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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-september 2019

HYLTEBRUKS PASTORAT
RUM FÖR HELA LIVET!
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BETRAKTELSE
Visst kan man på våren förundras över hur träden slår ut i grönska, år efter år.
Och blommorna som en efter en kommer upp ur marken. Till slut har hela
skapelsen bytt klädnad från grått till grönt. Och mitt i allt detta får vi vara och
njuta. Nu är vi där – mitt i allt det gröna och förhoppningsvis
hinner vi att njuta!
En man som levde nära naturen var Franciskus av Assisi. Han levde som munk i
Italien på 1100 – 1200-talet. Och hans levnadssätt gick ut på att han inte skulle
ha några ägodelar och inget fast hem. Hans kärlek var stor till djur, natur och
människor. Och det sägs bland annat att han predikade och välsignade fåglarna.
Det sägs också att när han skulle sända ut sina ”lärjungar” att predika sa han:
”Gå nu ut och sprid evangelium, och om det är nödvändigt – använd ord.”
Naturen talar sitt eget språk och sprider evangelium utan ord. Guds skapelse
sprider glädjebudskapet om Guds storhet på ett alldeles särskilt sätt. Och vi får
vara en del av denna storhet.
Gud har gett oss uppgiften att värna om naturen och vår miljö.
Vi får ta vårt ansvar genom att agera för att rädda vår miljö. Du och jag kan göra
bra val i våra liv för en bättre miljö. Franciskus får vara vår förebild. Genom att
agera medvetet blir Franciskus ord verklighet. Och Guds skapelse kan få fortsätta
att leva och förundra oss varje år, om och om igen.
”Tack gode Gud för moder Jord
Än bär hon oss och vad vi gjort
Hon bringar träd och frukter fram
Och blomstersmyckar alla land
Tack för alla dina under”
(Sv.ps 23 text: Franciskus av Assisi)
Anna-Karin Samuelsson

Franciskus av Assisi

SOMMARMUSIK I HYLTEBRUKS PASTORAT
Varje söndag kl. 18:00 under juni – september
9 juni Femsjö kyrka

30 juni Unnaryds kyrka

med Stefan Wikren och
Cecilia Sandgren piano,
orgel, sång och flöjt.
Kyrkfika.

Lokala musiker och sångare, som spelar bl a banjo, mandolin,
fiol, kontrabas, gitarr. Tulda Nielsen, Wendela Löfquist,
Izabelle Noren, Kristoffer Kabell, Julia Kabell, Jonathan Kabell,
Tomas Larsson, Andrea Wittmar, Timothy Ohldin, Teneal
Solinas, Johannes Kabell, Carl Hansson, Marika Wittmar

”Gränslöst”

16 juni Jälluntofta kyrka

”Kroksjöns Musikkollektiv”

”Nu är det härligt att leva”

7 juli Långaryds kyrka

23 juni Långaryds kyrka

Syskonen Rosén och Emma Svensson.
Nilla – fiol, Hugo – gitarr, Mimmi – fiol och
Emma Svensson – saxofon.

Renate Stralhofer – harpa, Ronnie Sjökvist – violin,
Anders Sjökvist – cello.

”Kärleken till livet”

Irene Jönsson – sång, Anders Sjökvist – cello.
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”Visa, schlager, menuett – blandat program
med en Kråkerydskvartett!”

SOMMARMUSIK I HYLTEBRUKS PASTORAT
Varje söndag kl. 18:00 under juni – september
14 juli Femsjö kyrka

11 augusti Jälluntofta kyrka

21 juli Landeryds kyrka

Ett kärt återbesök av ”Jazzcatsen” till Landeryds kyrka.
Traditionell New Orleans jazz kommer förgylla kvällen.

Samuel Edvardsson (gitarr) och Rasmus Ringberg (sång)
träffades på den Kungliga musikhögskolan. De bjuder på
våra älskade sånger ur den svenska kyrkorepertoaren, svenska
romanser och visor tillsammans med klassiskt gitarr.
Rasmus har utbildat sig i London, Paris och Operahögskolan
i Stockholm.

