Församlingsblad för Femsjö, Färgaryds,
Långaryds och Unnaryds församlingar

Vår hemsida: svenskakyrkan.se/hyltebruk
Följ oss på facebook: facebook.com/hyltebruk

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 2020

HYLTEBRUKS PASTORAT
RUM FÖR HELA LIVET!

sorg, och i det helt vanliga och vardagliga livet. Det har varit en
på många sätt både spännande, omväxlande och lärorik tid.
Men, som det heter, allt har sin tid. Så också uppdraget som
kyrkoherde. Att arbeta som präst, med det jag fortfarande tycker
så mycket om, fira gudstjänst och leda kyrkliga handlingar, dop,
vigsel och begravning hoppas jag kunna fortsätta med, i lite
mindre omfattning.
Det går så fort, brukar vi också säga, när vi ser tillbaks. Den
insikten blir kanske tydligare med stigande ålder, samtidigt som
livet utanför arbetet tränger sig på och vill få uppmärksamhet.
Det är familjen som behöver få mer tid, hus och trädgård som
skall skötas, träning för att behålla en god hälsa, böcker som
skall läsas, resor som skall genomföras. Ni som är pensionärer
vet nog vad det handlar om.
Jag vill tacka Er alla, som jag mött under åren i Hyltebruks pastorat.
Mött i kyrkor och församlingshem, i hemmen och på arbetsplatser. Ni har gett mig så mycket förtroende, så mycket glädje.

Nystart...
”Den blida vår är inne, och nytt blir jordens hopp.
Ny fröjd får varje sinne, nytt liv får varje knopp”.
(Sv. Ps. 197:1)
En psalm jag älskar att sjunga den här tiden på året. En psalm
som andas förhoppningar och glädje, och som berättar att livet
förnyas, både i naturen och i våra egna liv.
Den här våren får orden en särskild innebörd för mig, eftersom
jag slutar som kyrkoherde i pastoratet. I drygt 10 år har jag haft
förmånen att möta så många fina människor, i både glädje och

Jag slutar min tjänst, precis när det börjar spira i naturen, luften
fylls av fågelsång och kvällarna blir allt ljusare. En hoppfull tid,
precis som den påsk vi snart skall fira i våra kyrkor. Fira att livet
har segrat över döden, fira att nya möjligheter alltid ges oss, när
vi lever i tro på den uppståndne Herren.
Som det heter i en av mina favorit påskpsalmer:
”Herren lever, våga tro det, lämna den tid som gått.
Hoppet är framtid, nu är livet, vår möjlighet”.
(Sv. Ps.155:1)

Årets klädinsamling
Även i år får vi via Erikshjälpen hjälpa mindre lyckligt lottade bröder
och systrar världen över genom att rensa våra förråd och skänka kläder,
skor och textilier som sänds ut i världen dit de behövs bäst! Vi tar emot
både barn, vuxenkläder och det går även att skicka trasiga kläder och
textilier. Allt ska vara rent och packat i plastpåsar/säckar. Lämna i
Långaryds- och Unnaryds församlingshem fredagen 17 april kl.17-19
och lördag 18 april kl.9-11.
Tack för att du vill bidra!

MUSIK I SOMMARKVÄLL
Under juni – augusti månad, så blir det ”Musik i
sommarkväll” i vårt pastorat. Först ut blir Långaryds
kyrka den 7 juni.
Mer information kommer i nästa Senapskorn och det
kommer att ligga foldrar i kyrkorna och i församlingshemmen.
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AKTIVITETER I VÅR
Fastekampanjen

Under fastan genomför Svenska kyrkans Internationella arbete,
ACT, sin årliga fasteaktion. Fasteaktionen 2020 inleds på fastlagssöndagen den 23 februari och pågår fram till palmsöndagen
den 5 april.
Årets fasteaktion handlar om att vi har alla rätten att leva i
trygghet och säkerhet, i frihet från våld. Kampen för fred,
jämställdhet, rättvisa och hållbarhet
hör ihop. Vi lever
alla under samma
himmel och har
samma rättigheter
men verkligheten
ser olika ut. Tillsammans skapar
vi hopp, möjligheter och en
hållbar framtid.
Tillsammans kan
vi göra skillnad!

Konfirmander leder gudstjänster

Vi har många fina konfirmander i vårt pastorat i år och det är
vi mycket glada och tacksamma för! Under några tillfällen leder
konfirmanderna gudstjänster runt om i pastoratet för att få öva
sig inför konfirmationerna. I samband med detta ordnar deras
föräldrar lite gott kyrkkaffe. Den 8 mars kl. 16 i Unnaryds
kyrka, 15 mars kl.10 i Hyltebruks kyrka och 22 mars kl.10 i
Långaryds kyrka.
Vi vill även uppmana till förbön för våra konfirmander med
familjer, samt för barnen i våra olika grupper och deras familjer.

