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

september–november 2018

Vår hemsida: svenskakyrkan.se/hyltebruk
Följ oss på facebook: facebook.com/hyltebruk
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Fram skrider året i sin gång
”Fram skrider året i sin gång, nu gulna lund och
lid. Farväl med all din lust och sång, du korta
sommartid.” (Ps 203)
Så långt har vi inte kommit än för när jag sitter här
och skriver detta är sommaren igång. Solen skiner
och det är nästan 30 graders värme. Det är härligt
att vara ute och se vad som händer ute i trädgården.
Har plockat både jordgubbar och körsbär - flera
liter. Man kan ändå undra hur skörden blir i år. Jag
förstår att många lantbrukare känner sig oroliga
för hur resultatet av deras arbete blir i år. För när
utsädet väl är i marken kan man ingenting göra för
att påskynda sädens växt. Man kan bara vänta och
hoppas.
Ska skörden bli god eller dålig? Också jag som präst
bär på en oro, ett hopp, en förväntan. Det händer
kanske ibland att någon i kyrkbänken funderar
över, hur det känns att vara präst. Ibland är det
svårt. Det gick inte alls som jag väntat och beräknat,
reultatet uteblev. Vad jag tyckte var mina bästa
predikningar föll pladask till marken. Strået som så
hoppingivande skjutit i höjden började sloka och
visset slänga för vinden.
Och samtidigt är det en stor glädje att vara präst.
Mitt liv består av ständigt nya överraskningar. Åter
och åter händer det att Guds sädeskorn slår rot och
bär frukt, oftast när jag minst förväntar mig detta.
Ibland där man minst kunnat ana.
Så känns det att vara präst, att befinna sig i

skärningspunkten mellan besvikelser och glädje, det
är att vara utelämnad åt ideliga överraskningar, man
vet aldrig var gångstigarna går, var stengrunden
döljer sig under ytan eller ogräsrötterna får sitt
fäste. Vi försöker pröva oss fram och vi fortsätter
att så. Många tycker det är gammalmodigt - ja, men
då är bönderna också gammalmodiga. De envisas
med att så råg, havre, vete och korn som vi alla vill
äta. Det kan gå långsamt med växandet, allt måste
ha sin tid. Det hjälper inte att oroas. Har man väl
sått, kan man bara vänta och hoppas.
En välsignad sensommar och en god höst önskas
av
Sandra Schlegel

Skördebasar i Landeryd!

Hyltebruks kyrkliga syförening.

Lördagen den 13 oktober kl. 14:00 slår vi upp dörrarna
till Landeryds församlingshem för syföerningens
traditionella skördebasar! Det finns fina saker att köpa,
auktion, lotterier, servering, andakt och underhållning!
Kom man ur huse för att ha en trevlig eftermiddag
och samtidigt hjälpa människor som är mindre lyckligt
lottade runt om i vår värld!

Träffas kl. 14:00. 21/8, 11/9, 2/10, 23/10 och 13/11 i
Hyltebruks församlingshem. Den 17 november har de
sin årliga auktion.

Unnaryds syförening
Vi träffas i Unnaryds församlingshem den 19/9,
17/10 och 16/11 kl.14:00. Under hösten arberar vi
mycket med förberdelser inför vår auktion den 17
november. Vi säljer lotter på bl a torgdagarna och
husförhören men vi fortsätter också vårt arbete med
babypaketen inför 2019.
Stort TACK till alla som stöder vårt arbete.
Välkommen att vara med i vår gemenskap!
Kerstin Bolmblad ordf.

