokar. Utanför är 
trädgården nyss anlagd med hjälp av 
Anders Larsson i Åkershult och gräset 
hinner med god marginal etablera sig 
innan vintern kommer.

Brigitte
Brigitte som delvis bor i Jönköping 

och arbetar på Region Jönköping sedan 
25 år tillbaka, berättar om när hon 
plockade ner kakelugnen bit för bit. 
Hennes intresse för gamla saker gör att 
hon så ofta hon kan besöker loppisar, 
framför allt Erikshjälpen i Jönköping.

Brigitte berättar också om en affisch 
från 1915 som de hittade när de reno-
verade på övervåningen. Affishen 
bjuder in till Stor Folkfest i Landeryd 
under midsommarafton och midsom-
mardagen med dansbana, förtäring 
mm och inträde 25 öre. – Det hade 
varit kul att göra ett ”nytryck” om den 
håller för det säger Jonas.

Jonas
Jonas har en bred arbetslivserfaren-

het ifrån många olika branscher. Han 
började sin bana på Papperskolan i 
Markaryd och fick sedan jobb på retur-
pappersavdelningen på Stora Enso i 

Hyltebruk.
Han har sedan dess arbetat med 

barn och ungdomar inom skolan, på 
Mefa i Kinnared och på Vapensmed-
jan i Oskarström. Idag arbetar han som 
försäljare inom tv-branschen och reser 
en del. Avkopplingen från vardagen får 
han när han rör sig i skog och mark, 
gärna tillsammans med hunden Lufsen 
när de jagar tillsammans eller med kat-
terna i släptåg.

Kanske en okänd merit för många 
som känner Jonas är att han är med 
i Guiness rekordbok på två ställen. - 
Dels genom att han är med i Långaryds 
släkten, som är världens största utfors-
kade släkt. Men också för att han vann 
Torskfestivalen lagtävling 1999 och 
kom med för världens största havsfis-
ketävling.

Pappa drog pulkan
Jaktintresset har Jonas haft sedan 

barnsben. - Det började med att pappa 
drog mig på pulkan ut i skogen, för 
att vi båda skulle få komma ut, berät-
tar Jonas. När jag blev äldre var det 
smidigt att jaga med farfar eftersom 
han hade bra hundar. - Det var så det 
funkade med barnvakt, man fick följa 
med, säger Jonas. Idag går han mycket 
i sin skog och hugger bland annat ved 
som han värmer upp huset i Hälghult 
med.

Värnar om skogen
Intresset för skogen har kommit 

med åren. Jonas menar att vi förvaltar 
skogen till kommande generationer. 
Han tycker det är viktigt att ha en tanke 

Jonas och Birgitte framför huset

Fortsätter på nästa sida.
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Hej jag heter Gabriel och det bästa med julen är Kalle Anka. 
Och öppna paket och julmaten och sällskapet och tomten. 
Då får man paket och prinskorv och potatisgratäng.

Det bästa med julen...
Text: Elever i årskurs 2, Landeryds skola

Klass 2 i Landeryd har låtit sig 
inspireras av julen och funderat kring 
vad det bästa är med julen. Det visar 
sig att det finns många svar på den 
frågan!

Det bästa med julen tycker jag är när alla 
ljus lyser. Julmaten är också god och jul-
kalendern är spännande. Att ha snökrig 
är också roligt. Att baka pepparkakor är 
mysigt och roligt.
// ThiliaDet bästa med julen är 

att få paket.
// Jayson

Min farmor ska åka till mej på min födelsedag 29 
december. Då börjar leken snöboll. Då får man jul-
klappar, då önskar jag mej en hundvalp typ som Vips 
och VIP kläder och robrox kläder och adidas kläder 
och andra märkeskläder. När jag kommer hem går 
jag ner i källaren och gejmar hela natten.
// Blazej

Jag tycker att det bästa med 
julen är vänskapen. Vi är 
oftast hemma hos mej. Vi 
leker lekar.
// Edvin

Det bästa med julen är på kvällen för då kan man 
mysa i soffan och titta på en julfilm.
// Elise

Det bästa med jul är att man 
får julmat, korv och kött. Man 
får julklappar, man kan få nya 
leksaker.
// Elton

Det bästa med julen är att 
äta julskinka och få pre-
senter. På julen kan jag 
spela roblox.
// Emil

Jag tycker att det bästa med julen är att öppna 
paket det är jätteroligt. Att jag får leksaker. Att man 
får äta julmat. Köttbullar och lax.
// Kefas

Det bästa med julen 
är att få julklappar. 
Man får nya saker och 
pengar och kläder.
// Linnéa

På julen brukar jag kolla på Kalle 
Anka. Sen när tomten kommer 
samlar vi oss. Också öppnar vi paket. 
Vi äter mat och vi brukar äta köttbul-
lar och prinskorv och potatis. Och 
sen pratar vi lite. Sen äter vi efterrätt. 
Och sen åker de flesta.
// Lukas H

Jag gillar lussebullar 
och paket.
// Lukas S

Jag gillar att vara med 
min familj. Jag gillar 
att leka i snön. Jag 
gillar att få julklappar.
// Molly

Hej, jag heter Mousa. Jag tycker det bästa med julen är julklappar 
och julmat. Jag äter 10 våningtårta och prinskorv. Och jag gillar att 
leka med min allra första vän Gabriel. Jag saknar skolan mycket 
men det är jullov. Nu var det slut!

Det bästa med julen är att få paket 
och leksaker och en tröja. Vi har fest 
vi är många.
// Neso

bakom som tex att ha blandad skog 
som gynnar vilt.

Innan jag lämnar Hälghult får jag en 
rundtur och i pannrummet ser jag en 
liten mugg med ekollon. Blir lite nyfi-
ken och Jonas berättar att han plockat 
dem för att plantera dem, - Inte för att 
jag kommer se dem bära nya ekollon 
men för framtiden! Det visar vilket 
perspektiv Jonas har i sitt sätt att se på 
skogsbruket.

Historik- nedtecknat av Bertil 
Larsson

Gården kallas i folkmun ”Antons” i 
Hälghult. Anton Danielsson blev bara 

54 år gammal och dog 1924. Hans 
hustru hette Hanna och de fick barnen 
Fingal, Verner, Gustav, Anna och Elin. 
Hanna dog 1954. Sonen Verner bedrev 
jordbruk fram till 1956 då Verner 
Poulsen köpte gården och 1963 byggde 
han nytt bostadshus. Verner Poulsen 
dog 1982 och hans son Erik ägde huset 
fram till sin bortgång. Därefter köpte 
Anders Larsson gården. Idag ägs det 
gamla bostadshuset av Jonas Vagne-
mark. Här har tidigare Ellen och Fri-
tjof Gustavsson bott och dessförinnan 
Åge Keller.

Fortsättning från föregående sida
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Art Inside Out
Text och bild:  Anna Roos

Art Inside Out, ett konstresidens 
som drivs av Region Halland tillsam-
mans med kommunerna i Halland.

Antagna konstnärer verkar under 
begränsad tid tillsammans med insti-
tutioner, medborgare och lokala aktö-
rer. Under hösten 2020 var Hylte 
kommun spelplats. Genom att arbeta i 
processer som är öppna och inte på för-
hand bestämda uppstår nya samman-
hang där konsten skapar utrymme för 
nya perspektiv.

