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 2018 – mars 2019

Vår hemsida: svenskakyrkan.se/hyltebruk
Följ oss på facebook: facebook.com/hyltebruk
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vilken är min favorit julsång/psalm?
Kristina Lindstén tycker O helga natt. En mäktig
sång som förmedlar grunden för vår kristna tro. Gud
träder in för att rädda och frälsa oss.
Susanne Hirell, man har så många favoritsånger eller
psalmer, det är väldigt svårt att välja just en. Men jag
har fastnat för en ur Psalmer i 2000-talet. Psalm 858,
skriven av min favorit körkompositör, Jerker Leijon
med text av Lars Westberg. ”För dem som vandrar
i mörkret, ska ett ljus skina klart. Ja, över dem som
undrar, ska ett ljus gå opp. För himmelens dörrar har
öppnats och ljuset från himmelen strålar hit ner. I
världen har mörkret skingrats och änglaskarorna ler”.
En psalm som säger allt, om hur denna värld är men
med ett visst hopp om ljus.
Regina Burton: Jag har valt psalm 122, Dagen är
kommen. Jag har alltid älskat denna psalm , den
vittnar om det lilla Jesusbarnet och uppmanar oss
att komma samman i tillbedjan och lovsång. Till en
vacker, sångbar och väldigt pampig melodi. Med en fin
koralsats kan jag göra det som är själva kärnan i mitt
yrke: leda människor i lovsång.

sjöng i Sofia kyrkan. Gittan Glans har körarrangerat
en snygg och mäktig ”Stilla Natt”. Tycker också att
det är stämningsfullt när kören sjunger från läktaren
på midnattsmässan... Traditionell fyrstämmig ”Stilla
Natt”.

Psalmer är härligt!
Den 26/12 har vi därför en gudstjänst med
önskepsalmer i Landeryd kl. 10. Från första advent
kommer det i vapenhuset i Långaryd respektive
Landeryds kyrkor finnas lådor där du kan lägga
ner en lapp med just din favoritpsalm oavsett
tema och årstid. Självklart kan du även önska på
plats i kyrkan. Kom, välj och sjung av hjärtats lust,
julspalmer likaväl som sommarspalmer, kanske
en lovpsalm eller vad du vill! Givetvis lyssnar vi
till dagens texter också och efteråt fortsätter vi
gemenskapen runt kaffebordet.

Camilla Ruud: ”Stilla Natt” har minne från Per-Brahe
gymnasiet(musiklinjen). Alla vi ca 75 musikelever

julkampanjen

”En flicka är född”

Vi kan aldrig acceptera att flickor föds in i förtryck
och orättvisor - bara för att de är flickor. Att fattigdom
och normer gör att flickor får sämre möjligheter till
utblidning, sjukvård eller försörjning. Att de utsätts för
sexuellt våld eller könsstympning. Eller att flickor får
äta sist och minst. Det är en ständig kamp om liv och
död, som vi måste ta tillsammans. I årets jukampanj
har vi den stora möjligheten att tillsammans kämpa
för att ingen flicka hotas, utnyttjas eller kränks. För
varje barn är skapad till Guds avbild och har samma
värde - oavsett kön.
I Svenska kyrkans julkampanj, som pågår från första
advent 2018 till trettondedag jul 2019, samlar vi in
pengar till Svenska kyrkans internationella arbete - för
varje människas lika värde och makt över sitt eget liv.
Swisha din gåva till 9001223
PG 90 01 22-3 BG 900-1223
TACK!
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Nu tändas tusen juleljus...
Den här julen är den första jag inte kommer att arbeta,
sedan jag blev präst. Den vetskapen fyller mig med
dubbla känslor. Glädjen över att kunna fira med
familjen utan krav på tider som måste passas och
förberedelser som måste göras.
Samtidigt, en saknad, efter de härliga julgudstjänsterna
med de välkända psalmerna, de välfyllda kyrkorna och
möjligheten att får levandegöra berättelsen om hur
Gud blir människa i barnet som föds i Betlehem.

Oavsett vi firar jul i gemenskap eller i ensamhet, i
överflöd eller fattigdom, så strålar ljuset från krubban
i Betlehem mot oss. Ett ljus du och jag skall reflektera
genom våra ord och handlingar. På så sätt kan vi
medverka till att ensamheten och utsattheten, blir lite
mindre påtaglig och glädjen något större.
Varmt välkomna till kyrkan, här i Hyltebruks pastorat
eller någon annanstans, för att lyssna till och sjunga om
att Gud är kommen till vår jord och vad det betyder i
våra liv.

