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KALENDARIUM
LÅNGARYD/LANDERYD SEPTEMBER - NOVEMBER 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.

Glöm inte att ansöka hos Henoch 
Severin Johanssons donationsfond!

Nästa ansökningstillfälle är  
senast 8 november 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

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. 

Loppis i Nyarps Bygdegård
Den 3/10 2021 mellan 10:30- 16:30 är 
det öppet för er som vill fynda mellan 
kläder, inredning m,m för en billig 
peng.

Vi kommer även att ha korvförsälj-
ning och kaffe och annan dricka.

Vi är tacksamma om alla som kommer 
förhåller sig till FHM:s rekommenda-
tioner som gäller vid tillfället.
Håll avstånd.

Hej, tänker att vi som inte är 
med och gör Sockenbudet skulle 
tacka er som gör så att vi får den 
i lådan!
Alltid lika kul att läsa, både om 
folk som man vet/ eller inte vet 
vilka det är och händelser som 
går och har gått till historien 
med hjälp av kunniga invånare.
Ett stort Tack till er!
// L8

12/9 kl. 16
Kulturarvsdagen. Återinvigning av 
hembygdföreningens och kyrkans 
samlingar i Tiondeboden. Gudtjänst kl. 
18 i kyrkan.

15/9 kl. 19 
Musikkväll med Pia Andersson och 
Johan Bergström i IOGT-NTO-lokalen i 
Landeryd. Entré 50 kr, fika ingår.

29/9 kl. 18:30 - 20:30
”Har du koll på din beredskap?”, I NTO-
gården i Långaryd informerar Bilkåren 
om vad som behövs i din beredskap. 
Se ruta på sidan 3 för mer information.

3/10 kl. 18
Filmafton i NTO-gården. Bertil Holmén 
visar naturfilmer och annat. Fika om 
Corona tillåter.

5/10 kl. 18
Nyuppstart för studiecirkeln ”Torp 
och gårdar i Prästgården och 
Klockaregården”. Lokal: NTO - gården, 
Långaryd. Medtag fika.

11/10 kl. 
Invigning av utställningen 
”Demokratin i Sverige 100 år” som 
pågår till den 5/11. Invigningstalare: 
Anna Roos. Kom gärna klädd i 
tidstypiska kläder. Vid Hylte bibliotek.

13/10 kl. 19
Musikkväll med rockband i IOGT-NTO-
lokalen i Landeryd. Entré 50 kr, fika 
ingår.

17/10 kl. 14
Teater på Hyltebruks bibliotek. 
”Samma don - demokratin i Sverige 
100 år”

24/10 kl. 14
Föredrag av Anna-Lena Nilsson på 
Hyltebruks bibliotek - Fränkorna - om 
demokratirörelsen för 100 år sedan.

31/10 kl. 14
Berättarstund kring Hyltes starka 
kvinnor i demokratirörelsen. 
Hyltebruks bibliotek. Kom och berätta.

10/11 kl. 18:30
Grötfest i NTO-gården i Långaryd. 
Begränsat antal platser. För mer 
information se ruta på denna sida.

17/11 kl. 19
Musikkväll i IOGT-NTO-lokalen i 
Landeryd. Entré 50 kr, fika ingår.

Grötfest 10/11
NTO-gården i Långaryd  
kl 18:30
Begränsat antal platser, anmälan görs 
senast 3 november till:
Vivianne 
073 - 314 77 10 eller 0371 - 460 86
Gullbritt 070 - 367 08 06 eller 
magdalena.ohlander@langaryd.se

Underhållning med Ylva och Owe 
Ericsson, lotteri, bingolotter/julka-
lendrar

Entré 100 kr 

Alla hjärtligt välkomna!
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LEDAREN
Text: Anna Roos

Vilken sommar vi fått uppleva! 
Naturen och vädret har varit generösa 
och erbjudit sköna bad, ljumma som-
markvällar, rikligt med sol och regn 
då och då, bärbuskar, fruktträd och 
svampskogen har varit fyllda till bred-
den. Jag får en känsla av att naturen 
velat kompensera för den oreda och 
olägenhet som Covid-19 ställt till med. 
Vi har äntligen fått börja så smått att 
smaka på att samhället öppnar upp 
igen med aktiviteter. Dock är det svårt 
att veta hur hösten kommer att te sig. 
Kommer Deltamutationen av viruset 
ställa till oreda eller kan vaccinet hjälpa 
till att det inte får stora konsekvenser? 

Föreningarna är fortfarande för-
siktiga med att planera aktiviteter 
för stora grupper. De aktiviteter som 
kommer att bli av får förmedlas via 
vår Facebookkanal Långaryd-Världens 
släktbygd eller på anslagstavlor. För vi 
vill så gärna komma igång med fritids-
gårdar, buggkurs, julbasar och andra 
trevligheter!

Brittsommaren är fortfarande ljum 
när jag skriver dessa rader, solen skiner 
genom fönstret men träden har börjat 
få höstfärger. Sommaren går mot sitt 
slut och jag hoppas på en färgspra-
kande, solig höst med hög luft som 
bjuder till fortsatt utevistelse. Detta 
året har för mig inneburit mycket 
uteaktiviteter och det vill jag fortsätta 
med. Jag ser fram emot att få följa års-
tiderna både från hästrygg och sjöar 
som tillslut erbjuder vinterbad.

Hösten – jag har alltid hållit hösten 
högt. Kanske för att jag redan som barn 
fick försvara min höst och födelsedag, 
då Dr Fagerberg ifrågasatte hur man 
kunde föda barn mitt i älgjakten. Eller 
månadsvisan som sjunger: men okto-
ber och november och december är så 
grå. 

Nej, nej, nej! Hösten sprudlar av 
färger, dofter och smaker. Kvällarna 
blir kyliga och mörkret lägger sig. Vi 
får kura i skymningen, tända ljus eller 
brasor, dricka te, ta på raggsockar och 
svepa in oss i filtar. Det är tid för efter-
tanke och reflektion men också en ny 
termin med aktiviteter och upptåg. 

Hösten innebär också allhelgona-
helgen – helgen där vi får minnas och 
hedra dem som inte längre finns med 
oss. Vi får tända ljus och dekorera gra-
varna och minnas. En helg som är en 
av de tyngre under året men samtidigt 
en av de vackraste. 

Höstmörkret kan för många männ-
iskor vara tungt och leda till ohälsa. Nu 
när vi under lång tid vant oss med att 
hålla fysisk distans behöver vi fortsätta 
med att vara noggranna med att se var-
andra och hålla kontakten. Ett telefon-
samtal, ett SMS, en fråga om prome-
nadsällskap eller ett vykort betyder så 
mycket. I en orolig värld med krig och 
vansinnesskjutningar behöver vi hjäl-
pas åt att sprida kärlek och omtanke 
om varandra.

Varmt välkommen kära, härliga 
höst! 

Dikt av Bo Setterlind

Tänd ljus
Låt inte mörkret hindra dig
att söka Ljuset.
Och när du funnit det,
låt andra se,
pröva, övertyga sig.

Vill du, att ljus skall leva,
tänd då hos andra
samma längtan.

Tänd frimodighetens ljus
i rädslans mörker,
tänd rättens ljus
i korruptionens mörker,
tänd frihetens ljus i ofrihetens mörker,
tänd Trons ljus
i förnekelsens mörker,
tänd Hoppets ljus
i förtvivlans mörker,
tänd kärlekens ljus
i dödens mörker.
Tänd ljus! 

Jag vill tacka alla sponsorer, skriben-
ter, fotografer, annonsörer och utdelare 
som gör det möjligt för oss att ge ut 
SOCKENBUDET. Åter igen är ett nytt 
nummer klart. SOCKENBUDET- för 
dig utgiven.

Följ med oss på en informationskväll 
där Bilkåren presenterar vad som 
behövs i din beredskap. Vi kommer 
att informera om vad som är nöd-
vändigt i din beredskap och även ha 
en tipspromenad med fina priser. 

Hur länge klarar du dig? Vad gör du 
när Internet kraschar och mobilen 
lägger av? Hur klarar sig husdjuren?
Hur mycket vatten behöver en män-
niska och hur tänder man en eld?  
.

Vi bjuder på en enkel fika!
 
All hjärtligt välkomna!

Onsdag 29 september  
kl. 18:30 - 20:30 

Plats IOGT-NTO gården Långaryd
Arrangör: Hallands Bilkår / Studie-
främjandet

”Har du koll på din beredskap”
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Fortsätter på nästa sida.

BYGDEPROFILEN
Gunnel Carlsson - väverskan i Bökhult
Text och bild: Birgitta Holmén

Namn: Gunnel Carlsson
Ålder: 79 år (född 1942.)
Bor: Numera i en Skeppshultsvilla.
Familj: Gift med Svante 
Carlsson sedan 1964. Dottern 
Carolin, hennes man Peter och 
dotterdottern Kajsa. Sonen 
Mikael, hans fru Camilla och 
barnen Simon och Clara.
Husdjur: Inga egna numera, men 
lånar ofta sonens katt och hund.
Utbildning: 7- årig 
folkskola, lanthushållsskola, 
barnskötarutbildning, 
institutionsbarnskötarexamen, 
förskolelärarexamen.
Intressen: Vävning, kyrkans arbete 
och föreningsliv.

Gunnel föddes i Mellby Reftele 
socken där föräldrarna drev en bond-
gård som i dag drivs av en systerson. 
Hon gick i skolan i Reftele i 7 år. Arbe-
tade sedan ett tag som barnflicka. Efter 
en kurs på Hermods fick hon arbete i 
en manufakturaffär i Reftele. Sedan 
följde studier på Segerstads lanthus-
hållsskola. Därefter följde sommarjobb 
i Steninge där hon jobbade som husa 
i bostäder som tillhörde före detta 
Getingeverken. Efter barnskötarexa-
men tog Gunnel  anställning i försko-
leverksamheten i Värnamo, där man 
hade hand om 20 barn på förmiddagen 
och 20 på eftermiddagen. Hon fortsatte 
med utbildning i Landskrona till insti-
tutionsbarnskötare.

1964 var det dags för vigsel med 
Svante Carlsson från Bökhult i Långa-
ryds socken. Så tog hon anställning på 
BB i Värnamo fram tills 1980, med lite 
korta avbrott när hon födde barnen.

Nytt hem och nytt arbete
Men Svantes föräldrar började bli 

gamla och ville lämna gården i Bök-
hult. Svante och Gunnel bestämde 
sig för att flytta hem till Bökhult och 
ta hand om gården. Inriktningen var 
mjölkkor. Det blev husrenovering och 
nya arbetsuppgifter. 

Det saknades semestervikarie på 
Sörgårdens dagis i Hyltebruk och man 
ringde till Gunnel och frågade om hon 
kunde ställa upp. Och visst gjorde hon 
det. Hon sökte sedan en tjänst i Lan-
deryd för arbete med 6-årsgruppen på 
Landeryds skola och jobbade där i sex 
år.  

Att arbeta med barn har genom alla 
åren känts positivt och Gunnel har 

genom utbildning både på skola och 
på distans satsat på detta. 1984 började 
hon läsa till förskollärare och blev klar 
1986. Detta har gett en stabil grund. 
Sedan har det blivit jobb i både Skepps-
hult och Smålandsstenar där hon även 
jobbade med särskoleelever i Villstad. 
Hon blev kvar som arbetstagare inom 
Gislaveds kommun fram tills pensio-
nen.

