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-september 2020

Vår hemsida: svenskakyrkan.se/hyltebruk
Följ oss på facebook: facebook.com/hyltebruk
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Inför sommaren får vi be med
Ulf Nilssons ord;
Fader. tack för att jag får leva med alla skapade varelser på
din jord. Låt mig älska livet med maskrosens envishet! Låt
mig vara nyttig för allt växande såsom humlan! Låt mig sjunga
kärlekens lov med koltrastens glädje!
Efter en vår som ingen av oss tidigare har upplevt ser
vi fram emot sommaren. I skrivande stund, i veckan
före påsk, vet jag ingenting om hur sommaren kommer
att bli för någon av oss.
Kommer sommaren 2020 bestå av restriktioner, av
begränsningar för vårt liv, vår rörelsefrihet? Vad vi
vet är att det blir sommar även detta år, att naturen
kommer att slå ut som vanligt. Flyttfåglarna har
kommit tillbaka och häckar i buskar och på ängar.
Vi får höra fågelungarnas pip och se de ivriga
föräldrarna fara omkring för att hitta föda för sina
små. Blommorna grönskar och sätter frukt. Vi ser hur
våra bärbuskar och fruktträd fylls av kart som mognar,
för att bli ljuvliga bär och frukter, att skörda mot slutet

av sommaren och när hösten kommer. Människor
gläds över sommar och bad och vi hoppas att våra
badplatser får fyllas av människor som får njuta av sol
och värme.
Sommaren är en tid av rekreation och vila, av påfyllnad
både till kropp och själ, även om vi denna sommar
kanske får njuta på hemmaplan, eftersom allting inte är
sådant som vi är vana vid. Trots allt får vi tacka för den
underbara skapelse som vi får leva i. Vi kanske också
kan se och tacka för törnen ibland allt det vackra, och
kanske ändå älska livet med maskrosens envishet.
Vi får denna sommar se på allt det ljuvliga som
skapelsen bjuder på, på ett nytt sätt och besjunga
sommaren med koltrastens glädje, glädjen över att
vi får leva i denna vackra skapelse, i glädje över de
människor som vi ännu får leva tillsammans med och
får ta emot kärlek ifrån.
En välsignad sommar vill jag önska alla pastoratsbor
Björn Berggren, vikarierande komminister

Vår nye kyrkoherde Gunnar presenterar sig
Jag heter Gunnar Åkesson
(men är inte alls släkt med
Bo-Gunnar Åkesson). Jag är
född och uppvuxen i
Kalmar, där jag tillbringade
mina första 19 år.
Efter studier i Lund och
prästvigning i Växjö, har jag
ändå till stor del arbetat i
Lunds stift, främst i Ängelholm och Helsingborg men
senaste fyra åren i Blekinge.
Jag är gift med Carola och har två utflugna barn. Som
präst har jag, förutom att vara i församling, varit skolpräst på gymnasiet, sjukhuspräst och häktespräst. En
del av min tjänst har jag under alla år också varit jourhavande präst på 112 och varit stiftssamordnare för det
arbetet. Man kan säga att jag hela tiden haft ”ett ben” i
kyrkan och ”ett ben” i det omliggande samhället något
som säkert präglar mitt sätt att vara.

Jag har många intressen som spretar åt lite olika håll:
Fotboll och ishockey, musik, ”klinkar” själv lite piano,
har flera synthesizers och sjunger gärna i kör. Historia,
arkeologi och språk är andra områden som intresserar
mig.
Kyrkoherde har jag inte varit tidigare och jag närmar
mig uppgiften med stor ödmjukhet, väl medveten om
det ansvar detta innebär. Samtidigt känns det som om
jag kommer till ett gott sammanhang där intresset och
engagemanget för både kyrka och samhälle verkar stort
och det är en bra utgångspunkt. Att fortsätta verka för
en god utveckling och försöka ta vara på de möjligheter och resurser som finns för att vi tillsammans ska
utvecklas vidare och sprida det kristna hoppet, ser jag
som min främsta uppgift.
Blott i det öppna har du en möjlighet.
Låser du om dig kvävs och förtvinar du. Ut i det fria skall du
med Herren gå. Kraften
fullkomnas mitt i din svaghet då
Sv.Ps. 90:1

