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KALENDARIUM

LÅNGARYD/LANDERYD JUNI 2019 - AUG 2019
12/6 kl. 18

Grattis Jennie Edvinsson!

SPF-vandring i Rydöbruk. Samling vid
gränsstenen Knystehall ”mitt i byn”.
Medtag fika. Alla välkomna.

I början av maj blev Jennie svensk
mästare i bordtennis, klassen damjuniorer 17. Hon berättar att det var lite
tufft då hon hade känningar av förkylning och dessutom kände pressen av att
vara lite favorit. Men hon lyckades och
vann finalen. En mycket glad tjej som
tog emot hyllningarna. Hela bygden är
stolt när våra duktiga ungdomar har
framgångar. Läs mer om Jennie i SOCKENBUDET nummer 26.

16/6

Bussresa till Liseberg. Anmälan och
mer info:
emilie.soderberg@koopsydost.se
16/6 kl. 14

De vilda blommornas dag firas i
Slätteryd. Samling vid Södra Unnaryds
kyrka. Medtag fika.
20/6 kl. 9

Lövbrytning till midsommarstången.
Samling vid Jansbergs gård.

Sommarmusik

20/6 kl. 18

23/6 Långaryd - 'Kärleken och livet'

Lövning och resning av Midsommarstången vid Höstro. Kom och hjälp till
så får vi bygdens finaste stång.
21/6 kl. 14:30

Ett program med Anders Sjökvist, cello och Irene Jönsson, sång.

7/7 Långaryd - 'Visa, schlager, menuett - blandat program
med en Kråkerydskvartett!’

Midsommarfest vid Höstro, Långaryd,
Dans, lekar, fontänfiske, servering mm.
Dragning i Trimmcyklingen.

Emma Svensson, saxofon och sång. Syskonen Rosén Hugo o Nilla, Mimmi
på gitarr och fiol.

27/7 kl. 9

21/7 Landeryd - Jazzcats

Slåtter i Jansbergs hembygdspark. Föreningen bjuder på fika och enkel lunch
som tack för din hjälp.
4/8 kl. 14

Hembygdsgårdens dag i Jansbergs
hembygdspark. Startar med Friluftsgudstjänst. Sedan servering och
underhållning.
9-11/8

Nyarpsläger, kontakta Anna Roos 070
662 35 52 för mer information.
14/8 kl. 18

SPF-vandring i Rya. Samling vid gården
”Jocke”, vägvisning vid 26:an Nissastigen norr om Nyarp. Medtag fika.
25/8 kl. 10

LÅNGARYDS MARKNAD, se hemsidorna och affischering.
2/9 kl. 18:30

Möte med Lekmannakåren i Långaryds
församlingshem.
4/9 kl. 18:00

SPF-vandring i Södra Hestra. Samling
vid Södra Hestra kyrka. Medtag fika.
7-8/9

TÅGDAGARNA I LANDERYD
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Ett kärt återbesök av 'jazzcatsen' till landeryd. Traditionell New Orleans' jazz
kommer förgylla kvällen!

Inbjudan till Studiecirkel
Vi har nu börjat insamling av material för att kunna framställa ett Torp och
gårdshäfte över Långaryds Klockaregård, Prästgård och Trekanten ner till
Nissan. Vill du vara med i studiecirkeln eller bara komma och berätta din historia, hör av dig till vår cirkelledare Bertil Holmén, tel. 0345-130 12.
Vi har ännu inte helt klart med vem som ska göra grundforskningen men hoppas
det blir klart i sommar. Tanken är att vi skall vara i NTO-gården med cirkeln
som hoppas kunna starta i slutet av september, närmare besked kommer. Men vi
vill uppmana er redan nu att under sommaren leta i era gömmor efter material
som kan hjälpa till att skildra gårdarna, husen och invånarnas historia genom
tiderna. Det ni hittar vill vi gärna låna för kopiering. Fotografier, gamla brev,
kartor, tidningsklipp, gårdshandlingar mm, teckna gärna ner egna minnen.
Hittar ni något så hör av er till
Bertil tel. 0345-130 12
Birgitta tel. 070-377 30 10
Magdalena tel. 070-642 09 79
Vill du skicka material per mejl så är adressen
birgitta.holmen@langaryd.nu

LEDAREN
Text: Anna Roos

Sommartider hej, hej – sommartider! Sommartider – jag känner det är
nånting på gång – sommartider!
Sommartider är utehängets tid:
Värmen återvänder, maskrosorna lyser
som små gula solar i gräsmattor och på
ängar – naturen står i sin fulla gröna
skrud. Kvällarna blir ljusare och längre
vilket lockar oss ut; ut på promenad,
till trädgården som väntar med sina
träningspass, ut och fika, grilla eller
bara ligga och chilla. När sommaren är
i antågande ändrar många av oss beteende och aktiviteter.
Sommartider är tid för ledighet:
aktiva dagar, lata dagar, semester, sommarlov och utflykter. Att se sig om i
omgivningarna besöka nya eller mer
kända platser, att besöka vänner eller
få besök.
Sommartider är spontanitetens tid
där nöjesutbudet ökar och de schemalagda aktiviteterna tar sommaruppehåll. Det erbjuds tillfälle att få
uppleva saker som inte erbjuds under
terminerna.
Sommartider är tid för bokläsning,
poddlyssning och sommarpratare i
öronen när jag rensar rabatter eller
plockar bär.

Sommartider är smaktider. De
första jordgubbarna, hallonen, blåbären, sockerärtorna och späda morötterna direkt från trädgården och alla
olika kombinationer av smaker som
går att tillaga på grillen.
Sommartider är badtider, vid våra
vackra insjöar eller en utflykt till havet.
Gärna med en fikakorg eller kvällsmatpackning. Att efter en varm sommardag få avsluta med bad och pastasallad
i Skärshult det är avkoppling och guldkant på dagen.
Sommartider är tid för återhämtning och laddning av de själsliga batterierna. Solenergi fungerar mycket väl

för oss människor – samtidigt som vi
ska vara vaksamma på solens starka
strålar.
Sommartider är lägertider och tid
för marknader. I augusti går både
Nyarpslägret och Långaryds marknad
av stapeln – tradition för många och
nyhet för andra. Två goda tillfällen till
gemenskap och nya möten i Långaryd – Världens släktbygd. I september
är det åter dags för Tågdagarna och
Landeryd fylls av dofter och ljud från
svunna tider och ett myller av besökare
och aktiviteter. Det är härliga tider!
Sommar, kära sommar, Hej! – vi har
länge längtat efter dej!

Välkommen till Nyarpsläger 9-11 augusti 2019

Tack

På läger, på läger, på läger trivas vi!
Välkommen till årets höjdpunkt för barn, ungdomar och hela familjen!
Vi skapar tillsammans två lägerdygn med bad, såpafotboll, paddling,
tältövernattningar, lägerbål, god mat och fler roliga aktiviteter.

Till Britt och Allan Eriksson
och familjen Häggström i
Nissaryd som röjt, rensat och
forslat bort en massa sly mellan
Gallagårdsvägen och Nissan. O,
vad fint det blev.
Alla vi som färdas förbi.

Välkommen med din anmälan till anna.roos@langaryd.nu, 0706623552, senast 31/7, men ju förr desto bättre. Hör av dig om du vill
hjälpa till som ledare, ordna med mat, fika eller aktiviteter.

Tack
Tack

Tack

Till alla ni som kom och hjälpte
till med vårstädningen i
Jansbergs hembygdspark. Både
park och stugor blev jättefina.
Tack också till er som hjälpte
till att få Tiondeboden fin efter
vintern som varit
/ Hembygdsföreningens styrelse

till alla er sponsorer som bidragit
till att klass 4 på Landeryds
skola har kunnat åka till SM i
Schackfyran i Västerås!

till er som vårstädat vägkanterna
i vår bygd.
/ Samverkans styrelse

Tack
Till alla ni som ger av er tid och
gläder andra människor med en
stunds samvaro

3

BYGDEPROFILEN
Rebecca Bäckman

Text: Petter Bäckman Bild: Annie Bäckman

När jag intervjuar bygdeprofiler är
det ofta en fråga som kommer till mig:
Hur hinner de? Hur orkar de? Och så
är det också med det här numrets bygdeprofil.
Jo, vi är släkt. Rebeccas farfars far
Carl och min farfars far Hjalmar var
halvbröder, så Rebecca och jag är halvfyrmänningar. Eller halvfyrakusiner på
mitt språk. Vi har känt varande länge
och jag ser Rebecca som en av mina
närmaste vänner. Och nu, när jag har
varit transparent, kan jag säga det: Rebecca är en imponerande ansvarstagande arbetsmyra. Hon ger inte upp.
Och allt började i Norra Ekeryd.

till kompisar och fotbollsträningar. För
fotboll spelade Rebecca och spelar fortfarande. Fotbollskarriären höll på att ta
slut när Rebecca gick i 2:an och fick en
korsbandsskada. Doktorn tyckte inte
hon skulle spela fotboll mer. Rebecca
vägrade sluta. Kompromissen blev att
Rebecca blev målvakt. Nu spelar hon
i Smålandsstenars damlag i division 2.
Rebecca gick barn- och fritidsprogrammet på Sannarpsgymnasiet. Hon
och en del av klasskamraterna hade
följts åt sedan dagistiden i Långaryd.
Samtidigt jobbade Rebecca helger och
sommarlov på Höstro.

Disciplin i Gambia

I 3:an på gymnasiet gjorde Rebecca
och några klasskamrater två veckors praktik på en skola i Gambia. Jag
märker att mötet med den gambiska
skolan och kulturen gjorde intryck på
Rebecca. En del upplevelser sitter kvar.
Förändrar perspektiven. I varje klassrum satt en ”ranking” eleverna visste
hela tiden vem som presterat bäst. I
slutet av varje läsår gjorde eleverna ett
prov, den som inte klarade provet fick
inte flytta upp till nästa årskurs.

Friheten i Ekeryd

Under sina första tio år levde Rebecca
på gården i Norra Ekeryd. Pappa
Göran drev jordbruk och Rebecca älskade att vara med i ladugården bland
djuren och att vara ute. En sådan där fri
uppväxt som bara bondgårdsbarn kan
få. Men också ansvar. Rebecca säger att
hon fick bli vuxen tidigt. Pappa Göran
blev sjuk, mamma Rosi-Ann fick jobba
mer för att det skulle gå runt. Och
Rebecca fick ta ansvar för sig och sin
lillasyster Annie.
Så kom stormen. Göran var nyopererad när familjen vaknade upp till
plockepinnet som stormen Gudrun
hade lämnat efter sig. Och Rebecca
fick hugga i med det hon kunde. Det är
långa vägar från Ekeryd ner till Långaryd.

Cykling och fotboll i Långaryd

Senare det året flyttade familjen in
”till city”, som Rebecca säger. Och city
det var Nyarp. Det innebar ett annat
slags frihet, för nu kunde Rebecca cykla
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Marsch och musik

Utöver träning i allmänhet och fotboll i synnerhet, så är ett av Rebeccas stora intressen musik. Sång har
hon hållit på med sedan hon började
i Stjärnkören (sen blev det Barnkören, Ungdomskören och Kyrkokören).
Gitarrlektioner tog Rebecca tills hon
gick ut gymnasiet. Och vi är förstås
många som har glatts åt Rebecca som
solist. Vi kommer in på att det är så
mycket lättare att tacka för ett uppträdande än för det långvariga arbetet
”bakom kulisserna”. Rebecca har suttit
med i Bygdegårdsföreningens styrelse och är förtroendevald i Svenska
kyrkan. Men det arbetet syns inte på
samma sätt som när man uppträder. Alla behöver hjälpa till om kyrkan ska
leva. Jag har alltid tyckt om att vara i
kyrkan, känt mig hemma där, säger
Rebecca
Efter att ha arbetat ett par år inom
skola och förskola ryckte Rebecca in
som militär. Det var en stor omställ-

Namn: Rebecca
Bäckman

Ålder:23 år
Bor: Nyarp och Växjö
Familj: pappa Göran, mamma
Rosi-Ann, sytern Annie och
systersonen Love
Utbildning och yrke: Barn- och
fritidsprogrammet, arbetat två
år som militär, nu polisstudent i
Växjö.
Intressen: Fotboll, träning, sång
och musik

ning. - Den första veckan var vidrig.
Plötsligt var det tidspress på allt och
det fanns ett ’korrekt’ sätt för allt, till
exempel hur man tar på sig kängorna.
Men det var en rytm och en verklighet
som Rebecca snabbt kom in i. Det hon
framförallt tar med sig från sin tid som
militär är hur fort och djupt hon lärde
känna de andra i plutonen. I en utsatt
situation pressas man samman.

Polisskola i Växjö, hemma i
Långaryd

Efter nästan två år som militär började Rebecca på polisutbildningen i
Växjö vid årsskiftet. Det är något hon
drömt om sedan hon var barn.
Växjö är bra, men bäst trivs Rebecca
hemma i Långaryd. Att å ena sidan
kunna ha så långt till grannarna att
man kan vara ifred och andra sidan
en ”gemenskapsnärhet” mellan människor är det bästa med att bo här. Och
så all den vackra naturen förstås! I den
brytpunkten hoppas Rebecca att hon
ska kunna bo och så småningom bilda
familj.
Rebecca säger själv att hon ställer
höga krav på sig och vill vara säker på
det hon gör. Och jag undrar var lusten
och återhämtningen finns i allt det hon
gör. - I musiken och särskilt i kyrkokören, säger hon. Till kyrkokören kan
Rebecca komma som hon är. Och så de
där tillfällena när någon ser ens arbetsinsats och bekräftar den.
Kanske är det så, de där som hinner
och orkar allt, klarar av det? Genom att
ha en oas, ett andningshål. Och genom
att alla vi andra övar oss på att se
bortom uppträdandena och visar att vi
värdesätter arbetet bakom kulisserna.

Vårfint i NTO-gården i Långaryd
Text och bild: Magdalena Öhlander

Under mars månad har det städats
och röjts i NTO gården i Långaryd.
Halva medlemsantalet, dvs 8st har
varit aktiva vid ett par tillfällen då
det har röjts och vårstädats. Lokalen
har bla fått nya gardiner som Bodil
Rumpunen skänkt och till sommaren
kommer lokalen att målas med rödfärg som Karl-Göran på Hylte Jakt och
Lantman har bidragit med. Trasiga
glasrutor ska bytas ut med glas från
BA Glas. Brandfilt och pennor från
Länsförsäkringar har vi också fått till
lokalen. Allan Eriksson har hjälpt oss
med snickeriet och Petri Carlsson kom
snabbt och hjälpt oss sänka den fasta
elkostnaden.
I skrivande stund vet vi att Bertil
Holmén håller på att bygga en handikapramp till lokalen.
-Vi är så tacksamma för det vi fått,
ekonomin är ansträngd och vi vill
verkligen ha lokalen kvar.
Vi har under de första månaderna
hyrt ut lokalen en handfull gånger. Vi
hoppas på fler barnkalas under sommaren och kanske studiecirkel till
hösten.
Skulle vara kul att arrangera en
grötfest med lite musik och kanske
något till våren nästa år, för att få in lite
pengar till de tunga posterna som är till
el och försäkringskostnader.

Glada gänget

På önskelistan står hjälp med målning i sommar. Spisen och kylskåpet är
gamla så är det någon som renoverar
och vill bli av med vitvaror så hör av
er, så hämtar vi, till Magdalena på telnr
070-6420979
NTO-gården i Långaryd vill tacka
Hylte Jakt och Lantman för rödfärg
BA glas i Hyltebruk för hjälp till lagning av fönsterrutor
Allan Eriksson för hjälp med snickeriarbete
Länsförsäkringar i Hyltebruk för brandfilt
Bertil Holmén för handikapprampen
Elektriker Petri Carlsson för snabb hjälp med att sänka kostnader för elen.

