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

juni–augusti 2017

Vår hemsida: svenskakyrkan.se/hyltebruk
Följ oss på facebook: facebook.com/hyltebruk
Långaryds församlingsblogg: langaryd.blogg.se
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Födelsedagskaffe

för seniorer från och med 70 år
Den 11 juli 2017 kl 15.00 - 16.30 är seniorer,
som har fyllt år mellan 1 januari och 30 juni
2017, hjärtligt välkomna på födelsedagskaffe i
församlingshemmet i Unnaryd.
Anmälan till Brigitta tel. 0371–603 01, senast 3 juli.

Den blomstertid nu kommer…

Ur sky, ur luft och lunder vi fågelsången hör.
Än sker Guds skaparunder, och allting nytt han gör.
Då går vi som i drömmar på strand och skogens stig
Då är du varmt välkommen att bidra med altarblommor och ur vårt inre strömmar en lovsång, Gud, till dig.
Har du en blomstrande trädgård framåt sommaren
och vill dela med dig av den? Eller vill du förgylla våra
kyrkor med en fin bukett plockad i vår vackra natur?
till någon av våra kyrkor!

Hör av dig till Olivia Roman eller någon av våra övriga Man trivs där man behövs!
vaktmästare, så kan vi komma överens om tid och
Vi fortsätter att utveckla det ideella arbetet och hoppas
plats.
att fler vill vara med.

Pilgrimsvandring!
Söndagen den 4 juni, efter att vi firat mässa kl 9 i
Landeryd, går vi till Långaryds kyrka via en gammal
kyrkväg. Vandringen blir ca 1 mil och på ett ställe är
det lite blött så ha bra skor. Ta med fika och vatten i
vanlig ordning. Vi har några bilar i Långaryd för att
köra tillbaka till Landeryd. Alla välkomna, var man
bor spelar ingen roll. Kontakta Mia för mer info.

Vi tycker det är viktigt att alla som vill vara delaktiga
ska kunna vara det, på ett eller annat sätt. Ingen uppgift
är för liten, alla behövs. Och om man behövs – så trivs
man också.
Om du har en idé som vi tillsammans kan utveckla
eller om du vill vara en del av de verksamheter som
redan finns, så är du varmt välkommen att höra av dig
till diakon Anna-Karin Samuelsson.

Gifta sig i kyrkan?
Sommaren är av tradition en tid när många väljer
att gifta sig. Många gör detta i en av våra sju kyrkor
i pastoratet, men det går lika bra att ha en vigsel
någonstans utomhus, eller hemma i den egna
trädgården. Det kan vara en stor tillställning med släkt
och vänner eller en vigsel med endast brudpar, präst
och två vittnen.
När man gifter sig enligt Svenska kyrkans ordning
gör man det inför Gud och alla vittnen och lovar
att vårda kärleken och stå vid varandras sida livet ut. Behöver du hjälp med musik, sånger och psalmer finns
Tillsammans ber vi Gud välsigna ert äktenskap och våra kompetenta musiker redo att ge förslag. På nätet
kan du också hitta förslag till sång och musik, lämpliga
finnas med i både glädje och sorg.
för vigselgudstjänsten.
I en vigselgudstjänst läses ofta de fantastiska orden
om Kärleken ur första Korinthierbrevets trettonde När du bokat vigseldag blir du kontaktad av den präst
kapitel: ”Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa som skall tjänstgöra och ni kommer tillsammans
överens om en tid för samtal och övning inför vigseln.
tre, och störst av dem är kärleken”.
Vill Du boka vigsel i Hyltebruks pastorat, Om ni redan har vigts borgerligt eller i en annan kyrka,
kontaktar du Lotta på pastorsexpeditionen, tel. kanske i ett annat land, kan ni få en kyrklig välsignelse.
Ceremonin är väldigt lik vigselgudstjänsten, men den
0345–197 40.
har ingen betydelse i lagens mening.
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En stund i taget
Över berg och dal
som en mjuk koral
drar sommarn över vårt land.
Livet flödar fram
såsom sav i stam,
såsom bäck emot havets strand.
Så lev Guds nu.
Av Guds nåd får du ta emot var stund ur hans hand.
Livet flödar fram såsom sav i stam,
såsom bäck emot havets strand.
(ur psalm 752)

