
 

Årgång 31   nr 2   juni 2018

Långseruds 
Församling

Sockenbladet

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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Sommar 

Vägkyrkan 
Sockenstugan 2-22 juli
Kaffe och våfflor serveras i Sockenstugan kl 15-18

Torsdagen den 12 juli visar Helena Johansson gamla 
foton från Långserud. Då har vi servering fram till kl 20.00
Vi har som vanligt tombola med fina vinster och i år också 
loppis på övervåningen. 

Vi tar tacksamt emot loppor till försäljning fredag
29 juni kl 15-19 och lördag 30 juni kl 10-13.
Välkomna att trivas och njuta av våra goda våfflor
hälsar Långseruds kyrkliga arbetskrets.

28 juni 19.00 Bygdegården. 
Långseruds kyrkokör bjuder in till en riktig TV-kväll. 
Kända kulturpersonligheter från våra trakter tävlar i Lag 
Hugosson resp Lag Radborn i lokalutgåvan av de välkän-
da och omtyckta TV-programmen Kulturfrågan Kontra-
punkt och På Spåret. Anders Segerström är program-
ledare och hans körsångare sköter frågandet denna kväll.  
-Det blir, precis som i riksupplagan, mycket musik, konst 
och litteratur och vad gäller resmålen så kommer vi inte 
att lämna Säffle kommun, säger Anders Segerström.



 
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 september. 
Redaktion: Lars Richter, Kjell Olsson. Manusstopp 6 aug. 
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.

De blomster som i marken bor kan aldrig själen glömma.
Hur skönt att djupt bland gläntors flor se solens fingrar 
sömma en vacker klädnad till den säng som vi ger 
namnet sommarns äng och som med solens gyllne tråd 
hopsömmas våd för våd.

En sommarpsalm jag sjunga må i själens vinterdagar
och låta tungsint tanke gå och mana sommarns hagar 
att träda fram till sinnets stöd i vinterns långa själanöd, 
att djupt i minnet skåda Gud i evig sommarskrud.
Harry Martinsson, Sv Psalmboken 202

Juni
  3 11.00 Gudstjänst Sockenstugan

Kenneth Gagnero, Anders Segerström
17 18.00 Mässa Sockenstugan

Lena Skoting, Martin Rhodén
24 18.00 Gudstjänst Smedgården

Carlo Nielsen, Anders Segerström
28 19.00 Bygdegården. Kulturfrågan 

Kontrapunkt och På Spåret –lokalupplagan.
30 11.00 Konfirmationsmässa Svanskogs kyrka

Årets konfirmander, Per-eric Nyman, Gunilla 
Garsten, Anders Segerström

Juli 
  1 11.00 Gudstjänst Sockenstugan

Carlo Nielsen, Anders Segerström
   8 18.00 Gudstjänst Sockenstugan

Anette Westermark, Barbro Högeryd
22 18.00 Friluftsmässa Minneslunden

Anette Westermark mfl
29 18.00 Ekumenisk gudstjänst Sillingsfors 

Lena Skoting m fl
Augusti
  5 11.00 Friluftsgudstjänst Åstenskogs gamla 

kyrkplats, Martin Rhodén m fl 
12 11.00  Friluftsgudstjänst ”Gropa”

Kenneth Gagnero, Martin Rhodén
19 11.00 Friluftsmässa Kolarkojan

Carlo Nielsen, Anders Segerström
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Efter flera års arbete är den nya kyrkohandboken för Svenska kyrkan 
äntligen här. Kyrkohandboken innehåller de olika ordningarna för 
gudstjänsterna, och används av den som leder gudstjänsten. 
En speciell del finns för den musik (utöver psalmerna) som kan användas 
vid olika gudstjänster, denna sk musikdel används av kyrkomusikern.
Handboken visar den struktur som gäller för gudstjänsterna,  och visar på 
de olika varianter av uttryck som finns.

De utgångspunkter för huvudgudstjänster 
som nu finns är Högmässa, Mässa och Guds-
tjänst. De kyrkliga handlingarna dop, bikt, 
konfirmation, vigsel och begravning har 
också bearbetats.
Förra handboken beslutades av Kyrko-
mötet 1986. Den nya gäller från Pingst-
dagen och beslutades av Kyrkomötet 
2017. Alla gamla agendor upphör att 
gälla och mer enhetlighet mellan pasto-
ratets församlingar blir märkbar. 
Försöksordningarnas tid är förbi.         
En handbok anpassad till vår tid ligger 
efter ett mångårigt och mycket omfatt-
ande arbete färdig för nyttjande!! 

