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 2017

Vår hemsida: svenskakyrkan.se/hyltebruk
Följ oss på facebook: facebook.com/hyltebruk
Långaryds församlingsblogg: langaryd.blogg.se
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Pilgrimsvandring i Långaryd
1 oktober
Så vandrar vi vidare! Vi börjar med en enkel
mässa i Långaryds kyrka för att därefter vandra
tillsammans. Sträckan är i skrivande stund ej
planerad, men som vanligt är alla välkomna och vi
ordnar skjuts om det behövs. Ta med vatten och
fika. Mer info. kommer. Kontakta Mia vid frågor.

Kyrkvandring i Femsjö 1 oktober
Vi träffas vid anslagstavlan utanför kyrkan 1
oktober kl 14 för en kyrkvandring på 2–3 km. Det
blir en fortsättning på förra årets vandring där vi
går på vägar och stigar i utkanten av Femsjö by. Det
bjuds sedan på fika i kyrkan innan gudstjänsten.
Välkommen med för en stunds gemenskap.

Fikaföreläsning om levande församlingar
Femsjö 19 november
Kyrkkaffe i församlingshemmet med
fikaföreläsning av Vidar Lundbeck som är kantor
i Hallaryd. Föreläsningen kommer att handla
om hur det är att få fungerande församlingsliv i
små församlingar på landsbygden. Han kommer
också att medverka i gudstjänsten med musik på
psalmodikon och fiol.

Vi minns Elvis
Musikgudstjänst i
Unnaryds kyrka
söndagen den
22 oktober
kl 18.00
Kenneth
Benjaminsson
och

Unnaryds
kyrkokör

Välkommen till Seniordag och 60+

Söndagen den 10 september kl 17.00
gästas Unnaryds kyrka av

Ingmar Nordström och Viking Olsson
Två fantastiska musiker som framför skön
musik Ingmar är mest känd från tiden han hade
dansband, numera spelar han mest i kyrkor och
samlingslokaler.
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Även i år inbjuds du som är pensionär
tillsammans med respektive till en måltid
efter gudstjänsten. Vi börjar med att fira
en mässa i kyrkan och går därefter in till
församlingshemmet för att äta och umgås.
Detta sker i Unnaryd den 1 oktober kl 11
och i Långaryd den 15 oktober kl. 11.
I Femsjö blir det 60+ den 22 oktober kl 11
och här räcker det att ha fyllt 60 år.
Anmälan till exp. i Hyltebruk tel. 0345197 40. Senast en vecka innan vill vi ha
din anmälan och glöm inte att meddela ev.
specialkost.

Små öar i vardagen

Jag överdriver nog inte om jag säger att vi är många
som längtar efter en öde ö ibland. Eller? Ganska
många av oss har väl varit på en semesterresa för inte
så länge sedan, många har kanske till och med varit
på en ö, men fort – alldeles för fort – är vi tillbaka i
vår vardag. Framförallt när ”livet rullar på” behöver
vi våra öar. Själva ordet ”ö” tycker jag väcker många
fantasier hos de flesta av oss. Man vill lämna allt
bakom sig, segla fram i en båt till sin lilla ö. Det är
något märkvärdigt med öarna – de håller många grejer
och händelser på ett avstånd Det är förföriskt att ta
båten, lämna sin hamn och komma fram till en ny liten
värld, som öppnar nytt livsutrymme mitt i havet. Varje
ö är en egen värld.
Jag älskar Astrid Lindgrens berättelser om ön
Saltkråkan. Berättelserna väcker önskan till en
semester mitt i Sveriges vackra natur. Farbror Melker
och familjen hyr en liten stuga på den lilla ön utanför
Stockholm. Det regnar genom taket och spisen ryker,
så det är långt ifrån bra egentligen - men Melkers söner
och dotter trivs mycket bra på Saltkråkan. Dottern
Malin tittar ut på havet när dagen nämar sig sitt slut
och man känner hur mycket hon tycker om denna ö.
Hon använder 139:e psaltarpsalmens ord: ”Tog jag
morgonrodnadens vingar, gick jag till vila ytterst i

Sandra presenterar sig

Hej, jag är ny i pastoratet och från och med den15
september jobbar jag som komminister i Unnaryds och
Femsjö församlingar. Mitt namn är Sandra Schlegel,
jag är 45 år gammal och är född och uppvuxen i
Düsseldorf, en stor tysk stad som ligger bara några mil
ifrån gränsen till Holland. Tillsammans med min man,
våra två döttrar och två katter bor jag i Karaby/Ås,
Reftele. Här har vi bott i drygt 15 år. Tidigare jobbade
jag som högstadielärare i Reftele. När jag utbildade
mig till lärare på 90-talet började jag också läsa teologi.
2009 fortsatte jag mina teologiska studier eftersom
jag insåg att jag ville jobba med människor på ett
sådant sätt att de förstår att jag vill ”ha Gud och min
tro” med i mitt arbete. Sedan 2015 har jag jobbat