Trösten är att det firas gudstjänster även där jag
kommer att befinna mig. Att få sitta bland andra ”Du stjärna över Betlehem, o, låt ditt milda ljus få lysa
gudstjänstbesökare befriad från ansvar som in med hopp och frid i varje hem och hus”.Sv.Ps.116:3
gudstjänstledare, är ändå lite lockande. En vilsam jul En god och välsignad jul, önskar jag er alla!
även i den bemärkelsen.
Bo Lindbladh, kyrkoherde
Annars är väl julen och julfirandet fortfarande, trots
att det mesta förändras, ännu fyllt av traditioner och
igenkännande. Temat är tidlöst, ett barn som föds
under svåra omständigheter och med föräldrar som
förundras och förvånas över det som sker. Där finns
glädjen över det nya livet, jämsides med oro över hur
framtiden skall bli för den nyfödde.
Julen är glädje och gemenskap, det är vad vi önskar
och hoppas i alla fall. Hur det blir kan vi aldrig med
säkerhet veta. Julen kan också innebära ensamhet,
ibland en saknad över tid som flytt.
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Gudstjänster

Datum
2 december
1 i advent
9 december
2 i advent

Femsjö
församling
10:00 Mässa i Femsjö
k:a, SH. Kyrkokören,
kyrkfika, lotterier

Sammanlyst

Färgaryds
församling
10:00 Gudstjänst
i Hyltebruks k:a,
BL. Kyrkfika,
vuxenkörer
14:00 Fam. gjt
i Hylte k:a, BL.
Julfest i försh.
Barnkör/grupper

Långaryds
församling
10:00 Familjegudstjänst i Landeryds
k:a. MSW.
Adventsfest.
18:00 Julkonsert
m.andakt. MSW

13 december
torsdag
16 december
3 i advent

10:00 Mässa i
Unnaryds k:a. SH
18:00 Lucia i
Unnaryds k:a, RB

16:00 Luciagudstjänst 10:00 Mässa i
Hyltebruks k:a, BL
i Femsjö k:a, PB.
Änglakören, luciafika

10:00 Sinnesromässa 18:00 Gudstjänst i
i Landeryds k:a,
Unnaryds k:a, MSW.
Barnkörerna.
MSW

Sammanlyst

Sammanlyst

10:00 Gudstjänst
10:00 Mässa i
i Långaryds k:a.
Unnaryds k:a
Musikmedv, kyrkfika

24 december
Julafton

10:00 Julbön
i Femsjö k:a..
Änglakören.

16:30 Julbön i
10:00 Julbön i Hyl- 10.00 Julbön i
tebruks k:a, PJ.
Landeryds k:a. MSW. Unnaryds k:a, MB
23:30 Julnattsguds- 23:30 Midnattsmässa
tjänst i Hyltebruks i Landeryds k:a
MSW. Kyrkokören
k:a PB. se s.6

25 december
Juldagen

07:00 Julotta i
Femsjö k:a. PB
kyrkokören,
musikmedverkan
Sammanlyst

05:00 Julotta i
07:00 Julotta i
Långaryds k:a. MSW. Unnaryds k:a,
Sammanlyst
Julottegruppen.
RB. Kyrkokören,
kyrkfika
18:00
10:00
16:00 Julgudstjänst i
Musikgudstjänst
Musikgudstjänst i
Jälluntofta k:a MB
i Hyltebruks k:a,
Landeryds k:a, MSW.
MSW. Glory gospel Önskepsalmer,
kyrkfika

23 december
4 i advent

26 december
Annandag jul

30 december
Sönd. e. jul

15:00 Mässa i
Femsjö k:a, BL.
Musikmedverkan

Sammanlyst

18:00 Taizémässa i
Långaryds k:a, MSW. Sammanlyst
Sångensemble

31 december
Nyårsafton

16:00 Nyårsbön
i Femsjö k:a, PB.
Musikmedverkan,
glögg, godis.

16:00 Nyårsbön i
Hyltebruks k:a, BL
Musikmedverkan.

