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

december 2017–februari 2018

Vår hemsida: svenskakyrkan.se/hyltebruk
Följ oss på facebook: facebook.com/hyltebruk
Långaryds församlingsblogg: langaryd.blogg.se
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Ljuvligt
julig musik...
Välkomna till våra kyrkor
för att lyssna på vacker
musik under advents- och jultid!
Unnaryds kyrka 9 december kl 18

Färgaryds kyrka 21 december kl 19

”En julnatt med Elvis”

”Elvis-julkonsert” med Elvis-gänget

med Kenneth Benjaminsson, Totte Ljungen,
Martin Larsson, Roger Lindroth, kyrkokören och
Daryl Stenström, piano.

Biljettpris 150 kr. Biljetter säljes hos Olanders
blommor.

Långaryds kyrka 10 december kl 18

Julens sånger och musik

Advents- och julkonsert
Den traditionella julkonserten med
Kyrkokören och Gislaveds kammarorkester.
Solist är Susanne Klarén.
Färgaryds kyrka 13 december kl 19

”Sjung in julen” med Sennan Brass
Sennans brassband, Nils-Olof Bergström,
dirigent, Kenneth Benjaminsson, sång och
Susanne Hirell, orgel och piano
Färgaryds kyrka 17 december kl 16

Julkonsert med Py Bäckman

Hyltebruks kyrka 26 december kl 18
med Johan Odin (trumpet), Jonas Andersson
och Glory gospel. Det blir allt från traditionella
julsånger till Elvis och gospel
Färgaryds kyrka 6 januari kl 16

Jul med Lyran
Julmusik med musikkåren Lyran och solister.
Femsjö kyrka 6 januari kl 18

Musikgudstjänst
Musikgudstjänst med Kyrkokören, Änglakören
och Emma Svensson på saxofon

Py Bäckman, Rune Broberg på piano och
församlingens vuxenkörer.

13 december kl 18

Luciafirande
i Unnaryds kyrka
Medverkande: Barn från
Unnaryds skola
Kollekt till Röda korset.
Kaffeservering i
församlingshemmet
Andakt: Sandra Schlegel

2

Välkommen till

Grötfesten i Femsjö
torsdag 4 januari kl 18
Medtag sångröst, gott
humör och något att äta;
gröt eller smörgås.
Vi bjuder på oss själva i lekar,
sång och musik. En trevlig fest
med gemenskap för alla åldrar.

Förväntan och traditioner
Jag vaknar tidigt och känner ett pirr av förväntan i min
kropp. Det var svårt att somna igår kväll och nu är jag
lika pigg som då. Bredvid min säng ligger en lapp i den
strumpa jag hängt upp inför denna julaftonsmorgon.
Det är alltid lika spännande att få veckla upp lappen
och se vart jag ska gå för att finna nästa lapp. Denna
gång tar lappen mig ner till köksbordet och där finns
en ny lapp. Sedan tar en skattjakt mig vidare runt om
i huset och till sist finns det en julklapp som väntar.
Så här 35 år senare kommer jag inte ihåg vad det
var i julklapparna men själva skattjakten minns jag.
Skattjakten var en del av mina barndoms jular och det
skulle vara så. Utan skattjakten på morgonen hade det
nog inte blivit någon jul, tror jag. Och naturligtvis är
detta en tradition som jag fört med mig till mina barn.
Nu är det jag som smyger in till deras sängar efter att
de somnat kvällen före julafton och lägger en lapp vid
deras säng, precis som min mamma brukade göra.
Vad har du för traditioner som du inte kan vara
utan? Kanske är det delar av maten eller ett särskilt
kyrkobesök. Det är ju alla våra traditioner som gör att
julen känns så speciell. Många av dem har vi med oss
sedan vi var små och en del nya lägger vi till. Jag tror
också att betydelsen av traditionerna ofta ändrar sig
med åren. När jag var barn var det kanske julklappar
och skattjakt som var viktigt, men med tiden uppskattar

Grötfest
Sockenstugan i Färgaryd onsdag 3 januari kl 18
Vi bjuder på gröt och smörgås, kaffe och kaka.
Jullekar, allsång, tävlingar, andakt
Anmälan till Lotta, 0345-197 39, senast 2/1 2018
Välkomna!