havet, skulle du nå mig även där och gripa mig med
din hand.”
Psaltarens ord och berättelsen handlar om längtan
efter en trygg värld, med vida horisonter, där allting
och alla kan hitta ett hem.
Sommarsemestern är också en ö, en gång om året
men inte mer. Mitt i vardagen är det också viktigt att
hitta öar, att dra sig tillbaka med en bra bok, gå en
promenad eller göra någonting för sin egen skull, bara
för att man mår bra av det.
Förresten – varje gudstjänst vill vara en sådan ö för var
och en av oss. Där kan vi ”stänga av”. Gudstjänster
ger oss möjlighet att fundera över våra liv och vad vi
behöver. Gudstjänster kan öppna våra ögon för livet
som händer både runtomkring oss och inom oss. De
bjuder in till ett möte med Gud och bjuder in till bön.
Naturligtvis kan man överallt prata med Gud och be
på många ställen – men varför inte ge våra kyrkor
möjligheten att vara sådana öar också.
Psaltarpsalmen 139 ger oss tilliten att Gud är överallt
och att Gud är nära oss hela tiden, oavsett var vi
befinner oss – så känn dig välkommen.
Med en vänlig sensommarhälsning
Sandra Schlegel
som komminister i
Bredaryds pastorat.
På min fritid umgås
jag med familjen
och kompisar, är
ute i trädgården
och skogen eller så
dansar jag Zumba
och ”heliga danser”.
Dessutom tycker jag
mycket om musik.
Jag ser fram emot
våra möten i alla olika sammanhang. Vi ses!
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Gudstjänster

Femsjö
församling

Datum
3 september
12 e trefaldighet – Sammanlyst
Friheten i Kristus

Färgaryds
församling
16.00 Gudstjänst,
Hyltebruks k:a, BB.

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

10 september
11.00 Familjeguds13 e trefaldighet – tjänst, Femsjö k:a,
MSW. Änglakkören.
Medmänniskan
Barnfamiljernas dag,
kyrklunch.

10.00 Mässa,
18.00 SinnesroHyltebruks k:a, BL. mässa, Långaryds
k:a, MSW.
Konfirmandinskrivning.

17 september
15.00 Mässa, Femsjö
14 e trefaldighet – k:a, SAN. Kyrkfika.
The Fiddlers.
Enheten i Kristus

16.00 Gudstjänst,
Hyltebruks k:a,BL.

24 september
15 e trefaldighet – Sammanlyst
Ett är nödvändigt

10.00 Mässa,
18.00 Mässa,
Hyltebruks k:a, BL. Landeryds k:a, BL.

1 oktober
Den helige
Mikaels dag –
Änglarna

16.00 Gudstjänst,
16.00 FamiljegudsFemsjö k:a, PP.
tjänst, Hyltebruks
Kyrkvandring, se s. 2. k:a, BL. Barnkörerna m fl.

8 oktober
Tacksägelsedagen Gemensam mässa i
– Lovsång
Unnaryd.

Gemensam mässa i
Unnaryd.

17.00 Musikgudstjänst, Unnaryds
k:a, BL. Ingmar
Nordström och Viking
Olsson, se s. 2.

11.00 Gudstjänst,
11.00 Mässa,
Långaryds k:a, MSW. Unnaryds k:a, SAN.
18.00 Musikgudstjänst, Unnaryds
k:a, SAN. Robert
Karlsson, klassisk
gitarr.

9.00 Pilgrimsmässa, 11.00 Gudstjänst,
Långaryds k:a, MSW. Unnaryds k:a, PB.
Pilgrimsvandring, se Seniordag, se s. 2.
s. 2.

Gemensam mässa i
Unnaryd.

10.00 Pastoratsmässa, Unnaryds
k:a. Pastoratets
körer, ideella och
anställda. Kyrkfika.

15 oktober
16.00 Gudstjänst,
18 e trefaldighet – Femsjö k:a, MSW.
Att lyssna i tro

16.00 Musikguds- 11.00 Mässa,
tjänst, Hyltebruks Långaryds k:a, MSW. Sammanlyst
k:a, BL. Hela kyrkan Seniordag, se s. 2.
sjunger, se s. 10.

22 oktober
11.00 Mässa,
19 e trefaldighet – Femsjö k:a, SAN.
Kyrkokören. 60+, se
Trons kraft
s. 2.

10.00 Gudstjänst,
Hyltebruks k:a,
kyrkvärdarna.

29 oktober
20 e trefaldighet – Sammanlyst
Att leva tillsammans

18.00 Taizémässa, 10.00 Gudstjänst,
Hyltebruks k:a, BL. Långaryds k:a, PB.
Kyrkfika.

15.00 Gudstjänst
för stora och små,
Landeryds k:a, MSW.
Musikalen Vill du
åka skidor ner för
sopberget? Kyrkfika.

Med reservation för ändringar och feltryck - se predikoturer och hemsidor!
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Unnaryds
församling
18.00 Mässa,
Jälluntofta k:a, BB.

18.00 Musikgudstjänst, Unnaryds
k:a, SAN. Vi minns
Elvis, se s. 2.

10.00 Mässa,
Unnaryds k:a, SAN.

Gudstjänster
Datum
4 november
Alla helgons dag
– Helgonen
5 november
Alla själars dag –
Vårt evighetshopp

Femsjö
församling
10.00 Mässa,
Femsjö k:a, SAN.
Kyrkokören.
16.00 Minnesgudstjänst, Femsjö
k:a, SAN. Lars
Ström, sång.