Planeringen är i full gång inför Långaryds marknad 25 aug
Text: Magdalena Öhlander Bilder: Samverkans bildarkiv

Efter tre års uppehåll blir det Långaryds marknad. Återigen samlas knallar
och besökare på anrik mark i Långaryds släktbygd. Marknad har hållits på
samma mark mellan 1770-1947 och
återupptogs 2002. Det blir marknad,

underhållning, servering mm, planering pågår.
Du hälsas välkommen att saluföra
hantverk, kläder, leksaker, mat, smådjur, konst, blommor eller andra varor
vid marknaden. Som rubriken omta-

lar försöker vi hålla en gammeldags
stil varför vi noga väljer ut de som vill
deltaga. Inget ”tingel tangel”, plast eller
liknande. Helst ska varorna ha varit
möjliga att tillverka före 1947. Om reglerna inte följs får man plocka bort just
den varan som inte passar in. Vill du
bli marknadsknalle 2019 så anmäl dig
snarast till:
Birgitta Holmén
Mobil: 070-377 30 10
E-post: birgitta.holmen@langaryd.nu
Adress: Nissaryd Gallagård 207, 314 93
Hyltebruk
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F Ö R E TA G S P R O F I L E N
Kungsryd fastigheter - Landeryd

Text: Iris van der Kruijssen Witte Bilder: Iris van der Kruijssen Witte och Sandra Wilhelmsson

Sandra Wilhelmsson och Mats
Nilsson är sedan ett år tillbaka hyresvärd. De hyr ut Centrumvägen 5 i
Landeryd som består av åtta lägenheter, alla tvåor. När de tog över hyreshuset var det i dåligt skick och hade
dåligt rykte. Så är det inte längre!

trumvägen 5 var till salu. Efter en egen
besiktning och budgetanalys bestämde
de sig för att köpa. Husets underhåll var
väldigt eftersatt, pilbuskarna skymde
framsidan och det fanns kvarlämnade
möbler utanför. Mycket fanns att göra
och de förstod att de måste renovera

Sandra Wilhelmsson och Mats Nilsson framför fastigheten på Centrumvägen 5 i
Landeryd.

Sandra och sambo Mats bor i Kungsbacka. När de renoverat villan de bor i
var det dags för en ny utmaning, men
vad? Att köpa och hyra ut en fastighet
lockade, såväl som nytt projekt som en
trygghet för framtiden. Mats är elektronikingenjör och jobbar idag som
elektronikkonstruktör. Han har bland
annat konstruerat världens största
förstärkare som används på festivaler.
Sandra är fastighetsingenjör. Hon förvaltar fastigheterna för Göteborgs stift.
I jobbet ingår underhållsbesiktningar
av kyrkans byggnader, ta fram ekonomiska underhållsplaner och att göra
byggnadstekniska statusbedömningar.
Hon har även läst och jobbat med
hyresjuridik. Med andra ord: perfekt
bakgrund för en hyresvärd!

själva om det skulle vara lönsamt. Alla
helger och många vardagskvällar har
de sedan dess tillbringat i Landeryd.

Renovera

Det första som behövde göras var
att byta ut loftgångarna. Efter hennes
egen besiktning var Sandra inte säker
på att de skulle hålla mycket längre till.
Sedan har de renoverat lägenheter när
de har stått tomma för att hyresgäster

har flyttat. Hittills har de renoverat två
av åtta lägenheter. En av lägenheterna
har renoverats i stil med en nybyggt
lyxlägenhet; lyxigt kök, granit i hallen,
skjutdörrar till sovrum och garderob.
Jag får se bilder och det är mycket stiligt. En till lägenhet har renoverats, här
har de nya hyresgästerna flyttat in men
jag får ta en titt ändå. Nytt kakel, nya
golv, nya tapeter och målat, ingen yta är
sig lik och det behövdes! Just nu håller
Sandra och Mats på att renovera en till
lägenhet som ska bli lika fin som den
som jag har tittat på. Samtidigt passar
de på när vädret tillåter att byta ut balkongerna. De planerar också måla om
utsidan. Båda två är mycket händiga.
Mats renoverade sitt sekelskifteshus
själv. Sandra har gått hantverksprogram på gymnasiet och har alltid velat
kunna göra allt själv. Att förvalta medeltida kyrkor ingår i hennes jobb, det är
kanske därför hon tycker det är viktigt
att värna om det man har istället för
att låta det förfalla. Det är ett åtagande
men det känns samtidigt fantastiskt att
på så sätt kunna förbättra människors
hem och liv tycker hon.

Livet som hyresvärd

En sak som de inte visste på förhand
är hur roligt det är att ha hyresgäster.
De har berikat Mats och Sandras liv.
De är glada för varje dag som har gått
sen de har köpt huset. Vem som helst
kan köpa ett hyreshus och det händer
ju ofta att hyresvärden aldrig är där.

Varför Landeryd?

Sandra är född och uppvuxen i
Unnaryd. Landsbygden i Hylte har hon
alltid haft kvar i hjärtat. Även av ekonomiska skäl fick det bli ett hyreshus
på landsbygden. När Sandra och Mats
kom för att titta på en annan fastighet
i Landeryd såg de en skylt att Cen-

Köket i en av de nyligen renoverade lägenheterna

Fortsätter på nästa sida.
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Fortsättning från föregående sida
Sandra och Mats vill vara närvarande
och känna att de kan vara stolta över
att hyra ut. Hur kan de vara en närvarande hyresvärd på vardagen när
både Sandra och Mats befinner sig i
Kungsbacka och jobbar heltid? Det
finns någon på plats som till exempel
kan skotta snö på morgonen. Sandras
pappa och bror kör buss i Landeryd
och kan hjälpa till vid akuta grejor. För
att bli hyresvärd behöver man inte vara
eller ha ett företag. Sandra har ändå valt
att ha en enskild firma så att hyrorna
kan betalas in till ett bankgironummer.
Det ger även fördelar när de ska handla
sina byggvaror.
Sandra och Mats vill inte vara de som
bara tänker på pengarna. Hos dem ska
man kunna bo bra och få något som är
lite extra. De utgår mycket från hur de
själva vill bo. De installerade till exempel diskmaskiner i alla lägenheter utan
extra hyreskostnad. Många av hyres-

gästerna var syriska familjer som har
behövt flytta en efter en för att de har
hittat jobb eller studier i större städer.
Intresset för att hyra lägenheterna när
de har kommit ut på marknaden har
varit stort.

Spännande planer

Det gäller att hitta nya hyresgäster som kommer att stanna i Hylte
kommun. Därför tycker Sandra och
Mats att det är viktigt att Landeryd
är attraktivt, det verkar åt båda riktningar. Landeryd blir attraktivare med
de här fina lägenheterna och det blir
attraktivare för folk att bosätta sig och
bo kvar i lägenheterna om det finns bra
kollektivtrafik, fritidsaktiviteter och
service.
Långtråkigt behöver Sandra och
Mats inte ha resten av livet, ändå har
de fler planer på gång. De har till och
med varit hos kommunen och disku-

Centrumvägen 5 i Landeryd

terat möjligheter för något i Landeryd
som kan gagna hela bygden. Mer kan
de inte avslöja än men jag tycker det
låter mycket spännande och är förväntansfull. Efter att ha träffat Sandra och
Mats vet jag att det bara kan bli något
bra!
Mail: kontakt@kungsryd.se
Tel: 076-814 54 30
Hemsida: www.kungsryd.se

Schackfyran 2019
Text: Iris van der Kruijssen Witte Bild: Lennart Borg

Jag hade äran att intervjua klass fyra
i Landeryds skola om Schackfyran.
Schackfyran är en rikstäckande tävling
i schack för fjärdeklassare som går ut
på att alla skall vara med. Tävlingen
anordnas av Sveriges Schackförbund.
Det har gått bra för Landeryds
klass fyra i år, så SOCKENBUDET
gratulerar först och främst! Tävlingen
började i början av mars när eleverna
mötte de andra fyrorna från Hylte i en
lokal tävling. De två bästa lagen gick
vidare till länsfinalen i Halmstad. Det
blev Landeryd och Torup som tog sig
dit.
I slutet av mars gick detta av stapeln och nu märkte Landerydeleverna
att tävlingen blev svårare. Det hade
varit ganska lätt i Hylte kommun att
spela mot de andra fyrorna och de
kunde avsluta många matcher med

schackmatt. Men när de mötte de bästa
från länet var det svårare och så var
det väldigt många som deltog. Fyrorna
berättar för mig att det framförallt
blev stressigt i slutet när de skulle få
höra vilka som skulle gå vidare till
riksfinalen. Det var bara de åtta bästa
lagen från Halland som fick delta. Men
Landeryd delade en femte plats med
Torup, så båda ska till riksfinalen i Västerås i slutet av maj!
Jag frågar klassen varför de tror
det har gått så bra för dem. De behöver inte fundera länge på svaren. Det
är för de är positiva och hejar på varandra. Viktigt är också att hela klassen
är med, det är det tävlingen går ut på
och det ger bättre poäng om alla från
klasslistan är med och spelar. Att de är
en liten klass jämfört med fyror från
andra skolor har också varit en fördel.
Riksfinalen kommer att spelas på
en helgdag, så föräldrar och elever får
ordna resan dit själva. De har redan
hittat många sponsorer till buss och
hotell. Klass fyra har även sålt kakor till
förmån för klasskassan, om det behövs
till resan kan pengar tas därifrån också.
Det är ju inte bara resan som ska
ordnas, det ska spelas schack också, på

en ännu högre nivå! När eleverna gick i
trean började de lära sig om schack, de
har övat mycket det här läsåret också.
De förbereder sig inför finalen genom
att öva ännu mer på vissa lektioner så
som elevens val. När jag frågar hur de
tror det kommer gå får jag olika svar.
Ingen tror de kommer att vinna, men
från en 15:e plats till sist får jag som
svar. När jag ska åka hem får jag några
schacktips med mig. Försök att göra
schack om någon hotar dina spelpjäser.
”Ta gratis” är också en term som de har
lärt sig och som är bra att kunna. Det
betyder att man slår den andres pjäser
när det är utan fara för dina egna. Sist
men inte minst: Ge aldrig upp!
Vi önskar Klass 4 Landeryds skola
Lycka till i riksfinalen!
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Babypaket
Den 18 februari samlades syföreningsmedlemmar i Landeryd och Nissaryd med flera för att packa Babypaket i Landeryds församlingshem. En
varm kofta, andra kläder, blöjor mm
och så ett litet gosedjur, packades in
i en filt till ett kompakt paket. Luft
behöver vi inte skicka, sedan ner i stora
plastsäckar som skickas vidare genom
Erikshjälpen till behövande mammor
i t ex Afrika. Men det är inte bara
medlemmarna i syföreningarna som
stickar, syr och skänker utan många
andra från stora delar av södra Sverige.
Den här dagen fick vi ihop 623 paket
och hade skickat 40 i höstas. Vi tackar
varmt för all hjälp.
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Ett sommarlovsminne
Text: Magdalena Öhlander Bild: Margareta ”Greta” Carlström

Det många kanske inte vet är att jag
hade en sommarstorebror när jag var
liten.
Han var 12 år äldre, lång, mörk och
hette Uffe. Han bodde i Växjö och var
släkting till pappas fostermor. Det var
han och jag på somrarna. Det var som
en ny värd öppnade sig när vi var två.
För ett par veckor sedan träffades vi
igen, nu hade vi blivit vuxna och livet
och minnena från barndomens somrar
såg annorlunda ut.
Uffe sa att jag var tacksam att retas
med, men jag minns bara att vi hade
roligt tillsammans.
När sommarlovet började tänkte jag
nog att det skulle vara roligt med ett
vanligt sommarlov med lek, resor och
bad. En bondes barn hade lite annorlunda sommarlov än andra barn.
Det var mycket som skulle göras
och vi jobbade ihop hela familjen. Det
skulle köras in hö och skördas.
Ja, en reflektion som jag gör nu. Vet
barnen idag vad vardagskläder är? När
man kom hem från skolan bytte man
om till vardagskläder, det var sådana
kläder som inte gjorde något om man
fördärvade eller smutsade ner.
En morgon när jag vaknade låg det
tre par byxor på yttertrappan och soltorkade. Mamma, pappa och Uffe hade
vaknat tidigare och när de höll på att

göra sig iordning såg de ner mot ladugården att en kalv slitit sig och stod
utanför dörrarna. Pappa lär ha sagt att
det är ingen brådska, han går ingen
stans. Men det gjorde han. Lagom till
de tre närmade sig gårdsplanen såg
kalven sin chans att ge sig ut på äventyr. När man börjar med att jaga rätt på
ett djur tror man inte att det ska pågå
så länge och inte var så långt bort, för
då hade man åtminstone tagit med sig
en cykel. Kalven förflyttade sig ganska
snabbt en bit hemifrån och han tyckte
bara det var roligt att ha tre i följe. Från

Skattegård, förbi Långaryds kyrka, upp
mot Kvarnagård bar de av i vegetation
och daggvått gräs. De tre i följe var vid
det här laget både trötta och irriterade,
för de hade ju annat att gör denna arla
morgon stund. Uffe som vid det här
laget var den av de tre som hade mest
ork kvar, sa:
- Nu ger jag mig aldrig!
Uffe jagade in kalven i ett tätt buskage och slängde sig om halsen och
sagan fick sig ett lyckligt slut och jag
fick förklaringen till de tre blöta byxorna.

Hallands läns bästa SPF-förening utsedd
Bild: SPFs bildarkiv

I samband med den årliga distriktsstämma delar Studieförbundet Vuxenskola i Halland (SV) ut ett stipendium
till den hallandsförening i SPF seniorerna som gjort utmärkande folkbildningsinsatser under året.
Årets stipendium tilldelades SPF
seniorerna i Långaryd Landeryd.
SOCKENBUDETs redaktion gratulerar till den fina och välförtjänta
utmärkelsen.

Marie Bengtsson (SV), Ebba Antonsson, Roland Högberg, Lennart Ohlsson, BrittMarie Holmberg och Kristina Svahn (SV)
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PERSONER VI MINNS
Anders på Lugnet

Text: Birgitta Holmén Bilder: Brordottern Berits släktalbum och hembygdsföreningens arkiv

”Anders på Lugnet” var torpare
på Lugnet, ett torp under Långaryds
Prästgård. Han verkar vara fjärde
generationen på torpet. Hans morfars
far var född i Gryteryd och flyttade
till Lugnet c:a 1837. Familjen kom
då närmast från ett soldattorp under
kyrkbyn i Långaryd.

Bakgrund

Anders föräldrar var torparen Lars
Anders Karlsson och Hulda Maria
Johannesdotter. Hulda Maria var född
på torpet 1862, dotter till Johannes
Anderson och Anna Sara Johannesdotter som övertog torpet på 1850talet efter Johannes föräldrar, Anders
Larsson och Christina Larsdotter som
flyttade in på torpet c:a 1837.
Lars Anders och Hulda Maria hade
tre söner, Karl Johan Sigfrid Larsson född 24 april 1899, allmänt känd
som ”Longningajohan”. Han flyttade
till August Andersson i Nissaryd som
dräng 1924. På äldre dagar flyttade
han till en stuga under Mogård, nära
granne till Lugnet.
Anders Manfred Hildebrand var
son nummer två, född 30 november
1901. Han blev Lugnet trogen hela sitt
liv och tog över torpararrendet.
Son nummer tre var David Fridolf Valfrid född 6 maj 1906. Han
köpte en gård i Norra Ekeryd 1933
”Hallbergs”och gifte sig 23 juni 1934
med Lydia Maria Petronella Falk.
De flyttade 1947 till Lilla Berg under

Familjen på Lugnet c:a 1900. Lars
Anders och Hulda Maria, sittande
mormor Anna med Johan i sitt knä.
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Rotabo, Unnaryd. Davids dotter Berit
blev farbrodern Anders stöd på ålderdomen. Hon har hjälpt oss med uppgifter om Anders. Även Bengt-Åke
Andersson har varit till stor hjälp.
Anders föräldrar var två flitiga och
kunniga församlingsbor. Förutom
arbetet med att driva torpet hjälpte
de till med lite av varje, vid kyrkan
och i Prästgården. Lars Anders arbetade tidvis som kyrkvaktmästare och
Hulda var behjälplig både med detta
och som extra resurs i Prästgården när
det behövdes. Det skall ha varit Lars
Anders och Hulda som skapade de fina
ärebågarna som restes utanför kyrkan
1816, vid kyrkans 100-årsjubileum. På
fotografier från den högtidsdagen kan
man se deras fina arbete.
I Hembygdsföreningens samlingar
finns numera ett mycket ovanligt trebent bord som kommer från Lugnet.
Det är tillverkat av ganska stora trådrullar. Ett hemmabygge utan tvekan.
Det ovanliga bordet sätter fantasin i
rörelse. Syddes det mycket på Lugnet?
Ingen vet något i dag. Bordet ropades
in på auktionen efter Anders Larsson
av Bengt-Åke Andersson som sedan
skänkt det till Hembygdsföreningen.
Därefter har Bertil Holmén ställt det
i ordning. Men det var om sonen
Anders Larsson på Lugnet vi skulle
berätta.