jag mer maten och kyrkobesöken.
För mig är det, nu för tiden, viktigt att göra de där
kyrkobesöken för att känna att det verkligen är jul. Alla
ljusen som är tända i kyrkan. De välkända psalmerna
och bibeltexterna. Hela atmosfären i kyrkan som gör
att jag känner julens och Guds närvaro. För trots allt
handlar ju julen om Jesu födelse, om Gud som sänder
sin son till vår jord. Detta stora och märkvärdiga som vi
aldrig fullt ut kan förstå. Det är för stort för oss – Gud
är större än oss och vårt förstånd. Vi får bara landa i
att det sker och att Gud har full kontroll – vi behöver
inte ha det. Jesus kommer till denna jorden och blir
människa. Han blir en av oss. Det känns tryggt att veta
att Jesus också har varit människa. Han har fullt ut fått
uppleva hur det är att vara människa. Han har upplevt
motgång och medgång och varit ledsen och glad. Vi
har en Gud som vet hur det är att vara människa! Det
gör det ännu tryggare att få tillhöra Gud och vara ett
Guds barn.
Därför får vi nu glädjas och fira att Jesus blev människa
och kom hit till jorden.
Fram med alla traditioner så vi kan känna att det är jul
på riktigt!
Anna-Karin Samuelsson

Födelsedagskaffe

för seniorer från och med 70 år
Den 16 januari 2018 kl 15.00–16.30 är seniorer,
som har fyllt år mellan 1 juli och 31 december
2017 hjärtligt välkomna på födelsedagskaffe i
församlingshemmet i Unnaryd.
Anmälan till Brigitta tel. 0371-603 01, senast 11
januari 2018
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Gudstjänster

Datum
3 december
1 i advent – Ett
nådens år

9 december

Femsjö
församling
10.00 Gudstjänst i
Femsjö k:a, SAN.
Kyrkokören o.
Johnny Wester,
saxofon. Kyrkfika o.
lotterier.

Långaryds
församling
10.00 Gudstjänst
för stora & små
i Landeryds
k:a, MSW.
Barngrupperna
medverkar.
Kyrkfika.

16.00 Luciagudstjänst i Femsjö k:a,
PB. Änglakören.
Knytkalas efteråt.

10 december
2 i advent – Guds
rike är nära

13 december
Luciadagen
16 december
lördag

17 december
3 i advent – Bana
väg för Herren
24 december
10.00 Julbön i
Julafton – Den
Femsjö k:a, SAN.
heliga natten
Änglakören, Alma
(cello) o. Tjorven
Schlegel (valthorn).

25 december
Juldagen – Jesu
födelse

Färgaryds
församling
10.00 Gudstjänst
i Hyltebruks k:a,
BL. Församlingens vuxenkörer o. Johan
Odin, trumpet.

7.00 Julotta i Femsjö
k:a, BL. Kyrkokören
o. Emma Svensson,
saxofon.

18.00 Musikgudstjänst i Unnaryds
k:a.
14.00 Familjegudstjänst i Hyltebruks
k:a, BL. Barngrupperna och
-körerna medverkar. Julfest
efteråt.
19.00 Sjung in
julen i Färgaryds
k:a, BL.
13.00 Finsk
julgudstjänst i
Hyltebruks k:a,
HT.

10.00 Mässa i
18.00 Julkonsert
Unnaryds k:a, RB.
i Långaryds k:a,
MSW. Kyrkokören,
Gislaveds kammarorkester och
Susanne Klarén.

16.00 Musikgudstjänst i Färgaryds
k:a, BL.
10.00 Julbön i
Hyltebruks k:a,
PB. Ida o. Sara
Liwenius sjunger
o. spelar.
23.30 Julnattsgudstjänst i Hyltebruks k:a, BL.
Jonas Andersson
o. Susanne Hirell.

10.00 Mässa i
Långaryds k:a,
SAN. Kyrkfika.
10.00 Julbön i
Landeryds k:a,
MSW. Mamma
Mu och fröken
Åsna berättar
julevangeliet.
23.30 Julnattsmässa
i Landeryds k:a,
MSW, AKS.
Kyrkokören.
5.00 Julotta
i Långaryds
k:a, MSW.
Julottegruppen

18.00 Luciafirande
i Unnaryds k:a,
SAN.

Med reservation för ändringar och feltryck - se predikoturer och hemsidor!
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Unnaryds
församling
14.00 Gudstjänst
i Unnaryds k:a,
SAN.