12 november
22 e trefaldighet – Sammanlyst
Frälsningen
19 november
Söndagen före
domssöndagen
– Vaksamhet och
väntan
26 november
Domssöndagen –
Kristi återkomst
3 december
1 söndagen i
advent – Ett
nådens år

Färgaryds
församling
Sammanlyst
16.00 Minnesgudstjänst, Färgaryds
k:a, BL. Vuxenkörerna.

10.00 Familjegudstjänst, Hyltebruks
k:a, BL. Barnkörerna.

Långaryds
Unnaryds
församling
församling
16.00 Sinnesro-mässa,
Landeryds k:a, MSW. Sammanlyst
16.00 Minnesgudstjänst, Landeryds k:a,
MSW. Kyrkokören.

18.00 Minnesgudstjänst, Unnaryds k:a,
SAN. Kyrkokören.

18.00 Minnesgudstjänst, Långaryds k:a,
MSW. Kyrkokören.
16.00 Musikgudstjänst, 10.00 Mässa,
Långaryds k:a, MSW. Unnaryds k:a, MSW.
Kenneth Benjaminsson, se
nedan och s. 13.

16.00 Gudstjänst, 18.00 Taizémässa, 10.00 Mässa,
Femsjö k:a, SAN. Hyltebruks k:a, BL. Långaryds k:a, MSW.
Kyrkfika.
Kyrkfika m.
föreläsning, se s. 2.
10.00 Mässa,
Femsjö k:a, SAN.

10.00 Mässa,
Hyltebruks k:a.

18.00 Mässa,
Landeryds k:a.

10.00 Gudstjänst,
Femsjö k:a, SAN.
Kyrkokören.

10.00 Gudstjänst,
10.00 Gudstjänst
Hyltebruks k:a, BL. för stora och små,
Vuxenkörerna.
Landeryds k:a, MSW.
Kyrkfika.

Sammanlyst

16.00 Familjegudstjänst, Unnaryds k:a,
SAN.
14.00 Gudstjänst,
Unnaryds k:a, SAN.

Förkortningar: BL - Bo Lindbladh, MSW - Mia Schulz Wigelsbo, SAN - Sandra Schlegel, PP - Pär Petersson, PB - Petter
Bäckman, BB - Björn Berggren, k:a - kyrka.

Församlingsfrukost
18 november kl 9.30 i Landeryds
församlingshem
Vi äter en god frukost och sedan kåserar
Elisabet Ingvarsson, som bl a målar
humoristiska kokort, om sitt liv.
Anmälan senast 14/11 till pastorsexpeditionen.

Kyrkskjuts

Om du behöver hjälp för att kunna komma till
kyrkan, så kan vi erbjuda kyrkskjuts. Ring till
diakon Anna-Karin Samuelsson tel. 0371–461 15,
senast två dagar innan gudstjänsten.
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Vilka av kyrkans
uppgifter vill ni stärka
och utveckla här i
Hyltebruks pastorat?
Hur vill ni göra detta?

De frågorna ställde vi till våra lokala
nomineringsgrupper - här följer
deras svar:
Alla Tiders Kyrka i Hyltebruks
pastorat
Alla Tiders Kyrka vill använda personal och ekonomiska
resurser mer effektivt. Det inledda arbetet att försälja
fastigheter som inte behövs skall fortsätta.
Vi vill prioritera de som är medlemmar i kyrkan.
Det måste betyda mer att vara medlem i kyrkan än
bara betala sin medlemsavgift. Det måste finnas ett
medlemsvärde.
Gudstjänsten skall vara centrum i församlingen. Det
är viktigt med gudstjänsttiderna så att de passar alla. Ju
fler som medverkar i gudstjänsten desto fler kommer
tror vi.
Samarbetet med skolorna är viktigt. Samarbetet måste
ske på skolans villkor
Kyrkbackens förskola slår vi vakt om. Förskolan måste
få full kostnadstäckning från kommunen för varje barn
Diakonin måste utvecklas till mer uppsökande
verksamhet. Alla kan inte komma på öppna
samlingar och hembesök är viktigt för våra
medlemmar. Tillskapande av hembesöksgrupper och
diakonigrupper förstärker diakonin.
Verksamhet bland barn och unga ser vi som en
självklarhet. I allt måste det vara tydligt att det är
kyrkans verksamhet det handlar om.
Musiken är en stor tillgång och här bedrivs en
mångskiftande verksamhet i vårt pastorat. Musiklivet
skall vara stort i de olika församlingarna i Hyltebruk
pastorat men det behöver inte se exakt lika ut. Låt
idéerna blomma ut!
Kandidater: Bo Gunnar Åkesson, Ingrid Ehde Larsson,
Thomas Larsson, Britt Johansson, Katarina Åkesson,
Margaretha Johansson, Susanne Magnusson, Carola
Håkansson, Bo Emanuelsson, Anna Britta Jigsved, Per
Johansson
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Arbetarepartiet Socialdemokraterna

