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KALENDARIUM
LÅNGARYD/LANDERYD MARS - MAJ 2022

Konstutställning i NTO-Gården i Långaryd
Konstnärer med Långaryds anknytning
Påskafton - Påskdagen - Annandag påsk

16-17-18 april
Kl. 11:00 - 16:00

Fika och lotterier
ALLA hjärtligt välkomna!

13/3 kl. 18:00
Musikgudstjänst i Landeryds kyrka. 
”The Victorian kitchen garden”. Jonny 
Wester och Regina Burton.

14/3 kl. 18:00 
Månadsmöte SPF i Nyarps bygdegård. 
Mannekänguppvisning av Olles Dotter 
och Klädhörnan. Carina Eliasson 
berättar om vaccinationer. Servering.

25/3 kl. 18:00
Fritidsgård i Nyarps Bygdegård. Se 
ruta.

29/3 kl. 18:00 
Studiecirkel Långaryds Prästgård och 
Klockaregård, NTO-gården Långaryd. 
Medtag eget fika.

30/3 kl. 14:00
Föreläsning om Färöarna NTO-gården, 
fika 40 kr. Se annons.

30/3 kl. 18:00
Årsmöte Långaryds samhällsförening. 
Se ruta.

3/4 kl. 14:00
Årsmöte med Långaryds 
hembygdsförening, NTO-gården 
Långaryd. Vi bjuder på fika.

4/4 kl. 18:00
Vägstädning Landeryd, samling vid 
anslagstavlan

5/4 kl. 18:00
Vägstädning Långaryd, samling vid 
containrarna

5/4
Bussresa ”I Wilhelm Mobergs fotspår”. 
Heldag.  Arrangör: SPF

9/4 kl. 08:50 - 17:50
Landeryds järnvägsmuseum. 
Medlemsresa med rälsbuss till 
Eslövs leksaksmuseum, medföljande 
välkomna. Tåget körs via Halmstad. För 
info kontakt kontakt@landeryd.info 
eller 073 - 318 47 53

9/4 kl. 11:00
Hjärnsteget, motionslopp till förmån 
för Hjärnfonden. Samling Jansbergs 
Hembygdspark. Välkommen att delta! 
För fika, anmäl dig till Anna Roos 070 
662 35 52. 
Läs mer: www.hjarnfonden.se

Save the dates!
Äntligen kan vi göra aktiviteter för 
hela familjen och vi är supertaggade 
på att få genomföra följande

15-17 april 
Påskpromenad, slingan vid 
idrottsplatsen i Långaryd
4 juni 
Byaslaget i brännboll, idrottsplatsen 
Långaryd
12 juni 
Lisebergsresa

Mer information och hålltider kring 
varje aktivitet kommer på Facebook 
och bygdens fysiska anslagstavlor i 
anslutning till aktiviteten.

Vi ses!
Långaryds Samhällsförening

11/4 kl. 18:00
Månadsmöte SPF i Nyarps bygdegård. 
Föreningens 50-årsjubileum. 
Underhållning de två L:n. Servering.

15-17/4
Påskpromenad, slingan vid 
Idrottsplatsen i Långryd. Arrangör: 
Långaryds samhällsförening. Se ruta.

16-18/4 kl. 11-16:00
Konstutställning i NTO-gården 
Långaryd. Fika och lotterier, se annons.

22/4 kl. 18:00
Fritidsgård i Nyarps Bygdegård. Se 
ruta.

23/4 kl. 09:00
Vårstädning i Jansbergs 
hembygdspark. Kom med och gör vår 
vackra hembygdspark vårfin. Vi bjuder 
på fika och enkel lunch.

24/4 kl. 10-15:00
Tågsläpp i Landeryds lokstall. Visning 
av lok och vagnar, tipspromenad, 
försäljning och fika.

24/4 kl. 10:30
Älglöpet, start Skärshult. Se annons 
sida 26.

30/4
Valborgsfirande vid Nyarps Bygdegård, 
se annons

4/5 kl. 18:00
Vandring i Södra Nissaryd. Samling hos 
Holméns. Arrangör: SPF

9/5 kl. 18:00
SPF:s vårfest med mat i Nyarps 
bygdegård. Underhållning: 
Drillsnäpporna. Anmälan till Ebba 
Antonsson 070 - 248 44 18.

19/5 
Bussresa i norra Halland. Heldag. 
Arrangör: SPF

20/5 kl. 18:00
Fritidsgård i Nyarps Bygdegård. Se 
ruta.

25/5 kl. 18:00
Guidad vandring i Kråkeryds by. Följ 
skyltning. Tag med egen fikakorg

4/6
Byaslaget i brännboll, idrottsplatsen 
i Långaryd. Arrangör: Långaryds 
samhällsförening.

8/6 kl. 18:00
Vandring Yttern 
runt. Samling vid 
Yttersjöholmsskola 
Arrangör: SPF

12/6 
Bussresa till Liseberg.
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FÄRÖARNA I ORD OCH BILD

Magnhild H Andreasen som är född och uppvuxen

på Färöarna visar bilder och berättar om ögruppen

mitt ute i Atlanten.

Onsdag den 30 mars 2022 kl. 14.00

NTO-gården, Skattegård 107, Långaryd

Bussresa till  
SommarOpera i Varberg! 

Sommaren 2022 ger Opera Warberg 
sex föreställningar av W. A. Mozarts 
gastkramande opera Don Giovanni, 
en stormig berättelse som tar tag i 
lyssnaren kombinerat med odödlig 
musik. Uppsättningen och des 
scendesign är skräddarsydd till vackra 
Varbergs Teater. I orkesterdiket sitter 
Opera Warberg Kammarorkester och 
på scen sjunger några av Sveriges 
bästa unga operasångare. Vi ser fram 
emot att välkomna er och skapa en 
operaupplevelse som ingen annan!

Fredagen 19:e augusti åker vi 
gemensamt med buss till Varbergs 
Teater där föreställningen börjar 
klockan 19:00

Anmäl ditt intresse senast 30/4 till 
Anna Roos 070 662 35 52 
 
Mer information fås vid 
intresseanmälan. 

Motionsvinsten
Under perioden annandag påsk 
18/4 - midsommarafton 24/6 har 
du möjlighet att vara med och tävla 
om fina vinster genom att köpa ett 
startkort till Motionsvinsten, en lott 
på vilken du skriver upp 10 tillfällen 
du rört på dig efter din egen förmåga 
under perioden. 

Startkortet kostar 100 kr och säljs av 
Olanders Blommor i Hyltebruk eller 
bokas via Anna Roos, anna.roos@
langaryd.nu, 070-6623552. 
 
Motionsvinsten startar 18 april kl. 
14:00 med tipspromenad och fika 
från församlingshemmet i Långaryd.

För ev. Covid-19 anpassningar, 
se info på hemsidan!

20222022
Ta chansen att kika in bakom Ta chansen att kika in bakom 
kulisserna hos våra museitåg!kulisserna hos våra museitåg!

Söndagen den 24 april 2022 • Kl. 10-15Söndagen den 24 april 2022 • Kl. 10-15
Välkommen, kaffeservering!

Vi öppnar lokstallet och visar fordon och annat som finns där. 
Tipspromenad, prova på dressincykling och försäljning.

Ta Krösatåget till Landeryd
Tidtabell finns på www.hallandstrafiken.se

JÄRNVÄGS
MUSEUM

LANDERYDS

www.landeryd.info

Årsmöte Långaryds 
samhällsförening
Alla medlemmar välkomnas till 
årsmöte

Onsdagen den 30 mars
Klockan 18.00
i NTO-Gården

Under mötet hålls sedvanliga 
möteshandlingar enligt stadgarna. 
Mötet avslutas med lättare förtäring.
Motioner och anmälan om ditt 
deltagande lämnas till Emilie 
Håkansson på 0709904239 eller 
emilie_soderberg@yahoo.se senast 
den 25/3.

Välkommen!
Långaryds Samhällsförening
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Tack 
till Marika Carlsson för material 
du ställt upp med till 
vår konstutställning 
NTO-Gården

Bok om Långaryds släkten blå
Finns till salu, kan skickas
magdalena.ohlander@langaryd.se 
 
Femte utgåvan tryckt 1998 ca 70.000 
personer

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. 

Glöm inte att ansöka hos Henoch 
Severin Johanssons donationsfond!

Nästa ansökningstillfälle är  
senast 2022-05-09

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

Långaryds gammeldags marknad 250 år - det ska vi fira!

Nu satsar vi på marknad 
igen!
Den 28:e augusti 2022 är det åter 
dags för Långaryds gammeldags 
marknad.

Vill du vara med och planera och 
hjälpa till? Vi behöver hjälp ”lite här 
och var”. 

• Händiga personer som 
kan hjälpa till att bygga på 
marknadsplatsen

• Bemanning i tält, servering, 
information, lotterier, parkering 

• Personer som kan vaka över 
marknadsplatsen natten innan

• Underhållning och 
barnaktiviteter

 
Du behövs! Vi gör det tillsammans!
 
Hör av dig till 
Anna Roos, 070 662 35 52 
anna.roos@langaryd.nu

Marknadsknallarna gör 
marknaden!
Vill du vara Marknadsknalle på 
Långaryds gammeldags marknad?
 
För att få sälja på marknaden finns 
ett krav, det som ska säljas ska ha 
varit MÖJLIGT att tillverka 1947.
 
Kontakta 
Birgitta Holmén 070-3773010  
eller Magdalena Öhlander 
magdalena.ohlander@langaryd.se

Informationskasse till 
besökare
I år har vi tänkt att besökare kommer 
få en kasse med information om 
närområdet.
Är du företagare eller en kommun 
som vill skicka med turistinformation 
i vår besökskasse.
 
Hör av dig till:
Magdalena Öhlander 
magdalena.ohlander@langaryd.se

Vinster till Tombolalotteriet
Vill du och/eller ditt företag skänka 
vinster?

Kontakta
Bengt-Åke Andersson 
070-5446074  
bengtake.andersson@langaryd.nu 

Nu planerar vi för  
nummer 41  

av SOCKENBUDET!

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

nummer av SOCKENBUDET behöver 
vi ditt material senast 15 april

Maila till sockenbudet@langaryd.nu

Fritidsgård
Vill du vara med och planera och 
genomföra fritidsgårdstillfällena i 
Nyarps Bygdegård?

Kontakta
Anna Roos
070 662 35 52
anna.roos@langaryd.nu
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LEDAREN
Text: Anna Roos

Ljuset övervinner mörkret
 Coronapandemin verkar äntligen, 

efter två år, släppa sitt grepp om vår 
tillvaro och nu finns det möjlighet att 
få träffas igen och delta i efterlängtade 
aktiviteter och mötesplatser. Vi har 
längtat och planerat för allt vi skulle 
vilja göra efter pandemin och res-
triktionerna. Denna glädje förbyttes 
snabbt och all tankekraft och vaken tid 
överskuggas just nu av Rysslands inva-
sion av Ukraina och att följa utveck-
lingen där. Tankar kring hur barn, 
kvinnor och män har det och mår när 
pansarvagnar kommer närmare och 
flyglarm tjuter. Familjer som tvingas 
isär när kvinnor och barn lyckas fly och 
männen, papporna, sönerna stannar 
kvar och försvarar landet. Oron kring 
att förlora någon kär familjemedlem 
eller vän. Förlora hus, hem och se sin 
hembygd förstöras av bomber, beskjut-
ning och eld.  Krig sätter ärr i männ-
iskor. De som var med under andra 
världskriget eller har flytt till Sverige 
från olika krigshärdar i världen åter-
upplever nu krigsminnen och kanske 
även minnen att vara på flykt från sitt 
hem. Mitt i allt det mörka och eländiga 
finns det berättelser om viktiga perso-
ner som vågat hjälpa eller öppnat upp 
sina hem för den som behövde. Just 
nu görs många insamlingar av förnö-
denheter och pengar för att hjälpa dem 
som lever i krig eller är på flykt. Männ-
iskor vill hjälpa till och bidra. Det finns 
många sätt att tillsammans vara ljus i 
mörkret.

Så här års brukar jag inleda ledaren 
att vi äntligen går mot ljusare tider. 

Med tanke på att många delar av värl-
den står i brand är det svårt att säga att 
vi går mot ljusare tider. Naturen visar 
med envishet att dagarna blir längre, 
solen värmer mer, vårblommorna 
trotsar snö och kyla och blommar 
trotsigt. Ja, våren är i  intågande och 
många aktiviteter som hör våren till. I 
år hoppas vi att tillsammans få sjunga 
in våren på Valborgsmässoafton, att 
få leta efter ägg vid Klockarevallen, att 
få njuta av konstutställningen i NTO-
lokalen, att få motionera oss i form i 
Motionsvinsten och många andra trev-
liga aktiviteter.

Detta nummer av SOCKENBUDET 
är ett jubileumsnummer, nummer 40. 
Tänk att vi under 10 års tid har beskri-
vit bygdens historia, berättat om före-
tag, bygdeprofiler, personer vi minns, 
händelser från förr och nu och bjudit 
in till gemenskap. Med stolthet över 
vår bygd och alla som bor och verkar 

här har vi hittat många historier och 
levnadsberättelser att skriva om. Tack 
till alla som ställt upp och berättat om 
sina liv och verksamheter, som bidragit 
med texter och bilder, som annonserat 
och framför allt som läst det vi skriver.

Nu planerar vi för en aktiv vår och 
sommar. Vi vill även berätta redan nu 
och Tågdagarna och Långaryds mark-
nad kommer att gå av stapeln i år och 
att vi ser fram emot alla aktiviteter i vår 
bygd. Vill du vara med och hjälpa till 
på något evenemang? Vill du vara med 
och skriva i SOCKENBUDET? Alla 
behövs! Det är roligt om vi blir fler som 
hjälps åt och jag lovar att du kommer 
att få nya erfarenheter, kunskaper och 
kontakter  som är värdefulla.

Med önskan om en fin vår!
Var rädda om er och sträck ut en 

hand till någon som behöver den.

Gunhild Mårtensson har avlidit. 
Hon somnade stilla in i sitt hem i Sjög-
ärde i början av mars efter en tids sjuk-
dom. 

– Gunhild satt i vår styrelse i många 
år och vi minns henne med stor tack-
samhet och värme. Hon var in i det 
sista ett kraftpaket som så gott som 
dagligen gjorde många små och stora 
insatser för vår förening, säger Lan-

Gunhild i arbetstagen i Landeryd som-
maren 2021

In memoriam Gunhild Mårtensson
Text och bild: LJM

deryds Järnvägsmuseums ordförande 
Per-Yngve Bengtsson.

– Gunhild var ju en mycket aktiv 
föreningsmänniska, inte minst inom 
hembygdsrörelsen i Kinnared, och hon 
kommer att bli saknad i många sam-
manhang, säger han.
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BYGDEPROFILEN
Petter Bäckman 
Text och bild: Anna Roos

Petter har genom sitt kyrkliga enga-
gemang och ledarskap betytt mycket 
för många. Han har även under åren 
varit engagerad i SOCKENBUDETS 
redaktion och skrivit många kåserier, 
reflektioner och bygdeprofiler. Petter 
har spelat teater i Tiraholm och varit 
med i olika skådespel och guidade 
turer i Långarydssläktens fotspår. 
Teaterintresset har han haft genom 
hela livet, först genom utklädningsle-
kar och sedan via elevens val på Örna-
skolan. Historieintresset och intresset 
för lokalhistoria är stort och har varit 
till stor glädje för tiondeboden och de 
guidade turerna. Likaså förmågan att 
prata Långaryds - eller Remmadia-
lekt! 

Omtanke om varandra
Bygdeprofilen lyfter upp personer 

som gör bra saker för bygden och har 
ett engagemang som berör många 
människor. När han tidigare skrivit om 

olika bygdeprofiler har han slagits av 
att alla människor bär på en spännande 
historia som är väl värda att berätta 
och att det finns många dimensioner 
och erfarenheter när det blir tid för lite 
närmare samtal. Han har upplevt att 
människor är lika i varför de trivs här 
i vår bygd. Gemenskap, omtanke om 
varandra, att få vara någon i ett sam-
manhang och det där lilla bry:et, att vi 
bryr oss om varandra är för många och 
även för Petter det bästa med att bo och 
verka här. Bry:et kan vara både på ont 
och gott. När det uppfattas som skval-
ler eller att människor är förvetna kan 
det kännas negativt men i grunden tror 
Petter att det handlar om en omtanke 
om varandra, att vilja veta hur andra 
har det för att kunna bry sig OM! 

