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

mars–maj 2017

Vår hemsida: svenskakyrkan.se/hyltebruk
Följ oss på facebook: facebook.com/hyltebruk
Långaryds församlingsblogg: langaryd.blogg.se
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Passionstid, Påsk & Pingst

Gospelkonsert
Åsa & Ulf Nomark
Unnaryds kyrkokör

Passionsspel

Unnaryds kyrka 14 maj kl 18

Långaryds kyrka
9 april kl 18
Vad är ett passionsspel? Jo, det är ett skådespel
där vi får möta Jesus och hans vänner från intåget
i Jerusalem till korsfästelsen. En historia som,
tillsammans med det som skedde på påskdagen,
kom att förändra världshistorien!
Kom till Långaryds kyrka 9 april kl 18 för att på
ett enkelt sätt ta del av den spännande historian!
Både barn och vuxna medverkar.
Är du kanske sugen på att vara med som statist
eller aktör? Eller vill du hjälpa till med kläder och
smink? Kontakta i så fall Mia! (Se sista sidan.)
Varmt välkomna alla, både som skådisar och
publik!

Musikskatter

Unnaryds kyrka 5 mars kl 18
Kenneth Benjaminsson, Regina Burton och Unnaryds
kyrkokör bjuder på en spännande musikalisk blandning.

Musik i sommarkväll
Söndagen den 4 juni inleder vi Musik i
sommarkväll i Färgaryds kyrka kl 18. Då
medverkar församlingens körer, Kenneth
Benjaminsson, Johan Odin och Charlotte
Polson.

Sedan blir det musik i någon av pastoratets
kyrkor varje söndag långt in i augusti.
I nästa nummer av Senapskornet
återkommer vi med mer om de medverkande
i Musik i sommarkväll. Det kommer även att
finnas en separat folder, som du hittar i våra
kyrkor och församlingshem.

Minnen av missionären Anna Larsson
Församlingsafton i Femsjö
5 mars ca kl 17 (efter gudstjänsten)
Bodil & Evert Larsson och Henry & Lisen Larssons berättar om
missionären Anna Larsson som jobbade i Afrika 1928-1960. Tillbaka
i Femsjö ledde hon den uppskattade söndagsskolan där hon berättade
om sina upplevelser.Dela gärna med dig av dina minnen av Anna!
Vi ordnar kvällsmat och kaffe, pris 100 kr. Barn gratis. Välkomna!
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Tankar i vårens tid...
Det är få upplevelser i naturen och årets rytm, som
gör så starkt intryck på mig som våren. Varje vår blir
jag lika hänförd, lika upprymd över den spirande
grönskan, fågelsången, de ljusa vårkvällarna.
Det är som om jag själv ”vaknar” till och fylls av liv.
Fylld av energi och glädje går jag en ny vår till mötes.
Samtidigt vet jag att våren för en del människor är svår,
att den innebär nedstämdhet och svårmodiga tankar.
Så fylld av kontraster är också påsken i den kristna
tron. Där finns glädjen och smärtan sida vid sida.
Jublande folkmassor byts mot krav på korsfästelse.
Det fantastiska med påskens berättelse är att sorgen,
smärtan och övergivenheten inte har sista ordet.
Korset, detta dödsredskap, har blivit segerns och livets
symbol.
Det är detta, livets frambrytande, som våren betyder
för mig. Det kommer alltid en ny vår, nya möjligheter.
Med påskpsalmens ord: ”Herren lever, orden når oss:
Se, jag gör allting nytt…”
Den lite uttjatade bilden av att sitta med en kopp kaffe
på altanen eller balkongen och njuta i vårsolen, har
ändå en viss bärkraft. Vi vet vad som menas. Vi är
många som upplevt den känslan, vi vet vad som väntar.
Jag är inte så mycket för trädgårdsarbete, jag njuter
gärna av hustruns ansträngningar, men kan ändå förstå
glädjen över att vårstäda i trädgården. Rensa undan det
vissna, peta ner små frön i jorden, omplantera. Beskära
träd och buskar.
Det blir som en bild av ”mitt” inre. Rensa bort det
som har vissnat av tankar och drömmar, för att bereda