28 juli Färgaryds kyrka

18 augusti Färgaryds kyrka

Riksspelmannen Gusten Brodin och Sören Bjärnborg, fiol,
Vidar Brodin, Anna Palmqvist. Kyrkfika

Charlotte Polson och Halmstadgruppen Woodmans framför
tillsammans med Glory Gospel klassiska och välkända rocklåtar
från 50- och 60-talet. Vi får njuta och rocka loss till de största
hitlåtarna av bl a Elvis Presley, Chuck Berry och The Beatles.

”Mellan himmel och jord”

”Oldtimers” är ett litet storband med hemvist i Halmstad.
Bandet har funnits i 5 år. Ett litet storband innebär hos oss nio
musiker, vilket kan jämföras med ett standardstorband, som har
runt 17 medverkande. På grund av vår lite udda besättning, så
skriver tre av våra musiker alla våra musikarrangemang, vilket är
en stor tillgång.

Välkommen till en spännande och medryckande kväll där sång,
musik och funderingar kring musikens och artisternas sökande
och koppling till tro och kyrka vävs samman till en minnesvärd
nostalgitripp i sommarkvällen.
Modesty Sofronenkoff, sång och bas; Thomas Klint, gitarr;
Carl Persson, slagverk; Charlotte Polson, alt- och tenorsaxofon;
Glory Gospel – kyrkokör; Susanne Hirell, piano och körledning.

4 augusti Femsjö kyrka
”Från Vivaldi till Beethoven”

Sonater för mandolin och cembalo av Vivaldi, Scarlatti och
Beethoven. Cembalist Maxine Rizzotto från Venedig, Italien
och Lars Forslund, mandolin.
Kyrkfika

Vår besättning är två mässingsblåsare: Eva Aronsson som spelar
trumpet och flygelhorn, Ulrika Pahlett som trakterar trumpet,
flygelhorn och valthorn och dessutom sjunger; fyra träblåsare:
Sven-Bertil Rosenberg altsax och sopransax; Anders Bonthron
altsax och tenorsax; Sigge Ohlsson tenorsax, klarinett och sång,
Matt Hinchcliff barytonsax. Våra kompmusiker är Jörgen Due
Nielsen piano, Rune Carlsson elbas och Per Tholin slagverk.
Deras repertoar är jazz-och populärmusik från 1940-talet och
framåt, som passar både för lyssnande och till dans.

1 september Femsjö kyrka

The Fiddlers under ledning av Jörgen Andersson

22 september Hyltebruks kyrka
kl. 16:00

Hela kyrkan sjunger Elvis med Charlotte Polson,
Jonas Andersson, Körerna Glory gospel, Cantabile och
komp.band.

3

REPORTAGE
Körresa till Göteborg
Vuxenkörerna i Färgaryds församling gjorde en lördag i april
en körresa till Göteborg för att se musikalen Ringaren i NotreDame. Dagen började mulet med regn ända till Göteborg, men
sedan sprack det upp och Göteborg visade upp sig från sin bästa
sida. Under en rundvandring fick vi följa med och se delar av
operan, under ledning av en fantastisk och humoristisk guide.
Handlingen är från 1500-talets Paris och i katedralen NotreDame. Quasimodo, klockaren med puckelryggen är inspärrad
i klocktornet av sin förmyndare, ärkediakonen Dom Claude
Frollo. Quasimodo drömmer om att se världen och han ser på
avstånd när Paris firar Narrarnas fest. Han lyckas rymma men
istället för att delta i festligheterna, så blir hånad och bespottad
av alla, utom av den romerska flickan Esmeralda.
Quasimodo är inte den enda som drabbas av henne, den stilige
kapten Phoebus och Claude Frollo bir lika betagna.

