Senapskornet
Församlingsblad för Femsjö, Färgaryds,
Långaryds och Unnaryds församlingar

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

december 2016–februari 2017

Hedda och Alice visar upp hjärtat som barnen i våra barngrupper
gjorde på lägret som vi hade när Christian från vänförsamlingen
hälsade på i oktober. Alla lägerdeltagare fick göra ett handavtryck
som vi klippte ut och klistrade på hjärtat. Sen skickade vi det med
Christian som en hälsning till vännerna i San Salvador. På hjärtat
står det: ”Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit
det.” (Johannes 1:5)
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Juvliga jultider...
Julmusik i Långaryds kyrka
4 december kl 18

Traditionsenlig adventsoch julmusik med:

Sjung in Julen!

Långaryd-Landeryds kyrkokör.

torsdagen den 15 dec kl 19
i Färgaryds kyrka

Gislaveds kammarorkester
samt
Rebecka Josefsson, sopransolist

Kom och sjung tillsammans med

Sennan brassband
och Kenneth

Benjaminsson

Brasafton i Unnaryd
Den 20 december kl 19 är det Brasafton i
Unnaryds församlingshem.

Då tänder vi en brasa i öppna spisen och
kören Hjärtans lust sjunger för och med oss.
Adventsfika serveras till en kostnad av 30 kr,
behållningen går till Julkampanjen.

Elvis’ Jul

Varmt välkomna!

Färgaryds kyrka 8 december kl 19

Delar av Elvis-ensemblen från
elviskvällarna med Johan Bergström,
Pia Andersson, Roger Lindroth och
Kenneth Benjaminsson samt några av
elvismusikerna.
Inträde: 100 kr
Biljetter kan köpas på plats samt hos Olanders
blommor och Magnussons Dam.

med Lyran och

Vår hemsida: svenskakyrkan.se/hyltebruk

Trettondedag Jul
den 6 januari kl 15.30
i Färgaryds kyrka

Följ oss på facebook: facebook.com/hyltebruk
Långaryds församlingsblogg: langaryd.blogg.se
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Musikgudstjänst

Andante- och
Allegrokörerna

En kantors tankar i jultid…

Hyltebruks kyrkas julkrubba.

Tänk att det åter är dags för oss att fira advent och
jul. Åter är det dags för oss att få sjunga de härliga
psalmerna! Ibland får jag nypa mig i armen när jag
sitter på orgelpallen Första söndagen i advent för att
återigen få leda människor i Bereden väg för Herran.
Vilket underbart jobb jag har! För att inte tala om
alla körtillfällen som är den här tiden. Det finns ju så
många sånger och psalmer som alla vill sjunga.

Nu råkar det ju vara så i familjen Burton att både
mamman och pappan är kantorer. Jag kan säga att det
sätter sin giltiga prövning på tillvaron att, mitt i röran
av julpyssel, all mat som ska handlas och sedan tillagas,
fara fram och tillbaka mellan olika gudstjänster och
förrättningar – för att sedan komma hem och vara
trevlig.

Det finns många tankar och teorier om hur det
egentligen var. Min tro säger mig att en dag får vi svar
på våra frågor. Dagen då ljuset aldrig övergår i mörker
igen.

och de vakande fromma två.
Kristus till jorden är kommen,
oss är en Frälsare född.

När helgerna är över och släkten åkt hem är det som
Nu är det dags igen. Dags att tända alla ljusen i när jag körde på ett vasst föremål med bilen och det
kyrkorna. Dags att reflektera över hur det var den där började pysa. Hela däcket sjönk ihop. Ändå tänker jag
natten egentligen. Hur var det när den stora himmelska alltid dessa hoppfulla tankar: I år blir det annorlunda!
hären uppenbarade sig för herdarna och sjöng: ”Ära i I år ska jag njuta! Den här advent och jultiden ska jag
höjden åt Gud och på jorden fred…” Nattens mörker verkligen ta vara på! I år kommer julfriden infinna sig!
måste bytts ut till den ljusaste dag! Tänk så mäktigt! Jag önskar er alla en välsignad, lugn och fridfull tid i
Maria och Josef med sitt lilla barn i krubban. Barnet advent och jul! För det är ju så vi sjunger:
de snart måste fly med. Hur många kvinnor har inte
liksom Maria fått linda sina små nyfödda barn under
Stilla natt, heliga natt!
otrygga villkor. Vi kan se det hända i vår tid också. Den
Allt är frid.
starkt lysande stjärnan och de tre vise männen (om de
nu var tre) med sina dyrbara gåvor. När började de sin
Stjärnan blid
långa resa egentligen?
skiner på barnet i stallets strå

Inte något år har jag lyckats hålla julstressen ifrån mig.
Det är ju så mycket man vill hinna med; städa, baka,
göra godis och inte minst hinna pyssla med barnen.
Man lägger så många måsten på sig själv. Dessutom
brukar vi få två veckors släktbesök från Wales, vilket
är jätteroligt eftersom vi träffas så sällan.

