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Långseruds 

Församling

Sockenbladet

Med reservation för ändringar. För aktuellt program, se annons i Säffle-Tidningen, 
normalt torsdagar, eller anslag vid Långseruds kyrka och ICA Nära Hillerströms.
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  1 Pastoratsnyårsmässa
15.00 Säffle kyrka

  6 Julkonsert
18.00 Anders Segerström, Anna Torstensson 

Kyrkokören, läsare, barnkör, instrumentalister

15 Mässa
11.00 Sockenstugan

Carlo Nielsen, Anders Segerström

22 Gudstjänst 
15.00 Sockenstugan 

Gunnar Imberg, Anders Segerström

29 Gudstjänst 
18.00 Sockenstugan 

Lena Skoting

Välkommen!



 Sockenbladet utgivet av Långseruds församling.
Sockenbladet planeras utkomma fyra gånger per år. Flera 
olika personer och föreningar medverkar med material. 
Kontaktadress: familjenrichter@gmail.com.
Sockenbladet finns i PDF-format på Långseruds hemsida, 
www.langserud.nu, under kyrkans flik.
Nästa Sockenblad beräknas utkomma i början av mars. 
Redaktion: Lars Richter, Kjell Olsson. Manusstopp 6 febr. 
Ansvarig utgivare: Inger Peterson, ordf i Församlingsrådet.
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Med reservation för ändringar. För aktuellt program, se annons i Säffle-Tidningen, 
normalt torsdagar, eller anslag vid Långseruds kyrka och ICA Nära Hillerströms.

 

  4 Adventsgudstjänst
15.00 Smedgården 

Linus Jaehnke, Anders Segerström

11 Mässa
11.00 Gunnar Imberg, Anders Segerström

18 Familjegudstjänst
11.00 Anna Torstensson, Maria Svan

25 Julotta 
07.00 Mattias Kareliusson

31 Nyårsbön
15.00 Carlo Nielsen, Maria Svan, Joel Svan-sång

       God Jul & Ett Gott Nytt År!                    

December 

Se, allting blir stilla i förundran och fröjd under 
himmelens brinnande bloss. För just nu, i natt, blev Guds 
hemlighet röjd. Ja, i natt tog han boning hos oss 

Och så flög de orden ut i världen med ens: Se, vår Gud är 
det möjligas Gud. Nu flyttas för alltid det heligas gräns 
när jag kommer med glädjande bud. 

Så talade ängeln i den heliga natt om en julfröjd som var 
och som är. För alla fick del av Guds eviga skatt: 
Aldrig mer går vi ensamma här. 

Det under som skedde, det sker än i vår tid -Jesus Kristus 
till konung är smord! När Betlehems stjärna bär budskap 
om frid. Ja Gud vandrar själv på vår jord. 
 © Dellert, Kjell 2011

Gud vandrar 
själv på vår jord!

mailto:familjenrichter@gmail.com
http://www.langserud.nu
mailto:familjenrichter@gmail.com
http://www.langserud.nu


 

Genom  
backspegeln 

Spex och allvar blandat vid 
Långseruds Mårtenfirande.

Urban på Strand 
lockade till både 
skratt och oanade 
teaterinsatser ut-
förda av icke ont 
anande besökare. 
Allt utspelade sig 
i en lantlig miljö 
med människor  
och diverse djur 
inblandade.

Tjugotre namn på nyinflyttade sedan förra Mårten kunde glädjande nog läsas upp. 
Under kvällen redovisades delar av vad Långseruds Utvecklingsgrupp gjort sedan 
årsmötet. Bl.a en träff med ansvariga för vården inom vårt område. Det följdes under 
Mårtenkvällen upp med att de närvarande fick svara på frågor om vården som några 
dagar senare vidarebefordrades till verksamhetschef Annika Kjellman.

Hans Hillerström påminde om beslutet Telia Sonera 
fattat att stänga ner det gamla kopparnätet den 31 
mars 2017. Han nämnde också om LUT-fonden som 
både samlar in och ger ut bidrag. Fritt att söka.
Skafferiet hade fixat en god soppa och Friskolans 
4-5:n stod för kaffe med dopp. Elever framförde både 
sång och dans. Lotteri anordnades med ljustema.

Premiär för en delikat Mörtkaka vilken Johan Graad lät sig väl smaka.   Foto: Kjell O

Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela 
världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den 
hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. 

Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, 
som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i 
Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig 
tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn.

Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde 
sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, 
eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget.

I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. 
Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring 
dem, och de greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem: ”Var inte 
rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. 
I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. 
Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och 
ligger i en krubba.” 

Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som 
prisade Gud: ”Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har 
utvalt.”

När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sade herdarna till 
varandra: ”Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som 
Herren har låtit oss veta.” 

De skyndade i väg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som 
låg i krubban. 

När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta 
barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sade. 
Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. 

Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade 
fått höra och se: allt var så som det hade sagts dem.      

(Luk 2:1-20)

Julens evangelium



  Nutid/framtid 
Lokalt/globalt

Infångat!

Eskil Lundén-
orgel i Långserud 
fyller 100 år! 
 
1917 installerades en ny orgel i Långseruds kyrka från orgel-
byggaren Eskil Lundén i Göteborg. Under nästa år fyller 
orgeln således hundra år vilket kommer att uppmärksammas 
under hela året.
 Redan 12 februari är första programpunkten under jubileums-
året då E A Karlfeldts innehållsrika dikt ”Vinterorgel” dekla-
meras och orgeln tas i anspråk för att gestalta vinterns skift-
ningar från Allhelgonadagen till dagen då Maria går ”skär av 
sol".
 En musik i sommarkväll kommer att bjuda på högklassig 
orgelmusik och under hösten kommer orgeln att stå i centrum 
då den tillsammans med jämnåriga Långseruds manskör ger 
ett program där bl a den pampiga Landkjending för manskör 
och orgel kommer att framföras. Det kommer även att bli till-
fällen för den nyfikne att själv bekanta sig med orgeln vid en 
orgelvisning.
  - Ett händelserikt jubileumsår förestår oss med ett variations-
rikt program, säger Anders Segerström initiativtagare till 
jubileumsårets program.

ETT STORT VARMT OCH INNERLIGT TACK! 
Arbetskretsens satsning denna termin har som vanligt varit höstens auktion.  Den 8 nov över-
träffades våra förväntningar. Trots halka och kyla och andra konkurrerande  tillställningar blev 
det fantastiska resultatet ca 19.500 kronor. Radarparet Kjell Olsson och Lars Richter bidrog 
till en härlig stämning och alla givmilda och köpsugna besökare gjorde det möjligt för oss i 
Arbetskretsen att även detta år kunna förmedla pengar till behövande medmänniskor världen 
över.    Birgit Hellborg

Katoliker och lutheraner bör alltid börja i enhetens perspektiv och inte i splittringens, för att
stärka det gemensamma även om det är lättare att se och erfara skillnaderna. 
Lutheraner och katoliker ska vara öppna för att förändras i mötet med den andre.

Lutheraner och katoliker bör ständigt låta sig själva förändras genom mötet med den andre
och genom det ömsesidiga trosvittnesbördet. Lutheraner och katoliker ska gemensamt åter-
upptäcka kraften i evangeliet om Jesus Kristus för vår tid.

Katoliker och lutheraner bör på nytt förpliktiga sig till att söka synlig enhet, till att tillsam-
mans utveckla närmare vad detta betyder i form av konkreta steg, och till att oupphörligt
sträva mot detta mål.

Lutheraner och katoliker bör gemensamt återupptäcka kraften i evangeliet om Jesus Kristus
för vår tid.

Katoliker och lutheraner bör vittna tillsammans om Guds barmhärtighet genom att förkunna
och att tjäna världen.

Dokumentet Från konflikt till gemenskap:

Påve Franciskus besökte Lund 
och Malmö den 31 okt och 1 nov. 
Ett historiskt dokument från 
2013 undertecknades under den 
TV-sända gudstjänsten i Malmö.



Personligt 
signerad sidaBarnsidan!

Jag är inte religiös!
Vad innebär det egentligen att ”tro” på 
något? Somliga människor man träffar 
på inbillar sig att ”tro” handlar om att 
hålla vissa påståenden för ”sanna”. 	