Torparen ”Anders på Lugnet”

Anders själv var känd som en lugn,
stillsam och nykter person. Hans torp
hade verkligen ett passande namn.
1923 blev han medlem i Långaryds
NTO förening, 124 Långaryds Hopp,
där han deltog flitigt i föreningsmötena. Han hann med att få ta emot både
50 års förtjänstnål och diplom samt 60
års förtjänstplakett för långvarigt medlemskap.
När han på cykel var på väg till Logelokalen för att ta emot sin 60-årsplakett
stannade en bil och föraren undrade
var NTO-lokalen låg någonstans. – Du
kan följa efter mig för jag skall ändå dit
– svarade Anders. Väl framme visade
det sig att bilföraren var IOGT-NTO:s
förbundsordförande Rolf Persson

Bröderna på Lugnet, från vänster
David, Anders och Johan.

från Stockholm som senare på kvällen skulle dela ut förtjänstplaketten till
Anders.
Anders hade ett gott minne högt
upp i åren. 1996 gjorde Bertil Holmén
en filminspelning där Anders berättade
lite om sitt liv för Helge och Bengt-Åke
Andersson samt Bertil. Han bodde
då på Höstro där han trivdes väl. Här
nedan återger vi lite av hans minnen.
Anders berättar:
”På Lugnet hade vi julseden att äta
”swiskonasoppa” (Katrinplommon, det
finaste man kunde tänka sig). När vi åt
lade vi kärnorna på den breda kanten
av den djupa tallriken. Fick vi hela
kanten runt fylld med sviskonkärnor
kände vi oss mätta och helt belåtna
med julfirandet.
Vid ”julastormen” 1902 var det
mycket skog som blåste ner i Mogårds
Kronoskog. För att transportera virket
till Nissan gjordes en smalspårig järnväg. Virket lastades på ”trallor” som i
medlutet ner gick själva och fick bromsas ibland. Sedan var det jobbigt att
skjuta dem tillbaka uppför även om de
då var tomma.
Det fanns också en vinterväg uppifrån Kronoskogen ner till vägen och
Nissan vid Mogård. Den gick på
mossen förbi Erik Rävs stuga och
vidare på de släta mossarna längre
upp i det stora skogsområdet. Det var
därför inga större backar så då kunde
de lasta stora lass på slädarna.
Att flotta virket på Nissan fortsatte
man med under lång tid. Jag och ”John

på Nyhem” avverkade en rotpost i
Mogård. Virket kördes ner till Nissan.
För att få flotta i Nissan måste virket
vara barkat - för att inte förorena vattnet - vår barkning var kanske inte alltid
så noggrant gjord !
På våren flottade vi virket på Nissan
till sågen vid Färgebro. Till vår hjälp
hade vi Arvid Berglund och Karl
Andersson ” Bedekalle” i Gassljunga.
Sågen låg från Nissan ett par hundra
meter in vid Färgån.
Sågen byggdes i mitten av 1920-talet
och var eldrivet , för nu hade Västbo
Krafts elproduktion kommit igång. Det
byggdes där för att stockarna då kunde
flottas dit på Nissan och Färgån.
Sågmästare var Hjalmar Borg i Åker
och Viktor Samuelsson i Sjögård skötte
bokföring och affärer. Erik Svensson i
Håknaryd, som arbetade på sågen, gick
över Storamossen till Färgebro, två
kilometer i den sanka mossen.”

En torpare fick kunna det
mesta

Det var hårt arbete i skogen och
Anders fick redan från barnsben lära
sig att klara av det mesta, men man kan

ju inte bli mästare på allt. Han är självkritisk när han berättar ” Jag kunde inte
skrä bjälkar så bra. Men jag skrädde slipers och sen skrädde jag bjälkar till tillbyggnaden av ladugården och ett uthus
där hemma”.
Det största nöjet under året var
utan tvekan ”Langas mäten” . Därifrån berättar Anders: ”På Långaryds
marknad hade Anders Unefelt, Unnaryd bilskjutsning med sin ”Doktorsbil”.
Det kostade två kronor för att åka till
Långaryds kyrka eller till ”Åbroan” vid
Håknaryds vägskäl. Han fick hålla på
att köra långt fram på natten.
Då varade marknaden i tre dagar.
Först Getamarknad, sedan marknadsdagen som avslutades med dans på
kvällen. Dagen efter kunde det också
bli dans på kvällen.”
Anders fick ett långt liv. Han gifte
sig aldrig, men det fanns ändå lite
kvinnor i hans liv. Gertrud som var
en ungdomskärlek och senare Astrid
Bergström från Kåreboda som anställdes som hushållerska på Lugnet och
som han fattade tycke för. Men hon
blev hemkallad när hennes föräldrar

Stolta farbröder, Anders med Davids
dotterdotter i sitt knä och Johan
bredvid.

blev sjuka, ett vanligt öde på den tiden
för unga ogifta kvinnor, och kärleken
kom av sig. Men vänskapen bestod och
Anders cyklade och hälsade på henne
som vän då och då under många år.
Helena Svanberg arbetade där som
hushållerska senare, men de sista åren
på Lugnet var Anders ensam.
När han blev sjuk och krafterna tröt
fick han flytta in på Höstro där han
blev väl omhändertagen och trivdes
bra. Han blev 96 år.

Tankar om Anders på Lugnet
Text: Magdalena Öhlander Bild: Kaj Öhlander

Anders var en förnöjsam människa. Han levde enkelt och av vad
naturen gav. Han bakade och lagade
mat. Han odlade bland annat potatis av
sorten Blå mandel.
Han var hjälpsam och hjälpte
gärna sina vänner med exempelvis
potatisplockning. Anders hade ingen
telefon så ville man Anders något fick
man besöka honom på Lugnet.
På våren var Lugnet en oas med

Lillestugan i Skattegård från vänster
Gösta Linder, Magdalena Öhlander
och Anders Larsson.

mängder av vitsippor och påskliljor i
backarna runt huset.
Anders hade gärna andras djur
uppe hos sig som betade hans ängar.
Han passade dem som om de vore
hans egna ungdjur. En höst när djuren
skulle hämtas hem för vinterförvaring
ville inte tjuren följa med och han var
stört omöjlig att få tag på. Anders lär
då ha sagt att ”ge mig lite tid så ska jag
få fatt på honom”. Anders hade sin strategi. Han öppnade en av dörrarna till
sin ladugård och sedan placerade han
ut hö som tjuren succesivt fick vänja
sig vid och få smak på. Allt eftersom,
så la han höet närmare dörren och till
sist inne i ladugården. Detta gjorde att
tjuren en natt vid månsken tog sig ända
in i ladugården för att låta sig väl smaka
av det goda höet som Anders liat och
sedan torkat på rännet. Samma natt var
Anders vaken och smög runt ladugården för att stänga dörren bakom tjuren.
Hans strategi hade lyckats och tjuren
var infångad.
Anders som många i sin generation var duktig på att slå med lie. Det

som var unikt med Anders var att när
han slog med lien såg det ut som han
bara vispade lite, det såg så lätt ut, som
om rörelsen inte krävde någon vidare
energi.
Anders var duktig på att slipa sina
verktyg, han kunde med sin yxa hugga
av en granegren på hugge-kubben till
vedpinnar. Han sa att det är lika mycket
värme i granegrenar som i större vedträn.
Vid en tidpunkt i livet lär Anders
ha varit klen, så pass att han ”skulle
kunnat snubbla om ett frimärke”, sas
det. Han hade svår värk och fick då
tipset att dricka potatisvatten. Receptet på potatisvatten, som lär vara basbildande och vitaminrikt, var att tvätta
och skiva en potatis och lägga i kallt
vatten över natten. Sedan skulle potatisvattnet drickas på fastande mage
dagen efter. Anders blev stark och frisk
och levde goda år efter kuren.
Anders cyklade vart han skulle
och på senare tid åkte han stadigt varje
vecka med Lundbergs taxi och Konsum-bussen för att handla.
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Flera nya inslag i fullmatade Tågdagar
Text: Redaktionen

Tågdagarna i Landeryd den 7-8
september rymmer flera nya inslag
jämfört med tidigare evenemangsdagar. Till nyheterna hör ångloksdragna
tåg också från Hyltebruk där aktivitetsnivån höjs jämfört med tidigare,
”återinvigning” av Landeryds nyrenoverade stationshus, konstutställning,
mer modelljärnväg, nytt våghus på
bangården samt möjligen öppnandet
av en järnvägshistorisk promenadslinga i Landeryd.
Planeringen av Tågdagarna-programmet pågår för fullt i skrivande
stund (slutet av april). Alla detaljer är
därför inte klara, utan förändringar
kan ske i olika avseenden. I grunden följer dock årets Tågdagar de väl
inkörda spåren med veterantågstrafik
Landeryd-Smålandsstenar, LanderydKinnared-Torup och Torup-Rydöbruk-Hyltebruk samt trafik med veteranlandsvägsbuss Landeryd-Hyltebruk.
Den senare medger rundturer Landeryd-Torup-Hyltebruk-Landeryd eller
omvänt.
Fjolårets succé med bangårdsturer i
Landeryd med Halmstad-Nässjö Järnvägars (HNJ) ångvagn från 1888 återkommer. Ångvagnen är ett av de äldsta
driftdugliga järnvägsfordonen i Sverige
och i den åkte en gång kung Oscar II
under ett besök på HNJ.

Extra Krösatåg och
kringaktiviteter

Även Hallandstrafikens extra och

I planeringen för årets Tågdagar ingår att ha två ånglok i drift. Här accelererar f d
SJ E2 1333 med tåg ut på linjen norr om Torup. Foto: Per-Yngve Bengtsson

gratis Krösatåg Halmstad-Landeryd
t o r kommer tillbaka, med en förmiddagsavgång från Halmstad båda
dagarna. På plats i Landeryd erbjuder
Hallandstrafiken olika aktiviteter i sitt
evenemangstält och ombord i det uppställda Krösatåget.
Som tidigare innehåller Tågdagarna
mängder av kringaktiviteter för hela
familjen på berörda orter. De arrangeras av bl a samhällsföreningarna i
Landeryd och Torup, Landeryds GoIF,
Lions i Smålandsstenar, Hembygdsföreningen i Kinnared, Hylte kommun,
Svenska kyrkan, Hylte Sport & Event,
Hylte internationella kulturförening
och lokala företag. Det blir marknader,
underhållning, spelmansstämma, folklustspel, uppvisningar, idrottstävlingar,

Tåguppehåll i Landeryd under fjolårets tågdagar. Cirka 10 000 personer kom då
till Landeryd och övriga berörda orter. Foto: Åsa Bengtsson
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hästskjutsar, gudstjänst i lokstallet i
Landeryd, museivisning, möjlighet att
köpa mat och dryck, bokförsäljning,
modelljärnvägar m m.
I det senare fallet – modelljärnvägar – finns ambitionen på att visa en
modulanläggning i skala N med hjälp
av tillresta modellrallare från Skåne
utöver de modelltåg som sedvanligt
visas av Spår & Tåg i Väst.
Detaljerat
Tågdagarna-program
presenteras senare på www.tagdagarna.se och i en tryckt programfolder.

Mera tryck i Hyltebruk

En trafiknyhet i år är att man ska
kunna åka ångloksdragna tåg också
från Hyltebruk som komplement till
de rälsbussturer som körs till och från
Torup med möjlighet till på- och avstigande i Rydöbruk.
– Hyltebruk är ju kommunens
huvudort men har trots detta hittills
präglats av relativt låg aktivitetsnivå
under Tågdagarna. Vi har haft rälsbussarna, bussen till Landeryd och de guidade turerna på Stora Enso, allt detta
mycket uppskattat. Nu stärks utbudet
i Hyltebruk med ångtågen, men också
genom att man lokalt flyttat den s k
Sommarfesten med tävlingar, musik,
foodcourt m m till den 7 september, d
v s den första av Tågdagarna.
– Samma dag arrangeras Betongcupen och OS-kvaltävlingar i nya skateparken, så det blir mycket mer liv och
rörelse i Hyltebruk än tidigare framför
allt denna dag och därmed fler anledFortsätter på nästa sida.

Fortsättning från föregående sida
ningar att ta sig dit med våra tåg- och
bussförbindelser. Vi i museiföreningen
planerar dessutom för en speciell aktivitet vid järnvägsstationen, säger PerYngve Bengtsson, ordförande i Föreningen Landeryds Järnvägsmuseum
(LJM).

kan nämnas att länsstyrelsen i april
beviljade LJM medel till uppskyltning
av en järnvägshistorisk promenadslinga i Landeryd.
– Avsikten är att vi längs befintliga
gångstråk ska sätta upp ett antal skyltar som i text och bild berättar om

klart till årets Tågdagar.
– Vad gäller våghuset på bangården har Derome generöst beslutat att
sponsra uppförandet av en ny byggnad
med 10 000 kr. Det nuvarande våghuset är starkt förfallet och vi har fått Trafikverkets tillstånd att ersätta det med
ett nytt, fortsätter Per-Yngve Bengtsson. Förhoppningsvis finns det på plats
till Tågdagarna.

Två ånglok i trafik

Landeryds stationshus i all sin nyrenoverade prakt den 10 maj 2019.
Foto: Per-Yngve Bengtsson

Renoverat stationshus

Stationshuset i Landeryd är sedan
i fjol statligt byggnadsminne tillsammans med godsmagasinet och ett dressinförråd. Som tidigare redovisats i
SOCKENBUDET har fastighetsägaren
Trafikverket låtit renovera stationshusets exteriör för cirka fyra miljoner
kronor. Under Tågdagarna kommer
detta att manifesteras med en ”återinvigning” av byggnaden som i månader
varit dold bakom byggnadsställningar
och omgivande byggtält. Avsikten är
att i sammanhanget presentera tryckt
information om stationshusets och
Landeryds järnvägshistoria i stort i
samarbete med Trafikverket.

Historisk promenadslinga

Med anknytning till ovanstående

SOCKENBUDETs
redaktion vill tacka alla
annonsörer, läsare och
önska en riktigt härlig
sommar!

Landeryds rika järnvägshistoria med
utgångspunkt i kvarvarande infrastruktur som lokstallet med vändskiva,
dressinboden, vagnvågen med våghuset, stationshuset, godsmagasinet
och f d HNJ personalbostäder. Denna
”utställning” blir en stomme i guidade
turer, den fungerar för besökare årets
alla dagar och den bidrar väl också
något litet till folkhälsan, säger PerYngve Bengtsson. Han och museiföreningen är glada över att länsstyrelsen
på detta sätt, genom s k bygdemedel
relaterade till Nissans reglering, bidrar
till kännedomen om Landeryds järnvägshistoria.
Uppskyltningen ska göras så snart
som praktiskt möjligt, men det är inte
alldeles säkert att projektet hinner bli

Nu planerar vi för
nummer 30 av
SOCKENBUDET!
Vill du skriva, annonsera, publicera
en bild eller tacka någon i nästa
nummer av SOCKENBUDET behöver
vi ditt material senast 30 juni
Maila till sockenbudet@langaryd.nu

I planeringen för Tågdagarna 2019
ingår två ånglok i trafik, men vissa lokdragna tåg kommer ändå att dras av
diesellok. Avsikten är också att kunna
använda museiföreningens båda egna
personvagnar från 1960-talet i tågen,
vilka liksom i fjol kommer att framföras av Nässjö Järnvägsmuseum (NJ).
NJ kör också rälsbusstågen mellan
Torup och Hyltebruk samt ångvagnen
i Landeryd. Veteranbussen rattas av
Magnus Knutsson, Jönköping.
– Vi hälsar alla hjärtligt välkomna
till Tågdagarna den 7-8 september
och hoppas på en riktigt fin sommar
dessförinnan, utan svår torka och vattenbrist! Båda företeelserna påverkar
nämligen möjligheterna att köra med
ånglok och i fjol var osäkerheten i
frågan stor in i det sista. Vi tar också
gärna emot funktionärshjälp av alla
intresserade, information och anmälningskupong finns på föreningens
hemsida www.landeryd.info, säger
Per-Yngve Bengtsson.
– Låt oss tillsammans göra Tågdagarna 2019 till en ny manifestation för
järnvägens betydelse i vår bygd och
region och knyta ihop förfädernas alla
strävanden om utveckling och välstånd
med våra nutida ambitioner om hållbara resor och transporter in i framtiden!

