
Gislaveds Jazzensemble

Simon Manfredsson är ungdoms-
pastor i Pingstförsamlingen och 
Missionsförsamlingen i Bredaryd 
sedan ett par år.  Han är gift med 
Sofie och har grabbarna Valfrid och 
Einar. Simon är också brandman i 
Bredaryds deltidsstyrka. Han och 
hans familj har blivit en viktig del i 
Bredaryd med stort engagemang 
och go!  Han tilläger att han är 
" onormalt intresserad av LEGO"!

kl. 11.00 kl. 11.30

Varmt välkomna till den 26:e 
Bredaryds Kulturdag

kl. 11.00-17.00

SÖNDAG 6 maj  2018
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INVIGNINGSTAL av Simon Manfredsson
 

Gruppen som ska spela på 
invigningen kallar sig
“Gislaveds jazzensemble” 
och består av Joel på gitarr, 
Emanuel på piano/trumpet, 
Axel på bas, Albin på trummor 
och Jonathan på saxofon.

Christine Falkenland debuterade 
med diktsamlingen ”Illusio” 1991, 
och har sedan dess givit ut både 
prosa och poesi. I vår kommer hon 
med boken ”Själasörjaren”. 
Språket är blandat med religiösa 
anspelningar och svårmod. Ofta 
med kvinnor som söker sig själva. 
Den bohuslänska miljön är åter-
kommande i böckerna.

Sång och musik med Ebba 
Andersson och Enna Batkic, 
Värnamo. Båda går på Finn-
vedens Gymnasium, Värnamo, 
men sjunger och spelar gärna på 
sin fritid.

Författarbesök av 
Christine Falkenland 

Andreas Ivarsson
Andreas Ivarsson, från 
Landeryd har alltid haft ett 
intresse för färg och form 
men det var först för drygt 
tretton år sedan som han 
började måla på allvar, då 
han gick på kurs hos Lennart 
Nilsson, Hyltebruk. 

Bilder från sydliga, varma breddgrader utan hav och stränder!
Det vardagliga, slitna och nötta!
Färgerna, formerna, skuggorna!

kl. 14.00kl. 13.30
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 Camilla Clemén-Söderlund
När det gäller konst så är Camilla autodidakt. 
Sin inspiration har hon fått från händelser i 
livet - saker som hon har hört och sett som 
sätter igång tankar. 

Camilla har alltid varit intresserad av att 
skapa med olika material men när hon 
började arbeta med “metal art” och kroppar 
insåg hon att denna riktning gav henne 
mer.  Hon säger -
“Genom arbete med båda händerna samti-
digt blir jag ett med mina alster.”
 
Camillas förhoppning är att hennes konst 
ska lämna avtryck i betraktarens tankar.
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Ebba och Enna

Allan Rydahl, Bredaryd har fotografering som hobby sedan 
början av 70-talet, då första systemkameran införskaffades. 
Idag är allt digitalt.  Han har ingen speciell inriktning, men 
söker sig gärna till motiv med starka färger eller motiv med 
linjer och former.   Han deltar regelbundet i riks-, distrikts- 
och klubbtävlingar och är medlem i Värnamo Fotoklubb.

Allan Rydahl

Sven-Arne Lagerstedt

Motiven har varierat genom åren; allt ifrån landskapsmålning och porträtt av barn 
och brudpar till mer abstrakta och grafiska motiv. Dessutom vill han gärna måla in 
humor i sina tavlor. Genom åren har det blivit åtskilliga tavlor, främst i olja men på 
senare tid har han mer och mer börjat utforska akryl och dess egenskaper.

Ninni Peterson

Välkommen att besöka LEGO-staden Klosseryd där ett 20-tal 
barn och vuxna har etablerat sig på varsin tomt. De har byggt 
varsitt bidrag under två månaders tid och nu har du 
möjlighet att se det färdiga resultatet.
Det finns också möjlighet att:
- Köra radiostyrda LEGO-maskiner
- Bygga duplo och smålego
- Träffa en levande LEGO-gubbe
   m.m. 
Allt i sann kreativ LEGO-anda!

kl. 11.45 - 17.00
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Smaka på korv med bröd 
och kaffe med kaka i 
församlingsvåningen
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Sven-Arne Lagerstedt, Draftinge, fotograferar 
på hobbynivå. Kameran har han med sig för 
det mesta.  Han fotograferar gärna i naturen 
men även gamla bilar som är ett annat av hans 
intressen. Han är även fotograf för Gislaveds 
symfoniorkester när de ger föreställningar.