Remma - sin släktbygd 
Petter är hemmakär. Han har bott 

i Remma i hela sitt liv, nåja sovit på 
andra orter då och då, men aldrig på 

allvar flyttat från Remma. I Remma har 
hans släkt huserat minst lika länge som 
USA funnits till, dvs finns släkten i byn 
sedan 1780-talet. För Petter är rötterna 
viktiga, att få finnas i ett medfött sam-
manhang. Han sätter stort värde på 
det och kan inte tänka sig att bo någon 
annanstans.  I Remma har han sitt 
KASAM (känsla av sammanhang, som 
består av meningsfullhet, hanterbarhet 
och begriplighet). Allt är som det är 
för att någon släkting i tidigare led valt 
att göra eller inte göra något på ägorna 
eller i byggnaderna. Det blir tydligt för 
honom att vi formar våra världar med 
våra handlingar. I vår bygd är det ett 
gott samarbete med andra, om det ska 
bli något gjort, så fixar vi det själva och 
då drar många sina strån till stacken 
och hjälper till. Det finns en känsla av 
att det är möjligt att uträtta saker här.

Från kyrkvärd till präst 
Jag ställer frågan till Petter när han 

anser att han blev en offentlig person 
och om han ser sig som en offent-
lig person? – När jag blev kristen och 
började vara med i kyrkan, som kon-
firmandledare blev jag offentlig i den 
åldersgruppen, fick ansvar och för-
väntningar på mig. Som 16-åring blev 
Petter kyrkvärd och som 17-åring höll 
Petter sin första predikan och säger att 
han då blev en av kyrkans represen-
tanter. Petter beskriver, med glimten i 
ögat, att han var en väldigt ordentlig 
tonåring och att han nu är en mer slar-
vig 32-åring.

Farmor Ruths köksbord
Petter beskriver sin barndom 

och uppväxt var på gården hemma i 
Remma som om han var uppvuxen på 
1800-talet. Hans föräldrar driver jord-
bruk och hans farmor bodde i en stuga 
på gården. Fram till 1998 hade familjen 
mjölkkor och sedan dess har det varit 
köttdjur på gården. Petter beskriver 

”Våga säga ja till förfrågningar 
om engagemang! I vår bygd kan 

man säga att jag vill vara med och 
påverka eller hjälpa till. Det finns 

plats för fler!”

Fortsätter på nästa sida.

Petter vid farmor Ruths grav
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Detta kanske du inte visste 
om Petter
• Barnsligt förtjust i att dika och 

ändra vattens riktning eller få det 
att flöda om det är ett stopp.

• Spelar fuskorgel och piano.
• Tycker om vatten och att bada, 

som sin farmor.

rasen de har som en Remmabland-
ning av diverse olika raser.  Han gick 
inte i förskola utan han och hans bror 
lekte med varandra. De ritade, läste 
och ibland var de med föräldrarna ute 
i de olika sysslorna. Ofta lekte de vid 
sidan om, i skogen eller i åkerkanten 
men ibland var de hos farmor eller 
någon annan tant i ett hus i närheten 
av där föräldrarna för dagen hade sina 
arbeten. Pojkarna sysselsatte sig ofta 
själva och Petter säger att hans pappa 
brukade säga: - man måste tänka efter 
före, när det hänt något som inte var så 
bra.  Farmor Ruts köksbord var ett nav 
där släkten samlades och många kom 
gärna på besök till henne då hennes 
hus präglades av omtanke om alla. 

Konfirmation
Petter var inte säker på om han 

skulle konfirmeras. Han gjorde det 
av två anledningar, dels för farmors 
skull (farmor sjöng i kyrkokören och 
brukade gå i kyrkan) och dels för att 
slöjdläraren på mellanstadiet hade 
sagt att hon uppmuntrat sina barn att 
gå kursen, sedan får du avgöra om du 
vill konfirmeras. Petter gick in i konfir-
mationsundervisningen med inställ-
ningen att de skulle få överbevisa 
honom och när konfirmationsdagen 
kom var han med och blev konfirme-
rad.

Efter konfirmationen så fortsatte 
Petter att gå till kyrkan på söndagarna 
med farmor Ruth. Petter berättar om 
deras relation med stor glädje. När 
Petter som 17-åring höll sin första 
predikan var farmor med i kyrkan, två 
veckor senare fick hon en stroke och 
ytterligare 6 månade senare dog hon. 
När Petter som nyvigd präst firade sin 
första mässa i Långaryds kyrka gick 
han efteråt till sin farmors grav för att 
visa upp sin kaftan och visa henne att 
nu var han präst.

Bondeståndet till 
Prästeståndet

Petter har aldrig varit med i idrotts-
föreningar eller andra barngrupper 
förrän han efter konfirmationen enga-
gerade sig i kyrkan. Då blev han kon-
firmationsledare, var med i Ung ledare 
i Västbo (UMIV), var ungdomsre-
presentant i kyrkorådet, juniorledare, 
kyrkvärd och sedan blev invald som 
förtroendevald. Att bli ianspråktagen, 
tillfrågad om att vara med och bidra, bli 

inbjuden och efterfrågad tror han var 
anledningen till att han engagerade sig 
så mycket.  Runt studenten funderade 
Petter på om det var präst han skulle 
bli, men hade tidigare varit inställd på 
att bli lärare så lärare var den första 
högskoleutbildningen Petter avslutade. 
Han har dock inte arbetat så mycket 
som lärare utan fick tjänst som försam-
lingspedagog och har arbetat som det 
tills han skulle slutföra sin utbildning 
till präst på Svenska kyrkans utbild-
ningsinstitut. Den 23 januari i år präst-
vigdes han av biskop Fredrik Modéus 
i Växjö domkyrka. Petter beskriver sin 
resa med historiska ord som att lämna 
bondeståndet för prästeståndet, eller 
som förr att en bonnunge med läshu-
vud skulle läsa till präst. Så är det också 
historialärare Petter är…

Remma dialekt
Vi återkommer hela tiden till Remma 

i intervjun. Remma är retreatpunkten, 
oasen att vara den man är utan tvång. 
Där kan han vara ostörd, offentlig och 
fri. Remma ligger i en av Långaryds-
skogarna i Långarydsgemenskapen 
men ändå lite avskilt. Inte en plats som 
passeras utan att ha ett ärende dit – 
eller för att finåka på skogsvägar. Som 
uppvuxen i ett lantbruk är Petter van att 
hemma är det arbetskläder/ladugårds-
kläder som gäller och helger och ons-
dagar hjälpte han till i ladugården för 
på onsdagarna så badade han. Petter 
säger att han lever ett dubbelliv – när 
han lämnar Remma så snyggar han till 

sig och har riktiga kläder på sig. Detta 
dubbelliv visar sig även i hans dialekt. 
Ju längre bort från Remma desto mer 
rikssvenska. Hemma är det mycket 
dialekt och många dialektala ord som 
används. Han berättar att han lätt faller 
in i dialekten när han pratar med famil-
jemedlemmar och grannar. Nu förti-
den är det inte så mycket bondeliv för 
Petter, han går ut med hundarna och 
får ibland rycka in vid kalvning om det 
är komplicerade förlopp som kräver att 
det är flera som är med.

Vränga ord
Petter tycker om ord. Han gillar att 

leka och vränga på ord och se flera 
bottnar i ord och uttryck. I hans familj 
finns många ordkonstnärer som gillar 
att skämta och vara underfundiga. 
Petter beskriver jargongen hemma 
som rå men hjärtlig – åtminstone rå. I 
generna finns även mormor och morfar 
från Göteborg, med göteborgshumorn. 
Morfar var tryckare och samlade som 
barn på fina bokstäver som han klippte 
ut. Petters morfar har bland annat 
tryckt Glimtar ur Långaryds historia.

Fortsättning från föregående sida
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Fortsätter på nästa sida.

Karlsro Kvarn och såg
Text: Familjen Davidsson, delvis nedtecknade berättelse från Arne David, Magdalena Öhlander Bild: Från fotoalbumet

Nu kan man se hela Karlsro kvarn 
och såg från vägen. Tidigare låg hela 
fastigheten mjukt inbäddad i skogen. 
I förgrunden kan man se den gamla 
transformatorbyggnaden från 1932 
som är ovanlig idag med sin röda 
smala form.

Dammen med kvarn, såg och 
stickehyvel

På 1800-talets andra hälft anlades 
dammen av Karl Andersson, ägare till 
Karlsro gård, för att bevattna åkrarna. 
Dammen kom också att möjliggöra 
driften av verksamhet via vattenkraft. 
Här uppfördes kvarn, såg och stick-
ehyvel som drevs med vattenkraft. Lik-
nande verksamhet fanns i varje by på 
den tiden. 

Mjölnarna på Karlsro kvarn
I början av 1920-talet skötte Kalle 

Hult och Kronborg kvarnrörelsen. John 
Skantz tog över hälften av driften 1924 
efter att Kronborg flyttat till Halmstad. 
Till en början malde John Skantz och 
Kalle Hult varannan vecka. 1927 köpte 
John kvarnen och tog över hela driften. 
John Skantz var född och uppvuxen 
vid Ringshults kvarn i Jälluntofta.

John (1899 - 1984) och hans hustru 
Thyra (1903 - 1986) fick inga biolo-
giska barn. Däremot 4 fosterbarn, Arne 
(systerson), Vuokko och Toivo (finska 
krigsbarn) samt Ove (från Stockholm). 
Alla pojkarna arbetade någon tid vid 
rörelsen, men det blev Arne som tog 
över. Även Arne var född i Ringshults 
kvarn, hos sin morfar och morbröder. 
När inte hans mor Ruth kunde ta hand 

om honom flyttade han till sin mor-
bror John och hans Thyra 1932. Arne 
(1922 - 2012) var gift med Asta  (1929 
– 2019). De fick 2 söner, Åke och Kjell.

Arne Davidsson köpte in sig i före-
taget på 50 talet och drev först rörelsen 
ihop med John. Då ansvarade Arne 
för kvarnen och John för sågningen. 
Senare tog Arne över driften helt, med 
John som medhjälpare. En period 
arbetade 3 generationer tillsammans, 
John, Arne och Kjell. När Arne gick i 
pension 1987, tog Kjell över. Arne var 
dock aktiv fram till 86 års ålder, då 
sjukdom hindrade honom att fortsätta. 
Numera är även Kjells son John delak-
tig i företaget.

Sedan 2004 är Karlsro kvarn ett 
företag som drivs på fritiden, då lön-
samheten sjunkit med jordbrukets 
förändringar. Kvarnen är dock igång 
några timmar varje vecka och sågning 
blir det en del, särskilt under våren och 
sommaren. 

Idag bor Kjell (1957 -) med sambo 
Christina i ett av husen. Sonen John (ja 
namnet går igen) med sambo Magda-
lena i det andra huset. Dottern Erika 
bor i Dalarna. 

Släkten Skantz har varit 
mjölnare i flera generationer

Ur boken Långarydssläkten kan 
man läsa följande:

Carl Johan Jönsson Skantz 1827-
1905, mjölnare i Ringshults kvarn. 

David Carlsson Skantz 1868-1922, 
mjölnare i Ringshults kvarn. David och 
hustrun Ida (1870-1904) fick 4 barn, 
Karin, John, Rut och Salomon, som 

fick efternamnet Davidsson. John bytte 
senare efternamn till Skantz.

John Skantz var först mjölnare i 
Ringshults kvarn tillsammans med sin 
bror Salomon efter faderns död. Men 
till största delen var han verksam på 
Karlsro kvarn.

Brodern Salomon Davidsson, flyt-
tade från föräldrahemmet till  Forsa 
kvarn i Dannike, i närheten av Torpa 
Stenhus, där han var verksam som 
mjölnare. 

Arne Davidsson var 4:de kända 
generationen mjölnare.

Kjell Davidsson är därmed 5:e gene-
rationen mjölnare. Det kan vara fler 
som vi inte känner till. 

Karlsro kvarn i gamla tider

Den gamla kvarnen 
Den ursprungliga kvarnen hade två 

överfallshjul som drevs av vattenkraft, 
blev det torka i dammen så gick det 
varken att mala eller att såga. På vin-
tern kunde det bli isbildning på vat-
tenhjulen och då fick man börja tidigt 
på morgonen med att isa (hacka rent 
hjulet) för att få dem att snurra igen. 
Man malde på stenkvarnar. Kvarn-
stenarna var gjorda av Gotlandsten 
och ytan var av fransk flinta. Stenarna 
hade en livslängd på cirka 8-10 år. För 
att hålla stenarna vassa fick de hackas 
minst en gång i veckan. Ibland oftare 
om säden inte var torr. För att under-
lätta fanns det en kran som lyfte upp 
den övre stenen så att man kom åt att 
hacka stenarna vassa. För att se om 
hackningen blivit riktigt gjord så drog 
man med träkol över, och där inte trä-
kolen fastnade fick man hacka mera. 
På denna kvarn malde Arne sina första 
säckar mjöl 1932, när han endast var 
10 år gammal. 

Nu finns bara ruiner kvar av den 
gamla kvarnen.

3 generationer mjölnare, 1975, Kjell (18 år), Arne (53 år) och John (76 år)

Den gamla kvarnen vid dammen
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Fortsättning från föregående sida

Häst och vagn
Kunderna som skulle mala kom 

både från byarna runt omkring, men 
också långväga ifrån med häst och 
vagn. De som hade lång väg stannade 
medan säden maldes. De hade ofta 
smörgås och kaffetermos med sig och 
åt medan de sporde (hörde) nyheter. 
Det hände att de både spelade kort och 
värmde sig med starka drycker. Många 
blev också bjudna på kaffe med dopp 
inne i köket hos Johns fru Thyra. 

Gamla sågen
I anslutning till den gamla kvarnen 

låg den gamla sågen och den drevs 
också med vattenkraft. Kraften över-
fördes via en lång drivrem till cirkelså-
gen. När vattenkraften ersattes med el, 
sattes det in en 30 hk motor som drev 
sågen.

Stockarna fick lastas av för hand 
och rullades eller drogs på rungorna. 
Det var många gånger ett tungt arbete. 
Även bjälkar och plank fick staplas för 
handkraft för transport eller torkning. 
Man var två personer när man sågade. 

Man sågade mest till privatpersoner. 
Varje bonde sågade i regel ett hästlass 
med stockar varje år till reperations-
virke. När det skulle byggas något nytt 
blev det betydligt mer. Man sågade 
också bjälkar åt Skogsägarföreningen 
som via Halmstad gick på export till 
England och övriga Europa. Gamla 
sågen är sedan länge riven.

Stickehyveln
Det fanns också en stickehyvel 

som drevs med vattenkraft. Stickorna 
användes till taktäckning innan plåt 
och cementpannor konkurrerade ut 
dem. Man sågade av kubbar som var 
en aln (60 cm) långa. Sedan stod en 
person och hyvlade kubben på tre 
sidor så den fick en trekantig form. 
Under stickehyveln fick en person (ofta 

ett barn) ligga och plocka ut stickorna. 
När elkraften kom så sattes även här in 
en 5 hk motor. Stickhyveln upphörde 
någon gång på 1950-talet. 

Nötahuset
I ett särskilt hus, så kallade nötahu-

set, rensade man gräsfrö och utsäde. 
Det var ett mycket dammigt och smut-
sigt arbete. Detta arbete pågick fram 
till 1960-talet, sedan blev det att man 
köpte utsäde. Numera är Nötahuset 
ombyggt till badhus.

”Nya” kvarnen 90 år 
Den nya Kvarnen började byggas 

1932, när vattenkraften togs till bruket 
i Hyltebruk. Istället blev det eldrift. 
Den 1 oktober 1934 togs den nya kvar-
nen i drift. Den hade till att början två 
stenkvarnar. Den första Hammarkvar-
nen sattes in 1962 och den andra 
1964 och då togs stenkvarnarna bort. 
Tidigare fanns två valskvarnar som 
man malde bland annat vetemjöl för 
hushållsbruk på. Dessa togs bort och 
såldes till Röstånga i Skåne i början av 
1990-talet. Det finns vidare 2 stycken 
krossar och en gammal Triör (som inte 
längre används). 

