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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.
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HYLTEBRUKS PASTORAT
RUM FÖR HELA LIVET!
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Juliga tankar i oktober
Ja när jag skriver detta är det 8 grader varmt ute och början av
oktober. Jag har precis haft Bibeläventyr på Elias Fries där jag
pratat om Gamla Testamentet och avslutat de 3 lektionerna
med att berätta att efter Malaki sände Gud inga profeter till
Israel, utan det blev 400 års tystnad innan höjdpunkten i Guds
frälsningsplan för mänskligheten sattes igång, nämligen födelsen
av Jesus. Så julen har funnits med även idag, fast det är svårt att
begripa att advent är om 2 månader. Firade vi inte påsk nyss och
vart tog sommaren vägen egentligen?! Du känner kanske igen dig.
När jag sitter vid mitt köksbord och skriver så fylls jag ändå,
trots att julen känns avlägsen och jag får lätt panik när jag tänker på den, av en vördnad över inkarnationens mysterium, detta
fantastiska att Gud blir människa för vår skull, för din och min
skull! Man kan tycka att julfirandet idag har blivit för uppstressat och en fest för butikerna men det är nog bra att vi åtminstone en gång per år verkligen tänker på det fantastiska som Gud
gjort och gör för vår skull. Hur Guds omsorg om oss människor
är den röda tråden genom Bibeln. Redan i skapelseberättelsen
finns kärleken där, i Guds önskan om att få någon att dela allt
det vackra och fantastiska med, och hur Gud efter syndafallet då
Adam och Eva måste lämna Eden för att de inte ska frestas att
äta även av Livets träd och behöva leva för evigt med den synd,
sjukdom och annat elände de släppt in i världen genom att för
tidigt och på fel grunder äta av Kunskapens frukt på gott och

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
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ont, fortsätter att älska dem och vilja göra allt för och med dem.
Hur Gud sen väljer ut Abraham för att visa genom det utvalda
folket, Abrahams ätt judarna, hur Gud vill att vi människor
ska leva, hur Gud ständigt förlåter folket för alla deras fel och
hur Gud hela tiden tänker ut nya sätt att försöka närma sig de
människor han en gång skapat till gemenskap med sig själv, som
best friends forever and ever, trots att människorna, även det
utvalda folket, sviker Gud gång på gång och överger Gud. Hur
Gud aldrig ger upp och hur Gud arbetar genom profeterna och
genom andra folkslag för att bereda vägen för sin egen son, sig
själv. För nog måste väl människorna lyssna på Guds son och
förstå hur väl Gud vill sina människobarn och hur Gud önskar
att vi ska leva i gemenskap med honom och med varandra?! Vi
vet att riktigt så enkelt blev det inte och det visste Gud också, det
var därför Gud redan tänkt ut den stora Frälsningsplanen, den
som kulminerar med påsken år 33 då Jesus offrar sig för våra fel
och bristers skull och sen uppstår för att ge oss hoppet tillbaka!
Så i ljuset av frälsningshistorien ser jag fram mot julen, att få läsa
berättelserna, att få sjunga om undret och tillsammans med er
andra förundras över det fantastiska i att Gud älskade och älskar
oss så enormt mycket att han blir ett värnlöst barn i Betlehem
för att som vuxen visa oss Kärlekens väg. Så god jul på er alla
och väl mött i kyrkan, i församlingshemmen och på alla andra
platser där vi ses, för Gud är med överallt!

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.

Maria Schulz Wigelsbo
komminister i Långaryds församling

AKTIVITETER I VINTER
Tjejträff i Hyltebruk

Kl. 19 i Hyltebruks församlingshem.
11 december, 22 januari, 19 februari och 18 mars.

Syföreningen i Hyltebruk

Träffas tisdagar kl. 14 i Hyltebruks församlingshem.
14 januari, 4 februari, 25 februari och 17 mars.