Funktionärer till
Långaryds marknad
Vill du hjälpa till före och/eller under
Långaryds marknad?
Kontaka

Anna Roos, 070 - 662 35 52
anna.roos@langaryd.nu
Birgitta Holmén, 070-377 30 10

birgitta.holmen@langaryd.nu
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Släktkrönikan
Text: Lennart Åhrén CDB GAD A:4 Bild: Ur släktalbumet

Från gatpojke i Etiopien till specialistsjuksköterska i Sverige. Del 1
Slog du dig? Ahmed tittade
skräckslaget ner från sin gren. - Nej,
men jag blev sparkad av en ko svarade
Getu, som nyss hade ramlat ner från
en gren intill. De båda pojkarna, i tioårsåldern, var ”kovakter” långt från
hemmet, men hade klättrat upp i en
akacia och surrat fast sig för natten.
Det fanns hyenor i grannskapet. –
Så börjar berättelsen om Getu, den
etiopiske pojken som blev fosterson
till Lennart och Margareta Åhrèn
och som finns med i Lennarts tidigare
skildringar från sitt arbetsliv i främmande länder - SOCKENBUDET nr.
23 -27

Lennart berättar:

Getu föddes i byn Tigmanmender,
år 1945 enligt etiopisk / juliansk kalender eller år 1953 enligt vår gregorianska, som används av de flesta länder
idag. Getus bror som var 4 år äldre dog
och då blev hans mamma nunna och
gick i kloster, 30 km utanför Lalibela,
hos en bror som var en känd ”skolar”
(biskop) i koptisk / ortodoxa kyrkan.
Lalibella var huvudorten, med flygförbindelse till Addis Abeba och tydligt
omnämnd i turistbroschyrerna. Detta
mycket tack vare de berömda gamla
”klippkyrkorna”, som var uthuggna i
bergspartier utanför Lalibella, osynliga
ovan mark men med diverse rum för
gudstjänster bland annat under mark.
Idag är dom bara tillfälligt använda för
sitt tänkta ändamål, men bra dragplås-

Getu, ungefär 13 år gammal.
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ter för turister.

Uteblivna regnperioder, svält
och hungersnöd

Åren 1960 - 65 slog den värsta
torkan i mannaminne till i norra delen
av Etiopien. Inget regn på nästan fem
år. Hundratusentals människor dog,
det fanns ingen mat och knappast
vatten heller. Många i Getus släkt dog
och övriga släkten splittrades på grund
av matbrist. När han var 11 år gammal
hämtades Getu till klostret där han
som herde fick ta hand om klostrets
getter, får och nötkreatur.
När Getu inte var herde bodde han
med ett par systrar i ett ”chika-hus”, en
bostad gjord av ett grenverk av eucalyptus som tätats med lera (chika). Vem
som var hans pappa visste han inte.
Getu och hans kompis hade blivit
utskickade att vakta kreatur. Det var så
pass långt från byn där de bodde att de
måste övernatta ibland. Bäst att ta sin
tillflykt till akaciaträden.
Ahmed och Getu tittade på sina
tomma vattenflaskor. Läpparna var
torra och det kurrade i magarna.
I Dahana kommun, som innehöll
bland annat klostret med omgivningar,
var man inne på tredje året av missväxt. Mängder av människor dog. Man
hade börjat äta av utsädet - det som
skulle ge nya skördar till kommande år.
Kor slaktades - det fanns inget foder.
Getu fick ingen normal lön utan i bästa
fall några påsar ”teff ” från klostrets
egna odlingar. Teff är ett småkornigt
sädesslag, som man kan baka ”injera”
av - stora runda kakor, ungefär som
tjocka tunnbröd vilket är huvudsakligt
levebröd i Etiopien. Under normala
omständigheter äter man dessa tunnbrödskakor med det som kallas wott
(en sorts köttsås).
- Vi måste göra något sa Getu, vi
kommer att dö här. Vad vill du göra då
sa Ahmed. - Jag skall tänka på saken,
sa Getu. Och det gjorde han - natt
och dag. Målade upp för sin inre syn
huvudstaden, så som han hört talas om
den, med stora hus och breda gator,
med kejsarens palats och torg där man
kunde få tag i mat.

Getu bestämde sig för att försöka
ta sig till huvudstaden.

Här är Getus egen berättelse:

Jag tog mig till Lalibela till fots
och stannade några dagar där, sov på
gatorna, livnärde mig genom att tigga,
livrädd och ensam i en skrämmande
och okänd värld. Så småningom fick
jag kontakt med några handelsmän
med får, getter, nötkreatur och åsnor i
mängd, som de skulle sälja. De skulle
till Dessie som var provinshuvudstad
i Wollo och jag anslöt mig till dom.
Resan utgick från Lalibela till fots och
vi passerade Woldeya. Vår väg fortsatte
sedan mot Dessie, den var svår, den

Margareta, Lennart och Getu. Margareta och Getu i traditionsenliga etiopiska högtidskläder. Foto förmodligen
taget 1968.

var som en berg - och dalbana vissa
stycken. Men jag var van vid sådan
terräng och handelsmännen var glada
och tacksamma att ha mig med. De såg
till att jag fick tillräckligt med mat för
att jag skulle kunna vakta deras boskap.
Jag var liten och avmagrad men snabb.
Min lön var mat! Det tog oss ca tre
veckor till Dessie. När vi kom fram dit
fick jag frågan - Vad vill du göra nu,
lille Gétu. - Vill du tillbaka till Lalibela?
Mitt svar var att jag vill dit där kejsaren bor eftersom jag inte visste att det
hette Addis Abeba då. Fick lite pengar
av handelsmännen och några sedlar
som jag kastade eftersom jag inte visste
vad jag skulle använda dem till då.
Fortsätter på nästa sida.

Fortsättning från föregående sida
till mig och ställde en massa frågor,
men vi kunde inte förstå varandra på
grund av språksvårigheter. Trots det
fattade han att jag behövde omedelbar
hjälp. Han tog mig till Lidetakliniken
(drevs av Rädda Barnen då) där han
trodde att jag kunde få rätt hjälp, vilket
visade sig vara riktigt.

Kontakt med svenska
volontärer

Getu, Per, Pia och Lennart (Margareta hade avlidit)

Nya handelsmän och ny
vandring

Vi skildes åt och jag stannade kvar
i Dessie i tre månader och bodde på
gatorna. Överlevde genom att tigga.
En dag gick jag till den lokala marknaden och fick kontakt med handelsmän som skulle till Addis Abeba. En
av handelsmännen som tog mig från
Lalibela råkade befinna sig just denna
dag på samma marknad och intygade
att jag var en ordentlig arbetsmyra och
att de nya handelsmännen kunde lita
på mig: - Bara de ser till att jag får mat
och vatten.
Dagen efter började resan till Addis
Abeba. Det tog oss över två månader
att komma dit och hela resan gick till
fots.

kallt med överfyllda floder. Vid ett
tillfälle höll jag på att drunkna i en av
floderna, strömmen tog mig ca 100 m
nerströms, men jag lyckades hålla mig
fast i en trädrot och en av handelsmännen drog upp mig som tur var. Under
hela resan sov vi ute i det fria oavsett
väder. Till sist nådde vi Addis Abeba.
Det var för mig en skrämmande upplevelse där med alla människor. Handelsmännen såg till att jag fick tillräckligt med pengar och mat den tid de var
kvar på Merkato (Stora Torget i Addis
Abeba). Efter att de hade uträttat vad
de skulle, sålt en del djur och köpt varor
för återresan, så reste de tillbaka till
Dessie och jag stannade i Addis Abeba.
Där livnärde jag mig som tiggare och
bodde på gatorna i fyra månader.

Äntligen regn, men jag var
nära att drunkna

Dödssjuk, men en rådig
skoputsare räddade mig

Till skillnad från norra Wollo hade
det regnat mycket här och vädret på
väg till Addis Abeba var regnigt och

Jag höll mig runt Merkato och Piazzan. En dag blev jag så sjuk att jag höll
på att dö. En skoputsare som satt inte
så långt ifrån mig på torget, kom fram

En svensk sjuksköterskevolontär,
Siv Hermansson, råkade befinna sig
där. Hon såg att jag var mycket sjuk och
medtagen och valde just mig bland alla
föräldralösa barn utanför grinden. Jag
var undernärd, febrig och medtagen,
på randen till livets slutskede. Men Siv
Hermanssons behandling gjorde att
jag så småningom blev frisk. Och det
var så min kontakt med de svenska
volontärerna började - Siv Hermansson, Lars Hedenblad, Gunilla Frankel
samt Johan och Karin Brisman. De
turades om att hjälpa mig, så att jag i ett
år kunde få gå i skolan på Bibeltrogna
Vänners Missionsstation i Harrar (ett
svenskt missionssällskap som numera
kallas LEM, Luthersk Evangelisk Mission, med verksamhet i Afrika). Det var
ett viktigt år, då jag lärde mig mycket.
När jag ser tillbaka på min långa
resa, så vill jag först och främst tacka
min Herre och Skapare som har skyddat och väglett mig under hela min resa
och använt dessa underbara människor som instrument för att rädda och
hjälpa mig. Livet var förutbestämt i
mitt fall. Det tror jag, oavsett vad folk
säger. Det är min tro som har gett mig
kraft och styrka för att klara livet hitintills.
Fortsättning följer i nästa nummer
av SOCKENBUDET.

B E RT I L M I N N S
Text: Bertil Holmén

Grannarna som köpte mjölk på en
gård tyckte att mjölken var mager och
trodde att den var utspädd med vatten.
Sent en kväll knackade det på fönsterrutan hos bonden och en röst säger –
Du måste gå ut till lagårn för den bästa
mjölkkon har satt en liten beta i halsen.
När bonden kommer ut i lagårn ligger
alla korna lugnt och idisslar, så han går

in igen. Men på morgonen får han se
att det sitter en liten beta i vattenpumpen.
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Bilder från fritidsgård, 22 februari 2019
Bild: Lennart Borg

Bilder från fritidsgård, 12 april 2019
Bild: Lennart Borg
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Bilder från fritidsgård och valborgsfirande, 30 april 2019
Bild: Lennart Borg
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Margareta får fotvård på Höstro
Text: Birgitta Holmén Bilder: Gunnel Larsen och Margaretas bildarkiv

När Margareta Bogren för ett
par år sedan flyttade in till tryggheten på Höstro ville hon fortsätta med
sin invanda fotvård. Det gick alldeles utmärkt för hennes fotterapeut
Monika Albrecht ställer upp med
hemservice.
Margareta som i dag är 99 år trivs
utmärkt i sitt nya hem. Här är tryggt och
lugnt och hon har tillgång till god vård
när hon så behöver. Höstro gör verkligen skäl för sitt namn – kan inte vara
bättre – säger Margareta när SOCKENBUDETS reporter besöker henne.
99 år - en aktningsvärd ålder, men
dessutom strålar hela Margareta som
hälsan själv. Visst finns det lite småkrämpor, men det är inget som tar bort
hennes vänliga utstrålning. Hur bär
man sig åt att få behålla sin hälsa och
sitt glada humör ända upp i den höga
åldern? ”Jag har inte gjort något särskilt. Det har varit lite olika arbeten allt
sedan skolan slutade och jag har trivts
bra med det jag har sysslat med, säger
Margareta och fortsätter, men jag har
cyklat mycket för vi skaffade aldrig bil”.
Margareta är född på gården Ängarna
i Nyarp och gick sina sex år i skolan
på Nyby. Efter konfirmationen var det
dags för det första arbetet utanför hemgården. Hennes första tjänst blev hos
familjen Björkman i Klockargården
1936. 16 år gammal skötte hon hushållet och passade sonen Bengt medan
mamma Dagmar reste till Göteborg för
att föda dottern Gunnel. Hon fortsatte
sedan av och till att hjälpa till i Klock-

Margareta med sin Yngve.
argården där hon trivdes bra och hade
god kontakt med familjen även i fortsättningen. Flera andra familjer fick
också ta del av hennes flitiga händer.

Tjänst på Höstro

19 år gammal tog hon tjänst på
Höstro under syster Elsa och syster
Hildurs ledning. Den första dagen på
Höstro började kyrkklockorna ringa
för att förkunna att andra världskriget hade brutit ut. Det kändes mycket
skrämmande, berättar Margareta.
Sjuksystrarna Elsa och Hildur såg att
här fanns en lättlärd och ansvarstagande ung flicka och föreslog Margareta att hon skulle utbilda sig till hemvårdarinna. Det tyckte hon lät bra och
gick sin utbildning i Värnamo. Sedan
blev det tjänst i Långaryds kommun
med Höstro som bas. Det blev många
familjer som fick hjälp med olika tjänster. Ibland var det gamla eller sjuka
som behövde hjälp men ofta fick hon
träda in i familjer där mamman nyss
fött barn och ta hand om allt hushållsarbete. Det var till att cykla, upp till ett
par mil om dagen, men ofta var det
nödvändigt att sova över hos familjerna för att finnas till hands när det
behövdes.

Äktenskap, barn och nytt jobb

Margareta med Gunnel och Bengt
Björkman i trädgården.
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1946 gifte Margareta sig med Yngve
Bogren och de flyttade in i lillstugan
på Yngves föräldrahem i Lindhult.
Efter några år flyttade de till Hyltebruk
där det så småningom blev egen villa
med trädgård. Hon arbetade då på

syfabriken Kerema där hon pressade
kläder innan de gick ut till kunderna.
När sonen Ove föddes 1951 slutade
hon på fabriken och ägnade sin tid åt
familj, hus och trädgård. 1958 föddes
sonen Åke. När han börjat skolan tog
Margareta anställning som städerska på gamla skolan i Hyltebruk och
sedan på Örnaskolan när den stod
klar. Hon trivdes jättebra med arbetet ”barnen var lugna och snälla på
den tiden”, säger hon. På skolan blev
hon kvar tills det var dags för pension.
Nu kunde hon och Yngve ägna mer
tid åt hus och trädgård som intresserade båda. Så gott som varje lördag
under sommarhalvåret cyklade de till
Långaryds kyrkogård för att sköta om
sina anförvanters gravar och sätta fräscha blommor. Även för andra ärenden och besök hos vänner och bekanta
var det cykel som gällde. Kanske det
är så att Margareta har sitt ständiga
cyklande att tacka för att hon vid
sin höga ålder är så fräsch och pigg.
Något för alla att tänka på. Numera
sköts den dagliga motionen med rul�latorpromenader i Höstros omgivning.
Livskamraten Yngve somnade in för
alltid 2008. Det blev tomt, men som
vanligt med Margareta så fann hon sig
i livets öden och gjorde det bästa av
situationen. Hon bodde kvar i huset,
skötte trädgården med hjälp av sina
söner och när hon kände att åldern
började ta ut sin rätt sökte hon en plats
på Höstro, där hon trivs utmärkt. Nu
väntar hon på 100-årsdagen. Vad det är
härligt med positiva människor!

Fotterapeut till er tjänst var ni bor
Text: Birgitta Holmén Bilder: Birgitta Holmén

kören i Hyltebruk. I dag sjunger hon
i Gospelkören där och tycker fortfarande om att sjunga i kör.