Kvarnen byggdes till 1973 för att 
möjliggöra lös-malning. På den tiden 
hade bönderna bytt ut hästen mot 
hästkrafter, de kom med traktor och 
speciell kärra för ändamålet. Säkert är 
ni många med mig som har sett John, 
Arne och Kjell åka på räckena nedför 
trapporna i kvarnen eller förundrats 
över när säckarna hissades upp genom 
luckorna i taket. Jag minns själv att det 
fanns söta kattungar i mjölnarkamma-
ren att klappa när man var på besök.

Den nya kvarnen som började att byggas 1932.

Ytterligare 2 generationer 
sågverk

Gamla såget ersattes 1954 av ett 
nyare sågverk som hade två sågbänkar 
och det var betydande verksamhet här. 
På ena sågbänken sågade man bjälkar, 
oftast 6x6 tum eller 4,5x4,5 tum och 
på den andra klöv man ner till mindre 
dimensioner.  Även här gick det åt två 
man på varje sågbänk och det kunde 
vara fyra till fem personer som jobbade 
i högsäsong. Bland annat Inge Åsberg, 
Bror Linder och Sven Claesson. 

Kjell minns när han som liten var 
med och lekte när pappa och John 
arbetade. Han brukade bl.a. sitta i en 
trälåda på sågbänken och åka fram och 
tillbaka tills han somnade. 

År 2000 togs det nya sågverket i drift 
och det är en-mans-såg. Dvs det räcker 
med att vara en person vid sågning. Nu 
bedrivs endast legosågning.

Det är idag få gamla företag av 
denna typ som finns kvar och är i drift. 

Hästskjuts Vid Håknaryds bro, Nydala 
i bakgrunden. Ernst Borg, Johanna 
Andersson (Thyra Skantz mor) Frida 
Andersson och Ruth Borg. Taget 
omkring 1950

Kjell tillsammans med sonen John.
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En sann rövarhistoria
Text: Erling Svensson Bild: Alf Andersson

Sven Fredinsson, August Svenssons 
far, drev gården i N.Nissaryd. Vi vet att 
det gick regelbundna resor med häst 
och vagn till Göteborg med produk-
ter från bygden. Det kunde bestå av 
bl.a. props som var en efterfrågad vara. 
Propsen köptes av företag i England 
som sedan sålde dem vidare som stöt-
tor i gruvgångar i Wales. 

Enligt berättelse utav Lasse, Augusts 
son, så fungerade stället i Nissaryd 
som en liten handelscentral. Bönderna 
i socknen kom med ägg och smör som 
även dessa skickades vidare till Göte-
borg. Här kunde man få bättre betalt 
för smöret än i hemtrakterna. För 
pengarna som försäljningen inbring-
ade köptes salt, socker och kaffe. 

Vägen till Göteborg gick via Borås 
medan återresorna kunde variera 
beroende på vilka varor som lastats 
och vilka kunder som skulle ha dem. 

Rånöverfall var inte ovanligt på den 

tiden så därför hade Sven med sig en 
yxa som försvarsvapen som han förva-
rade under sätet. 

Under en av sina hemresor gick 
färden söder över. Det hade börjat 
mörkna och i trakten mellan Torup/
Vessigebro överfölls han av två rövare 
som försökte ta sig upp på vagnsflaket. 
Sven fick snabbt tag på yxan och sik-
tade den mot den ene rövarens hand 
som höll om lämmen. En rejäl smäll 
följt av ett skrik och rövarna försvann. 
Sven drev upp farten på hästarna för 
att undkomma vidare anfall. När han 
väl kom hem till Nissaryd var det sent 
och riktigt mörkt. Hästarna selades av 
och först på morgonen när hemlasten 
skulle lastas av vagnen upptäckte han 
några avhuggna fingrar på flaket och 
förstod vad som hade hänt.

För att undgå spökerier och kanske 
med omsorg om den skadade röva-
ren tyckte Sven inte att de lekamliga 

delarna kunde slängas bort utan for 
då upp till Långaryd och begravde 
fingrarna utanför kyrkogårdsmurens 
vänstra sida. En rövares kroppsdelar 
bör kanske inte ligga i vigd jord var 
Svens åsikt

Det har firats jubileum utifrån det 
faktum att LIF bildades 1938 av ett 
antal fotbollsintresserade herrar från 
byarna runt Långaryd. Men det är inte 
helt korrekt. 

Det första protokollförda mötet där 
Långaryds IF benämns är daterat till 
den 25 augusti 1935. Närvarande vid 
det mötet var följande, Gustav Jansson 
(min mormor Esthers bror) valdes till 
ordförande, Gösta Wiktorin valdes till 
kassör, Karl-Gustav Carlsson valdes 
till sekreterare, till ledamöter valdes 
Agaton Svensson samt Olle Lorents-
son. Suppleanter blev Ture Fredlund 
och Inge Johansson.

Man beslutade att ingå i Västbo – 
serien.

Sedan finns inga fler protokollförda 
möten förrän lördagen den 1 februari 
1936 då man håller årsmöte med Lång-
aryds IF.

Till mötesordförande valdes Gustav 
Jansson som sekreterare Harry Bengts-
son. Att justera protokollet valdes 
Agaton Svensson och Carl-Gustav 
Carlsson. 

Nu väljer man en ny styrelse som 
består av ordförande Carl-Gustav 

Långaryds IF
Text: Thomas Magnusson, ordförande Långaryds IF

Carlsson, sekreterare Harry Bengtsson, 
kassör Inge Johansson, styrelseledamö-
ter Harry Holmén och Carl Enkvist till 
suppleanter valdes Gösta Wiktorin och 
Gustav Jansson.

Vidare väljs materialförvaltare 
Inge Johansson, lagledare för A-laget 
blir Harry Holmén och lagledare för 
B-laget blir Carl-Gustav Carlsson. 
Intressant att notera är att man även 
har ett juniorlag, där väljs som lagle-
dare för Juniorlaget Carl-Erik Larsson. 
Till kapten för A-laget utsågs Lennart 
Johansson och för B-laget Bror Linder.

Det beslutades även att medlemsav-
giften skulle vara 1,50 kr för ”äldre och 
1 kr för juniorer och kvinnliga” samt 
fritt inträde till matcherna.

Vidare går att läsa att det beslutades 
att bilda en kommitté som ska under-
söka ordnandet av planfrågan. Vald 
till att ta fram ett föreningsmärke blev 
Ture Fredlund.

Det var mycket populärt med att 
anordna danser för att få in pengar till 
verksamheten. Det beslutades att man 
skulle undersöka möjligheten att hyra 
dansbanan av byggnadsföreningen i 
Älmeliden. 

Styrelsen fortsätter sitt arbete och 
nästa möte hålls 24 mars 1936.

Det beslutades att inköpa en proto-
kollsbok och att Gustav Jansson hade 
skickat en räkning på 6 kr som ersätt-
ning för bilskjuts av styrelseledamö-
ter till årsmötet tidigare detta år, från 
bordlades.

Styrelsen beslutade att under år 
1936, av David Fredlund arrendera 
plan för ett pris av 25 kronor. Planen 
ska efter bästa förmåga iordningsstäl-
las. 

Styrelsemöte fredagen den 15 maj 
1936. Fanns endast en punkt protokoll-
förd, planfrågan.

Det beslutades att fråga Prästgår-
dens ägare om att köpa mark invid 
Nissan för att kunna anlägga en fot-
bollsplan. Man tillsatte en kommitté 
som bestod av Carl Enkvist, Gösta 
Wiktorin och Carl-Gustav Carlsson. 
Full handlingsfrihet beviljades. 

Sedan finns inga protokollförda 
möten under hela 1937, nästa möte 
som hålls är ett årsmöte lördagen den 
19 mars 1938. Det får ni läsa om i nästa 
nummer av Sockenbudet.
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Njut av Hyltebygden från sadeln – cykla Hylteleden
Text: Lena Hagman Bogren, Turismansvarig Hylte kommun Foto: Hylte kommun

Cykla bland böljande kulturland-
skap, glittrande sjöar och viltrika 
skogar. Mitt i naturen. Känn stillhe-
ten och lugnet.

Inget slår känslan av att vara sin 
egen motor, och på cykel hinner du se 
mycket av de vackra omgivningar du 
passerar. Cykling tränar främst krop-
pens uthållighet och hämtar energi 
från fettreserverna, vilket gör att cyk-
ling hjälper till att hålla vikten under 
kontroll. Dessutom är cykling en mer 
skonsam träningsform än vandring 
och löpning, eftersom den inte innebär 
några hårda stötar som sliter på musk-
ler och leder. Maxa din cykelupple-
velse genom att svänga på styret och 
utforska sevärdheter som inte ligger 
direkt i anslutning till den cykelled du 
trampar på!

Kattegattleden – Sveriges 
första nationella cykelled

Sveriges första nationella cykelled, 
Kattegattleden, invigdes i juni 2015. 
Den är 37 mil lång och sträcker sig 
längs kusten mellan Göteborg och 
Helsingborg.

Under 2015, men framförallt under 
2016, ökade förfrågningarna när det 
gällde cykelleder i Hylte kommun och 
framförallt när det gällde Hylteslingan 
som ansluter till Kattegattleden i 
Halmstad.

Hylteslingan – en regionala 
cykelled?

Hylteslingan har fungerat som 
cykelled sedan 1980-talet. Den nuva-
rande sträckningen är 165 km lång 
och går i både Halmstad och Hylte 
kommun. På senare år har dock Tra-
fikverket kommit ut med nya och hår-
dare kriterier för att en cykelled skall 
få lov att skyltas. Det gäller framför 
allt trafiksäkerhet där cyklisten skall 
känna sig trygg bland andra fordon på 
våra vägar. Men även tydligt krav på 
huvudman, skötselplan och attraktivi-
tet.

 I början av 2017 började det omfat-
tande arbetet med att få Hylteslingan 
klassad som en regional cykelled av 
Trafikverket. Klassificering av leder för 
rekreations- och turiständamål delas 
in i långa (nationella), medellånga 
(regionala) och korta (lokala) cykel-

leder. Att få en cykelled klassificerad 
och uppmärkt av Trafikverket kan ses 
som en form av kvalitetssäkring av 
leden när det kommer till framkom-
lighet, trafiksäkerhet, attraktivitet och 
tillgänglighet. 

Förstudie och ansökan till 
Trafikverket

En förstudie genomfördes där tra-
fiksäkerheten kartlades, markägaravtal 
med vägsamfälligheter upprättades, 
ledhuvudman utsågs och sträckningen 
sågs över. Förslag på nya sträckningar 
togs fram för att öka attraktiviteten och 
gynna fler lokala näringsställen. Före-
tag utmed leden erbjöds träffar för att 
lära sig mer om cykelturism och lära 
känna cyklisten och dennes behov.

En ansökan skickades in till Tra-
fikverket och i mars 2020 kördes en 
fysisk presentation för Trafikverkets 
referensgrupp hur vi planerar arbetet 
med Hylteslingan.

Hylteslingan blir Hylteleden
Under 2021 fick kom beskedet att 

ansökan godkändes och i samband 
med detta byter leden namn från Hyl-
teslingan till Hylteleden. En ny skylt-
plan har tagits fram och Trafikverket 
har som mål att leden ska vara helt 
omskyltad till den 1 maj 2022. Hyltele-
den blir Sveriges andra regionala cykel-
led och tillsammans med Destination 
Halmstad planeras en nyinvigning av 
leden sensommaren 2022 i Rydöbruk.

Cykla Hylteleden
Oavsett om leden är omskyltad från 

Hylteslingan till Hylteleden går det 
utmärkt att redan nu cykla hela, eller 
delar av, leden. Hylteslingan är mycket 
attraktiv där man njuter av lugnet och 
tystnaden som finns längs större delen 
av leden. Man kan mestadels cykla två i 
bredd och prata eftersom den störande 
trafiken är liten. Man cyklar genom ett 
omväxlande landskap - allt från kust-
nära öppna landskap till djupa skogar. 
Det finns stora chanser att se vilda djur 
och fåglar som trana, dovhjort och älg. 
Leden snirklar sig genom en levande 
bygd med kor på bete, välhållna röda 
stugor och spännande sevärdheter. 
Längs vägen passerar man flera byar 
och tätorter med möjligheter till mat, 

logi och service. 
Det är några sträckor som går på 

grusvägar med god kvalité. Dessa utgör 
mindre än 10 procent av leden och går 
genom fina skogsmarker. Vidare finns 
inga sträckor med smalare markyta än 
1 meter eller någon längre sträcka med 
över 7 procents lutning. Mobiltäck-
ningen utmed leden är god (testat Telia 
och Telenor). 

Vad hittar jag information om 
Hylteleden?

Ladda ner appen Naturkartan eller 
besök https://naturkartan.se/en/hylte/
hylteslingan där finns karta och länk 
för nerladdning av GPX fil till din 
cykelapp.

Förhoppningsvis har även webbplat-
sen www.hylteleden.se lanserats.

Det finns fler förslag på cykelturer 
på www.visithylte.se

Tips för cykelsugna
• Kolla över din cykel. Broms-

beläggen kan ha torkat, kedjan 
kanske behöver smörjas och 
däcken pumpas

• Klä dig rätt. Gärna i lager, 
men inte för varmt

• Tänk på att det är benen som 
ska jobba. Sitt still på sadeln, 
om du gungar kan det ge 
upphov till skavsår

• Drick och ät kontinuerligt så 
du inte får soppatorsk
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Maja Algerbo spelar volleyboll i Elitserien
Text: Anna Roos Bilder: Anders AG Gustafsson

16 åriga Maja Algerbo har under 
hösten gjort premiär i elitserien i vol-
leyboll för Gislaveds volleybollklubb. 
Under sommaren 2021 började hon att 
träna med elitlaget och fick en plats i 
truppen. Maja började sin volleyboll 
karriär med kidsvolley i Hylte/Halm-
stad Volleybollklubb som sexåring. 
När Maja gick i åk 7, för tre år sedan, 
bytte hon klubb till Gislaveds Volley-
bollklubb. 

Ha roligt på plan
Majas position i laget är Center 

vilket hon beskriver som en nyckel-
spelare både i anfall och försvar. Hon 
är med i blocket när laget ska försvara 
och finns med som ett snabbt alterna-
tiv för passaren i anfall. Dagen innan 
intervjun hade Maja spelat match och 
berättar att det var första gången hon 
hoppservade på match, vilket funkade 
bra. Maja beskriver att hennes styrkor 
är i blocket och att placera bollarna 
med riktade bra slag. Hon tycker att 

det är viktigt att ha roligt på plan och 
tillföra glädje och energi till laget. Det 
är roligt att se utveckling både för laget 
och för sig själv; att kunna hoppa högre 
framme vid nät, högre självförtroende 
och att kunna hantera motgångar. 

Förebild och idol
Derbyn mot Värnamo med fulla 

läktare är en häftig känsla och matcher 
mot Hylte/Halmstad ger lite extra, 
speciellt när matchen spelas i Hylte-
bruk och kompisarna finns på läkta-
ren. Motståndarlagen finns spridda 
över hela Sverige med Umeå som det 
lag som ger längst resa. Bussresan till 
Sollentuna utanför Stockholm är även 
den en lång resa. Volleybollspelaren 
Jonna Wassefaller har alltid varit en 
förebild/idol för Maja, hon har tidigare 
varit proffs i Finland och spelar center 
i landslaget och i Örebro. Det har varit 
häftigt att få träffa henne när lagen har 
mötts. 

Framtiden
Maja tränar fyra dagar per vecka, 

totalt cirka 9-10 timmar och spelar 
match på helgen. Maja är tacksam att 
många av hennes vänner spelar vol-
leyboll så att de kan umgås i samband 
med träningar och matcher och delar 
träningsvardagen. Gymnasiestudierna 
på Gislaveds gymnasiums teknikpro-
gram kräver sitt när det gäller läxor. 
Just nu är målet med studierna att bli 
sjukgymnast/naprapat eller leg fysiote-
rapeut – tidigare drömde Maja om att 
bli ingenjör. Dock är ett annat mål tyd-
ligt – att få spela volleyboll utomlands. 
Maja vill ta sig så långt det går inom 
volleybollen; bättre klubbar, utom-
landsproffs eller få spela i landslaget.

