
Sockenbladet
Årgång 29   nr 1   mars 2016

Långseruds
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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.

April

  3	
 18.00, Söndagsgudstjänst. Ann-Kristin Gillberg, 
	
Pernilla Radborn, servering 
	
 	
 	
10 	
 11.00, Söndagsmässa. Carlo Nielsen, 
	
Anders Segerström
24 	
 16.00, Söndagsgudstjänst. Gunnar Imberg, 
	
 Anders Segerström. Församlingsafton om 
	
Häxan; Bygdespel o rättegång på Värmlandsnäs

  1	
 19.00, Vårsångsgudstjänst. Sillingsfors 
	
 missionshus, Carlo Nielsen Anders 
	
 Segerström, 	
 Långseruds Manskör och
	
 Långseruds Gospel Kids
  5 	
11.00, Musikgudstjänst.
	
Gunnar Imberg. Servering i Hembygdsgården.
  8 	
 11.00, Friluftsgudstjänst. Kopperudstjärnet. 
	
Gunnar Imberg Anders Segerström
 15	
 11.00, Pingstdagen, mässa.  Birgitta Rolöf,    
	
Anders Segerström

22 	
 18.00, Friluftsgudstjänst. Minneslunden eller 
	
 Lönnskogs kyrkplats. Gunnar Imberg, Nils 
	
Lundström
29	
 15.00, Morsdagsgudstjänst. 
	
Lena Skoting Anders Segerström                      

Maj



Vi tackar Gud - Guds ljus är här, rulla stenen bort.
Var hälsad, du som kallad är, rulla stenen bort. 
Res dig Maria! Du är profet, predika! 
Säg vad som händer - och stenen måste bort

Där traditionen binder oss - rulla stenen bort, 
där tomma ord förblindar oss - rulla stenen bort. 
Res dig, Maria! Dotter av evig visdom! 
Säg hur du lidit så rullas stenen bort.

Där män begraver sanningen - rulla stenen bort, 
där kvinnor nedvärderas än - rulla stenen bort. 
Res dig, Maria! Du äger kraft och styrka! 
Kämpa mot orätt och rulla stenen bort.

Med myrra, oljor kom du hit, - rulla stenen bort, 
låt dem markera en ny tid - rulla stenen bort. 
Res dig, Maria! Kom, alla systrar, bröder: 
Kristus har uppstått och stenen rullats bort!
                                (Psalm 869, Psalmer i 2000-talet, Verbums förlag)

Sockenbladet utgivet av Långseruds församling.
Sockenbladet planeras utkomma fyra gånger per år. Flera 
olika personer och föreningar medverkar med material. 
Kontaktadress: familjenrichter@gmail.com.
Nästa Sockenblad beräknas komma ut under juni månad.
Redaktion: Lars Richter, Kjell Olsson. Manusstopp 9 maj. 
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.

Mars Välkommen!

Vi	 tackar	 Gud	 -	 Guds	 ljus	 är	 här

  6!Ekumenisk gudstjänst !
11.00	
Missionskyrkan. Elly Svan, Kjell-Göran 
	
Bergendahl, Lisa Malmqvist-sång, servering
10!Passionsgudstjänst
18.00	
Smedgården . Lars Richter, Anders Segerström 
	
servering
13!Ekumenisk gospelgudstjänst
18.00	
 Emma o Elsa Wikholm, Vitality Gospel Choir, 
	
 Långseruds Gospel Kids. 	

	
Servering av våfflor i Sockenstugan.
17!Passionsgudstjänst  !
18.00	
Sockenstugan.  Carlo Nielsen, Anders Segerström 
	
servering
20!Familjegudstjänst!
15.00	
 Lars Richter, Anders Segerström, servering

24!Skärtorsdagsmässa
20.00! Carlo Nielsen, Anders Segerström, Kyrkokören, 	


25!Långfredagsgudstjänst !
15.00	
 Gunnar Imberg, Anders Segerström, 
	
 manskören Korset
27!Musikgudstjänst i påsk
11.00	
 Gunnar Imberg, Anders Segerström, 	
Kyrkokören. 