Sommaren är en tid vi ofta har förväntningar på.
Vädret ska vara strålande vackert och tiden ska vara
oändlig. Vi vill att allt ska vara så där perfekt och ljust
och varmt som vi tänker oss det när vi klär på oss
mössa och vantar en mörk januarimorgon. Vi vill att
sommaren ska leverera minnen som håller oss varma
genom de dystra höst- och vintermånaderna vi vet
måste komma, även i år.
Så hur gör vi då för att verkligen få uppleva sommaren,
hur får vi den att sjunka in i oss och landa där i vårt
hjärta?
Nalle Puh, som är en ovanligt klok liten björn, säger
ungefär så här: ”Även om honung är gott så finns
det ett ögonblick precis innan man får den i munnen
som är ännu bättre”. Jag tror att det betyder att vi ska
glädjas åt våra planer och drömmar inför sommar och
semester. Vi får tänka oss varma och soliga dagar som
ligger framför oss. Vi får känna förväntan inför det
som ska komma, inga regnmoln behöver finnas på
den himlen. Det är inte säkert att verkligheten förmår
leva upp till våra förhoppningar men vi får glädjas åt
våra drömmar.
Men kanske är det inte de händelser och upplevelser
som vi i förväg tänker ska bli de mest fantastiska som
faktiskt blir det. Nej, istället kan det vara något alldeles
vardagligt som blir det finaste och mest bestående
sommarminnet. Kanske blir det bästa minnet från
den här sommaren en regnig morgon när du sitter
alldeles ensam på altanen och hör koltrasten sjunga?
Eller den där cykelturen i kvällningen i kvardröjande
värme, doften av nyklippt gräs. Viktigast är att försöka
stanna upp och känna efter, att faktiskt försöka vara
just här och just nu. Att vara med när stunden faktiskt
händer. Att inte vara fullt upptagen med att planera för
morgondagen eller gräma sig över hur gårdagen blev.
Bara vara här och nu. Känna solen i ansiktet, sanden
mellan tårna, smaken av jordgubbar.

Solnedgång på retreatgården Wettershus, en vilsam plats där
man tar en stund i taget.
I sådana stunder kan det komma en insikt om att livet
nog faktiskt inte blir bättre än så här och att det är
bra nog. Vi lever våra liv i den psalm av Jan Arvid
Hellström där första versen fick inleda mina rader. I
stunder av nåd kan vi ana att något större bär.
För visst kan man beskriva livet just så, ett ögonblick i
sänder. En lång räcka av nu, av stunder, den ena efter
den andra. Sommarens utmaning kan kanske få bli att
inte slarva bort den här stunden i väntan på ett sedan
som vi inte vet något om.
Att ta emot var stund ur Guds hand!
Karina Johansson, kyrkvärd
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Gudstjänster

Datum
28 maj

Femsjö
församling

Söndagen f.
pingst – Hjälparen
kommer
4 juni

10.00 Friluftsgudstjänst på
Pingstdagen –
Den heliga Anden Dullaberget, BB.

Färgaryds
församling
16.00 Mässa i
Hyltebruks k:a, BB.

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

18.00 Musik i
sommakväll i
Färgaryds k:a, BL.
Församlingens
körer m fl, se s 5.

9.00 Pilgrimsmässa i 18.00 Mässa i
Landeryds k:a, MSW. Unnaryds k:a, BB.
Se s 2.

5 juni
Annandag pingst
– Andens vind
över världen
11 juni
Heliga
Trefaldighets dag
– Gud – Fader,
Son och Ande
18 juni

19.00 Lovsångsmässa i Långaryds
k:a, MSW.
Ungdomskören.
18.00 Musik i
sommarkväll i
Femsjö k:a, SS.
Kyrkfika. Gränslöst,
se s 5.