Vävning blev en ny livsstil
I grannbyn Boarp fanns Astrid 

Johansson som var intresserad av 
vävning. Hon inrättade en vävstuga 
i det gamla ordenshuset i Boarp och 
erbjöd Gunnel att sätta upp en väv där. 
Astrid var mycket kunnig i vävning 
och det blev en mycket positiv gemen-
skap i det gamla ordenshuset. Gunnel 
hade provat på vävning innan, både i 
barndomshemmet och under tiden 
på Segerstads lanthushållsskola, men 
tillsammans med Astrid och de andra 
som tillbringade sin fritid i Boarp 
växte intresset och kunskapen kvickt.

Egen vävstuga på gården
Gunnel kände att hon gärna ville 

kunna sitta hemma på gården och väva 
precis när hon ville och efter några år 
beslöt hon sig för att satsa på en egen 
vävstuga. Sagt och gjort – en trivsam 
vävstuga byggdes hemma i Bökhult 
med plats för 6 vävstolar. Den invig-
des den stormiga dagen när Gudrun 
drog fram genom bygden 2005. Där 
har sedan många i trakten fått komma 
och väva. Allt ifrån trasmattor till fina 

löpare, dukar, kuddar, andra textilier – 
ja nästan allt som går att väva. Hitin-
tills har 53 olika kvinnor provat på att 
skapa i Gunnels vävstuga.

Allt från trasmattor till damast
Med åren har också Gunnels kun-

skap i vävningens konst växt och hon 
antar utmaningarna allt efter som dom 
kommer. Strax efter vävstugans till-
komst byggde hon om en av vävsto-
larna till att kunna väva damast i och 
köpte sedan till harneskutrustning. I 
den vävstolen skapar hon nu många 
vackra textilkonstverk.

Mycket tid går åt till att hjälpa alla 
som vill komma och väva och Gunnel 
kan hjälpa till när det krånglar till sig. 
Vare sig det gäller att en varptråd har 

Gunnel vid sin damastvävstol

Konstverk skapat i damastvävstolen
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Fortsättning från föregående sida

Nyinflyttade i Långaryd Världens släktbygd
Text och bild: Birgitta Holmén

gått av eller om det blivit fel i mönstret.
Vävstugan är hennes tillflykt både 

när livet visar sig från sin ljusa och sin 
mörka sida. När man sitter och räknar 
trådar så glömmer man all världens 
bekymmer, det fordrar all uppmärk-
samhet.

Så här sammanfattar Gunnel sin och 
tidigare generationers förhållande till 
vävningen.

Mormor vävde för att försörja sig, 
mamma vävde för att det inte fanns 
något att köpa och jag väver för att det 
är roligt. Ett litet smakprov på vackra alster

Numera Skeppshultsbo
När sonen Mikael tog över gården i 

Bökhult köpte Gunnel ett hus i Skepps-
hult där hon trivs bra. Det blev lite 
längre till vävstugan, men det har hon 
vant sig vid nu. Utöver vävningen är 
hon intresserad av Kyrkans arbete och 
under sina år i Bökhult ägnade hon 
mycket tid åt den verksamheten. Pen-
sionärsföreningen är en annan sam-
manslutning som ligger Gunnel varmt 
om hjärtat.

Namn: 
Andreas Andersson 26 år 
Idrottslärare, lärare på fritidshem.
Frida Wittzell 27 år 
Lärare på Fritidshem. Har skönhets-
salong i Torup.
Sonen Ludwig Andersson-Wittzell, två 
månader.
 
Flyttade hit från Halmstad i september 
2018.

Vad var det som gjorde att ni flyttade 
just hit: 
Vi sökte ett hus på landet, Nissaryd var 
lagom långt från samhället och dess-
utom i närheten av båda föräldrahem-
men. 

Speciellt intressant om hur ni hittade 
hit:
Vi kollade på Hemnet och fastnade för 
läget och själva huset. Första gemen-
samma hemmet var i Snöstorp och 
sedan en lägenhet i Halmstad, men 
båda drömde om ett hus på landet.

Andreas kommer från byn Kambo 
utanför Hyltebruk och trivs med frihe-
ten på landet. Han är mycket intresse-
rad av idrott och förutom jobbet som 
bland annat idrottslärare jobbar han 
ganska mycket som fotbolls och hand-
bollsdomare. Blir det tid över så gillar 
han också att ta en runda på golfbanan 
i Rydö eller i Holm utanför Halmstad. 
Närmast väntar nu ett nytt jobb som 
lärare på Örnaskolans fritidshem. 

Frida kom till Byås med sina föräld-

rar när hon var 11 år. Hon tyckte det 
var skönt att komma ut på landet. Så 
småningom fick hon en egen häst och 
kände sig fri och ledig med att bo på 
landsbygden. Hennes pappa lät bygga 
ett stall där hon numera har två hästar 
och efter flytten till Nissaryd är det 
knappt två kilometer till föräldrahem-
met. Men hon skulle gärna ha ännu 
närmare till sina hästar och drömmer 
om att kunna bygga ett stall bakom 
deras nya hem. Frida har en anställ-
ning som lärare på Torups skolas fri-
tidshem när mammaledigheten är över 
och dessutom har hon en skönhets-
salong i Torup, så det är ingen risk att 

de nyblivna föräldrarna skall bli syss-
lolösa.

Sitt nya hem har de hållit på att 
rusta upp ända sedan de flyttade in, 
spacklat och målat så det är mycket 
ljust och hemtrevligt. Dessutom har 
pappa Tommy Andersson hjälpt dom 
att bygga en stor, isolerad och ljus altan 
som tillfört hemmet extra utrymme. 
Klart alldeles lagom till sonen Lud-
wigs ankomst. Nu närmast väntar de 
på grävmaskinen som skall förbereda 
för bygge av ett trädäck framför alta-
nen. Så nu får pappa Tommy damma 
av hammaren igen. 

Det nya hemmet på Nissaryd Gallagård

Familjen Andreas Andersson, Frida Wittzell och lille Ludwig
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Fortsätter på nästa sida.

A-traktorn - en nyckel till frihet för många ungdomar
Text och bild: Anna Roos

De senaste åren har antalet A-trak-
torer i vår bygd ökat. Fler killar och 
tjejer upplever tjusningen och friheten 
som fordonen ger. SOCKENBUDET 
har träffat några av alla våra A-trak-
torförare. Flera av dem har själva byggt 
om bilar till A-traktorer, själva eller 
med hjälp av någon förälder. Andra har 
köpt sina fordon men fått fixa till dem 
och satt sin egna personliga prägel på 
sina klenoder. Några av ungdomarna 
har namn på sina fordon medan andra 
nog hittade på namnet under inter-
vjun…

Varför vill ni köra A-traktor?
Det är fränt och coolt säger några, 

för att ha tak över huvudet och sitta 
skyddat från väder och djur säger 
andra. Bristen på kollektivtrafik är 
en stor anledning till att vilja ha ett 
fordon för att kunna ta sig själv till 
kompisar, fritidsaktiviteter och nöjen. 
Gemenskapen, både i A-traktorn och 
med andra som kör är en viktig anled-
ning till att vara ute och köra. Att köra 
A-traktor och meka med dem är en stor 
fritidsaktivitet i sig. Några av killarna 
vill lyfta fram att A-traktorn lockar till 
sig brudar… Hur resultatet av att lägga 
raggen blir får jag inte veta.

Saker som lyfts fram är att det är 
dyrt, både med drivmedel och inköp. 
En annan sak ungdomarna skulle vilja 
ändra är hastighetsbegränsningen på 
30 km/h. De tycker att de skulle kunna 
få köra i 45 km/h som man får göra 
med andra fordon som kräver samma 
körkortsbehörighet. 

Ungdomarna är stolta över sina 
A-traktorer och det är en mäktig syn 
när de drar iväg i karavan med hög 
musik i högtalarna. Jag skickar med 
förmaningstal om att inte spela hög 
musik och dåna på sena kvällar och 
nätter, köra försiktigt och vara rädda 
om varandra och sina medpassagerare/
medtrafikanter och de vilda djuren.

A-traktorer väcker många känslor 
hos vuxna. En del tycker att de stop-
par upp trafikrytmen, andra att de 
stör med hög musik och ytterligare 
andra att de kör för fort.  Rätt använda 
och med respekt för sin omgivning 
ger A-traktorerna våra ungdomar 
en nyckel till frihet, ett sätt att erövra 
och utforska världen och möjlighet att 
övningsköra och bli riktigt bra bilfö-
rare när de senare får ta körkort. 

Noah Hagström kör Töken - en 
BMV 530 D som han själv byggt 
hemma i verkstaden. Han tog sitt kör-
kort några dagar efter 15 årsdagen i 
januari. Som längst har han kört till 
Falkenberg, Halmstad och Tylösand. 
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Filip Johansson kör en Volvo 744 
som han kallar Efterlyst. Körkortet har 
han haft sedan maj 2019 och har som 
längst kört till Ljungby. 

Agnes Hagström kör Pärlan -  en 
kapad BMW E46. Körkortet har hon 
haft sedan december 2020 och som 
längst har hon kört till Drängsered.

Noomi Roos kör Blåbäret - Pixten 
-¬Båten (kärt barn har många namn). 
Körkortet har hon haft sedan novem-
ber 2020 och längsta turen har gått till 
Falkenberg. Blåbäret är en kapad 945.

Erik Bäckman kör en SAAB 95 som 
han byggt själv. Han är mest nöjd med 
utseendet på bilen. Körkortet blev klart 
i april 2021 och han har kört till Ulla-
red som längst.

Cajsa-Stina Bäckman kör en SAAB 
95 som hon byggt tillsammans med sin 
pappa. Hon tog sitt körkort i april 2021 
och har mest kört till kompisar i kom-
munen, som längst till Femsjö.

Carl Cederholm kör Finbilen- en 
Volvo V70 D5 som han byggt själv. Det 
är hans andra bil han byggt efter att ha 
sålt den första. Han planerar att bygga 
en ny till vintern. Carl har haft körkort 
sedan april 2020 och har som längst 
kört till Laholm.

Hugo Lundberg kör Civilaren – en 
Volvo V50 D.5 som han köpte som bil 
men låtit bygga om. Han har haft kör-
kort sedan december 2020 och har som 
längst kört till Båstad.

Alexander Kjeller kör Rådjursmag-
neten -  en BMW 320 D som vid inter-
vjun var på reparation efter närkontakt 
med en råbock. Bilen har han byggt 
om själv. Alexander har haft körkortet 
sedan oktober 2019 och har som längst 
kört till Varberg.

Fortsättning från föregående sida

Nu planerar vi för 
nummer 39 av 

SOCKENBUDET!

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

nummer av SOCKENBUDET behöver 
vi ditt material senast 15 oktober

Maila till sockenbudet@langaryd.nu
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Fortsätter på nästa sida.