God gemenskap

Är just vad det heter- vi träffas en gång i månaden för en stunds
gemenskap. Varje gång blir det något slags program – musik, en
föredragshållare eller något annat intressant och trevligt – och så
blir det gott fika. Vi träffas kl. 14 i Hyltebruks församlingshem:
16 januari, 20 februari och 19 mars.

Välkommen till sopplunch
Vi träffas i församlingshemmen
kl.12 och bjuds där på soppa, bröd
och efterrätt till ett pris av 40 kr.
God gemenskap och några tänkvärda
ord av diakonen eller prästen utlovas.

Brasafton i Unnaryd

Den 17 december kl.19 har vi i Unnaryds församlingshem vår
årliga Brasafton. Kören Hjärtans lust sjunger julens sånger för
oss och med oss. Kaffeservering där intäkterna går till årets
Julinsamling. Välkomna!

Välkommen till Landeryd
den 23 januari, 20 februari,
19 mars och 16 april.
Unnaryd den 30 januari,
27 februari, 26 mars och 23 april.
Hyltebruk den 28 januari,
18 februari och 31 mars. Lunchmusik kl.11.30 i Hyltebruks kyrka.

3 xT – tjejer som träffas och trivs

Tjejer i alla åldrar är välkomna till Landeryds församlingshem
för att göra lite olika aktiviteter och äta tillsammans.
Vi börjar kl. 19 och avslutar med en andakt kl. 21.
Vårens program:
28 januari – Vi gästas av Elisabeth Lund som berättar
om sin resa till Kenya.
25 februari – Mat och prat
31 mars – Påsktema
28 april – Våravslutning

FASTEINSAMLINGEN Start 23 februari
Grötfest i Femsjö församlingshem

2 januari kl.17.30
Medtag något att äta, gröt eller smörgås. En trevlig fest
med lekar, sång och god gemenskap för alla åldrar. Ingmar
Wahlström och Lars Nöjd medverkar med sång och musik.

Våfflor

Välkommen att njuta av
nygräddade våfflor i trevligt sällskap
i Hyltebruks församlingshem.
Onsdagar kl. 14 den 8 januari,
12 februari, 11 mars och 8 april.

Promenadgrupp i Hyltebruk

Startar den 6 februari kl 9.30 från församlingshemmet.

135 miljoner människor 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!
Swisha ditt bidrag till 9001223 och delta gärna i våra aktiviteter.

Barngrupper

Kyrkans barntimmar 4-5 år. Tisdagar med start den 14/1
kl. 14 – 15.30 i Pias sal, Hyltebruks församlingshem.
Himla skoj och Andantekören förskoleklass – åk 3.
Onsdagar med start den 15/1 kl. 14.45 – 17.00 i Pias sal,
Hyltebruks församlingshem.
Miniorerna förskoleklass – åk 3. Torsdagar med start den 16/1
kl. 14-16.30 i Unnaryds församlingshem.
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Pilgrimsresa till Rom
Fredagen den 6/9 åkte 4 ungdomar från vårt pastorat till
Rom på pilgrimsresa. Med följde en förälder som ledare från
pastoratet. Dessa 4 ungdomar, Joakim, Christian, Nora och
Paulina har under 2 år hjälpt till i pastoratet och/eller i hemförsamlingen med olika uppgifter, främst som konfirmandledare eller kyrkvärdar. Under de 2 åren har de åkt på
utbildningsläger på Kulltorp tillsammans med andra
ungdomar från gamla Västbo kontrakt som gjort
samma sak i sina pastorat. Finalen på det tvååriga projekt
är en resa till Rom.
Vill du se fler bilder och höra mer från resan?
Välkommen till Landeryd den 15/12 kl.10 där Christian,
Roger och Joakim berättar i samband med kyrkkaffet.

