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Sockenbladet
Årgång 29 nr 2 juni 2016

Musik i sommarkväll
Kl 20.00, Servering 19.00-20.00, 21.00-22.00
29 juni Långseruds kyrkokör med egna solister i full
frihet
23 juli Lotta Sairio o Klabbe Hörngren sjunger och
spelar Taube
3 aug Bertil & Bertil sjunger och spelar värmländskt.
Bertil Andersson och Bertil Engh från Pastellerna tolkar
värmländska diktare.

Sockenstugan 4-24 juli och öppet varje dag mellan 15.00
och 18.00, förutom den 23 juli, då det är öppet från kl.
18.00. Utställning i Sockenstugan: " Tanttavlor" av Elisabeth Flyman och andra alster som tillverkats av ex. Arbetskretsens medlemmar. "SMYGÖPPNING", vernissage, av
denna utställning äger rum efter gudstjänsten den 3 juli kl.
15.00. Då serveras också kyrkkaffe med våfflor. Från och
med den 4 juli kommer det att på övervåningen finnas
loppis och utställningen ” Vitbroderi”. Tombola med fina
vinster. Kaffe och våffelservering. Vi tar tacksamt emot
loppor till försäljning och finns därför i Sockenstugan
fredagen den 1 juli kl. 15.00-19.00 och lördagen den 2 juli
mellan 10.00-14.00. Vägkyrkoplanering den 20 juni 19.00.

Långseruds Församling

Vägkyrkan

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

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 8 aug.
Ansvarig utgivare: Inger Peterson, ordf i Församlingsrådet.

O, vad världen nu är skön
Text: J.A. Josephson
O, vad världen nu är skön, klädd i sommardräkten!
Känn i skog, på äng, på sjön, milda, friska fläkten,
Ljuva dofter, fågelsång —mänska, höj ock du din sång!
Jorden, smyckad som en brud, högt lovsjunger Herran.
Jubla, lund i vårlig skrud, ängder när och fjärran!
Allt hans Ande skapar nytt, vinterns tunga välde flytt.

Se, jag gör allting nytt.
(Uppenbarelseboken 21:5)

Långseruds Församling

Sockenbladet utgivet av Långseruds församling.
Juni
5
12
19
25
26
29

11.00 sammanlyst Svanskog
11.00 Mässa
11.00 Gudstjänst
11.00 sammanlyst Kila, von Echstedtska gården
18.00 Gudstjänst Smedgården
20.00 Musik i sommarkväll

Juli
2
3
10
17
23
24
31

11.00 Svanskog, konfirmation
15.00 Vernissagegudstjänst, Vägkyrkan börjar
18.00 Mässa i minneslunden
11.00 sammanlyst Svanskog
20.00 Musik i sommarkväll, Hemvändardagen
11.00 Friluftsgudstjänst Lönnskogs kyrkplats
11.00 Gudstjänst

Augusti
3
7
14
21
28

20.00 Musik i sommarkväll
11.00 Gudstjänst
11.00 Mässa
11.00 Gudstjänst i "Gropa"
18.00 Gudstjänst

Välkommen!

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

Hemvändardag i Långserud
Lördagen den 23 juli 2016
Arrangör: Långseruds Utvecklingsgrupp

i samarbete med bygdens föreningar

Genom
framrutan
God insikt om god utsikt

www.langserud.nu

Missionskyrkan i Sillingsfors
kl. 11.00 – 13.00
• Utställning foto och vykort
• Sillingsfors förr med Gunnar
Rudberg kl. 11.30
Lidéns affär kl. 10.00 – 15.00
• Café

Långseruds kyrka
• Vägkyrkan öppnar
kl.18.00
• Musik i sommarkväll kl.
20.00

Långseruds Friskola kl. 14.00 – 16.00
• Lunch på Skafferiet
• Förskolan Mörten 25 år
• Fotoutställning
• Brännboll och tennis

Esters café
• öppet kl.11.00 – 17.00

Hembygdsgården kl. 14.00 – 18.00
• Kaffeservering och utställning
• Information om LUT-fonden
• Skolminnen med Allan Salmi
kl. 17.00
• Bussturer till
o Guterud kl. 15.00 och
17.00
o Naturbyn kl. 17.00

ICA Nära Hillerström
• öppet kl. 9.00 – 16.00
Smedgården
• Öppet hus och Boule
kl. 15.00
Eldans badplats
• Triathlon kl. 13.00 – 15.00
• Dans kl. 21.30

Positiva nyheter!! Tre privata villor är under byggnation.
Inom samma tomtområde men ändå på lagom avstånd. Och de delar
den härliga utsikten från var sin vinkel. Sockenbladet kommer att bevaka och återkomma när husen är på plats. Nu syns inte mycket mer
än på bilden. När hände något liknande i vår bygd!?