Samtidigt smider Frollo planer på att utrota alla romer i staden.
Det är upp till Quasimodo att rädda dem alla.
En musikal och handling som inte lämnade någon oberörd. Så
högaktuell än i dag med fördomar, klassamhälle, hierarkier och
maktmissbruk.
Susanne Hirell.

besöka Sachenhausen Oranienburg, ett litet läger utanför Berlin,
där många judar, romer och norrmän m.fl. tvingades ”leva”
under fruktansvärda förhållanden och många avrättades eller
dog svältdöden. Att få höra om allt detta och se med sina egna
ögon är en omskakade upplevelse som sätter sina spår. Vi har
även blivit guide runt om i Berlin, vandrat omkring på egen
hand och besökt 3 kyrkor. Det var en givande och rolig resa, och
på förmiddagen den 15 april återvände vi hem, nöjda och trötta.
Det som i skrivande stund ligger framför oss är konfirmationsgudstjänsterna och att förbereda dessa.

Konfirmandresa till Berlin
I år har vi glädjen att ha många konfirmander, 45 st, i vårt
pastorat och torsdagen den 11 april åkte Petter, Pär och Maria
till Berlin med dem och några föräldrar. Huvudmålet var att

Kyrkan som en
naturlig del i samhället
Det är glädjande att kyrkan ses som en naturlig del av samhället i våra trakter och att vi kan samverka med andra föreningar
och får vara med på ett hörn vid många av de arrangemang som
genomförs i våra bygder, som torgdagarna i Unnaryd där kyrkan
erbjuder andakt och fika eller sinnesromässan i Hyltebruk.
I år är det marknad i Långaryd 25 augusti och då flyttar vi ut ur
kyrkan och firar gudstjänst på marknadsplatsen. Eftersom det är
en gammaldags marknad kommer vi i år försöka att delvis återskapa det i gudstjänsten. Kyrkan kommer även att ha ett stånd
där vi har information om vår verksamhet, visar babypaket samt
säljer konsthantverk från vår vänförsamling i San Salvador. Två
helger senare, 8 september tar vi lokstallarna i anspråk för att
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Den 1 september har vi konfirmationsinskrivning och hoppas på
att ta emot ytterligare ett härligt, nyfiket och glatt gäng ungdomar. Vi kommer sända ut inbjudan till samtliga kyrkotillhöriga
och är det någon som är intresserad som inte har fått inbjudan
är det bara att höra av sig till någon av oss konfirmationsledare.

fira gudstjänst där. Det är en speciell och härlig känsla att få hör
vaktmästaren ringa in till gudstjänst genom att med en hammare slå på ett ånglok och att höra tågen komma och gå samtidigt
som vi får lovsjunga Gud! Så varmt välkommen att möta kyrkan
även på andra platser!

AKTIVITETER I SOMMAR
Öppet församlingshem

Barngrupper i Unnaryds församling

Hyltebruks församlingshem
Varje onsdag kl.14-16 från 19/6-7/8 är
det öppet församlingshem i Hyltebruk.
Kaffeservering och samvaro med enklare
underhållning.

Stor och liten,
börjar torsdagen den 29 augusti
kl. 9:30-11:30 (ojämna veckor)

Gruppstarter
Våffelkaffe i församlingshemmet i Hyltebruk
21 augusti kl 14-16

Torsdagsklubben,
börjar torsdagen den 29 augusti kl. 14-16:30 (ojämna veckor)
Mellankören, börjar torsdagen den 29 augusti kl. 16-16.45
Lilla kören börjar 4 september kl. 16:30

Tjejträffen i Hyltebruk
onsdagen den 28 augusti kl.19-21

Barngrupper i
Långaryds församlingshem

Lättlunch i församlingshemmet i Hyltebruk
tisdagen den 3 september kl.12

Barnkör och Tisdagsklubben,
börjar tisdagen den 27 augusti kl. 17

Lunchmusik i Hyltebruks kyrka den 3 september kl.11:30

Juniorer börjar tisdagen den 27 augusti kl. 14:20

3 x T – tjejer som träffas och trivs
Den 27 augusti startar 3 x T igen. Vi träffas i
Landeryds församlingshem kl.19-21.
Programmet för kvällen är ”mat och prat”.
Vi bjuder på kvällsmat och diskuterar kring ett
spännande ämne.
Ledare: Mia Schulz-Wigelsbo och
Anna-Karin Samuelsson
Alla tjejer/kvinnor i olika åldrar är välkomna!