Vårt hus i Landeryd
Text och bild: Iris Witte

Det sitter i väggarna är ett tvpro-
gram av svt som vi älskar. Det hand-
lar om att `ett gammalt hus är mycket 
mer än väggar och tak`. Vi anmälde 
oss till programmet för att vi ville veta 
mer om vem som har bott i huset och 
vad ladugården har använts till. Än så 
länge har vi inte kommit med i pro-
grammet. Men det går ju att hitta en 
del själv också när man börjar gräva 
i gamla dokument. Numera finns det 
mesta inskannad så att man även i pan-
demitider kan sitta hemma och forska 
i dokument av riksarkivet och lantmä-
teriet. Även studiecirklarnas `Torp och 
Gårdar` häften som lagts ut på nätet 
har varit till stor hjälp.

Augusti 1905 köpte August och 
hustru Ester Johansson en bit mark 
av gården Landeryds Söder. Redan 
i november samma år kan man se i 
kyrkböckerna att familjen Johansson 
från Källaregård flyttar in i Björkelund.  
August, Ester och barnen Erik 1 år och 
Torsten bara 10 dagar gammal. Det 
betyder att August har byggt huset på 
drygt tre månader! En förklaring till 
det är att han var stenhuggare, brobyg-
gare och även kyrkbyggare. Han har 
sparat många kvitton från bygget och 
gjort en lista över vad allt har kostat. 
Vi har fått kopior på dokumenten när 
vi köpte huset 2015. Han handlade till 
exempel hos Joh. Elmqvist, trävaru och 
spanmålsaffär i Landeryd. Han beta-
lade även en del arbetslön men har nog 

själv jobbat hårt också. Köpekontrak-
tet innehöll några intressanta villkor. 
Tomtens skog får ej huggas förutom 
där huset ska stå och för grönsaksland. 
Jag gissar att skogen bestod av björkar. 
Och så talas det om det en planerad 
skyttebana i väster, som då får använ-
das som utfartsväg. Det skulle vara 
intressant att veta mer om den skjutba-
nan, om den blev till?

Vi har då undrat över varför August 
och Ester Johansson lät bygga ett 
sådant stort hus i Landeryd.  Svaret hit-
tade vi i kyrkböckerna. Bara året efter 
att de byggt huset och flyttat in bodde 
här två familjer till med sammanlagt 
åtta barn. Papporna var arbetare och 
bokhållare. Tittar man i nästa kyrk-
bok är Björkelunds sida en enda röra 
med inflyttningar och utflyttningar. 
De hade många hyresgäster med yrken 
som butiksbiträde, lokeldare, sömmer-
ska och skräddare. Familjen Johansson 
hakade nog helt enkelt på det växande 
bostadsbehovet i stationssamhället 
Landeryd som i 1906 blev järnvägsknut 
för Västra Centralbanan och sträckan 
Halmstad-Nässjö. Johanssons flyttade 
dock från Björkelund till en jordbruks-
fastighet i Prippebo redan 1910. Vem 
som ägde huset mellan 1910 och 1926 
är oklart.

1926 blev en Viktor Johansson, åter-
vändare från USA ägare till Björkelund. 
Han gifte sig 1928 med Karin Anders-
son, hushållerska från Björnaryd. Hon 

var 32 år gammal när hon gifte sig och 
han var 54. Det är denna Karin som 
folket i byn kommer ihåg som den 
gamla tanten som bodde i Björkelund. 
Hon tog hand om ett krigsbarn från 
Finland, Lauri. Men mycket mer vet vi 
inte. När dog hon? Var begravdes hon? 
Vi har hittat August som byggde huset 
på kyrkogården här i Landeryd. Lite 
förvirrande var att han ligger i graven 
med hustru Ester, som plötsligt var 
född 1891 och således blev 13 år yngre. 
Men sen visade det sig att Ester dog när 
de bodde i Prippebo. Sen gifte August 
om sig med en till Ester, som var piga 
på gården. De fick inga fler barn. De 
flyttade tillbaka till Källaregård där de 
tog över familjegården. På Landeryds 
kyrkogård finns även sonen Torsten 
som bodde kvar i Landeryd. Det känns 
lite som släkt för att vi bor i hemmet 
som de skapade.

Arkiven kan bara hjälpa oss fram 
till 1949 för senare arkiv är inte till-
gängliga ännu. Så för tiden 1949 till att 
Landeryds GOIF köpte Björkelund är 
vi beroende av minnen. Tyvärr har ju 
pandemiåren gjort att vi inte har träffat 
så många äldre människor som minns 
om Björkelund. Vi ser framemot slutet 
på pandemin av många orsaker, men 
en av dem är att vi så gärna vill veta 
mer om huset. Vem bodde här efter 
Karin? Vad hände med Lauri? Vi är 
även nyfikna på sånt som inte går att 
hitta i arkiv: hur levde familjen Johans-
son här för mer än hundra år sedan? 

De fina kakelugnarna som August 
köpte finns kvar.

Huset Björkelund i Landeryd i vacker vinterskrud
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Fortsättning från föregående sida

Fanns ladugården då? Hade de dräng 
och piga? Vad har det funnits för djur 
i ladugården? När fick huset badrum 
och kök? I ladugården finns de gamla 
utedassen kvar och vi har hört att man 
kunde köpa en badpolett på stationen 
för att sedan bada i lokstallarna. Det 
måste nog ha varit husets närmaste 
badhus. Det är intressant att släkt-
forska, men minst lika intressant att 
husforska har vi upptäckt! Det är nog 
därför `Det sitter i väggarna` är ett så 
populärt program. Det verkar som att 
vi inte får medverka men vi ska nog 
reda ut frågorna lokalt!

Fridolfs stora gran
Text: Bertil Larsson Bild: Uno Lönnberg och Anna Kjeller

På Gröna Lund i Helghult bodde 
Hilma och Fridolf Petersson. Bara 
någon meter från uthuset, en mindre 
ladugård, hade en gran fått växa fritt 
med ett stort grenverk. En dag slog 
blixten ned i granen. Så Fridolf ville ha 
hjälp med att ta ner granen. Det blev 
Verner Poulsen som fick i uppdrag 
att fälla den, detta var den 21/7 1961. 
 
Som framgår av bilderna användes 
inte huggarhjälmar på den tiden. I 
min dagboken från 1961 går att läsa att 
trädet innehöll 7 m3 och rotstocken på 
lasset 64 kdf3.

Fritiof var en skicklig stenarbetare. 
Han var med och byggde den sten-
välvda bron över Österån i Helghult 
i början av 1920-talet. Han avled 23 
september 1961, två månader efter att 
granen fälldes.

Nästa ägare till Gröna Lund blev 
Mona och Svante Nilsson, därefter 
Jill Alexén. Nu bor Emma och Viktor 
Emanuelsson med sina barn på gården. 

Från vänster ser vi Fingal Danielsson, Hilma Petersson, Verner Poulsen, Fridolf 
Petersson, Stig Arlid och Gunnar Magnusson. Den lille grabben är Erik Poulsen 
(7år) med egen yxa i händerna.

På rotstocken ser vi Bertil Larsson och 
Verner Poulsen.

Bron över Österån

Sida från kyrkboken 1920-1930
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Yttre renovering av Långaryds kyrka
Text och bild: Birger Borg

Ni som under våren och somma-
ren har passerat eller besökt Långa-
ryds kyrka, har säkert sett att kyrkan 
har haft en blå slöja på sig. En del har 
säkert undrat vad som händer där på 
ställningarna under slöjan.

Jo, kyrkan får en yttre renovering. 
Först med tvättning, putslagning och 
sedan målning. Förhoppningsvis skall 
den röda påväxten på tornet vara ett 
minne blott många år framåt.

Även alla träytor på kyrkan målas 
fönster, dörrar samt träkonstruktio-
nerna på tornet.

Några jobb har tillkommit som är 
bra att passa på att göra när det finns 
byggställningar på plats.

Korset längst upp på tornet har 
under många år suttit lite snett. När vi 
nu kunde komma upp och inspektera 
visade det sig att det var korsets infäst-
ning i tornet som var rötskadat.

Korset har nu blivit renoverat och 
lite ombyggt samt återmonterat.

Samtidigt passades det på att byta all 
kopparplåt på lanternintaket, det kop-
partaket som är precis under korset.

Ballustradräcket längst ner på lan-
terninen kröns i varje hörn av svarvade 
ekstolpar, dessa byttes om jag kommer 
ihåg rätt 2007, men det konstaterades 
att nu var det dags igen.

Denna gången skall de få plåthuvar 
på toppen för att de förhoppningsvis 
skall hålla längre än de förra.

Det upptäcktes också många skador 
på åskledarlinan, dessa skador uppkom 
troligtvis vid ett kraftigt blixtnedslag 
i kyrkan 2019, så en ny åskledarlina 
monteras också.

Det har upptäckts under arbetet att 
koppartaket på skeppet har fått många 
små sprickor under årens lopp, och 
därför också behöver bytas.

Men det är ett jobb som får vänta 
något år då det krävs en projektering, 
finnansering och tillstånd.

När kyrkan är färdigrenoverad 
kommer den åter att dagligen vara 
öppen för besökare, då är ni välkomna 
till en vit och skinande kyrka.
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BERTIL MINNS
Text: Bertil Holmén   Bild: Från Leif Ekelund

Bland mina minnen från andra 
världskriget minns jag väl berättel-
serna om spärrballongerna   som skulle 
skydda London från tyska lågflygande 
bombplan. De fästes med långa vajrar. 
Det hände att de slet sig. En gång var 
det en sådan spärrballong som slitit 
sig och av vinden råkade den en natt 
komma här över, släpande sin långa 
vajer efter sig. Den rev ner alla elek-
triska ledningstrådar vid sin framfart. 
Farten var väl inte högre än att de på 
något annat ställe lyckades få fatt i 
vajern och band fast den vid ett träd. 
De lyckades sedan fira ner själva bal-
longen och kunde ta till vara det fina 
sidentyget som den var tillverkad av.

Årets mottagare av Åhréns hembygdsstipendium
Text: Tina Tolevska / Magdalena Öhlander Bilder: Privat

Regina Burton och Maria Schulz 
Wigelsbo tog emot Åhrens Hembygds-
stipendium 2020 i Jansbergs hem-
bygdspark vid Långaryds Hembygds-
förenings årsmöten.

Motiveringar:
Regina - För en enastående satsning 

på musikverksamheten i Långaryd och 
Landeryd. En organist extraordinaire - 
sann glädjespridare i vår bygd.

Mia - För förmågan att vara en riktig 
idéspruta och levande gestalta allt från 
bibeltexter till profiler ur Långaryds 
sockens historia. Världens bästa Mia - 
vår bygds själakrigare.

När Lilly och jag hade varit och 
hämtat SOCKENBUDET n:r 37 från 
tryckeriet i Varberg stannade vi till vid 
vår uppfartsväg. Där träffade vi gran-
nen Ulla Blomkvist och hennes barn-
barn Vilde och Lovis. Ulla och pojkarna 
hade precis varit med om att lägga ut 
ett grankors på vägen. Det är en sed vi 
har här i Nissaryd när någon granne 
dött och likbilen skall köra genom byn 

på väg till begravning i Långaryd.
Ulla fick då ett SOCKENBUD och 

pojkarna ett. Pojkarna satte sig sedan 
att läsa det och var därmed de första 
som läste det nya SOCKENBUDET.
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Hemvändaren som inspireras av svensk kultur i Långaryd
Text och bild: Yvonne ”Svea” Gossner (född Nilsson), ägare av Learn Swedish Culture

Om någon hade frågat mig för 10 år 
sedan om man kunde försörja sig på 
att driva ett bolag om svensk kultur, så 
hade jag nog trott det var ett skämt som 
snabbt krävde ett negativt svar. För tre 
år sedan startade jag dock mitt bolag 
Learn Swedish Culture AB med hopp 
om att någon skulle finna min affärsidé 
lika bra som naiva jag. 