Regina Burton, kantor
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Gudstjänster

Datum
27 november
1:a advent – Ett
nådens år

Femsjö
församling
10.00 Gudstjänst
i Femsjö k:a, SH.
Kyrkokören. Johnny
Wester, saxofon.
Kyrkfika.

4 december
2:a advent – Guds
rike är nära
10 december
lördag

Unnaryds
församling
14.00 Gudstjänst i
Unnaryds k:a, SH.
Kyrkokören.

10.00 Mässa i
Hyltebruks k:a,
MSW.

18.00 Julmusik
i Långaryds k:a,
MSW. Se s. 2.

10.00 Mässa i
Unnaryds kyrka,
BB.

14.00 Familjegudstjänst i Hyltebruks
k:a, BL. Barnkörerna och
-grupperna.
Musikalen När tiden
var inne. Julfest.

10.00 Mässa i
Långaryds k:a, BL.
Kyrkfika.

16.00 Gudstjänst i
Unnaryds k:a, PB.

10.00 Mässa i
Hyltebruks k:a,
MSW.

18.30 Sinnesromässa i Landeryds
k:a, MSW. Sång14.00 Finsk julguds- grupp
tjänst i Hyltebruks
k:a, ALK.

18 december
4:e advent –
Herrens moder

25 december
Juldagen – Jesu
födelse

Långaryds
församling
10.00 Gudstjänst
i Landeryds k:a,
MSW.

16.00 Luciagudstjänst i Femsjö k:a,
PB. Änglakören.
Knytkalas.

11 december
3:e advent – Bana
väg för Herren

24 december
Julafton – Den
heliga natten

Färgaryds
församling
10.00 Gudstjänst
i Hyltebruks k:a,
BL. Vuxenkörerna.
Johan Odin,
trumpet. Kyrkfika.

10.00 Julbön i
Femsjö k:a, PB.
Änglakören.

11.00 Julbön i
Hyltebruks k:a,
BL. Sara & Ida
Liwenius, fiol, flöjt
och sång.
23.30 Julnattsgudstjänst i Hyltebruks
kyrka, BL. Jonas
Andersson och
Susanne Hirell,
sång.

7.00 Julotta i Femsjö
k:a, SS. Kyrkokören,
Emma Svensson,
saxofon.

10.00 Krubbgudstjänst i Landeryds
k:a, MSW. Se s.7.
23.30 Julnattsmässa
i Landeryds k:a,
MSW. Kyrkokören.

5.00 Julotta
i Långaryds
k:a, MSW.
Julottegruppen.

Med reservation för ändringar och feltryck - se predikoturer och hemsidor!
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16.30 Julbön i
Unnaryds k:a, PB.

7.00 Julotta i
Unnaryds k:a, AKS.

Gudstjänster
Datum
26 december
Annandag Jul –
Martyrerna

31 december
Nyårsafton

Femsjö
församling

Färgaryds
församling
18.00 Musikgudstjänst i Hyltebruks
k:a, BL. Julens sånger
med Fresh Air.

16.00 Nyårsbön
i Femsjö k:a, PB.
Sören Bjärnborg,
fiol. Glögg.

16.00 Nyårsbön i
16.00 Nyårsbön i
Hyltebruks k:a, BL. Landeryds k:a, MSW.

1 januari
Nyårsdagen – I
Jesu namn
6 januari
Trettondedag Jul
– Guds härlighet i
Kristus

Långaryds
församling
10.00 Gudstjänst i
Landeryds k:a, MSW.
Kyrkfika.

18.00 Musikgudsjänst
i Långaryds k:a, PB.
Nyårskarameller, se s. 7.
18.00 Musikgudstjänst i Femsjö k:a,
SS. Kyrkokören
och Änglakören.