Konstnärer:
AW = Anna Westberg, dansare
JL= Johan Lundberg, musiker
AR= Alexander Ryneus. filmare

Varför sökte du till detta 
projektet?

AW: Jag hade i ärlighetens namn 
aldrig hört talas om kommunen Hylte 
innan möjligheten att söka det här resi-
denset uppenbarade sig. Men det upp-
drag som formulerades i residensets 
beskrivning, att utforska platsspecifika 
berättelser, passar fint in i mitt sätt att 
arbeta med koreografi. Jag har utveck-
lat en scenisk form, som en föreläsning 
med dans. I det här projektet såg jag en 
möjlighet att kombinera det anekdo-
tiska berättandet med det associativa, 
som tar sig mer kroppsliga uttryck. 

JL: Jag attraherades mycket av resi-
densets öppna, inbjudande profil och 

fantasieggande tematik som jag genast 
kände ge upphov till experimentlusta 
och kreativitet hos mig. Jag känner en 

stark dragning till att arbeta med att 
vurma för konstens och olika kultur-
yttringars fortlevnad och varande på 
mindre orter runtom i landet. När kul-
turlivet centraliseras till storstäderna 
så tror jag att vi går miste om en stor 
del av intressanta och värdefulla per-
spektiv som kan behöva en hjälpande 
megafon för att höras.

AR: Det var det platsspeficika som 
lockade mig mest egentligen. Att få 
utgå från en plats och utforska den 
spännande tematiken. Jag hade närmat 
mig projekt med lite liknande tematik 
tidigare och i det här läget kändes det 
intressant att fokusera ännu mer på 
olika berättare på platsen. Att få tid att 
möta en plats med sin egna praktik och 
vända och vrida på det tillsammans 
med residenset och människor som jag 
träffade kändes rätt otroligt. 

Vad bär du med dig härifrån?
AW: Människors generositet och 

kunskap om sin hemtrakt! En stor 
skattkista av fina möten och upple-
velser. Samt, rent konkret, en planta 
kaprifol från Unnaryd, en bit bark 
från Bertils favoritträd i Nissaryd och 
en praktisk Fristads-väst från Kupan i 
Hyltebruk.

JL: Jag tar med mig en massa fina 
erfarenheter och ny kunskap. Kun-
skap om en ny plats och dess befolk-
ning men också nya perspektiv som 

har berikat min egen praktik och hur 
jag vill fortsätta jobba med min konst 
framöver. 

AR: Framför allt de olika mötena 
med människor på platsen. Haft så 
mycket roliga och intressanta samtal 
som både har fått mig att omvärdera 
lite mitt egna filmande och mycket 
tankar kring bevarande. Vad det är 
som driver oss att bevara något och 
vad som skulle hända om ingen gjorde 
det. På något sätt har jag mött mängder 
av olika informella arkiv i Hylte och 
jag tar mycket med mig känslan av hur 
viktigt berättande och framställande är 
för oss. En fin känsla av att vi berättar 
för varandra om oss själva, vår plats 
och våra drömmar. 

Vad har satt spår?
AW: Jag upplever ofta att de platser 

där jag arbetat med min dans-praktik 
sätter spår i min kropp. De blir till 
minnes-sediment. Därför finns det 
spår från Studio Folkhemmet, mossan 
vid Lilla Vielången, Forum i Hylte och 
Missionshuset i Rydö inristade i mig 
nu.  Men även ett nattligt möte med en 
uggla i Femsjö och en kväll med Kerfe 
(palestinskt kanelte) hemma hos famil-
jen Alshihabi.

JL: Alla de berättelser och levnadsö-
den som vi har fått ta del av under vår 
tid i Hylte är något som jag kommer 
att reflektera över under lång tid. 

Fortsätter på nästa sida.

De tre konstnärerna Johan, Alexander och Anna vid presentationen av projektet i 
Missionshuset i Rydöbruk den 3:e oktober
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Det är så spännande att tänka på hur 
mycket man kan få ut av att zooma in 
och undersöka en plats under lupp, det 
finns mycket som gömmer sig under 
ytan bara man har lite tålamod.

AR: Hur de jag filmade var så otro-
ligt öppna när vi filmade och samta-
lade. Det blev ett samspel som kändes 
dokumentärt, personligt och samtidigt 
lekfullt. Pappersbruket och dess roll, 
både för berättelser och för männis-
korna på platsen i kontrast till att höra 
om hur det eventuellt ska sägas upp 
anställda därifrån.  Men också att få 
åka runt på platsen, bada i sjöarna och 
utforska skogen.                                

Har du lärt dig något nytt?
AW: Massor! Jag har ju t ex lärt mig 

vad utfyllnadsmoln, mackelbalar och 
jungfrufiber är för nåt. Men även rent 
konstnärligt, att våga kombinera mate-
rial som jag inte tidigare trodde skulle 
låta sig kombineras.

JL: Jag har lärt mig massvis om rent 
geografiskt kopplade sägner och berät-
telser. Men det som kanske har varit 
mest lärorikt var att spendera en kon-
centrerad tid med mitt konstnärskap 
i möte med två andra konstnärer och 
deras respektive discipliner. Att möta 
Anna och Alexander och följa deras 
arbetsprocesser och metoder har varit 
otroligt givande! De olika perspektiven 
och erfarenheterna vi tog med oss till 
platsen blev som en kreativ smältdegel 
som jag tror var väldigt viktig för hur 
hela projektet senare tog sin form.

AR: Jag har lärt mig en hel del om 
Hylte som plats och mycket kring 

skapande av berättelser. Att få skapa 
något samtidigt med Johan och Anna 
var väldigt fint, det fanns mycket lik-
heter och olikheter i våra arbetssätt 
och jag tror jag har lärt mig mer kring 
att vara lite mer fri i filmandet. Att få 
lyssna på deras sätt att arbeta gjorde 
att jag kunde hitta andra ingångar till 
mitt eget filmande.  Det har också varit 
lärorikt med samtalen med Davor och 
Petra från Art Inside Out och Ola Pers-
son från Hylte Kommun, flera olika 
blickar på vad som händer när en film 
tas fram. Många röster jag kan ta med 
mig in i nästa projekt. 

Vad har ni sett som vi som bor 
här inte får missa? Det är lätt 
att bli hemmablind!

AW: Min favorit är den magiska 
platsen St Sigfrids källa. Men jag kan 
även tipsa om att Nours butik i Hylte 
har underkläder i härlig syrisk bom-
ullskvalitet. 

JL: Ta med svampkorgen på en 
söndagspromenad till Gula spåret i 
Femsjö. Otroligt vacker natur!

AR: Jag tycker absolut man ska ta sig 
en vända till Bertil Holméns arkiv om 
man inte redan har varit där. Kanske 
också be honom visa några av de fina 
naturfilmerna han har gjort. Spän-
nande att besöka Knystehall, men 
kanske framför allt för att höra histori-
erna från barnen som leker vid stenen 
om deras tankar om vad stenen är för 
något och hur den hamnade där. 

Har du satt några spår i 
bygden som vi kan följa? Eller 
finns det möjlighet att få ta 
del av det ni skapat på något 
sätt?

AW: Allt arbete som görs inom 
ramen för Art Inside Out finns tillgäng-
ligt på deras hemsida https://artinside-
out.se/se/platsen-mellan-manniskor, 
med texter, bilder, ljudfiler och videos.

Senare i år kommer också en tryckt 
publikation med material från våra 
projekt.