Prästen Björn var med som ledare liksom Roger, som var
med som ledare från vårt pastorat.
Några av de glada ungdomarna när de väntar på bussen
som skulle föra dem hela vägen härifrån till Rom med stopp
på flera intressanta platser som Örnnästet och Sachenhausen
Oranienburg.

En av resans höjdpunkter är besöket på Petersplatsen och påveaudiensen, till vilken UMIV projektet (Ung Medarbetare i Västbokontrakt) alltid har haft bra platser ända sen starten 2003.

Alla hjärtans dag 14/2 – kärlekens dag
Vad passar bättre än att fira bröllop då!
Vi håller kyrkorna öppna för enkla men stämningsfulla vigslar den
dagen! Det ni behöver är er hindersprövning, sen är det bara att slå
pastorsexpeditionen en signal för att boka tiden och kyrkan. Därefter
kommer ni, med eller utan gäster, och säger era Ja! till varandra.
Så passa på att göra alla hjärtans dag riktigt speciell!
Tel nr till pastorsexpeditionen 0345-197 40.

4

Askgravlundar i pastoratet
Det satsas på askgravlundar på de flesta kyrkogårdarna i
pastoratet. 2017 stod den första färdig på Färgaryds kyrkogård
som blivit en välbesökt och uppskattad plats.
Under 2019 projekterades och genomfördes en askgravlund
på Landeryds kyrkogård, tyvärr blev den inte färdig till
Alla helgons dag då hösten varit varm och häcken inte kunde
levereras i tid, eftersom leverantören inte kunde dra upp
Avenbokshäck när det är för varmt. Men i mitten av november
stod den färdig. Det är Tilia trädgård som gjort ritningen och
Martins gräv som gjort markarbetena. Plantering och
montering av sten, ljus- och vas träd har vi gjort i egen regi.

Det som skiljer askgravlunden från minneslunden är att den
inte är anonym och man får gärna delta vid gravsättning. Det
kommer placeras en namnplatta på angiven sten i askgravlunden. Det är kyrkogårdsförvaltningen som står för skötseln i
askgravlunden, men man får gärna smycka med blommor och
ljus på angivna platser.
Under 2020 kommer det att bli en askgravlund på Unnaryds
kyrkogård och till 2021 ska det bli en på Långaryds kyrkogård.
Många svåra frågor uppstår när man förlorar en anhörig. En av de
viktigaste handlar om hur den avlidne ska få sin sista vila. Dennes
egen önskan ska alltid vara vägledande vid valet av gravplats.
Oliva Roman, arbetsledare vaktmästeriet
Hyltebruks pastorat

Regnbågsnyckel
Kyrkorådet har beslutat att anställda och förtroendevalda i
pastoratet skall genomgå processmodellen Regnbågsnyckeln.
Målet är att pastoratets fyra församlingar skall tilldelas Regnbågsnyckeln som ett bevis på att personal och förtroendevalda
är utbildade i frågor som rör inkludering av hbtq-personer.
Begreppet hbtq står för homosexuella, bisexuella, trans och
queerpersoner.

I dag har vi ordningen att en kyrklig vigsel kan ske mellan
människor av olika kön eller människor av samma kön. Det
viktigaste är löftena om att vilja leva tillsammans tills döden
skiljer oss åt.
I processmodellen Regnbågsnyckeln tas ämnen som normer,
bemötande, identitet, öppenhet och slutenhet, mänskliga
rättigheter, bibelsyn,
gudsbild och
människosyn upp.

Kärlek och respekt är grundstenar i vår tro. Vår tro lär oss att
inte döma eller särbehandla människor utifrån sexuell läggning
eller könsidentitet. Istället måste vi mötas med respekt och
lyssna till varandras erfarenheter av liv och kärlek.
Kärleksbudskapet är tydligt i Bibeln. Det syns på många ställen,
så mycket att vi tror att vi skall läsa hela Bibeln i ljuset från
kärleksbudskapet.
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JUL OCH NYÅRS MUSIK

1 december Femsjö kyrka kl.10

15 december Unnaryds kyrka kl.18

GUDSTJÄNST
Kyrkokören och Jonny Wester, saxofon.