Jobb och ansvar

Monika Albrecht tillsammans med Margareta.

Som nämns i artikeln här intill så
ställer fotterapeuten Monika Albrecht
upp med service i hemmen för de som
har svårt att ta sig till hennes klinik på
Pensévägen i Hyltebruk. Det är bara att
ringa och beställa tid så kommer hon
Monika Albrecht är född och uppvuxen i Tyskland där hon också utbildade sig till fotterapeut. Hon semestrade i Sverige och tyckte om landet,
naturen och stillheten. Efter ett väl
genomtänkt beslut flyttade hon för
22 år sedan från storstaden Hamburg
till det stillsamma Hyltebruk. Här
trivs hon bra med ”lugnet på landet”.
För att kunna utföra sitt arbete gällde
det att lära sig svenska så fort som möjligt så hon började på SFI så fort alla
papper var klara. Därefter läste hon på
Komvux för att förbättra sin svenska.

Det tog en liten tid att arbeta sig in
men i dag är hon välkänd och har fått
många kunder.

Körsång - bra
svenskundervisning

Men det gällde också att få ett fungerande liv utanför arbetet. 1999 träffade Monika ”Pelle i Yaberg”, välkänd
profil i Hyltetrakten. Han tyckte att
Monika skulle börja sjunga i kör för
att den vägen få ett brett kontaktnät.
Hon inbjöds till nästa körövning med
Femsjö kyrkokör. Kören tog väl hand
om sin nya medlem, svenskan förbättrades i snabb takt och Monika trivdes
bra med sin kör. Det var dock lite långt
att köra ensam till Femsjö varje vecka
så när hennes pappa, som bodde hos
henne, blev sjuk flyttade hon över till

I sitt arbete som fotterapeut med
egen klinik saknade hon arbetskamrater att bolla arbete och vardag med.
Då beslöt hon sig för att söka jobb
som timanställd inom äldrevården.
Hon började jobba med det för 12 år
sedan och föredrar att arbeta nätter.
Fördelen med detta är att hon kan
bestämma själv när hon vill arbeta
inom vården och ha lite arbetskamrater eller om hon vill arbeta med
sin klinik som hon också trivs med.
Det har alltmer blivit så att hon arbetar på Höstro och där trivs hon bra.
Monika gillar att ta ansvar och då
passar nattarbetet henne bra, då ansvaret för vårdtagarna känns extra viktigt när det delas på några få. Detta
ansvarstagande har också visat sig i frivilligarbete inom föreningslivet. Under
10 år var hon ordförande i Hylte Anhörigförening och hon är en flitig medarbetare på Guldkanten i Hyltebruk.
Monika är en flitig annonsör i SOCKENBUDET så här i tidningen kan ni
finna möjligheter till kontakt om ni
känner att era fossingar behöver skötas
om, antingen på hennes klinik eller
hemmavid. Det går också att få massage och ansiktsbehandling.

Tillit
Nedtecknat av Bertil Holmén Bild: Malin Kettil

I Långfredagens gudstjänst i TV
talade prästen om en medryckande
händelse.
Ett föräldrapar kom till skolan i bil
och hämtade sin sjuårige son. I bilen
sa de till honom – din syster har råkat
ut för en svår trafikolycka och behöver
blodöverföring. Hon har en mycket
ovanlig blodgrupp, så de kan inte få
tag i rätt sorts blod, men du har samma
blodgrupp. - Vill du lämna av ditt
blod? – Ja, tycker ni så kan jag väl göra
det, sa pojken. På lasarettet säger sjuksystern lugnande. – Sticket gör lite ont

men det går nog bra. – Ja, jag förstår.
De tappar ut en påse blod och när det
var klart säger han till sina föräldrar. –
Hur länge dröjer det nu tills jag dör?
Den lille pojken visste inte att de
bara tagit lite av hans blod, men visste
också att utan blod dör man. Han
litade helt på sina föräldrar att han
måste göra detta för sin skadade syster.
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LRF Studiebesök i Kalset och Bänkarekull
Text och bilder: Magdalena Öhlander

Långaryds LRF bjöd in sina medlemmar till studiebesök 24 - 25 april.
Dels på Kalset Mjölk hos paret
Hans och Anna Samuelsson och till
skogen i Bänkarekull hos Bengtssons där Anders Larsson, Åkershults
Skogstjänst visade skogsplantering
med grävmaskin. Studiebesöket var
en två dagars version, med besök från
Villstad, Unnaryd och Långaryds LRFavdelningar. Onsdagen lockade drygt
15 besökare och torsdagen drygt 40
besökare.

Hans och Anna berättar

Vi står ute i den varma kvällen och
lyssnar när Anna och Hans berättar
om sin verksamhet.
De är engagerade och vill gärna dela
med sig av sin resa de gjort sedan de
flyttade hem och tog över föräldragården.
Anna säger att det har känts viktigt
att ställa om till Ekologiskt vilket i sig
gynnar den biologiska mångfalden.
Det är ett sätt att utveckla sig.
Samtidigt har de båda känt att statusen som bonde har höjts och att de nu
känner att de verkligen behövs.

Smålandsstenar mejeri

Smålandsstenar mejeri, som låg
bakom där Billackering ligger idag,
lades ner 1970. Hans Samuelssons farbror Kurt, satt med i styrelsen för mejeriet och i årsredovisningen från samma
år kunde man läsa att mejeriet hade
167 leverantörer av mjölk som tillsammans lämnade 2500 ton mjölk per år.

Idag levererar Kalset Mjölk själva 2400
ton mjölk per år.

Kosläpp

I skrivande stund är det bara dagar
kvar till det välbesökta kosläppet som
gården anordnar varje år.
–Vi väntar på regn, det har inte
regnat på väldigt länge och vi behöver
regnet säger Anna.
Kalset Mjölk bjuder alla besökare
till tipspromenad med mjölk, bulle och
kaffe till fika.
I år kommer många att vilja se den
nya biogasanläggningen men också
den 2 år gamla kostallen.

Biogasanläggningen

Anläggningen är av en enkel princip, av gödsel blir det gas och gasen blir
till el. Hans berättar att reklamen för
anläggningen från Belgien var:
-Kan du byta olja, filter och tändstift
på en motor så är detta en anläggning
för er!
Anläggningen kostade 4,2 miljoner
kronor. Av det fick de 40% i stöd av Statens Jordbruksverk, SJV . Resterande
2,6 miljoner kronor har de bekostat
själva. Tanken är att anläggningen ska
vara betald på 5 år och målet är att bli
självförsörjande på el säger Hans.
Anläggningen är kopplad via en app
till Hans telefon där han kan se vad
som händer i anläggningen.
Mest el förbrukar gården på morgonen när man mjölkar och samtidigt
kyler mjölken. Då förbrukar gården
mer än vad anläggningen ger.

Fakta Kalset Mjölk

Mjölkproduktion sedan 1882 i
samma släkt
Ekologisk gård sedan 2017
Idag har gården 230 st mjölkkor
Årsproduktion ca 2400 ton mjölk
(2018)
4 anställda (bara mjölkningen tar
15 timmar per dygn)
3 mjölkningar per dag (sker i så
kallad mjölkgrop)

Fakta
Biogasanläggningen

Byggstart oktober 2018
(kom färdig och monterades på 3
dagar)
Två motorer á 22 kw
(håller i ca 2 år)
Service av motorer varje månad
Anläggningen producerar
700 kwh/dygn
240 000 kwh/år
Motsvarar elbehovet för 12
eluppvärmda villor
1 kr / kwh i stöd via regeringens
beslut fram till 2021

Inne i biogasanläggningen är det
40 grader varmt för att processen skall
fungera.
Var fjärde timme pumpas det in 3
kubikmeter ifrån gödselbrunnen. Samtidigt pumpas det ut lika mycket som
sedan lagras i en av de två andra brun�nar som finns på gården. Gödseln finns
inne i anläggningen ca 20 dygn.
Fler fördelar är att efter den så kal�lade rötningen, blir näringen bättre och
kvävet blir mer tillgängligt för växtligheten när den sprids ut på åkern.
-Det känns viktigt att ta vara på en
så viktig resurs som kogödseln är för
att tillverka el, samtidigt som metangasen förbränns omvandlas den till
koldioxid vilket har en relativt mindre
miljöpåverkan, säger Hans.

Vattenförsörjning

LRF Långaryd på studiebesök på Kalset Mjölks nya Biogas anläggning

En av oss frågar: - Hur klarar ni
vattenförsörjningen, med tanke på
förra årets varma sommar.
Hans förklarar att gården har
förbättrat sin vattenförsörjning i
omgångar och har idag fyra brun�nar, varav två är djupborrade. Vädret
Fortsätter på nästa sida.
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är något som vi oroar oss för. Vi har
investerat i en bevattningsanläggning
som kommer vara i drift i maj månad
och som kommer kunna bevattna de
40 ha närmaste betesmarkerna. Vi har
i skrivande stund foder till mitten på
maj och hoppas på nederbörd efter den
torra sommaren.

len med markberedning på detta sätt är
att det blir en mindre yta som blottläggs
(ca 0,5 kvadratmeter). Vilket minskar
uppkomsten av sly längre fram. Samtidigt som vi är hos markägaren brukar
vi rensa dike, rätta till en skogsväg och
ibland lägga i en trumma. Oftast så blir
det olika entreprenörer som gör olika

Bänkarekull

saker, men vi försöker göra allt så det
blir en helhetslösning för kunden när
vi ändå är på plats.
Plantering av detta slag är vanligare
utomlands men det kommer mer och
mer i Sverige.

Efter fika i maskinhallen och en
stunds umgänge samåkte vi till skogen
på granngården i Bänkarekull hos
familjen Bengtsson där Anders Larsson förevisade sin grävmaskin med
planteringsaggregat.
Maskinen markbereder, planterar
och ger plantan lite vatten på en och
samma gång.
Det har visat sig att det är högre
överlevnad på maskinplanterade plantor. Och vi får fler och fler uppdrag
säger Anders Larsson.
- Det är viktigt att det är en rejäl
planta och att den sätts på rätt djup
säger Anders.
Plantan håller fukten bättre i den
tillplattade ytan som den sätts i. Förde-

Fakta

Helautomatiskt
planteringsaggregat - Hitachi
grävmaskin 135
Modell P11 Bräcke
72 st plantor i magasinet
Magasinet laddas med plantor cirka
2-3 gånger / timme
Föraren/maskinen planterar i snitt
ca 160 st /timme

Åkershults Skogstjänst

Grundades av Anders Larsson 1998
och firade 20 års jubileum i mars.
Antal anställda 3.
Åkershults Skogstjänst utför bland
annat
Skog:
Avverkning av skog
Utkörning av virke med skotare
Plantering med maskin, men även
manuell plantering
Väg:
Vägunderhåll som att sladda vägar,
grusning, snöröjning och sopning
Röjning av vägkanter
Fastigheter:
Avlopp och dränering
Husgrunder
Stenspräckning, och bortforsling av
berg
Trädgård och garageuppfarter
Stenläggning
Rivning av byggnader
-Det mesta går att lösa säger
Anders Larsson
Maskiner:
John Deere 1170E skördaren (kör
all avverkning från klengallring till
slutavverkning)
Hitachi grävmaskin 135 (planterar
bla skog)
Hitachi grävmaskin 85
Wille 665 (hjullastare får små och
trånga utrymmen höjd 2,50 m)
Traktor Fendt 724
Flakväxlare för Containers och
grusflak
Maskintrailer

Välkommen till din Bygdegård som personmedlem!
Visst är det fantastiskt att vi har en
så fin bygdegård! En bygdegård som
lever och är en samlingsplats för hela
bygden. Antingen man kommer dit på
något enstaka bröllop eller är i bygdegården flera gånger i månaden, så har
vi alla någon anknytning till Nyarps
bygdegård.

Betalningen sker på vårt bg: 6818314 eller swish: 123 005 48 66. Kom
ihåg att ange namn!
Vi hoppas att alla kan ställa upp som
personmedlem och trygga en levande
bygdegård i framtiden.

Kontakta gärna styrelsen med frågor
och förslag. T.ex. Bo Eriksson, AnnMarie Axelsson, Kerstin Larsson eller
Lotta Ekberg.
Uthyrningar bokas genom Kerstin
Larsson via e-post kerstin.larsson@
hotmail.com eller tel 070 364 62 39.

Men att ha en fin och välfungerande
bygdegård kostar pengar. Och mängder av ideellt arbete. En del av finanseringen sker i form av bidrag från Hylte
kommun.
Att bli personmedlem i Nyarps bygdegård kostar 100 kr/år och person.
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Byaslaget 2019
Bilder: Lennart Borg

Lördagen den 18 maj gick årets upplaga av Byaslaget av stapeln på Klockarevallen. Gråa regntunga molnen gav
upphov till viss oro men regnet höll sig
borta under hela dagen.
De sju deltagande lagen blev indelade i två grupper där alla mötte alla.
Segrarna i respektive grupp gick direkt
till final medan tvåorna fick spela
match om 3:de pris.
När krutröken skingrat sig stod slutligen ”Sam-laget” som segrare av Byaslaget 2019.
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ut:

Efter finalen delades följande priser
Årets kämpinsats: Bönnerna
Årets utklädda: Cirkus Sneträff

Dagen/kvällen avslutades med After
Brännboll på Charlottenlund.
Långaryds samhällsförening vill
tacka alla lag, funktionärer och alla
som hjälpte till under brännbollen!
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F Ö R E TA G S P R O F I L E N
Sörgårds Träindustri i Olshult
Bröderna Karl Erik och Sune Karlsson
Text: Stig Olsteg Bilder: Hallandsposten

Karl Erik (till vänster) och Sune (till höger) framför dörren till Sörgårds Träindustri

Denna gången berättar vi om ett
företag som nu är vilande, Sörgårds
träindustri i Olshult, bröderna Karl
Erik och Sune Karlssons livsverk. Här
nedan följer en berättelse som Stig
Olsteg skrev ner och berättade vid Karl
Eriks begravning den 14 juni 2018 och
som samtidigt är en fullödig skildring
av brödernas livsverk. Stig var deras
granne och vän under många år och
blev ett stort stöd när ålderdomen
gjorde sig påmind. (Redaktionens
kommentar)

Så började det

Karl Erik var född 1926 och Sune
1928 på Sörgården och blev gården och
Olshult trogna i alla sina dagar. Föräldrar var Anna och Anton Karlsson.
Alla som är uppväxta på en gård
där självhushåll och hårt arbete råder
vet vad som gällde. Man föddes in i
detta liv där arbetsuppgifter anpassades inom familjen, allt efter ålder och
de fysiska förutsättningar som fanns.
Det var sexårig skolgång följt av konfirmation. Att fortsätta, som det då hette
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- läsa vidare - var för de allra flesta en
främmande tanke. Att kunna tjäna
egna pengar var en stark drivkraft och
längtan som fanns bland ungdomarna.
Det vi i dag benämner som segregation
fanns även bland oss som har några år
bakom oss. Det var tydliga skillnader
mellan de som bodde på landsbygden,
samhället eller staden.
Tiden fram till 1942 var det allehanda arbeten på Sörgården i Olshult
och hos grannar som behövde hjälp.
Det var skogsarbete, vedhuggning,
vårbruk, slåtter, skörd, tröskning,
boskapsskötsel m.m.
Kriget satte sina spår, vardag och
helgdag var fyllda med arbete, prövningar och sparsamhet, det gällde att
överleva så drägligt som möjligt med
de knappa förutsättningar som rådde.
Vi har hört talas om krigsvintrarna och
den extrema kylan som rådde. Kriget
satte även sina spår på ungdomar som
inte hade uppnått åldern för värnplikten. Fältskjutning förblev både en
plikt och en hobby för Karl Erik under
40-talet.