16:00 Nyårsbön i
Landeryds k:a, MSW. Sammanlyst
musikmedverkan

1 januari
Nyårsdagen

Sammanlyst

Sammanlyst

18:00 Mässa i
16:00 Mässa i
Långaryds k:a, MSW Unnaryds k:a, MSW
Musikmedverkan

Med reservation för ändringar och feltryck - se predikoturer och hemsidor!
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Unnaryds
församling
14:00 Gudstjänst i
Unnaryds k:a, SH.
Kyrkokören

Gudstjänster
Datum
6 januari
Trettondedag jul

13 januari
1 e.trettondedag

Femsjö
församling
18:00 Musikgudstjänst i Femsjö k:a,
BL

Färgaryds
församling
16:00 Musikgudstjänst i Färgaryds
k:a, BL. se s.6

Långaryds
församling
15:00 Julspel i Långaryds k:a. MSW. Kyrkfika, julgransplundring

15.30
Musikgudstjänst i
Femsjö k:a. MSW

10:00 Gudstjänst i 18:00 Sinnesromässa i 10:00 Mässa i
Hyltebruks k:a, BL. Landeryds k:a. MSW Unnaryds k:a MSW

20 januari
2 e.trettondedag

Sammanlyst

27 januari
3 e. trettondedag

10:00 Mässa i
Femsjö k:a,

3 februari
Kyndelsmässodagen

18:00 Musikguds- 16:00 Ljusgudstjänst 15:00 Familjegudstjänt i Femsjö k:a i Hyltebruks k:a. tjänst i Landeryds k:a,
BL
BL.Barngrupperna MSW. kyrkfika, mm

10 februari
5 e. trettondedag

Sammanlyst

Unnaryds
församling
18:00 Gudstjänst i
Unnaryds k:a,A-KS

18:00 Taizémässa i
Hyltebruks k:a, BL

10:00 Gudstjänst i
Landeryds k:a, BL,
kyrkkaffe.

18:00 Musikgudstjänst i Unnaryds k:a.
A-KS.

10:00 Mässa i
Hyltebruks k:a,
MSW. Kyrkfika

18:00 Lovsångsmässa
i Långaryds k:a, MSW. Sammanlyst
Musikmedverkan.
10:00 Mässa i Unnaryds k:a MSW. Kyrkfika

10:00 Mässa i
Hyltebruks k:a, BL

10:00 Mässa i
Landeryds k:a, MSW.
Kyrkfika.

14:00 Familjegudstjänst i Unnaryds k:a,
PB

17 februari
Septuagesima

16:00 Gudstjänst
i Taizéanda i
Femsjö k:a, BL

18:00 Taizémässa i
Hyltebruks k:a, BL

10:00 Mässa i
Långaryds k:a, BL.
Musikmedverkan.

10:00 Mässa i
Unnaryds k:a.
kyrkokören, kyrkfika.

24 februari
Sexagesima

10:00 Mässa
i Femsjö k:a.
Kyrkokören.

10:00 Gudstjänst i
Hyltebruks k:a. SS

18:00 Gudstjänst
i Landeryds k:a.
Kyrkokören.

Sammanlyst

3 mars
Fastlagssöndag

16:00 Musikguds- 14:00 Mässa i
10:00 Musikal i Långa- 10:00
tjänst i Femsjö k:a, Hyltebruks k:a,
ryds k:a, MSW, kyrk- Familjegudstjänst
BL. Kyrkfika.
BL.Cantabile kören fika mm
i Unnaryds k:a,
PB.Barnkörena, mm

10 mars
1 i fastan

Sammanlyst

10:00 Gudstjänst i 18:00 Sinnesromässa i 18:00 Gudstjänst i
Hyltebruks k:a, BL. Långaryds k:a, MSW Unnaryds k:a, PB.

Förkortningar: BL – Bo Lindbladh, MSW – Mia Schulz
Wigelsbo, SH - Sven Hagberg, RB- Rune Bolmblad AKS
– Anna-Karin Samuelsson, PB – Petter Bäckman, MB-Maj
Brodin, PJ-Pia Johansson, SS-Sylvia Sjöö.
k:a – kyrka

