
 

Årgång 30   nr 4   dec 2017

Långseruds 
Församling

Sockenbladet

Jubileumsårgång! 
-30:e årgången-

Med reservation för ändringar. För aktuellt program, se annons i Säffle-Tidningen, 
normalt torsdagar, samt anslag vid Långseruds kyrka och ICA Nära Hillerströms.
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Välkommen!

  1 Pastoratsnyårsmässa
15.00 Säffle kyrka

  6 Julkonsert
18.00 Anders Segerström, Kyrkokören, Ulf Lager-

berg-saxofoner, läsare, Carlo Nielsen

  7 Gudstjänst
18.00 Smedgården

Carlo Nielsen, Anders Segerström

14 Mässa 
11.00 Sockenstugan 

Carlo Nielsen, Anders Segerström

21 Gudstjänst 
15.00 Sockenstugan 

Kenneth Gagnero, Anders Segerström
28 Sammanlyst till Gillberga 11.00



 
 

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 5 febr. 
Ansvarig utgivare: Inger Peterson, ordf i Församlingsrådet.

På glänt
Gud, det finns en glipa,
en glänta, en springa
som inbjuder
oss tröskelmänniskor
att se mer, nyfiket kika in.
En dörr står på glänt mot julen.
Bland pepparkakor och saffran 
doftar det liv.
Gud, tiden är inne,
ditt rike är nära.

Tack för att vi får ana
glimtar av ditt rike,
stråk av evighet,
i livet som pågår
       Kerstin Hesslefors Persson
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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.

  3 Adventsgudstjänst
15.00 Carlo Nielsen, Anders Segerström

Kyrkokören, bibelutdelning, kyrkkaffe
Nomineringsmöte till Församlingsrådet

10 Mässa
11.00 Sockenstugan

Gunnar Imberg, Martin Rhodén

17 Familjegudstjänst
11.00 Margareta Bäckström, Anders Segerström

kyrkkaffe

25 Julotta 
07.00 Carlo Nielsen, Anders Segerström

kyrkokören

31 Nyårsbön
15.00 Carlo Nielsen, Maria Svan 

Joel Svan-solosång

December 

God Jul & Ett Gott Nytt År! 

mailto:familjenrichter@gmail.com
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I STRÅLKASTAR-
SKENET

”Se din konung kommer till dig”
som arbetslös ensamförälder
med bristfällig utbildning.
Har jag tid och vilja
till lyssnande medkänsla?

”Se din konung kommer till dig”
som rastlös flykting
på väg att utvisas.
Har jag ögon och öron
som uppfattar behoven?

”Se din konung kommer till dig”
som dement vårdtagare
på lönsamhetsinriktat sjukhem.
Vill jag förstå innebörden
av mänsklig värdighet?

”Se din konung kommer till dig”
som bostadslös missbrukare
med frånvarande blick.
Har jag mod 
till handlingskraft?

”Se din konung kommer till dig”
som nyfött barn
utlämnat till beroende.
Herre, ge mig den ömhet
som värmer och berör.

/ Kjell Olof Bohlin /

Ömhet som värmer 
och berör

Nye fritidschefen Viktor Weiberg var på besök 
inbjuden av Långseruds Utvecklingsgrupp. Några av resultaten: vassen 
slagen vid Eldans badplats samt dansbanan och omklädningsutrymmen 
planeras för översyn, ev nybyggnad. Anslagstavlan vid Esters Café får 
troligen en uppfräschning. Det mesta kan ske i samarbete mellan kommu-
nen och lokala krafter.

Mårtenfirandet, den 28:e gången i ordning. Men i år 
med ny ordning. Långseruds Utvecklingsgrupp inbjöd föreningar/
organisationer att ansvara för programmet. Långseruds Församling o 
Långseruds Missionsförsamling antog utmaningen med ett strålande 
resultat. Vilken/vilka tar över stafettpinnen inför 2018. Tänk till redan 
nu… hör av er till Utvecklingsgruppen!