15.30 Musikgudstjänst i Färgaryds
k:a, BL. Lyran
och Andante- &
Allegrokörerna.

18.00 Julspel i
Långaryds k:a, MSW.
Den fjärde vise mannen,
se s. 7

16.00 Ljusgudstjänst i
Unnaryds k:a, AKS.

18.00 Sinnesromässa i 10.00 Mässa i
Landeryds fh, MSW.
Unnaryds k:a, MSW.

8 januari
1:a e. Trettondedagen – Jesu dop
15 januari
2:a e. Trettondedagen – Livets
käll

10.00 Mässa i
Femsjö k:a, BL.
Lena Carlberg
Nielsen, flöjt och
sång.

16.00 Mässa i
Hyltebruks kyrka,
BL.

11.00 Mässa i
Långaryds kyrka,
MSW.

22 januari
3:e e. Trettondedagen – Jesus
skapar tro

16.00 Gudstjänst
i Femsjö k:a.
Pianomusik.

10.00 Gudstjänst i
Hyltebruks k:a, PP.
Lutherföreläsning
efteråt, se s. 8.

18.00 Gudstjänst i
Långaryds fh, MSW.

29 januari
4:e e. Trettondedagen – Jesus är
vårt hopp

Unnaryds
församling
16.00 Julgudstjänst i
Jälluntofta k:a, MSW.
Kyrkokören.

10.00 Gudstjänst i
Jälluntofta k:a, MSW.

18.00 Taizémässa i 18.00 Sinnesromässa i 10.00 Mässa i
Hyltebruks k:a, BL. Landeryds fh, MSW.
Unnaryds k:a.

5 februari
Kyndelsmässodagen –
Uppenbarelsens
ljus

16.00 Gudstjänst i 16.00 FamiljegudsFemsjö k:a. Kören tjänst i Hyltebruks
Lätt & lagom.
k:a, BL. Dansa med
änglarna, se s. 7.

12 februari
Septuagesima –
Nåd och tjänst

10.00 Familjeguds- 16.00 Mässa i
18.00 Gudstjänst i
tjänst i Femsjö k:a, Hyltebruks k:a, BL. Långaryds fh, BL.
PB. Änglakören.
Cantabilekören.

10.00 Familjegudstjänst i Landeryds
k:a, MSW o. AKS.
Dopfest, Barnens
bibel, kyrkfika.

10.00 Familjegudstjänst i Unnaryds k:a,
PB. Torsdagsklubben.
Kyrkfika.

Förkortningar: BL - Bo Lindbladh, MSW - Mia Schulz Wigelsbo, AKS - Anna-Karin Samuelsson. PP - Pär Petersson,
PB - Petter Bäckman, SH - Sven Hagberg, BB - Björn Berggren, ALK - Anna-Liisa Kantola, SS - Sylvia Sjöö, k:a - kyrka,
fh - församlingshem.
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Gudstjänster
Datum
19 februari
Sexagesima – Det
levande ordet

Femsjö
församling

Färgaryds
församling
10.00 Gudstjänst i
Hyltebruks k:a, SS.
Tillsammanskören

26 februari
10.00 Mässa i
Fastlagssöndagen Femsjö k:a, BL.
– Kärlekens väg Kyrkokören.
Kyrkfika.

14.00 Mässa i
15.00 Gudstjänst i
Hyltebruks k:a, BL. Landeryds k:a, MSW.
Kyrksemla och
lotterier.

1 mars
Askonsdagen –
Bön och fasta
5 mars
1:a i Fastan –
Prövningens stund

Unnaryds
församling
16.00 Mässa i
Unnaryds k:a.

10.00 Gudstjänst i
Unnaryds k:a, MSW.

18.30
Askonsdagsmässa i
Långaryds fh, MSW.
16.00 Gudstjänst
i Femsjö k:a.
Drillsnäpporna.

Vardagsgudstjänster
Det är inte bara på söndagarna
vi firar gudstjänst - välkomna till
våra vardagsgudstjänster!
Morgonmässa i Hyltebruks
kyrka varje onsdag kl 9.00.
(Med ett litet uppehåll under
julhelgerna.)
Andakt på Malmagården
varje tisdag kl 15.00. Julandakt
20/12 med start 14.30.
Andakt på Höstro på
onsdagar i udda veckor kl
14.30.
Afterwork-gudstjänst i
Hyltebruks församlingshem
med Juniorerna 28/11 kl 18.
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Långaryds
församling
10.00 Mässa i
Långaryds fh, MSW.