Korset på Dullaberget i Femsjö.
plats för nya intryck och förhoppningar, tillföra ny
energi och ny växtkraft.
Oavsett hur ditt liv ser ut, vilka drömmar och
förhoppningar du bär på, hoppas jag att våren skall ge
dig kraft och glädje.
En möjlighet är att besöka våra gudstjänster, platser
för påfyllnad, platser där Gud möter och tar Dig på
allvar.
”Den värld som nyss var kall och död blir återfödd av
solens glöd. Jag gläds när livets under sker och ljuset
tilltar mer och mer, då våren liv åt marken ger”. Psalm
810:1 Psalmer i 2000 talet.
Med önskan om en Glad Påsk och en fin vår!
Bo Lindbladh, kyrkoherde

Pilgrimsvandring!
Nu är det dags igen att få vandra tillsammans, samtala,
må gott och lyssna till Guds ord ute i den vackra
naturen! Vart vi går är inte riktigt klart i skrivandets
stund, så mer information kommer under maj månad
men datumet är klart, 4 juni, och vi startar i Landeryds
kyrka med pilgrimsmässa kl 9. Medtag fika.
Om vi inte går tillbaka till Landeryd kommer bilar att
ordnas, precis som vanligt. Självklart är alla välkomna
att delta i vandringen var man än bor, och även den
som inte ska vandra är varmt välkommen att delta i
mässan, för hela livet är ju ett slags pilgrimsvandring!
För mer information kontakta Mia. (Se sista sidan.)
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Gudstjänster

Datum
1 mars

Femsjö
församling

Färgaryds
församling

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

16.00 Gudstjänst i
Femsjö k:a, MSW.
Församlingsafton
efteråt, se s. 2.

Långaryds
församling
18.30 Askonsdagsmässa i Långaryds
fh, MSW.

Unnaryds
församling

10.00 Mässa i
Landeryds fh, MSW.
Sångensemble.
Kyrkfika.

18.00 Musikgudstjänst i Unnaryds
k:a. Musikskatter med
Kenneth Benjaminsson,
kyrkokören och Regina
Burton, se s. 2.

14.00 Familjegudstjänst i Hyltebruks
k:a, BL.
Barnkörerna och
-grupperna.

18.00 Musikgudstjänst i Långaryds
k:a, MSW. Tomas
Boström och kyrkokören. Se s. 10.

10.00 Gospelmässa
i Hyltebruks k:a,
BL. Glory Gospel.

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

15.00 Gudstjänst
i Unnaryds k:a,
SH. Glory Gospel.
Musikcafé efteråt,
se s. 8.

10.00 Temamässa
om Lina Sandell i
Femsjö k:a, MSW.
Kyrkokören.
Kyrkfika.

10.00 Gudstjänst i
Hyltebruks k:a, PP.

15.00 Familjegudstjänst i Landeryds
k:a, MSW.
Livsloppet och
kyrkfika.

15.00 Familjegudstjänst i Unnaryds
k:a, PB.
Tonträffen och
Torsdagsklubben.

16.00 Gudstjänst
i Femsjö k:a, BL.
Emma Svensson,
saxofon.

18.00 Taizémässa i
Hyltebruks k:a, BL.

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

10.00 Mässa i
Jälluntofta k:a. Elin
Samuelsson, piano.
Brödförsäljning och
kyrkfika.

11.00 Familjegudstjänst i Hyltebruks
k:a, BL.
Barnkörerna
och -grupperna.
Påsklunch.
13 april
17.00 Mässa i
18.00 Mässa i
Skärtorsdagen –
Femsjö k:a, SH. Lars Hyltebruks k:a, BL.
Det nya förbundet Ström, sång.
Glory Gospel.