Med lite nybörjartur trodde IKEA 
i Älmhult på min affärsidé. Snabbt 
skrev jag kontrakt med världens största 
möbelföretag som behövde hjälp med 
att få sina experter och anställda från 
andra länder att förstå sig på den 
svenska kulturen. Svensk kultur till-
sammans med den japanska kulturen 
är de två mest extrema kulturerna i 
världen (enligt World Values Survey 
7, 2020). Mot bakgrund av det fyller 
mitt företag och den expertis jag kan 
erbjuda verkligen en viktig funktion, 
om det t.ex. kan få utländska med-
arbetare att trivas bättre i vårt land 
och välja att stanna tiden ut med sina 
kontrakt. För oss svenskar är det helt 
naturligt att inte prata i hissen med 
en främling, att inte ta sista kakan på 
kakfatet men att ta av sig skorna när 
man besöker någons hem. Utomlands 
är det inte alls så. Jag såg helt enkelt 
en vinning i att förmedla den kun-
skap jag besitter som svensk och de 
erfarenheter jag samlat på mig genom 
universitetsstudier, utlandsvistelser 
samt arbete på Malmö universitet. Min 
uppväxt i en svensk miljö på en gård 
i Håknaryd (Långaryd) med en tysk 

mamma och en svensk pappa har defi-
nitivt varit till stor fördel i mitt arbete 
att jobba med kulturskillnader. Det är 
också i Håknaryd jag får uppleva det 
typiskt “svenska” som att plocka svamp 
i skogen eller att vara gäst på älgjakten. 
Det typiskt svenska kan vara svårare 
att definiera i Limhamn i Skåne där 
mitt nuvarande boende är tillsammans 
med maken och två döttrar och där det 
tydligt märks att Skåne en gång i tiden 
har tillhört Danmark. Med tusentals 
följare från hela världen på Instagram 
med namnet “Svea” har jag verkligen 
försökt att sätta Långaryd på kartan. 
Det är också i Långaryd jag har tränat 
för En Svensk Klassiker - Vasaloppet 
90 km & Vansbrosimningen 3000 m 
är avklarat i år - där snön varit djupare 
och sjöarna fler att simma i än i Lim-
hamn. Lite roligt i sammanhanget är 
att i somras träningsimmade jag med 
min tidigare klasskamrat Anna Roos-
fantastisk upplevelse som enbart går 
att finna på landet. Likaså finns det 
inga bättre löprundor än i skogarna i 
Håknaryd vilket kommer bli perfekt 
träning inför kommande Lidingölopp 
och Vätternrundan som slutkläm på 
min Svenska Klassiker-utmaning. Att 
växa upp i Långaryd med skogsägare 
till pappa, orgelbyggare som granne 
och stora företag runt knuten som 
AJ produkter eller Skeppshultcykeln, 
har jag i efterhand förstått har varit 
en stor inspiration. Gymnasietiden i 
Gislaved bidrog definitivt också med 
mersmak för just företagsandan som 
finns i trakten kopplat med den erfa-
renhet av gnosjöandan jag fick på tidi-

gare sommarjobb. Dock var tiden som 
företagare mindre lustfyllt när Covid-
19 förlamade nästan hela världen i 
början av förra året. Trots rädslan för 
digitala föreläsningar från hemmakon-
toret i Limhamn fick den övervinnas 
på något sätt. Numera sker det mesta 
av mitt arbete digitalt och istället för 
en ensidig presentation vid datorn så 
försöker jag göra mina föredrag oför-
glömliga med roliga inslag, trots att det 
hela sker online. Jag dansar till “Swe-
dish House Mafia” iförd min Sverige-
klänning vilket får deltagarna att vakna 
upp bakom datorskärmen när svensk 
kultur ska förmedlas. Mina regel-
bundna krönikor sedan flera år tillbaka 
i den svenskkanadensiska tidningen 
Swedish Press (som funnits sedan 
1929) med fokus på svensk kultur, gör 
det även möjligt för mig att hålla mig 
ajour i hur man ser på Sverige i utlan-
det. Utöver mina andra uppdrag har 
jag även den stora äran att få vara vice 
ordförande i SWEA Malmö som är en 
del av SWEA International - ett globalt 
nätverk och en mötesplats för svensk-
talande kvinnor som bor eller har bott 
utomlands. Till hösten börjar mitt 
hittills viktigaste arbete med svensk 
kultur då jag hade turen att vinna ett 
stipendium där 600 företag sökte om 
bästa företagsidén. Att förvalta stipen-
diet från Sten K Johnsons stiftelse på 
rätt sätt genom att möta olika kulturer 
i Skåne och förmedla svensk kultur 
är oerhört viktigt. Att vi i Sverige får 
skolmat, dricker mjölk i skolan och att 
barn duschar ihop på gymnastiken är 
väldigt annorlunda mot många andra 
kulturer och viktigt att förmedla och 
diskutera med nyanlända. Vi kan inte 
skylla på invandrare att de inte gör som 
vi, om vi inte förklarar för dem vad 
svensk kultur är och vad vi förväntar 
oss. I Sverige är inget omöjligt om man 
har en dröm. Om jag kan försörja mig 
på svensk kultur så kan vem som helst 
starta ett företag-bara man hittar något 
man brinner för. Sedan är det förstås 
en stor fördel så klart om man kommer 
från Långaryd... 

Följ gärna min Instagram: learnswe-
dishculture
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Viltmåls-SM 2021 på Skärshults skjutbana
Text: Patrik Wilhelmsson Bild: Patrik Wilhelmsson och Anna Roos

Under helgen 6-8 augusti möttes 
Sveriges viltmålsskyttar för att göra 
upp om SM-medaljerna 2021 på 50 
och 80 m. Skärshults skjutbana och 
Hylte sportskyttar visade sig från sin 
bästa sida. De två inledande tävlings-
dagarna bjöd på bra väder men under 
söndagen drog ett rejält åskoväder in 
över skjutbanan. Det hindrade dock 
inte skyttarna från att slutföra tävling-
arna. Många skyttar valde att stanna 
hemma på grund av corona-situatio-
nen. På plats var landslagsskyttarna 
med de nu regerande världsmästare 
Emil Martinsson och Jesper Nyberg. 
Hylteskyttarna samlade medaljer i alla 
klasser.

Under SM-helgen avgjordes
- Enkel kulkombination
- Dubbel kulkombination
- Viltmål 50 meter regelbundna lopp
- Viltmål 80 meter enkel skott
- Viltmål 50 meter blandade lopp
- Viltmål 80 meter dubbelskott

Grenarna på 50 meter är två av de 
internationella grenarna som kommer 
att skjutas på EM och VM i Frankrike i 
september och oktober.

Jesper Nyberg tog under helgen 
hem tre guld och tre silver. Segrarna 
kom i grenarna enkel kulkombination, 
80 m enkel och 50 m blandade lopp. 
Silvermedaljerna kneps i dubbelkom-
binationen, 50 m regelbundet och 80 
meter dubbelskott. Den sista medaljen 
bärgades efter särskjutning mot Emil 
Martinsson från Osby.

Hylte-skytten Oskar Eliasson tog 
guld i båda de grenar som han ställde 
upp i. Segrar för Oskar i grenarna vilt-
mål 50 meter regelbundna lopp och 
viltmål 50 meter blandade lopp. 

Tävlingarna gick tack vare ny teknik 
att följa via dataskärmar i klubbstugan 
så ingen behövde bli blöt. Jämt och 
spännande med särskjutning på sista 
tävlingen. Grattis till alla medaljörer. 
Lycka till med kommande tävlingar 
både nationellt och internationellt! 
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Fortsätter på nästa sida.

Skärkehylte skolor
Text: BIrgitta Holmén Bilder: Ur familjealbumet

Om hur skolorna i Långaryd till-
kom och utvecklades har Eije Nygren 
berättat i Glimtar ur Långaryds his-
toria del 3 sid. 343 – 353. Där kan 
man läsa om utvecklingen allt ifrån 
skolstadgan 1842 och fram genom 
åren. I början var det läraren som 
flyttade mellan skolrotarna och läs-
ningen genomfördes i olika gårdar. 
Så beslutades att uppföra skolbyggna-
der i Långaryds kyrkby, Skärkehylte, 
Kråxås och Kråxhult. Senare tillkom 
skolor i Landeryd, Segelsbo, Boarp, 
Elmeliden och Rydöbruk. Kråxhults 
skolhus flyttades senare till Kongsveka 
och Kråxås flyttades till Yttersjöholm

Skärkehylte första skola startade 
1867. Skolan hade en stor skolsal, kapp-
rum och lärarbostad för tjänstgörande 
lärare. Man läste två månader på våren 
och två månader på hösten med repe-
tionsförhör varannan lördag fram till 
1907 och läraren ambulerade mellan 
Skärkehylte och Kyrkbyns skola. Kyrk-
byns skola brann ner c:a 1890 och då 
flyttades den verksamheten till Nyby. 

Troligen blev det allt för många 
barn och trångt i skolan. En elev från 
den tiden, John Lindvall f. 1880 i Lind-
hult, har berättat att under 1880-talet 
och kanske ända fram tills storskolan 
byggdes, inhystes de lägsta klasserna i 
”Stampa Johannes” stuga. Den låg vid 
Skärkån på samma sida om vägen som 
skolan. Stugan hade varit bostad för 

den som skötte vadmalsstampen som 
förr låg där vid ån. Stugan brann ner 
och då flyttades barnen och deras läs-
ning till en ”huggebod” (snickarbod) 
på en av gårdarna i Skärkehylte by.

År 1900 byggdes ”Storskolan” för 
klasserna 3 – 6 och den gamla skolan 
blev ”småskola” för klasserna 1 – 2. 
Troligen i början av 1940- talet gjordes 
en del av småskolans lärarbostad om 
till träslöjdsal för storskolan och c:a 
1947 byggdes återstoden av bostaden 
om till matsal och kök som betjänade 
båda skolorna. Margit Pettersson i S. 
Ekeryd anställdes som ”mattant”. Små-
skolans verksamhet lades ner 1950 och 
klasserna 1 - 2 överfördes till Hylte-
bruks skola.

   Storskolan hade en stor skolsal, 
ett ganska rymligt kapprum och lärar-
bostad. Den renoverades 1949-50 då 
man grävde ut under byggnaden och 
där inrättade bastu och vattentoaletter. 
Fram tills dess var det ”torrdass” i en 
uthuslänga som gällde och som även 
inrymde vedbod och förråd. Lärarbo-
staden i storskolan renoverades 1947.

1962 drogs även Skärkehylte stor-
skola in och barnen överfördes till Hyl-
tebruks skola.

Vad blev det då av skolorna 
efter nedläggningarna?