16.30 Julbön i
Unnaryds k:a,
MBJ.
23.30 Julnattsmässa i Unnaryds
k:a, SAN.

Gudstjänster
Datum
26 december
Annandag jul –
Martyrerna

Femsjö
församling

Färgaryds
församling
18.00 Musikgudstjänst i Hyltebruks
k:a, BL. Glory
Gospel m fl.

Långaryds
församling
10.00 Gudstjänst i
Landeryds k:a, MSW.
Önskejulsånger,
Rebecca Bäckman,
sång. Kyrkfika

Unnaryds
församling
16.00 Julgudstjänst i
Jälluntofta k:a, SAN.

31 december
Nyårsafton –
Guds barn

16.00 Nyårsbön i 16.00 Nyårsbön
Femsjö k:a, SAN. i Hyltebruks k:a,
Glögg och godis. BL.

16.00 Nyårsbön i
Landeryds k:a, MSW.

1 januari
Nyårsdagen – I
Jesu namn

16.00 Gudstjänst
i Femsjö k:a,
SAN. Lena
Carlberg-Nielsen,
tvärflöjt o. sång.

18.00 Mässa i
Unnaryds k:a, SAN.

6 januari
Trettondedag jul
– Guds härlighet i
Kristus

18.00 Musikguds- 16.00 Musikgudstjänst i Femsjö
tjänst i Färgaryds
k:a, SAN.
k:a, BL.
Kyrkokören,
Änglakören,
Emma Svensson.

18.00 Sinnesromässa
i Landeryds k:a,
MSW. Lugna
favoriter med Pia
Andersson och
Regina Burton.
18.00 Gudstjänst i
Landeryds k:a, MSW.
Sång och musik.

10.00 Mässa i
Långaryds fh, MSW.
Kyrkfika.
18.00 Gudstjänst i
Långaryds fh, MSW.

10.00 Mässa i
Unnaryds k:a, SAN.

18.00 Taizémässa
i Hyltebruks k:a,
BL.

10.00 Gudstjänst i
Landeryds fh, PB.
Kyrkfika.

10.00 Gudstjänst i
Unnaryds k:a, SAN.

10.00 Gudstjänst
i Hyltebruks k:a,
PP.

18.00 Sinnesromässa
i Landeryds fh,
MSW.

16.00 Gudstjänst
i Hyltebruks k:a,
BL.

10.00 Temagudstjänst – Läsarsångeroch psalmer i
Långaryds fh, MSW.
Kyrkfika.

10.00 Mässa i
Unnaryds k:a, SAN.

10.00 Mässa i
Hyltebruks k:a.

15.00 Gudstjänst
för stora & små
i Landeryds k:a,
MSW, AKS. Barnens
bibel, Gospel magic,
kyrksemla o. dopfest.

15.00 Gudstjänst
i Unnaryds k:a,
SAN. Semlor och
lotterier till förmån
för fastekampanjen
efteråt.

7 januari
1 e. trettondedagen – Jesu dop
14 januari
2 e. trettondedagen – Livets
källa
21 januari
3 e. trettondedagen – Jesus
skapar tro
28 januari
Septuagesima –
Nåd och tjänst
4 februari
Kyndelsmässodagen –
Uppenbarelsens ljus

11 februari
Fastlagssöndagen –
Kärlekens väg

10.00 Mässa
i Femsjö k:a,
MSW.

10.00 Gudstjänst
i Femsjö k:a,
SAN. Lars
Ström, sång.
16.00 Önskesångsgudstjänst i
Femsjö k:a, SAN.
Jonny Wester,
klarinett o.
saxofon. Kyrkfika från kl 15.
10.00 Mässa i
Femsjö k:a, SAN.
Kyrkokören

10.00 Mässa i
Hyltebruks k:a,
BL.

16.00 Gudstjänst i
Unnaryds k:a, SAN.
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Gudstjänster
Datum
18 februari
1 i fastan –
Prövningens stund
25 februari
2 i fastan – Den
kämpande tron

Femsjö
församling

Färgaryds
församling
14.00 Gudstjänst
i Hyltebruks k:a,
BL.

Långaryds
församling
10.00 Mässa i
Landeryds fh, BL.
Kyrkfika.