70-talet Mårtenkvällsbesökare 
fick njuta av ett mycket bra och 
varierat program med ett själv-
klart kaffeavbrott.           
               (foto: Rune Bryngel)

Hemsidan, langserud.nu, ny webbansvarig  
Adam Payne, Sjöändans gård, är vår nya webbansvarige. Hans e-post är 
adampayne93@gmail.com. Hemsidans värde ökar förstås i takt med att 
material sänds till Adam. En aktuell hemsida är en bra hemsida. Kalendern 
tex är en anslagstavla för att informera och undvika dubbelbokningar.
Ett stort tack till Daniel Ulff som nu lämnar uppgiften. Ett stort tack för 
hans mångåriga professionella arbete med vår hemsida.

mailto:adampayne93@gmail.com
mailto:adampayne93@gmail.com


Nutid/framtid 
Lokalt/globalt

Infångat!

Gatan är inget  
hem för ett barn! 
John är ett av de tusentals barn 
som levt sin första tid på en 
kartongbit på gatan i Manilla, 
Filippinerna. 
När han var 9 månader kröp han 
rakt ut i gatan och blev påkörd av 
en bil. Hans mamma tog honom i 
famnen och sprang till Bahay

Foto: Susanna OlivinTuluyan ”Det trygga huset”, som 
Svenska kyrkans internationella arbete stödjer på plats i 
Manilla. Personalen kunde snabbt hjälpa till att ta honom till 
sjukhuset. John klarade sig.
Idag har John fyllt två år, får sova i en riktig säng och äta 
näringsrik mat. När han blir äldre kommer han få gå i skolan 
och ha möjlighet att skapa sig en ljusare framtid.
Stöd Svenska kyrkans internationella arbete - för alla barns rätt 
till ett tryggt liv!
SMS:a LIV till 72 905 och ge 100 kronor eller swisha din gåva 
till 9001223.  Källa: https://www.svenskakyrkan.se/

internationelltarbete/julkampanjen

Låg stödkant av
naturstensblock för att
stötta gångvägen.

Bef. P-plats

Gamla minneslunden
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Bef. häck

Bef. häck

Jordningsyta

Kortklippt
gräsyta

Nya minneslunden

Bf. stenkors bevaras på
platsSmyckningsplats för att sätta lösa

blommor och på vintern ljus

Stenarna med namnplattor
flyttas hit.

Bef. häck och idegran bevaras men
klipps lägre, ca. 1 m hög.

Nyplantering krypidegran, c/c 1,3 m
Idegranen klipps när den nått
planteringen ytterkanter för att
behålla formen och inte bli för stor

Bef. tuja gallras och stammas upp för att
bli ett intressant, flerstammigt träd.

Gångvägen förlängs för att
göra den mindre brant, max
lutning 1:20.

två nya tujor planteras
Thuja 'Smaragd'.
Sorten är mycket
smalare och lägre än de
som nu står på platsen Rododendron

bevaras

Nyplantering av
bukettspirea,
snöbärsbuskarna
tas bort

Jordningsyta

Kortklippt
gräsyta

Plantering med gullgröna,
Waldsteinia ternata där besökare
kan sätta lösa blommor i vas i
planteringen.

Plantering med liten flocknäva,
Geraniumx cantabrigiense 'Karmina'

Mellan grusyta och planteringsyta
liksom mellan planteringsytorna i
smyckningsplatsen, samt mot
gräsytan sätts storgatsten som
kantstöd.

I smyckningsplatsen placeras en "vattenkonst". T.ex en
plastbalja nedgrävd i marken med en pump i. Vattnet
pumpas upp igenom en sten för att sedan rinna längs
stenen ner i baljan igen. Det bör vara någon enkel form
som på bilden eller ett klot. Inte någon figur eller liknande.

Kyrkogårdsförvaltningen i Karlstad

Omläggning av minneslunden och nyanläggning av
Askgravlund på Långseruds kyrkogård i Säffle
pastorat.