Vi Socialdemokrater vill om vi får din röst i valet 17
september genomföra följande:
Avgiftsfri ungdomsverksamhet!
En öppen och välkomnande kyrka stänger ingen ute med
avgifter Särskilt viktigt är det att kyrkans verksamhet för barn
och unga erbjuds utan krav på att betala.
Stärka gudstjänstlivet.
Göra det lättillgängligt vid, dop, konfirmation, vigslar och
begravningar.
Församlingshemmen som används skall tas tillvara för
det lokala civilsamhället.
Kyrkan bärs upp och fram av en lång tradition som
skall vårdas. Men förnyelse behövs även i en ny tid.
Kyrkor och kyrkogårdar skall vårdas samt vara
tillgänglighetsanpassade!
Svenska kyrkogårdar och begravningsplatser besöks av nästan
alla svenskar. De är en del av kulturarvet, och skall vara
välkomnande till andakt, kontakt och sorgearbete även för den
funktionshindrade.
Den ideella musikverksamheten skall stimuleras!
Stärkt socialt arbete
Ett starkt socialt engagemang är en av svenska kyrkans
tydligaste kännetecken, att finnas och stå upp för sin nästa
avspeglas tydligast inom diakonin, kyrkans sociala arbete. I en
tid då klyftor ökar ställer det större krav på kyrkan.
Den sociala verksamheten till stöd för utsatta ska fortsätta och
utvecklas.
Utveckla arbetet till stöd för nyanlända och vara en tydlig röst
för medmänsklighet!
I vår kyrka är alla lika värda!
Stå upp mot rasism och religionsförtryck!
Vårda skapelsen, Svenska kyrkan skall vara en
föregångare vad gäller miljö och naturhänsyn på våra
fastigheter!
Skapa ett gott arbetsklimat och stärka det förebyggande
arbetsmiljöarbetet.
Våra arbetslokaler skall vara anpassade för dagens arbetsliv.
Ge personalen möjligheter att utvecklas, och vidareutbildas.
Kandidater: Ove Gustafsson, Silva Hafström, Krister
Mattsson, Kristina Johansson, Kent Wahlström, Iréne
Andersson, Ingemar Andersson, Matilda Wahlström,
Rikard Gustafsson, Camilla Gustafsson

Gemensam Framtid i Hyltebruks
pastorat

Vilka av kyrkans uppgifter, vill ni stärka och utveckla i
Hyltebruks pastorat?
Vi kommer att arbeta för, att Svenska Kyrkan skall vara
en folkkyrka med stor öppenhet och lokal förankring,
som frimodigt marknadsför sin verksamhet.
Vi kommer att arbeta för, att så många som möjligt
skall finna det angeläget att vara medlemmar i Svenska
kyrkan.
Vi kommer att arbeta för, att våra byggnader utnyttjas
mera och att driften görs mera kostnadseffektiv, främst
genom moderna och miljöanpassade energisystem.
Hur?
Att alla medarbetare – förtroendevalda och anställda
– ges en god arbetsmiljö med klara riktlinjer och
instruktioner för sitt arbete.
Ytterligare utveckling av diakoniarbetet och en satsning
på barn- och ungdomsverksamheten.
Fler temagudstjänster, flera musikaliska evenemang
och gudstjänster i samarbete med andra kyrkor och
med andra organisationer.
Kandidater: Maj Brodin Johansson, Sylvia Sjöö, Birgitta
Åkesson, Anders Bertilson, Rolf Kenneryd, Brigitta Boldt,
Mari-Louise Persson, Bruno Granat

Sverigedemokraterna

Vilka av kyrkans uppgifter vill ni stärka och utveckla i
Hyltebruks pastorat?
”Kyrkan skall fortsätta vara kyrka”
Bejaka rollen som kulturbärare.
De flesta svenskar vill hålla våra högtider i kyrkan
såsom skolavslutning, bröllop, julfirande samt dop och
många utav oss går till kyrkan när vi söker tröst och
trygghet.
Försvara moral, etik, familjen och goda ansvarsfulla
relationer.
Samverka mot hat och hot mot kristna asylsökande.
Religionsdialog med andra religioner, men utan att
Svenska kyrkan gör avkall på sin egenart, det kristna
budskapet eller missionsbefallningen.
Vårda och förvalta skog, fastigheter och kyrkogårdar
av kulturhistoriskt värde.
Hur vill ni göra detta?
Jag hoppas med min röst kunna göra skillnad och
påverka i dessa frågor.
Kandidater: Kerstin Alexén, Monica Grönroos
Fortsätter på nästa uppslag.
7

Fortsättning från föregående uppslag.