Vävstugan i Unnaryd har ett pågående projekt med att väva babyfiltar.
Dessa skänker vi sedan till Svenska Kyrkan, där de packas till fina babypaket. Vill du vara med och väva
en babyfilt så är du välkommen till vår vävstuga som finns på Norra vägen 10 i Unnaryd.
Vi tar också gärna emot garn till att väva filtar med. Kvalitén som vi använder är vanligt stickgarn i akryl.
Låter det intressant, kontakta Birgitta Åkesson, mobil, 070 6704858 eller mail birgittaakesson@telia.com
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TACK BO!
Jag vill med dessa rader tacka dig för det
arbete du lagt ner i vårt Pastorat under din
tid som kyrkoherde här.
Tack för alla möten, alla gudstjänster och allt
arbete du lagt ner på oss församlingsbor.
Du har alltid betonat vikten av att vi firar
gudstjänst tillsammans och hur viktigt det
är att kyrkan känns som ett ”hem” för våra
församlingsbor.
Jag har haft förtroende som kyrkvärd och nu
senaste året som ordförande för kyrkorådet
att arbeta tillsammans med dig, och det har
skapat många fina tillfällen till gemenskap
och samtal.
Nu när du lämnar ditt arbete hos oss för att
njuta av ”pensionärslivet” vill jag önska dig
med en önskan som alltid Fader Thomas gav
oss i familjen vid olika tillfällen;
HÄLSA, GLÄDJE, FÖRTRÖSTAN och
GUDS RIKA VÄLSIGNELSE.

Snart en askgravplats på Unnaryds kyrkogård
I slutet på augusti är planen att det ska anläggas en askgravplats på
Unnaryds kyrkogård. Det har blivit allt mer vanligt på kyrkogårdar i
Sverige med askgravplats och askgravlundar eftersom man gärna vill
ha en gravplats att gå till men har inte alltid tiden att sköta.
Då alla som har en gravplats med gravrabatt vet att det kan vara
mycket jobb med att sköta eller om anhöriga bor på annan ort.
Skillnaden från minneslunden är att det kommer vara en
gravplats med gravrätt och det kommer sättas upp en namnskylt
om så önskas, till skillnad från minneslunden där det ska vara
anonymt. Det är kyrkogårdsförvaltningen som står för skötsel
av anläggningen men som anhörig får man gärna smycka med
snittblommor och ljus på anvisade platser.
Planen är att det kommer anläggas ett stenrös liknande bilden från
Värnamos kyrkogård på nya delen på Unnaryds kyrkogård, bakom
bårhuset där det är grönområde idag. Det kommer sättas en häck
för att rama in platsen och för att skapa rumskänsla.

Ingrid Ehde-Larsson
Ordförande Kyrkorådet Hyltebruks Pastorat
God gemenskap startar den 10
september kl. 14-16 i Hyltebruks kyrka