Livsloppet – en livsviktig tipspromenad!

Den 15 mars firar vi gudstjänst med små och stora i Landeryds
kyrka och därefter går vi en tipspromenad (frågorna finns även i
församlingshemmet för den som inte kan gå av olika skäl) där det
även brukar förekomma några praktiska stationer. Det kostar 50 kr
att delta och tipskupongen är samtidigt en lott där man kan vinna
fina priser! Dessutom får vi kaffe och våfflor och ja, man får ta om!
Alla intäkter går oavkortat till Svenska kyrkans fasteinsamling där
vi med våra gåvor faktiskt kan rädda liv på ett så enkelt sätt som att
gå en tipspromenad och fika! Så gå nu man ur
huse och delta i detta livsviktiga arrangemang!

Körcafé med Gunnar Wiklund i fokus

Den 19 mars kl.19 inbjuder Unnaryds kyrkokör till körcafé i
Unnaryds församlingshem. Det blir musik från Gunnar
Wiklunds repertoar som står i fokus.
Från köket serveras en fralla och kaka samt kaffe eller te.
Inträde: 50 kr, som oavkortat går till faste insamlingen.

Modevisning

22 mars kommer Färgaryds församlingsråd
att ordna en modevisning i Hyltebruks
församlingshem till förmån för faste
insamlingen. Klädhörnan och Olles dotter
visar sitt vårmode, biljettpris 100 kr.

Påskvandring

Varmt välkommen till Långaryds kyrka den 6 april kl.18:30 för
att delta i en vandring i stilla veckans och påskens dramatiska
händelser! Vi vandrar stilla från station till station och får genom
sång och drama leva oss in i påsken år 33. Varmt välkommen!
Samma sak sker i Unnaryds kyrka 7 april.

Knytis

Knytis i Femsjö församlingshem.
Söndagen 26 april efter gudstjänsten
för stora och små. Ta med något du
tycker om till det gemensamma bordet.
Sen njuter vi tillsammans av maten och
gemenskapen, och lyssnar på vår fågelsång.

Pilgrimsvandring den 26 april

Vi fortsätter att pilgrimsvandra och som alltid är alla välkomna,
oavsett var man bor. Denna gång vandrar vi utifrån herdetemat.
Medtag som vanligt bra skor och kläder efter väder och fika.
Vi utgår från Landeryds kyrka där vi startar med pilgrimsmässa
kl.09 och vi kommer att avsluta vid kyrkan efter en vandring på 
ca 8-9 km över bl.a. Tovhult och Applaryd.

Pilgrimsvandring i Jälluntofta

Boka redan nu in den 14/6 för en pilgrimsvandring i Jälluntofta.
Vi börjar med en enkel mässa i kyrkan kl.09, och börjar därefter
vår vandring. Vi går ca 8 km och beräknas vara tillbaka vid
lunchtid. Tag gärna med förmiddagsfika, sittunderlag och
vattenflaska. Välkommen!

Vi kommer även som vanligt att stå med
insamlingsbössorna på COOP och ICA
och givetvis kan man swisha! Detta gör vi
12-14 mars.

Brödförsäljning i Jälluntofta

Den 15 mars firar vi i Jälluntofta kyrka en gudstjänst kl.10,
kyrkokören medverkar. Efter gudstjänsten serveras det kyrkkaffe
och det blir brödförsäljning till förmån för faste aktionen. Man
får gärna skänka bröd, kakor och dylikt till denna försäljning.
Alla intäkter går till faste insamlingen.
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g enom loppmarknader och försäljning av tidningspapper till
bruket, har Pelle berättat om.
Så småningom bildades Kyrkan Ungdom, KU och Pelle reste
till ungdomsting i Växjö, bland annat som ledamot i styrelsen.
Efter KU blev det Ansgars, där Pelle deltog i många läger runtom
i s tiftet, samt även på riksnivå. Han minns också lägertillfällena
utanför Femsjö, som avslutning på barn och ungdomsverksam
heten innan sommaruppehållet.
Efter några år blev Pelle tillfrågad om att vara med som ideell
ledare i barngrupperna. Här fanns han kvar till 2012.