Vi önskar Maja stort lycka till i vol-
leybollkarriären!

Fynd vid byggarbetsplats
Text: Camilla Möllerström

Det byggs på flera håll i Långaryd 
just nu.  En av byggarbetsplatserna är 
skolan mitt i byn som ska få en utbygg-
nad med salar för gymnastik, hemkun-
skap och andra ämnen. Skolan har bytt 
namn från Nyby skola till Laborasko-
lan och sedan till nuvarande OneS-
chool Global Nyby Campus. 

Roger Larsson som är en av snick-
arna, blev häromdagen glatt överras-
kad när han skulle kapa panelen inför 
att bygga en ny trappa. Där låg ett 
kuvert med ett brev daterat 27 januari 
1975 instucket under brädorna. Ett 
kärleksbrev utan avsändare. 

När brevet skrevs gick Roger själv 
i sexan på Nyby skola. Han har ingen 

aning om vem som kan ha skrivit det 
och sedan gömt det under brädorna. 
Personen har tänkt sig att någon 
kommer att hitta kuvertet i framtiden. 
På kuvertet står ”Till den som hittar 
brevet” och brevet börjar med ”Hej! 
den som hittar detta brev får reda på 
mycket saker.” Sedan beskrivs några 
flickor på skolan som personen tycker 
om. Därefter står det:

”Jag tycker om en Dansk. När jag 
ser henne igen vet jag inte. Det är ett 
år sen jag se henne hon var jättegullig. 
Jag blev kär i henne när jag såg henne. 
Vitt långt hår, är 10 år. Bruna ögon. 
När hon kommer tillbaka ska hon få 
jättemånga pussar. Hejdå! 

Den jag tycker mest om heter. jag 
hjärta Lena”

Eftersom det gått 47 år sedan dessa 
ord skrevs får det väl anses vara okey 
att låta hela byn få reda på skribentens 
kärlek till Lena. Vi som läser de fina 
orden hoppas förstås att de träffats igen 
och att kärleken var ömsesidig.  

Roger berättar att man som bygg-
nadsarbetare ibland stöter på saker 
som folk gömt i väggar och golv. Han 
har dock tidigare inte hittat några brev 
under sina drygt 40 år i branschen. 
Det mest spännande, innan fyndet 
på skolan, är en dagstidning utgiven 
under första världskriget. 
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BERTIL MINNS
Text: Bertil Holmén   Bild: Från Leif Ekelund

Det talas så mycket om kvävenedfal-
let från luften som drabbar Sverige. Jag 
måste berätta om det som hände för 25 
år sedan.

När jag var på väg till mitt älgpass 
i Nyarp fick jag på en låg gren se res-
terna av en liten ballong med en liten 
namnbricka. På den stod några svår-
lästa namn och slutadress Paris. Jag 
kunde inte tänka att denna lilla vanliga 
ballong kommit med luftströmmarna 
ända från Paris. Kanske hade de semes-
trat här på västkusten och skickat upp 
en liten ballong.

Jag skrev på lite knagglig engelska 
att jag hittat den på väg i skogen till 
mitt älgpass och kopierade adresslap-
pen och klistrade på kuvertet. Snart 
kom ett brev skrivet på engelska som 
berättade att från ett torg i Paris hade 
barnen i en förskola sänt upp varsin 
ballong. Men det var synd, skriver de, 
att de inte kunde se vilkens ballong 
det var eftersom denna hade kommit 
längst. De hade fått återfynd från Tysk-
land och Belgien.

Då lade jag adresslappen, där det på 
baksidan tydligt stod namnet David i 
ett brev och sände iväg. Sedan dröjde 
det länge men så kom ett brev. Men det 
var skrivet på franska. En grannfru till 
mej som kunde många språk sade att 
hon ofta brukar tänka på franska. Hon 
gjorde en perfekt översättning och 
läste även ”mellan raderna” att brevet 
var utlämnande och intimt skrivet. I 
brevet stod det så här: - Det är jag som 
är Davids mamma, vi lever ensamma. 
David är en snäll lite blyg gosse men 
nu har han, tack vare dig, blivit hela 
klassens hjälte därför att hans bal-
long kommit längst. Om du kommer 
till Paris kan du väl hälsa på. Du har 
ju adressen. Så nu går hon och trånar 
i väntan på en ung stilig jägare. Men 
hon har sluppit se en gammal gubbe 

som kommer och knackar på.
Ballongen var ett tydligt bevis på 

att mycket av våra luftföroreningar 
kommer från Ruhrområdet och Frank-
rike.

Att den lillaballongen följde med 
vinden så långt berodde nog på att 
adresslappen av papp var lagom tung, 
så den kunde inte lyfta till tunnare luft-
lager och pangas.

Tänk att man kan längta så till vår 
och sommar. Till att livet skall bli som 
vanligt igen. 

Det har varit en tid med Corona och 
pandemi, en lång tid som blev längre 
än vad vi hade i vår vildaste fantasi 
kunnat räkna ut. Att vi skulle hitta en 
vardag och anpassa oss till ett liv utan 
nära fysiska samtal, kramar och spon-
tana fikastunder, vem skulle trott att 
det skulle kunna gå? 

Och efter julen så skenade elpriset 
och bränslepriset hängde på. Tror ni 
att vi kommer säga att det lärde vi oss 
också att leva med? 

- Rätta munnen efter matsäcken sa 
de förr, eller flytta sillen på smörgå-
sen och sedan lägga tillbaka den i den 
tomma smörgåslådan till nästa dag, 
kunde man också göra för att få salt 

Förändringarnas tid
Text och bild: Magdalena Öhlander

smak.
Idag fick vi ett blått kort i postlådan 

av Postnord. De höjde portot till 13 kr 
efter nyår och nu kommer vi bara få 
post i lådan varannan dag. Det blir lite 
tråkigt måste jag erkänna, det är alltid 
lite roligt att se vad som finns i lådan. 
Inte för att den fylls med handskrivna 
brev och kort längre, men ändå.

Om något år så kommer vi kanske 
ha anpassat oss efter det också.

Tänk vad mänskligheten har ställt 
om sig flera gånger under de senaste 
100 åren.
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När vi våren 2012 tog beslutet att 
försöka ge ut ett bygdeblad för Långa-
ryds socken låg föreningarna i Långa-
ryd-Landeryd i Samverkan i startgro-
parna för vårt stora Leader-projekt 
”Långaryd – Släktbygd med anor mot 
framtiden”.  Med Anna Roos och Petter 
Bäckman som säkra datoranvändare 
vågade vi sätta ihop det första numret 
som kom ut på våren 2012. Det blev 
två nummer till av bygdebladet det 
året och sedan har det kommit ut med 
fyra nummer om året. Under året 
anställde vi en projektledare för två år, 
Sofia Lindstedt, som flyttade hit mitt i 
den kallaste vintern. Hon fick bo i före 
detta Lisa Gustavssons lilla röda stuga 
på ”Trekanten”, så centralt det bara går, 
mitt i Långaryds by.

Vad skulle vi då kalla vårt nya byg-
deblad, pannorna lades i djupa veck, 

men strax löste prästdottern Anna 
problemet. SOCKENBUDET - så 
klart! Vågade vi kalla vårt blad så? Ett 
sockenbud var ju förr något som präs-
ten kom med till sjuka människor. 
Men inga protester kom från pappa 
Björn och strax var namnet helt själv-
klart. Vår tanke var att vårt blad skulle 
komma ut till alla – friska som sjuka, 
unga som gamla med nyheter, inspira-
tion, omtanke och upptäckarlust. En 
möjlighet för oss att se allt gott vi har 
omkring oss. Anna blev ansvarig utgi-
vare och kunde stolt säga SOCKEN-
BUDET – för dig utgivet.

Vårt första nummer innehöll åtta 
sidor, men redan till n:r två lyckades 

SOCKENBUDET 10 år - 40 nummer producerade
Text: Birgitta Holmén Bilder: Ur produktionen

vi få ihop hela 20 sidor. Numera är 
det inte ovanligt att bladet innehåller 
omkring 30 sidor, naturligtvis till viss 
del beroende på hur mycket annon-
ser vi lyckats få in. För det är dessa 
annonser som bekostar hela tryck-
ningen och som gör att vi kan dela ut 
tidningen gratis. Att vårt Pastorat har 
låtit sitt informationsblad Senapskor-
net ingå i vår tidning bidrager också 
till att SOCKENBUDET har blivit ett 
omtyckt informationsblad för bygdens 
folk.

Ungefär samtidigt som tidningen 
såg dagens ljus drog också Långaryds 
Fiberförening igång sin verksamhet 
på allvar och bygden fick tillgång till 
snabbt och effektivt internet. Vid den 
tiden hade hela 11 föreningar anslutit 
sig till Långaryd-Landeryd i Samver-
kan som blev det namn vi antog vid 
årsmötet 2012 och det var lätt att samla 
Socknens invånare till gemensamt 
arbete. 

Det anordnades dramatiserade 
bussturer i bygden, här var kungabe-
sök i Landeryd och en tolfte förening 
anslöt sig till Samverkan – Landeryds 
tågförening. Långaryds marknad blev 
alltmer populär och anordnades vart 
annat år.

År 2013 kunde vi glädja bygdens 
folk med att vi hade en babybom, hela 
22 små Långarydsbor kom till värl-
den. I en annan artikel intervjuade vi 
Petter Bäckman om vad han ville bli 
när han blev stor. Något exakt svar fick 
vi väl inte (men de flesta av oss tippade 
på Präst.) I detta SOCKENBUD kan 
vi läsa att Petter prästvigdes i Växjö 
domkyrka nu i januari, så nog verkar 
det som att man genom vårt bygdeblad 

kan följa det som händer i bygden.
Ett tiotal olika personer har under 

någon tid ingått i redaktionskommit-
tén för vårt SOCKENBUD under de 
här 10 åren. I början ingick Lisa Rimes-
tad, Sofia Lindstedt, Karina Johansson, 
Angela Svensson och Lena Hagman av 
och till i redaktionen. Genom alla åren 
har Anna Roos varit ansvarig utgivare 
och Petter Bäckman, Jens Böggild, 
Iris van der Kruijssen-Witte och Bir-
gitta Holmén har ingått i redaktionen. 
Senaste förstärkningen är Magdalena 
Öhlander som tillhört kommittén 
sedan nr. 30. Dessutom har ett antal 
gästskribenter förgyllt vissa nummer.

Redaktionskommittén ansvarar 
också för all korrekturläsning. Anna 
och hennes man Patrik svarar för sam-
manställning och det mesta av datorar-
betet. En annan viktig person för att vi 
skall få ihop ett läsvärt blad är Lennart 
Borg som är fenomenal på att skaffa 
fram bilder på rekordtid. Han har lös-
ning på det mesta. Andra viktiga per-
soner för att det skall gå runt är Terese 
Borg och Inge Linder som håller ett 
öga på ekonomin. 

Så tillkommer vår stora skara av 
utdelare inom vår vidsträckta socken. 
SOCKENBUDET skall nå ut till alla 
som bor i vår socken så det är en tapper 
skara som fyra gånger om året ser till 
att alla får sin tidning.

Som synes är det mångas gemen-
samma arbete som bidrager till att 
vår bygd kan ge ut ett eget bygdeblad. 
Styrelsen för Långaryd-Landeryd i 
Samverkan riktar ett varmt tack till 
samtliga för ett gott arbete för bygdens 
framtid och hoppas på fortsatt energi 
åren framåt. 

Sofia Lindstedt som var anställd under 
två år.

Jens vid dramatiserade bussturer

Petter hemma i Remma.
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SOCKENBUDBÄRARE - Gunnel Larsén
Text: Birgitta Holmén Bild: Magdalena Öhlander

Som nämns i artikeln om SOCKEN-
BUDET 10 år är det en ganska stor och 
tapper skara medarbetare som ser till 
att vårt bygdeblad kommer ut till alla 
sockenbor fyra gånger om året.

Anna skickar ett meddelande att 
Bertil och Lilly Holmén (för det mesta 
är det de som hämtar) har anlänt från 
Varbergstryckeriet med bilen full av 
SOCKENBUD. Strax blir det ett lem-
meltåg till Annas veranda och till cen-
trala Landeryd för hämtning av det 
nya bladet som sedan snart ligger i 
brevlådorna runt om i socknen. Detta 
är en stor och viktig pusselbit för hela 
möjligheten att kunna distribuera en 
gratistidning i en så stor och vidsträckt 
socken som vår. 

Den som har hållit på längst är utan 
tvekan Gunnel Larsén i Klockargården. 
I början hade hon hjälp av sin make 
Harald men sedan han blev sjuk och 
dog har hon klarat av sin runda själv. 

Till vår stora glädje tycker hon fortfa-
rande att det är roligt och intressant att 
vara en del av vårt team. Gunnel delar 
ut 94 exemplar. För att nå alla ”sina” 
postlådor får hon stanna och stiga ur 
bilen på 35 olika ställen. Det behövs 
inga fler gympapass de dagarna och 
vackert väder är naturligtvis välkom-

met, men Gunnel stretar på även vid 
ovädersdagar för hon vill att alla skall 
få sin tidning så fort det går. Ett stort 
tack till Gunnel och alla Ni andra som 
ser till att SOCKENBUDET når sina 
läsare.  

Hemvändare i Långaryd Världens släktbygd
Text och bild:

Anna-Greta o Sten Karlsson
Olshult Mellangård, Långaryd

När vi blev tillfrågade att skriva om 
oss under rubriken nyinflyttade kände 
vi oss tveksamma. Vi har ju redan bott 
i Olshult i snart fem år. Vi känner oss 
mera som hemflyttade till Långaryd.

Vi är båda födda och uppväxta i 
Långaryd. Sten i Olshult och Anna-
Greta i kyrkbyn. Efter avslutade utbild-
ningar fick vi båda arbete i Värnamo. 
Sten på en revisionsbyrå och Anna-
Greta som förskollärare.

Våra barn Martin och Tobias är 
födda i Värnamo. Men efter fem år i 
Värnamo kände vi att vi ville komma 
närmare Långaryd. När vi fått arbete i 
Skeppshult och Smålandsstenar köpte 
vi hus i Smålandsstenar. Det blev 
många resor till Stens föräldrahem i 
Olshult där vår son Martin med familj 
nu bor.

Sten har alltid tyckt om att vara i 
skogen med röjsåg, motorsåg eller gå 
på jakt. När vi närmade oss pensions-
ålder började vi fundera på att bygga 
ett litet hus i Olshult.

När sedan grannfastigheten blev 
till salu ändrade vi oss och köpte den. 
Och det har vi inte ångrat utan trivs 
utmärkt.

Nu kan vi genom köksfönstret vinka 
på barnbarnen Elliot, Elin och Hugo 
när de går ner till skolbussen. - Att få 
bo nära dem är något som vi värdesät-
ter högt.

Vi är även mycket glada över att 
Bertil Larsson och Marcus Gustavsson 
har djur och får hos oss så att landska-
pet hålls öppet.

Efter att vi fått solceller monterade 
på maskinhallen håller vi just nu på 
att isolera och göra den fin invändigt. 
Nästa projekt blir att lägga nytt tak på 
bostadshuset.

Är det inte underhåll av byggna-
derna så finns det hur mycket arbete 
som helst i skogen.

Vi hoppas bara att vi kan hålla oss 
pigga och friska och ser fram emot 
många år till i vårt älskade Olshult.

Har du tips om nyinflyttade 
eller hemvändare?
Sockenbudsredaktionen tar gärna 
emot förslag till nästa nummer.  
Kontakta redaktionen eller mejla 
sockenbudet@langaryd.nu
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Bengt-Åkes gamla tidningsklipp berättar
Text: Bengt-Åke Andersson Bilder från Hallandsposten och Värnamo Nyheter

För 50 år sedan. 19 april 
1972 startade Långaryds 
pensionärsförening.

SFRF - SVERIGES FOLKPENSIO-
NÄRERS RIKSFÖRBUND

Bildades 1939 i Göteborg med 
omnejd. 1986 bytte förbundet och för-
eningarna namn till SPF  Sveriges Pen-
sionärsförbund. 1 januari 2015 ändra-
des namnet till SPF Seniorerna.