18.00 Passionsspel
i Långaryds k:a,
MSW, se s. 2

18.00 Mässa i
Unnaryds k:a, SH.

19.00 Mässa i
Landeryds k:a,
MSW.

19.00 Mässa i
Unnaryds k:a, SH.

12 mars
2:a i fastan – Den
kämpande tron

10.00 Mässa i
Femsjö k:a, SH.

19 mars
3:e i fastan –
Kampen mot
ondskan
26 mars
Jungfru Marie
bebådelsedag –
Guds mäktiga
verk
2 april
5:e i fastan –
Försonaren

9 april
Palmsöndagen –
Vägen till korset

10.00 Musikgudstjänst i Femsjö
k:a, SH. Halmstad
manskör ledd av
Birgit Nilson Huss.

18.00 Passionsspel i Långaryds k:a, MSW

Med reservation för ändringar och feltryck - se predikoturer och hemsidor!
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Gudstjänster
Datum
14 april
Långfredagen –
Korset

Femsjö
församling
10.00 Gudstjänst
i Femsjö k:a,
SH. Anna-Britta
Jigsved, sång.

Färgaryds
församling
11.00 Gudstjänst i
Hyltebruks k:a, BL.
Cantabilekören.

15 april

Påskdagen
– Kristus är
uppstånden

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

11.00 Mässa i
Hyltebruks k:a, BL.
Tillsammanskören,
Cantabile, Glory
Gospel, och Johan
Odin, trumpet.

17 april
Annandag påsk
– Möte med den
uppståndne
23 april

10.00 Gudstjänst
i Hyltebruks k:a,
kyrkvärdarna.

2:a i påsktiden –
Påskens vittnen
30 april

18.00 Mässa i
3:e i påsktiden – Femsjö k:a. Anna
Den gode herden Roos, sång och
tvärflöjt. 19.30
Valborgsfirande
vid skolan.
7 maj
4:e i påsktiden –
Vägen till livet
14 maj
5:e i påsktiden –
Att växa i tro

21 maj
Bönsöndagen –
Bönen

Unnaryds
församling
16.00 Gudstjänst i
Unnaryds k:a, SH.

23.30 Påsknattsmässa i
Långaryds k:a, MSW.

Påskafton –
Genom död till
liv
16 april

Långaryds
församling
16.00 Gudstjänst i
Långaryds k:a, MSW.
Kyrkokören.

16.00 Gudstjänst
i Landeryds k:a,
MSW. Kyrkokören
och barngrupperna.
Kyrkfika.

16.00 Gudstjänst i
Unnaryds k:a, SH.
Kyrkokören.

15.00 Gudstjänst i
Långaryds k:a, MSW.
Kyrkfika med våfflor
i samband med
trimcyklingsstarten i
fh fr kl 14.
18.00 Gudstjänst i
Långaryds k:a, KJ.

Bonadskonsert
i Unnaryds k:a.
(Mer information
kommer!)

18.00 Taizémässa i 10.00 Gudstjänst i
Hyltebruks k:a, BL. Landeryds k:a, MSW.
Kyrkfika.

16.00 Musikguds- 10.00 Gudstjänst
tjänst i Femsjö k:a. i Hyltebruks k:a,
Dhet hände uthij
MSW.
Femsiöö. Kyrkfika i
fh kl 15, se s. 10.
16.00 Mässa i
Hyltebruks k:a,
BL. Cantabile och
Tillsammanskören.

18.00 Sinnesromässa i
Landeryds k:a, MSW.

10.00 Mässa i
Femsjö k:a, MSW.

18.00 Musikgudstjänst
i Långaryds k:a, MSW.
Musik i vårkväll i
Luthers anda – kyrkokören m fl, e s. 6.

10.00 Familjegudstjänst i Hyltebruks
k:a, BL.
Barnkörerna- och
grupperna.

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

16.00 Familjegudstjänst i Unnaryds k:a,
PB. Tonträffen och
Torsdagsklubben.
16.00 Mässa i
Unnaryds k:a, MSW.

18.00 Musikgudstjänst i Unnaryds
k:a. Gospelkonsert –
kyrkokören tillsammans
med Åsa och Ulf
Nomark, se s. 2.

Förkortningar: BL - Bo Lindbladh, MSW - Mia Schulz Wigelsbo, AKS - Anna-Karin Samuelsson. PP - Pär Petersson,
PB - Petter Bäckman, SH - Sven Hagberg, k:a - kyrka, fh - församlingshem.
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Gudstjänster
Datum
25 maj
Kristi
himmelsfärds
dag – Herre över
allting

Femsjö
församling
16.00 Gudstjänst
i Femsjö k:a.
Änglakören.