Per Johansson 53 år
i församlingens tjänst!
Per Johansson, mer känd som Pelle, är en verklig trotjänare när det
gäller ideellt arbete inom Svenska Kyrkan i Hyltebruk.
Pelle konfirmaredes i Färgaryds kyrka 1966, av dåvarande kyrkoherden Thomas Ehde.
Det var också Thomas Ehde som hösten 1967 tillfrågade Pelle
om att vara med i församlingens ungdomsarbete. Det var då det
”legendariska” Gack Inn startades. Det var ett nytt och djärvt
grepp på den tiden att starta verksamhet för ungdomar, öppet i
stort sett varje kväll.
Det var fika, spel, Tv-tittande, bordtennis, ibland kom någon gäst
och berättade. En gång kom Stellan Bengtsson, f.d. världsmästare
i bordtennis på besök. Gack Inn var som den tidens ungdomsgård i kyrkans regi och många är de Hyltebor som fått sin första
kontakt med kyrkan genom denna verksamhet. Hela tiden fanns
en koppling till kyrkan och gudstjänsten, det firades gudstjänster
och mässor, efter Gack Inn, ibland sent på kvällen.

Pelle är också körsångare, han har under 10 år medverkat i församlingens Tillsammanskör och varit med och sjungit vid
flera stora högtider.
År 2010 blev Pelle tillfrågad om att bli kyrkvärd, något som han
med stor glädje sade ja till.
Många kyrkobesökare har sedan dess mött Pelle, vänlig och uppmärksam, när han hälsar välkommen och lämnar över psalmbok
och agenda till besökarna. Pelle har även engagerat sig i kyrko
rådet, där han tidigare var suppleant och numera är han ordinarie
ledamot i Färgaryds församlingsråd.
Värd för Husförhöret i Kråkshults rote minns han med glädje.
Pelle har utöver kyrkan, även hunnit med många år som medlem
i Lions, ideell medarbetare inom musikkåren Lyran och Hk Hylte
Handbollsklubb.
Kyrkan innebär gemenskap och möjligheten att dela livets glädje
och sorg. Bönen är viktig och Taizémässor uppskattar han, säger
Pelle som svar på min fråga vad kyrkan betyder för honom.
På pastoratets vägnar, vill jag framför att varmt tack, för allt det
goda arbete du gjort och gör för kyrkan i Hyltebruks pastorat.

Fackeltåget till Färgaryds kyrka på julnatten, minns Pelle med
glädje. Skidresorna till alperna och hur det samlades in pengar

Du är verkligen en kyrkans tjänare, Pelle!

Babypaket i Landeryd, Nissaryd
och Unnaryd

av distriktets babykliniker för att föda kan man få ett babypaket
med sig hem. Den vetskapen gör att allt fler kvinnor söker sig till
klinikerna och kan genomföra en säkrare förlossning.”
Human Bridge skickar babypaket till länder i Afrika, Östeuropa
och Mellanöstern i samband med sjukvårdssändningar.

Landeryds, Nissaryds och Unnaryds syföreningar arbetar bland
annat med att tillverka babypaket. Hela året samlar de och tillverkar
saker som ska vara med i babypaketen. Och i februari och mars
packas paketen ihop och levereras till Erikshjälpen/Human Bridge.
Ett minimum som ett babypaket ska innehålla är:
En filt (minst 70 x 80 cm), en frottéhandduk, en tvättlapp, en
barntvål, fyra tygblöjor, två bodys stl 56-68 eller skjortor/tröjor
och byxor, en tröja eller kofta, en mössa, ett par sockar och fyra
säkerhetsnålar till tygblöjorna. (ofta skickas ett gosedjur med
också.) Allt utom nålarna läggs på filten och sedan viker man ihop
filten och fäster med nålarna.
Human Bridge som administrerar babypaketen åt Erikshjälpen
sänder paketen vidare ut över världen. De berättar:
” I ett land som Kongo föder många kvinnor sina barn i hemmen, ensamma, långt från medicinsk hjälp och med stor risk för
att mamman eller barnet inte överlever. Om man tar sig till en
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På många platser är det många som är med och bidrar med olika
saker till våra babypaket. Vi vill rikta ett stort tack till alla som
hjälper oss att skapa dessa paket, som kan göra skillnad för barn
och mammor runt om i världen.
I samband med torgdagen i
Unnaryd tar vi gärna emot fler
bidrag till paketen. Vi finns i
församlingshemmet från kl.10-12.
Packar gör vi den 18 mars.
Varmt välkommen att vara med i
våra syföreningar. Kontakta diakon
Anna-Karin Samuelsson för att få
veta när vi träffas eller om du har
några frågor om babypaketen.