2

Svenska kyrkan har ca 6 miljoner medlemmar. Flertalet
av dom är inte så aktiva besökare i våra kyrkor eller i
andra kyrkliga sammanhang. Kan man ändra på det
och kan man göra så att fler blir intresserade och
behålla och intressera dom som är aktiva idag?
Ja, det tror och önskar anställda och förtroendevalda
i Hyltebruks pastorat och därför anordnas ett Öppet
hus som kan vara ett sätt att intressera och engagera.
I pastoratet pågår dagligen olika aktiviteter som man
kanske inte tänker på eller inte känner till. Det kan vara
att kyrkvaktmästarna förbereder en begravning, körer
övar, barn pysslar, konfirmander har bibelläsning,
prästen förbereder en predikan, diakonen har ett
stödsamtal, förtroendevalda har möte, språkcaféer,
sång- och musikkonserter och ideella som gräddar
våfflor inför en aktivitet.
Vid Öppet hus den 14 oktober kommer pastoratet
att visa upp de olika verksamheterna och det kommer
att finnas möjligheter att få pröva på olika aktiviterer
exempelvis sjunga i kör, psalmbokspingis och att göra
en gravsmyckning. Underhållning för barn, tävlingar
och utställningar bl a. foton och minnesgåvor från
konfirmationer. Kontakta Mia Schulz Wigelsbo
om du har något material som du kan dela med
dig av. En panelutfrågning med lokala kändisar om
framtidsvisioner och vad kyrkan och tron betyder för
dom.
Moderator och konferencier för dagen är Rebecca
Sellergren.

Öppet

ÖPPET
ALLA

hus

Välkomna

UNDER

HYLTEBRUKS

Mr Berger
Godisregn
Psalmbok
Pyssel

PROGR

Paneldeb
Kyrkan i fr
betyder fö

PASTORAT

Biskop Fre
lyssna, frå

Gospelsko
Mässa

Utställnin
konfirmat

NÄR

14 oktober
14.00 – 19.00

Kläduppv

Pröva på s

Tipsprom

VAR

SÅNG

Hyltebruks församlingshem
och Hytebruks kyrka

Gospelkon

SAMV

Medverkande:
Normark,
gospelgrupp • Biskop Fredrik •
Växjö stifts biskop Fredrik har en föreläsning och frågestund
om ideellas
engagemang.

Fika - kaff

Körer • Mr Berger trollar • Frivillig grupper • Anställda

Som avslutning på dagen blir det i Hyltebruks kyrka mässa med biskopen och medverkan av Åsa & Ulf
Nomark som bjuder på svängig gospel ihop med körerna och kanske du är med och prova på att sjunga i kör.
Allt detta och lite till händer under eftermiddagen i Hyltebruks församlingshem och i kyrkan. Se mer om
programmet framöver i Hallandsposten, anslagstavlor och hemsida.
Varmt välkommen för att lyssna, titta, sjunga, pröva på, fråga, få svar, umgås och ta en fika!

Fredrik Modéus, Rebecca Sellergren, Mr Berger & gycklaren Ann, Åsa & Ulf Nomark (och många fler och förhoppningsvis
DU) kommer att göra 14 oktober till en minnesvärd och givande dag!
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Gudstjänster

Datum
9 september
15.e trefaldighet

Femsjö
församling

Färgaryds
församling
14:00 Mässa i
Hyltebruks k:a, BL

Långaryds
församling
10:00 Mässa i
Långaryds k:a. SAN

16 september
16:e trefaldighet

17:00 Mässa i Femsjö 10:00 Gudstjänst i
k:a. Yngve Kalin
Hyltebruks k:a, BL

18:00 Sinnesromässa 10:00 Mässa
i Landeryds k:a,
Unnaryds k:a.
MSW

23 september
17:e trefaldighet

10:00 Gudsjtänst i
Femsjö k:a

10:00 Gudstjänst i
Landeryds k:a. PB.