8 december Femsjö kyrka kl.16
LUCIAFIRANDE
Änglakören

8 december Långaryds kyrka kl.18
MUSIKGUDSTJÄNST
Advent och julmusik. Välkomna till vårt traditionella program
med: kyrkokören. Susanne Klarén, solist. Gislaveds kammarorkester. Annika Björkenbo, konsertmästare. Saga Mogren,
flöjt. Jan Mogren, trumpet. Ricky Burton, orgel/piano. Regina
Burton, dir.

15 december Femsjö kyrka kl.16

MUSIKGUDSTJÄNST
Julgospel med Gislaveds Gospel
under ledning av Annika Waltersson.

19 december
Färgaryds kyrka kl.18
”ELVIS CHRISTMAS”
med deltagare från Elvis kvällarna.
Biljetter säljs på Olanders blommor
i Hyltebruk. Biljettpris: 180 kr.

22 december
Hyltebruks kyrka kl.14
MUSIKGUDSTJÄNST
Jan Mogren, trumpet och Saga Mogren, tvärflöjt.
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GUDSTJÄNST
Unga Moa Karlsson från
Hyltebruk sjunger på gudstjänsten.

Julafton 24 december
Hyltebruks kyrka kl.10

Trettondag jul 6 januari
Långaryds kyrka kl.18

JULBÖN
Vi har åter glädjen att få lyssna till systrarna Sara och Ida Liwenius. Sara studerar nu på Geijerskola, Ransäter i Värmland med
inriktning på klassisk sång. Ida går på Sturegymnasiet i Halmstad med specialinriktning musik.

MUSIKGUDSTJÄNST
”Under stjärnans ljus” Premiärframträdande med: Bella Cantica!
(Långaryds församlings nya kör för diskantröster)

Julnatten
Hyltebruks kyrka kl. 23:30

Trettondag jul 6 januari
Femsjö kyrka kl.18

MIDNATTSGUDSTJÄNST
Sång blir det då av Jonas Andersson, Carola Håkansson,
Susanne Hirell.

MUSIKGUDSTJÄNST
Sören Bjärnborg och Gusten Brodin.

12 januari Femsjö kyrka kl.15:30
MUSIKGUDSTJÄNST
Kyrkokören, Hembygdsföreningen inbjuder till julgransplundring.

Annandag jul 26 december
Hyltebruks kyrka kl. 18
MUSIKGUDSTJÄNST
”Julens sånger” med Glory gospel, Charlotte Polson med
kompband. Det blir allt ifrån traditionella julsånger, gospel
och Elvis sånger.

Annandag jul 26 december
Jälluntofta kyrka kl. 18
MUSIKGUDSTJÄNST
Våra favoritjulsånger!
Med Angela Lagerqvist och Anna Robertsson (mor & dotter)

Nyårsdagen 1 januari
Långaryds kyrka kl.18
Medverkar Ylva och Owe Ericsson i mässan med sång och musik.

Trettondag jul 6 januari
Färgaryds kyrka kl.16
MUSIKGUDSTJÄNST
Musikgudstjänst med musikkåren Lyran, Jonas Andersson,
Carola Håkansson, Susanne Magnusson och Susanne Hirell.

18 januari Långaryds kyrka kl.17
CANCERGALA
Gruppen Arr med vänner underhåller. Mingelsnacks, bubbel
och lotterier. Alla intäkter går oavkortat till cancerfondens viktiga arbete! Välkommen till en kväll i hoppets tecken! Tillsammans gör vi skillnad!

9 februari Jälluntofta kyrka kl.18
MUSIKGUDSTJÄNST
Kristoffer Kabell sång och gitarr.