Unnaryds
församling
10.00 Mässa i
Unnaryds k:a.

10.00 Mässa i
10.00 Familjeguds- 18.00 Lovsångsmässa
Femsjö k:a, SAN. tjänst i Hyltebruks i Långaryds k:a,
k:a, MSW.
MSW.

4 mars
3 i fastan –
Kampen mot
ondskan

18.00 Taizémässa
i Hyltebruks k:a,
BL.

11 mars
10.00 Mässa i
10.00 Mässa i
MidfastoFemsjö k:a, SAN. Hyltebruks k:a,
söndagen – Livets
BL.
bröd

10.00 Temagudstjänst – Skapelse
och vår i Långaryds
fh, MSW.
Naturfotografier av
Lennart Borg. Café.
15.00 Gudstjänst
för stora & små i
Landeryds k:a, MSW,
AKS. Livsloppet.
Våffelfika.

10.00 Gudstjänst i
Jälluntofta k:a, SAN.
Brödförsäljning
till förmån för
fastekampanjen.
18.00 Musikgudstjänst i Unnaryds
k:a, SAN.

Förkortningar: BL – Bo Lindbladh, MSW – Mia Schulz Wigelsbo, SAN – Sandra Schlegel, AKS – Anna-Karin
Samuelsson, PP – Pär Petersson, PB – Petter Bäckman, RB – Rune Bolmblad, HT – Hanna Thärnold, MBJ – Maj Brodin
Johansson, k:a – kyrka, fh - församlingshem

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.

Gudstjänster i församlingshemmen

Precis som tidigare kommer vi att fira många
gudstjänster i Långaryds och Landeryds församlingshem under vintern. Dels för att hålla nere
uppvärmningskostnaderna och dels för att komma
varandra närmare och känna att vi är en gemenskap.

Vill du följa med på

en resa i Martin Luthers fotspår
den 9-14 april 2018?

Om tillräckligt intresse finns, kommer pastoratet att ordna
en resa. Vi besöker de välkända och historiska platserna
där reformationen inleddes. Resan omfattar sex dagar och
kommer att kosta ca 6 000 kr och inkluderar övernattning i
dubbelrum med frukost och middagar, samt vissa inträden.
Närmre information kommer när anmälningstiden har gått ut.
Om du är intresserad vill vi veta detta senast 31 januari
2018.
Hör av dig till:
Bo Lindbladh 0345-197 41,
bo.lindbladh@svenskakyrkan.se
Sandra Schlegel 0371-600 52
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Tre möten i Fastan!
Under fastan inbjuder vi in till tre olika föreläsningar som kan berika vårt liv.
Den 13 februari kl 18.30 kommer Jonas Helgesson till Hyltebruks församlingshem.
Den 27 februari kl 18.30 kommer Håkan Jonsson till Landeryds församlingshem
Den 13 mars kl 18.30 i Unnaryds församlingshem, men vem som föreläser var inte färdigbokat
när Senapskornet gick i tryck.
Inträdet kostar 100 kr som oavkortat går till Svenska kyrkans internationella arbete.
Kvällsmacka och te/kaffe ingår.
Varmt Välkomna!

Jonas Helgesson

Håkan Jonsson

”Hemlig gäst”

Jonas Helgesson har en
CP-skada men har aldrig låtit
den stoppa honom. Han berättar
humoristiskt och fängslande
om sitt liv och de mot- och
medgångar han mött. Han pekar
på tacksamheten mitt i eländet,
hoppet mitt i hopplösheten och
det möjliga mitt i det omöjliga.

Håkan Jonsson är läkaren från
Halmstad som sprungit maraton
på alla världens kontinenter. Nu
senast på Antarktis. Han gör
detta för att samla in pengar till
Svenska kyrkans internationella
arbete med mentorsmammor
i bl.a Kapstaden. Om maraton
och barnens utsatta situation i
fattiga områden berättar Håkan.

Vem det blir vet vi inte säkert
ännu... Men vi vet att det blir!
Att vi kommer att sprida det på
olika sätt innan dess! Och att det
kommer bli bra!