30 september
Den helige Mikaels dag

10:00 Mässa i Femsjö 16:00 Fam.
k:a SAN
gudstjänst i
Hyltebruks k:a. BL

7 oktober
19:e trefaldighet

sammanlyst

14 oktober
Tacksägelsedagen sammanlyst

16:00 Mässa i
Hyltebruks k:a

18:00 Mässa i
Hyltebruks k:a. BL
18:00
Pastoratmässa i
Hyltebruks k:a. BL
16:00 Konsert och
vernissage i Hyltebruks k:a BL

14:00 Gudstjänst i
Unnaryds k:a. SAN

11:00 Gudstjänst i
18:00 Mässa i
Långaryds k:a. MSW Unnaryds k:a.
18:00 Mässa i
10:00 Fam.mässa
Långaryds k:a. MSW med barnkyrka i
Unnaryds k:a, SAN.
sammanlyst

sammanlyst

10:00 Gudstjänst i
Landeryds k:a. BL

14:00 Gudstjänst i
Unnaryds k:a

21 oktober
21:e trefaldighet

10:00
Familjegudstjänst i
Femsjö k:a.SAN

28 oktober
22:e trefaldighet

10:00 Mässa i Femsjö 10:00 Gudstjänst i
k:a. MSW
Hyltebruks k:a SS

18:00 Sinnesromässa 16:00
i Landeryds k:a
Musikgudstjänst i
MSW
Unnaryds k:a, MB

3 november
Alla helgons dag

10:00 Gudstjänst i
Femsjö k:a, SAN

sammanlyst

16:00 Aftonsång i
Långaryds k:a, MSW sammanlyst

4 november
söndag efter Alla
helgons dag

16:00
Minnesgudstjänst i
Femsjö k:a.SAN

16:00
Minnesgudstjänst i
Färgaryds k:a. BL

16:00
18:00
Minnesgudstjänst i
Minnesgudstjänst i
Landeryds k:a.MSW. Unnaryds k:a. SAN

11 november
24 e trefaldighet

sammanlyst

11:00
Familjegudstjänst i
Hyltebruks k:a.BL

18:00
Minnesgudstjänt i
Långaryds k:a. MSW
15:00 Gudstjänst i
10:00 Mässa i
Landeryds fh. MSW Unnaryds k:a MSW

Med reservation för ändringar och feltryck - se predikoturer och hemsidor!
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Unnaryds
församling
14:00 Gudstjänst i
Unnaryds k:a, SAN

Gudstjänster
Datum
18 november
Söndag före
domsöndagen

Femsjö
församling
16:00
Musikgudstjänst i
Femsjö k:a. SAN

Färgaryds
församling
18:00 Taizémässa i
Hyltebruks k:a. BL

Långaryds
församling
10:00 Mässa i
Långaryds k:a. BL

Unnaryds
församling
10:00 Mässa i Unnaryds k:a. SAN

25 november
Domsöndagen

10:00 Mässa i
Femsjö k:a. SAN

16:00 Gudstjänst
i Hyltebruks k:a.
MSW.

18:00 Gudstjänst i
Långaryds k:a. MSW.

14:00 Gudstjänst i
Unnaryds k:a, SAN

28 november
onsdag
2 december
1 i advent
9 december
2 i advent

18:00 Mässa i
Unnaryds k:a, SAN
10:00 Mässa i
Femsjö k:a. SAN

10:00 Gudstjänst i
Hyltebruks k:a, BL

10:00 Gudstjänt
för stora och små i
Landeryds k:a, MSW.

sammanlyst

14:00
Familjegudstjänst i
Hyltebruks k:a. BL

18:00 Julkonsert i
Långaryds k:a. MSW

Förkortningar: BL – Bo
Lindbladh, MSW – Mia Schulz
Wigelsbo, SAN – Sandra
Schlegel, AKS – Anna-Karin
Samuelsson, PP – Pär Petersson,
PB – Petter Bäckman, MB-Maj
Brodin, SS-Sylvia Sjöö,k:a –
kyrka, fh-församlingshem.

14:00 Gudstjänst i
Unnaryds k:a. SAN
10:00 Gudstjänst i
Unnaryds k:a. SAN.

