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–juni 2019

Vår hemsida: svenskakyrkan.se/hyltebruk
Följ oss på facebook: facebook.com/hyltebruk
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....Julen varar ända till påska. Det är inte sant...för där emellan kommer
fastan...
Ett år var husförhörens tema om kyrkoåret. Jag började att fråga om någon kunde en julsång som handlade
om kyrkoåret. Efter en stunds tänkande och efter många förslag kom: Nu är det jul igen och julen varar ända
till påska. Det var inte sant, för däremellan kommer fastan.
Nu blir vi påminda om det spännande kyrkoåret som har två huvuddelar, jul och påsk. Det började byggas
upp under kyrkans första århundraden med utgångspunkt för den viktigaste helgen påsk. Jesu död och
uppståndelsen. Den judiska påskdagen var ju redan fastställd och den följde kyrkan.
Fastan blev 40 dagar efter bibliska förebilder en förberedelsetid för påsken som en vandring med Jesus. Se
vi går upp till Jerusalem, i heliga fastetider. Fastlagssöndagen med temat kärlekens väg blev en portal. På många
ställen särskilt i katolska länder firas då karneval- dvs farväl till köttet. Stora festligheter, upptåg innan allvaret
kommer. I Fastan lämnas kötträtter till förmån för att äta fisk och grönsaker. Vårt festande är ju fastlagsbullen
eller semlan. Askonsdagen, en botdag, som är fastans början, har vi även i Sverige börjat korstecknande på
pannan med aska, en yttersta påminnelse om livets förgänglighet, död och intet.
Temat under fastans början handlar om frestelsen, den kämpande tron och kampen mot onskan. Texterna
formades vid dopundervisningen inför påskdagens stora dophögtid. Midfastosöndagen pekar framåt mot
påsk. Den dag handlar det om brödundret. Berättelsen om hur Jesus förvandlar några bröd från en pojke till
måltid för en stor mägd folk, med tankar bakåt mot mannat i öken.
Som en solskensdag i fastan kommer jungfru Marie Bebådelse, med sitt budskap om löften och framtid. Ett
vårens tecken i kyrkans år och naturen. Ungefär vid vårdagsjämningen har vi våffeldagen efter Vår frus dag.
Dagen firas ca 9 måndader före jul, då ängeln Gabriel berättar om Marias barn.
Två veckor före påsk byts namn till passionstiden, då försonaren Jesus är i centrum. Altarskåp stänger sina
dörrar. Palmsöndagen handlar sedan om hur Jesus rider in i Jerusalem till sitt lidande och inleder Stilla veckan.
Tre viktiga dagar, skärtorsdag med nattvardens instiftelse och Jesu tros kamp i Getsemane och hur Jesus grips
av soldater. Långfredagen handlar om domen, korsfästelsen och död. Många av oss minns kanske hur stränga
traditionerna var då. Inga offentliga fester fick hållas, barn och vuxna skulle vara i stillhet. Påskafton blev en
mellandag i väntan på Påskdagen.
På många ställen börjar man påsken med midnattsmässa, kyrkodeltagarna hjälps åt att tända alla ljus i den
mörklagda kyrkan. Påskljuset bärs in och lovsångsropen ljuder Kristus är uppstånden. I ortodox kristenhet är
denna dag den största och viktigaste, det stor påskskrattet. I våra kyrkor tänder vi påskljuset och sjunger
jublande uppståndelsepsalmer. Påskliljor delas ut. Detta är den största dagen i kyrkan. Livet vann. Dess namn är
Jesus.
Sedan handlar 40 dagar om att leva i den uppståndelsens kraft. De första söndagarna läser vi om den
kroppsliga uppståndelsen hos Jesus. Sedan går det mer över till hur vi blir fyllda av uppståndelsens liv. På Kristi
Himmelsfärdsdagen efter 40 dagar lämnar den kroppsliga Jesus jorden och sänder den Heliga Anden några
dagar senare vid Pingstens under. Det är trons växttid. Nu är det vår!

Glad Påsk!

Sven Hagberg
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Gospeldag i hyltebruk
Gillar du sjunga gospel?

Söndagen den 19 maj, har du möjlighet att vara med på
en gospeldag tillsammans med Ulf och Åsa Nomark från
Kungsbacka. Vi börjar kl. 09:30 och slutar dagen med en
gospelkonsert i Färgaryds kyrka kl.18.
Var: Hyltebruks församlingshem
Tid: 09:30 med avbrott för lunch och eftermiddagsfika.
Kostnad: 150 kr, som sätts in på BG nr: 966-2826 eller Swish:
123 024 48 71(Hyltebruks pastorat) skriv i meddelande
”Gospeldag 19 maj”.
Anmälan och frågor till Susanne Hirell tel 0345-197 45 eller
mail: susanne.hirell@svenskakyrkan.se. Glöm ej att ange
om specialkost eller allergier.
Sista anmälningsdag är 23 april.