Långaryds pensionärsföreningen
Bildades den 19 april 1972 i Långa-

ryds församlingshem. Intiativet till 
bildandet kom från Långaryds södra 
CKF-avdelning och Elin Borg som då 
var 37 år gammal. De insåg att pensio-
närerna behövde organisera sig för att 
bevaka pensionärernas rätt i Sverige 
och att få träffas, göra resor och utflyk-
ter, lära sig nya saker och trivas tillsam-
mans. 

Ett 20-tal anmälde sig som medlem-
mar.

Till styrelse utsågs ordförande Eric 
Gustavsson Nyarp Långaryd, övriga 
Elin Andersson Landeryd, Karl Karls-
son, Ernst Borg och Elisabeth Enkvist 
Långaryd. Revisorer Gunnar Anders-
son Landeryd och Oscar Carlsson 
Långaryd. 

Efter föreningens bildande och sam-
kväm visade Bengt Johansson en film 
från Alaska.

Vid andra sammanträdet mottog 
föreningen en gåva på 800 kronor 
från Lions i Hyltebruk. Efter samkväm 
visade Evald Karlsson Skärkehylte sin 
film från den sista mjölkskjutsturen till 
Hyltebruks mejeri.

Vid starten 1972 var medlemsanta-
let 20. 1992 när det var 20-års jubileum 
var det 70 medlemmar, år 2012 vid 
40-års jubileet var det 157 medlemmar 
och 2022 är medlemsantalet 232. 

Föreningens namn ändrades till 
SPF Seniorerna Långaryd-Landeryd i 
början av 2000-talet eftersom det var 
lika många medlemmar från Långa-
ryd som Landeryd. Vi gläds alla åt den 
stora medlemsökningen som till stor 
del beror på att många seniorer från 
Hyltebruk tyckt att det är en trevlig 
och välskött förening som man gärna 
vill vara med i.

För 30 år sedan. 
Hallandsposten 9 april 1992. 
Långaryds SPF Fyller 20 år.

Det firades med stora festligheter 
i Nyarps bygdegård.  På bilden syns 
föreningens ordförande Eric Carlsson 
tillsammans med Elin Borg som var 
initiativtagarna till föreningens bil-
dande och före detta landshövdingen 
i Halland Johannes Antonsson. Han 
talade vid jubileet om ”Människor som 
jag mött”. Vid mötet delades det ut 
silvernål, diplom och blommor till en 
medlem som varit med sedan starten 
1972, Albin Johansson Nyarp.

Ordförande i föreningen
1972 - 1977 
Eric Gustavsson  Nyarp Långaryd
1978 - 1980 
Erik Johansson  Remma Långaryd
1980 - 1982   
Harald Johansson  Landeryd
1982 - 1984 
Agnes Gullberg  Landeryd
1984 - 1987 
Folke Träppja  Landeryd
1987 - 1993 
Eric Carlsson  Gassljunga Långaryd
1993 - 2000 
Uno Johansson  Landeryd
2000 - 2002 
Erik Gustavsson  Landeryd
2002 - 2006 
Elin Borg  Långaryd
2006 - 2008 
Sivert Gullberg  Landeryd
2008 - 2013 
Lilly Holmén  Nissaryd Långaryd 
2013 - 2018 
Bengt-Åke Andersson Gassljunga 
Långaryd
2018- 2022  
Britt-Marie Holmberg Landeryd
2022 -  
Carl-Åke Johansson, Landeryd

För 40 år sedan. Värnamo Nyheter 9 mars 
1982. Älmelidens småskola 1912.
Bilden inlämnad av Agaton Svensson Givabo, 
(Hyltebruk). Lärarinna var Gärda Bengtsson.
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För 50 år sedan. Värnamo 
Nyheter 28 mars 1972.

GRATTIS till Gunnel och Allan 
Tovhult, som firar guldbröllop i år. 
Allan har betytt mycket för ungdomar 
som växte upp i Landeryd på 50-60-70 
talet. Han började där i NTO med sitt 
arbete för att få ungdomarna att leva 
ett liv utan alkohol och droger. Detta 
viktiga arbete fortsatte han med under 
hela sitt arbetsliv. Många har säkert 
trevliga minnen från alla teatrar, sång- 
och musikprogram, kurser och läger 
som Allan Johansson var ledare för. 
Han håller sin hembygd kär och bytte 
efternamnet till Tovhult efter byn där 
han är född och uppväxt.

För 40 år sedan. Värnamo 
Nyheter 10 juni 1982. 
Hyltebygdens Manskör i TV.

Manskören sjöng i TV-gudstjänsten 
som sändes från Abilds kyrka. Kören 
sjöng tre sånger ”Sanctus” av Schu-
bert, ”Saliga” av Hellvig och ”O vad 
världen nu är skön” av Mozart. Ledare 
för kören var Erik Pettersson Torup 
som vanligen också är organist i Abilds 
kyrka. 

För 30 år sedan. Hallandsposten 10 februari 1992. Insamling till 
nytt kök i bygdegården.

Styrelsen för Nyarps bygdegårdsförening startar insamling till nytt kök i byg-
degården. Anledningen är att kommunen drar in bidragen till samlingslokaler. 
1977 gjorde man en liknande insamling när man behövde köpa nya stolar. All-
mänheten kan skänka träd i skogen, dagsverken eller pengar. På bilden håller 
styrelsen möte i lokalen, Allan Ericsson, Karl-Erik Eriksson, Gösta Erlandsson, 
Gulli Carlsson, Elna Axelsson och Allan Rosén.

För 20 år sedan. Värnamo Nyheter 26 februari 
2002. Babypaket från Landeryd.

Landeryds kyrkliga syförening på bild efter att man 
packat 47 babypaket som ska sändas till blivande mammor 
i Rumänien. Paketen innehåller bl.a. kläder, tygblöjor, 
tvättlappar, tvål och leksaker. I Sockenbudet NR 25 2018, 
finns ett längre reportage där man kan läsa att det under de 
20 år t.o.m. 2018 som man gjort denna fina hjälpverksam-
het, hade sänts 4739 babypaket. Nu har det gått ytterligare 
tre år och under de åren har det blivit 2667 st ytterligare 
paket. Totalt har det t.o.m. år 2021 blivit 7406 st babypa-
ket. Vilket fint arbete!

För 40 år sedan. Värnamo 
Nyheter 12 juni 1982. REA 
Hos JOWA KONFEKTION  
Landeryd.
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Fortsätter på nästa sida.

LJM hoppas på framtid för nedlagd järnväg
Text: Redaktionen Bild: LJM

Dressincykling för allmänheten och 
på sikt en museibana med veterantåg. 
Landeryds Järnvägsmuseum (LJM) 
siktar på ett fortsatt liv för järnvägen 
Landeryd-Broaryd-Burseryd som 
väntas läggas ner formellt i höst.

– Vi ser banan som en resurs för 
framtiden och vi hoppas få stöd från 
Hylte och Gislaveds kommuner för 
dess bevarande, säger Per-Yngve 
Bengtsson, ordförande i LJM.

I en skrivelse till kommunerna 
framför museiföreningen fem skäl till 
varför bandel 742, som är Trafikverkets 
benämning, ska ses som en resurs för 
framtiden, och då med huvudsaklig 
inriktning på sträckan Landeryd-Bro-
aryd (till korsningen med väg 153):

1. den kan med små insatser upp-
låtas åt dressincykling för all-
mänheten

2. den kan på sikt utvecklas till en 
museibana med tågtrafik

3. den kan stärka det statliga 
byggnadsminnet LANDERYDS 
STATION och vården av den 
lokala kulturmiljön

4. den kan bli en hävstång för 
LJM:s fortsatta utveckling mot 
ett attraktivt, levande besöks-
mål och

5. den kan få minnet och kunska-
pen om forna Västra Centralba-
nan (VCJ) att vidmakthållas  

– Även om spåret bitvis är dolt av 
gräs, ljung, buskar och tallplantor, är 
det i gott skick med kraftiga räler, bra 
slipers och makadam i ballasten. Det 
beror på att banan underhölls ända in 
på 2000-talet och hade tung godstrafik 
fram till 2014. Efter vegetationsröjning 
har vi en bana av hög kvalitet, i stort 
redo för tågtrafik. Men initialt tänker 
vi oss dressincykling, säger Per-Yngve 
Bengtsson.

Lämplig sträcka
Att hyra en cykeldressin för en stär-

kande och naturnära utfärd på ofta 
nedlagda järnvägar har blivit popu-
lärt såväl i Sverige som utomlands. 
Enligt LJM är femkilometerssträckan 
Landeryd-Broaryd mycket lämplig för 
att erbjuda sådana upplevelser också i 
våra trakter. Banan är bra, topografiskt 
lättcyklad och går genom omväxlande 

miljöer som bebyggelse, skog och jord-
brukslandskap. Den passerar få större 
vägar, och de korsningar som finns har 
relativt begränsad biltrafik. Dessutom 
saknar spåret underhållskrävande 
konstbyggnader förutom bron över 
Österån vid utfarten från Landeryd. 

– Kompletterar vi järnvägen med 
ett rastställe på halva sträckan, med 
väderskydd, bord, bänkar och kanske 
en grillplats, har vi ett attraktivt, nytt 
besöksmål, säger Per-Yngve Bengts-
son.

Stärker ekonomin
I skrivelsen till kommunerna fram-

hålls att dressinuthyrningen kan ge 
LJM med samarbetsparter nya intäk-
ter stora delar av året. Restaurang 
Mammas i Landeryd t ex, skulle kunna 
sälja utflyktskorgar, lokala butiker 
tillhandahålla andra förnödenheter, 
hotell, pensionat och campingar logi 
till övernattande dressincyklister etc. 
Adolfssons bästa i Broaryd kan med 
sina cocos- och chokladvaror pigga 
upp trötta dressincyklister.

– Med detta vill vi exemplifiera hur 
den lokala och regionala ekonomin 
kan dra nytta av ett sådant här tillskott 
i besöksnäringen. I praktiken kan ju 
upplägg och organisation av verk-
samheten, bl a av själva dressinuthyr-
ningen, utformas på många olika sätt, 
fortsätter Per-Yngve Bengtsson. 

Han och museiföreningen hoppas 
nu på stöd från Hylte och Gislaveds 
kommuner i dessa tankar.

– Trafikverket väntas besluta om 

Burserydsbanans formella nedlägg-
ning i höst, sju år efter att det sista 
godståget gick. Före beslut får kom-
munerna, liksom LJM, nedläggningsä-
rendet på remiss. Det är mot den bak-
grunden vi kontaktar kommunerna 
för att, som vi hoppas, nå en fruktbä-
rande samsyn kring idén om fortsatt 
liv för åtminstone sträckan Landeryd-
Broaryd. Våra hittillsvarande kontak-
ter med Trafikverket i frågan har varit 
positiva, men självklart är det många 
detaljer som återstår att klarlägga.

Kan utvecklas
Konceptet med dressincykling kan 

på sikt utvecklas till en museibana med 
tågtrafik. Då bör dagens enda kvarva-
rande spår i Broaryd kompletteras med 
ett s k rundgångsspår så att loket kan 
flyttas till andra änden av tågsättet före 
återfärd till Landeryd.

– Enligt Trafikverket är det Gisla-
veds kommun som äger den tidigare 
bangårdsmarken där spårbygget behö-
ver göras, varför en kommunal med-
verkan är viktig också i detta avseende, 
säger Per-Yngve Bengtsson.

Han betonar att en museibana är ett 
betydligt större åtagande såväl finan-
siellt som organisatoriskt jämfört med 
att erbjuda dressincykling. Myndig-
hetskraven är omfattande. Tänkbart 
är dock att LJM, som saknar eget tra-
fiktillstånd, låter trafikera museibanan 
utifrån samma principer som TÅGDA-
GARNA genomförs, d v s med hjälp av 
en anlitad operatör. För ägande och 
skötsel av själva järnvägen finns flera 

Försignalen för infart till Landeryds station från Broaryd i januari 2022. Landeryds 
Järnvägsmuseum ser gärna att den får lysa för en ljusare framtid för den sydli-
gaste delen av forna Västra Centralbanan (VCJ).
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Fortsättning från föregående sida
tänkbara modeller.  

Fortfarande en knut
Dressincykling och i ännu högre 

grad museitågtrafik – två använd-
ningssätt av banan som kan kombine-
ras – tillsammans med ett bibehållande 
av Burserydsbanans spåranslutning 
och säkerhetsanläggningar i Lande-
ryd skulle, enligt LJM, också stärka 
det statliga byggnadsminnet LANDE-
RYDS STATION och vården av den 
lokala kulturmiljön. Landeryd skulle 
i någon mån fortfara som ”järnvägs-
knut”, vilket ju Landeryd blev år 1906 
när Västra Centralbanan (VCJ) här 
anslöts till Halmstad-Nässjö Järnvägar 
(HNJ). VCJ:s andra ändpunkt var Fal-
köping.

– Fler skäl att besöka Landeryd, 

och då gärna järnvägsanknutna, skulle 
betyda en hävstång i vårt arbete för att 
utveckla både järnvägsmuseet i lokstal-
let och TÅGDAGARNA som besöks-
mål, konstaterar LJM-ordföranden. 
Han ser också positivt på Landeryds 
potential som besöksmål utifrån ortens 
läge med närhet till en dynamisk väst-
kust, shoppingens Ullared och expan-
siva och tätbefolkade delar av Väster-
götland och Småland. 

Seriös behandling
– I alla händelser hoppas vi på en 

seriös och eftertänksam behandling av 
det som återstår av VCJ närmast Lan-
deryd. Att på något sätt återbruka järn-
vägen är ett respektfullt sätt att skapa 
ett levande, framtidsinriktat minne av 
det som våra förfäder skapat under 

stora uppoffringar, och som betytt så 
mycket för Sveriges förvandling från 
fattigt jordbrukssamhälle till industria-
liserat, urbaniserat välfärdsland, säger 
Per-Yngve Bengtsson och fortsätter:

– Det bästa vore ju förstås om vi alla 
som samhälle i en tid av växande miljö- 
och klimathot värnade alla våra kvar-
varande järnvägar, allra helst i företags-
täta och transportintensiva bygder som 
vår. Burserydsbanans förestående ned-
läggning sker enligt regelverket, men 
det är svårt att förstå klokheten i att 
Burserydsbanans signaler i åratal bara 
fått lysa mot den tilltagande växtlighe-
ten i spåret. Buskar och tallplantor som 
lugna dagar bara störs av fartvinden 
från lastbilarna på vägen intill.

Söndagen den 24 april är det åter 
dags för det årliga TÅGSLÄPPET hos 
Landeryds Järnvägsmuseum (LJM). 
Föreningen bjuder in till Öppet Hus i 
lokstallet kl 10-15 och en rad aktivi-
teter.

Benämningen TÅGSLÄPP alluderar 
på en annan uppskattad vårlig aktivitet 
numera – lantbrukarnas kosläpp.

– Vi vill också bjuda på liv och 
rörelse, bl a genom att släppa ut några 
av våra fordon ur lokstallet. Den som 
är på plats får se, och höra! I övrigt blir 
det bl a kaffeservering, försäljning ur 
LJM-butikens sortiment och möjlighet 
att gå en stärkande tipspromenad med 
fina priser, säger LJM:s ordförande 
Per-Yngve Bengtsson.

Från vrak till klenod
Besökarna kan också studera den 

snart färdigrestaurerade HNJ-gods-
vagnen Gs 861, en cirka 120-årig s k 
finka som museiföreningens aktiva 
medlemmar förvandlat från ett ban-
gårdsvrak till en klenod i museets for-
donspark. Projektet har stöttats ekono-
miskt av Södra Hestra Sparbank.

– Givetvis kan man också titta 
närmare på våra övriga fordon, d v s 
ång- och dieselloken, rälsbussarna och 
banarbetsmaskinerna. Vi brukar också 
framhålla lokstallsbyggnaden i sig som 
värd ett närmare studium.

Laddat TÅGSLÄPP i april
Text: Redaktionen Bild: LJM

TÅGDAGARNA-info
– Vi kommer också att informera 

om TÅGDAGARNA, som i år hålls 
den 3-4 september och ges en jubi-
leumsprägel eftersom de anordnas för 
10:e gången, säger Per-Yngve Bengts-
son, och hälsar alla välkomna till TÅG-
SLÄPPET den 24 april.