16 februari
Långaryds församlingshem kl.18
KÖRCAFÉ
Bjuder kyrkokören in till ett svängigt program! Kom och sjung
med i både gamla och nya låtar. Är du sugen på att sjunga med i
kören? Hör av dig till Regina Burton tel 0371-460 10.

1 mars Landeryds kyrka kl.18
”SPIRITUELLT SVÄNG”
Charlotte Polson, saxofon; Regina Burton, piano och sång.
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Var med och
gör skillnad!
Årets julinsamling handlar om de orättvisor
och övergrepp som en flicka drabbas av
bara för att hon är flicka. Det kan vi aldrig
acceptera.Vi lever alla under samma himmel
och har samma rättigheter. Varje flicka har
rätt till ett värdigt liv. Act Svenska kyrkan
stödjer humanitära insatser och projekt över
hela världen för att stärka flickor och kvinnors
rätt till god hälsa, värdighet och makt över
sitt eget liv. Tillsammans tar vi ställning
mot fattigdom, förtryck och orättvisor!
Swisha ditt bidrag till 9001223 och delta
gärna i de aktiviteter som anordnas.

Tack Petter!

Petter Bäckman har arbetat med barn och ungdomar i tjänsten
som församlingspedagog. Han har även haft ansvar som informatör. Petter slutar sin anställning den 31 december. På nyåret
väntar en ny utmaning, då Petter påbörjar sista året i sin prästutbildning, nere i Lund. Jag vill tacka för allt det goda och
viktiga arbete som du med glädje och frimodighet har utfört.
Du har varit en inspirationskälla för både barn och ungdomar,
när det gäller att visa hur kristen tro hör ihop med det liv vi
lever här och nu. Jag vill också önska lycka till med utbildningen
och kommande år i prästtjänst.

Tack Koakb!

Koakb Al-Masuodi har arbetat i pastoratet som integrationsfrämjare. Koakb har förvaltat och vidareutvecklat det goda
integrationsarbete som funnits under flera år i vårt pastorat.
Vi har all anledning att vara stolta över det ansvar vi tagit som
kyrka, i detta viktiga arbete. Koakb har varit särskilt lämpad
för sin uppgift, då hon genom sitt ursprung har stor förståelse
för de svårigheter som finns hos dem som kommit till vårt land
från krigshärjade länder. Att kunna tala och förstå arabiska har
förstås varit en stor tillgång. Koakb slutar
sin anställning i mitten av januari
2020 och jag vill tacka dig för ditt
fina arbete i Hyltebruks pastorat
och önska dig lycka till.
Bo Lindbladh
kyrkoherde
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HYLTEBRUKS KYRKA
Du har kanske sett byggnadsställningarna som omgett
kyrkan den här hösten. Nu är de borttagna och kyrkan
lyser vit och vacker. Som så många kyrkor, hade även
Hyltebruks kyrka fått påväxt av rödalger. Dessutom
var putsen missfärgad av andra skäl och sprucken på
vissa områden. Kyrkan har tvättas och målats om,
även fönstren har målats utvändigt.
Nya hängrännor och stuprör i koppar har satts upp
där det varit nödvändigt. En vacker kyrka är en prydnad för hela samhället och vågar jag säga, en signal
för hoppet. Vi tror och hoppas på en ljus framtid för
kyrkan i Hyltebruks pastorat, en kyrka som finns till
just för Dig, där just Du befinner dig.
Kyrkan är allas vår kyrka, platsen där hela livet ryms.
Bo Lindbladh, Kyrkoherde

SÄGER
ÄTER
ARG LUGN GAMEN
HUND

BILD: PIXABAY.COM

KORSORD
Lös korsordet och skicka in det senast 8 mars till:
Hyltebruks pastorat
Box 4
314 21 Hyltebruk

VILKEN
FÄRG?

VISA MED
FINGRET

... pedal

Du har chans att
vinna ett fint pris!

TUPP

A+L
KAN
MAN I
BIL

Pudel
är en
hund ...