10.00 Mässa i
Landeryds fh, MSW.
Kyrkfika.

Gudstjänster i
församlingshemmen
Förra vintern firade vi flera gudstjänster i församlingshemmen i
Långaryd och Landeryd som ett
led i att minska uppvärmningskostnaderna för våra kyrkor, men också
för att komma varandra närmare.
Så kommer vi att göra även denna
vinter och hoppas att du ändå
känner att det viktigt och givande
att fira gudstjänst!

10.00 Mässa i
Unnaryds k:a.

Kyrkskjutsar i Långaryd
Du som vill åka kyrkskjuts till
någon av våra gudstjänster, ring
till vår diakon Anna-Karin tel.
0371–461 15, helst två dagar
innan gudstjänsten är.

Miniministranter
Långaryds församling har påbörjat
ett gudstjänstförnyelse- och föryngringsarbete genom att vid en
del mässor ha med några juniorer
som agerar som miniministranter,
vars uppgift är att hjälpa till med
nattvarden.

Nedan: Några bilder från barnlägret
vi hade i samband med Christian
Chavarrias besök hos oss i oktober.

Vinterns höjdpunkter
Grötfest i Femsjö
tisdag 3 januari kl 18
Festen är en trevlig tradition i församlingens
julfirande. Ta med sångröst, gott humör och
något att äta - gröt, smörgås eller liknande!

Den fjärde vise mannen

Sen bjuder vi på oss själva i lekar, upptåg, sång
och musik.

Julspel på Trettondedag jul
6 januari kl 18 i Långaryds kyrka

Välkomna till fest och gemenskap för alla åldrar!

Vi kommer då få möta den fjärde vise mannen
och uppleva hans resa till Jesus. Vi kommer
även att sjunga flera av julens härliga psalmer
och sånger.

Dansa med änglarna!

Men för att det ska bli ett julspel krävs skådespelare,
både barn, ungdomar och vuxna, så hör av dig till Mia
så snart som möjligt, senast 23 december, så att du kan få
ditt manus. Är det kanske någon som är intresserad av att
hjälpa till med kläder, ljus och ljud? Kontakta Mia i så fall!

Nyårskarameller
Nyårsdagen kl 18
i Långaryds kyrka

Det gåtfulla folket

Krubbgudstjänst med
Matilda Mus

Julafton kl 10
i Landeryds kyrka
En del har träffat kyrkmusen
Dansa med änglarna
Matilda i Landeryd och vet hur
busig och ifrågasättande hon
Hyltebruks kyrka
kan vara ibland. Välkommen till
den 5 februari kl 16
”I en värld full av kosmiska under ser barnet det vi inteLanderyds
ser.
kyrka på julafton för att
”I en värld
fullsönder
av kosmiska
t löv som en vindpust
gjort
blir en under
ängel ser
som dansarseoch
ler.”
vad
hon hittar på i jultid! Sjung
barnet det vi inte ser. Ett löv som en
samtidigt julens psalmer och ta del
vindpust
gjort sönder barngrupper
blir en ängel som
Församlingens
av det glada budskapet om att Gud
dansar
och ler.”
Charlotte
Polson
- altsaxofon
blir människa!
Susanne
- piano
”Dansa
medHirell
änglarna”
är en
Bo Lindbladh
- präst folket”
uppföljning
av ”Det gåtfulla
som tidigare
framförts
i Hyltebruks
Pia Johansson - pedagog
Grötfest
kyrka och bygger på psalm 745,
Dansa med änglarna. Vi låter barnen
i Färgaryds sockenstuga
visa vägen. Följer barnen som
Hyltebruks
den
5 ser
februari
kl. 16.00 onsdag 4 januari kl 18
lever härkyrka
och nu.
Som
en massa
spännande saker som vi vuxna ofta
Anmälan till Lotta,
springer förbi eller kanske glömmer
tel. 0345-197 40,
bort att leta efter...
senast 2 januari.

Barnen har huvudrollen när de står
för sång, drama, bön och dans.

Vi firar in det nya året med Kenneth
Benjaminsson, Emma Svensson
och Regina Burton som bjuder på
nyårskarameller – en spännande
musikalisk blandning med många
godbitar!