Nina Kukobat arbetar som bild-
lärare och är mångsysslare inom 
bildframställning t.ex mönster-
design till barnkläder. Hon kommer 
att visa tavlor samt originalritningar 
till sitt designarbete.

Nina Kukobat 

Jonny Engström, Värnamo, arbetar 
främst med bild i olika tekniker och 
material, kol är det han trivs bäst med. 
Måleriet/skapandet har sedan barns-
ben varit närvarande på olika sätt 
men de senaste åren har behovet och 
viljan varit större. Händelser och män-
niskor från livet är hans inspirations-
källa. 
“För mig handlar måleriet i stort om att 
förmedla en känsla eller ett tillstånd, 
främst till mig själv, som en sorts minne. 
Lusten att måla kommer dock huvud-
sakligen av helt andra skäl, nämligen 
av möjligheten att stundvis fly om-
världen och det tempo vi lever i idag.” 
  

Jonny Engström
kl. 11.00 - 17.00



Välkommen !

A-torp Automatsvarvning
Avantic Design
Baby Björn
Belas
BHV Verktyg
Bredaryds Möbelaffär

Bredaryds Plåtslageri
Bredaryds Radio-TV Dialect
Byggtjänst
Capex
C.J. Andersson
DX Plastic

Elajo
Ett Litet Hus
Ewes AB
Finmekanik
Foga
Formteknik

Hair & Nu
Hammarplast Medical AB
Hägg Snickeri
ICA Nära
Industrilogik
Jobmeal 

Johans Bygg
Kenwi
Laserkraft
Lela
LIMAC Formplast
Maro

Kulturdagen i Bredaryd 
arrangeras av Bredaryds Kulturförening i samarbete 
med Biblioteket, Bygdegårdsföreningen, Hembygds-
föreningen, Missionsförsamlingen, Näringsliv i Lanna-
Bredaryd, Pingstkyrkan, PRO, Finnvedens Rotaryklubb, 
Bredaryds Skola och Svenska Kyrkan.

Det är vi som arbetat med Kulturdagen:
Katarina Landin (ordförande), Roland Johnsson, Göran 
Hägg, Helena Persson, Heléne Barkman, Petra Sköld, 
Gunnel Hägg Karlsson, Elisabeth Johansson, 
Thomas Sköld, Johanna Nilsson, Dan Petersson, 
Ingrid Fälth, Berit Fransson, Simon Manfredsson 
och Jackie Lynd-Johansson.

Mo-El
Nordea
Nya Restaurang Bambu
Oriva
Plastprint
Quick-Set

Smålänningens Marknad
Steelo AB
Talent Plastics
Tibnor
Värnamo Kommun
Zinkteknik
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KulTuren - 
gratis 
busstur 
hela 
dagen

Svenska Kyrkan och Bredaryds Kulturförening bjuder Dig på 
en trevlig och bekväm färd så att Du kan ta del av allt vad      
 Kulturdagen har att bjuda på. Trevlig tur!

Församlingshemmet  XX.00
Biblioteket/Skolan                 XX.02
Missionskyrkan              XX.04
Penseldraget                  XX.05
Hembygdsparken              XX.08
                                              

Församlingshemmet          XX.30
Biblioteket /Skolan                XX.32
Missionskyrkan                      XX.34
Penseldraget                          XX.35
Hembygdsparken              XX.38
                                                 

KulTuren utgår från Församlingshemmet 
varje hel och halvtimma från 11.00 till 17.00.

Utställning av 
pappersvaror
Ronny Hansson, från Skövde, är 
en passionerad samlare av olika 
pappersvaror och som för 
honom blivit en livstil. 

Roligaste med samlandet, förutom 
jakten på nya samlarobjekt,  är 
att berätta om det för andra och 
bjuda på lite papperskultur! 