Jerusalem år 33
Hur såg det ut i Jerusalem när Jesus och lärjungarna firade sin
sista måltid i den övre salen? Var låg den förresten? Hur doftade
det i de olika delarna av staden? Vart gick Via Dolorosa, den
smärtornas väg Jesus vandrade till Golgata? Genom arkeologiska
fynd och skriftliga material har vi en god inblick i dåtidens
Jerusalem och när man sen själv, likt många med mig, vandrar
runt i gamla staden i Jerusalem på de platser där Jesus gått, så
blir berättelserna levande på ett helt annat sätt och man förstår
att detta är på riktigt. Att kunna ta på stenar där Jesus stått, att
se ett olivträd som var en liten planta när Jesus var i Getsemane
och som idag är stora enorma träd, det är häftigt!
Eftersom inte alla har möjlighet att besöka Jerusalem har jag till
Långaryds församling införskaffat en modell av Jerusalem år 33,
samt gått en utbildning om Jerusalem genom tiderna. Den här
modellen finns i en stor väska som gör att jag kan komma runt i
pastoratet och berätta. Jag visar den även för skolelever och givetvis
för våra konfirmander när vi talar om Jerusalem. Den kommer
också finnas med när vi erbjuder påsk vandringar i Långaryds och
Unnaryds kyrka.

Modell av Jerusalem år 33.

Vill du veta mer kan ni kontakta Maria Schulz Wigelsbo.

PERSONALNYTT!
Eva Liwenius, kyrkokamrer sedan 2010 slutar sin
anställning den 31 mars.
Att vara kyrkokamrer innebär dels att vara kunnig
inom det ”handfasta” arbetet med siffror, plus och
minus, utgifter och inkomster. Det innebär också att
vara analytisk, att försöka förstå sin samtid och den
framtid som för kyrkans del, ibland är svåröverskådlig.
Hur får vi pengarna att räcka till, för det som är vår
kärnverksamhet, även för kommande generationer?
Eva har på ett noggrant sätt skött sina uppgifter och
bistått de förtroendevalda med goda underlag, för
beslutsfattande.
När du nu går vidare till nya arbetsuppgifter och
utmaningar, vill jag tacka dig för ditt goda arbete i
pastoratet och önska dig lycka till i det som väntar.

Den nya församlingsassistenten
presenterar sig
Johan Holm Wallentin heter jag,
är 34 år gammal och bor i Torup
med Emma och våra två barn Leah
och Ester. På fritiden så umgås jag
med familj och vänner, tycker det är kul att odla chili och
tomater så man kan göra en god salsa. Har även ett stort sportintresse och är inbiten HBK-supporter.
Jag har arbetat med barn och ungdomar i över 10 år och kommer
senast från Halmstad församling. Här kommer jag att jobba i
olika barn- och ungdomsgrupper och vara med i konfirmand
arbetet. Jag kommer även att arbeta med information internt och
externt i pastoratet.
Det ska bli så roligt och jag ser verkligen fram emot att arbeta här
i Hyltebruks pastorat som församlingsassistent.
Hoppas vi kommer att ses!

Otilia Grahn har slutat sin anställning.
Otilia har arbetat med barn och ungdomsarbete i
Hyltebruks pastorat, under två år. Med sitt positiva
sätt och med lyhördhet för barnens behov, har Otilia
bidragit både i arbetet och i arbetslaget. Tack, för din
tid hos oss och lycka till i de nya arbetsuppgifter, som
väntar dig.
Bo Lindbladh, Kyrkoherde
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GUDSTJÄNSTER

Datum
8 mars
2 i fastan

15 mars
3 i fastan

22 mars
Jungfru Marie
Bebådelsedag

Femsjö
kyrka

Hyltebruks
Färgaryds kyrka

Landeryd/
Långaryds kyrka

Unnaryds
Jälluntofta kyrka

14:00
Musikgudstjänst
Underhållningsorkestern. Kyrkfika

18:00 Taizémässa

10:00 Gudstjänst
i Långaryds
församlingshem
Kyrkfika

16:00 Taizémässa

10:00 Gudstjänst
Kyrkfika

15:00
Familjegudstjänst
Landeryds kyrka
Livsloppet

10:00 Gudstjänst
i Jälluntofta kyrka
Kyrkokören,
kyrkfika,
brödförsäljning

14:00 Gudstjänst

10:00 Mässa
Långaryds kyrka
Kyrkfika

18:00 Gudstjänst

11:00 Mässa
Avtackning av
Bo Lindbladh.
Församlingens
vuxenkörer,
Charlotte Polson,
Jonas Andersson,
Carl Persson,
Daniel Jigsved

18:00
Sinnesromässa
Landeryds kyrka

18:00
Musikgudstjänst
Hyllning till
Eva Cassisdy.
Camilla Ruud Sääf

10:00 Familjeguds- 10:00
tjänst Landeryds k:a. Familjegudstjänst
Kyrkfika, Dopbarn
och barnens bibel