Bild tagen från askgravplatsen
på Värnamos kyrkogård

Ritning askgravplats Unnaryds kyrkogård
Oliva Roman,
Hyltebruks pastorat

AKTIVITETER I SOMMAR

GRUPPSTARTER

Gå på drakjakt och finn skatten
Långaryds och Landeryds kyrkor är öppna dagtid och den
här sommaren kan du gå på jakt efter en drake som gömt
sig i kyrkan och få något ur drakens skatt! Ta med dig en
vuxen och börja leta!
Pilgrimsvandring i Jälluntofta
Den 14 juni pilgrimsvandrar vi i Jälluntofta. Vi börjar med
en enkel mässa i kyrkan kl. 9:00 och börjar därefter vår
vandring. Vi går ca 8 km och beräknar vara tillbaka vid
lunchtid. Medtag bra skor och kläder efter väder samt fika.
Pilgrimsvandring den 13 september
Vi fortsätter att pilgrimsvandra, som alltid är alla välkomna
oavsett var man bor. Denna gång vandrar vi utifrån
herdetemat. Medtag som vanligt bra skor och kläder efter
väder och fika. Vi utgår från Landeryds kyrka där vi startar
med mässa kl.9:00.
Vi avslutar vid kyrkan efter en vandring på ca 8 km över
bl.a. Tovhult och Applaryd.

Barn- och ungdomsverksamheten samt barnkören
i Hylte Pastorat startar v. 36 och v.37

Vi vill även i fortsättningen uppmana till förbön för
pastoratets konfirmander och deras familjer. Under läsåret
19/20 har vi haft glädjen att få vandra med 50 underbara
ungdomar! Inför hösten bjuder vi in er som ska börja 8:an.
Om du inte fått något brev i slutet av sommaren kan du
kontakta Mia, Pär eller Johan

Körverksamheten i Hyltebruks startar v. 36, vi träffas i
Hyltebruks kyrka.
Cantbilekören övar på tisdagar kl. 18-19:30
Glory Gospel övar på torsdagar kl. 18-19:30
Körgruppen (fd. Tillsammanskören) övar på
torsdagar jämna veckor kl. 16-17
3xT- tjejer som träffas och trivs
En grupp för tjejer/kvinnor i alla åldrar. Vi träffas i
Landeryds församlingshem den 25 augusti kl. 19-21 för
höstens upptakt. Kvällens program blir grillkväll. Vi
kommer också att gå en kort promenad med möjlighet
till samtal.
Välkommen till församlingskåren i Långaryd
Församlingskåren är öppen för dig som tycker det
är trevligt att träffas, fika ihop, be tillsammans och
lyssna till någon form av program. En enkel och
trevlig samlingspunkt en gång i månaden, öppen för
alla oavsett var du bor. Höstterminens första träff är i
Långaryds församlingshem den 7 sept kl. 18:30 och då
får vi besök av vår nye kyrkoherde Gunnar Åkesson.
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MUSIK I SOMMARKVÄLL
Varje söndag kl. 18:00 fram till den 23 augusti

7 juni Långaryds kyrka
”Från löjtnants hjärtan till gamla logen”
En nostalgisk kväll med Pia och Jan
Pia Andersson, sång och Jan Bengtsson, dragspel

14 juni Färgaryds kyrka
”Sånger från hjärtat” med
Kenneth Benjaminsson och
Susanne Hirell
Kenneth är en välkänd profil
här i bygden, som solist
och genom sin medverkan i
Elviskvällarna i Hylte. Han
kommer att sjunga sånger
som betytt mycket för
honom och andra genom livet.

21 juni Unnaryds kyrka
Fiddler under ledning av Jörgen Arvidsson

28 juni Femsjö kyrka
Anna Roos och Rebecka Vesterlund
medverkar med sång, fiol, tvärflöjt och
piano

5 juli Färgaryds kyrka

Göta Brass Band är regerande svenska mästare i
brassband och har vunnit brassbands-SM de senaste tre
åren. Bandet deltog för första gången i högsta divisionen
på det Europeiska mästerskapet i brassband i Schweiz
2019

12 juli Landeryds kyrka
New Orleans Jazz Cats gör ett kärt återbesök till
Landeryds kyrka.
Traditionell jazz
från New Orleans
kommer att
förgylla kvällen.
Gwyn Lewis:
kornett och sång,
Leif Sivertsson:
klarinett, Göran Magnusson: piano, Hans Jörgensen:
banjo, Staffan Pålsson: bas, Hans Åsberg: trummor,
bandledare