Kyrkvandring Femsjö 1/9
Söndag 1 september kl.16 samlas vi vid anslagstavlan utanför
kyrkan. Vi vandrar en slinga på 3-4 km i närheten av kyrkbyn.
Tillbaka vid kyrkan fikar vi och avslutar med musikgudstjänst
kl.18.

Samtalsgruppen ”Vad är då en människa?”
Hyltebruks församlingshem
måndagen den 26 augusti kl.18-20
Bibelsamtal i Hyltebruks församlingshem
torsdagen den 5 september kl. 14-16
Välkommen att vara med i våra körer och
barn-ungdomsgrupper i Färgaryds församling!
Vi träffas i Hyltebruks församlingshem.
Cantabilekören
börjar tisdagen den 27 augusti kl. 18-19:30
Glory Gospel
börjar torsdagen den 29 augusti kl. 18-19:30
Tillsammanskören
börjar torsdagen den 5 september kl. 16:30-17:30
(jämna veckor)
Andantekören (åk 1-3) tillsammans med
Himlaskoj börjar onsdagen 28 augusti kl.14-17
Juniorerna (åk 4-6) börjar måndagen den
26 augusti kl.14-17.

KOM MED!
Kom med i redaktionsgruppen!

Vi söker särskilt dig 25-60 år.
Allt du behöver bidra med dig själv.
Vi ses en stund och bollar idéer inför varje nr.
Du deltar när det passar dig.
Kontakta Lotta Nykvist tel 0345-197 40 eller
e-post: ann-charlotte.nykvist@svenskakyrkan.se
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GUDSTJÄNSTER

Datum

Femsjö
kyrka

Hyltebruks
kyrka

Landeryd/
Långaryds kyrka

Unnaryds
kyrka

9 juni
Pingstdagen

18:00 Musik i
sommarkväll, kyrkfika

14:00 Mässa

10:00 Gudstjänst
i Långaryds k:a
Kyrkokören, kyrkfika

10:00 Mässa,
kyrkokören, kyrkfika

10 juni
Annandag pingst

18:30 Lovsångsmässa i
Landeryds k:a.

16 juni
Heliga trefaldighets
dag

Sammanlyst

10.00 Mässa

18:00 Mässa i
Landeryds k:a

18:00 Musik i
sommarkväll
Jälluntofta k:a

22 juni
Midsommardagen

Sammanlyst

Sammanlyst

10:00 Gudstjänst,
Nissaryds skans,
kyrkfika

15:00 Gudstjänst,
Hembygdsparken
Unnaryd, Kören
Prostens barnbarn

23 juni
Johannes döparens
dag

11:00
Musikgudstjänst
Jan Bengtsson, dragspel

16:00 Mässa

18:00 Musik i
sommarkväll
Långaryds k:a

Sammanlyst

30 juni
2 e trefaldighet

Sammanlyst

11:00 Konfirmation,
mässa, Färgaryds kyrka

15:00 Friluftsgudstjänst
Birgitta o Hans Evaldsson Landeryd, medtag
stol och kaffekorg