Den anrika småskolan såldes till 
Hylte Hantverksförening för att använ-
das till föreningslokal, men de fann 

strax efter en ny lokal på Allègatan i 
samhället. Så småningom köptes båda 
skolorna av Bröderna Winterqvist fast-
ighetsbolag. I storskolans lärarbostad 
flyttade Sören och hans fru Sonja in. 
Småskolan blev kontor och tillverk-
ningslokal som sedan byggdes till. Där 
utvecklade Sören och brodern Stigert 
sin firma och har i huvudsak tillverkat 
vägmärken och väggrindar.

För c:a 15 år sedan såldes verksam-
heten till Hyltebruks skylt AB. Verk-
stadslokalerna ägs fortfarande av Brö-
derna Winterqvist fastighetsbolag och 
Storskolan ägs och bebos av Sörens fru 
Sonja.

Lärare och lärarinnor i 
Skärkehylte

Inom hela socknen ambulerade lära-
ren mellan de olika skolrotarna 1847 – 
1867 och undervisningen bedrevs på 
olika gårdar inom respektive skolrote. 
Förste examinerade läraren i Långa-
ryds socken var Carl Jönsson Ljung-
gren f. 11 mars 1822 i Qvarnagård. Han 
arbetade som dräng i Boarp Hallagård 
innan han reste till seminariet i Växiö 
och examinerades 1847. Lön: 100 riks-
daler om året samt kofoder.

1867 anställdes fler lärare och från 
detta år ambulerade en lärare mellan 
Skärkehylte och Långaryd (efter bran-
den 1890 Nyby) 

1867 – 1869 Gustaf Jonsson. Flyt-
tade till Göteborg.

De båda skolorna i Skärkehylte ca år 1950
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Fortsättning från föregående sida

1869 – 1878 Nils Johan Frizell f. 
1835. Flyttade till Kalf i Elfsborgs län. 

1878 – 1880 Alfred Karlberg f. 1852 
i Boarp. Flyttade till Lidhult.

c:a 1885 - ? Ida Johansdotter f. 1865 i 
Mosshult fl. 1886 till Lunnagärde.

1881 – 1895 Rosalie Ingeborg Ster-
neman f. 1849. Gift med organist 
Andrèn i Torup.

1896 – 1900 Anna Vilhelmina Euge-
nia Frans f. 1857 i Ingatorp. Flyttade till 
Kärda. Skriven här.

1899 – 1901 Hildur Teresia Leyon 
f.1880 i Åsled Skaraborgs län. Flyttade 
till Tiarp. Skriven här

Storskolan byggs c:a 1900. Småskol-
lärarinnan undervisade i gamla skolan, 
Folkskolläraren i den nya skolan. 
Småskolans tomt avstyckas och kallas 
Strömslund.

1901 – 1903  Småsk. Jenny Svensson 
f. 1880 i Näsum. Fl. till Jemshög 1903. 
Skriven här.

1909 – 1913  Småsk. Inga Helga 
Ljunggren f. 1884. Skriven här. Flyt-
tade till Segelsbo skola.

1913 - 1914  Småsk. Signe Charlott 
Gylander ? (svårläst) f. 1889 i Breda-
ryd. Fl. till Snöstorp.

1914 – 1920 Småsk. Okänd.
1920 – 1941 Småsk. Amanda Karo-

lina Andersson f. 1885 i Reftele. Kallad 
”Kycklingahönan”, då hon var så mån 
om sina elever. Gifte sig 1941.

Härefter är ingen skriven i Småsko-
lans lärarbostad

1941 – 1944 Småsk.Okänd 
1945 – 1949 Småsk. Edla Johansson 

f. 1905 i Uddevalla, bosatt i Elmeliden. 
Tjänstgjorde sedan som lärare i Hylte-

bruks skola.
1949 – 1950 Småsk. Kerstin Tonvik 

g. Claesson. Kom från Timrå vid 
Sundsvall. Fl. till Hyltebruk.

1950 drogs småskolan i Skärkehylte 
in och barnen överfördes till Hylte-
bruks skola.

Folkskollärare i Storskolan
1901 – 1942 (+ en tid omkring 1944) 

Tyra Eriksson f. 1881 i Karl Johans förs. 
Göteborg, inspektorsdotter, flyttade 
till Ljungkullen Örnabeckshult 1935, 
sedan vidare till Torup 1946.

Våren 1942 Ingemar Helge Ekdal f. 
1916 i Vallsjö. Flyttade till Vallsjö.

1942 – 1961 Karl Sixten Steimetz f. 
1906 i Domkyrkoförs. Linköping. Kom 
från Gunnarp

I lärarbostaden bodde också famil-
jen, hustrun Seidi Inga Maria f. Ledel 
1910 i Långaryd. Hon arbetade som 
slöjdlärare i textil på skolan. Döttrar: 
Seidi Eva Kristina f. 1937 i Varberg. 
Dotter: Karin Britta Gunilla f. 1943 i 
Långaryd.

Sixten Steinmetz var utkallad i 
beredskap en tid under andra världs-
kriget. Troligen vikarierade Tyra Eriks-
son för honom under den tiden.

Siste lärare på skolan var Leif Jöns-
son.

1962 drogs Storskolan in och barnen 
överfördes till Hyltebruks skola.

Fortsättning med minnesbilder 
följer i nästa nummer av SOCKENBU-
DET

Från v.: Berit Wingård, Gertrud Spjuth, Bodil Johansson, Gunvor Karlsson, Lucian 
Gunnel Falk, Britt Bogren, Birgitta Tiger, Britta Steinmetz, Mona Svensson, Nils-
Åke Karlsson. Staffan stalledräng = Boris Johansson.

Från v. främre raden: Harry Johansson, Nils-Åke Karlsson, Evald Johansson, Gösta 
Johansson, Bodil Johansson, Birgitta Tiger.
Bakre raden: Siv Bogren, läraren Sixten Steinmetz, Britt Bogren, Ing-Britt Eriksson, 
Karl-Johan Johansson, Folke Kamstedt, Runo Tiger, Gert Jakobsson, Sivan Nykvist, 
Barbro Johansson, Gunnel Falk, Gunvor Karlsson, Boris Johansson, Hans Carselid, 
Gert Johansson, Leif Carselid.
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Brevväxling mellan generationer
Text: Klass 1 Landeryds skola och Astrid i Boarp

I förra numret av Sockenbudet pre-
senterade vi några av alla de brevväx-
lingar som ägt rum mellan 94-årige 
Astrid i Boarp och klass 1 i Landeryds 
skola. I detta nummer presenterar vi 
ytterligare några exempel.

Sanjin
Hade ni bil eller hur åkte ni? Sanjin

Hej Sanjin!
Jag heter Astrid och är snart 94 år 
gammal, så det är mycket länge sedan 
jag gick i skolan.
Min skoltid tänker jag ofta på och gläds 
åt dessa minnen.
Vi hade ingen bil på den tiden, inte 
heller någon cykel, så vi fick gå till 
skolan tre dagar i veckan. 
Det fanns bara en lärare som undervi-
sade i alla årskurserna.
Måndag, onsdag och fredag gick de 
äldre barnen. Tisdag, torsdag och 
lördag gick småskolan. På den tiden 
gick vi i skola på lördagen också.

Hälsningar
Astrid

Diana
Vad är största skillnaden från när du 
var liten mot nu? Diana

Hej Diana!
Lite svårt att säga vad största skillna-
den mellan förr och nu är, men det är 
många skillnader på olika områden.
Det är stor skillnad på hur vi bor. Nu 
har vi så många bekvämligheter som vi 
inte alls hade förr.
Nu har vi elspis, förr hade vi en spis 
vi eldade med ved som ofta osade och 
rök. Då var det svårt att baka och få rätt 
temperatur i ugnen. I min första spis 
hade vi inte ens en klocka som visade 
temperaturen.
Vi har så många hjälpmedel nu för att 
underlätta vårt köksarbete.

Hälsningar 
Astrid

Vill du berätta om ett speciellt 
minne?

Hej Ammi och alla skolbarnen. 
Jag har minne som ligger mej varmt 
om hjärtat. De är från barnaåren och 
vid en tid som är lätt att komma ihåg: 
Julen!

Förväntan var alltid stor ju när-
mare julen vi kom. Då skulle vi åka till 
Farmor, som bodde några mil bort. Vi 
åkte släde hela denna långa väg. Tidigt 
på morgonen lade mamma tegelsten på 
spisen som skulle värmas för att sedan 
läggas vid våra fötter så vi inte skulle 
frysa. Vi barn packades in i baksätet på 
släden nära varandra. När pappa sen 
kom med hästen, spände den vid skak-
larna, ja då var det jul. Sedan hängde 
han bjällerkrans runt hästens hals som 
spelade hela vägen. Varje jul hör jag: 
Bjällerklang, Bjällerklang.

Farmor hälsade oss varmt välkomna 
på förstutrappan och vi fick återigen 
träffa kusiner och andra släktingar som 
vi kanske inte träffat sen förra julen. 
Snabbt fylldes huset och glädjen stod 
högt i tak. Efter maten blev det dans 
kring granen. Det var ett sådant hus 
man kunde dansa runt om. Min far-
bror Oscar tog plats vid sitt skrivbord 
och slog takten. Det tyckte jag var så 
roligt. 

Dagen var snart till ända och vi 
skulle åka hem i den mörka kväl-
len. Hästen fördes ut ur sitt stall och 
vi åkte tryggt hem igen. Vi barn sov 
gott under våra varma fårskinnspälsar. 
Tack Farmor.

Hälsningar 
Astrid
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- Om du inte hade varit tjudrad, 
när du var liten, hade du inte stått här 
idag. De orden sa en äldre man till 
Hugo, när han träffade honom senare 
i livet.

Ja, Hugo var tjudrad ute, när han 
var liten. Han växte upp på Broby 
vid nissakanten. Det var inte lätt för 
mamma Helga att ha ögonen på en 
liten pojke, samtidigt som hon hade 
kakor i ugnen. Kakorna var ju deras 
levebröd. Som för så många andra 
människor kom tillfälligheter, som 
man inte kan råda över, att prägla 
Hugos tillvaro.

”Julastormen” 1902 blev upprinnel-
sen till hans liv. När skogen som blåst 
ner skulle röjas upp, kom Axel Eklund 
från Byarum och skulle hjälpa till. Han 
var då en ung skogvaktare. På Broby 
fanns Helga, och de blev snart ett par. 
Efter att skogen var uppröjd, skulle 
Axel ha ett nytt arbete och det blev i 
Bäckefors i Dalsland. Axel och Helga 
gifte sig 1906 och Helga flyttade med 
Axel till Dalsland. 1907 kom Hugo. 
Tyvärr råkade Axel skada sig. Det blev 
ett sår, som inte läkte och han kunde 
inte ha kvar sin plats.

Tillbaka till Långaryd
1908 flyttade familjen från Dalsland 

och till Olga, Helgas mamma, som 
drev kafé på Broby i Långaryd.

Det blev en mycket besvärlig tid. 
Sjukersättning och barnbidrag var ju 

inget man kunde räkna med. Helga 
började hjälpa Olga att baka och de fick 
leva av vad kaféet kunde ge. På hösten 
1908 dog Axel. Hela Hugos familj var 
nu han, mamma Helga och mormor 
Olga. Hans två morbröder och kusiner 
fanns i Amerika. Hans släkt på pap-
pans sida fanns i Byarum. På grund av 
avståndet kunde han inte träffa dem så 
ofta. 