3 möten i fastan

Även i år bjuder vi in till tre
möten med tre intressanta
människor. Inträdet på 60 kr
går till fastekampanjen. Vilka
personer det blir får du läsa om
i nästa Senapskorn, men boka in
datumen redan nu:
7 mars, 14 mars och 21 mars!
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Julkampanjen 2016
Även i år kommer Svenska kyrkan att ha en
insamlingsperiod under advents- och jultid, då vi
tillsammans försöker jämna ut lite av världens orättvisor.
Som du kanske vet dör många av jordens barn innan de
fyllt fem år och därför koncentreras insamlingen även
i år kring att tända ett femte ljus i advent, nämligen
det för världens barn. Genom mödra- och barnavård,
genom utbildning, hjälp till hygienutveckling, mat och
vatten och andra insatser försöker kyrkan ta sitt ansvar
i en sargad värld. Och tänk att du och jag kan få vara
med!
Genom din kollekt (Du vet väl att du kan swisha din
gåva?), genom att betala in via postgiro eller sms:a
en gåva, liten som stor, gör du skillnad i världen, för
hjälpen kommer fram! Kanske kan det vara en alternativ
julklapp, att skänka en slant i någon annans namn?
Precis som de senaste åren kommer Mia, Pär och AnnaKarin att stå i Hyltebruk någon dag under adventstiden
med insamlingsbössorna och kaffekorgen för att bjuda
på lite varmt och informera om arbetet.
Innan nästa nummer av Senapskornet kommer ut har nästa
insamlingsperiod startat, nämligen fasteinsamlingen.
Precis som tidigare kommer olika aktiviteter att anordnas
i församlingarna och under några dagar kommer vi även
stå i Hyltebruk och Unnaryd med bössorna, för den som
vill och kan lägga en slant. Även under fasteinsamlingen
får vi en möjlighet att göra skillnad i världen och leva
efter den gyllene regeln ”Allt vad ni vill att människorna
ska göra för er, det ska ni också göra för dem.”. Alla
bidrag är välkomna, små som stora!

Luther och Svenska kyrkan

År 1517 spikade Martin Luther upp sina teser på kyrkporten i
Wittenberg, Tyskland och la därmed grunden för den protestantiska
kyrkan. Under 2017 firar vi 500-årsjubiléet av detta, även om firandet
startade redan 31 oktober i år med påvens besök i Lund. Vi kommer
att uppmärksamma jubiléet på olika sätt under 2017:
22 januari blir det föreläsning med fil dr Olle Larsson ”Reformationen i Europa, Sverige och Småland” - i Hyltebruks
församlingshem efter gudstjänsten kl 10. Lätt lunch efteråt.
I Långaryds församling bjuder vi in till bordssamtal kring ett studiematerial som Svenska kyrkan och Sensus tagit fram. Ledare kommer
Jens Bøggild att vara. Vi startar med en presentation av materialet och
planerings-träff måndagen den 16 januari i Långaryds församlingshem
kl 18.30.
I Färgaryds församling kommer vi att ha en studiecirkel under våren.
Inga förkunskaper krävs och alla är välkomna oavsett var man bor!
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Enhetlig begravningsavgift 2017

Unnaryds kyrkogård i vinterskrud.

Den första januari 2017 införs enhetlig begravningsavgift i Sverige. Det innebär att alla som är folkbokförda
i Sverige, och som har en kommunalt beskattningsbar
inkomst, kommer att betala samma procentsats av sin
inkomst i begravningsavgift. Vi kommer att betala den
enhetliga begravningsavgiften först år 2017.

Vill du veta mer om hur
begravningsavgiften fungerar
och vad som ingår i den?

Det är riksdagen som har beslutat om enhetlig
begravningsavgift. Nivån på avgiftssatsen beslutats av
Kammarkollegiet i november 2016.

och läs mer under fliken
”Kyrkogårdsförvaltning”.

Gå in på vår hemsida,

svenskakyrkan.se/hyltebruk,

Begravningsavgiften och dess storlek har ingenting
med kyrkotillhörighet att göra. Begravningsavgiften
betalar vi för att finansiera den begravningsverksamhet
som Svenska kyrkans församlingar har i uppdrag
av staten att ansvara för. På skattesedeln är därför
begravningsavgiften och kyrkoavgiften separerade.