              	
    Glad Påsk!                      

mailto:familjenrichter@gmail.com
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Vågrätt
1. Vårtidig stimmig värmländsk nors
4. Omhulda
5. Vår i England
7. Vilken Boye tyckte ont om knoppar

10. Gäddors vårliga tanke
11. Vilken vår-tussi är gul

Lodrätt
1. Både vit och blå om våren
2. Gillar vårvarm klippa
3. Vilken frukt gillar fjäril i mars
4. Utväxt i huden med en skrovlig yta
6. Höstjordat som märks i vår
7. Innan blomning
8. Vår Fader, är den bönbörjan nyare eller äldre
9. Vad är den som inte går på våris

Vårkorsord

Vågrätt
1. Vårtidig stimmig värmländsk nors
4. Omhulda
5. Vår i England
7. Boye som tyckte ont om knoppar
10. Gäddors vårliga tanke
11. Vilken vår-tussi är gul

Lodrätt
1. Både vit och blå om våren
2. Gillar vårvarm klippa
3. Vilken frukt gillar fjäril i mars
4. Utväxt i huden med en skrovlig yta
6. Höstjordat som märks i vår
7. Innan blomning
8. Vår Fader, nyare eller äldre bönbörjan
9. Vad är den som inte går på våris

(L.R)

I	 backspegeln

I	 framrutan

”Nu till Långserudsbygden och allt det positiva och glädjande 
som hänt under året och som bevisar att vi bor i en levande landsbygd. 
Äntligen har avfarten i Rudsbyn mot Svanskog blivit verklighet, en trafikplats med 
pendelparkering.                                                                                                          
Lokaler i skolan, gymnastiksalen och gymmet har anpassats för personer med 
funktionsnedsättning. Skolan har skaffat en buss för matleverans. Missionshuset har 
renoverats. Vägen till Sillingebyn har blivit asfalterad. 
En isbana vid skolan är en verklighet. Olika slag av verksamheter och tillställningar 
som Elviskonserten i kyrkan, Lokalrevyn i Bygdegården, Långseruds IF-s 80-
årsjubileum med Lången runt och idrottsgudstjänst. Rundresan i bygden för in- och 
utsocknes, för första gången har vi fått besök av Sifhällatomtarna och det var på 
Smedgården, LUT-fonden har fått ta emot en stor gåva som möjliggör fortsatt 
utveckling i bygden. Uppräkningen får avslutas med korvproduktion på Strand. 
Visst lever Långserud. Så förstås Wermlands Mejeri. Det ligger i Gillberga men 
hör i högsta grad också till Långserud.”
(Klipp ur Lennart Strandlunds nyårsbetraktelse, Långseruds kyrka, Nyårsafton 2015.)

Välkomna till Utvecklingsgruppens årsmöte
15 mars kl 19.00 i Skafferiet
Efter förhandlingarna äter vi och pratar om styrelsens fortsatta arbete. 

Nästa Internationella Café, lördagen den 19 mars 
15.00-17.00 i Sockenstugan (läs mer på s 8)

Hemvändardag, 23 juli 2016 kl 10-20. Håll utkik efter mer 
info på hemsidan och Sockenbladet men sprid gärna datumet redan nu.    
Långseruds Utvecklingsgrupp gm Helena Segerström.

I nästa Sockenblad namnges långserudsföreningars ordföranden 
och dess kontaktvägar. I samma nummer redovisas de skilda kondole-
ansmöjligheter som vi har i vår bygd. De föreningar och kondoleans-
ansvariga som vill vara med i Sockenbladet, mejla till redaktionen.



Nutid/framtid
Lokalt/globalt

Infångat!
Antalet	 invånare	 i	 Långserud	 per	 31/12-15?
Publiceras på Hillerströms inre anslagstavla så snart upp-
gifterna finns. 

Sockenkyrkan	 
Minns ni, så vackert in-
ramad i vinterdräkt!?
(foto: Kjell Olsson, jan-16) 

”Framrutan	 ska	 vara	 större	 än	 
backspegeln” (Olof Röhlander). 
Stämmer med Sockenbladets motto!

Goda	 steg	 mot	 förbättring.
Kurt Bengtsson nyttjade barngruppernas 
juluppehåll till en stegvis uppfräschning 
av stora salen i Sockenstugans övervåning.
Målning, ”panelning” mm. 
Blev klart till barngruppernas terminsstart. 
Snyggt jobbat Kurt! (red. anmärkning)

Arbetskretsen delade förra året ut 55.200 kr till behövande 
medmänniskor. Nu är det ett nytt verksamhetsår och behoven minskar 
tyvärr inte. Det råder full aktivitet i Arbetskretsen för att hitta på och 
ordna för det som just nu ligger framför:" Fasteinsamlingen" med 
temat MATRÄTTEN. Ett lotteri med fina vinster ska säljas och 
lördagen  den 12:e mars är det brödförsäljning och loppis i 
Sockenstugan, kl. 11-13.    Då passar det väl också bra med lite 
förmiddagskaffe och trevlig samvaro. Vi hoppas förstås, att det 
kommer många köpsugna besökare som hjälper oss med ett fint 
resultat. En timme före och efter konserten på söndagen serverar vi 
också kyrkkaffe med våfflor och allt går oavkortat till Svenska kyrkans 
fasteinsamling. Dragningen och utdelningen av vinsterna på lotteriet 
sker vid kyrkkaffet söndagen därpå som är Palmsöndagen.
Välkomna!   För Långseruds Kyrkliga Arbetskrets, Birgit Hellborg