I min föreställning, som jag pre-
senterade i slutet av residenset, hade 
jag med ett utfyllnadsmoln i form 
av en ganska stor kuliss. Jag skapade 
det tillsammans med snickare Jonat-
han Kabell och bonadsmålare Judith 
Etzold. Nu finns det objektet, tillsam-
mans med ett moln-ljud av Johan 
Lundberg, installerat på Forum i Hylte. 
Där finns nämligen en mystisk liten 
alkov, som stod tom och väntade på ett 
utfyllnadsmoln! Vi har utnämnt plat-
sen till “Galleri Forum”.

JL: Anna täckte det mesta med sitt 
svar!

AR: Svårt att säga, kanske återfinns 
jag i något samtal som dyker upp 
någonstans, att det var en filmare som 
sprang runt och yrade. Men annars får 
spåret sägas ha blivit den filmen jag 
gjorde och att det projicerades ännu 
en berättelse på Knystehall genom den 
videoprojektion jag gjorde där. Sedan 
jobbar jag med sista fixet med filmen 
och hoppas den kommer visas på 
diverse platser, och hoppas också att få 
till en visning igen i Hylte. 

Fortsättning från föregående sida

Anna tolkar samtalen med Bertil 
Holmén i en egen dans



Företagarnas Award Party
Text:  Anna Roos Bilder: Anna Roos och Ida Karlsson Lalander (Företagarna)

Vid Företagarnas gala på Torups 
Gästis i september hyllades engage-
rade, inspirerande och företagsamma 
människor och företagare. 

Till årets företagare utsågs Mattias 
Lundberg, Lundbergs Buss och Taxi 
och årets Eldsjäl Emilie Håkansson. 
Paula och Krister Engström, Mammas 
mat, var även nominerade till årets 
företagare. Vi är stolta över att ha er i 
vår bygd!

Emilies bästa juliga minnen 
kommer från att samla familjen - de 
som betyder mest för mig och ger 
mig så mycket energi  Antingen med 
syskonen i vårt traditionella "julbak" 
hemma hos oss i norra Ekeryd eller 
julaftnarna, där vi vartannat år är 
mina föräldrar, mormor och mina 
syskon med familjer, samt Jörgens 
föräldrar och syskon med familjer 
samlade här i norra Ekeryd. Att ha 
alla samlade är som balsam för min 
själ, då njuter jag som allra mest. Från 
min barndom (då vinter var kallt, och 
just vinter) minns jag isfisket som en 
kul och rolig aktivitet som samlade 
familj och vänner.

Mammas gorgonzolagratinerade 
bryssekål

Det är för mig svårt att definiera ett 
recept då jag oftast höftar och
smakar, smakar och smakar.
Men på ett ungefär såhär.

4-6 personer

500 gram brysselkål läggs i ugnsfast 
form.
5 dl grädde
200 gram gorgonzola
salt

Förväll brysselkålen något ca 10 
minuter.
Köper du färdig förvällda så behöver 
du endast tina dem.

Smält gorgonzolan i grädden salta av 
efter din egen smak. För starkare gor-
gonzolasmak tillsätt mer ost. Obs, jag 
saltar inte brysselkålen innan.

Häll på gorgonzolasåsen på bryssel-
kålen.

Gratinera i ugn ca 15 minuter på 200 
grader.

Lycka till och njut av julen.

// Paula

Mattias lyfter fram varma minnen 
från bussresorna till Österrike som 
Lundbergs gjort under flera år. Resor 
där generationer möts i en fantastisk 
vintermiljö med mycket skidåkning 
och härliga middagar på kvällarna 
med sång och skratt. Denna vintern 
får vi leva på minnena och hoppas att 
inte Coronapandemin hindrar resa 
2022.

Redaktionen för SOCKENBUDET bad Emilie och Mattias om varsitt juligt 
eller vintrigt minne. Paula på Mammas bad vi om ett julrecept – håll till godo:



Solsidan vid Kroksjön i Unnaryd, grön hälsa och rehab

Mitt i den småländska myllan, där 
skogen omsluter tryggt och sjön ligger 
stilla, hittar du vår gård. Här finns plats 
för inspirerande möten, inre växande 
och kreativitet. 

Naturen är vår bästa kollega och 
tillsammans bedriver vi verksamheter 
med fokus på hälsa och utveckling, 
både i rehabiliterande och friskvår-
dande syfte.

Vi arbetar för att skapa hållbara rela-
tioner – till oss själva, våra medmän-
niskor och inte minst till naturen.

Gröna rum
När vi vistas i naturen ökar vårt 

välbefinnande! Vi använder en annan 
typ av uppmärksamhet som inte stäl-
ler lika höga krav på hjärnan som när 
vi befinner oss i en urban miljö. Vi vet 
och känner att vi mår bra av att vara 
ute i naturen.

Forskningen visar att vistelse i natur-
miljöer främjar lugn och ro-reaktioner 
i kroppen och även på mätbara fakta:

- sänkt blodtryck 
- lägre puls
- stärkt immunförsvar
- bättre koncentrationsförmåga
- bättre sömn
- bättre matsmältning
- ökad produktion av ”må-bra”-hor-

monet oxytocin.
Idag ställs stora krav på oss att sor-

tera i det ständiga flödet av intryck och 
information. För att hjärnan ska klara 
av uppgiften krävs regelbunden åter-
hämtning och vila, annars överbelastas 
systemet och vi blir sjuka.

Gröna miljöer är bästa plats för åter-
hämtning!

Grön rehab
Sedan ca 3 år kan man i Halland, via 

sin läkare på vårdcentralen, få remiss 
till Grön rehab, som idag finns på fem 
gårdar, varav Solsidan är en. 

Med naturen som verktyg erbjuder 
vi rehabilitering för dig som är sjuk-
skriven på grund av stress, mild till 
måttlig depression eller ångest. Basen 
i programmet är rogivande aktivite-
ter i naturskön miljö – allt efter egen 
ork och energi. Med tydliga ramar och 
strukturer är målet att deltagare ska 
finna kraft och inspiration och träna 
förmågan att sätta gränser och hållbar 
balans mellan arbete och vila.

Skogsbad
Shinrin yoku – skogsbad – utveck-

lades i Japan på 80-talet som en metod 
för återhämtning och stressreduktion 
då man såg en allvarlig ohälsa i landet 
och individer helt enkelt jobbade ihjäl 
sig. Statliga skogar med anställda 
guider finns idag över hela landet. 

Skogsbad är en långsam vandring 
och med guidade sinnesövningar där 
kontakten fördjupas med oss själva och 
vi kommer ner i varv, samtidigt som vi 
upptäcker naturen på nya och spän-
nande sätt.

Med alla sinnen öppna lär vi oss 
hur vi kan ta del av och ta till oss vad 
skogen och naturen har att erbjuda oss 
- av lugn och harmoni.

Se mer och för kontakt:  
www.kroksjon.se

Julafton råkade Edvin klämma 
tummen rätt illa i köksdörren. Han 
lindade en näsduk om tummen och 
kramade om med andra handen för att 
stoppa blödningen. Sen stack han tvärs 
över gärdet ner till Lundbergs taxi och 
sa till Olle. – Kör fort till Unnaryds 
sjukstuga. När de kommer fram står 
doktor Thelander  vid dörren och säger 
till Edvin, som han väl känner. 

BERTIL MINNS
Text: Bertil Holmén

– Du kommer försent för jag har just 
stängt praktiken och ska fira jul.  