Ritn. nr. M 20.17-2:1 Minneslund Markplaneringsplan
Rit. av. Tord Näslund, tele: 054-14 14 67
Rit. dat 2017-07-11

N

Minneslunden kommer att genomgå en 
omarbetning för att tillgänglighetsanpassas och åter-
föra en vattenspegel/vattenkonst på smyckningsplatsen. Start, 
så snart det är möjligt, färdigt till våren/sommaren. Vidare är 
en Askgravlund långt kommen i planering, dock är placeringen 
ännu inte given.

Ett tack för gott resultat! 18.600:- 
Vid auktionen den 7  november blev totalsumman som 
ovan. Fantastiskt! Ett stort tack till alla positiva auktions-
köpare/lottköpare, till auktionisten Kjell Olsson, till övriga 
medhjälpare!                   Långseruds Kyrkliga Arbetskrets



Personligt 
signerad sida

Barnsidan!
God Jul och Gott Nytt År

önskar ABC-klubben!

Kopiering tillåten   © 2011 Natur & Kultur, Stockholm

Illustrationer: Catharina Nygård
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Lätt som en plätt 
eller..?! Tips! De tre ansiktena 

får du ge ett förnamn.

En annor-
lunda sida.. 
…eller hur det 
blev som det 
blev för 30 år 
sedan!
En tidning för vår församling, tänkte jag. 
Men hur skulle framsidan se ut, vilken 
typ av innehåll mm, mm. Dåvarande kyrk-
vaktmästaren Arne Kyrk, engagerad i 
mycket, bl.a hembygdsrörelsen, vurmade 
starkt för att sockenbegreppet inte skulle 
försvinna utan få förnyad status. Aha tänkte jag, nu vet jag vad tidningen ska heta, 
inte Församlingsbladet utan Sockenbladet. 
Familjen Ingalill och Edvard Hübinette hade vår familj mött vid ett tillfälle. 
Jag visste att Edvard arbetat med nån form av reklam och skyltningsuppdrag. 
Så, uppgiften gav jag vidare: Ingalill och Edvard ni får utforma framsidan till 
Sockenbladet. Fria händer! Efter en tid återkom jag nyfiket till Årängen. 
Ingalill hade för hand skrivit med den speciella stil som syns på bilden av det allra 
första Sockenbladet. Det är en exakt kopiering av hennes kalligrafiska textande. 
Edvard var kristallklar över layouten: Lars, kyrkan ska vara med, centralt belägen!!
Och så har det blivit i 30 årgångar!! Så mycket klippande och klistrande innan datorn 
kom som ett hjälpmedel och Ingalills stil fick ett namn i typsnittsvärlden, nämligen 
Old English. Att det skulle bli Larz Fribergs bild av kyrkan stod också klart med 
tanke på hans närhet till våra bygder. 
Det är fortfarande samma framsida, eller hur ?!, om än något annorlunda!

                                                                                                                    Lars Richter



Anslagstavlan
19 aug tom 16 nov 2017

Släkten följa släktens gång

Födda

Inflyttade

Avlidna (i församlingen skrivna) Telefonnummer: 
Kurt Bengtsson, kyrkvaktmäs-
tare: 69 13 21
Anders Segerström, kantor:
69 13 15 
Karin Bäckström, barnledare:
69 13 55
Carlo Nielsen, präst:
69 13 02
Pastorsexpeditionen, Säffle,
69 13 00. Riktnumret är 0533Innan 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 

Marcus Blom, Gisslebyn Backamo
Lisa Värnefors Borell, Torp Kalvhagen 2

Karl Axel  Isaksson, Guterud 8, den 8 oktober, 
i en ålder av 85 år.

Inga födda under perioden Välkomna att njuta! 
Långseruds Friskolas 

Luciatablå
tisd 12/12 kl. 19.00

 i Långseruds kyrka.

Kyrkan stängs! 
Direkt efter påsk på-
börjas en genomgrip-
ande renovering av 
vår kyrkas interiör 
vilket kräver stäng-
ning. Så är en tanke. 
Förhoppningen är att 
den kan öppnas igen 
senast julottan 2018. 
Spännande nyfräsch!!

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