18:00 Musik i
sommarkväll

7 juli
3 e trefaldighet

10:00 Mässa

Sammanlyst

18:00 Musik i
sommarkväll Långaryds
k:a

15:00
Friluftsgudstjänst,
Brunnsbacka kvarn

14 juli
4 e trefaldighet

18:00 Musik i
sommarkväll, kyrkfika

10:00 Mässa

15:00 Gudstjänst i
Yttersjöholm, kyrkfika

10:00 Mässa

21 juli
Apostladagen

10:00 Mässa

14:00
Friluftsgudstjänst,
Färgaryd Sockenstugan

18:00 Musik i
sommarkväll
Landeryds kyrka

Sammanlyst

28 juli
6 e trefaldighet

sammanlyst

18:00 Musik i
sommarkväll
Färgaryds kyrka

10:00 Mässa i
Landeryds k:a,
kyrkfika

10:00 Mässa

4 augusti
Kristi förkl.dag

18:00 Musik i
sommarkväll, kyrkfika.

10:00 Mässa

14:00 Friluftsgudstjänst 10:00 Gudstjänst
Jansbergs hembygdspark,
Emma Svensson saxofon,
kyrkkaffe
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Femsjö
kyrka

Hyltebruks
kyrka

11 augusti
8 e trefaldighet

10:00 Gudstjänst

14:00 Friluftsgudstjänst 10:00 Mässa i Långaryds
Lindekullen
k:a

18:00 Musik i
sommarkväll
Jälluntofta kyrka

18 augusti
9 e trefaldighet

10:00 Mässa

18:00 Musik i
sommarkväll
Färgaryds kyrka

15:00
Friluftsgudstjänst
Landeryd, Bodil o Roger
Lindroth, medtag stol
och kaffekorg

Sammanlyst

25 augusti
10 e trefaldighet

Sammanlyst

10:00 Mässa

10:00 Friluftsgudstjänst
Långaryds marknad

18:00 Musik i
sommarkväll

1 september
11 e trefaldighet

18:00
Musikgudstjänst
Kyrkfika innan
gudstjänsten

10:00 Gudstjänst

18:00 Sinnesromässa i
Landeryds k:a

10:00 Mässa

8 september
12 e trefaldigeh

10:00 Mässa

16:00 Gudstjänst

10:00 Gudstjänst
Tågdagarna Landeryd,
Lokstallarna

Sammanlyst

15 september
13 e trefaldighet

Sammanlyst

10:00 Mässa

18:00 Gudstjänst
Långaryd

10:00 Familjegudstjänst

22 september
14 e trefaldighet

10:00
Familjegudstjänst
Barnfamiljernas dag
Änglakören

16:00 Hela kyrkan
sjunger Elvis, Charlotte
Poison, körer mfl

10:00 Mässa Landeryd,
kyrkfika

18:00 Gudstjänst
Jälluntofta kyrka

29 september
Den helige Mikales
dag

16:00 Mässa

10:00 Familjegudstjänst 14:00 Mässa Långaryd

10:00 Mässa

6 oktober
16 e trefaldighet

10:00
Gudstjänst 60+
kyrkokören

16:00
Musikgudstjänst

Sammanlyst

Datum

Landeryds/
Långaryds kyrka

10:00 Gudstjänst
Landeryd

Unnaryds
kyrka

Med reservation för ändringar och feltryck - se predikoturer och hemsidor!

Det går bra att swisha söndagens kollekt.
Femsjö församling:
123 339 85 83
Färgaryds församling: 123 223 23 04
Långaryds församling: 123 024 48 97
Unnaryds församling: 123 545 72 62

Övrig verksamhet t ex: sopplunch mm
swishar man på Hyltebruks pastorats nr:
123 024 48 71. Skriv i meddelande vad
det gäller: ex sopplunch 23/3.
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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

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
Koakb Al-Masuodi............................................ 0345-197 57
e-post:koakb.al.mosuodi@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 Sääf............................................. 0371-601 42
e-post: camilla.ruud@svenskakyrkan.se

HYLTEBRUKS PASTORAT

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, tel. 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 0345-197 54
Hyltebruks församlingshem, tel 0345-197 56
Landeryds församlingshem, tel 0371-401 50

RUM FÖR HELA LIVET!

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.

Tryck: Hylte Tryck AB

Präster