Kyrkskjuts

Om du behöver hjälp för att kunna komma till
kyrkan, så kan vi erbjuda kyrkskjuts. Ring till
diakon Anna-Karin Samuelsson telefon 0371–
461 15, senast två dagar innan gudstjänsten.
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julmusik i hyltebruks pastorat
Onsdagen den 28 november i Unnaryds kyrka kl. 18 fyller kyrkokören 125 år!
Det kommer vi fira tillsammans med Biskop Fredrik Modéus. Barnkörerna och kyrkokören kommer
tillsammans sjunga stämningsfulla adventsånger. Vi bjuder på kaffe och tårta i Ingebreks kapell.
Söndagen den 2 december i Unnaryds kyrka kl 14 fortsätter kyrkokörens 125 års jubieum. Vi har glädjen
att presentera Trio Salong. Professionella musiker från Musik i Syd, symfoniorkestrar från Malmö och
Köpenhamn. Trio Salong kommer i Unnaryds kyrka framföra populära klassiska stycken, ackompanjera
kören. Det blir även vacker adventsmusik i församlingshemmet till glögg och pepparkakor.
Tisdagen den 4 december i Unnaryds kyrka kl 19:30 kommer Henrik Åberg med sin Elvis - Christmas,
tillsammans med Unnaryds kyrkokör och Glory Gospel. Biljetter säljes i Unnaryds servicebutik och på
ticketmaster.se
Söndagen den 9 december i Långaryds kyrka kl.18 Kyrkokören med orkester framför ”Här kommer nu ett
änglabud” av Arne Dagsvik, samt annat örongodis ur julrepertoaren.
Torsdagen den 13 december i Unnaryds kyrka kl. 18 blir det tradionellt Luciatåg från skolan, kyrkans
barnkör kommer även att delta.
Söndagen den 16 december i Femsjö kyrka kl 16 blir det Luciagudstjänst med Änglakören
Torsdagen den 20 december i Färgaryds kyrka kl 19 blir det Elvis Christmas med sångare och musiker från
”Elvis kvällarna”. Biljetter säljs på Olanders blommor, biljettpris 180 kr.
Julafton 24 december i Hyltebruks kyrka kl. 10 är det julbön och då medverkar Sara och Ida Liwenius. På
natten kl. 23:30 är det midnattsgudstjänst, då sjunger Carola Håkansson, Jonas Andersson, Susanne Magnusson och Susanne Hirell.
Annandag jul 26 december i Jälluntofta kyrka kl. 16 är det
julgudstjänst med Kenneth Benjaminsson, kyrkokören och
musiker.
Annandag jul 26 december i Hyltebruks kyrka kl. 18 ”Julens
sånger” med Glory Gospel. Det blir allt från tradionella julsånger till gospel och Elvis Christmas.
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HAPPY NEW YEAR 2019!
Söndagen den 6 januari i Färgaryds kyrka kl. 16 återkommer Lyrans musikkår med solister traditionsenligt till
oss.
Söndagen den 6 januari i Femsjö kyrka kl. 18 spelar och sjunger Anna Palmqvist, Sören Bjärnborg, Gusten
och Vidar Brodin.
Söndagen den 13 januari i Femsjö kyrka kl. 15:30 är det julmusik med kyrkokören och Änglakören.
Julgransplundring efteråt, som hembygdsföreningen ordnar.
Söndagen den 3 februari i Femsjö kyrka kl.18 medverkar vokalensemblen Cecilia. Gruppen kommer från
Gnosjö och sjunger alltifrån traditionell kyrkomusik till visor, folkmusik och pop. Kyrkfika.
Söndagen den 3 mars i Femsjö kyrka kl. 16 blir det gitarr och flöjt med Leif Bengtsson.

Grötfest i Femsjö
Söndagen den 30/12 som börjar direkt efter
gudstjänsten kl. 15. Medgtag något att äta, gröt
eller smörgås. En trevlig fest med lekar, sång och
god gemenskap för alla åldrar.

Grötfest i Färgaryd
Torsdagen den 3 januari kl.18 i
Färgaryds Sockenstuga.