Musik i sommarkväll
Vi i Hyltebruks pastorat kommer att erbjuda mycket musik under sommaren,
från 2 juni till 18 augusti. Det blir på söndagar kl.18. Vi kommer att få lyssna på
allt från klassisk musik till gladjazz och storband.
2 juni blir det i Färgaryds kyrka körernas sommarkonsert med solister.
9 juni kommer Stefan Wikrén och Cecilia Sandgren till Femsjö kyrka
Mer ”Musik i sommarkväll” kommer i sommarnumret, det kommer även att
ligga foldrar i kyrkorna och församlingshemmen när allt är klart. Se även på vår
hemsida för mer information.

Vårmusikal!

Camilla Ruud (ledare för barnkören i Unnaryd) har
lång erfarenhet inom barnteater och musikal. Är
utbildad musikalartist på Balettakademin i Göteborg.
Hon kommer nu i vår att satsa lite extra på musikal
för barnkören, vilket innebär att barnen får agera,
dansa och sjunga samtidigt.
-Jag är så taggad! ska bli jättekul att inspirera barnen
till detta. Barnen i torsdagsklubben kommer också
att medverka. Detta blir ett projekt som kommer att
stärka barns självkänsla och väcka lust till kreativitet.

Körcafé! Succé i repris
I höstas provade vi på körcafé (barnkören och
kyrkokören sjöng tillsammans) vilket var mycket
uppskattat. Vi spisade kvällsmacka och hade mycket
god gemenskap. Församlingshemmet var fyllt med
syskon, föräldrar, mor och farföräldrar, vänner. Ja,
det riktigt sprudlade av glädje...
Välkomna till Unnaryds församlingshem torsdag
den 24 mars kl.17!

12 maj kl.16 är det premiär för Vårmusikal i
Unnaryds kyrka.
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Gudstjänster

Femsjö
kyrka
Sammanlyst

Hyltebruks
kyrka
10:00 Mässa

Landeryd/
Unnaryds
Långaryds kyrka kyrka
18:00 Sinnesromässa 18:00 Mässa
i Långaryds k:a

17 mars
2 i fastan

16:00 Mässa

16:00 Gudstjänst

24 mars
Jungfru Marie
bebådelsedag

16:00 Gudstjänst
Musikmedverkan
Emma Svensson

10.00 Gospelmässa, Glory
Gospel

10:00 Gudstjänst
i Landeryds k:a.
kyrkkaffe
15:00 Familjegudstjänst i Landeryds
k:a. Barn och
ungdomskör

Datum
10 mars
1 i fastan

31 mars
18:00
Midfastosöndagen Musikgudstjänst.
Angelstad kyrkokör

10:00 Mässa i
Jälluntofta k:a.
Kyrkokören,
brödförsäljning

10:00 Mässa.
Cantabile,
Tillsammanskören.

10:00 Mässa i
Långaryds k:a.

14:00 Gudstjänst.

18:00 Gudstjänst i
Långaryds k:a

10:00 Taizémässa
i Unnaryds k:a.
Kyrkkaffe
16:00 Gudstjänst

7 april
5 i fastan

Sammanlyst

16:00 Gudstjänst

14 april
Palmsöndagen

09:30 Gudstjänst.
Jane Petersson, cello

11:00 Familjeguds- 10:00 Gudstjänst i
tjänst.FörLanderyds k.a. Kyrksamlingens barnkaffe
grupper. Påsklunch.

18 april
Skärtorsdag

17:00 Mässa.
Sångmedverkan

18:00 Mässa. Glory 19:00 Mässa i
Gospel.
Landeryds k:a.

19:00 Mässa

19 april
Långfredag

15:00 Gudstjänst.
Lars Ström, sång

11:00 Gudstjänst.
Cantabile kören

10:00 Gudstjänst
i Långarydskyrka Musik/
sångmedverkan.
23:30 Mässa i
Långaryds k:a.

10:00 Gudstjänst

21 april
Påskdagen

16:00 Gudstjänst.
Kyrkokör,
Änglakör,Johny
Wester. Påskfika

11:00 Mässa.
Församlingens
vuxenkörer.
Charlotte Polson,
saxofon.

10:00 Gudstjänst
14:00 Mässa.
i Landeryds k:a.
Kyrkokören,
Barngrupper,
kyrkkaffe
kyrkokören, kyrkfika

22 april
Annandag påsk

sammanlyst

sammanlyst

14:00 Gudstjänst
i Långaryds k:a.
Charlotte Polson,
saxofon.