Femsjö församling

Församlingsafton 16 september kl. 15

Det har nu gått 40 år sedan församlingshemmet byggdes och det vill vi
uppmärksamma. Yngve Kalin som då var vår församlingspräst, och var
med om planeringen och genomförandet av byggandet, kommer medverka.
Det serveras också buffémat och tårta. Därefter håller Yngve Kalin mässa
i kyrkan kl. 17.

60+ den 30 september.

Mässa kl. 10. Kyrklunch. Anmälan till expeditionen tel 0345-19740.

Barnens dag 21 oktober.
Familjegudstjänst kl. 10 därefter utflykt till Ljungby.

Öppna kyrkor i allhelgonatid.

Den 2 november serveras det fika i våra kyrkor eller
församlingshem. Pausa en stund och ta en fika om du t ex.
är på kyrkogården och gör fint vid graven. I Långaryds-,
Landeryds-, Färgaryd- och Unnaryds kyrkor har vi öppet
kl. 10-17, i Femsjö kyrka kl.10-16 och i Jälluntofta kyrka
kl. 13-17.
Kl. 11 är det ”stilla musik och lyrik” med Mia och Regina
i Landeryds kyrka och kl. 14 i Långaryds kyrka.
Kl. 14:30 Musikandakt i Femsjö kyrka med Kristina och
Lars-Göran Lindstén.
Varmt välkomna!
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2 juni var barnverksamheten i Färgaryds församling på utflykt till Ängelholms hembygdspark.

Gruppstarter

Ny barnkör 4-6 år i Unnaryd

Körstarter:

Sopplunch

Barnverksamheten i Femsjö församling, kontakta Börjar den 15 augusti kl 16:30-17:00 i Unnaryds
församlinghem. Vi sjunger och har kul tillsammans.
Kristina Lindstén 0345-19747
Barnen kommer medverka i gudstjänster, festmässa
Barnverksamheten i Färgaryds församling startar
och körcafé. Till våren sätter vi upp en härlig musikal.
vecka 35.
(man kan prova på första gången) Välkomna!
Barnverksamheten i Långaryds församling börjar 28
Barnkör 7-12 år i Unnaryd
augusti och inbjudan lämnas på skolan i Landeryd.
Torsdagar kl 16-16:30 i Unnaryds församlingshem.
Körer i pastoratet.
Tycker du om att sjunga, dansa och spela lite teater?
Att sjunga i kör är både roligt och hälsosamt, det är Vi sjunger visor, populärmusik, musikal och sakralt.
ju vetenskapligt bevisat. Körrörelsen i Sverige är stor, Barnen kommer att medverka i gudstjänster, festmässa
det kan man se i urvalet av alla olika körer som finns. och på körcafé. Till våren sätter vi en härlig musikal.
I vårt pastorat har vi många olika typer av körer, vilket
Kyrkokören i Unnaryd övar onsdagar i Unnaryds
är väldigt roligt. Det finns säkert en kör, som passar
församlinghem kl 18:30.
dig.
Femsjö kyrkokör, kontakta Kristina Lindstén.
Hyltebruks församlingshem:
Cantabile, tisdagen den 4/9 kl.18-19:30
Glory gospel, torsdagen den 6 /9 kl.18-19:30

Under hösten fortsätter vi att bjuda in till sopplunch
i våra församlingar. Tillsammans äter vi soppa, bröd
och till kaffet en god efterätt, allt till priset av 40 kr.
Soppan serveras kl.12. Välkomna!

Följande datum gäller:
Tillsammanskören, torsdagen den 6/9 kl.16:30- Unnaryds församlingshem: 27/9, 25/10 och 29/11.
17:45(jämna veckor).
Landeryds församlingshem: 27/9, 25/10, och 22/11.
Andantekören (6-9år) onsdag 29/8 OBS! ny dag! kl.
Hyltebruks församlingsehm: 25/9, 16/10 och 20/11.
14:45-15:30
I Hyltebruks kyrka är det lunchmusik kl.11:30 innan
Långaryd-Landeryds kyrkokör övar torsdagar kl.19
sopplunchen.
Barn och ungdomskörerna i Långaryds församling,
träffas samma veckor som tisdagsklubben.
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God gemenskap
God gemenskap är just vad det heter. Vi träffas
en gång i månaden för en stunds god gemenskap.
Varje gång blir det något slags program - musik, en
föredragshållare eller något annat intressant och
trevligt och så blir det gott fika. Kostnad 20 kr.
Vi träffas i Hyltebruks församlingshem kl. 14:00.
13/9, 11/10, 15/11 och 13/12.
Vad som händer vid dessa tillfällen kan ni läsa på
hemsida och i predikoturerna.