28 maj
Söndagen
f. pingst –
Hjälparen
kommer
4 juni
Pingstdagen
– Den heliga
Anden

10.00 Friluftsgudstjänst på Dullaberget. Kyrkokören, se s. 6.

5 juni
Annandag pingst
– Andens vind
över världen

Färgaryds
församling
10.00 Mässa i
Hyltebruks k:a, BL.
Glory Gospel.

Långaryds
församling
8.00 Gökotta i Boarp
MSW. Tag med
fikakorg och något att
sitta på!

Unnaryds
församling
14.00 Andakt i
Vallsnäs.

16.00 Mässa i
Hyltebruks k:a.

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

10.00 Gudstjänst i
Unnaryds k:a, AKS.
Kyrkfika.

18.00 Körernas
sommarkonsert i
Färgaryds k:a, BL,
se s. 2.

9.00 Pilgrimsmässa i
Landeryds k:a, MSW,
se s. 3.

18.00 Mässa i
Unnaryds k:a.

19.00 Lovsångsmässa
i Långaryds k:a, MSW.
Ungdomskören.

Passionsandakter

Kyrkskjutsar i Långaryd

Hyltebruks kyrka:
Torsdag 23 mars kl 18
Torsdag 30 mars kl 18
Torsdag 6 april kl 18
Unnaryds församling:
Torsdag 9 mars 18.30 Unnaryds
kyrka
Torsdag 16 mars 18.30
Missionskyrkan
Torsdag 23 mars 18.30 Jälluntofta
kyrka
Torsdag 6 april 18.30 Unnaryds
kyrka

Vardagsgudstjänster

Det är inte bara på söndagarna
vi firar gudstjänst - välkomna till
våra vardagsgudstjänster!
Morgonmässa i Hyltebruks
kyrka varje onsdag kl 9.00.
Andakt på Malmagården
varje tisdag kl 15.00.
Andakt på Höstro på
onsdagar i udda veckor kl
14.30.
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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.

Friluftsgudstjänst
på Dullaberget
4 juni kl 10

Herren är min herde ingenting skall fattas mig!

Musik i vårkväll i
Luthers anda

Långaryds kyrka 21 maj kl 18
Långaryd-Landeryds kyrkokör och
instrumentalister framför musik av
bl a Bach och Mendelsohn.

Dullaberget är ett kyrkoresevat,
som ligger i ansluning till Femsjös
kyrkby. Det består till stor del av
gammal bokskog, toppen ligger
134 m ö h och har en fantastisk
utsikt över södra Färgen. Resevatet
tillkom för att bevara den unika miljö
där prästsonen Elias Fries började
sina utforskningar av svampar och
växter. Vandringsleden gula spåret
leder genom Dullaberget.
Vill man vandra gemensamt
dit är det samling vid skolans
parkering kl 9.30. Medtag egen
fikakorg. Välkommen på en
vacker vårvandring.

Tre möten i fastan!
Vi kommer vid tre tillfällen i mars att erbjuda
tre olika möten med intressanta personer. Du är
varmt välkommen att delta vid alla tillfällena eller
bara på något av dem.
Upplägget är lite annorlunda i år eftersom mötet i
Landeryd blir i samband med församlingsfrukosten.
På kvällarna serveras det en kvällsmacka och te/
kaffe. Inträdet är 100 kr/tillfälle och går oavkortat
till fastekampanjen. Frukosten kostar också 100 kr,
men behållningen går då till vår vänförsamling i San
Salvador.