Hugo höll till på Mårtenssons 
gård, när han växte upp. När han blev 
gammal nog började han på Segerstads 
lantbruksskola. Efter avslutad kurs, fick 
han plats på en gård i Kållerstad. Där 
fann han och Edla Bäckman varandra.

Att köpa gården på Nyby hade Hugo 
nog funderat på, men det kanske inte 
var så lätt på en dränglön, och att sätta 
sig i stora skulder var han alltid rädd 
för. När gården skulle säljas 1935 blev 
det emellertid tillfälle för honom att 
köpa den. Den hade då varit bortar-
renderad i tio år.

Han brukade gården på gammalt 
sätt.  Maskiner var inget som låg för 
honom. Tekniska talanger hade han 
inte. Han trivdes med sina två hästar. 
Skogen skötte han på ett sätt, som idag 
förespråkas. Han trodde på blandskog 
och inte bara en sorts träd.

Trogen kyrkobesökare
Hugo höll på traditioner. Han var 

en trogen kyrkobesökare och var en tid 
även kyrkvärd. Nya ritualer hade han 
svårt att känna igen sig i. Man kände 
lätt igen honom, för såg man en svart 
hatt var det säkert Hugo, som fanns 
under den. Han var också noga med att 
fira högtider. Allt som hörde julen till 
var viktigt, och jag tror inte han mis-

sade någon julotta.
Även den som hade födelsedag och 

namnsdag skulle uppmärksammas.
Att läsa var, ända sedan han var 

liten, ett stort intresse. Han konsume-
rade både tidningar och böcker. När 
han hade en ledig stund, var det att läsa 
som gällde.

Även när han på slutet av sitt liv var 
på Höstro, och så länge ögonen klarade 
det, läste han. Här hade han ett upp-
drag, som betydde mycket för honom. 
Tidigt varje morgon när Värnamo 
Nyheter delades ut, gick han in till sin 
granne Artur med tidningen och läste 
nyheterna för honom. Artur var blind 
och Hugo blev något av hans ögon utåt.

En värld i förändring
Hugo hade sett Nyby utvecklas och 

avvecklas. Från tre livsmedelsaffärer 
till ingen. Från tre bensinmackar till 
ingen. Säkert skulle han ha varit nöjd, 
om han kunnat se vad som händer 
i både Nyby och Nyarp idag. Unga 
människor tar över och gårdar och hus 
får leva vidare. Han var alltid noga med 
att den, som ville flytta till Nyby, skulle 
få köpa en tomt av honom. Hur skulle 
byn annars kunna befolkas?

Han dog i april 1997 nästan 90 år 
gammal. Han tyckte att hans genera-
tion hade fått se och uppleva många 
nya uppfinningar och hur samhället 
hade förändrats. Han brukade säga:

-Ingen annan generation får upp-
leva så många förändringar som min.

PERSONER VI MINNS 
Hugo Eklund
Text: Anna-Greta Paulin Foto: Från familjealbumen

Hugo ca 3 år vid Nissan

Hugo tillsammans med sina två hästar





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.



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

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

Följ oss gärna på Instagram: @peterssonochstromshandelsbod
Öppet: Ons - Fre 13-18. Lör 11-14

 
Handelsbod

PeterSson & ström

Varmt 
välkomna 
till vår 
nya butik 
på: 
torget 10, 
unnaryd

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



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

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



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!



SOCKENBUDET - Sponsorer
SALONG DUO

SÖDRA HESTRA SPARBANK
ESON COMFORT
ESSKÅ METALL

BYGG JOHAN

Runemyrs Alltjänst AB, vi finns där för dig.
Vi utför: 

Tak och Fasadtvätt, målningsarbeten,  
gravstenssäkring, trädgårdsarbete 

och mycket mer.
Ring oss, vi fixar det mesta!

Hej alla jägare!
Lite info inför jaktsäsongen 2021/2022 

 
Hos oss kan du lämna in ditt fällda vilt året runt. 
Vi tar emot dovhjort, kronhjort, rådjur, vildsvin 

och älg. 

Djuret ska lämnas in med päls och sotat. Djur 
som du vill sälja ska ha alla de röda organen i en 
påse med djuret. Hjärta, lungor, lever, mjälte och 

njurar. Det gäller inte för eget återtag. 

Priserna du ser nedan gäller för urtagna och 
flådda djur efter att alla skottskador är bortskur-
na. Vid ryggskjutet djur räknas 50% bort och 25% 

i bakdelen av slaktvikten 
 

Priser vid inlämning försäljning 
Älg - 50kr/kg 

Dovhjort - 45kr/kg 
Kronhjort – 45kr/kg 

Vildsvin 15-60kg - 30kr/kg 
Rådjur - 40kr/kg 

 
Kassation pga slarv, för lång tid innan urtagning 
kan surjäsning ske, mycket maginnehåll i djur-

kroppen, dåligt rengjord osv 
 

Älg 1000 kr
Hjort 700 kr 

Vildsvin 500 kr
Rådjur 300 kr 

 
Med hopp om en lyckad jaktsäsong! 

Jonas, Michael, Rasmus, Sofie och Caroline

För öppettider följ oss på Facebook
Telefon 073-507 79 82
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Präster
komminister i Långaryd samt tillförordnad kyrkoherde
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

kyrkomusiker i Unnaryd
Camilla Ruud Sääf                                                            0371-601 42
e-post: camilla.ruud@svenskakyrkan.se

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

Vaktmästare
fastighetsansvarig
Olivia Roman                                                 0345–197 35
e-post: olivia.roman@svenskakyrkan.se

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

arbetsledande vaktmästare
Göran Andersson                                                    0345-197 50
e-post: goran.b.andersson@svenskakyrkan.se

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

KontaKtuppGifter

Pastorsexpeditionen i Hyltebruk
Kyrkogatan 1, 314 31 Hyltebruk, telefon: 0345–197 40
e-post: hyltebruks.pastorat@svenskakyrkan.se
postadress: Box 4, 314 21 Hyltebruk
fakturaadress: Hyltebruks pastorat, Fack 77801652, Box 
15018, 750 15 Uppsala
hemsida: svenskakyrkan.se/hyltebruk

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

Behöver du hjälp att ta dig till kyrkans gudstjänster eller övriga 
verksamheter? Hör av dig så ska vi försöka hjälpa till. 
Kontakta Helen eller Pär, se nummer nedan.
Önskas samtal med präst eller diakoniassistent? Du är mycket 
välkommen att höra av dig till någon av oss. 

Varför ska jag vara med i kyrkan?! 
Kolla på vår hemsida så får du en massa goda skäl till det och vad 
medlemsavgiften används till! Tack för att du är en viktig länk i 
den kedja som utgör Svenska kyrkan!
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Vi försöker igen!
Långaryds församling återupptar temat Frälsarkransen och kommer låta det lysa igenom 
på olika sätt i samtliga grupper och körer samt i vissa gudstjänster och till våren planerar 

vi en avslutande gudstjänst där alla grupper medverkar samt en resa till Linköpings 
domkyrka. Vi återupptar vår samtalsgrupp kring Frälsarkransen, och eftersom varje 
gång ägnas åt en specifik pärla kan man hoppa in i gruppen när som helst och inga 

förkunskaper behövs. Alla är därför varmt välkomna!  Varje träff inleds med en 
meditation i kyrkan som alla är välkomna på, oavsett om man vill delta i samtalet eller ej. 

Kvällsmacka anordnas. Vi börjar den 14/9 kl 19 i Landeryds kyrka. 
Välkommen hälsar Mia och Helen

Körverksamheten i Hyltebruks pastorat
Nu försöker vi dra igång körverksamheterna igen! Men riktigt som vanligt blir det inte. Restriktionerna kring körsång 

kvarstår fortfarande, dvs att det måste vara två-meters avstånd mellan sångarna. Se information för respektive kör vad/
var/hur övningarna ser ut! Välkommen att kontakta någon av oss musiker vid frågor.

Regina, Kristina, Susanne och Camilla

Långaryds/Landeryds kyrkokör
Vi övar i Långaryds kyrka på torsdagar kl. 19-21

Det kommer att bli uppdelningar i mindre 
sångensemble-grupper
Körledare: Regina Burton

Körverksamheten i Hyltebruk
Nu startar vi upp våra körer i Hyltebruk igen. Vi gör det 

enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
Cantabile övar på tisdagar kl. 18 i Hyltebruks kyrka

Glory Gospel övar på torsdagar kl. 18 i Hyltebruks kyrka
Körledare: Susanne Hirell

Femsjö kyrkokör
Övning varje torsdag kl. 19 i Femsjö församlingshem

Körledare: Kristina Lindstén

Unnaryds kyrkokör
Övning varje torsdagar i Unnaryds kyrka kl.18:30

Nya medlemmar är välkomna. Kören sjunger blandad repertoar.
Körledare: Camilla Ruud Sääf

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

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

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

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

Pär Petersson

Välkommen till gravsmyckningsdag på våra 
kyrkogårdar den 5 november 

Färgaryds kyrka är öppen 10-17 med kaffeservering

Unnaryds kyrka är öppen 10-17 med kaffeservering

Jälluntofta kyrka är öppen 13-17 med kaffeservering

Långaryds kyrka är öppen 10-17 med kaffeservering

Landeryds församlingshem är öppen 10-17 med kaffeservering

Femsjö kyrka är öppen 11-16 med kaffeservering

Kl 14 är det Musik & lyrik i Landeryds kyrka 

Kl 15 är det Musik & lyrik i Långaryds kyrka

Kl 10:30 är det andakt i Unnaryds kyrka

Kl 14:30 är det andakt i Jälluntofta kyrka

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

Under v 44 finns det möjlighet att besöka Långaryds, Landeryds, 
Femsjö, Hyltebruks och Unnaryds kyrkor, tända ett ljus och gå en 
diktvandring i kyrkorna

Vi säger välkommen tillbaka 
till Camilla och Olivia efter 
föräldraledighet och tackar 
än en gång Ylva som även 

vikarierat under augusti

Väl mött på Församlingskåren som är en lekmannaorganisation inom Svenska 
kyrkan, öppen för alla var man än bor. Vi träffas en gång i månaden kl 18, har 

ett enkelt program, fikar tillsammans, firar andakt och samtalar. 6 sept Årsmöte 
Långaryds församlingshem, 4 okt Hylte församlingshem, 1 nov Långaryds 

församlingshem samt 6 dec Landeryds församlingshem.
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AKTIVITETER I HÖST

Soppluncher

Unnaryds församlingshem: 30 sept, 28 okt, 25 nov kl. 12

Landeryds församlingshem: 23 sept, 21 okt, 18 nov kl. 12

Hyltebruks församlingshem: 7 sept, 12 okt, 2 nov kl.12 
(med start i Hyltebruks kyrka 11:30 för lunchmusik)

Under rådande Coronapandemi är det väldigt osäkert vilka samlingar som är möjliga att 
genomföra i höst, vi hoppas och tror att vi kan genomföra vad vi planerat i höst, men som vi 

har lärt oss under denna tid, mycket kan förändras.
Vänligen se predikoturerna i Hallandsposten och på vår hemsida eller på vår Facebook för att 

se aktuellt läge. 