Samtalsgrupp - Nådens år
Nu inbjuder vi till en samtalsgrupp där vi diskuterar tron utifrån
kyrkoåret. Materialet vi kommer att utgå ifrån heter Nådens år.
Den 22 januari är vårt första tillfälle. Då träffas vi i Landeryds
församlingshem kl 18.30. Denna kväll fördjupar vi oss i
trettondagstiden och ämnet är ”bära”. Vi träffas 5–6 gånger
under vårterminen och fortsätter sedan vidare under hösten.
Vid första tillfället bestämmer vi tillsammans kommande
tillfällen.
Man behöver inte vara med varje gång, ämnena är fristående.
Ledare är Mia och Anna-Karin.
Varmt Välkomna!
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Välkomna till våra grupper!

Bibelsamtal

Hyltebruks församlingshem kl 14 följande torsdagar:
25 januari, 22 februari, 22 mars, 26 april och 24 maj.

3xT – tjejer som träffas och trivs

En gång i månaden träffas vi i Landeryds
församlingshem, kl 19–21. Vi äter en kvällsmacka och
har en aktivitet tillsammans.
Vårens träffar är:
30 januari – mat och prat
27 februari – fasteföreläsning (se separat ruta)
27 mars – påsktema
24 april – utomhusaktivitet
Inger och Ingvor bakar för fullt köket i Hyltebruks
församlingshem!

Välkomna!

Församlingskåren

Vi träffas 5 februari för årsmöte och 5 mars för att
Samtalsgrupp i Hyltebruks församlingshem kl 19 lyssna på Sandra Schlegel, komminister i Unnaryd och
Femsjö. Tiden är 19 men lokal är ännu ej bestämd.
följande måndagar:
8 januari, 12 februari, 12 mars, 9 april och 14 maj.

”Vad är då en människa?”

Tjejträffen

Hyltebruks församlingshem kl 19 följande onsdagar:
17 januari – Nepal med Majvor & Kaj Alvén, 21
februari – Sång med Mona och barnen, 21 mars –
Påskblomma på Olanders, 18 april – Vårmode med
”Olles dotter” och 23 maj – Ut i det blå.

God Gemenskap

Hyltebruks församlingshem kl 14 följande torsdagar:
11 januari, 8 februari, 8 mars, 12 april och 17 maj.

Soppluncher

Varmt välkomna till våra värmande soppluncher!
Soppa, bröd, härlig gemenskap och efterrätt till en
kostnad av 40 kr.
Hyltebruks församlingshem – lunchmusik i kyrkan
11.30 och sedan soppa i församlingshemmet kl 12
följande tisdagar: 13 februari, 13 mars, 17 april.
Landeryds församlingshem – soppan serveras kl 12
följande torsdagar: 25 januari, 22 februari, 22 mars och
26 april

Unnaryds församlingshem – vårterminens datum är
Kl 14 i Hyltebruks församlingshem följande onsdagar: 25 januari, 15 februari och 15 mars, soppan serveras
kl 12.
24 januari, 28 februari, 4 april, 25 april och 30 maj.

Våffelkaffe

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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Jag är ett liv
Min röst ska höras. Min önskan är enkel.
Alla barn har rätt till ett liv utan hot, våld och övergrepp.
Tillsammans ger vi kraft till en bättre framtid.
SMS:a LIV till 72 905 och ge 100 kr
Swisha valfritt belopp till 9001223

PG 90 01 22-3 BG 900-1223
svenskakyrkan.se/julkampanjen

Årets julkampanj handlar om att alla barn har rätt
till ett liv utan hot, våld och övergrepp. Det handlar
om att ge världens barn och ungdomar en chans att
få växa upp, se sig omkring och göra nya upptäckter.
Kampanjen har temat ”Jag är ett liv. Du är ett liv.”
Tillsammans är vi alla inflätade i varandras liv och alla
är vi skapade till Guds avbild med ett oändligt värde.
Svenska kyrkans internationella arbete stödjer lokala
samarbetspartner som arbetar mot orättvisor och
försöker skapa förutsättningar för barn, unga och
vuxna att göra sina röster hörda och tillsammans
kämpa mot förtryckande beteenden, normer och
strukturer. Speciellt lyfts arbetet för barns rättigheter i
Filippinerna upp i årets kampanj. Genom ditt bidrag,
litet som stort, är du med och bidrar till att drömmen
om en tryggare tillvaro för alla barn kan förverkligas i
vår tid. Tack!