Många i
mattebok

BARNENS JULKRYSS
BI LD: PIXABAY.COM

SENAPSKORNETS STORA JULKRYSS
FRANSK
VÄN
HETT
FLÖDE

AVVÄRJER
PINSAM

ÅTERSTÄLLD
SYNORGANET

MEDTAGEN

TUMMELISA
ANGENÄMA

INLEDER
ANDAKT

OSS ÄR EN

FLÄCKFRIA

........ FÖDD
MYCKET
MER ÄN
SÄLLAN

RODON
POTATISODLING

HÖRS
MISSNÖJD
SKARA

HASTIGHET

GIFT

SOV PLATS
PRYTTEL
VALLABY

ÄTA
MELLANFRÅN
RUM
MARKEN

GRIPA

SAKNAR
VÄRDE

FÅR MAN
HUNDEN

STRESSA
AV
MULLER
MELLAN
TVÅ
DAGAR
FRÄTANDE
LÖSNING

BLIR
VERKLIGHET

EDGAR
ALLAN
SPRÅKLJUD

GE
SKULDEN

PRODUCERAR
MJÖLK
TIDSTJUV

KRAMGO
LEKSAK

LOCKAR
KÖPGLAD

INHÄGNADEN

LINA
DANIELSSON

ROOIBOS
FIKTIVVALUTAENHET

TIDIGT FIRANDE AV SPIRITISTMÖTE
JESUS FÖDELSE

ÄR ETT
FRÖ

DJUREMBLEM

I AVSAKNAD
AV

ISRAELS
FÖRSTA
KUNG
MÄNGD
SITTER
BIOBESÖKARE
PÅ

SPÖKDJURET

EN AV TRE
JULGÅVOR

DRIVMEDEL

LÖVGÅNG

SPÄNNINGSMOMENT
I JULGRÖTEN
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GUDSTJÄNSTER

Femsjö
kyrka

Hyltebruks
kyrka

Landeryd/
Långaryds kyrka

Unnaryds
kyrka

1 december
1 i advent

10:00 Gudstjänst,
kyrkokören, Jonny
Wester, kyrkfika

10:00 Gudstjänst,
Vuxenkörerna,
Charlotte Polson,
kyrkfika

10:00 Gudstjänst
i Landeryds k:a,
adventsfest

14:00 Gudstjänst,
kyrkokören

8 december
2 i advent

16:00 Luciafirande.
10:00 Mässa
Änglakören , luciafika

18:00 Julkonsert
m. andakt.

10:00 Mässa

Datum

13 december
fredag
15 december
3 i advent

22 december
4 i advent

18:00 Lucia. Skolan
och barnkören
14:00 Familje16:00 Musikgudstjänst. Julfest i
gudstjänst. Saga &
Jan Mogren: trumpet Församlingshemmet.
& tvärflöjt
Sammanlyst

24 december
Julafton

10:00 Julbön

25 december
Juldagen

07:00 Julotta
kyrkokören

29 december
Sönd. e. jul
31 december
Nyårsafton

1 januari
Nyårsdagen
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14:00 Gudstjänst
10:00 Mässa
Moa Karlsson sång i Långaryds k:a.
kyrkfika

10:00 Gudstjänst,
kyrkfika

10.00 Julbön i
Landeryds k:a.
23:30 Midnattsmässa
23:30 Julnattsgudstjänst. Susanne i Landeryds k:a
Kyrkokören
Magnusson och
Carola Håkansson.
05:00 Julotta i
Långaryds k:a.
Sammanlyst
Julottegruppen.

16:30 Julbön
23:30 Julnattsgudstjänst.
Kyrkokören.

10:00 Julbön Sara
& Ida Liwenius.

Sammanlyst

18:00 Musikgudstjänst. Glory
gospel, Charlotte
Polson. Julens
sånger

Sammanlyst

Sammanlyst

16:00 Nyårsbön,
nyårsgodis Lena
Carlberg, tvärflöjt
och sång.