19 juli Jälluntofta kyrka
Trio Salong,
proffesionella
musiker som
framför klassiska
sommarpärlor.
Olle Joelsson:
violin, Karin
Sandén Berg:
Cello, Kjell-Ove
Dahlman: piano

26 juli Femsjö kyrka
En musikalisk resa i 1700-talets Europa. Lars Forslund,
mandolin och Ann Thorell, piano. Musik av Vivaldi,
Bach, Couperin, Mozart och Beethoven.
Göta Brass Band är brassbandet som startade i februari
2015 och består av musiker från hela Götaland. Bandet
bildades av deras uppskattning för brassband som
ensembleform och som genre, en passion som alla
musikerna delar. En viktig del i verksamheten är att
inspirera andra, gärna yngre musiker och främja den
svenska brassbandsrörelsen i stort. Genom att verka på
en hög nivå och rikta sig till en bred publik blir detta
möjligt.
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2 augusti Färgaryds kyrka

16 augusti Unnaryds kyrka

”Sommarfavoriter” med Charlotte Polson

”Country och Rock´n roll”

Musik i sommarkvällen som
bjuder på mycket glädje,
svängiga toner och innerliga
improvisationer! Programmet
Sommarfavoriter presenterar
det bästa av det mesta.
Utvalda guldkorn och svängiga
spirituals som kryddats med
tankar kring sommaren,
kärleken och livet.
Charlotte Polson, altsaxofon
och sång, Regina Burton, piano och orgel, Carl Persson,
Slagverk

Edward C Johansson
kommer med sin gitarr och
framför låtar av Johnny
Cash, Jim Reeves och Elvis
Presley.

9 augusti Långaryds kyrka
”Herren är min herde”
Innerlig musik i sommartid
för sång , violin, orgel
och piano av bland annat
Händel, Otto Olsson och
Tor Aulin. Medverkar gör
Lisa Johansson studerande
vid musikkonservatoriet i
Falun och Bina Kittelmann
Flensner studerande vid
Ingesunds folkhögskola.
Ackompanjeras av Regina
Burton

REGNBÅGSNYCKELN
Under hösten och vintern
har all personal och en
del av de förtroendevalda
i Hyltebruks pastorat
genomfört utbildningen
Regnbågsnyckeln.
Regnbågsnyckeln är en
processutbildning för
att hbtq-personer och andra ska känna sig mer
inkluderade i våra sammanhang. Regnbågsnyckeln vill
ge större trygghet för hbtq-personer i församlingar.
I en församling som tilldelats hbtq-märkningen,
Regnbågsnyckeln, har medarbetare och förtroendevalda
genomgått hela processmodellens alla steg.

Edward har delat scen med
bl.a Hasse Andersson, Little
Gerhard och Elvis gitarrist
James Burton.

23 augusti Femsjö kyrka
Rikspelmannen Gusten
Brodin och Sören
Bjärnborg fiol

Pga rådande situation
i samhället angående
Corona-viruset så vet vi
inte om vi kan genomföra
våra aktiviteter i sommar.
Vänligen se hemsida eller
facebook för information

Efter processen förväntas församlingen ha kompetens
kring inkludering och hbtq och vara ett mer
inkluderande
sammanhang för hbtq-personer och andra. I
utbildningen har man fått ta del av olika personers
berättelser och diskuterat olika ämnen såsom normer,
bemötande, öppenhet/slutenhet, möjligheter och
förväntningar m.m.
Sedan har en mångfaldsvision skrivits. Denna ska
hjälpa pastoratet att fortsätta arbeta och utveckla
arbetet med inkludering för alla människor. När alla
stegen är slutförda är vårt pastorat regnbågsmärkt. Då
får vi i samband med en gudstjänst ta emot ett intyg
och ett märke att hänga på väggen. Detta kommer att
ske i början av hösten.
				 Anna-Karin Samuelsson
					