Vi tar gärna emot vinterkläder
och -skor till våra klädcaféer/
shop. Det behövs nu i vinterkölden.
Vi har öppet i:

Landeryd – måndag 18–19.30
Unnaryd – måndag & onsdag
13–17, torsdag 16–20

Hyltebruk – måndag 15–18,
lördag 10–12 (på lördagarna
är det även språkcafé i
församlingshemmet)

Tack för hjälpen!

Annorlunda gudstjänster, mer musik i
kyrkan, spännande verksamheter för barn
och ungdomar, stöd till de utsatta, vackra
kyrkogårdar!
Vill du vara med och påverka din församlings arbete
utifrån dina uppfattningar som medlem? Nu får du
en möjlighet att påverka!
Söndag 17 september 2017 är det Kyrkoval och Du
behövs!
Tag gärna kontakt med någon i ditt Församlingsråd
eller med någon anställd så berättar vi mer.

Du kan göra skillnad!
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Välkommen till våra grupper och samlingar!
Långaryd församlingskår

Bibelsamtalsgruppen

Församlingskåren träffas 6 februari för årsmöte
och 6 mars. Programmet är inte fastställt än, men
som vanligt är alla välkomna, även den som inte är
medlem. För mer info kontakta ordförande Kerstin
Göransson 0345- 22 30 43

Bibelsamtalsgrupp kl 14 i Hyltebruks församlingshem
följande torsdagar: 1 december, 26 januari, 23
februari och 23 mars.

God gemenskap

Vi träffas en gång i månaden i Landeryds
församlingshem. Tillsammans gör vi någon aktivitet,
umgås och fikar.

En stunds gemenskap och underhållning i kl 14 i
Hyltebruks församlingshem följande torsdagar:
15 december, 12 januari, 9 februari, 9 mars, 20 april
och 11 maj.

Vad är då en människa?
Samtalsgrupp om livet och tron i Hyltebruks
församlingshem kl 19 följande datum: 12 december,
16 januari, 13 februari och 13 mars.

Tjejträff
Kl 19 i Hyltebruks församlingshem följande datum:
14 december, 18 januari, 15 februari, 15 mars, 5 april
(på Ohlanders) och 17 maj (utflykt).

Våffelkaffe
Hyltebruks församlingshem kl 14 följande dagar: 7
december, 25 januari, 22 februari, 22 mars, 26 april
och 24 maj.

Lunchmusik och soppa
Vi börjar 11.30 med lunchmusik i Hyltebruks kyrka
och sedan serveras soppa i församlingshemmet
följande dagar: 6 december, 31 januari, 28 februari
och 4 april.

10

3xT – tjejer som träffas och trivs

Tiden är kl 19–21. Dagar vi ses är:
31 januari Mat och prat
28 februari Hemlig gäst
28 mars Påsktema
25 april Våren är här!
Välkomna!

Sopplunch i Landeryd
En torsdag i månaden serverar diakonigruppen
soppa, bröd och efterrätt i Landeryds
församlingshem. Vi börjar kl 12 och priset är 40 kr.
Följande torsdagar är ni välkomna:
26 januari, 23 februari, 23 mars och 27 april.

Körstarter

Cantabilekören – tisdag 10 januari kl 18 i
Hyltebruks församlinsghem. (Ledare: Susanne Hirell)
Femsjö kyrkokör – torsdag 19 januari kl 19 i Femsjö
församlingshem. (Ledare: Kristina Lindstén)
Glory gospel – torsdag 12 januari kl 18–20 i
Hyltebruks församlinsghem. (Ledare: Susanne Hirell)
Långaryd-Landeryds kyrkokör – torsdag 26 januari
kl 19 i Landeryds församlingshem. (Ledare: Regina
Burton)

Välkommen med i våra syföreningar!

Unnaryds kyrkokör – meddelas senare.

I syföreningarna är gemenskapen god, vi dryftar
olika frågor, genomför auktioner, packar babypaket,
ordnar kyrkkaffe och mycket mer. Helt enkelt är
syföreningarna en viktig del av församlingens liv.
Kom och var med du också!

Andantekören-Allegrokören (barnkör) – tisdag 10
januari kl 16–16.45 i Hyltebruks församlinsghem.
(Ledare: Susanne Hirell)

Landeryds kyrkliga syförening träffas i Landeryds
församlingshem tredje tisdagen i månaden kl 19. För
info. kontakta Aino Larsson, 0371-402 22.