Sammanlyst
10:00 Gudstjänst
Kyrkokören
Kyrklunch i
församlingshemmet

29 mars
5 i fastan
Sammanlyst

5 april
Palmsöndagen

16:00
Musikgudstjänst
Sångens vänner

14:00 Mässa

9 april
Skärtorsdagen

17:00 Mässa
Anna-Britta Jigsved,
sång

18:00 Mässa
19:00 Mässa
Glory Gospel kören Landeryds kyrka

19:00 Mässa

10 april
Långfredag

10:00 Gudstjänst
Lars Ström, sång

11:00 Gudstjänst
Cantabile kören

18:00 Gudstjänst
Kyrkokören

23:30
Påsknattsmässa
Långaryds kyrka

11 april
Påsknatten,
Påskafton
12 april
Påskdagen

15:00 Gudstjänst
Långaryds kyrka

16:00 Mässa
Kyrkokören, Jonny
Wester, saxofon
Kyrkfika

11:00
Familjegudstjänst
Församlingens
vuxenkörer och
barngrupper
Charlotte Polson

10:00 Gudstjänst
Landeryds kyrka

Med reservation för ändringar och feltryck - se predikoturer och hemsidor!
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14:00 Gudstjänst
Kyrkokören

Datum

Femsjö
kyrka

Hyltebruks
Färgaryds kyrka

Landeryd/
Långaryds kyrka

Unnaryds
Jälluntofta kyrka

13 april
Annandag påsk

Sammanlyst

Sammanlyst

14:00 Gudstjänst
Långaryds kyrka

10:00 Mässa i
Jälluntofta kyrka

19 april
2:e i påsktiden

10:00 Gudstjänst

10:00 Gudstjänst
Kenneth
Benjaminsson

18:00 Sinnesromässa
Landeryds k:a
Sammanlyst

26 april
3:e i påsktiden

18:00 Mässa
16:00
Tillsammans-kören
Familjegudstjänst
Gemensam knytis
i församlingshemmet

09:00 Pilgrimsmässa 10:00 Mässa
Landeryds kyrka

3 maj
4:e i påsktiden

10:00 Mässa

10:00 Mässa
Cantabile kören,
kyrkfika

18:00 Taizémässa
18:00 Gudstjänst
Långaryds kyrka.
Jörgen Arvidsson på
psalmodikon. Fika i
församlingshemmet.
Samarrangemang
med Hembygdsföreningen.

18:00 Gudstjänst

10:00 Mässa
Långaryds kyrka
kyrkfika

10 maj
5:e i påsktiden

Sammanlyst

17 maj
Bönsöndagen

10:00 Mässa
Kyrkfika
Gunnar Åkesson
välkomnas

21 maj
Kristi himmelfärdsdag

16:00
Musikgudstjänst
Nina Widegren &
Cecilia Sandgren

24 maj
Söndagen före
pingst
31 maj
Pingstdagen

Sammanlyst
16:00 Mässa
Dullaberget Femsjö
Medtag kaffekorg

Sammanlyst

Sammanlyst

10:00 Gudstjänst
Kyrkfika

14:30
08:00 Gökotta
Aplaryd, Landeryd. Friluftsgudstjänst
Vallsnäs Unnaryd
Medtag kaffekorg
och något att sitta på

10:00
Familjegudstjänst
Församlingens
barngrupper och
barnkör

10:00 Mässa
Långaryds kyrka
Kyrkfika

18:00 Gudstjänst
i Jälluntofta kyrka
Kyrkokören.
Hela kyrkan sjunger
önskepsalmer

10:00 Mässa

18:00 Körmässa
Landeryds kyrka

11:00
Konfirmation i
Unnaryds kyrka.

1 juni
Annandag pingst
7 juni
Heliga
trefaldighets dag

15:00
Familjegudstjänst
Landeryds kyrka
Kyrfika

10:00
Familjegudstjänst

18:30 Mässa
Landeryds kyrka
10:00 Gudstjänst

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

11:00
Konfirmation i
Färgaryds kyrka.

18:00
Musik i sommarkväll Sammanlyst
Långaryds kyrka

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.

MER OM MUSIKGUDSTJÄNSTERNA KAN NI LÄSA PÅ HEMSIDA, FACEBOOK OCH AFFISCHER.
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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

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
vaktmästare
Göran Andersson............................................... 0345-197 50
e-post: goran.b.andersson@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
Johan Holm Wallentin.................................vxl. 0345-197 40
e-post: johan.holm.wallentin@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