Diakon
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Gudstjänster

Datum
14 juni
1.e trefaldighet

Femsjö
kyrka
10:00 Mässa

20 juni
Sammanlyst
Midsommardagen

Hyltebruks/
Färgaryds kyrka
18:00 Musik i
sommarkväll
Kenneth
Benjaminsson
Färgaryds kyrka
Sammanlyst

Långaryds/
Landeryds kyrka
15:00
Friluftsgudstjänst
Yttersjöholm

Unnaryds/
Jälluntofta kyrka
9:00 Mässa
Pilgrimsvandring
efter mässan
Jälluntofta kyrka

10:00
Friluftsgudstjänst
Nissaryds skans

15:00 Gudstjänst
Unnaryds
hembygdsgård
18:00 Musik i
sommarkväll
Fiddler under
ledning av Jörgen
Arvidsson
Unnaryds kyrka
Sammanlyst

21 juni
Johannes
Döparens dag

11:00 Mässa
Ingmar Wahlström,
piano
Niklas Adamsson,
saxofon

16:00 Mässa
Hyltebruks kyrka

10:00 Mässa
Landeryds kyrka

28 juni
3.e trefaldighet

18:00 Musik i
sommarkväll
Anna Roos och
Rebecka Vesterlund
sång, fiol, tvärflöjt
och piano
Sammanlyst

10:00 Gudstjänst
Hyltebruks kyrka

11:00 Konfirmation
Långaryds kyrka

18:00 Musik i
sommarkväll
Göta Brass Band
Färgaryds kyrka
11:00 Mässa
Hyltebruks kyrka

15:00 Mässa
Landeryds kyrka

10:00 Mässa
Unnaryds kyrka

18:00 Musik i
sommarkväll
Musik från New
Orleans, Jazzcats
Landeryds kyrka
14:00 Friluftsguds- 10:00 Mässa
tjänst Sockenstugan Landeryds kyrka

16:00 Mässa
Unnaryds kyrka

5 juli
4:e trefaldighet
12 juli
Apostladagen

9:30 Mässa

19 juli
6 e. trefaldighet

10:00 Mässa

26 juli
Kristi förklarings
dag

18:00 Musik i
sommarkväll En
musikalisk resa
i Europa. Lars
Forslund, Ann
Thorell

10:00 Mässa
Hyltebruks kyrka

18:00 Gudstjänst
Långaryds kyrka

18:00 Musik i
sommarkväll
Olle Joelsson, Karin
Sandén Berg, KjellOve Dahlman
Jälluntofta kyrka
Sammanlyst

OBS! Så länge regeln om att högst 50 personer får vistas tillsammans gäller, så är samtliga
gudstjänster/mässor i Långaryds församling i Långaryds kyrka. Inga friluftsgudstjänster eller
gudstjänster/mässor i Landeryds kyrka så länge regeln om 50 gäller.
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Gudstjänster
Femsjö
kyrka
Sammanlyst

Hyltebruks/
Färgaryds kyrka
18:00 Musik i
sommarkväll med
Charlotte Polson,
Regina Burton
och Carl Persson
Färgaryds kyrka

Långaryds/
Landeryds kyrka
14:00 Gudstjänst
Jansbergs
hembygdsgård

9 augusti
9. e. trefaldighet

16:00 Mässa

10:00 Gudstjänst
Hyltebruks kyrka

16 augusti
10 e. trefaldighet

10:00 Gudstjänst

18:00 Mässa i
Hyltebruks kyrka

23 augusti
11 e. trefaldighet

18:00 Musik i
Sommarkväll
Riksspelmannen
Gusten Brodin
och Sören
Bjärnborg
Sammanlyst

10:00 Mässa i
Hyltebruks kyrka

18:00 Musik i
10:00 Mässa
sommarkväll ”Herren
är min herde” Innerlig
musik i sommartid,
Lisa Johansson, Bina
Kittelman Flensner
och Regina Burton
Långaryds kyrka
10:00 Mässa
18:00 Musik i
Landeryds kyrka
sommarkväll Country
och rock ´n Roll med
Edward C Johansson
Unnaryds kyrka
18:00 Gudstjänst
Sammanlyst
Landeryds kyrka