I STRÅLKASTAR-
SKENET

Wiksfors  
bruk AB 
En ny epok, äntligen!

Dennis Delin, Jonas By, Lars-Evert Wikholm, Thomas Peterson

Sockenservice 
Långseruds Utvecklingsgrupp har beslutat om en ny flik på 
hemsidan langserud.nu. Namn: Sockenservice
Tänk så här: Vilken service har vi i vår bygd, vad gäller byggande, repara-
tioner, catering, festarrangemang, välmående mm mm. Ha i åtanke både 
nyinflyttade och boende sedan länge. Skicka sedan in det du/ditt företag har 
att erbjuda. Behövs namn, kontaktuppgifter. Mejla dina uppgifter till 
info@langserud.nu. 
Utvecklingsgruppen tänker i första hand på företag i Långserud och åtar sig 
en första redigering.

Nu skrivs kyrkohistoria. En ny 
Handbok för Svenska Kyrkan!

1983 var sista året då någon tillverkning skedde i Wiksfors Bruks loka-
ler. Därefter har det varit en del verksamheter av mindre omfattning. 
I dagarna har det dock gjorts klart med ett intressant köp då fyra entre-
prenörer från Långserud tillsammans köpt de gamla lokalerna, samman-
lagt kanske 3000 kvm. Just nu pågår ett intensivt arbete med att röja ur 
lokalerna och snygga till utanför desamma. -Ett  framtida besöksmål med 
tillverkning och försäljning där både hantverk och mat kan finnas med, 
menar de fyra. Ideérna är många och helt klart är det fyra driftiga som nu 
ser stora möjligheter i både lokaler och bygd.
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Nutid/framtid 
Lokalt/globalt

Infångat!
Inrapporterade sommarhändelser: 
( resp förening, organisation, ansvarar för uppgifterna) 

30 juni till 7 juli 14.00-17.00  Hantverksvecka, Lönnskogs Folkets Hus
14 juli 18.00 Minns du sången, Elofsbyns missionshus
19 juli Ölprovning, Lönnskogs Folkets hus
26 juli 20.00 Filmkväll, Lönnskogs Folkets hus
28 juli 19.00 Lönnpuben, Lönnskogs Folkets hus
Lönnskogs Folkets Husförening

Välkomna till Hembygdsgården!
6 juni, 15.00 Traditionsenligt Nationaldagsfirande. 
Långserudsboken utdelas till nyinflyttade.  Underhållning.
Servering med kaffe och stor kakbuffé.
Långseruds Hembygdsförening & Långseruds Bygdegårdsförening
Midsommarafton. Dans runt stången efter utsmyckning, kaffe 
med midsommarbakelse, underhållning.
4 augusti Årets Hembygdsdag med mopperally.
Långseruds Hembygdsförening

20 juli 19.00 Bygdegården i Långserud. Grållegänget ”Visor & 
Hästjazz.
21 juli 13.00 Triathlon vid Eldans Brygga. Anmälan från 1 juni 
till Urban B:  070-204 57 29 alt. Hans P: 070-269 00 39.
Bygdegårdsföreningen och LIF

14 juli 10.00-17.00 Hantverksförsäljning Långseruds 
Hembygdsgård. Kaffeservering, lotteri.  
Långseruds Hantverksgrupp

Svenska kyrkans ungdomsfilmpris 
till filmen I kill giants

I	kill	giants	handlar	om	tonårstjejen	Barbara,	en	outsider	som	blir	retad	i	skolan	och	inte	har	
några	vänner.	För	a<	tackla	en	hård	verklighet	flyr	hon	?ll	en	fantasivärld	där	hennes	uppdrag	
är	a<	hi<a	och	döda	de	jä<ar	som	hotar	världen.	Men	mötet	med	en	nyinfly<ad	flicka	och	en	
engagerad	skolkurator	får	hennes	liv	a<	ta	en	ny	vändning.	

I	kill	giants	bygger	på	en	serieroman	med	samma	namn.	Filmen	är	regissören	Anders	Walters	
första	långfilm.	Han	har	?digare	gjort	flera	uppmärksammade	korGilmer,	bland	annat	Helium,	
som	vann	en	Oscar	2014.	