 – Låt oss hoppas att det blir en solig 
och varm vårdag utan pandemirestrik-
tioner, tillägger han och hänvisar till 
LJM:s hemsida www.landeryd.info, 
med anslutna sociala medier, för upp-
daterad information om såväl TÅG-
SLÄPPET som TÅGDAGARNA.

Rälsbussen littera Y8 nr 1076  – kan komma att släppas ut ur lokstallet vid TÅG-
SLÄPPET! 
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Leader-stöd till lokstallets toaletter
Text: Redaktionen Bild: LJM

Landeryds Järnvägsmuseum 
(LJM) har beviljats 575 000 kronor 
i Leader-stöd till ett projekt för att 
återställa funktionen i Landeryds lok-
stalls toalett- och duschutrymme.

– Vi är mycket glada och tack-
samma för detta stöd. Det bidrar 
starkt till utvecklingen av museet som 
besöksmål och arbetsplats och rymmer 
också byggnadsvårdande insatser, 
säger LJM:s ordförande Per-Yngve 
Bengtsson.  

Det är styrelsen inom LLUH (Lokalt 
Ledd Utveckling Halland) som beslu-
tat att prioritera LJM:s stödansökan. 
Region Halland har därefter också 
tillstyrkt, och nu återstår ett beslut av 
Jordbruksverket innan arbetena kan 
sättas igång. 

Projektet syftar till att utveckla Lan-
deryds Järnvägsmuseum som attrak-
tivt besöksmål genom investering i 
och anslutning till kommunalt vatten 
och avlopp. I projektet ingår även iord-
ningsställande av några ställplatser för 
husbilar/husvagnar i anslutning till 
blivande toaletter och duschar, samt 
förberedelseåtgärder för inkoppling av 
vattenhäst för ånglokomotiv. Även för-
bättrad ytterbelysning kring lokstallet 
ingår.

– Lokstallet saknar i dag fungerande 
toaletter och duschar, till förfång både 

för våra många besökare och de aktiva 
medlemmar som regelbundet arbetar 
i lokalerna med fordonsunderhåll och 
-restaurering m m. Likaså för den lok- 
och tågpersonal som arbetar under 
TÅGDAGARNA, säger Per-Yngve 
Bengtsson. 

Byggnadsvård
Sedan mitten av 1920-talet inne-

håller lokstallet helkaklade utrymmen 
med toaletter och duschar

– Välkänt för äldre landerydsbor, 
inte minst av dem som bott i de närbe-
lägna personalbostäder som uppfördes 
av Halmstad-Nässjö Järnvägar (HNJ). 
Problemet är dock att dessa hygienlo-
kaler varit ”torrlagda” under många år, 
d v s saknat vatten och avlopp.

– Det ska vi nu råda bot på, och 
det innebär också att vi vårdar denna 
i övrigt helt intakta del av lokstallet. 
Projektet har alltså ett kulturmiljö-
värde som vi ska uppmärksamma såväl 
under arbetenas gång som därefter, 
fortsätter Per-Yngve Bengtsson. Han 
och museiföreningen tror också att 
lokstallet framöver blir mer attraktivt 
som möteslokal i olika sammanhang 
och som suggestiv miljö för t ex film-
inspelningar, kulturevent etc. 

Byggstart i höst
I skrivande stund håller museiför-

eningen på att ta in den långa rad offer-
ter som behövs för projektets genom-
förande: för själva VA-jobbet med nya 
rör och porslin inklusive avloppsbrunn 
med pump, grävning för denna och för 
rördragningen till de kommunala led-
ningarna i Hyltevägen, el för belysning 
och värme, snickeri m m.   

– Om allt går som vi hoppas, blir det 
byggstart i höst, efter TÅGDAGARNA 
i början av september. Det känns sti-
mulerande att vi kan ta detta steg för 
utvecklingen av vårt järnvägsmuseum, 
Region Hallands enda. Lika stimu-
lerande är att vi åtnjuter detta stora 
förtroende från alla anslagsgivande 
instanser, säger Per-Yngve Bengtsson.

Landeryd högst på listan
Text: Redaktionen Bild: LJM

Trafikverket har i ett pilotprojekt 
kring järnvägens kulturmiljöer valt att 
inleda med en studie av Region Hal-
land. Arbetet är ett slags inventering 
av värdefulla kulturmiljöer längs de 
halländska järnvägarna, och hur de 
skulle kunna skyddas och bevaras med 
olika åtgärder. Landeryd toppar ran-
kinglistan!

Pilotprojektet diskuterades vid ett 
webbinarium där bl a representanter 
för Trafikverkets olika enheter med-
verkade, liksom företrädare för kom-
muner och andra tänkbart berörda. 
Landeryds Järnvägsmuseum (LJM) 
företräddes av ordföranden Per-Yngve 
Bengtsson.   

— Det är glädjande att järnvägens 
kulturmiljöer diskuteras på detta, 

delvis nya sätt. För utan att lägga hinder 
för utvecklingen går det för det mesta 
att ta större hänsyn till kulturmiljöerna 
än vad som oftast sker. Det kan röra sig 
om val av belysningsarmaturer eller 
var man placerar det nya elskåpet, till 
synes detaljer men som lätt kan för-
vanska en känslig kulturmiljö, säger 
han och tillägger:

— Något som kändes extra bra 
i samband med webbinariet var att 
Landeryd pekades ut som den mest 
värdefulla kulturmiljön längs Region 
Hallands järnvägar. Det anser många 
sedan länge, och stationshuset, gods-
magasinet och dressinboden är ju stat-
ligt byggnadsminne sedan 2018. Men 
detta var ytterligare ett erkännande av 
Landeryds särställning som vi hoppas 

Landeryd har den värdefullaste järn-
vägsanknutna kulturmiljön i Region 
Halland, enligt ett pilotprojekt inom 
Trafikverket.

Den lägre tillbyggnaden i lokstal-
lets sydvästra hörn, innehåller sedan 
mitten av 1920-talet utrymmen för 
toaletter och duschar. Nu ska de återfå 
sin ursprungliga funktion genom att 
kommunalt VA kopplas in.  

kan betyda en del för framtiden, säger 
Per-Yngve Bengtsson
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Landeryd – levande järnvägshistoria i genuin miljö!

Dans, glädje och mycket skratt. En 
chans att få upp pulsen på ett roligt 
sätt.

Detta är verkligheten på sönda-
garna under maj och juni i Folkets 
Park i Smålandsstenar. Duktiga kurs-
ledare; Jessica Andersson från Var-
berg, lär ut gammaldans och Andreas 
från Västbo Sportdansklubb lär ut 
dansvänlig bugg. Musiken framförs 
av proffsiga spelemän i olika orkestrar. 
Det innebär levande musik när den är 
som allra bäst. 

Folkets Park, som förvaltas av Park-
föreningen, i Smålandsstenar är en väl 
bevarad danspärla. Tidigare var parken 
belägen vid nuvarande Trioplast, men 
1983 behövde fabriken byggas ut. 
Många ideella krafter, framför allt från 
Gammaldansföreningen, flyttade stora 
delar av parken till sin nuvarande plats. 
Dansgolvet fick då en riktig uppfräsch-
ning med nya plankor. Dessutom extra 
fint lack för bästa glid. Deltagarna 
njuter när dansskorna bara flyter fram. 
Många berömmer golvet som ett av de 
bästa de dansat på.

Forskning visar att röra sig i takt 
till musik har många positiva effek-

ter. Man tränar balans, koordination, 
kondition, minne och rörelseförmåga. 
Socialt är det oslagbart. Dansen är 
bästa friskvården både för kropp och 
själ. Stämningen är glad och kamratlig 
på dansgolvet. Under kursen dansar 
alla med alla och hjälps åt att lära sig 
de olika turerna. Vi förvaltar ett kultur-
arv där vi håller liv i de olika danserna 
polka, schottis, vals, mazurka, hambo, 
foxtrot och bugg. Dansgolvet är en 
unik mötesplats för folk i alla åldrar.  

När restriktionerna upphörde i 
februari har sällskapsdans och pardans 
kommit igång igen, äntligen!

-Vi vill att dansgolvet i Parken ska 
vara fullt med danssugna besökare, 
säger Alf Carlsson, ordförande i Små-
landsstenar Gammaldansens Vänner. 
Många har längtat att få träffas och 
börja dansa igen. Ett underbart sätt att 
umgås på. 

Smålandsstenar GDV samarbetar 
med andra närliggande dansföreningar 
och flera dansinstruktörer. Jessica från 
Varberg är en av dem men även Pär 
Anders Sköld från Borås. De hjälper 
föreningarna med att lära ut de olika 
danserna på ett mycket pedagogiskt 
sätt. Vill man ha träning i både ”kropp 
och knopp” är dans perfekt. Alf Carls-
son tipsar också om att Jessica och Pär 
Anders, via ”gammaldanssidan.com”, 
lagt ut olika instruktionsfilmer. Med 
dessa kan man repetera danserna eller 
bara komma ihåg dem.

Välkomna på Bugg och gammal-
danskurs i Parken Smålandsstenar 
denna sommar, med levande musik. 

Dansglädje i Smålandsstenar
Text och bild: Smålandsstenar GDV
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Något om våren
Text: Karina Johansson

Så vad skriver man då om våren 
så här mitt i vintern när det fortfa-
rande dröjer månader innan den första 
tussilagon sticker upp sitt gula lilla 
huvud? När våren mest är en hägring 
eller dröm, alldeles för långt borta för 
att riktigt våga tro på? Jag blundar en 
stund, tänker bakåt mot upplevda vårar 
och framåt mot kommande.

Löften 
När du läser detta är det troligen 

mars. En månad som bär på så många 
löften och så många svek. Ena dagen 
takdropp och sjungande koltrast, 
andra dagen näsdropp och vinande 
nordanvind. Men även om just dagen i 
dag råkar bjuda på snöglopp och blöta 
fötter så vet du att matchen egentligen 
är över. Vintern har förlorat sitt grepp, 
våren är på väg att segra. Du känner det 
på doften i skymningen, ljuset i den allt 
tidigare gryningen, fåglarna som kvitt-
rar allt mer intensivt.

Vi är igenom 
Vi har tagit oss igenom ännu en 

vinter. En vinter med kyla och höga 
elpriser. En vinter med Corona och 
en smittspridning som var enorm. En 
vinter med soliga dagar och en vinter 

med snöstormsdagar. Men allt detta 
är också en del av livet, en del av att 
vara människa. Jag tror det är viktigt 
att minnas detta, att inte låta vissa 
perioder bara bli en transportsträcka 
mot något annat, något vi hoppas blir 
bättre. Tänker vi så är risken att vi 
aldrig kommer fram, aldrig blir nöjda, 
aldrig stannar upp.

Om du läser detta en fantastisk 
vårdag när du hittat de första vitsip-
porna så gläds åt dem. Om du just 
sopat bort snö från trappan så känn dig 
nöjd med att det är gjort.  Jag tror det 
är bra att träna sig i att vara i stunden, 
att vara här och nu. Få landa i tanken 
att detta är tillräckligt bra, den här 
stunden är min att förvalta.

Jag har en god vän som på frågan 
hur han mår alltid svarar ”Det är bra på 
många sätt”. Jag tycker det är ett så bra 
svar, både ärligt och klokt. För det är 
sällan som precis allt är bra men oftast 
går det att hitta något som är positivt 
just här och nu. Det behöver inte vara 
något stort, kanske en kopp kaffe på 
morgonen, något intressant på radion, 
en lustig liten fågel i trädgården.

Min gode vän, han med det kloka 
svaret, är ganska hårt drabbad i livet. 

Han har en hjärnskada efter en svår bil-
olycka i ungdomen och en kropp som 
inte riktigt orkar. Ändå har han fått 
förmågan att se det som är bra i hans 
liv så som det blev. Jag tränar på att 
tänka lite mer som han både under sol-
skensdagar och yrvädersdagar. För jag 
tror att vi kan träna oss i tacksamhet. 
På samma sätt som vi kan träna krop-
pen till styrka kan vi nog träna tanken 
till större tacksamhet och glädje.

Förväntan
Och nu ligger så mycket framför 

oss. De ljusa juninätterna, smaken av 
jordgubbar, doften av Syrén. Vi kan 
försöka landa i glädjen över att vi får 
känna denna förväntan, här och nu. 
Vi kan förundras över årets och livets 
skiften, snön om vintern, ljumma bad 
i sommarkvällen. Men vi kan först och 
främst försöka vara här i stunden och 
nuet. Och alldeles strax kommer ett 
nytt NU och sedan ännu ett NU. Och 
alla dessa NU bygger vårt liv. De blir 
våra ljusa vårdagar och mörka novem-
berdagar. 

Vi vet egentligen ingenting om 
något SEDAN men vi vet att vi har ett 
NU.

In memoriam Lennart Åhrén
Text och bild: Långaryds Hembygdsförening

Hembygdsföreningens vän och väl-
görare Lennart Åhrén har lämnat oss, 
men hans ljusa minne kommer att leva 
kvar.

Lennart föddes 1930 i Södra Åkers-
hult och kom tidigt med i Hembygds-
föreningens arbete genom sina föräld-
rar Gerda och Viktor Pettersson Åhrèn 
som var med och startade föreningen 
1938. Han var redan som barn en ren-
levnadsmänniska, duktig i idrott och 
hade lätt för att lära. Han hade då sina 
flesta vänner inom frisksportrörelsen 
som levde efter mottot -en sund själ, i 
en sund kropp -. På möten och läger 
gjorde han sig väl känd som både god 
idrottare och trevlig sällskapsmän-
niska. På frisksportarnas riksläger 1958 
vann han den Hellenska mångkampen, 
där det gällde att både klara av olika 
idrottsutövningar och svåra teoretiska 
frågor. Vi andra ”Hyltebor” var mäkta 

stolta över vår föreningskompis. Det 
gick bra för honom även inom yrkes-
livet, både här hemma och runt om i 
världen med många nästan omöjliga 
uppdrag, allt från mejeribygge på Kuba 
till att bygga skolor i Etiopien. I några 
nummer av SOCKENBUDET har Len-
nart själv berättat om en del av sina 
uppdrag.

Vid hembygdsföreningens 50-årsju-
bileum 1988 var Lennart jubileumsta-
lare. Han gav en mycket fin bild av vad 
en hembygd kan betyda. Föreningen 
fick en högtidsstund där också hans 
hustru Margareta spelade flöjt från 
hembygdsstugans veranda. Vid detta 
tillfälle instiftades även Släkten Åhrèns 
hembygdsstipendie som sedan har 
fyllts på vid flera tillfällen. Initiativta-
gare var Lennarts farbror Arthur men 
hela släktföreningen ställde sig bakom. 
Ett trevligt initiativ som gjort att fören-

ingen kunnat utdela ett stipendium till 
- någon som gjort något bra för Långa-
ryd - vid varje årsmöte sedan 1990.

Sedan Lennart flyttat hem till Sve-
rige med sin familj har han kommit 
och hälsat på hemma i Södra Åkers-
hult, hos vännerna i Boarp och vid 
hembygdsföreningens arrangemang 
då och då. Alltid lika vänlig, glad och 
humoristisk. Lördagen den 5 februari 
somnade Lennart in för alltid, omgiven 
av sina närmaste. Saknaden blir stor 
men minnet kommer att leva länge.
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Hylte kommun - årets ”Hela Sverige ska leva!” - kommun
Text: Hylte kommun

Den 24 november 2021 fick Hylte 
kommun ta emot utmärkelsen för 
Årets kommun 2021 med motive-
ringen: ”Hylte kommun ser lands-
bygdsfrågorna som en del av sitt DNA. 
Det innebär bland annat att kommu-
nen satsar på sina lokala skolor, att 
ungdomar får gratis kollektivtrafik, 
att alla invånare som vill, kommer att 
ha fiber senast i slutet av år 2021. Ny 
detaljplan är på gång för boende i hela 
kommunen och kommunen planerar 
att införa ortsutvecklingsprogram”.