3 x T - tjejer som träffas och trivs.
Vi träffas en gång i månaden i Landeryds församlinghem
för att hitta på något trevligt tillsammans. Vid varje
tillfälle äter vi något och avslutar kvällen med en
andakt. Vi börjar kl. 19 och slutar kl. 21. Öppet för
tjejer i alla åldrar. Välkommen på följande tisdagar:
28 augusti: Mat och prat med Mia
25 september: Kyrkoherden besöker oss.
30 oktober: Helena från biblioteket
27 november: Adventsfest.

Våffelkaffe
Välkommen att njuta av nygräddade våfflor i trevligt
sällskap i Hyltebruks församlingshem kl.14. följande
onsdagar: 5/9, 3/10, 7/11, 5/12. Kostnad 20 kr.

Tjejträffen
Hyltebruks församlingshem kl. 19 följande
onsdagar:
22 augusti: Chigambas. Jan Wickman berättar om
föreningen vars mål är att höja livskvaliten för
fattiga barn och försvara deras rättigheter.
29 september: Sjukvården - Maria Wahlström.
24 oktober: Helena från biblioteket.
28 november: Julshow med Annika Magnusson
12 december: Julkruka med Ann-Louise på
Olanders

Församlingsfrukost 20 oktober i
Landeryds församlingshem!
Som vanligt inleder vi med en härlig frukost och
därefter lyssnar vi till Jeanette Alfredsson om sin
uppväxt i ett missbrukarhem under rubriken ”Från
att förtränga till att förlåta”.
Frukosten kostar 100 kr och hela behållningen går
till vänförsamlingen. Anmälan senast 16 oktober
till Helen tel 0706-889965, Karina 072-527258,
karinajohansson37@gmail.com eller 0345-19740
(exp. Hylte)
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Välkomna på miniretrat!
Att dra sig undan, reträtt, en stund och bara få vara, att i
vår uppstressade tid varva ner i tystnad och meditation
borde alla få chansen att göra. 6 oktober erbjuder vi
dig en sådan möjlighet i Landeryds församlingshem kl.
9-17. Vi inleder med frukostfralla, andakt och sedan
går vi in i tystnaden. Tillfällen till meditation, enskilt
samtal och vandringar kommer att ges. Lunch och
eftermiddagsfika ingår. Vi slutar med en stilla mässa.
Dagen kostar 50 kr och du anmäler dig till Mia, AnnaKarin eller Karina.
Välkommen!

Samtalsgrupp ”Vad är då en
människa”
Ett rum där vi samtalar om kristen tro, livets frågor
och den tid vi lever i. Vi träffas kl. 18 i Hyltebruks
församlingshem den 3/9, 1/10, 5/11 och 3/12.

Vi samtalar och prövar att ”lyssna med hjärtat” och
låta orden beröra oss där vi befinner oss i livet. Alla
är välkomna!

Bibelsamtalsgrupp

Vi ses i Unnaryds församlingshem:18/9, 16/10 och
20/11.

Vi träffas torsdagarna kl. 14 i Hyltebruks
församlingshem den 20/9, 25/10 och 22/11.

Frukosten är framdukad från kl. 9:00

Välkomna!

Promenadgrupp i Hyltebruk
Torsdagen 6 september kl. 9.30 startar
promenadgruppen sin termin vid Hyltebruks
församlingshem.