20 april
Påskafton

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

10:00 Mässa

Gudstjänster
Datum
28 april
2 i påsktiden
5 maj
3 i påsktiden
12 maj
4 i påsktiden

19 maj
5 i påsktiden

Femsjö
kyrka
10:00 Mässa

Hyltebruks
kyrka
16:00 Gudstjänst

Landeryds/
Långaryds kyrka
09:00 Pilgrimsmässa i
Långaryds k:a.

Unnaryds
kyrka
16:00 Gudstjänst i
Jälluntofta kyrka

18:00 Musikgudstjänst.Nina Widegren och Cecilia
Sandgren
10:00 Musikgudstjänst.
Skavböke
kapellkör.
Sammanlyst

10:00 Mässa.
Kenneth
Benjaminsson,
sång.
14:00 Gudstjänst

15:00 Friluftsgudstjänst hos Per
Dahlström,Tovhult,
Landeryd
10:00 Mässa i
Landeryds k:a.
kyrkkaffe

Sammanlyst

11:00 Konfirmationsmässa i Långaryds k:a

16:00 Gudstjänst.
”Till minne av
Sandra”
Jane Petersson, cello
14:30 Friluftsgudstjänst i Vallsnäs

25 maj lördag
lördag

18:00 Gospelkonsert, Färgaryds
k:a. Åsa & Ulf
Nomark, Glory
Gospel
10:00 Familjegudstjänst. Förs.
barngrupper. ”Här
kommer Pippi!” se
hemsidan!
Sammanlyst

16:00 Familjegudstjänst. Vårmusikal
med barnkör och
torsdagsklubben.
18:00 Sinnesromässa i 11:00 KonfirmationsLångaryds k:a.
mässa.

26 maj
Bönsöndagen

10:00
Mässa

30 maj
Kristi Himmels
färd
2 juni
söndag f. pingst

14:00 Gudstjänst

10:00 Gudstjänst.
Cantabile kören.

08:00 Gökotta i
Esehylte, Långaryd

10:00 Gudstjänst
på Dullaberg.
Kyrkokören,
medtag kaffekorg

18:00 Musik i
sommarkväll
Färgaryds kyrka.

18:00 Sinnesromässa i Sammanlyst
Landeryds k:a

18:00 Musik i
sommarkväll.
kyrkfika

14:00 Mässa

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

9 juni
Pingstdagen
10 juni
Annandag pingst

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

10:00 Mässa,
kyrkokören,kyrkkaffe

18:30 Lovsångsmässa i
Landeryds k:a

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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Fastekampanjen
135 miljoner människor är i akut behov av humanitärt
stöd. En siffra svår att förstå, men bakom den finns
människor som fått sin trygghet sönderslagen av
krig, våld och naturkatastrofer. Svenska kyrkans
internationella arbete stödjer humanitära insatser
över hela världen. De gåvor vi samlar in används
där behoven är som störst. För de drabbade innebär
katastrofen ett liv med stress, sorg och utsatthet.
Tillsammans kan vi rädda liv - och bidra till hopp
och värdighet. Tack!
Den 3 mars till den 14 april pågår Svenska kyrkans
fastekampanj. Hjälp oss att stödja kampen genom att
delta i våra aktiviteter runt om i vårt pastorat.
Din gåva kan göra skillnad. Swisha din gåva till 900
1223 eller BG nr:900-1223.
Den 21-23 mars är det bössinsamling på Coop
och ICA i Hyltebruk och den 12-13 april är det
bössinsamling på Coop i Unnaryd.
Den 13 mars har vi en församlingsafton i Unnaryds
församlingshem kl.18:30. Då visar Christer
Danielsson bilder som Stig Norberg har fotograferat.

Stig dokumenterade flitigt vår bygd och skrev bl a i
Värnamo Nyheter. Kaffeservering där intäkterna går
till fastekampanjen.
20 mars kl.19 är det lilla kalaset där det serveras paj
mm i Hyltebruks församlingshem.
21 mars kl.17 körcafé i Unnaryds församlingshem med
kyrkokören. Kvällsfika till förmån för fastekampanjen.
I Jälluntofta kyrka firar vi en mässa den 24 mars
kl.10. Efter gudstjänsten är det brödförsäljning och
kaffeservering
I Landeryds kyrka är det den 24 mars kl.15 en
gudstjänst för stora och små. Efter gudstjänsten
serveras det våfflor i församlingshemmet och man
har möjlighet att gå en tipsrunda, ”Livsloppet”, med
många fina vinster. Alla intäkter går till kampanjen.
31 mars kl.16 är det församlingsafton i Femsjö
församlingshem. Sven Hagberg kommer och berättar,
och så blir det våffelservering. Därefter blir det kl.18
musikgudstjänst i kyrkan.