En kampanj vid namn Hela Sverige 
ska leva pågick år 1987 till 1989 med 
budskapet: Du är expert på din bygd! 
Du vet vad som behövs och du kan 
genomföra det! I slutet av kampanjen 
gick närmare 100 folkrörelseorganisa-
tioner ihop och bildade folkrörelserå-
det Hela Sverige ska leva. Därifrån har 
Riksorganisationen Hela Sverige ska 
leva utvecklats och har ett enkelt mål 
med sitt arbete – balans mellan stad och 
land. Utmärkelsen för Årets kommun 

Hur ska Hylte kommun utvecklas de kommande 10-15 åren?
Text och bild: Hylte kommun

I början av nästa år genomförs en 
medborgardialog som ska ligga till 
grund för kommunens tillväxt- och 
utvecklingsstrategi. I det arbetet är du 
som boende i Hylte kommun viktig. 

Under hösten har Hylte kommun 
påbörja ett arbete med att ta fram en 
tillväxt- och utvecklingsstrategi. Syftet 
med strategin är att skapa ökad tillväxt 
som är socialt, ekologiskt och ekono-
miskt hållbar. Strategin ska vara vägle-
dande för kommunens lokala tillväxt- 
och utvecklingsarbete och främja ökad 
företagsamhet och inflyttning. Den ska 
ange inriktning för framtiden, peka var 
resurserna ska läggas och fungera som 
en röd tråd i beslutsfattandet.

För att en tillväxt- och utvecklings-
strategin ska vara hållbar över tid är 
det viktigt att den växer fram ur Hylte 
kommuns invånares delaktighet. 
Under årets första månader kommer 
därför Hylte kommun att genomföra 

en medborgardialog där alla boende i 
Hylte kommun, oavsett ålder eller bak-
grund, ges möjlighet till att svara på 
frågan ”Hur vill du att Hylte kommun 
ska se ut om 10-15 år?” Målet är att få 
in 2000 svar och alla svar samlas ano-
nymt via en digital enkät som kommer 

att finnas tillgänglig på både på webben 
men också i en app.

Läs mer om medborgardialogen 
och om hur du kan delta på www.hylte.
se. Följ även gärna Hylte kommun på 
Facebook för att hålla dig uppdaterad.

I samband med medborgardialogen 
2022 lanserar vi också Hylteappen! I 
appen kommer du som boende eller 
besökare i Hylte kommun att kunna 
hitta information som är värdefull för 
dig. 

Appen finns redo för nedladdning 
via App Store och Google Play och är 
givetvis helt gratis att ladda ner. 

Ingen registrering krävs.

Hylte - appen
Text: Hylte kommun

tilldelas den kommun som på ett enga-
gerat och framgångsrikt sätt arbetar för 
balans mellan tätort och landsbygd och 
som har ett tydligt ställningstagande 
att alla områden i en kommun behöver 
utvecklas för att hela kommunen ska 
leva. Utmärkelsen har funnits sedan 
1984, men sedan 1993 står Hela Sve-
rige ska leva bakom utmärkelsen. Du 
kan läsa mer om Hela Sverige ska leva 
på deras hemsida www.helasverige.se.
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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.
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DDåå blir det  blir det åkaåka av!  av! 

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

Välkommen till Landeryd!

www.tagdagarna.se

TÅGDAGARNA I LANDERYD TÅGDAGARNA I LANDERYD 
3-4 SEPTEMBER 2022 3-4 SEPTEMBER 2022 

TORUPTORUP

KINNAREDKINNARED

LANDERYDLANDERYD SMÅLANDSSTENARSMÅLANDSSTENAR

HYLTEBRUKHYLTEBRUK RYDÖBRUKRYDÖBRUK

10-års jubileum10-års jubileum

Nyhet!
Kvällståg

Landeryd - Värnamo -
Limmared T/R

För ev. Covid-19 anpassningar, 
se info på hemsidan!



Välkommen 2022!

10-års jubileum

TÅGDAGARNA I LANDERYD TÅGDAGARNA I LANDERYD 
3-4 SEPTEMBER 2022 3-4 SEPTEMBER 2022 

TORUPTORUP

KINNAREDKINNARED

LANDERYDLANDERYD SMÅLANDSSTENARSMÅLANDSSTENAR

HYLTEBRUKHYLTEBRUK RYDÖBRUKRYDÖBRUK

I Hylte kommun har vi många 
duktiga hantverkare och genom 
den här tävlingen vill vi hjälpa till 
att synliggöra deras arbete. För 
de svampar som inte köps in och 
används som gåva finns andra 
användningsområden. Genom att 
delta i Hyltesvampen kommer 
du som hantverkare att kunna få 
många möjligheter att synas med 
dina verk, oavsett om ditt bidrag 
vinner eller inte.

En jury utser vinnaren som 
presenteras på Svampens Dag 
den 4 september 2022. Detaljerad 
information kring detta kommer 
längre fram i vår.

Anmälan och frågor 
Maila ditt namn, telefonnummer 
och e-postadress till 
lena.hagman-bogren@hylte:se. 
I ämnesraden skriver du 
Svamptävling.

Du kommer då att få en 
bekräftelse på din medverkan och 
erhålla löpande information via 
e-post när det gäller tävlingen.

Vid eventuella frågor är du 
välkommen att kontakta: 
Lena Hagman Bogren, 
Turismansvarig Hylte kommun 
0733-71 82 14 
lena.hagman-bogren@hylte.se

Målet med tävlingen är att få fram en ny officiell Hyltegåva från 
Hylte kommun. Svampen kan vara i vilket material som helst 
och vilken typ av svamp som helst. Vi välkomnar kreativitet, 
variation och innovation! Hylte kommun kommer under 2023 
att köpa in cirka 100 svampar.

Är du hantverkare 
i Hylte kommun?
Var med och tävla – tillverka en Hyltesvamp!

Läs mer om tävlingen på www.visithylte.se



Välkomna till Välkomna till 

Vårens öppettider
Fredag 12.00-01:00
Lördag 12:00-01:00
Söndag 12:00-20:00

Skärtorsdag till 
annandag påsk serverar 
vi en storslagen påskbuffé med 
en massa närproducerat.

Boka bord och mer information på:
www.charlottenlundhotell.se
Tel: 0371 460 57



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

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



Livet har en förmåga att överraska oss. Vi vet aldrig exakt vad 
som väntar runt hörnet. Oavsett vad så finns vi där du är, när 
du behöver oss. För all tid.

Vi finns där du 
är, när ni vunnit 
budgivningen.

BANK PENSION FÖRSÄKRING



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!

För öppettider följ oss på Facebook
Telefon 073-507 79 82 
E-post: info@vjvilt.se
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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.

Präster
tillförordnad kyrkoherde
Mia Schulz Wigelsbo          0371–460 01, mobil: 076 787 00 66
e-post: maria.schulzwigelsbo@svenskakyrkan.se
hemtelefon: 0371–470 09

vik. komminister
Björn Berggren                              mobil: 073 368 09 95  
e-post: bjorn.berggren@svenskakyrkan.se

vik. komminister
Bo Lindbladh                                                 0345-197 41
e-post: bo.lindbladh@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 Långaryd
Regina Burton                                                                   0371–460 10
e-post: regina.burton@svenskakyrkan.se

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

arbetsledande vaktmästare
Göran Andersson                                                    0345-197 50
e-post: goran.andersson6@svenskakyrkan.se

Barn och unga
församlingsassistent och informatör
Johan Holm Wallentin          0345–197 42, mobil: 070 290 75 89
e-post: johan.holmwallentin@svenskakyrkan.se
församlingsassistent
Pia Johansson                                            0345–197 46
e-post: pia.johansson3@svenskakyrkan.se

Observera att en del av oss har fått 
nya epost-adresser då svenska kyrkan 
centralt har infört vissa förändringar

Kyrkskjuts
Har du behov av kyrkskjuts? Hör av dig till Pär eller Helen så försöker vi lösa det! 

För att kunna erbjuda detta söker även dig som har bil som kan tänka dig att köra andra till våra kyrkor. 
Vi ser med glädje fram emot att hälsa dig välkommen i vårt glada bilkörargäng! För mer info, kontakta oss!
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MUSIK I VÅR

Skärtorsdag den 14 april blir det 
musikmedverkan med Anna Roos och 

Rebecka Vesterlund i Landeryds kyrka kl. 
19:00

Den 29 maj kl. 
15:00 i Femsjö 
kyrka blir det 
saxofon och 
klarinett med 
Jonny Wester 
Lisa Andersson 
och Sara Wahlström 

Annandag påsk den 18 april kommer Jane 
Pettersson till Jälluntofta kyrka kl. 15:00 

för lite stilla cellomusik

Med reservation för ändringar och feltryck 
se predikoturer och hemsidor

15 maj kl. 18 i Femsjö kyrka är det 
musikgudstjänst med Gunnar Nilsson som 
kommer spela orgel och piano. Gunnar var 

organist i Hyltebruk 1974-1991 

Den 20 mars kommer Drillsnäpporna 
under ledning av Eva Bengtsson 

till Femsjö kyrka kl. 18

Den 10 april kl. 15 i Femsjö kyrka är det 
gudstjänst med musikmedverkan med 

Halmstads underhållningsorkester under 
ledning av Birgit Nilsson Huss

Se hit alla sångglada barn!
Barnkör

Hyltebruks församlingshem
Hylte - Änglakören

Onsdagar kl.14.15-14.45 6-9 år
Unnaryds församlingshem

”Young voices”
Onsdagar kl. 16.30-17.00 6-9 år

”Musikalika”
Torsdagar kl. 14.45-15.30 10-12 år
Körledare: Camilla Ruud Sääf

Vid frågor: 072-206 28 37 
Landeryds församlingshem
Tisdagar udda veckor kl.17-17:30

Körledare: Regina Burton
0371-460 10

Körsång - Prova på!

Vi har fler körer för alla åldrar!
Nyfiken? Kontakta en av våra musiker 

(se kontaktuppgifter längst bak i bladet) 

UNNARYDS FÖRSAMLINGSHEM
Lördag 12 Mars kl.10.30 kan du från 18 år 

testa på att sjunga i kör. 
Det krävs inga förkunskaper.

Vi inleder med gott fika 
Varmt välkommen!

Camilla Ruud Sääf och Kyrkokören
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AKTIVITETER I VÅR

God gemenskap i Hyltebruks församlingshem kl. 14
23 mars, 27 april och 25 maj

Våffelkaffe i Hyltebruks församlingshem kl. 14
9 mars, 6 april och 11 maj

Tjejträffar
3xT - Tjejer som träffas och trivs 

i Landeryds församlingshem kl.19:00 29 mars och 26 april

Tjejträffen i Hyltebruks församlingshem kl. 19:00
16 mars, 20 april och 18 maj

Promenadgrupper
Landeryd: måndagar 
9:30, samling utanför 
församlingshemmet
Hyltebruk: torsdagar 
9:30, samling utanför 
församlingshemmet
Femsjö: fredagar 10:00 
udda veckor med start den 
29 april, samling utanför församlingshemmet

Samtalsgrupper 
”Vad är då en människa?” 7 mars, 4 april och 2 maj

 kl. 18 i Hyltebruks församlingshem 
”Samtal om livet” onsdagar udda veckor i Unnaryds 

församlingshem kl. 18
”Frälsarkranssamtal” 21 mars 18:00 omväxlande i 

Långaryd och Landeryd se predikoturer och sociala 
media

”Bibelsamtalsgrupp” 24 mars, 21 april och 19 maj i 
Hyltebruks församlingshem kl. 14

Soppluncher
Unnaryds församlingshem: 
31 mars och 28 april kl. 12
Landeryds församlingshem: 
24 mars och 21 april kl. 12
Hyltebruks församlingshem: 
12 april och 3 maj kl. 12

Syföreningar
Landeryds f-hem: kl. 14 den 15 mars, 19 april och 17 maj

Unnaryds f-hem: kl. 13.30 Obs ny tid 
den 16 mars, 20 april och 18 maj

Hyltebruks f-hem: kl. 14 
den 29 mars (årsmöte), 19 april, 10 maj och 31 maj

Torgdagar i Unnaryd 
9 mars, 13 april, 11 maj och 8 juni
Torgandakt i Unnaryds kyrka kl. 9

Torgkaffe i Församlingshemmet 9:30-12

Sommarcafé i juni
Unnaryd: 14:30-16:00 1 juni, 15 juni, 22 juni och 29 juni

Unnaryd: (Torgkaffe) 9:30-12 8 juni
Landeryd: 10-11:30 3 juni, 10 juni och 17 juni

Vill du lära dig svenska? 
Unnaryds församlingshem tisdagar kl. 9-12

(I samarbete med ABF)
Hyltebruks församlingshem lördagar kl. 10-12 

Husförhör
Välkommen till husförhör på Lindekullen kl. 18:00 den

 8 juni i samarbete med hembygdsföreningen 
Församlingskåren

En grupp glada kvinnor och män som träffas en gång 
i månaden under terminstid för att fira andakt, fika, 

samtala och ha något program som simulerar den kristna 
tron på något vis. Alla är välkomna oavsett var du bor! 

Vi träffas kl. 18:00 följande datum:
7 mars årsmöte, 4 april Camilla Ruud Sääf gästar 

oss samt den 2 maj. Vi är i Långaryd eller Landeryds 
församlingshem, se predikoturer och hemsida

Barn och ungdomsgrupper för alla åldrar har vi också!
Är du nyfiken?

Kontakta: Mia, Pia eller Johan (se uppgifter längst bak i bladet)

Hälsning från vaktmästeriet Vårstädning!
Nu är det dags att börja vårstäda på kyrkogårdarna. Vi kommer att ta allt granris på allas gravar, även icke skötselgravar. 
Därför är det bra att hämta lyktor och annat man vill spara innan den 21 mars då vi börjar plocka granris på gravarna, 

om vädret tillåter

26 maj på Kristi himmelsfärdsdag MHF-gården i 
Vallsnäs

14.00 Gunnel Lorentzon Karlsson berättar: ett ögonblick då 
allt förändrades vid en bilolycka.

15.00 Friluftsgudstjänst 
Sedan kaffe och samtal och frågestund

Gunnel förlorade familjemedlemmar i en bilolycka 
och berättar hur hon läkte med hjälp av vården och 

omgivningen.
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Månadens psalm
Varje månad utser vi en psalm som är med i samtliga gudstjänster i alla församlingarna. 

Detta är ett bra sätt att lära känna en ny psalm och bidrar till vår Vi-känsla och till igenkänning var 
jag än deltar i en gudstjänst i pastoratet. 

Kanske har du ett förslag på psalm? Hör av dig till oss i så fall! 
Musikerna har valt en i fastetid för mars månad, en i påsktid i april och en vår/pingst till maj.

Alla tre psalmer är ur psalmer i 2000-talet.
Mars: 870 April: 936 Maj: 805

Har du rena och hela kläder, textiler och skor som du inte längre behöver? 
Packa dem, gärna i kartonger, och kom med dem till Långaryds eller Unnaryds församlingshem 8/4 kl 17-19 och 9/4 
kl 09-10:30. Både barn och vuxenkläder behövs. Allt kommer sen att sändas med Tjernobylbarnens Oas, som är en 

organisation som uppkom för att hjälpa barn som blivit sjuka efter Tjernobylkatastrofen, men som numera hjälper barn 
och familjer som lever i fattigdom, misär och missbruk i Belarus och Ukraina. De satsar i stor utsträckning på att hjälpa 
barnen, vilket i sin tur hjälper hela familjen. En eldsjäl är Anna Claesson som följer med när de kör lastbilar med kläder 
och annat till Ukraina, så vi är garanterade att hjälpen kommer dit den behövs, och nöden är enorm. Anna kommer att 
komma till vårt pastorat, förhoppningsvis under våren, för att berätta mer och visa bilder. Detta kommer annonseras i 

predikoturer, affischer och på sociala media.

Och det hände sig vid den tiden att det utgick ett påbud att flera prästkandidater skulle prästvigas. 
Detta skedde när Fredrik Modeus var biskop i Växjö stift. Då färdades alla, var och en till sin stiftsstad och 
Petter Bäckman som av sin härkomst var från Remma i Hyltebruks pastorat färdades till Växjö tillsammans 
med sitt folk för att låta prästviga sig. Det var en mycket fin mässa i domkyrkan och det kändes stort att få 

vara med. Prästlöften avgavs och handpåläggning och förbön kommer att bära Petter vidare. 
I trakterna hemmavid hade pandemins verkningar tränat människor att hantera sina digitala verktyg och 
många kunde därför delta i mässan på distans. Söndagen efter prästvigningen tjänstgjorde Petter i mässan i 

Långaryds kyrka där han både döpts, konfirmerats och verkat både som ideell och anställd under många år.
Petter kommer att tjänstgöra i Gislaveds pastorat under sitt första år som präst och vi i Hyltebruks pastorat 

vill önska honom Guds rika välsignelse i hans prästgärning.