– Ja men, sa Edvin. 
– Jag kunde väl för hälsebäck inte 

börja åka förrän skadan var skedd.                                        
Givetvis blev han behandlad

Gunilla Kabell och Andrea Wittmar





foretagarna.se/hylte

Vi brinner för att hjälpa företagare!

Företagarna Hylte erbjuder nätverk, kunskap och praktisk hjälp samt driver 
utvecklingen för ett bättre företagarklimat i Hylte. Allt för att du som företagare 
ska få rätt förutsättningar för att kunna utveckla din verksamhet och bli mer 
framgångsrik. 

Som medlem får du detta, och mycket mer:

• Lokala företagare och förtroendevalda som arbetar för ett bra näringslivsklimat.

• Erbjudanden från samarbetspartners inom bilar, finans, drivmedel, resor och 
boende, och telefoni.

• Förmånliga företagarförsäkringar.

• Kostnadsfri juridisk telefonrådgivning.

Gå med i Sveriges 
största organisation 
för företagare.



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 har alltid öppna dörrar och vill ni inte gå in så expedierar vi er i dörren.  
Vi ”spritar” våra händer ofta och är få i butiken samtidigt. Vi levererar gärna  

hem till er inom rimliga avstånd, ni kan också besöka oss innan öppettid.  
Välkommen att ringa så bestämmer vi en tid. TA HAND OM ER!

V. 49-50 Ons kl. 13-18
                Lör kl. 11-14
Utökade öppettider: 
V. 51 Ons-Fre kl. 13-18
          Lör kl.11-14
V. 52 Mån-Ons kl 13-18
V. 53 Mån-Ons kl 13-18
Stängt nyår & nyårsdagen!

VI FINNS HÄR FÖR ER
Via telefonorder, instagram/facebook och såklart www.butikpaletti.se

Röda Längan, Torget 4, Unnaryd

GOD JUL
ÖNSKAR BUTIK PALETTI 

I dig denim

  
 



K. AXELSSONS EL AB
    

Utför alla slags elinstallationer. 
Försäljning av kapitalvaror
    

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

Fax 0371-461 81
Mail  kjellaxelsson@swipnet.se

Tak- och fasadtvätt, 
trädgårdstjänster och liftuthyrning

Din brasbutik på landet - med utställning    
Braskaminer         Frimurning        Skorstenar   

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

holger’s
mureri

Hillebrovägen 3
314 94 Landeryd

072 55 08 649
holgas@spray.se

www.holgersmureri.se

K. AXELSSONS EL AB
    

Utför alla slags elinstallationer. 
Försäljning av kapitalvaror
    

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

Fax 0371-461 81
Mail  kjellaxelsson@swipnet.se

Cecilias Skafferi
  Välkomna till mitt SOMMARCAFE 

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

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

systrarnaikoket@hotmail.com

Systrarna i köket

        Vi har blommorna 
och pyntet 

för att få höstkänsla
Välkomna!

Följ oss på facebook

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

Höstmys i butiken!!

        Nu närmar sig hösten

        

SOCKENBUDET-sponsor: 
ESSKÅ-metall, Landeryd

Följ oss på facebook 
och instagram

2016

SOCKENBUDET-sponsor: 

Länsförsäkringar

Bygg Johan

LUNDBERGS

BUSSAR FÖR ALLA TILLFÄLLEN

Mattias Lundberg
tel. 0371 - 460 00

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

www.facebook.com/Lundbergstaxi

UnnaRum
Inredning • Hantverk • Kuriosa

Långholmens Café

Café • Bar • Restaurang
Café ° Bar ° Restaurang 

Långholmens Café
Torget 8, 310 83 Unnaryd

Caféet drivs av Unnarum AB

tel: 0371 - 603 36
unnarum@unnarum.se

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

GPS-koordinater:
Latitud 56.9547077 
Longitud 13.5291869

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

Café • Bar • Restaurang
Café ° Bar ° Restaurang 

Långholmens Café
Torget 8, 310 83 Unnaryd

Caféet drivs av Unnarum AB

tel: 0371 - 603 36
unnarum@unnarum.se

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

GPS-koordinater:
Latitud 56.9547077 
Longitud 13.5291869

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

Denna sommar introducerar vi årets nyhet 
VILDMARKSSAFARI

Följ med ut på en spännande tur i den svenska vildmarken, lär 
dig mer om djur och människors liv i skogen och förhoppnings-

vis få se vilt! Läs mer på vår hemsida och sociala medier.

I vår BUTIK hittar du massor med inredningsdetaljer, hantverk 
och kuriosa. För öppettider se hemsidan!

Boka rom-provning på Långholmens Café o Bar 
lördagen den 26e augusti.

Begränsad antal platser, så passa på att boka din plats nu!
För övrig information se vår Facebook-sida eller hemsidan.

Varmt välkomna önskar fam. Hägglund

www.unnarum.se         
www.facebook.com/UnnaRum

Nu blir det åka av! 

www.tagdagarna.se

TORUP

KINNARED

LANDERYD SMÅLANDSSTENAR

HYLTEBRUK BURSERYD 

Ett unikt samarbete mellan många orter!
Kom och åk veterantåg, utställningar, 

upplevelser och underhållning.

TÅGDAGARNA I LANDERYD 
2 - 3 SEPTEMBER 2017

Veterantågtrafiken INSTÄLLD 
Övriga orters evenemang fortgår planenligt i 
Torup, Kinnared och Smålandsstenar.

www.pcel.se

holger’s
mureri

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

www.holgersmureri.se



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

 

 

Kan inte du komma till oss? 
Då kommer vi till dig.  

 
Känner du dig osäker på att gå ut på restaurang?  

Vi förstår dig! 
Vi kommer gärna med lunchen till dig.  

Du kan också hämta maten på Rydö Golfkrog. 
Beställ innan kl.18 dagen före.  

Gäller både för avhämtning och utkörning. 
 

Avhämtning 70kr 
Utkörning 80kr 

 
Vi har öppet vår restaurang på Rydö Golfkrog som vanligt. 

Läs på vår hemsida www.mammasmat.biz för veckans 
meny. Eller besök oss på Facebook och Instagram. 

Vi följer FHM rekommendationer! 
 

Varmt välkommen till vår restaurang eller att göra en 
beställning! 

0733-64 88 44 
mat@mk-ab.com 

 

 



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                                       0371-46 115 mobil: 072 238 20 23
e-post: helen.skoogh@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

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

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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MUSIK I VINTER
Julkonsert med en Ensemble ur Göta Brass  
 
Söndagen den 20 dec kl 18 i Färgaryds kyrka

Göta Brass Band startade i februari 
2015 och består av musiker från hela 
Götaland. Bandet bildades genom 
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 3 åren.

  

Den 3/1 blir det Musikgudstjänst med 
riksspelmannen Gusten Brodin och Sören 
Bjärnborg i Femsjö kyrka kl. 16:00
Efteråt blir det grötfest i Femsjö 
församlingshem. Medtag något att äta, 
gröt eller smörgås. En trevlig fest med 
lekar, sång och god gemenskap för alla 
åldrar.