Cajsa Tengblad
Cajsa Tengblad är hälsopedagog,
yrkesföreläsare, författare, låtskrivare och diplomerad coach.
Cajsa brinner för att främja
hälsa och förebygga psykisk
ohälsa. Hon föreläser för
ungdomar, personal och
föräldrar i hela Sverige och även
i Finland och Norge.
Cajsa vill presentera livet som
det är, inte som det borde vara,
och ge redskap till att hantera
livet både när det är tufft och
när det inte är det.
Cajsa har sina rötter i
Örnsköldsvik och bor med sin
familj i Kaxholmen, norr om
Huskvarna.
”Tillsammans hjälper vi
varandra att få syn på oss
själva.”

7 mars kl 18.30 i Hyltebruks församlingshem
Cajsa Tengblad hjälper oss att se livet som
det är, inte som det borde vara.
11 mars kl 9.30 i Landeryds församlingshem
Tomas Boström delar med sig av kloka ord
och vacker musik.
23 mars kl 18.30 i Unnaryds församlingshem
Jenny Berggren berättar om sitt liv, kändisskapets baksidor och sin tro.

Tomas Boström
Tomas Boström är
metodistpastor, sångförfattare
och musiker. Tomas är sedan
många år bosatt på Gotland
där han arbetar som pastor i
Equmeniakyrkan i Visby.
Tomas har skrivit 1000-tals
sånger och den mest kända är
kanske ”Jag tror på en Gud en
enda”, som också finns i vår
psalmbok.
Tomas har gett ut en lång
rad musikalbum, bland annat
översättningar av Leonard
Cohens musik.
Förutom det musikaliska
är Tomas också en stor
berättare och under vår
församlingsfrukost kommer
du att få ta del av hans ord och
musik!

Jenny Berggren
Jenny Berggren är sångerska
och var på 90-talet en del av
popgruppen Ace of Base.
Många känner också igen henne
från tv-programmet Så mycket
bättre, där hon medverkade
2015.
Hon kommer till Unnaryd
och berättar om sitt liv för
oss. Bland annat hur hon en
natt vaknade med en kniv mot
strupen… Hon berättar också
om sin kristna tro och vilken
betydelse tron har haft i hennes
liv.
Obs! Anmäl dig till församlingsfrukosten senast 8 mars,
ring pastorsexpeditionen tel.
0345-197 40. Till de andra
mötena i fastan är det bara att
dyka upp!
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Om idealitet

Från september 2016 till mars 2017 går vår diakon
Anna-Karin en kurs som handlar om ideellt arbete.
Kursen syftar till att lyfta det ideella arbetet i
vårt pastorat. Vi behöver fundera över hur vi vill
strukturera det arbetet och hur vi kan möjliggöra för
fler att göra en insats i vår kyrka. Både våra anställda
och förtroendevalda är delaktiga i det här arbetet. Vi
funderar över hur det ideella arbetet kan stärkas och
utvecklas i vårt pastorat. Och en sak vet vi redan - vi
vill bli fler ideella i vår kyrka!

”Jag är uppväxt med föreningsliv och har alltid
tyckt att det är kul att engagera mig. Utbildade mig
till ungdomsledare på folkhögsskola i Kiruna. Och
engagerade mig som ledare när barnen var små. Sedan
kom jag med i kyrkofullmäktige och har sedan fortsatt att
vara aktiv inom olika områden i kyrkan.”

”Jag tycker det är roligt att kunna vara till hjälp för
andra människor, till exempel de asylsökande. Men det
Om du är intresserad av att göra en insats, liten eller har också varit bra att kunna göra lite mindre när inte
stor, hör gärna av dig till någon anställd i vårt pastorat. tiden och orken räcker till.”
Det kan också hända att just du får frågan om du vill
vara aktiv på något sätt i vårt pastorat. Vad svarar du ”Jag tycker det är roligt att kunna göra en insats och
då?
samtidigt glädja mina medmänniskor. Man mår bra av
Vi har intervjuat några ideella medarbetare, och att hjälpa andra och av att känna sig behövd.”
frågat varför de vill engagera sig ideellt i vår
kyrkas verksamhet. Deras svar blev:

”Jag tycker om att möta människor i olika sammanhang,
känna mig behövd och vara till hjälp på olika sätt. Det
ger mig en tillfredsställelse att kunna
vara till nytta och att ge och ta emot
gemenskap.”