Information från den nyrenoverade Missionskyrkan:             
Gudstjänster mm som sker i samverkan: Söndag 6/3 kl 11:00 
Ekumenisk gudstjänst i Missionskyrkan. Predikan Elly Svan.     
Söndag 13/3 kl 18:00  Ekumenisk gospelgudstjänst i Svenska Kyrkan 
med Vitality gospel choir från Glimåkra samt Långserud gospel kids.
Internationellt Café.
En träffpunkt för flyktingar/invandrare på vildmarken och Långseruds-
bor, som startas under våren och är ett samarbete mellan de olika 
kyrkorna och föreningarna i Långserud. 
Det bjuds på enkel fika och möjligheter till att mötas. Det kan finnas 
t.ex spel och pussel och kanske en gitarr för den som vill. Viktigast är 
människorna. För Missionskyrkan, Birgit Bergendahl



Personligt 
signerad sidaBarnsidan!

Finn fem fel!

En lite klurig rebus!

Källa: http://www.algen.se

Vem	 är	 han?	 Vad	 gör	 han	 här?	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
Var	 kommer	 han	 ifrån?
Enligt vad jag har fått höra är detta frågor som har 
kommit fram i bygden i samband med att jag har 
dykt upp i ett eller annat sammanhang.                          
I grund och botten är jag född och uppvuxen i en 
liten fiskeby på den Skånska västkusten.

Med föräldrar från utlandet (Tyskland och Stockholm) och en framtid utstakad att gå 
via den akademiska världen på något välkänt universitet. – Så blev det inte!        
Däremot har jag sett ganska mycket av världen. Bananplantage i Centralamerika,  
kofösning i Australien,  guldgula sandstränder i  Västindien och den vilda ödemarken 
i Abisko nationalpark är alla exempel på några av de äventyr och platser jag sett till 
att få uppleva. För mig har det varit den bästa skolan jag kunnat gå i. Att prova nya 
saker och på så sätt utmana mig själv är en drivkraft som får mig att hela tiden sträva 
framåt men också glädjen av att se tillbaka på det som jag gjort och klarat av. 

På samma sätt så är det ju min äventyrslust och upptäckarglädje och en liten tävlings-
djävul bakom örat, som sett till att jag tävlat i VM i både Yngling (segelbåt) och 
AdventureRacing. NM i multisport och SM i både Judo och inte minst Luftgitarr.    
Att träning är en viktig del för att jag skall må bra har väl några av er redan upptäckt. 
Exakt var, när och hur jag tränar är inte lika viktigt, men när min fru säger åt mig att 
sticka ut och springa, förstår jag att jag inte är så kul att ha att göra med (för tillfället).

Och där har vi henne - anledningen till att jag från första början tagit mig till Lång-
serud. Under ett år då jag bodde och gick i skola i Årjäng föll jag inte bara för det 
vackra landskapet utan även för en vacker kvinna (för säkerhets skull född i Skåne). 
Men under alla mina snart 20 år som jag besökt Långserud har naturligtvis även jag 
upplevt den entreprenörsanda samt engagemang och vilja som finns att ställa upp för 
varandra här i bygden. Hjälper vi inte själva till med de krafter och resurser vi har, så 
är det ingen annan som gör det åt oss.  Så när vi nu bygger oss ett hem på Strand, är 
det ju med förhoppningar om att våra barn, när de själva går livets skola ute i världen, 
skall känna att de har haft en härlig uppväxt och att de med tillförsikt ser fram emot 
att få komma tillbaka hem till Långserud.                                          Jacob Brümmer

http://www.algen.se
http://www.algen.se


Anslagstavlan
1 januari tom 18 februari 2016

Släkten	 följa	 släktens	 gång

Födda

Inflyttade

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 

Sockenbladet finns i PDF-  
format på Långseruds hem-
sida. www.langserud.nu 
under kyrkans flik.
Pastorsexpeditionen 
i Säffle. Nuvarande öppet-
tider: månd-fred 10-13.
Sommarjobb för ungdom 
Kyrkogården. (8v)
Kontakta Kurt Bengtsson!

En flicka, Ellen, Grinsbyn Lillhagen, den 15 januari
Föräldrar: Pontus Lawner & Sofie Kareliusson.

Folke Herman Bäckström, Byn Nordhagen 1, 
den 28 januari, i en ålder av 85 år.  

Det finns mat till alla. Ändå 
får 795 miljoner människor 
inte tillräckligt att äta. Det är 
oacceptabelt. Kunskapen har 
vi. Men som människor har vi 
också en förmåga till medkän-
sla och solidaritet. Därför kan 
vi förändra.

Avlidna

Inga inflyttade under perioden

http://www.langserud.nu
http://www.langserud.nu