11.00 Konfirmation 15.00 Friluftsguds10.00 Mässa i
i Färgaryds k:a,
tjänst i Yttersjöholm, Unnaryds k:a, BB.
MSW m fl. Tisdags- MSW. Kyrkfika.
konfirmandernas
konfirmation.
14.00 Gudstjänst i 11.00 Konfirmation
Hyltebruks k:a, BL. i Långaryds k:a,
MSW m fl. Söndagskonfirmanderna
konfirmation.

1:a i trefaldighetstiden – Vårt dop
24 juni
Midsommardagen
– Skapelsen
25 juni
Johannes
Döparens dag
– Den Högstes
profet

10.00 Friluftsgudstjänst på Nissaryds
skans, MSW.
Kyrkfika.
11.00 Musikguds9.30 Mässa i
tjänst i Femsjö k:a,
Hyltebruks k:a, BB.
BB. Jonny Wester
och Laura Naglik,
saxofon, klarinett och
piano.

1 juli lördag
2 juli

10.00 Mässa i
3:e i trefaldighets- Femsjö k:a, BB.
Sommarmusik av
tiden – Förlorad
Wilhelm Peterson
och återfunnen
Berger.

18.00 Musik i
sommarkväll i
Unnaryds k:a, BL.
En himmelsk resa i
ord och ton, se s 5.
15.00 Gudstjänst i
Hembygdsparken,
SH.

18.00 Musik i
sommarkväll i
Långaryds k:a, MSW.
Mozart med mera,
se s 5.
18.00 Helgsmålsmässa i Landeryds
k:a, MSW.

18.00 Musik i
sommarkväll i
Färgaryds k:a,
SS. Amerikanska
folktoner, se s 5.

Med reservation för ändringar och feltryck - se predikoturer och hemsidor!
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Unnaryds
församling
10.00 Gudstjänst i
Unnaryds k:a, BB.
Tonträffen.

14.00 Gudstjänst i
Unnaryds k:a, BB.

Gudstjänster
Femsjö
Färgaryds
Datum
församling
församling
9 juli
18.00 Musik i
4:e i trefaldighets- sommarkväll i
Femsjö k:a, BB. Il
tiden – Att inte
prete rosso, se s 5.
döma

Långaryds
församling
10.00 Mässa i
Långaryds k:a, MSW.

16 juli
Apostladagen –
Sänd mig

10.00 Mässa i
15.00 FriluftsgudsHyltebruks k:a, BB. tjänst i Kråkeryd, BB.
Ta med fikakorg och
något att sitta på.

23 juli

14.00 Friluftsguds- 18.00 Musik i
tjänst vid Färgaryds sommarkväll i
k:a, BB.
Landeryds k:a, KJ.
New Orleans Jazz
Cats, se s 6.
18.00 Helgsmålsmässa
i Landeryds k:a, BL.

11.00 Mässa i
6:e i trefaldighets- Femsjö k:a, BB.
tiden –
Efterföljelse
29 juli lördag
30 juli

18.00 Musik i
Kristi förklarings sommarkväll i
Femsjö k:a, BL.
dag – Jesus
Kyrkfika. På fiol
föhärligad
och hardingfela,
se s 6.
6 augusti
10.00 Mässa i
8:e i trefaldighets- Femsjö k:a, ESG.
tiden – Andlig
klarsyn

10.00 Mässa i
Hyltebruks k:a, BL.

13 augusti

14.00 Friluftsgudstjänst på Lindekullen, BL.

9:e i trefaldighetstiden – Goda
förvaltare
20 augusti
10:e i trefaldighetstiden –
Nådens gåvor
27 augusti
11:e i trefaldighetstiden – Tro
och liv
3 september
12:e i
trefaldighetstiden
– Friheten i
Kristus

18.00 Musik i
sommarkväll i
Jälluntofta k:a, BB.
Vila i musik, se s 6.

10 Mässa i Unnaryds
k:a.

14.00 Friluftsgudstjänst i Jansberg, BL.
Ta med fikakorg.
18.00 Musik i
sommarkväll i
Långaryds k:a, SS. I
visa och psalmton, se
s 6.
10.00 Mässa i
Landeryds k:a, MSW.