Gudstjänst med körcafé!
Välkommen till Landeryds föramlingshem den 11/11
kl. 15 där kören tillsammans med Mia och Regina leder
oss i en enkel gudstjänst som mynnar ut i ett café där
kören ordnat med diverse läckra bakverk och dessutom
underhåller oss med sång, musik och annat hyss!
Passar för både stora och små.

Körcafé i Unnaryds församlingshem!
17 oktober kl. 18:30
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Bibelfrukost i Unnaryd

Välkomna - Sandra

Samtalsgrupp Nådens år.

Vardagsgudstjänst!

Vår samtalsgrupp om Nådens år fortsätter även
i höst. Det går bra att komma med även om man
inte varit med tidigare. Den första träffen är 4/9
kl.18.30 i Landeryds församlingshem. Vi bjuder på
kvällsmacka! Då bestämmer vi kommande datum för
gruppen. Om du inte kan vara med den 4/9 men
ändå vill veta vilka kommande datum blir, ta då
kontakt med Mia eller Anna-Karin.

Vi kommer att fira vardagsgudstjänst två tisdagar
under terminen i samband med barnverksamheten
och vi hoppas att riktigt många, både stora och små,
med anknytning till barnverksamheten eller inte, vill
komma och känna gemenskapen med Gud och med
oss. Kl. 18:30 den 25/9 och 6/11 i Landeryds kyrka.

Kyrkogårdsvandring.
Vi vandrar vidare genom Landeryds kyrkogård
under ledning av Aino och Bertil Larsson den 16/9
kl.16:30.
Välkommen!

Vi kommer även att fira mässa i all enkelhet eller
andakt i anslutning till Långaryds församlingsråds
möte, och även där hoppas vi på att många vill vara
med i gudstjänstgemenskapen, för det är viktigt att vi
får träffas, be ihop, lovsjunga Gud ihop, bära varandra
och fyllas av hopp tillsammans. Kl. 18:30 29/10 i
Långaryds kyrka och 26/11 i Landeryds kyrka.
Så varmt välkommen till dessa små enkla stunder av
inre påfyllning mitt i vardagen!

ny kyrkohandbok
Pingstdagen i år tog Svenska kyrkan en ny
kyrkohandbok i bruk. Den ger möjlighet att fira
olika slags gudstjänster för alla åldrar. - Med den
nya handboken vill vi kunna fira gudstjänster som
uttrycker människors glädje, sorg, tvivel och tro,
längtan och hopp, säger biskop emeritus Esbjörn
Hagberg.
Senast Svenska kyrkan tog en ny kyrkohandbok
i bruk var 1986, och detta är den åttonde officiellt
antagna sedan reformationen. Kyrkohandboken
innehåller ordningar för Svenska kyrkans
gudstjänster, till exempel högmässa, dopgudstjänst
och vigselgudstjänst. Den nya handboken ger stora
möjligheter att anpassa gudstjänsterna för såväl den
stora katedralen som i det lilla kapellet, med många
människor närvarande eller med få.

ordförande i revisionsgruppen som arbetade fram
det slutgiltiga handboksförslaget.
Han betonar att både tradition och förnyelse ryms i
handboken.
Hyltebruks pastorat har under flera år varit
”försöksförsamling” för de olika förslagen till ny
kyrkohandbok. Det betyder att mycket av det nya
känns igen, både när det gäller texter och musiken. Vi
använder samma ordning för gudstjänst och mässa i
samtliga av våra församlingar. Längre fram kan det,
om behov finns, blir aktuellt att arbeta fram en lokal
agenda att användas vid särkilda tillfällen.
Har du synpunkter eller frågor, kontakta ”din” präst
eller kyrkomusiker.
Bo Lindbladh

- Gudstjänsterna är till för alla. Man ska kunna tala
om Gud i sin tro med hjälp av olika bilder och uttryck,
säger förre karlstadsbiskopen Esbjörn Hagberg,
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Färger, former och folkliga toner
konsert och vernissage

musikgudstjänster i höst

Färger, former och folkliga toner
Söndagen den 21 oktober kl. 16 i Hyltebruks
kyrka. Konsert och vernissage.