”

Musikcafé med Glory Gospel

Unnaryd den 19 mars
Glory Gospel sjunger i gudstjänsten och efter
det fortsätter de i församlingshemmet där det
blir musikcafé med tårtbuffé till förmån för
fastekampanjen.

Klädinsamling till förmån för
Erikshjälpen 24-25 mars
På fredagen är det öppet i Långaryds och Unnaryds
församlingshem kl 17-19 och på lördagen har vi öppet
kl 9-12. Vi tar emot kläder och skor, till både barn och
vuxna. Varmt välkommen att bidra till en bättre värld
genom att skänka bort de kläder du inte använder
längre istället för att slänga dem. Och du, vi lovar
att hjälpen når dit den behövs! För mer information
kontakta Anna-Karin eller Mia.
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Fastekampanjen 2017
”Nu är det jul igen, och nu är det jul igen och
julen varar än till påska! Men det var inte sant
och det var inte sant, för där emellan kommer
fastan!”
Just så är det, mellan kyrkans två största och
viktigaste helger ligger den fyrtio dagar långa
fastan, då vi uppmuntras att ta oss tid att
reflektera över våra egna liv och hur vi kan bidra.
Dels till ett bättre samhälle, dels till ett starkare
och innerligare trosliv i oss själva. Fasta kan
vi göra på många olika sätt, genom att avstå
från mat och dryck, idag är det kanske främst
sötsaker som många avstår från under fastan. Vi
kan även avsätta tid att hälsa på hos någon som
är ensam och några upphör med sociala medier
under fastan. Svenska kyrkan har ett förslag på
hur du kan fasta, genom att avstå från något eget
nöje och istället skänka pengarna till kyrkans
fasteinsamling som pågår 26 februari–9 april.
Genom att skänka ett bidrag, lite eller stort, är
du med och bekämpar en av världens största
orättvisor, nämligen svälten! Svenska kyrkans
internationella arbete har under många år visat
på vikten av att stå upp för utsatta och hungriga
människors rätt till mat, och det går sakta framåt.
Fattigdomen och hungern i världen har minskat
markant de senaste 30 åren, och ändå går ca 795
miljoner människor varje kväll till sängs hungriga!
Brödförsäljning i Jälluntofta
2 april kl 10 firar vi gudstjänst i Jälluntofta. Elin
Samuelsson medverkar med pianospel. Och efteråt
blir det brödförsäljning och kyrkfika till förmån för
fastekampanjen.

Låt oss därför även i år tillsammans kämpa för allas
rätt till mat genom att bidra till fasteinsamlingen!

Undrar om han visste vad som skulle ske den där
gången i Wittenberg?

Ja, man kan fundera på om Martin Luther visste hur kyrkohistorien skulle
förändras genom hans hammarslag när han spikade upp sina teser på kyrkporten
i Wittenberg? Med anledning av 500-årsjubileet av reformationen har vi två
studiecirklar kring Martin Luther. Vi äter en kvällsmacka tillsammans och sedan
samtalar vi om Martin Luther - hans tankar, hans liv och hur han påverkar oss
idag. Alla, oavsett förkunskaper, är varmt välkomna!
En studiecirkel träffas i Långaryds församlingshem kl 18.30 under Jens Bøggilds
ledning följande datum: 27 februari, 27 mars, 26 april och 23 maj.
Och en träffas i Hyltebruks församlingshem kl 18 följande datum: 22 mars, 19
april och 16 maj. Ledare är Bo Lindbladh.
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Dhet hände uthij Femsiöö...
Femsjö kyrka
7 maj kl 16

En rolig och lite annorlunda konsert om folk och händelser
i trakten, uppfinningar, världsbilder. Med Halmstad
Kammarkör, berättare och dirigent Mats Reuter. Musiken
spänner över många sekler och flera i kören har historiska
dräkter från olika epoker.
”Dhet hände utij Femsiöö” startar med istiden, de
tidigaste arkeologiska fynden och sedan genom
traktens historia med fokus på människor och
händelser som bott eller verkat där. Vi har gjort
det till en sport att försöka hitta händelser eller
fakta som inte är så kända och de här programmen
brukar bli väldigt kul