Ronny kommer att visa bl.a. 
morsdagskort, adventskalendrar, 
pappersbonader, skolscheman, 
bordsplaceringskort, konfirmations-
kort, jul- påsk- samt skämtkort 
m.m. m.m. Hjärtligt välkomna!

Musikgudstjänst med musik och sång ur Ted Gärdestads stora repertoar.  
Pastoratskören, musiker och inbjudna solister under ledning av Susanne Svensson. 
Sofia Lindblom berättar om barnhemmet ”The Step” i Nepal. 
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Kaffeservering i Kärrastugan 
med hembakt dopp!

Kreativa hörnan 
Glada amatörer visar upp sina alster!

På Penseldraget kan man 
uppleva handgjord          
keramik och även se 
hur den framställs av 
Liselotte  Wisth  som 
driver Lottas Keramik i 
Pukarp,  Skillingaryd. 

Alster från höst och vårkurser i pors-
linsmålning + stickcafe
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kl. 18.00
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Våffelservering pågår hela dagen. 
Behållningen går till Barnhemmet 
The Step (Sophias barnhem).

Konsert med Ted Gärdestad-tema

Penseldraget i Bygdegården
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kl. 15.00 kl. 16.00

Lars Ericsson, Kärda
Lyssna till berättelsen 
om hur Emilie Petersen 
flydde Napoleon och 
bosatte sig i Herre-
stad. Hon blev under 
1800-talet legendarisk 
under namnet “Mor-
mor på Herrestad” för 
sitt arbete bland barn 
och fattiga.
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Pyssel för barn
I biblioteket finns pyssel för barnen. Du 
kan göra ditt eget bokmärke, skriva en dikt 
eller kanske kombinera båda. Eller skapa 
något annat du kommer på med hjälp av 
det material som finns tillgängligt.

Bokförsäljning
Viss utgallrad litteratur finns 
till försäljning. Först till kvarn…

Elevutställning

kl. 12.30
Susanne Svensson 
presenterar tillsammans 
med översättarna sin 
bok  ”Launa, Kauna och 
Ragnar”.

n	BSOK 
informerar om 
projektet 
"Hitta ut” 
där du kan 
prova på 
orientering!

n	Visning av ”Pelles Verkstad” och den   
 gamla sågen är igång.
n	Passa på att se veterantraktorer och   
 kanske provsitta…

n	Klädutställning av vackra plagg från förr  
 i Kärrastugan. Här kan du också prova  
 på att väva en trasmatta.
n	Kerstin Pettersson, hantverk.
n	Djur att klappa och titta på.
n	Hantverk finns för visning och   
 försäljning i Stenstorpsstugan.
n	Alla husen är öppna för besökande.

Gun Holgersson, Ljungby, 
utställning av handgjorda 
nallar

Utställning av 
Kulturlotteriets
priser

Linda Bedwall, 
illustratör  till boken, 
ställer ut målningar.

Gudrun Börjesson 
bor i Hagelstorp utanför Nissafors 
och målar akvareller med skiftande 
motiv. 
“Ett fascinerande sätt att måla, då 
färgerna lever sitt eget liv och ger 
oförutsägbara effekter.” säger hon.

Julia Andersson 
handgjorda väskor 
i kork

Bredaryd

PINGSTKYRKAN
MISSIONSKYRKAN

BYGDEGÅRDEN

SMÅSKOLAN
SKOLANBIBLIOTEKET

KYRKAN

PENCILDRAGET i

FÖRSAMLINGSHEMMET

RESTAURANG BAMBU

BREDARYDS WÄRDSHUS

GYMNASTIKSALEN

Q8

RINGVÄGEN
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TILL VÄRNAMO

TILL SMÅLANDSSTENAR

HEMBYGDSPARKEN

TILL GISLAVED
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LUNDAVÄGEN

Lars Ericsson Richard Niklasson
Musik och mission

n	Rolf Petersson 
Ateljén är öppen

n	Bredaryds-
akademin 
har öppet hus

Gamla skolan

Konsert med truba-
dur Richard Niklas-
son. Insamling till 
Läkarmissionen.

  