God gemenskap i Hyltebruks församlingshem kl. 14

22 sept, 27 okt, 24 nov

Tjejträffar onsdagar kl. 19 
15 sept. i Färgaryds kyrka. Underhållning. Buss går från 
församlingshemmet i Hyltebruk kl. 18:45 för dig som 

inte själv kan ta dig till Färgaryd.
20 okt. i Hyltebruks kyrka. Biblioteket

17 nov. i Hyltebruks kyrka. Underhållning
15 dec. på Ohlanders

Tjejer i alla åldrar som vill träffas och trivas-se hit!
Välkommen till 3xT! Vi träffas i Landeryds 

församlingshem kl. 19:00 28 sept ”Mat&prat”, 26 okt 
”Bibliotekets boktips” samt 30 nov ”Adventsmys” 

Öppet för alla tjejer, oavsett var man bor!
Välkommen hälsar Mia och Helen

Syföreningar
I vårt pastorat finns 3 härliga syföreningsgäng som träffas 
i församlingshemmen ca. en gång i månaden och arbetar 

praktiskt med olika saker, dels handarbete men som också 
samlar ihop och tillverkar saker till babypaket som sedan 

skickas ut till blivande mödrar i världen. Kom med i 
gemenskapen.

Landeryd: kl. 14 den 21 sept, 19 okt, 16 nov
Unnaryd : kl. 14 den 15 sept, 20 okt, 17 nov
Hyltebruk: kl. 14 den 21 sept, 19 okt, 9 nov 

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

27 sept, 25 okt, 22 nov

Promenadgrupper
Landeryd: måndagar 9:30, samling utanför 

församlingshemmet
Hyltebruk: torsdagar 9:30, samling utanför 

församlingshemmet
Unnaryd: torsdagar kl. 10, samling utanför 

församlingshemmet
Femsjö: fredagar jämna veckor 10:00 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 där du hittar 

infomation om våra grupper

Samtalsgrupp om livet
Du är välkommen till samtal om livet. Vi utgår från Carl 

Henric Jaktlunds bok Hjärtefrågor. 
Unnaryds församlingshem kl. 18-19:30 

varannan onsdag: 
15 sept, 29 sept, 13 okt, 27 okt, 10 nov, 24 nov, 8 dec

Våffelkaffe i Hyltebruks församlingshem kl. 14

6 okt, 10 nov, 8 dec

Husförhör
Ja det hoppas vi så klart kunna genomför under 

hösten, antingen i hemmen som vanligt eller genom 
andra alternativ, beroende på hur höstens restriktioner 

kommer se ut. Vi meddelar på våra sociala medier samt i 
predikoturer om, när och var husförhör kan ske!

Alla sångglada barn!
Barnkör i Unnaryd drar igång igen 8 September.

7-12 år onsdagar kl.16.00-16.30
4-6 år onsdag (jämna veckor) 16.40-17.00

Körledare: Camilla Ruud Sääf
Välkomna! 

För barnkörer i Hyltebruk och Landeryd - se hemsidan eller 
information som har skickats ut till barnen i skolorna

Torgandakt i Unnaryds kyrka kl. 9
8 sept, 13 okt, 10 nov

Torgkaffe i eller vid Unnaryds församlingshem 
kl. 9:30-12

8 sept, 13 okt, 10 nov 

”Återinvigning” av Långaryds kyrka! 

Den 9 sept kl 14:30 är du välkommen till Långaryds kyrka 
där vi får höra lite om den utvändiga renovering som 

gjorts under några månader. Därefter firas en enkel andakt 
i form av en slags ”återinvigning” och sen bjuder kyrkan 

på tårta!
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Valplattform för Levande kyrka i 
Hyltebruks pastorat

Vi i Levande kyrka i Hyltebruks 
pastorat är en partipolitiskt obunden 
grupp som vill arbeta för att skapa 
levande mötesplatser för människorna 
i våra församlingar. Varje församling 
ska få möjligheter att utveckla sin 
verksamhet och det den är bra på 
vidare.
Vi vill verka för:
Levande och variationsrika 
gudstjänster
Ett livaktigt arbete bland barn och 
unga.
Vacker musik med bredd och 
spets genom körer, solister och 
instrumentalister.
Aktivt diakonalt arbete med 
hjälp till behövande, hembesök, 
öppna gemenskapsträffar och 
integrationsarbete.
Nyfikenhet på omvärlden genom 
internationella engagemang grundat 
i det lokala, bland annat genom 
kontakten med vänförsamlingen, 
babypaketstillverkning och 
missionsauktioner/basarer.
Djup, bredd och möjlighet att växa 
i tron genom olika samtalsgrupper, 
träffar och kurser.
Ett fortsatt utforskande av det 
digitala tilltalet som en självklar del av 
församlingarnas liv, till exempel genom 
dagliga andakter i våra sociala medier. 
En viktig del i detta är att pastoratets 

hemsida är relevant och tilltalande.
Kyrkogårdarna är betydelsefulla 
platser för stillhet och eftertanke. 
Därför är det viktigt att för oss med 
vackra, välskötta kyrkogårdar och att 
vi kan erbjuda olika typer av gravskick 
– till exempel askgravlundar och 
minneslundar.
Det lokala och ideella engagemanget 
är viktigt för kyrkans framtid! Vi vill 
lyfta och stötta våra medarbetare 
– både ideella och anställda. Vi vill 
arbeta aktivt för att fler ska känna 
sig välkomna och kunna hitta sina 
uppgifter i våra församlingar.
Kyrkan ska – genom sina medlemmar, 
verksamheter och anställda – vara 
en självklar del av lokalsamhället till 
exempel genom närvaro på särskilda 
boenden, medverkan i kommunens 
krisgrupp och förskole- och skolbesök. 
Kyrkans uppdrag är att skapa 
sammanhang där människor kan 
möta Gud och varandra – och på så 
sätt växa i tron. För att åstadkomma 
detta i församlingarna i Hyltebruks 
pastorat behöver vi skapa en bred 
och inbjudande verksamhet med låga 
trösklar. 
Kandidater
1. Anna Roos 43, oppositionsråd/
enhetschef, Långaryd
2. Bengt-Göran Kjeller 51, 
produktionsledare, Landeryd
3. Maria Bertilsson 42, tågvärd, Femsjö
4. Katarina Åkesson 64, lågstadielärare, 
Hyltebruk

5. Hans Andersson 50, säljare, 
Landeryd
6. Rebecca Bäckman 26, statligt 
anställd, Långaryd
7. Petter Bäckman 31, pedagog, teol 
kand, Långaryd
8. Carola Håkansson 48, kokerska, 
Hyltebruk
9. Jan-Erik Larsson 74, pensionär, 
Långaryd
10. Karin Westergren 77, adjunkt, 
Femsjö
11. Linn Thomasson 26, studerande, 
Unnaryd
12. Per Dahlström 60, målare, 
Landeryd
13. Karina Johansson 54, husmor, 
Landeryd
14. Ola Skoogh 55, lärare, Landeryd
15. Katja Höglund 20, studerande, 
Unnaryd
16. Björn Berggren 71, prost emeritus, 
Hyltebruk
17. Anette Magnusson 43, 
butiksmedarbetare, Landeryd
18. Bo Gunnar Åkesson 72, pensionär, 
Hyltebruk
19. Susanne Källén 54, egen företagare, 
Femsjö
20. Terese Borg 53, controller, 
Långaryd
21. Annelie Algerbo Carlsson 54, 
förskollärare, Landeryd
22. Anneli Good-Erlandsson 62, 
undersköterska, Långaryd
23. Anna Kjeller 51, banktjänsteman, 
Landeryd

Sverigedemokraterna
En kyrka i tiden, men inte av tiden.
En röst för trygghet i tro och tradition 
är viktigare än någonsin.
Svenska kyrkan förtjänar ett 
omsorgsfullt styre, med respekt för 
kyrkans egenart, medarbetare och rika 
kulturarv.
Självklart ska Svenska kyrkan stå upp 
för religionsfrihet och möjligheter för 
andra att utöva sin religion, men det 
finns skillnad emellan att acceptera 
det och att ge sitt stöd till mer radikala 
och påtvingade uttryck som böneutrop 

med dess budskap att området, eller 
staden tillhör islam.
I århundranden har kyrkan i såväl 
glädje som sorg varit en omistlig del 
av det svenska folkets liv och är så än 
idag.
Sverigedemokraterna anser att Svenska 
kyrkan på ett tydligt sätt bör bejaka 
sin egenart och prioritera sin roll som 
kulturbärare och kulturvårdare.
Kyrkan bör spela en aktiv roll i firandet 
och upprätthållande av nationella 
högtider med kristen anknytning.
Exempelvis bör kyrkan verka för att 

den flerhundraåriga traditionen med 
kyrkliga skolavslutningar bibehålls.
Skolans uppdrag är att förmedla 
kunskap om vårt gemensamma 
kulturarv, seder och bruk.
Särskilt i en tid då få unga besöker 
kyrkan.
Kandidater:
1.Kerstin Alexén 66, Chaufför, 
Hyltebruk
2.Bjarne Gunnarsson 31, 
Trädgårdsarbetare, Långaryd
3.Jessica Nordström 41, 
Behandlingspedagog, Hyltebruk

Din röst är viktig! Om du röstar i Hyltebruk så kan du samtidigt få se det nya 
församlingshemmet och pastorsexpeditionen.
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När och var kan 
jag rösta?

19 september (Valdagen):
Förtidsröstning pastorsexpeditionen 
i Hyltebruk, Kyrkogatan 1 
kl. 9-12 och kl. 17-20

I vallokaler: 
Hyltebruks församlingshem kl. 9-12, 
13-16, 17-20.
Femsjö församlingshem kl. 16-20
Landeryds församlingshem 
kl. 9-11, 12-14, 18-20
Unnaryds församlingshem 
kl. 9-11, 12-14, 18-20

Förtidsröstning 
kyrkoval 2021
Pastorsexpeditionen i 
Hyltebruk:

6 sept kl. 13-16

7 sept kl. 10-12

8 sept kl. 13-16, 17-20

9 sept kl. 10-12

10 sept kl. 13-16

13 sept kl. 13-16

14 sept kl. 10-12

15 sept kl. 13-16, 17-20

16 sept kl. 10-12

17 sept kl. 13-16

Unnaryds församlingshem:

8 sept kl. 10-12

15 sept kl. 16-18

Långaryds församlingshem:

6 sept kl. 18-20

13 sept kl. 18-20

Här hittar du information om de olika 
nomineringsgrupperna i Hyltebruks pastorat, vilka 
tider du kan rösta, samt information om kyrkovalet

Arbetarepartiet – 
Socialdemokraterna
En kyrka öppen för alla.
En kyrka som ser till 
allas lika värde. En kyrka 
som är ett föredöme som 
arbetsgivare och ställer 
krav på kollektivavtal även 
för underleverantörer.
En kyrka som tar ansvar 

för klimatet och aktivt 
bidrar till omställningen.
En kyrka som vill öka 
tillgängligheten i våra 
byggnader och på 
kyrkogårdar.