Tillsammanskören – torsdag 12 januari kl 16.30 –
17.45 i Hyltebruks församlinsghem. (Ledare: Susanne
Hirell)

Våra grupper för

barn & unga
startar igen i mitten av januari.
Information delas ut på skolorna.
Undrar du något? Kontakta:
Pia (Hyltebruk)
Mia (Långaryd-Landeryd)
Petter (Unnaryd, Femsjö
samt ungdomsverksamhet)
Kontaktuppgifter finns på sista sidan.

Långaryds norra syförening träffas hemma hos
varandra andra onsdagen i månaden kl 19. För info.
kontakta Katarina Åkesson, 0345-172 25.
Nissaryds kyrkliga syförening träffas hemma hos
varandra första onsdagen i månaden kl 19. För info.
kontakta Birgitta Boman, 0371-461 32.
Hyltebruks kyrkliga syförening träffas i
Hyltebruks församlingshem kl 14 följande tisdagar:
17 januari och 7 februari. För info. kontakta Sylvia
Sjöö, 070 396 95 75.
Unnaryds kyrkliga syförening träffas vanligen
tredje onsdagen i månaden kl 14 i Unnaryds
församlingshem. För info. kontakta Kerstin
Bolmblad, 0371-600 20.

Första sändningen med babypaket till Landeryds kyrkliga
syförenings insamling från
Unnaryds församling. 173 olika
”babyalster” blev det. Tack till
alla som hjälper till och fortsätt
gärna så att vi kan sända mer
2017!
Kerstin Bolmblad
(Tisdagen den 21 februari träffas

Landeryds kyrkliga syförening för att
packa alla babypaket – 485 blev det

förra året!)
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Tack Josefin!
För det goda arbete du utfört hos oss i
Hyltebruks pastorat.
Med teologisk skärpa och pastoral omsorg har
du arbetat i Unnaryds och Femsjö församlingar.
När du nu har valt att sluta din anställning, vill
jag önska dig lycka till i dina framtida uppgifter.
Bo Lindbladh, kyrkoherde

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: fantomen_mia@hotmail.com, hemtelefon: 0371–470 09

Tack Kenneth!
”Kenneth är verkligen väl lämpad som
kyrkvaktmästare”, är en kommentar jag ofta har
fått från församlingsbor. Alltid uppmärksam,
professionell och hjälpsam, oavsett det handlat om
möten med människor inför en gudstjänst, eller ute
på kyrkogården.
Avtackningen blir vid gudstjänsten i Färgaryd
den 27 november kl 10 och som företrädare för
arbetsgivaren, vill jag tacka dig för det goda arbete
du under många år har utfört i kyrkor och på
kyrkogårdar. När du nu slutar med pension vill jag
önska dig välgång i de utmaningar som väntar.
Bo Lindbladh, kyrkoherde

Pastorsexpeditionen

kyrkokamrer
Eva Liwenius.............................................................0345–197 43
e-post: eva.liwenius@svenskakyrkan.se

komminister i Unnaryd och Femsjö
vakant

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

Diakoni

Vaktmästare

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
Ingemar Lund................................................telefon: 0345–197 52
e-post: ingemar.lund@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

Huvudnummer: 0345–197 48
arbetsledare service
Olivia Roman................................................................0345–197 35
e-post: olivia.roman@svenskakyrkan.se
arbetsledare kyrkogård
Kenneth Johansson.....................................................0345–197 31
e-post: kenneth.j.johansson@svenskakyrkan.se

Barn och unga

församlingspedagog och informatör
Petter Bäckman...................0345–197 42, mobil: 070 290 75 89
e-post: najadus@live.com
församlingsassistent
Pia Johansson...............................................................0345–197 46
e-post: pia.c.johansson@svenskakyrkan.se
Pastorsexpeditionen i Hyltebruk
Kyrkogatan 5, 314 31 Hyltebruk, telefon: 0345–197 40
e-post: hyltebruks.pastorat@svenskakyrkan.se
postadress: Box 4, 314 21 Hyltebruk
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

Senapskornet delas ut till alla hushåll i Hyltebruks pastorat. Undrar du över något eller har synpunkter och idéer kan
du vända dig till: Petter Bäckman, redaktör för Senapskornet, eller Bo Lindbladh, ansvarig utgivare för Senapskornet.
12