16:00 Nyårsbön

26 december
Annandag jul

Sammanlyst

18:00 Musik10:00 Mässa i
Landeryds k:a Kyrk- gudstjänst.
fika. UMIV berättar Gislaveds gospel
och visar bilder

18:00 Taizémässa

10:00 Gudstjänst
i Landeryds k:a.
Kyrkfika

Sammanlyst
16:00 Julgudstjänst
i Jälluntofta k:a.
Angela Lagerqvist,
Anna Robertsson.
Våra favorit julsånger.

18:00 Sinnesromässa 10:00 Mässa,
i Långaryds k:a
kyrkfika
16:00 Nyårsbön i
Landeryds k:a

18:00 Mässa i
Långaryds k:a Ylva
& Owe Ericsson

Sammanlyst
16:00 Gudstjänst

Hyltebruks
kyrka

Landeryd/
Långaryds kyrka

Unnaryds
kyrka
18:00 Taizémässa

Sammanlyst

Sammanlyst

10:00 Gudstjänst
i Landeryds k:a,
kyrkfika

6 januari
Trettondagjul

18:00
Musikgudstjänst.
Sören Bjärnborg,
Gusten Brodin fiol
och sång.

16:00
Musikgudstjänst i
Färgaryds kyrka.
Musikkåren Lyran
mfl.

18:00
Musikgudstjänst
i Långaryds k:a.
”Under stjärnans
ljus” Bella Cantica

10:00 Gudstjänst,
kyrkokören,
kyrkfika

12 januari
1 e.trettondedag

15:30 Musikgudstjänst,
kyrkokören, Jonny
Wester, saxofon.

10:00 Mässa

18:00 Sinnesromässa 10:00
i Landeryds k:a,
Tema gudstänst
Hela kyrkan sjunger

Datum
5 januari
söndag e nyår

Femsjö
kyrka

Julgransplundring.
18 januari
lördag
19 januari
2 e trettondedag

18:00 Cancergala
i Långaryds k:a
Gruppen Arr
10:00 Mässa

18:00 Taizémässa

10:00 Gudstjänst

10:00
Mässa i Långaryds
fh, kyrkkaffe

Sammanlyst

18:00 Gudstjänst i
Långaryds fh

10:00 Mässa
kyrkfika

26 januari
3 e. trettondedag

Sammanlyst

2 februari
Kyndelsmässodagen

16:00
16:00 FamiljeLjusgudstjänst
gudstjänst.
Änglakören, kyrkfika

18:00 Taizémässa
i Landeryds kyrka,
kyrkokören

18:00 Taizémässa
kyrkokören

9 februari
Septuagesima

10:00 Mässa

10:00 Gudstjänst
i Landeryds fh
Kyrkfika.

18:00 Musikgudstjänst
Jälluntofta k:a.
Kristoffer Kabell
sång och gitarr.

10:00 Mässa

15:00 Gudstjänst i
Långaryds fh

10:00 Mässa,
kyrkfika

16:00 Mässa

10:00 Mässa i
Långaryds kyrka
kyrkfika

15:00
Familjegudtjänst
Barnkör, kyrkfika
med semlor

Sammanlyst
16 februari
Sexagesima
23 februari
Fastlagssöndagen

Sammanlyst
10:00 Gudstjänst

26 februari

18:00
Askonsdagsmässa
Landeryds fh

1 mars
1 i fastan

16:00
Familjegudstjänst
Änglakören

10:00
Gudstjänst

18:00 Musikgudstjänst i Landeryds
k:a ”spirituellt sväng”
Charlotte Polson,
Regina Burton

8 mars
2 i fastan

10:00
Mässa

18:00 Taizémässa

16:00
10:00
Gudstjänst, Långaryds Mässa
Kyrkfika
församlingshem

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

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

HYLTEBRUKS PASTORAT
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