16:00 Gudstjänst
Hyltebruks kyrka

10:00 Mässa
Långaryds kyrka

18:00 Taizémässa
Unnaryds kyrka

11:00 Mottagning
av vår nya
kyrkoherde
Gunnar Åkesson
Färgaryds kyrka
18:00 Mässa
Hyltebruks kyrka

Sammanlyst

Sammanlyst

9:00 Pilgrimsmässa
Landeryds kyrka

10:00 Gudstjänst
Unnaryds kyrka

Datum
2 augusti
8 e. trefaldighet

30 augusti
12 e. trefaldighet
6 september
13 e. trefaldighet

Sammanlyst

13 september
14 e. trefaldighet

16:00 Mässa

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

Unnaryds/
Jälluntofta kyrka
15:00 Gudstjänst
Brunnsbacka

Övrig verksamhet t ex: sopplunch mm
swishar man på Hyltebruks pastorats nr:
123 024 48 71. Skriv i meddelande vad
det gäller: ex sopplunch 22/6

PGA RÅDANDE TIDER VET VI INTE HUR GUDSTJÄNSTLIVET SER UT I SOMMAR,
VÄNLIGEN SE HEMSIDAN, FACEBOOK ELLER AFFISCHER FÖR UPPDATERINGAR
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Kontaktuppgifter

Präster

Pastorsexpeditionen

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

Vaktmästare

kyrkoherde
Gunnar Åkesson
0345–197 41, mobil: 070 555 27 57
e-post: gunnar.akesson@svenskakyrkan.se

vik. komminister i Unnaryd och Femsjö
Björn Berggren
mobil: 073 368 09 95
e-post: bjorn.berggren@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
e-post: par.petersson@svenskakyrkan.se

0345–197 44

kyrkomusiker i Femsjö
Kristina Lindstén
e-post: kristina.lindsten@svenskakyrkan.se

0345–197 47

kyrkomusiker i Hyltebruk
Susanne Hirell
e-post: susanne.hirell@svenskakyrkan.se

0345–197 45

Kyrkomusiker

kyrkomusiker i Långaryd
Regina Burton
e-post: regina.burton@svenskakyrkan.se
kyrkomusiker i Unnaryd
Camilla Ruud Sääf
e-post: camilla.ruud@svenskakyrkan.se

0371–460 10
0371-601 42

förvaltningsassistent
Lotta Nykvist
0345–197 39
e-post: ann-charlotte.nykvist@svenskakyrkan.se
arbetsledande vaktmästare
Olivia Roman
e-post: olivia.roman@svenskakyrkan.se
vaktmästare
Göran Andersson
e-post: goran.b.andersson@svenskakyrkan.se

0345–197 35

0345-197 50

Barn och unga

församlingsassistent och informatör
Johan Holm Wallentin
0345–197 42, mobil: 070 290 75 89
e-post: johan.holm.wallentin@svenskakyrkan.se
församlingsassistent
Pia Johansson
0345–197 46
e-post: pia.c.johansson@svenskakyrkan.se

Pastorsexpeditionen i Hyltebruk
Kyrkogatan 5, 314 31 Hyltebruk, telefon: 0345–197 40
e-post: hyltebruks.pastorat@svenskakyrkan.se
postadress: Box 4, 314 21 Hyltebruk
fakturaadress: Hyltebruks pastorat, Fack 77801652, Box
15018, 750 15 Uppsala
hemsida: svenskakyrkan.se/hyltebruk

Senapskornet delas ut till alla hushåll i Hyltebruks pastorat. Undrar du över något eller har synpunkter och idéer kan du
vända dig till: Gunnar Åkesson, ansvarig utgivare för Senapskornet.
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