SMS:a LIV till 72 905 och ge 100 kronor.
Swisha valfritt belopp till 9001223.
PG 900122-3
BG 900-1223
Inbetalningskort och mer information delas ut i
samband med gudstjänsterna under advent.
Redan innan detta blad är slut kommer vårens
fastekampanj att starta. Den inleds 11 februari och
avslutas 25 mars. Temat är Att resa sig starkarefrån katastrof till liv. Fokus kommer ligga på vad
vårt psykosociala arbete betyder för människor som
drabbats av katastrof eller konflikt och tvingats fly.
Mer information kommer i nästa nummer av
Senapskornet.

Bibelfrukost och bibelfika

”Loppistajm”

I Lukasevangeliet läser vi om Kleopas och Maria som lyssnade på det
som Jesus berättade för dem (för oss har denna berättelse blivit en
bibeltext!) och vi läser hur deras hjärtan började ”brinna”(Luk 24:32).
Det är ordet som ger liv. När vi lyssnar till ordet börjar hjärtat att
värmas upp. Många människor har genom tiderna känt igen sitt eget
liv när de läst om livserfarenheter som skildras i Bibeln.

Att sälja på loppis är enkelt och
bra – därför säljer vi bord till
förmån för fastekampanjen.

Bibeltolkningen är en aktivitet som ska ske i gemenskap eftersom
Bibeln är en bok som tillkommit med gemensamt arbete. Bibelns texter
talar till var och en av oss – och Bibelns text blir levande genom oss!

10 mars 2018 kl 10–12.

Så vill vi dela gemenskap och Bibelns texter med varandra. Vi börjar
med att äta frukost eller fika tillsammans – och sedan pratar vi med
varandra om en av kommande söndags texter.
Vi startar upp samtalen:
20 februari kl 9.30 i Unnaryds församlingshem – bibelfrukost
22 februari kl 15.30 i Femsjö - bibelfika
Om du är intresserad så anmäl dig några dagar i förväg tfn: 0371-600
52 eller sandra.m.schlegel@svenskakyrkan.se

Det är ”tajm ” att sälja (eller
fynda), dricka en kopp kaffe och
umgås den:
Loppisen håller till i Unnaryds
församlingshem.
Du köper ett bord för 100 kr –
så det är gott om plats för dig
och prylarna du vill sälja.
Om du vill boka ett bord anmäl
ditt intresse senast den 2 mars
till Lotta Nykvist
tfn. 0345-197 39 eller
ann-charlotte.nykvist@
svenskakyrkan.se
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Valresultat i Kyrkovalet 2017
Årets kyrkoval engagerade och på många håll ökade valdeltagandet
rejält! Så blev det också i vårt pastorat. Av 3 770 röstberättigade var det
1 045 (varav 11 ogiltiga röster) som röstade, vilket ger ett valdeltagande
på 27,7 %. Det innebär en ökning på 5,35 procentenheter jämfört med
förra kyrkovalet. Det innebär också att Hyltebruks pastorat hade högst
valdeltagande i Växjö stift! Och att vi ligger på delad niondeplats i Sverige
vad gäller valdeltagande! Hurra för medlemmarna i Hyltebruks pastorat!
Här nedan hittar du valresultatet och mandatfördelningen i Hyltebruks
pastorats Kyrkofullmäktige (pastoratets ”riksdag”) för mandatperioden
2018–2021. När Senapskornet kommer ut är processen i full gång att utse
Kyrkoråd (pastoratets ”regering”) och Församlingsråd (som har särskilt
ansvar för församlingslivet i respektive församling).

Mandatfördelning i
Hyltebruks pastorat
Nomineringsgrupp

antal
röster

andel
röster

Vi efterlyser dig som gillar att vara med barn och ungdomar! Vi behöver
en ny ideell medarbetare till barnverksamheten i Landeryd! Vi träffas
varannan tisdag kl 14 för att förbereda, sen går vi tillsammans och
hämtar juniorerna och sen håller vi på med olika grupper fram till kl
19. Intresserad? Kontakta Mia för mer information.
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Riksnivå:
Antal röstberättigade: 5 160 334
Antal röstande: 984 680
Valdeltagande: 19,08 %
Växjö stift:
Antal röstberättigade: 360 072
Avgivna röster: 63 852
Valdeltagande: 17,73%

mandat
2018-21

Alla tiders kyrka i Hyltebruks
170
16,44 %
3
pastorat
Arbetarepartiet 225
21,76 %
3
Socialdemokraterna
Gemensam framtid i
153
14,80 %
2
Hyltebruks pastorat
Kyrkan för alla i Hyltebruks
81
7,38 %
1
pastorat
Levande kyrka i Hyltebruks
304
29,40 %
5
pastorat
Sverigedemokraterna
101
9,77 %
1
Totalt
1 034
99,55 %*
15
* 0,05 % saknas på grund av att prcocenttalen avrundats till två decimaler.