Den 10/1 kl. 16:00 blir det 
Musikgudstjänst i Femsjö kyrka 

med Femsjö kyrkokör och 
Jonny Wester, Lisa Andersson 

och Sara Wahlström, 
saxofon och klarinett

NYA RIKTLINJER I HYLTEBRUKS PASTORAT
Sedan vi satte ihop detta blad så har ytterligare nya direktiv kommit och 

vi väljer att följa de råd som Folkhälsomyndigheten ger oss. 
Detta innebär att vi ställer in all vuxenverksamhet inklusive körer och 

promenadgrupper, samt inga musikgudstjänster.
Verksamhet för barn (utan vuxna), konfirmander och unga pågår som 

vanligt. Gudstjänster firas med en gräns på 50 personer.
Detta gäller tills vidare.

Vänligen se hemsida, predikoturer eller kontakta oss direkt vid frågor. 

Den 31 januari kl. 18 i Unnaryds 
kyrka blir det Musikgudstjänst 
med Anna Roos och Rebecka 

Vesterlund, 
sång fiol och flöjt.

 

 

Jonas Andersson sång 
Charlotte Polson alt- och tenorsaxofon  
Susanne Hirell piano Daniel Jigsved bas 

Carl Persson slagverk 
Mia Schulz Wigelsbo präst 

Färgaryds kyrka den 13/12 kl. 18.00  
Fri entré! 
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AKTIVITETER I VINTER

Sopplunch i Unnaryds församlingshem med 
föranmälan

28/1, 25/2, 25/3, 29/4 Tid 12:00

På grund av pandemin har vi begränsat antal deltagare. 
Anmälan sker tidigast torsdagen veckan innan lunchen 

till Helen Skoogh 0371-46115 eller helen.skoogh@
svenskakyrkan.se

Under rådande Coronapandemi är det väldigt osäkert vilka samlingar 
som är möjliga att genomföra i vinter. 
Vi vill ändå här i bladet pricka in de datum vi har planerat. 
Vänligen se predikoturerna i Hallandsposten och på vår hemsida för att 
se aktuellt läge. 
Ni är alltid välkomna att kontakta oss direkt vid frågor.

Sopplunch/våffelcafé med föranmälan i Landeryds 
församlingshem

Preliminärboka dessa datum: 18/2 kl. 12:00 samt 18/3 
kl. 12:00 Se predikoturer, hemsida och blogg för närmare 

info. 
På grund av pandemin har vi begränsat antal deltagare. 
Anmälan sker tidigast torsdagen veckan innan lunchen 

till Helen Skoogh 0371-46115 eller helen.skoogh@
svenskakyrkan.se

Hyltebruks sopplunch/lunchmusik eller 
musikandakt i kyrkan vid fortsatt Corona 11:30 i 

kyrkan/församlingshemmet: 
1 dec, 23 feb, 23 mars

Vänligen se predikoturer eller kontakta Pär Petersson 
0345-197 44 om vi kan genomföra detta.

God gemenskap i Hyltebruks församlingshem kl. 14
Tors 17 dec kl. 14

OBS! Ny dag! Fr.o.m Nyår på ONSDAGAR kl 14
20 jan, 17 feb, 17 mars

Våffelkaffe onsdagar kl. 14 i Hyltebruks 
församlingshem:
9 dec, 3 feb, 3 mars

Vänligen se predikoturer eller kontakta Pär Petersson 
0345-197 44 om vi kan genomföra detta

Tjejträffar onsdagar kl. 19 i Hyltebruks kyrka eller 
församlingshem

27 jan, 24 feb

3xT - Tjejer som träffas och trivs i Landeryds 
församlingshem kl. 19
26 jan, 23 feb, 23 mars

Årsmöte Långaryds församlingskår 1/2 kl.18:30 
Långaryds församlingshem 

Syföreningar
Syföreningen i Unnaryd träffas tredje onsdagen i 

månaden kl. 14 i Unnaryds församlingshem

Syföreningen i Landeryd träffas tredje tisdagen i månaden 
kl. 14 i Landeryds församlingshem

Syföreningen i Hyltebruk är pausad tills vidare

Samtalsgruppen - Vad är då en människa?
Måndagar kl. 18 i Hyltebruks församlingshem

Måndagen den 14 december
För träffar under våren vänligen se predikoturerna

Promenadgrupper
Landeryd: måndagar 9:30, samling utanför 

församlingshemmet

Hyltebruk: torsdagar 9:30, samling utanför 
församlingshemmet

Unnaryd: torsdagar kl. 10, samling utanför 
församlingshemmet

Grupper för våra barn och unga har vi 
också!

Information om grupperna har delats ut i 
skolorna

Om lappen inte kom med hem eller om det 
är något du undrar över så kontakta Mia, 

Pia eller Johan (kontaktuppgifter hittar ni på 
sista sidan) eller se gärna vår hemsida

Körer för alla åldrar har vi också är du 
nyfiken, kontakta en av våra kyrkomusiker 

(se kontaktuppgifter på sista sidan)

Ekumenisk samtalsgrupp om livet
Unnaryds församlingshem 

Varannan onsdag med start den 20 januari kl 18.00
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          Korsord 
Lös korsordet och skicka in det senast den 8 februari till 

Hyltebruks pastorat Box 4 314 21 Hyltebruk

Du har chans att vinna ett fint pris!

GÅR MAN 
GENOM 
DÖRR

kommer 
efter K

SOM 
SOLEN

KNYCKA

L+A

kan man 
äta till 

korv

SKÄR

KROPPS-
DEL

SÄGER 
SPÖKET

KAN  
MAN  

MED NÅL

HAR SPETSIGT 
TORN

kommer 
FÖRE Q

SJUKHUSAFTER 
EIGHT

BÅTBYG-
GARE

LJUS I PSALM 116

EN  
SORTS 
TVÄTT

PACINO

FÖR- 
FLYTT-
NING

STRECK-
KOD

DEL AV 
SVAR

BÖRJAR  
FÖRSTA ADVENT

JOH 1:14
..... BLEV  

MÄNNISKA

FÖNSTER-
DEL

ÄR 
MARKUS 
DEL AV

EVANGELIUM SOM 
FÖRKNIPPAS MED 

JULEN

ÄMNAR

EN FRÅGA 
OM PLATS

SNART 
FÄRDIG 
LÄKARE

UTE-
SLUTANDE

ÖVERFART

VID GOD 
HÄLSA

TYCKA 
SYND 
OM

PRATAR 
MED LÅG 

RÖST

SKJUTER  
I HÖJDEN

BÅT-
BOTTEN

SKIFTASGÖR OM

LÄGGA 
TILL VID

FRI FRÅN

VÄGER 
TUNGT

ANDRA 
TONEN

AN- 
SPRÅKS-

LÖSA

KÄNNA 
SIG

KAN VARA 
SNITS-
LADE

SES MED 
GRÖNA 
SKOGAR

ÄMNEN

TULIUM

HON VAR 
FÖRST

AMBIVA-
LENT

TA EN 
TUGGA

KAN DET 
KATT

LITET BO

LAG-
TILLGÅNG

PÅ I YORK
SAKNAR 
INFLY-
TANDE

OM MATEN 
ÄR ÄCKLIG

NONSENS

UNDER-
SKOTT

GLÄDJE-
YTTRING

VAG

BATTERI

SNED-
VRIDEN
VILSE-
LEDA

ILL-
VILLIGA

BUSKE

B
ILD

: PIX
A

B
A

Y.C
O

M

BARNENS JULKRYSS
SENAPSKORNETS STORA JULKRYSS
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Halländsk långkål
När jag bodde i Stockholm var det samma visa varje jul. 
Grönkål fanns att köpa i affärerna, men bara kvistvis. Av 
någon outgrundlig anledning ansåg handlarna att grönkål 
var något man dekorerade skinkan med. Att anrätta 
denna läckerhet till långkål var de flesta stockholmare 
främmande. Som väl var ordnades hjälpsändningar 
av grönkål till oss hallänningar i diasporan. Som alla 
förnuftiga människor vet köper man grönkål säckvis och 
inte kvistvis!