Levande kyrka i Hyltebruks pastorat

Vi i Levande kyrka i Hyltebruks pastorat vill arbeta
Kyrkan för alla vill synliggöra kyrkan genom att för att skapa goda mötesplatser för människorna i
verka för en levande kyrka, så att fler väljer att vara våra församlingar. Varje församling ska få möjlighet
att vidareutveckla sin verksamhet och det de är bra på.
medlemmar i kyrkan.
Församlingarna ska också ha möjlighet till samarbete
Vi sätter kyrkan i centrum med regelbundna när det gynnar verksamheten.
gudstjänster i våra församlingar.
Vi vill verka för:
Vi vill att gudstjänsterna ska vara varierade och Olika typer av gudstjänster.
för alla åldrar och bakgrunder. Musik-, familje-, Livaktigt barn- och ungdomsarbete.
och friluftsgudstjänster och även nya former av
En bred musikverksamhet med körer, solister och
gudstjänster är exempel på detta.
instrumentalister.
Vi vill öka samarbetet mellan församlingarna Ett internationellt engagemang grundat i lokala företeelser som
inom pastoratet för att stärka samhörigheten. missionsauktioner, basarer, babypaket, vänförsamlingsutbyte
Fler gemensamma gudstjänster inom pastoratet, m.m.
barn- och ungdomsarbete, musikverksamhet och
syföreningsverksamhet är bra exempel på detta. Vi Diakonalt arbete med såväl hembesök hos äldre, hjälp till
vill även jobba för ett gemensamt kyrkligt centra behövande, ett aktivt integrationsarbete och större samlingar,
i pastoratet istället för dagens tre. Detta för att öppna för alla.
stärka samhörigheten för både personalen och Möjlighet till undervisning och fördjupning i tro, både på bredd
och djup.
församlingsarbetet.
Vi vill utveckla och utöka diakoniverksamheten i Vi vill verka för att det fortsatt ska finnas tre kyrkliga
pastoratet. Kyrkan har en viktig uppgift att fylla för centra i pastoratet.
att möta de ökande behoven. Det är viktigt att varje Den lokala förankringen är viktig. Församlingsborna ska
människa behandlas med lika värde och känner sig kunna veta vem som är deras präst, diakon och musiker. De
inbjuden och inkluderad. Samtalsgrupper, språkcafeer, ideella medarbetarna är en viktig resurs i framtidens kyrka och
efterlevnadsgrupper och inte minst hembesök är måste tas väl omhand, precis som de anställda.
viktiga inslag i den verksamheten.
Kyrkan, dess verksamhet och medarbetare ska vara
Vi vill slå vakt om traditionen och ta tillvara på de en självklar del av närsamhället till exempel särskilt
kulturvärden som finns runt om i våra församlingar boende, kommunens krisgrupp, förskole- och
och föra det vidare in i framtiden. Vi vill att våra kyrkor skolbesök. Kyrkans uppdrag är att göra alla människor
till Jesu lärjungar. För att åstadkomma detta i vårt
hålls öppna för besök även utanför gudstjänsterna.
pastorat måste vi ha låga trösklar och ha en bred och
Kyrkan för alla är partipolitiskt obunden och står för inbjudande verksamhet.
allas lika värde i vårt pastorat.
Kandidater: Anna Roos, Bengt-Göran Kjeller, Karina
Kandidater: Ann-Sofie Wahlström, Maria Bertilsson, Linda Johansson, Rebecca Bäckman, Helen Skoogh, Anneli Good
Larsson, Kjell-Åke Källén, Kerstin Brodin, Lars Westergren Erlandsson, Emma Andersson, Per Dahlström, Annelie
Algerbo Carlsson, Björn Berggren, Jan-Erik Larsson, Anna
Kjeller, Ola Skoogh, Hans Andersson

Kyrkan för alla i Hyltebruks pastorat
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Kyrkovalet - så här går det till
Söndag den 17 september 2017 är det kyrkoval.
I kyrkovalet väljer du de personer som ska få
förtroendet att styra kyrkan de kommande fyra åren.
Det kan bland annat handla om hur gudstjänstlivet
ska se ut, om barnverksamhet i församlingarna,
musikverksamheten med sina körer, vad som ska ske
med kyrkorna och hur hög kyrkoavgiften ska vara.
Du väljer till kyrkofullmäktige i Hyltebruks pastorat,
till stiftsfullmäktige i Växjö stift och till kyrkomötet på
den nationella nivån.
För att kunna rösta i Kyrkovalet ska du vara medlem i
Svenska kyrkan och fylla 16 år senast på valdagen.
Du som är röstberättigad får ett röstkort där
uppgifter finns om vilken vallokal du ska rösta i och
vilka val du har rätt att rösta till. På röstkortet finns
också information om vilken röstningslokal du kan
förtidsrösta i.
Du kan förtidsrösta, på orter över hela landet, under
perioden 4-17 september.
Vilka kan jag rösta på i kyrkovalet?
De grupper som deltar i kyrkovalet kallas för
nomineringsgrupper. Det är sammanslutningar och
intressegrupper formade för att delta i kyrkovalet
Är det möjligt att personrösta?
Ja, på valsedeln kan du markera upp till tre personer
som du helst vill se valda.