Ungdomsåren

1942 och några år framåt var Karl
Eriks arbetsplats under april – juli
torvbrytning i Åkers torvmosse. Det
var ett hårt arbete för en yngling nyss
fyllda 16 år, men med en fysik som
en vuxen karl. Vardagar jobbade man
mellan kl.07 – 19, lördagar kl.06 – 14.
Man arbetade i lag om 11 personer,
även kvinnor fanns med. Sex personer
tillsammans med Karl Erik skar torv.
Två personer lade torven på lappar, en
bräda som var 1.20 m lång för vidare
transport på linbanan där tre personer
tog emot och staplade torven i stack,
med förhoppning om en bra torkperiod.
När Karl Erik kunde köpa sin första
cykel 1942, den kostade 200 kr, och tog
de första tramptagen tänkte han nog
inte på det hårda arbete som gjort det
möjligt att uppfylla en dröm som till
slut blev verklighet. Det var den tiden
då ett, två och femöringen var betydelsefulla i börsen. Det var tider långt
innan gymmen och sysselsättningsstatistikens tid.
Fortsätter på nästa sida.
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Möjligen var det så att det hårda
arbetet satte sina spår i Karl Eriks hälsa
för under april till september 1946 var
han inlagd på Unnaryds sjukstuga med
sviktande njurfunktion.
1947 fick han arbete i Allan Berglunds stegfabrik och det upplevde han
som ett himmelrike i jämförelse med
torvmossens hårda arbete och långa
arbetstider.
Militärtjänsten gjorde han på A6
I Jönköping, inryckning våren -48,
muck våren -49.
Hösten 1949 var det dags att börja
på Hyltebruks AB. Arbetet var inte
inne i produktionen i fabriken. Arbetena var ofta förlagda till brukets
tjänstebostäder både ute o inne. Det
var ofta arbeten som idag utförs med
grävmaskin och lastmaskin. Redskapen var Karl Erik välbekant med från
sitt hem på Sörgården. Spade, spett,
skyffel, korp slägga, skottkärra, murslev, såg, yxa, hammare, tumstock m.fl.
Han berättade som om det hade varit i
går om minnen och episoder som han
varit med om. Jag tror att han minns
vart enda arbete som han var på. Han
nämnde aldrig att det var tungt, blött,
varmt eller kallt. Han var lojal, arbetsam och omtyckt bland arbetskamrater
och basar. Han berättade om de fina
arbetskamrater han arbetade med och
de förblev vänner för alltid.
1949 hade han sparat ihop 1.050 kr
så han kunde köpa en motorcykel, en
Husqvarna 125:a. Det blev både lättare
och snabbare att ta sig till arbetet och
han kom hem lite tidigare och fick på
så sätt lite mer tid för arbetet på gården.

Från tanke till handling

Brodern Sune började samtidigt på
Hyltebruks Snickerifabrik och hemma
vid köksbordet och i deras sovrum
smiddes säkerligen planer på att en
gång få möjlighet att starta en snickerifabrik.
Och så blev det. På potatiskällarens
tak fanns en lämplig plats att iordningsställa en lokal på 25 m2. De skaffade en kombimaskin med plan, rikt,
fräs, bandsåg m.fl.
Efter hand hade de kommit till
beslut så 1957 byggdes den första delen
av Sörgårds Träindustri. Den första
stora artikeln var en telefonhylla med

Karl Erik hade följe av hunden Jonda hela dagarna
låda för telefonkatalogen. Den tillver- Även kyrkportarna i Långaryds kyrka
kades av spånskiva och var fanerad är gjorda på Sörgård.
i teak eller mahogny. Jag minns när
Rickard och jag jobbade i lackerings- Sörgårdsstugan
Det tillverkades fönster och dörrar
avdelningen och ofrivilligt fick sniffa
på
Sörgården, varför inte då göra färthinner. Karl Erik berättade att Sigge i
diga
hus?
Åker en dag kom in i verkstaden och
I mitten på 70-talet blev Sörgårdskände thinnerlukten och då gick han
stugan
en verklighet. Ett tiotal hus
förskräck in till Anna och Anton och
byggdes
i Simmaryd. De byggdes i seksa - tänder man en tändsticka så flyger
tioner
på
Sörgård, 120 cm breda och
hela verkstaden i luften.
240
cm
höga.
Reglar 145 mm, asfaUnder årens lopp blev det många
board,
isolering,
vindpapp, och spåntillbyggnader, till slut fanns det 2000
m2. Ofta var tillbyggnader och för- skiva. Sektioner, takstolar, och bjälklag
ändringar i lokalerna planerade under lastades på lastbil med truck i Sörgård.
semestern, för då fanns det ju tid till Men i Simmaryd fanns ingen truck.
annat. Semester var i dess egentliga Hur löser man det då? Jo, Karl Erik tog
mening ett okänt begrepp för Karl Erik sektionerna på böjd rygg och gick över
och Sune. Möjligen en dagstur och då med dem till de som skulle montera
kanske det kombinerades med måttag- dem på syllen.
Att det tillverkades hus i Sörgård
ning på fönster eller någon dörr. Även
blev
ju känt. Och ett bygge som förauktioner med anknytning till snickeri
blev
ett oförglömligt minne var ett
var ett avbrott i vardagen.
hus
som
skulle byggas i Gärdslösa på
Till största delen var det fönster,
Öland.
Tidpunkten
var julveckan. Karl
dörrar och portar som tillverkades i
Erik
startade
tidigt
på morgonen med
verkstaden. Var och en av de anställda
säkerligen
överlast
på
lastbilen. Några
blev specialister på vissa moment. Det
var på sätt och vis ett löpande band. timmar senare startade Karl Erik
Som mest var det 12 anställda inklu- Hallberg, Åke och Bernt i personbil,
ovetande vad som väntade dem. Att
sive Karl-Erik och Sune.
För många blev Sörgårds Träindu- turisterna väljer att besöka Öland på
stri en räddning när det gällde allt som sommaren fick de förståelse för. Den
inte höll standardmått. Det kunde vara starkt isande vinden påminde mer om
reparation av ett fönster eller en dörr. den Sibiriska tundran. Under vistelsen
Fortsätter på nästa sida.
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Sune i arbete vid planhyveln.

där bodde de i en oisolerad sommarstuga, ett rum med barnkammare, litet
kök och toalett. Bernt som var yngst
fick ligga i barnkammaren för där var
varmast. Bernt minns att gardinerna
stod rätt ut i tvärdraget. På kvällen
åt de på granngården, en uppskattad
måltid som både värmde inombords
och utombords. Hur gick det? Jo, alla
fyra blev färdiga och kom hem till julafton.

Minnesgod

Ibland tog vi en åktur tillsammans
och jag blev imponerad av det minne
som Karl Erik hade. Han kunde säga här gjorde vi alla fönster, här bytte jag
dörr, här var Sune och jag på middag
och kaffe, han eller hon är syster eller
bror eller kusin med den, de har tre
barn, de jobbar där - och så vidare.
I samband med Pilkingtons etablering i Halmstad 1976 tillverkade Sörgård 200 fönster till fabrik och kontor.
Säkerligen en av de större orderna.
En gång när vi var hos ögonläkaren i
Halmstad skulle vi åka ner till vår stuga
i Knebildstorp. Men först skulle vi åka
till restaurang Västergök och hämta
mat. När vi kom dit säger Karl Erik här var Radio Halland och vi gjorde
alla fönster och dörrar. Världen är liten
men ”made in Sörgård” är etablerat lite
överallt.
Trots att vardag som helgdag var
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fylld med arbete och planering så fanns
det alltid tid för en pratstund. Inne vid
köksbordet har det druckits många
koppar kaffe och under senare år har
våfflor av mamma Annas recept serverats med smör, honung eller sylt som
tillbehör.
Karl Erik visade inga tecken på
stress alltid lika lugn och hjälpsam.

Åldern tog ut sin rätt

Men så till slut avtog krafterna och
hälsan. Den 4 februari på eftermiddagen kom Karl Erik in till Halmstad för
vård. Det visade sig vara influensa och
lunginflammation. Efter en dryg vecka
kom han till korttidsboende på Malmagården. Den 13:e mars kom han till
Höstro där han var fram till den 24:e
maj då han somnade in kl.06.30, med
en bukett liljekonvaljer i sina flitiga och
hjälpsamma händer.
Karl Erik har alltid klarat sig själv
men efter Sunes bortgång 2012 blev
tomrummet särskilt svårt att ersätta. I
någon mån var hunden Jonda ett ovärderligt sällskap och det var ett hårt slag
för Karl Erik när Jonda somnade in i
mars 2017.
De sista åren fick Karl Erik hjälp
av hemtjänsten med ögondroppar
morgon och kväll. Det blev dessutom
tid till att byta nyheter från bygden.
Skratten var många när Karl Erik
berättade om det som han upplevt. Det

blev också många ömsesidiga kramar
som värmde båda. Många fantastiska
flickor var och hjälpte Karl Erik under
årens lopp, kanske 10 – 15, men även
där kände han till deras rötter och
släktförhållande. Men det fanns en
som betydde lite extra för Karl Erik,
nämligen Ylva - hon var allt, sjuksköterska, doktor, psykolog m.m.
När Karl Erik kom till Höstro
möttes han av samma fantastiska personal. Där fanns omtanke, värme,
tröst, samtal m.m.
Till alla Er som på ett eller annat sätt
vårdat eller hälsat på Karl Erik finns
det bara en sak att tillägga. Stort och
hjärtligt tack!
När man tänker på Sörgårdens Träindustri så går tankarna till Karl Erik
och Sune. De var ett oskiljaktigt brödrapar som stod varandra nära. Oräkneliga gånger har de vandrat mellan
bostaden, ut till verkstaden, tillbaka till
bostaden och mat- och kaffebordet och
efter en lång dags arbete till några timmars välbehövlig vila.
Det finns kanske en mening med det
som sker, Sune gick bort 2012 och Karl
Erik 2018. De fick som det oskiljaktiga
brödrapar de var samma begravningsdag, torsdagen den 14 juni och vilar nu
tillsammans med föräldrarna i familjegraven. Båda djupt saknade av grannar
och vänner.
Karl-Eriks önskan var att Sörgården
i Olshult skall leva vidare och vara en
del i den fina gemenskap som finns hos
byborna. Ni som kan tänkas bli en del
i denna gemenskap är välkomna att ta
kontakt med Stig Olsteg i Olshult tel.
0730-546164.

Vill du prenumerera?
Du som bor utanför Långaryds
socken kan prenumerera på
SOCKENBUDET!
Betala 200 kr till
BG: 5400-3819,
så får du 4 nr/år
hem i postlådan.
Meddela redaktionen ditt
namn och adress.
Vill du ge bort en
prenumeration som present
så kan vi ordna presentkort.

LANDERYD

TORUP

SMÅLANDSSTENAR

TÅGDAGARNA
LANDERYD
TÅGDAGARNA II LANDERYD

3-4

SEPTEMBER
7-8
SEPTEMBER 2019

KINNARED

HYLTEBRUK

2016

RYDÖBRUK

Då blir det åka av!
9:e året!
Ånga & Diesel!

Kom och åk veterantåg!

Utställningar, matserveringar och underhållning i olika former.

Välkommen till Landeryd!

www.tagdagarna.se
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Unnaryds Bonadsmuseum
med Sommarcafé i Unnaryds Hembygdspark
Museum for Swedish folk art paintings

Guidningar året runt - boka på www.bonadsmuseum.se

19 maj 19:00 Konsert: Nü Fiona spelar med Rasmus Nelausen (DK)

• Juni:

Öppet lördag & söndag 11:00–17:00, Guidningar 14:00
1 juni
9 juni
22 juni
27 juni

18:00 Konsertkväll med Kristoffer Kabell och Josephine Foster
19:00 Releasekonsert: Fågelvägen
11:00 Midsommargudstjänst
19:00 Konsert: Petter bjuder till Triokonsert!
Kvällens gäster: Matilda Sjöström och Joakim Fritzner
28–30 juni Bonadsmålarkurs 1*
29 juni 13:00 Skaparlördag - Workshops med olika material

• Juli

Café och museum: tisdag – söndag 11:00–17:00
Guidningar: torsdag – söndag 14:00
4 juli 19:00 Konsert: Petter Bjuder till Triokonsert!
Kvällens gäster: Songs of Boda och Lisa Långbacka
6 juli 13:00 Skaparlördag - Workshops med olika material
10 juli Unnarydsdagen - Torgdag och aktiviteter i parken:
servering, guidning, workshops.
11 juli 16:00 Binga - Ett Halländskt folkäventyr för alla
åldrar. Teaterföreställningen med Strandteatern Laholm
Arrangemangen ordnas i samarbete med

IO GT-NTO HYLTEB RUK PRESENTERAR

FRIL
UFT

TIRA

HOL

STE

kl. 14:00 & 18:00
kl. 14:00 & 18:00
kl. 14:00 & 18:00

BILJETTKÖP:
kulturbiljetter.se eller iogthylte.se

• Augusti:

Öppet lördag & söndag 11:00–17:00, Guidningar 14:00
4 augusti
14:00 Spelmansstämma
5–11 augusti Into the woods - Festival
Bonadsmuseum finns med på festivalsområdet
med olika workshops och hantverkskurser
Mer information och bokning på www.intothewoods.se
* Bonadsmålarkurs: Berätta och måla i traditionell äggtempera - Blanda naturfärg från ägg och pigment och låt dig inspireras av folkkonsten
som målades i Unnaryd för 200 år sedan. Anmälan krävs // Course for
traditional tempera paintings

www.bonadsmuseum.se

Mer information om kurser, sommarens program,
bokning av guidning och fler öppettider

HOCHSCHULE FÜR
BILDENDE KÜNSTE
DRESDEN

TURISTA
���� � H�l��
�

A

TER
M, U
N NA
RY D

NATIONALDAGEN

6 juni 2019

Turista hemma och upptäck, förundras och
njut av ditt Hylte! Ladda ner karta med
besöksmål på visithylte.se

KRIS PÅ

22 juni
23 juni
29 juni

13 juli 13:00 Skaparlördag - Workshops med olika material
18 juli 19:00 Konsert: Petter Bjuder till Triokonsert!
Kvällens gäster: Lisen Rylander Löve och Kristoffer Åström
20 juli 13:00 Skaparlördag - Workshops med olika material
22–25 juli Bonadsmålarkurs 2*
25 juli 19:00 Konsert: Petter Bjuder till Triokonsert!
Kvällens gäster: Filip Jers och Svante Sjöblom
27 juli Bolmendagen: Aktiviteter runt hela sjön Bolmen
13:00 Skaparlördag - Workshops med olika material

BILJETTER:
Vuxna
Barn 7–14 år

200 kr
50 kr

Tak- och fasadtvätt, trädgårdstjänster, liftuthyrning, gravstenstvätt, förankring och dubbning av
gravstenar.

Varmt välkomna till Rydö Golfkrog på lunchbuffé!
Öppet varje dag 11:30 - 14:00, måndag - söndag
Rydö Golfkrog
Idrottsvägen 1
314 42 Rydöbruk
Tel 073 801 85 62

VÄLKOMNA IN I VÅR LANTBUTIK!
VI HAR FÄRSKMALET KAFFE!

Ni har väl inte missat Palettis skafferi och nedervåning i Unnaryd?
Där finns det godsaker som choklad, lakrits, inredning, härliga tvålar, giftfria leksaker,
färskmalet kaffe, lös-te, smarriga sylter från House of Hafi mm. Du hittar garanterat det
goda till helgens middag eller den perfekta gå-bort-gåvan!
Välkomna, vi har öppet: Ons-fre 13-18, lör 11-14

VARMT VÄLKOMNA

Röda Längan, Torget 4, Unnaryd

Välkommen till vår restaurang
med genuin miljö i Landeryd

Lunchbuffé serveras tisdag-torsdag 11:30-13:30
fredag 11:30-14:00

butikpaletti.se

Experter i pressning svetsning & Ve rkt yg

I Landeryd har vi expanderat och utökat
industrilokalen och förbättrat den yttre miljön
mot gata och bostäder i närområdet.