brasafton
Den 18 december kl. 19 bjuder vi in till Brasafton
i Unnaryds församlingshem. ”Hjärtans lust”
underhåller med julens sånger och vi bjuds alla att
sjunga med.
Fikaservering där intäkterna går oavkortat till
julkampanjen.
VÄLKOMNA!
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vår julkrubba
av Britt G Hallqvist
specialskrivet juspel för Hyltebruks kyrkas julkrubba
i lätt språkig revidering av Petter Bäckman
En ängel med basun
Änglen han kan spela, han är musikant.
När han blåser i basunen klingar det så grant.
Ängel, blås i basunen! Spela!
För nu vill vi sjunga en visa.
Jesusbarnet har kommit
-Gud vill vi tacka och prisa.
Josef och Maria
Josef och Maria, de längtar efter lugn och ro.
Men inget är ledigt. I stallet fick de bo.
Jesusbarnet
Nattens vindar blåser kalla, på berget ligger snö.
Jesusbarnet föds i stallet - hans första bädd är hö.
En oxe
Oxen - snäll och slö och lat - har fått ett barn till
rumskamrat.
En åsna
Åsnan tittar stort på pojken och då ler Maria.
Åsna, nu ska pojken sova - du får inte skria!
En ängel
En ängel kom direkt från Gud till herdarna med
glädjebud.
Till krubban styr de nu sin gång med hjärtat fullt
av helig sång.
En herde och lamm
Den första herden kommer här.
Ett litet ulligt lamm han bär.
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Tre får
Fåren följer herden på ett led - över stock och
sten, över bäck och hed.
Ett lamm
Natten är bister, det lilla lammet fryser. Trippar
fram till stallet där stjärnan lyser.
En herdepojke
En herdepojke säger: ”Jag vet en hemlighet barnet i krubban är Messias, det vackraste jag
vet!”
En knäböjande herde
Herden till ber den lille, viskar bävande glad: ”Fin
som en blomma, en stjärna, ett rosenblad.”
Tre vise män
Tre vise män blir häpna, här vid resans mål.
Bor den nye prinsen ej i slott?
Är hans bädd en krubba blott?
De hade väntat något annat, men det är här som
stjärnan stannat.
En kamel
Så lång, lång väg kamelen gick och packningen
var tung.
Nu får han vila sig och se en liten nyfödd kung.
Orgel, hjälp oss sjunga!
Stäm alla in i vår visa!
Jesusbarnet har kommit
-Gud vill vi tacka och prisa!

3 x T - tjejer som träffas och trivs.

En gång i månaden träffas vi i Landeryds
församlingshem kl. 19 -21. Programmet varierar, men
vi äter alltid något tillsammans och avslutar med en
andakt. Vårterminens träffar är:
29 januari - mat och prat
26 februari - hemlig gäst
26 mars - knep och knåp
23 april - påsktema

Tjejträff i Hyltebruk.

Vårens program är ej klart vid tryckning mer
information kommer på hemsida och i predikoturer.
Men vi träffas följande datum 23/1, 27/2 och 27/3 kl.
19 i Hyltebruks församlingshem.
Vid frågor, kontakta Solbritt 0345-150 48

Bibelsamtal
I bibelsamtalsgruppen träffas vi och talar om
kommande söndags bibeltexter. Vi dricker kaffe och
har trevligt!
Vi träffas i Hyltebruks församlingshem på torsdagar
kl. 14 följande datum: 24/1, 21/2 och 21/3

Vad är då en människa?
Samtalskväll i Hyltebruks församlingshem. Vi samtalar
om den kristna tron, livsfrågor och den tid vi lever i.
Vi träffas måndagskvällar kl 18 följande datum: 14/1,
11/2 och 11/3.

Sopplunch och lätt lunch!
Varmt välkommen till våra soppluncher.
Vi bjuder på soppa, bröd, efterrätt och en härlig
gemenskap. Allt till en kostnad av 40 kr.
I Unnaryds församlingshem serveras soppan kl. 12
följande datum: 24/1, 28/2, 28/3 och 25/4.
I Landeryds församlingshem kl. 12 följande datum:
31/1, 28/2 och 25/4.
I Hyltebruk bjuder vi på en lätt lunch istället för soppa.
Vi börjar i kyrkan med lunchmusik kl. 11:30 och kl. 12
serveras det en lätt lunch, följande datum 5/2 och 5/3.
Samma kostnad 40 kr.

Församlingskåren i Långaryd
fortsätter sin gemenskap även under 2019. Vi träffas
första måndagen i februari för årsmöte i Långaryd
kl. 19 och sen första måndagen i mars i Landeryd.
Program kommer i början av 2019.
Varmt välkommen att dela gemenskapen med oss
oavsett var i pastoratet du bor!