Svenska	kyrkans	ungdomsfilmpris	2018,	juryns	mo?vering: 
Fantasifullt	och	engagerande	om	en	flickas	flykt	in	i	en	skräckinjagande	värld	där	hon	slåss	mot	
både	bokstavliga	och	bildliga	monster.		
En	film	om	sorg	och	död	som	ändå	lyckas	vara	hoppfull	och	vars	sagoform	hjälper	?<are	i	alla	
åldrar	a<	samtala	om	det	som	är	svårast	av	allt.	

	 	 	 	 	 Källa:	h/ps://www.svenskakyrkan.se/press



Personligt 
signerad sida

Jean-Louis Barréra är huvudansvarig  
för den omfattande renoveringen av  
Långseruds kyrkas interiör.  

Jag	kommer	från	Frankrike	och	förutom	min	svenska	fru	så	var		
det	skogen	som	lockade.	Måleriarbete	och	min	konstnärsutbild-	
ning	från	Marseille	har	kommit	väl	?ll	pass.	Vid	min	sida	har	jag		
Hassan	Jabouri	från	Syrien	och	Heidi	Hegvold	från	Norge.		
E<	interna?onellt	team!	

Det	är	e<	rejält	arbete	som	skall	uGöras.	Väggar	skall	skrapas		
rena	liksom	de	pelare	som	finns.	De	sistnämnda	har	upp	?ll	sju		
lager	färg	och	lack	varav	en	chockrosa	nyans	förvånar.	Det	är		
första	gången	jag	ser	den	kulören	i	en	kyrka.		

Det	gäller	a<	handskrapa	alla	ytor	och	vara	y<erst	varsam	på	handen.	Någon	termisk	färg-
bor<agningsmetod	får	vi	inte	använda	pga	brandrisk.		

Jag	vill	ge	mycket	beröm	åt	Christer	Eriksson,	kyrkans	man	vid	
sådana	här	renoveringar.	
Hans	ritningar	och	beskrivningar	gör	a<	vi	exakt	kan	följa	hans	
planer	och	ideér.		

Kyrkbänkarna	kommer	a<	köras	?ll	Hagfors	där	de	behandlas	och	
målas.	Det	får	min	son	ta	hand	om.		
P.g.a	handikappanpassning	kommer	lite	a<	tas	av	bänkutrymmet	
på	en	sida.		

Vi	kommer	a<	ta	fram	den	ursprungliga	målningen	av	väggarna	
och	marmoreringen	av	olika	delar	kommer	a<	ta	lång	?d.	Pigment	och	färger	samt	nyanser	
beslutas	på	annat	håll	liksom	hur	vi	skall	göra	med	de	sprickor	som	finns.	Vi	tycker	a<	spackel	
är	den	svaga	länken	i	måleri.	Därför	hoppas	vi	a<	träsprickorna	skall	lagas	med	trä.	Det	får	
an?kvarisk	representant	avgöra.	

Totalt	se<	är	det	e<	omfa<ande	arbete	som	kommer	a<	uGöras.	
Långserud	låg	långt	framme	i	planering	och	vi	har		sedan	dess	redan	få<	tacka	nej	?ll	fem	
kyrkorenoveringar.-	

Barnsidan!
Hoppas att 
du får ett 
riktigt gott 
sommarlov!! 
Tycker du att det 
smakar gott det 
som flickan vid 
kiosken vill ha?



Anslagstavlan
16 febr tom 16 maj 2018

Släkten följa släktens gång

Födda

Inflyttade

Avlidna (i församlingen skrivna)

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 

Samuel Ottosson o Hanna Jakobsson - Kastensbol Alphem
Madeleine Andersson - Kettilsbyn Hagen

Anna Lisa Sofia Jakobsson,  Backa Guterud, den 22 april, 
i en ålder av 90 år.
Agneta Louise Pontén, Sillingebyn Viksfors 8, den 4 maj, 
i en ålder av 74 år.

Inga födda under perioden

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

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 0533

För att skydda gösleken i 
Aspen gäller totalt 

gösfiskeförbud 
mellan 1 jan och 30 juni.
Fisketillsyn utövas av 
utbildade personer ut-
sedda av Aspens fvof.

Gå till 
svenskakyrkan.se/

kalender 
När kalendern vet var 
du är, får du reda på 

gudstjänster mm, mm 
i din närhet.

TIPS!!