Sopplunch/lättlunch
Varmt välkommen till våra soppluncher kl.12 i Unnaryds
församlingshemmen 28/3 och 25/4. Landeryds församlingshem 25/4.
Vi äter soppa, bröd och efterrätt till en kostnad av 40 kr. Några tänkvärda
ord och en fin gemenskap.
I Hyltebruks bjuder vi på en lättlunch. Vi börjar i kl.11:30 i kyrkan med
lunchmusik och en liten andakt. Kl.12 slår vi oss ner i församlingshemmet
för en lättlunch. Vi träffas 5/3 och 9/4. Kostnad 40 kr.

Klädinsamling till Erikshjälpen

Så får vi än en gång möjligheten att rensa i garderoben för att kunna hjälpa en medmänniska. Fredagen den
5 april kl.17-19 och lördagen den 6 april kl. 9-11 kan du lämna hela och rena kläder, skor och andra textiler i
Långaryds och Unnaryds församlingshem. Packa i sopsäckar eller dylikt.
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Konfirmander, härliga konfirmander!

I vårt pastorat har vi för närvarande 48 ungdomar som konfirmander och ett
gäng ungdomsledare som hjälper till! Det är jätteroligt och utmanande för
oss i konfirmandarbetslaget (Mia, Pär och Petter med stöd av Camilla och
Regina) att ha så många undomar! Vi har därför tre grupper. En som träffas
varannan tisdag med ungdomar från Färgaryds och Långaryds församlingar,
en som träffas varannan fredag med ungdomar från Färgaryds och Unnaryds
församlingar. Dessutom har vi en sommarlovsgrupp som vi träffar inför de
stora helgerna och som vi sen ska ha intensivläsning med under sommarlovets
två första veckor.
Precis som de senaste åren kommer vi att åka till Berlin på läger under
våren med alla dessa härliga och spralliga ungdomar. Och ett antal föräldrar
förstås! Vårt huvudmål med resan är att besöka arbetslägret Sachsenhausen
Oranienburg, som ligger en bit utanför Berlin. Även om detta är ett litet läger,
som inte går att jämföra med t ex Auschwitz, får man en god och tänkvärd
inblick i de fasor som pågick under andra värdskriget. Att få en guidad rundtur
i Berlin förstärker upplevelsen ännu mer, och förhoppningsvis bidrar vi på
detta vis till att ungdomarna också säger: ”Aldrig mer!”
Självklart leder resan även till en större gemenskap mellan konfirmanderna
och oss ledare, som vi hoppas leder till en posistiv känsla för Svenska kyrkan
som gör att många vill fortsätta att engagera sig och vara medlemmar i kyrkan!
Vi konfirmandledare vill uppmuntra alla att be för konfirmanderna och deras
föräldrar!

Grupper och samlingar
Promenadgrupperna träffas i Landeryd tisdagar kl. 09:30 vid
församlingshemmet respektive i Hyltebruk torsdagar kl. 09:30 vid
församlingshemmet. Vi går långt eller kort, snabbt eller långsamt utifrån våra
förutsättningar. Alla kan vara med! Efter promenaden fikar vi tillsammans.
Tjejträffen kl 19 i Hyltebruk: 27/3 vårmode, 10/4 vårblommor på
Olanders och den 22 maj är det utflykt.
3xT kl. 19 i Landeryd: 26 mars och 23 april
God Gemenskap kl. 14 i Hyltebruk: 28/3 Ingemar Lund. Minnen
från folkskolan och realskolan, 11/4 Drillsnäpporna underhåller, 16/5
Tillsammanskören underhåller.
Våffelkaffe kl.14 i Hyltebruk: 13 mars, 3 april och 8 maj.
Bibelsamtal i Hyltebruk: Kl. 14. 21 mars, 25 april och 23 maj
Vad är då en människa i Hyltebruk kl.18. 11 mars, 8 april och 13 maj.
Församlingskåren i Långaryd träffas 1/4 kl. 18:30 i Långaryds
församlinghem där vår kantor i Unnaryd Camilla Ruud Sääf berättar om
sig själv och sjunger för oss. 27/4 är det stiftskonvent för Växjö stifts
församlingskår och i år är vi värdar. I samband med detta firar vi mässa i
all enkelhet kl.10 i Landeryds kyrka. 6/5 har vi våravslutning med grillning
och tipspromenad kl.18:30 i Landeryds församlinghem. Varmt välkomna
gamla såväl som nya medlemmar.
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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
Vik.komminister i Unnaryd och Femsjö
Sven Hagberg..................................................mobil: 070 960 98 03
e-post: sven.hagberg@gmail.com

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

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, 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
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: Bo Lindbladh, ansvarig utgivare för Senapskornet.
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