Våra körer i pastoratet

Det är bevisat att det är hälsosamt att sjunga i kör. Jag
skall inte gå närmare in på det, det går att läsa mer om
det på nätet och i tidskrifter. För många körsångare
är körövningen veckans höjdpunkt. Man kan vara hur
sliten som helst när man kommer dit, men otroligt
glad och uppspelt när man åker hem.
Den sociala gemenskapen är jätteviktig, men också att
man tillsammans gör något med sin röst, det blir en
orkester av alla härliga stämmor. Att man någon gång
gör en körresa, gör ju inte saken sämre.
I vårt pastorat har vi väldigt många körer att erbjuda
för alla åldrar. Alltifrån traditionella kyrkokörer
till gospelkör, barnkörer, ungdomskör och en
eftermiddagskör. Det finns säkert någon kör som kan
passa dig. Kontakta någon av oss musiker, så berättar
vi mera. (Kontaktuppgifterna hittar du på sista sidan.)
Susanne
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Må bra-veckan 2017
Färgaryds församling den 10–15 oktober
Programmet är ännu inte klart, men detta vet vi:
Tisdag 10 oktober kl 19 Modevisning med
Klädhörnan och Olles dotter.
Torsdag 12 oktober kl 14 God Gemenskap.
Kl 18 Taizémässa i Hyltebruks kyrka. Stillhet,
tystnad, levande ljus.
Lördag 14 oktober Något för barnen.
Söndag 15 oktober kl 16 ”Hela kyrkan
sjunger i Hyltebruk” med Charlotte Polson,
saxofon, Jonas Andersson, solist, Susanne Hirell,
kyrkomusiker och Bo Lindbladh, präst
Håll utkik på vår hemsida för ytterligare
information

Taizé

Klostret Taizé ligger i Bourgogne i Frankrike. Under
Andra världskriget köpte Roger Schutz ett hus i
Taizé, nära gränsen mellan det ockuperade och det
fria Frankrike. Där tog han, tillsammans med sin
syster Geneviève, emot flyktingar – judar, kristna och
ateister levde enkelt och tillsammans. Men hösten
1942 blev de upptäckta och tvingades fly till Genève.
Där bodde Roger tillsammans med några andra män
tills de 1944 kunde återvända till Taizé för att ta hand
om föräldralösa barn och tyska krigsfångar. 1949
grundade Roger Schutz klostret och blev frère Roger
– broder Roger.

De enkla taizésångerna kom till som en del av detta
sökande. Sångerna är ofta byggda runt enstaka fraser
i Psaltaren eller evangelierna som upprepas gång på
gång.
Idag består kommuniteten i Taizé av ett hundratal
bröder från den katolska och de olika protestantiska
kyrkorna och från mer än 25 länder. Varje år besöks de
av tiotusentals ungdomar. Under vissa sommarveckor
kan mer än 5000 unga från 75 länder samtidigt komma
till Taizé för att sjunga, be och få tid att reflektera.

I vårt pastorat firar vi under året några taizémässor.
Där du kan sitta ned i lugn och ro. Be under tystnad,
På 1960-talet sökte sig många ungdomar till Taizé. Till tända ljus, sjunga de enkla, meditativa sångerna och
en början var bröderna avvaktande, men fick snart fira mässa.
ändra inställning. De fann nämligen att ungdomarna
var i desperat behov av att någon lyssnade på dem. I Hyltebruks kyrka firar vi tre taizémässor i höst:
Taizébröderna ville samla ungdomarna till bön i former torsdagen den 12 oktober, söndagen den 29 oktober
som inte verkade främmande eller gammalmodiga, utan och söndagen den 19 november. Alla tre börjar kl 18.
att för den sakens skull lämna den kristna traditionen.
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Öppna kyrkor i Allhelgonatid
Den 3 november serveras det fika i våra kyrkor/församlingshem.
Pausa en stund och kom in om du är på kyrkogården denna dag.
Vi har öppet 10–17 i Färgaryd, Landeryd, Långaryd och Unnaryd
10–16 i Femsjö, musikandakt 14.30
13–17 i Jälluntofta

Hösten…

Innebär också allhelgonahelg med minnesgudstjänster
i våra kyrkor. Dessa gudstjänster, där ljus tänds och
namn läses upp, för dem som avlidit sedan förra årets
allhelgonahelg samlar många besökare.
Minnesgudstjänsten är viktig som en del i den
sorgeprocess som alltid omger en förlust. Den är
också viktig som förmedlare av hopp och av ljuset
som lyser även i sorgens och saknadens mörker.
På alla våra sex kyrkogårdar lyser hoppets lågor i
höstmörkret.
Ibland kan det vara svårt att ”välja” gravskick –
kistgrav, minneslund eller askgravlund?
Platser för kistor och urnor finns på samtliga
kyrkogårdar, och alla, med undantag av Femsjö
kyrkogård erbjuder även minneslund.
kyrkogård, har utvecklats från minneslunden. Det är
Minneslunden har en kollektiv och anonym karaktär, ett gravskick av kollektiv karaktär utan gravrätt. Till
där askan grävs ner på en gemensam plats. Askans skillnad från minneslunden finns namnet på varje
plats i minneslunden markeras inte och enskilda gravsatt person, uppsatt på en sten i gravlunden. Denna
gravsmyckningar och planteringar förekommer inte. skylt med ingraverat namn bekostas av dödsboet.
Däremot finns det en gemensam plats för ljuständning Här finns även anvisad plats för utsmyckning och
och smyckning.
ljuständning.
Askgravlunden, som numera finns på Färgaryds
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Välkomna till våra grupper och samlingar
Grupper och samlingar i Hyltebruks Soppans vänner i Landeryd
församlingshem
Välkommen att äta soppa, bröd
God gemenskap

Följande torsdagar kl 14.00–16.00: 14 september,
12 oktober, 9 november, 7 december.