Kandidater:
1. Ove Gustafsson
2. Kristina Johansson
3. Ingemar Lund
4. Susann Ehde Larson
5. Kjell Larson
6. Silva Hafström
7. Tommy Andersson
8. Rikard Gustafsson
9. Camilla Gustafsson

Gemensam Framtid i 
Hyltebruks Pastorat
En kyrka i gemenskap, att 
känna sig trygg som den 
man är
En kyrka, att känna 
möjlighet, att kunna 
påverka och utveckla
En kyrka som stärker 
den kristna grundtanken 
i nutid
Vi kommer att arbeta för:
- att Svenska kyrkan 
skall vara en folkkyrka 
med stor öppenhet och 
lokal förankring, som 
frimodigt marknadsför sin 
verksamhet
- att våra byggnader 
utnyttjas mera och 

att driften görs mera 
kostnadseffektiv, 
främst genom moderna 
och miljöanpassade 
energisystem
- att alla medarbetare 
– förtroendevalda och 
anställda – ges en god 
arbetsmiljö med klara 
riktlinjer och instruktioner 
för sitt arbete
- att så många som 
möjligt skall finna 
det angeläget att vara 
medlemmar i Svenska 
kyrkan
- ytterligare utveckling 
av diakoniarbetet och en 
satsning på barn- och 
ungdomsverksamhet

- flera temagudstjänster, 
flera musikaliska 
evenemang och 
gudstjänster i samarbete 
med andra kyrkor och 
med andra organisationer 
Kandidater:
1. Maj-Britt Lillieberg 
Unnaryd
2. Anders Bertilsson 
Unnaryd
3. Birgitta Åkesson 
Unnaryd
4. Brigitta Boldt Unnaryd
5. Kjell Larsson Unnaryd
6. Stefan Johansson 
Unnaryd
7. Bruno Granath 
Unnaryd
8. Sylvia Sjöö Hyltebruk

Vad kyrkovalet handlar om
Svenska kyrkan är Sveriges största 
trossamfund med 5,8 miljoner 
medlemmar. Den kristna grunden 
innebär ett engagemang för alla 
människors värde och värdighet och för 
ett aktivt miljö- och klimatarbete.

Som medlem bidrar du till 
gemenskap, glädje, fördjupning och 
sammanhang för dig själv och andra, 
till exempel genom dop, bröllop, 
andra gudstjänster, öppen förskola, 
barn- och ungdomsverksamhet, körer 
och konserter. Du bidrar också till att 
bevara vårt gemensamma kulturarv, 
i form av byggnader och traditioner 
och du är med och stödjer kyrkans 
sociala arbete för människor i utsatthet, 
ensamhet och sorg. I kyrkovalet röstar 
du om:
•Vad kyrkan ska göra – den strategiska 
inriktningen. 
•Vad det får kosta – budgeten och 
fördelningen av resurser. 
•Hur det går under tiden – att följa 
upp och utvärdera den grundläggande 
uppgiften: att fira gudstjänst, undervisa 
i och berätta om kristen tro, och att 
möta och hjälpa utsatta människor. 
Medlemmarna i Svenska kyrkan röstar fram representanter till tre olika nivåer: Kyrkofullmäktige, Stiftsfullmäktige och 
Kyrkomötet. Kyrkofullmäktige styr församlingarnas arbete, vars grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva 
undervisning och att utöva diakoni och mission.
Stiftsfullmäktige styr arbetet i respektive stift. Stiftens grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet 
i stiftet. Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Där fattas beslut om frågor som handlar om 
kyrkoordningen (Svenska kyrkans regelverk) och andra frågor som har betydelse för hela Svenska kyrkan, till exempel 
kyrkohandboken och psalmboken. 
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Gudstjänster                  

Datum
Femsjö
kyrka

Hyltebruks/   
Färgaryds kyrka

Långaryds/
Landeryds kyrka

Unnaryds/
Jälluntofta kyrka

6 november
Alla helgons 
dag

16:00 
Minnesgudstjänst 
Färgaryds kyrka
Musik/sångmedverkan 
Björn och Susanne

18:00 
Minnesgudstjänst 
Färgaryds kyrka 
Musik/sångmedverkan
Björn och Susanne

18:00 Sinnesromässa 
Landeryds kyrka
Musik/sångmedverkan
Mia och Regina

7 november
Sönd e. alla 
helgons dag

16:00 
Minnesgudstjänst
Musik/sångmedverkan
Björn och Kristina

16:00 
Minnesgudstjänst 
Långaryds kyrka
Mia och Regina

18:00 
Minnesgudstjänst 
Långaryds kyrka 
Musik/sångmedverkan
Mia och Regina

14:00 
Minnesgudstjänst
Unnaryds kyrka
Björn och Camilla

18:00 
Minnesgudstjänst
Unnaryds kyrka
Björn och Camilla

14 november
Sönd f. 
domsöndagen

10:00 Gudstjänst
Sylvia och Camilla

10:00 
Familjegudstjänst 
Hyltebruks kyrka
Mia, Pia och Susanne

18:00 Taizémässa 
Långaryds kyrka
Musik/sångmedverkan
Mia och Susanne

16:00 
Familjegudstjänst 
Unnaryds kyrka
Mia, Johan och Camilla

21 november
Domsönda-
gen 

16:00 
Ekumenisk 
Gudstjänst
Pär och Kristina 

18:00 Mässa 
Hyltebruks kyrka
Musik/sångmedverkan
Björn och Regina

10:00 Mässa
Landeryds kyrka
Musik/sångmedverkan
Björn och Regina

10:00 Gudstjänst
Unnaryds kyrka
Pär och Kristina

28 november
1 i advent

10:00 Mässa
Sångmedverkan
Jonny Wester - 
Saxofon
Björn och Kristina

18:00 Gudstjänst 
Hyltebruks kyrka
Sångmedverkan
Charlotte Polson
Mia och Susanne

10:00 Gudstjänst 
Landeryds kyrka
Mia och Regina

14:00 Gudstjänst
Unnaryds kyrka
Björn och Camilla

Med reservation för ändringar och feltryck - se predikoturer och hemsidor

Välkommen till veckomässa i Hylte kyrka varje onsdag kl 9:00 och stanna 
gärna för en kopp kaffe med personalen efteråt.

Efternamn till de som tjänstgör hittar du under kontaktsuppgifter på sista sidan. Tjänstgör gör även Sylvia Sjöö.

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 19/9

Kyrkkaffe- det är trevligt! 
Har du tid och lust att hjälpa till med det? Skriv upp dig på listorna som ligger i kyrkorna. Tack för hjälpen!
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Gudstjänster                  

Datum
Femsjö
kyrka

Hyltebruks/   
Färgaryds kyrka

Långaryds/
Landeryds kyrka

Unnaryds/
Jälluntofta kyrka

12 september 
15. e 
trefaldighet

18:00 Gudstjänst
Musik/sångmedverkan
Pia och Kristina

10:00 Gudstjänst
Hyltebruks kyrka
Pia och Susanne

18:00 Mässa 
Långaryds kyrka
Björn och Susanne

10:00 Mässa 
Unnaryds kyrka
Björn och Kristina

19 september
16. e 
trefaldighet
VALDAG

15:00 Gudstjänst
Björn och Camilla

16:00 Gudstjänst 
Hyltebruks kyrka
Musik/sångmedverkan
Mia och Regina

14:00 Gudstjänst 
Landeryds kyrka
Musik/sångmedverkan
Mia och Regina

17:00 Gudstjänst
Unnaryds kyrka
Björn och Camilla

26 september
17. e trefaldig-
het

10:00 Mässa
Mia och Susanne

18:00 Taizémässa 
Hyltebruks kyrka
Musik/sångmedverkan
Mia och Susanne

18:00 Gudstjänst 
Långaryds kyrka
Sylvia och Camilla

10:00 Gudstjänst 
Jälluntofta kyrka
Sylvia och Camilla

3 oktober
Den helige 
Mikaels dag

16:00 
Musikgudstjänst
Halmstad 
underhållningsorkester  
under ledning av 
Birgit Nilsson Huss
Björn och Kristina

10:00 Mässa 
Hyltebruks kyrka 
Björn och Kristina

10:00 Gudstjänst
Långaryds kyrka
Musik/sångmedverkan
Mia och Regina

18:00 Taizémässa 
Jälluntofta kyrka
Musik/sångmedverkan
Mia och Regina

10 oktober
Tacksägelseda-
gen

10:00 Mässa 
Björn och Camilla

11:00 
Familjegudstjänst 
Hyltebruks kyrka
Mia, Pia och Susanne

18:00 Mässa 
Landeryds kyrka
Musik/sångmedverkan
Björn och Susanne

16:00 
Familjegudstjänst 
Unnaryds kyrka
Mia, Johan och Camilla

17 oktober
20. e trefaldig-
het

16:00 Gudstjänst
Friends under ledning 
av Jörgen Arvidsson
Sylvia och Kristina

18:00 Taizémässa
Hyltebruks kyrka
Musik/sångmedverkan
Mia och Regina

15:00 
Familjegudstjänst 
Landeryds kyrka
Mia och Regina

10:00 
Ekumenisk mässa 
Unnaryds kyrka
Peter Henningsson
Mia och Kristina

24 oktober 
21. e 
trefaldighet

16:00 Mässa
Björn och Susanne

10:00 Gudstjänst
Hyltebruks kyrka
Musik/sångmedverkan
Pia och Susanne

10:00 Mässa 
Långaryds kyrka
Björn och Camilla

18:00 Musikgudstjänst
Kenneth Benjaminsson
Björn och Camilla

31 oktober
22. e trefaldig-
het

Sammanlyst18:00 Mässa 
Hyltebruks kyrka
Björn och Kristina

Sammanlyst10:00 
Frälsarkransmässa
Musik/sångmedverkan
Unnaryds kyrka
Mia och Regina

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

UPPDATERINGAR
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Guds rike är som 
ett senapskorn 

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

och himlens fåglar 
bygger bo bland 

grenarna.
Lukas 13:19

SenapSkornet
Församlingsblad för Femsjö, Färgaryds, 
Långaryds och Unnaryds församlingar

september-november 2021

Vår hemsida: svenskakyrkan.se/hyltebruk

Följ oss på facebook: facebook.com/hyltebruk

Långaryds församlingsblogg: www.langarydsforsamling.se

Än en gång börjar 
en ny termin och vi 

lever fortfarande under 
pandemins skugga, även om 
det inte är riktigt lika låst 

läge som förra hösten. 
Vi som kyrka famlar 
oss fram, liksom andra 

aktörer i samhället, och vi 
har försökt göra vårt bästa 

utifrån de restriktioner 
vi ålagts. 

När vi tittar i backspegeln 
finns det en del vi skulle 

gjort annorlunda och vi har 
lärt oss mycket. 

Där vi brustit kan vi bara 
be om ursäkt, vi har aldrig 
varit med om nått liknande 

och hoppas vi ska slippa 
uppleva detta igen, men nu 
gäller det för oss alla att 
titta framåt, glömma det 
som varit dåligt, ta med 
oss det som varit bra och 

tillsammans fortsätta bygga 
en kyrka med rum för alla. 

Tillsammans skapar vi 
dagens och morgondagens 

kyrka i Hyltebruks 
pastorat och där är 

just du en viktig del, så 
varmt välkommen att 
fira gudstjänst, delta i 

verksamhet och engagera dig 
ideellt! 