Smörgåstårtebuffé 3/3 kl.13.00, bordsbokning
Medelhavsbuffé 31/3 kl.13.00, bordsbokning
Påskbuffé 21/4 kl.13.00, bordsbokning
Morsdagsbuffé 26/5 kl.13.00, bordsbokning
Nationaldagsbuffé 6/6 kl.13.00, bordsbokning
Catering till midsommar eller annan festlighet?
Kontakta oss gärna!
För mer information, besök vår hemsida,
facebooksida eller ring oss

www.mammasmat.biz

0733 648844

Varmt välkommen önskar
Paula och Krister

www.esskametall.com
Tel 0371-40600

epost: monika.albrecht@hotmail.com
www.monikaalbrecht.se

Johan Hagström

info@byggjohanab.se

070 679 61 60

www. byggjohanab.se

SOCKENBUDET-sponsor:
Bygg Johan

FOTTERAPEUT
MONIKA ALBRECHT

K. AXELSSONS EL AB
Under 2018 har ni medlemmar skänkt mer än 20 miljoner kronor
till biståndsorganisationerna We Effect och Vi-skogen.
Fortsätt tänka och göra gott, så siktar vi mot nya
insamlingsrekord under 2019.
Läs mer på coop.se

Mottagning på
Utför alla slagsPensevägen
elinstallationer.
13B i Hyltebruk.
Försäljning av kapitalvaror
Ring för tidsbokning
Nissaryd, 314 93 Hyltebruk
eller mer
information.
Tlf. 0371-461 42,
Fax 0371-461
81
Mob. 070-316 87 70
Mail
kjellaxelsson@swipnet.se
0345 - 172 52 eller 0730 - 44 67 65
Gör även hembesök

SOCKENBUDET - Sponsorer
SALONG DUO
SÖDRA HESTRA SPARBANK
RUNEMYRS
ESON COMFORT
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
BYGG JOHAN

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
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Nu
ä
Nu
för din balkonglåda och trädgård

ren på väg!
K.
AXELSSONS
EL AB
somma

för din balkonglåda och trädgård.
Välkomna!
Välkomna!
Öppet:Måndag
Måndag-Fredag
kl.99-18
Lördag kl
kl.99-14
Söndag stängt
stängt
Öppet:
- Fredag kl
- 18 •· Lördag
- 14 •· Söndag

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

K. AXELSSONS EL AB
Utför alla slags elinstallationer.
FörsäljningTakav kapitalvaror
och fasadtvätt,

trädgårdstjänster och liftuthyrning

Nissaryd, 314 93Storgatan
Hyltebruk
6. Hyltebruk
Storgatan
6, Hyltebruk
Tel 0345-101
14 · www.olandersblommor.se
Tlf. 0371-461 42,
Fax 0371-461 81
Följ
oss
på
FAcebook:
Olanders-blommor-ting
Tel:
0345-10114
•
www.olandersblommor.se
Mob. 070-316 87 70
Mail kjellaxelsson@swipnet.se

i Hylte2016
2015
i Hylte

Nu kan du följa oss på
Facebook och Instagram!

SOCKENBUDET-sponsor:
Följ oss på facebook: Olanders-blommor-ting
Länsförsäkringar

Cecilias
Skafferi
Bygg Johan

Välkomna till mitt SOMMARCAFE
i Ekhult, Långaryd

LUNDBERGS

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

Systrarna
i köket

Din brasbutik på landet - med utställning
Braskaminer Frimurning Skorstenar

Din brasbutik på landet
med showroom

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

holger’s
mureri
UnnaRum
Långholmens Café
Inredning
• Hantverk • Kuriosa
Hillebrovägen
3

55• 08
649
Café072
• Bar
Restaurang
314 94 Landeryd
holgas@spray.se
Café ° Bar ° Restaurang
Långholmens Café

Denna
sommar4introducerar
vien stund
årets
hos oss - nyhet
god mat och dryck i gemytlig miljö
Prästgårdsvägen
| Unnaryd Unna
| dig
www.kaminatelje.se
VILDMARKSSAFARI
Kontakta oss för tidsbokning
info@kaminatelje.se 076 12 72 510

Café • Bar • Restaurang
www.holgersmureri.se
Café ° Bar ° Restaurang
Unna dig en stund hos oss - god mat och dryck i gemytlig miljö

en!!
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HöFölj
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svenska vildmarken, lär
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Ndjur och människors liv i skogen och förhoppningsdig mer om

KINN

Nu

holger’s
och pyntet
mureri
för att få höstkänsla

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

Välkomna!

Boka rom-provning
på Långholmens
Café o Bar
Södra
Ekeryd Dahlsbo
Långholmens Café
Öppettider och evenemang
lördagen
den 26e augusti.
Torget 8, 310 83 Unnaryd
www.unnarum.se eller
Hyltebruk
www.facebook.se/UnnaRum
Caféet drivs
av Unnarum
AB plats nu!
Begränsad antal platser,
så
passa
på
att
boka
din
072
55
08
649
GPS-koordinater:
Långholmens Café
Öppettider och evenemangtel: 0371 - 603 36
Latitud 56.9547077
Torget 8, 310se
83 Unnaryd
www.unnarum.se eller
För övrig information
vår Facebook-sida
eller
hemsidan.
unnarum@unnarum.se
Longitud
13.5291869
Följ oss
på facebook
holgeraschner@gmail.com
www.facebook.se/UnnaRum
Caféet drivs av Unnarum AB

GPS-koordinater:
Latitud 56.9547077
Longitud 13.5291869

www.holgersmureri.se
Varmt
välkomna önskar fam. Hägglund
www.unnarum.se
tel: 0371 - 603 36
unnarum@unnarum.se

www.facebook.com/UnnaRum

Ve
Ö
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Ko

Vi är glada att kunna hälsa er Välkomna till Ekhult!

Ylva 0371-47005 eller Lotta 0371-45078
systrarnaikoket@hotmail.com

Tel: 0345-10114 • www.olandersblommor.se

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

Följ oss på facebook
och instagram

Mattias Lundberg
tel. 0371 - 460 00
epost. kontakt@lundbergstaxi.se
Följ oss på Facebook:
www.facebook.com/Lundbergstaxi

TÅ
2

vis få se vilt! Läs mer på vår hemsidaVi
ochhar
sociala
medier.
blommorna

BUSSAR FÖR ALLA TILLFÄLLEN
Catering – servering vid alla sorters fester

SOCKENBUDET-sponsor:
ESSKÅ-metall, Landeryd

TORU

www.pcel.se

201
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UnnaRum

Långholmens Café

Café • Bar • Restaurang
Café ° Bar ° Restaurang
Långholmens Café

Inredning • Hantverk • Kuriosa

TORUP

LANDERYD

SMÅLANDSSTE

TÅGDAGARNA I LANDERY
2 - 3 SEPTEMBER 2017

Dennapå
sommar
introducerarCafé
vi årets
nyhet
Denna sommar utökar vi våra öppettider
Långholmens
och
Bar och introducerar
samtidigt
vår somHYLTEBRUK
KINNARED
VILDMARKSSAFARI
Café •marmeny!
Bar • Restaurang
Café ° Bar ° Restaurang
Butik UnnaRum kommer vara öppen klockan 10-18 tisdag-fredag och lördag 10-14 vecka 26-32. Unnarydsdagen, onsdagen den 10e juli, öppnar butiken redan klockan 9!
Unna dig en stund hos oss - god mat och dryck i gemytlig miljö

BURSE

Nu blir det åka a

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

Följ med ut på en spännande tur i den svenska vildmarken, lär

Långholmens
Bar
hai skogen
följande
öppettider i sommar:
dig Café
mer omodjur
ochkommer
människors liv
och förhoppningsvis
få
se
vilt!
Läs
mer
på
vår
hemsida
och
sociala
medier.fredag klockan 11-14
Vecka 23-25 fortsätter vi servera Dagens Lunch måndagI
vår
BUTIK
hittar
du
massor
med
inredningsdetaljer,
hantverk smörrebröd, schnitzel och hamVecka 26-32 introducerar vi vår sommarmeny med bl.a. räkmacka, danska
och kuriosa. För öppettider se hemsidan!
burgertallrik samt bakelser och kakor. Du hittar menyn på vår hemsida och på Facebook. Öppettiderna blir:
rom-provning
Långholmens
Café
o Bar
tisdag-torsdag Boka
klockan
9-17,påfredag
och
lördag
klockan 9-23.
lördagen den 26e augusti.
Vecka 28-31 har vi öppet till klockan 21 på onsdagar.
Långholmens Café
Torget 8, 310 83 Unnaryd

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

Caféet drivs
av Unnarum
AB plats nu!
Begränsad antal platser, så passa på att
boka
din
GPS-koordinater:
Långholmens Café
Öppettider och evenemangtel: 0371 - 603 36
Latitud 56.9547077
Torget 8, 310se
83 Unnaryd
www.unnarum.se eller
För övrig information
vår Facebook-sida
eller hemsidan.
unnarum@unnarum.se
Longitud 13.5291869
www.facebook.se/UnnaRum

För mer information om sommarens underhållning och särskilda evenemang håll utkik på sociala medier och
Varmt välkomna önskar fam. Hägglund
vår hemsida.
Veterantågtrafiken INSTÄLLD
Caféet drivs av Unnarum AB
tel: 0371 - 603 36
unnarum@unnarum.se

GPS-koordinater:
Latitud 56.9547077
Longitud 13.5291869

www.unnarum.se

Övriga orters evenemang fortgår planenlig
och Smålandsstenar.
Varmt välkomna hälsar familjen Hägglund, vår kock och konditor Robert FriskTorup,
medKinnared
personal!
www.facebook.com/UnnaRum

www.unnarum.se - www.facebook.com/unnarum Ett unikt samarbete mellan många o

Kom och åk veterantåg, utställning
upplevelser och underhållning.

www.tagdagarna.se
VÄLKOMNA IN I VÅR LANTBUTIK!

www.pcel.se
VÄLKOMMEN ATT BESÖKA VÅRA BUTIKER:
Röda Längan, Torget 4 i Unnaryd. Ons-fre 13-18 Lör 11-14
(Utökade tider v. 28-32: mån-fre 11-18, lör 11-14)

Följ oss gärna på
Instagram: butikpaletti

Norra Storgatan 38 i Eksjö. Mån-fre 10-18, lör 10-14
Fredsgatan 8 i Halmstad. Mån-fre 10-18, lör 10-14

VARMT VÄLKOMNA!
Röda Längan, Torget 4, Unnaryd

butikpaletti.se

Din hemförsäkring formar
Hallands framtid.

Vår vinst är din vinst – och Hallands.
Vi är ett kundägt bolag som investerar vår vinst i dig, i Halland
och i halländska föreningar. Till exempel i Mikrofonden som hjälper
morgondagens entreprenörer att förverkliga sina drömmar.
LFhalland.se/vårvinstärdinvinst

Bygdens bank
sedan 1874.
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
Därmed kan vi idag och för lång tid framöver vara den bästa
banken för bygdens invånare, företag och föreningar!

KONTAKTUPPGIFTER
Präster
kyrkoherde
Bo Lindbladh ................ 0345-197 41, mobil: 070 555 27 57
e-post: bo.lindbladh@svenskakyrkan.se
komminister i Långaryd
Mia Schulz Wigelsbo ... 0371-460 01, mobil: 076 787 00 66
e-post: maria.schulz.wigelsbo@svenskakyrkan.se
hemtelefon: 0371–470 09

Diakoni
diakon
Anna-Karin Samuelsson 0371-461 15, mobil: 072 238 20 23
e-post: anna-karin.samuelsson@svenskakyrkan.se
diakoniassistent
Pär Petersson .................................................... 0345-197 44
e-post: par.petersson@svenskakyrkan.se
integrationssamordnare
Koakb Al-Masuodi ........................................... 0345-197 57
e-post:koakb.al.mosuodi@svenskakyrkan.se

kyrkomusiker
kyrkomusiker i Femsjö
Kristina Lindstén .............................................. 0345-197 47
e-post: kristina.lindsten@svenskakyrkan.se
kyrkomusiker i Hyltebruk
Susanne Hirell................................................... 0345-197 45
e-post: susanne.hirell@svenskakyrkan.se
kyrkomusiker i Långaryd
Regina Burton................................................... 0371-460 10
e-post: regina.burton@svenskakyrkan.se
kyrkomusiker i Unnaryd
Camilla Ruud Sääf ............................................ 0371-601 42
e-post: camilla.ruud@svenskakyrkan.se

HYLTEBRUKS PASTORAT

PastorsexPeDitionen
kyrkokamrer
Eva Liwenius ..................................................... 0345-197 43
e-post: eva.liwenius@svenskakyrkan.se
förvaltningsassistent
Lotta Nykvist .................................................... 0345-197 39
e-post: ann-charlotte.nykvist@svenskakyrkan.se
Vaktmästare
arbetsledande vaktmästare
Olivia Roman.................................................... 0345-197 35
e-post: olivia.roman@svenskakyrkan.se
Barn och unga
församlingspedagog och informatör
Petter Bäckman ............. 0345-197 42, mobil: 070 290 75 89
e-post: petter.backman@svenskakyrkan.se
församlingsassistent
Pia Johansson.................................................... 0345-197 46
e-post: pia.c.johansson@svenskakyrkan.se
församlingsassistent
Otilia Grahn...................................................... 0345-197 31
e-post: otilia.grahn@svenskakyrkan.se
Pastorsexpeditionen i Hyltebruk
Kyrkogatan 5, 314 31 Hyltebruk, tel. 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
Långaryds församlingshem
Stallvägen 12, 314 92 Långaryd, tel. 0371-461 01
Unnaryds församlingshem
Norra vägen 1, 314 51 Unnaryd, tel 0371-601 23
Femsjö församlingshem, tel 0345-197 55
Färgaryds sockenstuga, tel 0345-197 54
Hyltebruks församlingshem, tel 0345-197 56
Landeryds församlingshem, tel 0371-401 50

RUM FÖR HELA LIVET!

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

Tryck: Hylte Tryck AB

Datum

Femsjö
kyrka

Hyltebruks
kyrka

Landeryds/
Långaryds kyrka

10:00
Gudstjänst 60+
kyrkokören

6 oktober
16 e trefaldighet

10:00 Familjegudstjänst 14:00 Mässa Långaryd

16:00 Mässa

29 september
Den helige Mikaels
dag

16:00 Hela kyrkan
sjunger Elvis, Charlotte
Polson, körer mfl

10:00
Familjegudstjänst
Barnfamiljernas dag
Änglakören

22 september
14 e trefaldighet

Sammanlyst

15 september
13 e trefaldighet

16:00 Gudstjänst

10:00 Mässa

8 september
12 e trefaldighet

10:00 Gudstjänst

18:00
Musikgudstjänst
Kyrkfika innan
gudstjänsten

1 september
11 e trefaldighet

Sammanlyst

25 augusti
10 e trefaldighet

10:00 Mässa

18 augusti
9 e trefaldighet

10:00 Gudstjänst

11 augusti
8 e trefaldighet

14:00 Friluftsgudstjänst 10:00 Mässa i Långaryds
Lindekullen
k:a

Unnaryds
kyrka
18:00 Musik i
sommarkväll
Jälluntofta kyrka

18:00 Musik i
sommarkväll

10:00 Friluftsgudstjänst
Långaryds marknad

10:00 Mässa

Sammanlyst

15:00
Friluftsgudstjänst
Landeryd, Bodil o Roger
Lindroth, medtag stol
och kaffekorg

18:00 Musik i
sommarkväll
Färgaryds kyrka

10:00 Mässa

16:00
Musikgudstjänst,
”Den dyra tiden” med
systrarna Druve mfl

18:00 Sinnesromässa i
Landeryds k:a

10:00 Mässa

10:00 Familjegudstjänst

18:00 Gudstjänst
Långaryd

Sammanlyst

10:00 Gudstjänst
Tågdagarna Landeryd,
Lokstallarna

10:00 Mässa Landeryd,
kyrkfika

10:00 Gudstjänst
Landeryd

18:00 Gudstjänst
Jälluntofta kyrka

10:00 Mässa

Sammanlyst

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

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 23/3.
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GUDSTJÄNSTER

18:30 Lovsångsmässa i
Landeryds k:a.

10 juni
Annandag pingst

10:00 Gudstjänst
i Långaryds k:a
Kyrkokören, kyrkfika

18:00 Musik i
sommarkväll, kyrkfika

9 juni
Pingstdagen

Femsjö
kyrka

Datum

18:00 Musik i
sommarkväll, kyrkfika.