Promenadgrupp
Promenadgruppen träffas varje torsdag kl. 9:30 vid
Hyltebruks församlingshem. Vi går långt eller kort,
snabbt eller långsamt utifrån våra förutsättningar. Alla
kan vara med! Efter promenaden fikar vi tillsammans
i församlingshemmet.
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”Oh, happy day”
1988 startade Lasse Axelsson och Maria Nordenback-Kress, Stockholm gospel, nuvarande Svenska
gospelverkstaden. 30 år har gått och mycket gospel har ljudit i våra kyrkor i landet.
Vi i Glory gospel har varit uppe i Stockholm vid två tillfällen innan och i år har vi firat 30-årsjubileum med
Svenska gospelverkstaden tillsammans med ca 1 500 andra sångare från bl a Norge, Finland och någon enstaka
sångare från övriga Europa.
Mycket övning har det varit innan resan och under de tre dagarna vi var i Stockholm. Finalkonserten var i
konserthuset med bl a Per-Erik Hallin, Gerald T Smith och Cyntia Nunn och många andra amerikanska ledare
och sångare. Mäktigt ljöd psalmen 11 ” O store Gud” av sångare och konserthuset stora orgel. /Susanne Hirell

God gemenskap
Vi träffas för en stunds gemenskap, underhållande
artister eller föredragshållare och naturligtvis kaffe
med hembakt bröd. Allt till en kostnad av 20 kr. Kl 14
i Hyltebruks församlingshem:
17 januari - läsarsånger med Susanne Hirell,
kyrkomusiker i Hyltebruk
28 februari - Camilla Ruud, kyrkomusiker i Unnaryd.

Syföreningen i Hyltebruk
Träffas kl. 14 i Hyltebruks församlingshem följande
datum:
15 januari, 12 februari och 12 mars.

Våffelkaffe
På våra våffelkaffen träffas vi för att prata en stund, äta
våfflor och dricka kaffe. Onsdagar kl. 14 i Hyltebruks
församlingshem;10/1, 13/2 och 13/3
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Vad hände på Öppet hus
den 14 oktober?
Läs vårt reportage på vår hemsidan:
www.svenskakyrkan.se/hyltebruk

B I L D: P IX A B A Y. C O M

TID FÖR
REKREATION

BLIR
INSLAGEN

MYCKET
MÖRK

VÄL TILLTAGEN
BLIR TILL
HONUNG

PLATS
FÖR
JULBAD

INGET FÖR
VEGANEN
FÖRSÄKRADE

SIST I
GEHÖR

PÅ
SAMMA
PLATS

PENTRY

SES MED
LÅNGHALM

GUDLÖSHET
KOMMER
FRÅN
NARVA

SES
OBESLUTSAM
IDELIGEN
MASKA

TYCKER
MER OM REPUBLIK I
KARIBIEN
MEDGIVANDE

ADVENT INLEDER
KYRKOÅRET OCH
BETYDER?

KÄRLEKSGUD

BROR TILL JESUS
OCH KÄND SOM
“RÄTTFÄRDIG”

SLÄKTE

GRIPEN

TVINNAT
GARN

GRUMLIG

HJÄLPER
TILL MED
FORMEN

FÖRBINDELSE

SJÖDIN

SLITA PÅ

FÖRTJÄNST

ÄMNAR

KROPPSVÄTSKA

JOBBA
HÅRT
ENERGI

KAMELMAMMA
NIMBUS
PÅ
ARLANDA

TELNINGARNA
VAR
HÄLSAD

ETT LITET BARN
AV
HUS

......

FRANSK
GATA
MOA
KARLSSON

MÄSTARE

KRAFT

TITAN

JAPANSKT
SPJUT

I BAKGRUNDEN

HES 1:22
GLANS
SOM AV

..

SNABEL-A

FORTFARANDE

TJOCK
FÖRR

BÖRDA

LITURGISK FÄRG
I ADVENTSTID
ÅSNEAKTIGA
GLÄDJELJUD

FRÅN
OUPPMÄRKSAM

EN SORTS
DROPPAR

Korsord i Senapskornet
Lös det och skicka in det senast 24
februari till:

VARM
L+Ä+R
MAT

som en
citron

MAN
12-9= KAN
PÅ VÅG

Hyltebruks pastorat
Box 4
314 21 Hyltebruk

börjar
ros på

fårpäls

STRÖM
KOMMER
FÖRE
H

+A

bilmärke
HA R
BA R R

Så har du chans att vinna ett fint pris!
Vinnare på korsordet från förra
numret är: Ann-Kristin Petersson,
Unnaryd och William Fredriksson,
Hyltebruk.
Ni kommer att få vinster
hemskickade med posten.
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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

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

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................................................................0371-601 42
camilla.ruud@svenskakyrkan.se

Pastorsexpeditionen

kyrkokamrer
Eva Liwenius.............................................................0345–197 43
e-post: eva.liwenius@svenskakyrkan.se
förvaltningsassistent
Lotta Nykvist.............................................................0345–197 40
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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