Efterlysning!

Kyrkovalet 2017 i siffror

- Brasafton Unnaryds församlingshem
19 december kl 19
Kören Hjärtans Lust
underhåller och det blir
allsång och serverving!
Varmt välkomna!

VÄVKANT

NATTEN GÅR TUNGA
FJÄT, RUNT GÅRD
OCH

.....

ILLVILLIG

JENNY SOM
FÖRKNIPPAS MED
TOMTAR

FUNDAMENT

BIBLISK
FARKOST

NATRIUM

EN SORTS
SYSKON

OMOGEN
FRUKT
UNDVIKER
TÄNKA PÅ
REFRÄNGEN

BLIR
BORTGLÖMD

FÖRVARINGSUTRYMME
MALT, NEJLIKA,
POMERANS, ANIS,
FÄNKÅL OCH
KARDEMUMMA

SÄRPRÄGLAD

RUNT
FÖRTRÖSTAN
MARTINSON

MOBILTILLBEHÖR

SKEDE

HÄNGER
FÖR

INGALUNDA

TANGENT

NATURFOTOGRAF
SOM MAN
RÅR OM

EN SORTS
PUNKT

FYNDFESTLIG- TILLFÄLLE
HETER
HÖGDRAGEN

SOCIAL
REGEL
BESYNNERLIGA

SES
FÖRUTSEENDE
FRÅNSLAGEN

NEH 9:12
I EN
PELARE
AV

...

LJUDANLÄGGNING
ÄR DET
SNART

VEN
ÅTERSTOD

BETUNGANDE

TILLSTÄLLNING
UTHUS
PÅ TOPPEN

PROFET SOM
FÖRUTSPÅDDE
JESUS FÖDELSE
4 MOS 4:12
TILL ER
ELDEN

..

UPPFINNARE
STOR
MÄNGD

BRODERA

BUSKE

VOLUMINÖS

GICK VI
MED I 1995

HEMLIGHÅLLA
FÖR LÄNGE
SEN
DEL AV
BILTUR

HAR
ERFARENHET

UTAN UNDANTAG
ROMERSKT
MYNT

KLAGAN
FRANSK Ö
SKRIDER
TILL
VERKET

INFINITIVMÄRKE
KEJSARE I
JULEVANGELIET

FRIENDS

”

Det folk som vandrar i mörkret ser ett
stort ljus, över dem som bor i mörkrets
land strålar ljuset fram.
Ty ett barn har fötts, en son är oss given.

Julkorsord!
Lös det och skicka in det senast 31 januari till:
Hyltebruks pastorat
Box 4
314 21 Hyltebruk
Förra numrets vinnare kommer att få ett fint pris
hemskickat inför det nya året. Och de vinnarna
är:
Lars-Göran Lindstén, Femsjö
Kerstin Fredriksson, Hyltebruk
Ursula Ruppel, Gullanabba

Grattis och God Jul!
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Kontaktuppgifter
Präster

Diakoni

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

diakoniassistent
Pär Petersson................................................................0345–197 44
e-post: par.petersson@svenskakyrkan.se

kyrkoherde
Bo Lindbladh..........................0345–197 41, mobil: 070 555 27 57
e-post: bo.lindbladh@svenskakyrkan.se

komminister i Unnaryd och Femsjö
Sandra Schlegel.....................0371–600 52, mobil: 072 450 16 38
e-post: sandra.m.schlegel@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
vik. kyrkomusiker i Unnaryd
Daryl Stenström......................................................073 642 54 81
e-post: daryl.stenstrom@icloud.com

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

diakon
Anna-Karin Samuelsson....0371–461 15, mobil: 072 238 20 23
e-post: anna-karin.samuelsson@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

arbetsledande vaktmästare
Olivia Roman................................................................0345–197 35
e-post: olivia.roman@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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