Våffelkaffe

Följande onsdagar kl 14.00–16.00: 16 augusti,
27 september, 25 oktober, 22 november, 20 december

Sopplunch med lunchmusik

Vi börjar med lunchmusik i kyrkan kl 11.30 och
sedan blir det (ca kl 12) sopplunch i församlingshemmet: 29 augusti, 3 oktober, 28 november

Samtalsgrupp

Följande måndagar kl 19.00–21.00: 11 september,
9 oktober, 13 november, 11 december

Bibelsamtalsgrupp

Följande torsdagar kl 14.00–16.00: 21 september,
19 oktober, 23 november, 14 december

Tjejträff

Följande onsdagar kl 19.00: 20 september,
18 oktober, 15 november samt torsdagen 14
december

Välkommen till sopplunch i Unnaryd!
Den 28 september slår vi upp dörrarna till
församlingshemmet och serverar soppa med bröd och
dessert. Kom och dela måltidsgemenskapen med nya
och gamla vänner! Vår diakon Anna-Karin delar också
med sig av några tänkvärda ord. Kl 12 är soppan klar
och kostnaden är 40 kr.

och efterrätt i
Landeryds församlingshem. Soppa serveras vid tre
tillfällen under hösten den 14 september, 19 oktober
och 23 november. Vi börjar klockan 12 och kostnaden
är 40 kr. Några tänkvärda ord utlovas också.

3xT – tjejer som träffas och trivs
Kvinnor i alla åldrar är välkomna till denna grupp.
Under höstens tre första träffar kommer vi att fokusera
på Jerusalem under olika tidsepokrar. Vi kommer att
fördjupa oss med bibeln som utgångspunkt, men även
med kreativa inslag. Det finns inget krav på att vara
med vid alla tre tillfällena utan varje gång är fristående.
Datum för dessa träffar är: 29 augusti, 26 september
och 31 oktober.
Den sista gången för terminen är den 28 november
och då har vi en adventsfest. Vi träffas i Landeryds
församlingshem och tiden är 19-21.

Församlingskårens olika arrangemang
under hösten
4 september kl 19 i Långaryds församlingshem –
församlingspedagog Magnus Signer från Växjö visar
bilder och berättar om sitt Öland.
2 oktober kl 19 i Landeryds församlingshem – Jens
Bøggild berättar om islam.
6 november kl 19 i Landeryds församlingshem –
Bärbel Rosenkrantz berättar om Trinidad och Tobago.

Decemberträffen blir i samband med skolans
luciakonsert. Vid träffarna serveras kvällsfika. Alla
Fler tillfällen att äta soppa blir det den 26 oktober och välkomna, även du som inte är medlem i kåren!
den 30 november.

Grupper för barn och unga...

...har vi förstås!
Information om grupperna delas ut i skolorna.
Om lappen inte kom med hem eller om det är något
mer du undrar över är du varmt välkommen att
kontakta Petter, Pia eller Mia!
(Kontaktuppgifterna hittar du på sista sidan.)
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Basar, mordgåta och
missionsauktioner

Välkommen med i våra syföreningar!

I syföreningarna är gemenskapen god, vi dryftar
olika frågor, genomför auktioner, packar babypaket,
Skördebasar...
...ordnar Landeryds syförening i Landeryds ordnar kyrkkaffe och mycket mer. Helt enkelt är
församlingshem lördagen den 21 oktober kl 14 – det syföreningarna en viktig del av församlingens liv.
Kom och var med du också!
blir fina alster, lotterier, fika och underhållning.
Landeryds kyrkliga syförening träffas i Landeryds
...bjuder Hyltebruks syförening in till lördagen den 11 församlingshem tredje tisdagen i månaden kl 19. För
november. Andakt i Hyltebruks kyrka kl 13 och därefter info. kontakta Aino Larsson, 0371-402 22.
auktion, lotterier och servering i församlingshemmet. Långaryds norra syförening träffas hemma hos
varandra andra onsdagen i månaden kl 19. För info.
Musik, mord och soppa...
...ordnar Långaryds syförening söndagen den 12 kontakta Katarina Åkesson, 0345-172 25.

Missionsauktion...

november. Musikgudstjänst i Långaryds kyrka kl
16.00 (se s. 5), sedan serveras soppa och ostkaka i
församlingshemmet. I samband med maten tävlar vi
om att lösa ”en mordgåta”. Det blir också dragning på
stora lotteriet.