Antalet invånare den 31/12-15: 618
(Antalet invånare i Långserud per 31/12-14: 623) Med gemensamma
krafter i vår bygd kan vi säkert stimulera till ökad inflyttning! Ett sätt
är att sprida information om att människor vill bygga, önskar bo här.
Ett annat sätt är att tipsa om hus till salu, tomter, etc.
Utvecklingsgruppen tar gärna emot tipsen.

Infångat!

Nutid/framtid
Lokalt/globalt

Kondoleansmöjligheter i Långserud
Långseruds Församling: Fr o m 1 juni beställs kondoleanser till
Långseruds kyrkas blomsterfond och Svenska kyrkans internationella
arbete på Pastorsexpeditionen i Säffle. Telefon: 69 13 00.
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/safflepastorat. Stort tack till Mary
Georgsdotter för alla de år hon fixat våra kondoleanser!!!
Långseruds Utveckling och Trivselfond
Anette Bäckström tel. 070-2707256 eller lut@langserud.nu
Långseruds Missionsförsamling
Stina Danielsson tel 0533- 50190

Ordföranden föreningslivet, mm
Långseruds Bygdegårdsförening
Johan Graad, 070-600 95 19, bottenjohan@hotmail.se
Långseruds Hembygdsförening
Birgitta Edvardsson-Kyrk, 50170, 070- 554 2919, birgitta.ekyrk@telia.com
Långseruds Idrottsförening
Jacob Brümmer, 070-644 75 76, jacob.brummer@hotmail.com
Långseruds Missionsförsamling
Lars-Evert Wikholm, 070-2800432, le.wikholm@apr-automation.se
Långseruds Utveckling och Trivselfond
Leif Peterson, 50156, 070-5850156, pihaga@gmail.com
Långseruds Utvecklingsgrupp
Lars Richter, 50047, 076-846 00 47, info@langserud.nu
Lönnskogs Byalag
Ingemar Dahl (sammankallande), 520 30, 073-229 04 11
Smedgårdens Ekonomiska Förening
Leif Peterson, 50156, 070-5850156, pihaga@gmail.com
(fortsättning på sidan Nutid/framtid Lokalt/globalt)

Ordföranden föreningslivet, mm (fortsättning från sidan Infångat)
Elofsbyns Lägergård
Reidun Westman, reidun.westman@telia.com
Lönnskogs Folkets Husförening
Lena Johansson, 146 81
Lönnskogsslöjdarna
Ingrid Danielsson, ida.maria38@hotmail.com
Lönnskogs Vävkollektiv
Solveig Jansson, Ove-Jansson@allt2.se

5:e Triathlon i Långserud
Lörd 23/7, anmälan 1/6 kl fr. 09.00. 070-2690039 Hans P., 070 2045729,
Urban B. Avgift 250:- inkl mat.

-Vi i Hembygdsföreningen stod ansvariga för det
fjärde internationella cafeét, sade Hardy Börås.
Vilken bland alla våra föreningar
ordnar det femte?!
fr.v Muhamad Balbaki, Ibrahim Ibrahim,
Mwafak Al-Abrash, Hardy Börås,
Muhammad Al-Aktaa samt Muhammad
skötte om bakandet av manakish i Långseruds Hembygdsförenings bagarstuga.