Gislaved Gospel
Söndagen den 28 oktober kl. 16 i Unnaryds
kyrka. Gislaved Gospel med gäster.

Hjärtans Lust
Charlotte Polson altsaxofon
Susanne Hirell piano och orgel
Tove Balling keramik och målningar
Martha Lindén smycken och målningar
Karina Nykvist designmöbler
Bo Lindbladh präst

Hyltebruks kyrka den 21 oktober
Vernissage öppnar kl. 16.00, konsert kl. 16.30

MÅ-BRA-aktiviteter i höst
Söndagen den 23 september kl.18:00
After Work i Hyltebruks församlingshem.
Anders Pihl informerar om sjukhuskyrkans
arbete i Halmstad.
Onsdagen den 17 oktober kl. 19:00
Modevisning i Hyltebruks församlingshem
med Paletti, Olles dotter och Klädhörnan.
Söndagen den 25 november kl. 18:00
Mariette Lindstein föreläser om sitt ”sektliv” att leva och helt domineras av en sekt.
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Söndagen den 18 november kl. 16 i Femsjö
kyrka. Kören Hjärtans Lust under ledning av
Tulda Nielsen, kyrkfika i vapenhuset.

Unnaryds kyrkokör 125 år!
Onsdagen den 28 november Festmässa kl. 18
i Unnaryds kyrka. För mer information, se
hemsida och predikoturer.

Mässa för hela familjen!

Från och med 2 september händer det något nytt
i Unnaryd. Vi firar en mässa för hela familjen. De
vuxna firar mässa i kyrkan, barnen hittar på något
roligt med Otilia (pyssel, sång mm) under tiden.
Sedan avslutar vi med att äta lunch tillsammans i
församlingshemmet.
Alla är välkomna med och utan barn.
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LINDBLADH
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BETYDANDE
PERSON

FRÅN
SKADAD
KALASDRYCK
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HUVUDSAK

PÅ
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FÖR SMÅ PÅ ONSDAGAR I HYLTEBRUKS
FÖRSAMLINGSHEM
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EN SORTS
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FÄRGARYDS KYRKA
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efter S

KNYCKA KAN INTE
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Korsord i Senapskornet
Lös det och skicka in det senast 30
november till:
Hyltebruks pastorat
Box 4
314 21 Hyltebruk

OANVÄND

GEGGAMOJA

FÖLJA
EFTER

DJUP
DVALA

SYNS MED
TJIM

MATEMATISK
TERM

KAN
DRÖM
SLÅ

ROSA
TIDNING

Så har du chans att vinna ett fint pris!
SÄGER
DEN SOM
SLÅR SIG
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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
komminister i Unnaryd och Femsjö
Sandra Schlegel.....................0371–600 52, mobil: 072 450 16 38
e-post: sandra.m.schlegel@svenskakyrkan.se

Diakoni

diakon
Anna-Karin Samuelsson....0371–461 15, mobil: 072 238 20 23
e-post: anna-karin.samuelsson@svenskakyrkan.se
diakoniassistent
Marita Gustafsson.........................................................0345–197 58
e-post: marita.h.gustafsson@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
kyrkomusiker i Unnaryd
Camilla Ruud................................................................0371-601 42
e-post: camilla.ruud@svenskakyrkan.se

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, telefon: 0345–197 40
e-post: hyltebruks.pastorat@svenskakyrkan.se
postadress: Box 4, 314 21 Hyltebruk
fakturaadress: Hyltebruks pastorat, Fack 77801652, Box
15018, 750 15 Uppsala
hemsida: svenskakyrkan.se/hyltebruk
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 0345-19754
Jälluntofta församlingshem, tel 0371-720 70
Hyltebruks församlingshem, tel 0345-197 56
Landeryds församlingshem, tel 0371-401 50

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.
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