Mitt recept på långkål är en blandning av min mormors 
och min mammas recept och jag vill här dela med mig 
till dig som till äventyrs ännu inte förgyllt julbordet med 
denna sagolikt goda rätt. Långkålen äts med fördel till det 
småvarma som köttbullar och prinskorvar, men är också 
en fantastisk följeslagare till en skinkbit med lite stark 
senap. 

Skölj kålen och repa av bladen från den hårda mittnerven 
i bladet. Fyll en stor gryta till bristningsgränsen med kål 
(det sjunker ihop när det börjar koka). Slå helst på det 
sparade skinkspadet från julskinkekoket. Om du inte har 
skinkspad går det utmärkt att lägga i en rejäl bit rimmat 
fläsk i grytan. Fyll upp med vatten och koka kålen tills 
den börjar bli mjuk. Det skall dock vara lite spänst och 
tuggmotstånd kvar så prova med jämna mellanrum. 

Ta upp den kokta kålen och lägg i en ren diskhandduk 
som du viker ihop och vrider ur vattnet ur kålen med. Ta 
upp den rimmade skinkan och spara till senare. Hacka 
kålen lite grovt och lägg under tiden en stor klick smör i 
en järngryta. 

När smöret tystnat fräser du den hackade kålen i grytan 
i omgångar. Kålen skall ta lite färg, men absolut inte bli 
bränd. 

Spä ut ättiksprit med vatten i ett glas (det blir lättare 
att dosera då) och slå på ättiksblandningen i omgångar 
(smaka ofta). Sockra med strösocker som tillsammans 
med ättikan får smälta in i kålen. Du är på jakt efter en 
välbalanserad söt-sur smak. Om du använt skinkspad 
i koket behövs oftast inget salt, om inte kan du smaka 
av med salt och vitpeppar. Slå till slut på så mycket 
vispgrädde du törs. Inte för mycket så det blir en lös 
stuvning, men heller inte för lite. Lagom är när du med 
en gaffel trycker på långkålen och en ljuvlig grön grädde 
sipprar ut och bildar en liten pöl på tallriken. Låt koka 
ihop i några minuter. 

Slå upp ett glas svagdricka, skär det rimmade kokta fläsket 
i skivor, titta efter en burk senap i kylen och lägg upp en 
rejäl slev långkål ur grytan. Njut ett första smakprov på 
stående fot i köket. När julbordet närmar sig är det bara 
att slå på en skvätt grädde till och värma på långkålen. 
Den håller sig länge i kylen och är utmärkt nattamat med 
andra rester av julmaten. Smaklig spis!

Pär Petersson

När du läser detta har förhoppningsvis Långaryds och 
Landeryds kyrkogårdar fått upp ett antal QR guider över 
kyrkorna och några gravar som ett led i att levandegöra 
kyrkogårdarna och bevara berättelser för efterkommande. 

Du skannar koden med din telefon och får en berättelse. 
Att välja ut gravar var svårt, för alla människor bär en historia 
värd att berättas men vår förhoppning är att, när ekonomin 
tillåter, göra fler guider. 

En del av de gravar vi valt ut berättar historien om den som 
vilar där, i en del fall ingår personen i ett större sammanhang 
och blir som en brygga till det. Välkommen att vandra runt 
när det passar dig! 

Levande kyrkogårdar
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Detta är rubriken för Act Svenska kyrkans julinsamling i år och 
handlar om alla flickors(och alla andras så klart) rätt till ett värdigt liv. 

För tyvärr är det fortfarande så att trots att vi lever under samma 
himmel och borde ha samma rättigheter ser verkligheten väldigt olika 
ut, beroende på var vi föds och vilket kön vi har. 

Nu är det hög tid att bryta skadliga traditioner som tvångsäktenskap, 
könsstympning och andra övergrepp som drabbar flickor bara för att 
de är flickor. Coronakrisen har inte bidragit positivt utan gjort att ännu fler flickor farit illa på olika vis. Att arbeta för 
att förändra kvinnors och flickors utsatta situation är en nyckel för att skapa rättvisa och jämställda samhällen. 

Tillsammans kan vi med våra bidra i årets julinsamling vara med i detta viktiga och långsiktiga arbete. Förutom 
kollekter och andra insamlingar i kyrkorna kan du swisha en gåva till 9001223 eller bankgiro 900-1223 eller plusgiro 
90 01 22-3. Tack för att du vill vara med och arbeta för en bättre värld!

BRYT EN 
TRADITION

Fo
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 / 
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BRYT EN 
TRADITION
Tillsammans kan vi stoppa 
tvångsäktenskap, könsstympning 
och  andra  övergrepp. 

svenskakyrkan.se/act

SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223

El Salvador är ett fattigt utvecklingsland långt från 
Sverige men ändå har vi kontakt med en massa 
människor där, eftersom vi har vår vänförsamling i San 
Salvador. Det hela började med att en man vid namn 
Christian Chavarria Ayala flydde till Sverige men kände 
att Gud kallade honom tillbaka till hemlandet. 

I snart 15 år har Långaryds församling och nu hela 
Hyltebruks pastorat haft den församling Christian varit 
med och byggt upp som vår vänförsamling. Christian 
har flera gånger varit tillbaka i Sverige och hållit föredrag 
om arbetet där samt besökt Landeryds och Elias Fries 
skolor och träffat kyrkans olika grupper. Genom det 
ekonomiska stöd som vi i Hyltebruks pastorat ger vår 
vänförsamling har de kunnat bygga en fin härligt solgul 
kyrka i Calderitas och man har Hoppets hus, som är en 
stadsmission dit folk kommer för att äta, delta i olika 
verksamheter m.m. 

Under Coronanedstängningen har verksamheterna 
tvingats hålla stängt men Hoppets hus har, tack vare våra 
pengar, kunnat dela ut matpaket. Sen oktober har man 
fått tillstånd att fira gudstjänster igen och hoppets hus 
har fått öppna. 

Du som vill kan vara med och stötta arbetet genom att 
skänka en gåva eller genom att köpa något av de fina 
konsthantverk som Christian, som förutom att han är 
präst också är en duktig konstnär, har gjort och som 
finns till salu i våra kyrkor eller via kontakt med Katarina 
Åkesson. Det går att swisha direkt till 123 024 48 71, 
skriv ”vänförsamling” i meddelande.

Det finns också fina presentkort om man vill ge en 
fin gåva till någon kär familjemedelem eller vän som 
kommer till glädje för vännerna i San salvador. Det finns 
även fina julkort till försäljning. Vi vill också uppmana till 
förbön för vänförsamlingen.

Vår vänförsamling i San Salvador
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Den 6 september var det kyrkoherdemottagning för vår nye kyrkoherde Gunnar 
Åkesson. Som det är i dessa tider så kunde tyvärr endast 50 personer deltaga. 

Här nedanför ser ni några bilder från mottagningen.

Många konfirmander i år!