Barnsidan!
-Vi gör ett lite
annorlunda
upplägg i år
gällande sommaraktiviteter
för barn.
Det säger Långseruds IF:s ordf.
Jacob Brümmer.
Tanken är att det
skall vara en vecka
med aktiviteter i
början och en i slutet av sommarlovet.
I planerna finns att man skall erbjuda en varierad
idrottsskola där det ex. kan vara i samarbete med
andra föreningar.
-Vi hoppas att det kan finnas lokala ledare att tillgå,
säger Jacob vidare. På planeringsstadier finns även
simskoleverksamhet, något som varit mycket populärt
genom åren.
Idrottsskolorna kommer att äga rum i Långseruds
skolas närhet där man ju bl.a har den fina näridrottsplatsen att tillgå.

Personligt
signerad sida
Vad händer med
124 telefoner i
Långserud 31/3 2017?
-Ja, det är en stor fråga när Telia Sonera
stänger ned det gamla kopparnätet, säger
Hans Hillerström, Långseruds Fibernät.
Marknaden erbjuder alternativa lösningar så som mobiltelefoni, satellittelefoni,
parabol och fiber. Satellittelefoni är troligen inte aktuellt här. Mobiltelefoni ersätter
fast telefonuppkoppling, mobiltäckning krävs, svag täckning kan ev. kompenseras
med antennlösningar. Även användbar för TV- dataöverföring vid gynnsam täckning.
Parabolantenn är mest känd för TV-mottagning, men kan även användas för data och
telefoni. Har visst väderberoende. Fiberanslutning ersätter det gamla fasta nätet och
har dessutom kapacitet för TV- och dataöverföring med hög hastighet och
störningsokänslighet. Tjänsterna i fibernätet utökas kontinuerligt och mycket av våra
samhällsnyttiga kommunikationer kommer framgent ske över nätet. Det är även
fibernätet som matar våra telemaster med data, för att de skall fungera, vilket borgar
för stabilitet. Man kan genom Post och Telestyrelsen (www.pts.se) samt
Telekomradgivarna.se få neutrala råd och tips inför det teknikval som måste göras.
Man måste dock vara medveten om att varje enskild abonnent själv måste göra
ett aktivt val. Detta bör lämpligen ske i riktigt god tid! Kopparkabeltelefonen tystnar
definitivt den 1 april 2017, så är det bara.
Långserud, tillsammans med övriga fiberföreningar i Säffle kommun, erbjuder en
fiberlösning där kostnaden är 18.000 SEK, vilket är 2000 SEK i rabatt. Erbjudandet
gäller till 1/9-2016 för fastboende, då vi vill kunna genomföra arbetena samlat och
garantera att allt blir klart i tid, det kan ju bli tjäle och andra komplikationer.
Viss prisreservation gäller för tryckning under väg och ev. andra svårlösta dragningar.
De som ger upplysningar är Säkom 0530-681110, Hans Hillerström 070-2447447,
Ingemar Olsson 076-0386188 samt Anders Axelsson 073-3606618.

Släkten följa släktens gång
19 februari tom 19 maj 2016

Anslagstavlan

Födda
En pojke Elton, Lönnskog, Ekbråten 1, den 6 februari
Föräldrar: Jimmy Vikberg o Maja Johansson
Två pojkar Noel och Isak, Viksfors, Bratta 2, den 7 april
Föräldrar: Peter Korpelin o Sofia Wassén

Karlstads stifts
nyvalde biskop: Sören
Dalevi. Biskopsvigning
28 aug. Välkomnande i
Karlstads Domkyrka den
4:e september.

Inflyttade

Långseruds Missionsförsamling

Kvällsandakt torsdagar i
Esbjörbyns missionshus
7/7, 14/7, 21/7 och 28/7
kl 19:00.
Tal, sång och servering.
Välkomna!

Per Malmkvist o Elin Andersson, Gisslebyn Videbo
Välkomna till vår Socken!
(Känner Du till någon nyinflyttad
som ännu inte välkomnats i Sockenbladet,
var bussig och hör av Dig! mvh, red.)

Avlidna
Inga avlidna under perioden
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

Telefonnummer:
Kurt Bengtsson, kyrkvaktmästare: 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

Trädgårdsredskap för
barn
har inköpts till kyrkogården.
Även små vattenkannor.
Det finns gott om kompostjord att få, den är alldeles
gratis. Jorden finns på
kyrkogårdens upplagsplats.
hälsn
Kyrkogårdspersonalen.