                                                                                          Bild från prästvigningen den 23 januari

Bön är power!
Därför vill vi som vanligt uppmana till förbön för barnen, konfirmanderna, kyrkans unga och vår vänförsamling. 

Vill du ha en personlig förbön? Kontakta våra präster eller diakoner. 
Vi finns även tillgängliga för samtal, själavård och bikt.

Vet du om att du kan finna en digital bönegemenskap måndag-lördag via vår hemsida och facebook?
Skulle du själv kunna tänka dig att att leda andakterna en vecka - kontakta Helen Skoogh! Det skulle vara fantastiskt om 

vi är fler som vill leda andakterna, och tack till alla som ber med oss varje dag!

Ett varmt tack till alla er som på olika sätt troget bidrar till babypaketen som packas i Unnaryd och Landeryd! 
Stickat, virkat, kläder, sydda blöjor, plastpåsar, frotté, lakan, bindor, tvålar, små gosedjur och babybodies. 

Skulle du vilja bidra med en pengagåva är du välkommen att swisha till 1230244871 (Hyltebruks pastorat). 
Glöm inte att skriva i meddelande att det är babypaket Unnaryd eller Landeryd du vill skänka till.  

Har du frågor om paketen kontakta Inger (Landeryd) 0371/40217 eller Yvonne (Unnaryd) 0706509884.  
Varma hälsningar från syföreningarna i Unnaryd och Landeryd

Läser du Senapskornet? 
Vi vill gärna veta om just du läser vårt församlingsblad och 
gärna om du har några synpunkter 

på vad du vill läsa om? 
Om det är något du vill ha 

annorlunda? Låt oss veta att du 
läser Senapskornet genom att 

scanna QRkoden här eller maila, 
messa, ring, säg till någon av oss i 

personalen. Tack på förhand!

Kristus är uppstånden! 
Speciellt fastan och påsken märks tydligt i kyrkoåret. 
Under fastan är det lite stramare, dovare tongångar 

i gudstjänsten och så kommer påsken som en 
glädjeexplosion i toner och ord! Välkommen att firar 
gudstjänster i Hyltebruks pastorats olika kyrkor och 
uppleva de olika känslorna i fastan, Stilla veckan och 
påsken då vi tillsammans får stämma in i ett innerligt 

Kristus är uppstånden! 
Ja Han är sannerligen uppstånden!
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Gudstjänster                  

Datum
10:00 Mässa15:00 Gudstjänst18:00 Musik eller 

enkel mässa
Vardagsgudstjänst

1 maj
3 i påsktiden

Femsjö kyrka
Björn och Kristina

Jälluntofta kyrka
Kyrkokören
Björn och Camilla

Sinnesromässa
Landeryds kyrka
Mia och Regina

28 april kl. 18:00
Taizémässa
Hyltebruks kyrka
Glory gospel
Björn och Daryl

8 maj
4 i påsktiden

Famljemässa
Hyltebruks kyrka
Änglakören
Mia, Pia, Johan, 
Pär och Camilla

Femsjö kyrka
Cantabilekören
Bo och Ylva

Familjegudstjänst
Unnaryds kyrka 
kl. 18 med 
korvgrillning kl. 17
Barnkören och 
”Musikalika” 
Bo, Pia, Johan, Camilla

4 maj kl. 18 Mässa 
Landeryds kyrka
Juniorerna
Mia och Regina

15 maj 
5 i påsktiden

Långaryds kyrka
Kyrkokören
Björn och Regina

Hyltebruks kyrka
Församlingsrådet leder 
Musikmedverkan
Regina

Musikgudstjänst
Femsjö kyrka
Se mer på sidan 7
Björn och Kristina

12 maj kl. 18:00 Mässa 
Unnaryds kyrka
Mia och Camilla

22 maj
Bönsöndagen

Våra kyrkor - 
Unnaryds kyrka 
Regnbågsnyckeln
Barnkören, Kyrkokören
Mia, Bo, Camilla och 
Daryl 

26 maj 
Kristi 
himmelfärdsdag

8:00 Gökotta 
Plats meddelas senare
Sylvia och Kristina

10:00 Mässa 
Femsjö kyrka
Björn och Kristina

15:00 Gudstjänst 
Vallsnäs se mer sida 6 
Björn och Camilla

18:00 Färgaryds kyrka
Björn och Camilla

29 maj
Sönd. före 
pingst

Unnaryds kyrka
Bo och Daryl

Gudstjänst
Femsjö kyrka
Se mer på sidan 7
Kristina och Bo

Musikgudstjänst 
Hyltebruks kyrka
Cantabile
Sylvia och Ylva

24 maj 18:30 Gudstjänst 
Landeryds kyrka
Tisdagsklubben
Mia och Regina

4 juni
Pingstafton

Konfirmation 11:00 
Färgaryds kyrka Mia, 
Pär, Johan och Camilla

5 juni
Pingstdagen

Konfirmation 11:00 
Långaryds kyrka 
Mia, Pär, Johan och 
Regina

Unnaryds kyrka
Kyrkokören
Bo och Camilla

Gudstjänst
Femsjö kyrka
Unnaryds kyrkokör
Bo och Camilla 

1 juni kl. 18 
Familjegudstjänst 
Hyltebruks kyrka
Änglakören
Mia, Pia, Johan och Camilla

12 juni
Hel. trefaldig-
hetsdag

Hyltebruks kyrka
Björn och Kristina

Yttersjö skola 
Långaryd
Mia och Camilla

Gudstjänst
Unnaryds kyrka
”Musikalika”
Björn och Camilla

6 juni Annandag pingst 
Mässa 
Femsjö kyrka kl. 18:30
Björn och Kristina

19 juni
1 e. trefaldighet

Våra kyrkor - 
Jälluntofta
Körmedverkan 
Bo, Camilla och Regina

Med reservation för ändringar och feltryck - se predikoturer och hemsidor

Efternamn till de som tjänstgör hittar du under kontaktsuppgifter på sista sidan. 
Tjänstgör gör även Sylvia Sjöö, Daryl Stenström och Ylva Ericsson

Pga problem med värmen i Långaryds kyrka, som vi i skrivandets stund inte vet någon lösning för, ber vi er se i predikoturer 
och sociala medier för att försäkra er om vi är i Långaryd som planerat eller fått lägga gudstjänsten i Landeryd
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Gudstjänster                  

Datum
kl. 10 Mässakl. 15 Gudstjänstkl. 18 Musik eller 

enkel mässa
Vardagsgudstjänst

20 mars
3 i fastan

Långaryds kyrka
Konfirmander
Mia och Camilla

Familjegudstjänst
Unnaryds kyrka
Barnkören och 
”Musikalika”
Mia, Camilla, Pia

Mässa
Femsjö kyrka
Se mer på sidan 7
Björn och Kristina

16 mars kl. 18:30 
Mässa Hyltebruks 
kyrka
Mia och Kristina

27 mars
Jungfru Marie 
Bebådelsedag

Hyltebruks Kyrka
Konfirmander
Mia och Regina

Familjegudstjänst
Landeryds kyrka
Livsloppet, kyrkokör,
barnkören, våfflor
Mia och Regina

Taizémässa 
Unnaryds kyrka
Glory Gospel
Bo och Daryl

24 mars kl. 18:30
Gudstjänst 
Femsjö kyrka
Kyrkokören
Kristina och Bo

3 april
5 i fastan

Femsjö kyrka
Björn och Daryl

Familjegudstjänst 
Hyltebruks kyrka
Änglakören
Camilla, Pia och Mia

Sinnesromässa
Landeryds kyrka
Mia och Camilla

30 mars kl. 18 
Gudstjänst 
Unnaryds kyrka
Björn och Daryl

10 april
Palmsöndagen

Unnaryds kyrka
Sångensemble
Bo och Regina

Femsjö kyrka 
Se mer på sidan 7
Pär och Kristina

Taizémässa 
Hyltebruks kyrka
Sångensamble
Bo och Regina

4 april kl. 18 
Gudstjänst Långaryds 
kyrka församlingskår
Mia och Camilla

PÅSK  
14 april
Skärtorsdag

18:00 Mässa 
Hyltebruks kyrka
Cantabile
Bo och Ylva

18:00 Mässa 
Femsjö Kyrka
Lars Ström sång
Björn och Kristina

19:00 Mässa 
Landeryds kyrka
Se mer på sidan 7
Mia och Regina

19:30 Mässa 
Unnaryds kyrka
Sångmedverkan
Björn och Camilla

15 april
Långfredag

10:00 Gudstjänst 
Långaryds kyrka
Sångensemble
Björn och Regina

10:00 Gudstjänst 
Unnaryds kyrka
Sång Owe Ericsson
Mia och Ylva

15:00 Gudstjänst 
Färgaryds kyrka
Mia och Ylva

18:00 Gudstjänst 
Femsjö kyrka
Sångensemble
Björn och Regina

16 april
Påskafton

23:30 Mässa 
Långaryds kyrka
Mia

17 april 
Påskdagen

9:30 Gudstjänst 
Femsjö kyrka 
Kyrkokören och Jonny 
Wester, saxofon
Björn och Kristina

10:00 Gudstjänst 
Hyltebruks kyrka
Glory Gospel
Bo och Daryl 

10:00 Gudstjänst 
Landeryds kyrka 
Barnkören och 
kyrkokören 
Mia och Regina

11:00 Mässa 
Unnaryds Kyrka 
Kyrkokören, Barnkören 
och Musikalika 
Björn och Kristina

18 april 
Annandag påsk

15:00 Gudstjänst 
Jälluntofta kyrka
Se mer på sidan 7
Bo och Daryl

18:00 Mässa 
Färgaryds kyrka
Bo och Daryl

24 april 
2 i påsktiden

Våra kyrkor - Femsjö
Kyrkokören
Mia, Björn och Kristina

Eftersom det i regel firas gudstjänst varje söndag fasta tider så har vi ändrat om i gudstjänstschemat. 
Vi följer numera klockslaget, skulle något avvika mot tiderna ovanför så är det markerat i rött

Med reservation för ändringar och feltryck - se predikoturer och hemsidor
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Varje onsdagsmorgon firas det mässa eller andakt i Hyltebruks kyrka kl. 9:00 

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 26/5

Samhället förändras hela tiden och så även kyrkan
Den kyrka vi har idag ser inte ut som den gjorde för 20 
år sen och det kommer ske många förändringar framåt, 
både nationellt och lokalt. Kyrkan måste anpassa sig till 
samhället. Det som dock aldrig förändras är vårt budskap 
som hållit i tusentals år och kommer fortsätta att göra så. 
Förändringar kan upplevas skrämmande när de sker men 
det betyder inte försämring. Vi går mer och mer mot en 
kyrka där vi tillsammans, alla medlemmar, är de som bär 
kyrkans gudstjänster och verksamheter, där vi hjälps åt 
med allt. I detta finns många utmaningar och vi kommer 
behöva arbeta med vår organisation, våra fastigheter, 
verksamheter under denna nya mandatperiod för att 
Hyltebruks pastorat ska kunna vara en levande kyrka 
med rum för hela livet idag, imorgon men också ur ett 
längre perspektiv. För att kunna rusta oss inför framtiden 
behöver vi lära känna varandra bättre så att vi känner 
att vi som bor i den fyra församlingarna i Hyltebruks 
pastorat utgör en enhet, en kristen gemenskap, att vi 
hör ihop och att vi tillsammans är kyrka här. Det är 
inte konstigt att delta i en verksamhet i en annan del av 
pastoratet, eller fira gudstjänst i en annan kyrka än ”min”, 
för vi är en enhet. Utan den enheten kommer vi inte 
kunna bestå. Det är nu kyrkans framtid avgörs. 
Så för att vi ska få lära känna varandra och också få se 
vilka sju fantastiska och unika kyrkor vi har i vårt pastorat 
har vi fått dispens från Växjö stifts domkapitel att 
genomföra projektet Våra kyrkor. Från april till oktober 
kommer vi en gång i månaden att sammanlysa söndagens 
gudstjänster till en kyrka i taget. Förutom att vi får 
lovsjunga tillsammans och lära känna varandra kommer 
vi också få lite information om den kyrka vi befinner 
oss i. Det kommer även vara kyrkkaffe i samband med 
detta. Och som om detta inte vore nog finns det för 
dig som gillar en fysisk utmaning även möjligheten att 
pilgrimsvandra runt pastoratet! Efter varje gudstjänst kan 
den som vill följa med på en pilgrimsvandring till den 
kyrka vi ska vara nästa gång! Vi tar själva med oss dryck 
och matsäck. Det kommer ordnas med skjuts tillbaka till 
den kyrka vi utgår från och vi kommer ha något tema 
för varje vandring. Självklart kan man välja att delta i en 
eller flera vandringar men bland dem som går samtliga 
pilgrimsvandringar lottar vi ut fina lokala priser i form av 
presentkort. 

Så skriv redan nu in följande datum i kalendern, så ses vi 
för att fira gudstjänst tillsammans och kanske även för att 
pilgrimsvandra. 24/4 Femsjö med vandring till Unnaryd 
ca 17 km. 22/5 Unnaryd med vandring till Jälluntofta ca 
15 km. 19/6 Jälluntofta med vandring till Långaryd ca 2 
mil. 17/7 Långaryd. 14/8 Landeryd. 18/9 Hylte. 16/10 
Färgaryd.

Vi har även fått en dispens av domkapitlet för att pröva 
på en förändring av vårt gudstjänstliv. Det är ingen 
hemlighet att vi inte alltid är så många som samlas för 
att fira gudstjänst och enligt kyrkoordningen skall varje 
församling fira gudstjänst varje söndag. Nu har vi fått 
möjlighet att lägga en gudstjänst på vardagen och tre 
på söndagen. Tanken är att det blir som ett rullande 
schema där vi firar mässa kl 10 i en församling, kl 15 en 
gudstjänst i en annan och kl 18 en enklare kvällsmässa 
eller en musikgudstjänst och att den församling där 
det inte är gudstjänst på söndagen har en gudstjänst 
under veckan. Detta betyder inte att vi inte ska 
delta i söndagens gudstjänst bara för att det inte är 
gudstjänst i ”min” kyrka-istället ska vi ta bilen, cykeln, 
apostlahästarna eller kyrkskjutsen(kanske är det du som 
kan vara kyrkskjutsen?!) och åka den inte speciellt långa 
sträckan till en annan av dina kyrkor, eftersom alla kyrkor 
tillhör alla oss i pastoratet. Det är roligare om vi är många 
som samlas för att be och lovsjunga tillsammans, och 
därför får vi var och en börja med oss själva och komma 
med det Martin Lind, biskop emeritus Linköpings stift, 
kallar ”fötternas bekännelse” – att man med sina fötter 
kommer till kyrkan för att visa på att jag vill ha en 
levande och öppen kyrka idag, imorgon och i framtiden. 
Vi är alla kallade av Gud till 
att vara en del av Gudsriket, 
så välkommen till Svenska 
kyrkan, din kyrka, ditt andra 
hem.

Mia Schulz Wigelsbo 
Tillförordnad kyrkoherde 
Hyltebruks pastorat
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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
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Mottagande av Regnbågsnyckeln
I gudstjänsten den 22 maj i Unnaryd skall Hyltebruks pastorat äntligen få ta emot Regnbågsnyckeln. 
Detta för att markera att personal och förtroendevalda i pastoratet har genomgått en processutbildning i HBTQ-frågor. 
Pastoratet har utformat en mångfalsvision för att arbeta för en inkluderande kyrka med mångfald och öppenhet i centrum. 
Egentligen skulle vi mottagit Regnbågsnyckeln för länge sedan, men pandemin kom emellan. 
Nu blir det äntligen av och du är välkommen till Unnaryds kyrka kl. 10.00 den 22 maj för att delta i mottagandet. 