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: 5
Missionsauktion...
september, 26 september, 17 oktober, 7 november, 10
...blir det även i Unnaryd lördagen den 18 november kl november, 5 december (Grötfest). För info. kontakta
14. Unnaryds syförening bjuder in till auktion, lotterier, Sylvia Sjöö, 070 396 95 75.
underhållning och gemenskap kring fikaborden.
Unnaryds kyrkliga syförening träffas vanligen
tredje onsdagen i månaden kl 14 i Unnaryds
församlingshem. För info. kontakta Kerstin
Tillsammans har vi kul och hjälper mindre lyckligt
Bolmblad, 0371-600 20.

lottade bröder och systrar världen över!

Integration
Integrationsarbetet i pastoratet med att stödja och
främja aktiviteter för asylsökande och nyanlända
fortsätter som tidigare med språk- och klädcaféer
i Unnaryd och Hyltebruk. Det som händer under
hösten är bland annat att vi i Hyltebruk, tillsammans
med Röda korset och Vuxenskolan, startar en kurs i
att lära sig cykla då det har funnits ett önskemål från
framförallt kvinnor att lära sig cykla. En ansökan för
ekonomiska medel för insatser och aktiviteter som
påskyndar etableringsprocessen och samtidigt gör
väntetiden, som uppstår då asylansökan prövas, mer
meningsfull, har blivit godkänd av Länsstyrelsen.
Insatserna är trädgårdsodling, matlagning, motion och
hälsa och är ett samarbete med Hylte Sport & Event,
Hylte kommun och Vuxenskolan. Trädgårdsodlingen
har påbörjats i Unnaryd bakom kyrkan och de övriga
aktiviteterna sker i Hyltebruk.

Även en ansökan om trädgårdsodling bakom
pastorsexpeditionen i Hyltebruk som vänder sig
till asylsökande, nyanlända och svenskar har blivit
godkänd av Leader Ledd Utveckling Hallands
styrelse men ska även godkännas av Jordbruksverket.
Trädgårdsodlingen är tänkt att starta i slutet av augusti.
Den 19 augusti genomfördes motionstävlingen
Lilla Klassikern i samband med Hylte kommuns
Sommarfest. Ett projektsamarbete med Hylte kommun
om volontär/ flyktingguide/språkvänverksamhet
startas upp till hösten i syfte att bygga broar mellan
nyanlända och svenskfödda, samt att träna svenska
språket och lära känna det svenska samhället.
Ingemar Lund, integrationssamordnare
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Reformationsjubileum

Bordssamtal
Vi fortsätter våra bordssamtal om Martin Luther under Jens fasta ledning.
Första träffen blir 18 september kl 18.30 i Långaryds församlingshem. Vi
startar med kvällsfika. Vid träffen bestämmer vi tillsammans datum för de
andra tillfällena. Välkomna!
Tesspikning
Den 31 oktober 1517 spikade Luther upp sina teser. På dagen 500 år senare är vi några präster och andra kyrkoarbetare som tänker spika upp våra
teser på Långaryds kyrkport kl 15.00, för att högtidlighålla denna dag då
reformationen tog sina första steg. Efteråt bjuder vi in till samtal och gott
fika.
Vi hoppas du vill vara med oss, så vi ses väl kl 15? Välkommen!

Husförhör

Bokcirkel

Vi kommer så klart att ha husförhör även denna
höst i vårt pastorat, men dessa var inte bokade
när Senapskornet gick i tryck. Håll därför utkik i
predikoturer, annonser, affischer och på nätet för plats
och datum för just din rote!

Hösten känns som en bra tid att träffas, prata om en
bra bok och dricka lite varmt. Därför bjuder vi, Mia
och Anna-Karin, in till bokcirkel! Vi träffas 18.30
i Landeryds församlingshem den 23 augusti för att
bestämma bok, upplägg och datum. Vi har några
förslag på böcker, men vill att du också tar med dina
förslag.

Välkomna

Retreatdag den 23 september
Alla behöver vi pausa ibland. Vi behöver dra oss
undan för att ladda om och hitta ny kraft. Detta kan
man göra under en retreat.
I tystnad kommer vi samman för att ladda våra batterier, för
att söka Gud och känna gemenskap med varandra utan att
tala med varandra. En dag där man får ”bara vara”.
Både den som provat retreat tidigare och den som är
nyfiken på vad det innebär kan vara med denna dag.
Vi håller till i Landeryds församlingshem, kyrka och
omgivning. Kl 9 börjar dagen och avslutas kl 17.
Kostnad för hela dagen inklusive lunch och fika är 50
kr. Ledare: Karina Johansson (husmor på Wettershus
retreatgård) och Anna-Karin Samuelsson (diakon).
Anmälan sker till expeditionen i Hyltebruk tel. 0345197 40. Senast den 19/9 vill vi ha din anmälan,
meddela även ev. specialkost. Varmt Välkommen!
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Korsord i Senapskornet!
Nu har Senapskornet blivit med korsord.
Lös det och skicka in det senast 31 oktober till:
Hyltebruks pastorat
Box 4
314 21 Hyltebruk
Så har du chans att vinna ett fint pris!

15

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: 070 273 53 47
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
Pär Petersson................................................................0345–197 44
e-post: par.petersson@svenskakyrkan.se
integrationssamordnare
Ingemar Lund................................................telefon: 0345–197 52
e-post: ingemar.lund@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

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 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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