Att tro innebär för dessa att bokstavligt tro att Gud skapade världen på sju dagar (och att värld-
en därmed skulle vara 5777 år gammal). Jag får med jämna mellanrum brev från en farbror, 
som just handlar om detta; ni kristna är sådana jubelidioter, för ni tror att jorden är skapad på 
sju dagar. Och för många har orden ”Att vara religiös” fått klangen av att tro saker bokstavligt 
på det sättet; att vara lite småknäpp. Man ”är religiös” i Knutby, medan själv ”så tror jag på mitt 
eget sätt”.  
Att vara troende har fått underbetydelsen av att vara märklig, att vara fundamentalist. 
Men det är inte det ”tro” handlar om. Läser vi bibeln, som är skriven på hebreiska (Gamla testa-
mentet) och grekiska (Nya testamentet), används där begreppen ”emuna” (hebreiska) och     
”pistis” (grekiska) för att uttrycka ordet ”tro”. Men inget av dessa ord betyder ”tro” i betydelsen 
att hålla vissa påståenden som ”sanna”. Snarare betyder dessa ord ”tillit”, ”trohet”, ”att ha något 
att hålla sig till”. 
Att tro, att vara religiös, är att ha sin tillit till något. Min nioåriga dotter har till exempel en till-
tro och en tillit till mig, hon litar på mig. Det är precis den tilliten som de bibliska begreppen 
handlar om. Men att ”tro på mitt eget sätt”, att ha sin tillit och sin tilltro till något som är större, 
utanför sig själv, det är just det som ordet ”pistis” på grekiska betyder. 
Så varje gång du läser i Nya testamentet att Jesus säger ”gå, din tro har hjälpt dig” kunde det 
lika gärna översättas ”gå, din tillit har hjälpt dig”. Och notera att de människor som Jesus säger 
detta till ofta är personer som inte vet ett skvatt om honom eller om kristen tro (de kan med 
andra ord inte ”tro” på Jesus i betydelsen att de håller påståenden för sanna om honom, efter-
som de ju knappt vet vem han är). Tro handlar om tillit. 
Luther uttryckte det väl: ”Det du lever ditt liv för, det är i sanning din Gud”. 

Så vad är det då att vara kristen, att vara troende? Jag skulle landa i en bred religionsdefinition. 
Firar du jul? Firar du påsk? Kanske döper du dina barn, och vill begravas i Svenska kyrkan?  
Då är du en del av en kristen tradition, och sålunda kristen. Så skulle merparten av världens 
befolkning tolka begreppet religion. De är troende, men inte religiösa.

Sören Dalevi, biskop i Karlstads StiftFoto: Håkan Strandman, VF

Ett lyckat stopp!

-Han gjorde high-five 
med oss och ville gärna 
vara med på kort!-   Det 
sade eleverna vid Lång-
seruds Friskola som 
chansade och vann.

När prins Carl Philip den 21 oktober gästade Säffle kommun ingick ett besök i 
Långserud vid Gullsjö. Aha, tänkte elever och lärare vid vår Friskola då passerar han 
ju Ed på sin väg mot Säffle tätort. -Där ska vi stå-.  Så, när bilkortegen skulle svänga 
ut på E 18 mot Säffle fanns alla på plats. 
-Vad kul-, sade prinsen och bad chauffören att stanna.



Anslagstavlan
19 augusti tom 17 november 

Släkten följa släktens gång

Födda

Inflyttade

Avlidna

Telefonnummer: 
Kurt Bengtsson, kyrkvaktmäs-
tare: 69 13 21
Anders Segerström, kantor:
69 13 15 
Karin Bäckström, barnledare:
69 13 55
Gunnar Imberg, präst:
070-609 59 25
Pastorsexpeditionen, Säffle,
69 13 00. Riktnumret är 0533

(Känner Du till  någon nyinflyttad 
som ännu inte välkomnats i Sockenbladet,  
var bussig och hör av Dig!  mvh, red.)

Innan livet ens har börjat har du burit det till slut. 
Innan döden slutit in mig har du öppnat vägen ut. 
Innan, innan, innanför bor du i mitt hjärta.
                                 Psalm 899:4, Psalmer i 2000-talet 

Inga födda under perioden

Ingemar o Desirée Olson, Gisslebyn Gårda
Andreas Andersson o Emma Karlsson, Anton, 
Norra Björketjärn Gärdet
Daniel Mattsson o Anni Axelsson Björnsson, 
Torp Kalvhagen 1
Carolina Larsson, Liam, Alexander, Kastensbol Alphem

Arne Ragnar Fransson, Eldansnäs Aspbacken
den 15 oktober, i en ålder av 91 år.

Välkomna att njuta! 
Långseruds Friskolas 

Luciatablå
månd 12/12 kl. 19.00
 i Långseruds kyrka.