Uppdelade i små grupper har 48 ungdomar födda 
2005 konfirmerats i vårt pastorat och vi som utgör 
konfirmandteamet, Mia, Pär och Johan, har haft 
en härlig vandring med dessa individer även om 
Coronaviruset tvingat oss att tänka om och vi kom 
aldrig iväg på konfirmandläger! 

Nu har vi startat 3 nya grupper av konfirmander, 
66 st, och ser fram emot att få följa dessa 
ungdomar. Vi vill uppmana till förbön för de nya 
konfirmanderna och deras familjer. 

Vi vill också berätta att 8 av de tidigare 
konfirmanderna har valt att gå in i projektet 
UMIV(Ung medarbetare i Västbo kontrakt) 
som går ut på att de under 2 års tid hjälper till i 
pastoratet med olika uppgifter som de tillsammans 
med oss i teamet väljer. Det kan vara medverkan i 
gudstjänster, hjälpa till i barngrupper, på läger, med 
konfirmander, baka m.m. Vi vill även uppmana till 
förbön för dessa goa tjejer!

Babypaket räddar liv!
Som vi kunde läsa i vårens senapskorn arbetar syföreningarna 
i Unnaryd, Landeryd och Nissaryd med babypaket som genom 
Erikshjälpen och Human bridge sänds ut i världen. Nu i höstas fick 
Unnaryds församling iväg 144 babypaket och vi vill tacka alla som 
varit med och bidragit. 
Vill du vara med och bidra med någon/några delar till babypaketen? 

I Unnaryd kommer församlingshemmet att vara öppet för 
inlämning till babypaketen onsdagen den 9 december mellan 10.00-
12.00. Vid frågor kontakta Yvonne Abrahamsson 070-6509884

I Landeryd/Nissaryd kontakta Inger Andersson 0371-40217

Ett komplett paket innehåller:
En filt i storlek ca 80 x80, En frottéhandduk
En tvättlapp (sys av begagnad frotté), En barntvål
Tre tygblöjor 70x70 cm (sys av begagnade tyger ex lakan)
Två bodys stl 56-68 eller skjortor/tröjor och byxor
En pyjamas eller annat med långa ben
En tröja eller kofta,En mössa, Litet!! gosedjur
Fyra säkerhetsnålar
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Här kommer en liten hösthälsning från pastoratets nytillträdda diakoniassistent 
Helen Skoogh. Sedan jag gick socionomutbildningen har jag arbetat många år 
som skolkurator, ett fantastiskt roligt jobb. Dessförinnan kan jag ha träffat på 
er i arbetet på AJ-produkter, Hylte Parts (eller till och med Westbo Mekaniska). 
Jag har även hunnit med två perioder av anställning i kyrkan, men då som 
församlingsassistent med inriktning mot barn och ungdomar. Under flera år var 
våra egna barn med i grupperna och det blev bland annat många roliga läger. 

Under åren sedan min konfirmation i Landeryds kyrka har jag varit aktiv som 
deltagare, förtroendevald och ideell medarbetare i församlingen. Gemenskapen 
i kyrkan har varit en stor del av min fritid och ska nu bli ett arbete. Det känns 
roligt att få gå in i tjänst för kyrkan. Jag har ansökt att få bli utbildad diakon, 
men det kommer att ta lite tid. Jag ser fram emot att lära känna många av er och 
vi får ta samtalen per telefon, utomhus eller ansikte mot ansikte men med lagom 
avstånd. 

Om du ännu inte hittat ditt sammanhang i kyrkan, hör gärna av dej så letar vi 
tillsammans.

I mitt nya jobb har jag redan hunnit fira mässa, vara med i 
promenadgrupper, symöten, handlat och gjort hembesök. Jag ber att 
få låna ett uttryck från brorsönerna: 
jag tycker inte om det- jag ÄLSKAR det.

Tveka inte att höra av dej om du vill ha ett samtal eller undrar över 
något.

Kontakt: 0371-46115, 072 2382023 eller 
Helen.skoogh@svenskakyrkan.se

Om du vill veta:

Ålder: 53

Bor: i centrala Landeryd

Familj: min man Ola och två utflugna söner 
Jonatan och Johan.

Intressen: sjunga i kör, läsa, sticka babyfiltar, 
cykla, promenera i skogen med eller utan 
svampkorg, bärhink eller röjsåg. Umgås gärna 
med släkt och vänner.

Personalnytt

Bårtäcket i Hyltebruks pastorat.
I vårt pastorat finns ett bårtäcke, 
alltså ett slags täcke som man 
kan lägga över en kista. Man 
använder det istället för att täcka 
kistan med blommor i samband 
med en kremationsbegravning 
och det blir väldigt fint. 

Tanken är att bårtäcket kan 
användas i hela pastoratet, 
bara meddela personalen eller 
begravningsentreprenören. 

Om någon vet vem som gjort detta och när, hör gärna av er till 
pastorsexpeditionen, Mia eller Johan.
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Gudstjänster                  

Datum
Femsjö
kyrka

Hyltebruks/   
Färgaryds kyrka

Långaryds/
Landeryds kyrka

Unnaryds/
Jälluntofta kyrka

1 januari
Nyårsdagen

18:00 Taizémässa 
Hyltebruks kyrka

16:00 Nyårsmässa 
Långaryds kyrka

3 januari
Sönd. e. nyår

16:00 
Musikgudstjänst

10:00 Gudstjänst 
Unnaryds kyrka

6 januari
Trettondedag jul

18:00 
Ljusgudstjänst

16:00 Ljusgudstjänst 
Hyltebruks kyrka
Musikmedverkan

18:00 Ljusgudstjänst 
Landeryds kyrka
Musikmedverkan med 
Elin Weberg och 
Frida Gustafsson

16:00 Ljusgudstjänst 
Unnaryds kyrka
Trumpet Pontus 
Lindström, Körgrupp 
medverkar

10 januari
1 e. trett.d.

16:00 
Musikgudstjänst

18:00 Taizémässa 
Hyltebruks kyrka

10:00 Mässa 
Långaryds kyrka

10:00 Gudstjänst 
Unnaryds kyrka

17 januari          
2 e. trett.d.

10:00 Gudstjänst10:00 Mässa 
Hyltebruks kyrka

18:00 Gudstjänst 
Långaryds kyrka

18:00 Taizémässa 
Unnaryds kyrka

24 januari
3 e. trett.d.