14.00 Gudstjänst
vid Haggården,
MSW. Ta med
fikakorg.

18.00 Musik i
sommarkväll i
Färgaryds k:a, BL.
Oldtimers, se s 6.

10.00 Mässa i
Femsjö k:a, MSW.

10.00 Mässa i
18.00 Mässa i
Hyltebruks k:a, BB. Långaryds k:a, MSW.

16 .00 Gudstjänst i
Hyltebruks k:a, BB

Unnaryds
församling
10.00 Mässa i
Unnaryds k:a, BB.

10.00 Gudstjänst
i lokstallarna i
Landeryd, MSW.

18.00 Musik i
sommarkväll i
Jälluntofta k:a, BL.
Victoria Strand, se
s 6.
10.00 Mässa i
Unnaryds k:a, BL.

10.00 Gudstjänst i
Unnaryds k:a, BL.

18.00 Mässa i
Jälluntofta k:a, BB.

Förkortningar: BL - Bo Lindbladh, MSW - Mia Schulz Wigelsbo, PB - Petter Bäckman, BB - Björn Berggren, SH - Sven
Hagberg, ESG - Ewa-Sofia Gudmundsson, k:a - kyrka.
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Musik i Sommarkväll

Kl 18 varje söndagskväll under hela sommaren bjuder vi in till musikandakt i någon av våra kyrkor.
Vi har stor variation i programmet – Välj ut dina guldkorn eller var med på allt och låt din sommar
bli en enda bred musikupplevelse!

Varmt välkommen till årets sommarmusikserie!
söndag 4 juni i Färgaryds kyrka

Sommarmusik med församlingens
körer

söndag 25 juni i Långaryds kyrka

Mozart med mera med Trio BDJ

Trio BDJ består av Jonny Wester, klarinett, Bo
Färgaryds församlings körer inleder årets musikaliska Ingemarsson, klarinett och Dan Göransson, fagott. W
sommarkvällar
tillsammans
med
Kenneth A Mozart skrev fyra divertimenton för två klarinetter
Benjaminsson, Johan Odin och Charlotte Polson.
och fagott. Det är elegant och lekfull kammarmusik
i en lite ovanlig instrumentkombination. Den här
kvällen får vi höra två av Mozarts divertimenton samt
söndag 11 juni i Femsjö kyrka
några solostycken för variationens skull.

Gränslöst – från Bach till Dylan

Kyrkomusikerna Cecilia Sandgren och Stefan Wikrén
bjuder på en uppdaterad version av sitt program
”Gränslöst – från dåtid till nutid”.
söndag 18 juni i Unnaryds kyrka

En himmelsk resa i ord och ton
Tillsammans med altsaxofonisten Charlotte Polson,
Unnaryds kyrkokör och Susanne Hirell vandrar vi
genom kyrkoåret med början i bebådelsen. Sedan
följer vi med, i ord och ton, under den dramatiska
resan från födelsen, vandringen, korsfästelsen och
till sist uppståndelsen och Charlottes personliga
sammanfattning av vad tro och religion egentligen
handlar om – kärlekens lov.
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söndag 2 juli i Färgaryds kyrka

Amerikanska folktoner med JP Trio
Trion består av Johanna Persson, Jonnie Holmberg
och Simon Mårtensson, samtliga utexaminerade från
Musikhögskolan i Malmö. Det blir amerikansk folkoch countrymusik med en repertoar som sträcker
sig från de tidiga spirituella sångerna till nutida
kompositioner.
söndag 9 juli i Femsjö kyrka