4 augusti
Kristi förkl.dag

sammanlyst

28 juli
6 e trefaldighet

10:00 Mässa

21 juli
Apostladagen

18:00 Musik i
sommarkväll, kyrkfika

14 juli
4 e trefaldighet

10:00 Mässa

7 juli
3 e trefaldighet

Sammanlyst

30 juni
2 e trefaldighet

11:00
Musikgudstjänst
Jan Bengtsson, dragspel

23 juni
Johannes döparens
dag

Sammanlyst

22 juni
Midsommardagen

Sammanlyst

16 juni
Heliga trefaldighets
dag

Hyltebruks
kyrka
14:00 Mässa

10.00 Mässa

Sammanlyst

16:00 Mässa

11:00 Konfirmation,
mässa, Färgaryds kyrka

Sammanlyst

10:00 Mässa

Landeryd/
Långaryds kyrka

18:00 Mässa i
Landeryds k:a

Unnaryds
kyrka
10:00 Mässa,
kyrkokören, kyrkfika

18:00 Musik i
sommarkväll
Jälluntofta k:a

Sammanlyst

18:00 Musik i
sommarkväll
Långaryds k:a

15:00 Gudstjänst,
Hembygdsparken
Unnaryd, Kören
Prostens barnbarn

10:00 Gudstjänst,
Nissaryds skans,
kyrkfika

15:00 Friluftsgudstjänst 18:00 Musik i
Birgitta o Hans Evaldsson sommarkväll
Landeryd, medtag
stol och kaffekorg

10:00 Mässa

15:00 Gudstjänst i
Yttersjöholm, kyrkfika

15:00
Friluftsgudstjänst,
Brunnsbacka kvarn

18:00 Musik i
sommarkväll
Långaryds k:a

14:00 Friluftsgudstjänst 10:00 Gudstjänst
Jansbergs hembygdspark,
Emma Svensson saxofon,
kyrkkaffe

10:00 Mässa

10:00 Mässa

10:00 Mässa i
Landeryds k:a,
kyrkfika

18:00 Musik i
sommarkväll
Färgaryds kyrka

Sammanlyst

18:00 Musik i
sommarkväll
Landeryds kyrka

14:00
Friluftsgudstjänst,
Färgaryd Sockenstugan
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AKTIVITETER I SOMMAR
Stor och liten,
börjar torsdagen den 29 augusti
kl. 9:30-11:30 (ojämna veckor)

Hyltebruks församlingshem
Varje onsdag kl.14-16 från 19/6-7/8 är
det öppet församlingshem i Hyltebruk.
Kaffeservering och samvaro med enklare
underhållning.

Barngrupper i Unnaryds församling

Öppet församlingshem

Gruppstarter
Våffelkaffe i församlingshemmet i Hyltebruk
21 augusti kl 14-16

Torsdagsklubben,
börjar torsdagen den 29 augusti kl. 14-16:30 (ojämna veckor)
Mellankören, börjar torsdagen den 29 augusti kl. 16-16.45
Lilla kören börjar 4 september kl. 16:30

Juniorer börjar tisdagen den 27 augusti kl. 14:20

Lunchmusik i Hyltebruks kyrka den 3 september kl. 11:30

Barnkör och Tisdagsklubben,
börjar tisdagen den 27 augusti kl. 17

Lättlunch i församlingshemmet Hyltebruk
tisdagen den 3 september kl. 12

Barngrupper i
Långaryds församlingshem

Tjejträffen i Hyltebruk
onsdagen den 28 augusti kl. 19-21

God gemenskap i församlingshemmet Hyltebruk
12 september kl. 14
3 x T – tjejer som träffas och trivs
Den 27 augusti startar 3 x T igen. Vi träffas i
Landeryds församlingshem kl. 19-21.
Programmet för kvällen är ”mat och prat”.
Vi bjuder på kvällsmat och diskuterar kring ett
spännande ämne.
Ledare: Mia Schulz-Wigelsbo och
Anna-Karin Samuelsson
Alla tjejer/kvinnor i olika åldrar är välkomna!

Kyrkvandring Femsjö 1/9
Söndag 1 september kl. 16 samlas vi vid anslagstavlan utanför
kyrkan. Vi vandrar en slinga på 3-4 km i närheten av kyrkbyn.
Tillbaka vid kyrkan fikar vi och avslutar med musikgudstjänst
kl. 18.

Samtalsgruppen ”Vad är då en människa?”
Hyltebruks församlingshem
måndagen den 26 augusti kl. 18-20
Bibelsamtal i Hyltebruks församlingshem
torsdagen den 5 september kl. 14-16
Välkommen att vara med i våra körer och
barn-ungdomsgrupper i Färgaryds församling!
Vi träffas i Hyltebruks församlingshem.
Cantabilekören
börjar tisdagen den 27 augusti kl. 18-19:30
Glory Gospel
börjar torsdagen den 29 augusti kl. 18-19:30
Tillsammanskören
börjar torsdagen den 5 september kl. 16:30-17:30
(jämna veckor)

KOM MED!
Kom med i redaktionsgruppen!

Andantekören (åk 1-3) tillsammans med
Himlaskoj börjar onsdagen 28 augusti kl. 14-17

Vi söker särskilt dig 25-60 år.
Allt du behöver bidra med är dig själv.
Vi ses en stund och bollar idéer inför varje nr.
Du deltar när det passar dig.
Kontakta Lotta Nykvist tel 0345-197 40 eller
e-post: ann-charlotte.nykvist@svenskakyrkan.se

Juniorerna (åk 4-6) börjar måndagen den
26 augusti kl. 14-17
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Körresa till Göteborg
Vuxenkörerna i Färgaryds församling gjorde en lördag i april
en körresa till Göteborg för att se musikalen Ringaren i NotreDame. Dagen började mulet med regn ända till Göteborg, men
sedan sprack det upp och Göteborg visade upp sig från sin bästa
sida. Under en rundvandring fick vi följa med och se delar av
operan, under ledning av en fantastisk och humoristisk guide.
Handlingen är från 1500-talets Paris och i katedralen NotreDame. Quasimodo, klockaren med puckelryggen är inspärrad
i klocktornet av sin förmyndare, ärkediakonen Dom Claude
Frollo. Quasimodo drömmer om att se världen och han ser på
avstånd när Paris firar Narrarnas fest. Han lyckas rymma men
istället för att delta i festligheterna, så blir han hånad och
bespottad av alla, utom av den romska flickan Esmeralda.
Quasimodo är inte den enda som drabbas av henne, den stilige
kapten Phoebus och Claude Frollo bir lika betagna.

Samtidigt smider Frollo planer på att utrota alla romer i staden.
Det är upp till Quasimodo att rädda dem alla.
En musikal och handling som inte lämnade någon oberörd. Så
högaktuell än i dag med fördomar, klassamhälle, hierarkier och
maktmissbruk.
Susanne Hirell.

besöka Sachenhausen Oranienburg, ett litet läger utanför Berlin,
där många judar, romer och norrmän m.fl. tvingades ”leva”
under fruktansvärda förhållanden och många avrättades eller
dog svältdöden. Att få höra om allt detta och se med sina egna
ögon är en omskakade upplevelse som sätter sina spår. Vi har
även blivit guidade runt om i Berlin, vandrat omkring på egen
hand och besökt 3 kyrkor. Det var en givande och rolig resa, och
på förmiddagen den 15 april återvände vi hem, nöjda och trötta.
Det som i skrivande stund ligger framför oss är konfirmationsgudstjänsterna och att förbereda dessa.

Konfirmandresa till Berlin
I år har vi glädjen att ha många konfirmander, 45 st, i vårt
pastorat och torsdagen den 11 april åkte Petter, Pär och Maria
till Berlin med dem och några föräldrar. Huvudmålet var att

Kyrkan som en
naturlig del i samhället
Det är glädjande att kyrkan ses som en naturlig del av samhället i våra trakter och att vi kan samverka med andra föreningar
och får vara med på ett hörn vid många av de arrangemang som
genomförs i våra bygder, som torgdagarna i Unnaryd där kyrkan
erbjuder andakt och fika.

Den 1 september har vi konfirmationsinskrivning och hoppas på
att ta emot ytterligare ett härligt, nyfiket och glatt gäng ungdomar. Vi kommer sända ut inbjudan till samtliga kyrkotillhöriga
och är det någon som är intresserad som inte har fått inbjudan
är det bara att höra av sig till någon av oss konfirmandledare.

gudstjänst där. Det är en speciell och härlig känsla att få höra
vaktmästaren ringa in till gudstjänst genom att med en hammare slå på ett ånglok och att höra tågen komma och gå samtidigt
som vi får lovsjunga Gud! Så varmt välkommen att möta kyrkan
även på andra platser!

I år är det marknad i Långaryd 25 augusti och då flyttar vi ut ur
kyrkan och firar gudstjänst på marknadsplatsen. Eftersom det är
en gammaldags marknad kommer vi i år försöka att delvis återskapa det i gudstjänsten. Kyrkan kommer även att ha ett stånd
där vi har information om vår verksamhet, visar babypaket samt
säljer konsthantverk från vår vänförsamling i San Salvador. Två
helger senare, 8 september tar vi lokstallarna i anspråk för att fira
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SOMMARMUSIK I HYLTEBRUKS PASTORAT
Varje söndag kl. 18:00 under juni – september
14 juli Femsjö kyrka

Riksspelmannen Gusten Brodin och Sören Bjärnborg, fiol,
Vidar Brodin, Anna Palmqvist. Kyrkfika

21 juli Landeryds kyrka

Ett kärt återbesök av ”Jazzcatsen” till Landeryds kyrka.
Traditionell New Orleans jazz kommer förgylla kvällen.

28 juli Färgaryds kyrka

Charlotte Polson och Halmstadgruppen Woodmans framför
tillsammans med Glory Gospel klassiska och välkända rocklåtar
från 50- och 60-talet. Vi får njuta och rocka loss till de största
hitlåtarna av bl a Elvis Presley, Chuck Berry och The Beatles.

11 augusti Jälluntofta kyrka
”Mellan himmel och jord”

Samuel Edvardsson (gitarr) och Rasmus Ringberg (sång)
träffades på den Kungliga musikhögskolan. De bjuder på
våra älskade sånger ur den svenska kyrkorepertoaren, svenska
romanser och visor tillsammans med klassiskt gitarr.
Rasmus har utbildat sig i London, Paris och Operahögskolan
i Stockholm.

18 augusti Färgaryds kyrka

”Oldtimers” är ett litet storband med hemvist i Halmstad.
Bandet har funnits i 5 år. Ett litet storband innebär hos oss nio
musiker, vilket kan jämföras med ett standardstorband, som har
runt 17 medverkande. På grund av vår lite udda besättning, så
skriver tre av våra musiker alla våra musikarrangemang, vilket är
en stor tillgång.

Välkommen till en spännande och medryckande kväll där sång,
musik och funderingar kring musikens och artisternas sökande
och koppling till tro och kyrka vävs samman till en minnesvärd
nostalgitripp i sommarkvällen.
Modesty Sofronenkoff, sång och bas; Thomas Klint, gitarr;
Carl Persson, slagverk; Charlotte Polson, alt- och tenorsaxofon;
Glory Gospel – kyrkokör; Susanne Hirell, piano och körledning.

4 augusti Femsjö kyrka
”Från Vivaldi till Beethoven”

Sonater för mandolin och cembalo av Vivaldi, Scarlatti och
Beethoven. Cembalist Maxine Rizzotto från Venedig, Italien
och Lars Forslund, mandolin.
Kyrkfika

Vår besättning är två mässingsblåsare: Eva Aronsson som spelar
trumpet och flygelhorn, Ulrika Pahlett som trakterar trumpet,
flygelhorn och valthorn och dessutom sjunger; fyra träblåsare:
Sven-Bertil Rosenberg altsax och sopransax; Anders Bonthron
altsax och tenorsax; Sigge Ohlsson tenorsax, klarinett och sång,
Matt Hinchcliff barytonsax. Våra kompmusiker är Jörgen Due
Nielsen piano, Rune Carlsson elbas och Per Tholin slagverk.
Deras repertoar är jazz-och populärmusik från 1940-talet och
framåt, som passar både för lyssnande och till dans.

1 september Femsjö kyrka

The Fiddlers under ledning av Jörgen Arvidsson

22 september Hyltebruks kyrka
kl. 16:00

Hela kyrkan sjunger Elvis med Charlotte Polson,
Jonas Andersson, Körerna Glory gospel, Cantabile och
komp.band.
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BETRAKTELSE
Visst kan man på våren förundras över hur träden slår ut i grönska, år efter år.
Och blommorna som en efter en kommer upp ur marken. Till slut har hela
skapelsen bytt klädnad från grått till grönt. Och mitt i allt detta får vi vara och
njuta. Nu är vi där – mitt i allt det gröna och förhoppningsvis
hinner vi att njuta!
En man som levde nära naturen var Franciskus av Assisi. Han levde som munk i
Italien på 1100 – 1200-talet. Och hans levnadssätt gick ut på att han inte skulle
ha några ägodelar och inget fast hem. Hans kärlek var stor till djur, natur och
människor. Och det sägs bland annat att han predikade och välsignade fåglarna.
Det sägs också att när han skulle sända ut sina ”lärjungar” att predika sa han:
”Gå nu ut och sprid evangelium, och om det är nödvändigt – använd ord.”
Naturen talar sitt eget språk och sprider evangelium utan ord. Guds skapelse
sprider glädjebudskapet om Guds storhet på ett alldeles särskilt sätt. Och vi får
vara en del av denna storhet.
Gud har gett oss uppgiften att värna om naturen och vår miljö.
Vi får ta vårt ansvar genom att agera för att rädda vår miljö. Du och jag kan göra
bra val i våra liv för en bättre miljö. Franciskus får vara vår förebild. Genom att
agera medvetet blir Franciskus ord verklighet. Och Guds skapelse kan få fortsätta
att leva och förundra oss varje år, om och om igen.
”Tack gode Gud för moder Jord
Än bär hon oss och vad vi gjort
Hon bringar träd och frukter fram
Och blomstersmyckar alla land
Tack för alla dina under”
(Sv.ps 23 text: Franciskus av Assisi)
Anna-Karin Samuelsson

Franciskus av Assisi

SOMMARMUSIK I HYLTEBRUKS PASTORAT
Varje söndag kl. 18:00 under juni – september

Lokala musiker och sångare, som spelar bl a banjo, mandolin,
fiol, kontrabas, gitarr. Tulda Nielsen, Wendela Löfquist,
Izabelle Noren, Kristoffer Kabell, Julia Kabell, Jonathan Kabell,
Tomas Larsson, Andrea Wittmar, Timothy Ohldin, Teneal
Solinas, Johannes Kabell, Carl Hansson, Marika Wittmar

med Stefan Wikren och
Cecilia Sandgren piano,
orgel, sång och flöjt.
Kyrkfika.

30 juni Unnaryds kyrka

9 juni Femsjö kyrka
”Gränslöst”

16 juni Jälluntofta kyrka
”Nu är det härligt att leva”

”Kroksjöns Musikkollektiv”

Renate Stralhofer – harpa, Ronnie Sjökvist – violin,
Anders Sjökvist – cello.

7 juli Långaryds kyrka

”Visa, schlager, menuett – blandat program
med en Kråkerydskvartett!”
Syskonen Rosén och Emma Svensson.
Nilla – fiol, Hugo – gitarr, Mimmi – fiol och
Emma Svensson – saxofon.

23 juni Långaryds kyrka
”Kärleken till livet”

Irene Jönsson – sång, Anders Sjökvist – cello.
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SenapSkornet
Församlingsblad för Femsjö, Färgaryds,
Långaryds och Unnaryds församlingar

Vår hemsida: svenskakyrkan.se/hyltebruk
Vår hemsida: svenskakyrkan.se/hyltebruk
Följ oss på facebook: facebook.com/hyltebruk
Följ oss på facebook: facebook.com/hyltebruk

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

juni-september 2019

HYLTEBRUKS PASTORAT
RUM FÖR HELA LIVET!
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