16:00 Mässa18:00 Mässa 
Hyltebruks kyrka

10:00 Gudstjänst 
Landeryds kyrka

10:00 Gudstjänst 
Unnaryds kyrka

31 januari
Septuagesima

10:00 Gudstjänst10:00 Gudstjänst 
Hyltebruks kyrka

18:00 Sinnesromässa 
Landeryds kyrka

18:00 
Musikgudstjänst 
Unnaryds kyrka

7 februari
Kyndelsmässo-
dagen

18:00 
Ljusgudstjänst

16:00 
Familjegudstjänst 
Hyltebruks kyrka

10:00 Ljusmässa 
Långaryds kyrka

10:00 Ljusmässa 
Unnaryds kyrka
Körgrupp medverkar

14 februari
Fastlagssönda-
gen

10:00 Mässa10:00 Gudstjänst 
Hyltebruks kyrka

15:00 Gudstjänst 
för stora och små 
Landeryds kyrka

15:00 Gudstjänst 
för stora och små
Unnaryds kyrka
Barnkörerna 
medverkar

17 februari
Askonsdagen

9:00 
Askonsdagsmässa
Hyltebruks kyrka

18:30 
Askonsdagsmässa 
Landeryds kyrka

21 februari
1:a i fastan

10:00 Gudstjänst18:00 Mässa 
Hyltebruks kyrka

10:00 Mässa 
Långaryds kyrka

16:00 Mässa 
Unnaryds kyrka

28 februari
2:a i fastan

16:00 Mässa 10:00 Gudstjänst 
Hyltebruks kyrka

18:00 Gudstjänst 
Långaryds kyrka

10:00 Gudstjänst 
Unnaryds kyrka

7 mars 
3:e i fastan

16:00 Gudstjänst10:00 Mässa
Hyltebruks kyrka
Cantabile

10:00 Mässa 
Landeryds kyrka

18:00 Taizémässa 
Unnaryds kyrka
Körgrupp medverkar

14 mars 
Midfasto-
söndagen

10:00 Mässa18:00
Musikgudstjänst
Hyltebruks kyrka

14:00 Gudstjänst 
för stora och små 
Landeryds kyrka

10:00 Gudstjänst 
Unnaryds kyrka

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

Datum
Femsjö
kyrka

Hyltebruks/   
Färgaryds kyrka

Långaryds/
Landeryds kyrka

Unnaryds/
Jälluntofta kyrka

29 november
1 i advent

10:00 Mässa
Kyrkokören och Jonny 
Wester medverkar

18:00 
Adventgudstjänst 
Glory gospel mfl
Hyltebruks kyrka

10:00 Gudstjänst för 
stora och små 
Musikmedverkan
Landeryds kyrka

14:00 Gudstjänst 
Unnaryds kyrka 
Körgrupp medverkar

6 december
2 i advent

10:00 Mässa 
Musikmedverkan 
Glory gospel

14:00 
Familjegudstjänst 
Hyltebruks kyrka

18:00 Gudstjänst 
Musikmedverkan 
Långaryds kyrka

10:00 Gudstjänst 
Jälluntofta kyrka 
Körgrupp medverkar

13 december
3 i advent
Luciadagen

16:00 Luciagudstjänst18:00 Julkonsert - 
Se mer på sida 11
Färgaryds kyrka

10:00 Mässa 
Landeryds kyrka

14 Gudstjänst 
Unnaryds kyrka

20 december
4 i advent

16:00 Mässa18:00 Julkonsert - 
Se mer på sidan 11 
Färgaryds kyrka

10:00 Mässa 
Musikmedverkan
Långaryds kyrka

10:00 Mässa 
Unnaryds kyrka

24 december
Julafton

10:00 
Krubbgudstjänst
Lisa Andersson och 
Sara Wahlström, 
saxofon

10:00 
Krubbgudstjänst
Hyltebruks kyrka
Sång och musik med 
Sara och Ida Liwenius 

23:30 
Midnattsmässa 
Färgaryds kyrka
Sång med Susanne 
Magnusson, Carola 
Magnusson och 
Susanne Hirell

10:00 
Krubbgudstjänst 
Landeryds kyrka

23:30 
Midnattsmässa 
Landeryds kyrka

16:30 Julbön 
Unnaryds kyrka

25 december
Juldagen

7:00 Julotta 
Kyrkokören medverkar

Sammanlyst5:00 Julotta 
Långaryds kyrka

7:00 Julotta 
Unnaryds kyrka
Trumpet Pontus 
Lindström, 
Sångmedverkan

26 december
Annandag jul

SammanlystSammanlyst10:00 
Önskepsalms-
gudstjänst
Landeryds kyrka

16:00 
Ljusgudstjänst
Jälluntofta kyrka
Körgrupp medverkar

27 december
Sönd. e. jul

Sammanlyst10:00 Gudstjänst
Hyltebruks kyrka

18:00 Taizémässa 
Långaryds kyrka

10:00 Mässa 
Unnaryds kyrka

31 december
Nyårsafton

14:00 Nyårsbön14:00 Nyårsbön 
Hyltebruks kyrka

16:00 Nyårsbön 
Landeryds Kyrka

16:00 Nyårsbön 
Unnaryds kyrka
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Tankar kring julkrubban
På senare år har längtan att julpynta hemmet blivit allt 
mindre stark hos mig och för varje år kommer allt färre 
tomtar och annat pynt fram, men det finns ett julpynt 
jag inte vill vara utan, nämligen julkrubban. Där plockar 
jag fram alla ur förrådet! 

Vi har de hemmagjorda som tillverkats ihop med 
barnen när de var små i äggkartong och andra material. 
Vi har de små i olivträd med endast den heliga familjen 
inköpta när jag var i Betlehem, vi har den som en 
vän gjorde i färgglad lera och gav till mig i julklapp 
för många år sedan där den onde finns med bakom 
stallet och tittar längtansfullt fram bakom knuten för 
att visa att kanske kan det bakom ondskans fasad 
finnas en längtan att få vara med, att få tillhöra ett gott 
sammanhang och vikten av att våga släppa in varandra i 
gemenskapen. 

Vi har krubban i plast som kommer från makens 
barndomshem. Och så klart den stora med figurer från 
Willow Tree som alltid varje år ska stå på samma plats 
i salen med ett tillägg som består av en gammal ängel 
tillverkad av papp och som kommit hit från Tyskland, 
tillverkad av en tysk släkting och konstnär i slutet av 
1940-talet. Lite sliten men ack så kär är hon, den där 
ängeln!

Varför då så många krubbor? Jo för mig är julkrubban 
inte bara något fint och gullig, utan den är symbolen 
för varför jag firar jul. Krubban påminner mig om 
den viktigaste julklappen, den som räcker året om, år 
efter år, nämligen inkarnationen, alltså att Gud i Jesus 
blir människa för din och min skull, för att ge oss 

redskap till hur vi kan leva våra liv på så bra sätt som 
möjligt så att vi bidrar till att människor blir upprättade 
och kan utvecklas, och så att vi en dag när vi lämnar 
jordevandringen får mötas av Jesus utsträckta armar. 
Jag tycker om julen med dofterna, paketen, maten, 
blommorna osv. men utan Jesus i centrum blir det 
för mig bara en fest bland andra fester. För mig är 
julnattsmässan och julottan något alldeles speciellt, 
liksom de andra gudstjänsterna i juletid. Ett tillfälle att 
närma mig det heliga, det stora, det fantastiska i att 
Gud älskar oss, dig och mig, så mycket att han gav oss 
sin ende son! Så ska jag välja ett enda julpynt blir det 
krubban!

Nu önskar jag dig en välsignad jul och ett gott nytt år, 
oavsett vilket julpynt(eller inget pynt alls) som just du 
plockar fram!

Mia Schulz Wigelsbo

Varje onsdagsmorgon firas det mässa i 
Hyltebruks kyrka kl. 9:00 

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

UPPDATERINGAR

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 9/12

Ny blogg i Långaryds församling
Långaryds församling har numera en ny blogg med adressen: www.langarydsforsamling.se
Anledningen att vi byter är för att den gamla bloggen tvingats acceptera reklam och det vill vi inte. 
Vi hoppas vi ska lära oss den nya lika bra som den gamla och att du som läsare ska hitta tillbaka till oss 
hälsar Mia, Karina och Helen!
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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

december-mars 2020-21

Vår hemsida: svenskakyrkan.se/hyltebruk

Följ oss på facebook: facebook.com/hyltebruk

Långaryds församlingsblogg: www.langarydsforsamling.se