Il prete rosso

Antonio Vivaldi – kallad ”il prete rosso” på grund av
sin hårfärg – var en av barockens stora kompositörer.
Den här kvällen framförs Vivaldis glada barockmusik
av Lars Forslund, mandolin, och cembalisten Maxine
Rizzotto, bördig från Vivaldis hemstad Venedig.

söndag 16 juli i Jälluntofta kyrka

söndag 6 augusti i Jälluntofta kyrka

Välkommen till Jälluntofta kyrka för att sitta ner en
stund, ta en paus. Vila i musiken och vila i nuet. Ta
del av varierande tongångar och tänkvärda texter
tillsammans med mezzosopranen Iréne Jönsson,
kammarmusikerna Anders Sjökvist och kyrkomusikern
Gunnar Borén.

Victoria Strand bor i Ågård (Torup) med sin sambo
och sina två pojkar. Hon älskar att sjunga och sjunger
i kören Omni Cantus och även en del på begravningar
och bröllop.

Vila i musiken

Victoria Strand

söndag 13 augusti i Långaryds kyrka

I visa och psalmton

En skön mix av visor, psalmer och folkton bjuds det
på i detta program. Spännande improvisationer över
New Orleans Jazz Cats
några av våra mest folkkära psalmer blandas med
New Orleans Jazz Cats kommer traditionsenligt visor av Taube, Ferlin, Dan Andersson. Stefan Petzén
till Landeryds kyrka och fyller sommarkvällen med arbetar som gitarrlärare, kompositör och vissångare.
sprudlande jazz och spirituals.
Stefan Wikrén är en flitigt anlitad pianist och organist.
söndag 23 juli i Landeryds kyrka

söndag 30 juli i Femsjö kyrka

söndag 20 augusti i Färgaryds kyrka

Riksspelmannen Gusten Brodin och Sören Bjärnborg
fyndar bland svenska och norska låtskatter.

Oldtimers är ett ”litet storband” från Halmstad som
spelar jazz, blues, pop, tango, vals, ballader och mycket
mer.

Annorlunda gudstjänster, mer musik i
kyrkan, spännande verksamheter för barn
och ungdomar, stöd till de utsatta, vackra
kyrkogårdar!

Nomineringsgrupper i Hyltebruks pastorat
(förstanamnet på listan inom parentes)
Alla tiders kyrka i Hyltebruks pastorat (Bo Gunnar
Åkesson)
Arbetarepartiet – Socialdemokraterna (Ove
Gustafsson)
Gemensam framtid i Hyltebruks pastorat (Maj
Brodin Johansson)
Kyrkan för alla i Hyltebruks pastorat (Ann-Sofie
Wahlström)
Levande kyrka i Hyltebruks pastorat (Anna Roos)
Sverigedemokraterna (Kerstin Alexén)

På fiol och hardingfela

Vad vill du att vårt pastorat ska satsa på? Vad är viktigt
för dig och för församlingarna? Söndagen den 17
september är det Kyrkoval och då har du möjlighet
att påverka allt det här!
I nästa nummer av Senapskornet kommer
nomineringsgrupperna i vårt pastorat att få möjlighet
att presentera sig lite mer, men redan nu berättar vi
vilka nomineringsgrupper som ställer upp! Ta gärna
kontakt med dem och ställ dina frågor!

Oldtimers
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Har du någonsin byggt
en äggfarkost?
För det är en av sakerna man kan
få göra som konfirmand i vårt
pastorat! Och åka på läger, prata
om livet på allvar, tramsa, leka och
upptäcka en del av vad det kan vara
att vara kristen.
Ganska snart kommer inbjudan att
skickas till alla som ska börja 8:an,
undrar du något redan nu kan du
kontakta Petter Bäckman.

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
vakant

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
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

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

Huvudnummer: 0345–197 48
arbetsledare
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
Frida Gustafsson..........................................................0345–197 32
e-post: frida.i.gustafsson@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
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: Petter Bäckman, redaktör för Senapskornet, eller Bo Lindbladh, ansvarig utgivare för Senapskornet.
8