Kördag och musikgudstjänst med

Tomas Boström

Långaryd söndagen den 12 mars

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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11:e och 12:e mars gästas vi av sång- och
psalmförfattaren Tomas Boström. På lördagen är
det församlingsfrukost (se s. 7) och på söndagenblir
det kördag och musikgudstjänst. Tomas har skrivit
många sånger och psalmer. Han har även översatt
flera psalmer i våra olika psalmböcker. Dessutom
har han under många år varit engagerad i ”Hymnakademin”, en så kallad ”Global praise working
group”, där sångförfattare från hela världen möts
för att utbyta idéer.
Kördagen börjar kl 14.00 i Långaryds kyrka med
gemensam övning och förberedelser inför kvällens
musikgudstjänst.
Vill du vara med på kördagen anmäler du dig
till Regina Burton senast måndag 6 mars!
e-post: regina.burton@svenskakyrkan.se
telefon: 0371-460 10
Och vill du inte det, är du varmt välkommen att
njuta av resultatet på musikgudstjänsten kl 18 i
Långaryds kyrka!

Välkommen till våra grupper och samlingar!

Långaryd församlingskår

Bibelsamtalsgruppen

Församlingskåren träffas kl 19 följande datum:

Bibelsamtalsgrupp kl 14 i Hyltebruks församlingshem
23 mars.

6 mars, Landeryds fh - Mia Schulz Wigelsbo visar
bilder och berättar om sin resa till Israel.
3 april, Långaryds fh - Bertil Larsson berättar om
jord och skog.
Alla är välkomna, även den som inte är medlem. För
mer info kontakta ordförande Kerstin Göransson
0345-130 25

3xT – tjejer som träffas och trivs

Vi träffas en gång i månaden i Landeryds
församlingshem. Tillsammans gör vi någon aktivitet,
umgås och fikar.
Tiden är kl 19–21. Dagar vi ses är:
28 mars Påsktema
25 april Våren är här!

God gemenskap

Välkomna!

En stunds gemenskap och underhållning i kl 14 i
Hyltebruks församlingshem följande torsdagar:

Sopplunch i Landeryd

9 mars, 20 april och 11 maj.

Vad är då en människa?
Samtalsgrupp om livet och tron i Hyltebruks
församlingshem kl 19 följande datum: 13 mars.

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

Våffelkaffe
Hyltebruks församlingshem kl 14 följande dagar: 22
mars, 26 april och 24 maj.

Lunchmusik och soppa 4 april
Vi börjar 11.30 med lunchmusik i Hyltebruks kyrka
och sedan serveras soppa i församlingshemmet.

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: 23 mars och 27
april (vårbuffé).

Välkomna till
våra grupper för

barn & unga
Undrar du något? Kontakta:
Pia (Hyltebruk)
Mia (Långaryd-Landeryd)
Petter (Unnaryd, Femsjö
samt ungdomsverksamhet)
Kontaktuppgifter finns på sista sidan.
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Ny medarbetare – och gamla med
nya uppdrag

Vi har fått en ny medarbetare – Jessica Larsson från
Ryaberg i Simlångsdalen! Hon är 28 år och kommer
ursprungligen från Tidaholm i Västergötland. I
december avslutade Jessica en trädgårdsutbildning i
Borås och känner att hon har träffat rätt med sitt nya
arbete som kyrkvaktmästare. Hon trivs bra med att få
arbeta med kroppen, vara utomhus och har alltid tyckt
om att kratta löv.
Det har även blivit några andra förändringar. Olivia
Roman är nu arbetsledare för alla vaktmästare, både
de som arbetar med service och de som arbetar inom

begravningsverksamheten. Jessica arbetar 75 % inom
serviceverksamheten, Annika van Es arbetar nu 75
% inom begravningsverksamheten och Christer
Nordin har gått upp till heltid. (Även han inom
begravningsverksamheten.)

Präster

Pastorsexpeditionen

Kontaktuppgifter

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

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.
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