Långseruds Församling

September

Sockenbladet
Årgång 29 nr 3 sept 2016

4 Gudstjänst
11.00 Svanskogs kyrka
Carlo Nielsen, Anders Segerström

11 Idrottsgudstjänst
11.00 Långseruds Friskola
Biskop em. Esbjörn Hagberg,
Lennart Strandlund, Lars Richter,
Anders Segerström. Kaffeservering

18 Ekumenisk gudstjänst
11.00 Sillingsfors Missionskyrka
Birgitta Rolöf mfl. Kaffeservering

25 Musikgudstjänst
18.00 Anders Segerström, Lena Skoting

Välkommen!

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 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 december.
Redaktion: Lars Richter, Kjell Olsson. Manusstopp 7 nov.
Ansvarig utgivare: Inger Peterson, ordf i Församlingsrådet.

JAG HÅLLER I HANDEN ETT LITET LÖV
Jag håller i handen ett litet löv
som skiftar i gult och i rött
Det singlade ner från ett jätteträd
som blev efter sommaren trött.
När höstvindar dansat sin virvelvals
och trädet står avklätt och grått,
så gömmer det trädet en stor triumf
i de nya knoppar det fått.
När trädet ser dött ut i vintertid
det bär genom kylan sitt hopp.
Jag håller i handen ett litet löv
som förra vintern var knopp.
(ur Livets Ande le mot mig, Christina Lövestam, Verbums förlag)

Svenska kyrkans arbete
för människor på ﬂykt
Idag är många människor på flykt. Svenska kyrkan finns
längs hela vägen. Genom våra partners finns vi i konfliktländerna, i flyktinglägren och längs flyktvägarna i Europa.
I Sverige möter våra församlingar med gemenskap och
meningsfulla aktiviteter. Vi vill bidra till ett samhälle där
människor av olika tro och identitet kan leva tillsammans.
Svenska kyrkans har lång erfarenhet av mötet med migranter och flyktingar, internationellt och i Sverige. Vårt arbete vänder sig till alla,
oavsett bakgrund, tradition och religion. Arbetet grundar sig i kristna
värderingar men också FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och relevanta konventioner, eller överenskommelser, som till
exempel flyktingkonventionen, barnkonventionen och konventionen mot
tortyr.
INTERNATIONELLT ARBETE
Vi ger stöd i krigs- och konfliktländer och dess närområden
Svenska kyrkan finns på plats där behoven är som störst, i flyktingläger i
och omkring Syrien, Irak och på Afrikas horn. Vi bidrar med materiellt
stöd som tak över huvudet och varma kläder, men även med aktiviteter
som ger mening och struktur i tillvaron.
Svenska kyrkan samarbetar inom ACT-alliansen, Action by Churches
Together som är ett nätverk av kyrkor och biståndsorganisationer.
Det innebär att insatser alltid genomförs i samarbete med lokala partner
som kan omgivningarna och vet hur behoven ser ut.
Vi arbetar även med att komma åt grundorsakerna till att människor
behöver fly och verkar för en värld i fred och rättvisa.
Vi finns längs flyktvägarna i Europa
Svenska kyrkan ger humanitärt stöd längs flyktvägarna i Europa, bland
annat i Grekland, Ungern och Serbien. Flyktvägar och behov ändras
snabbt och genom våra partner kan vi snabbt sätta in stöd och resurser
där det behövs bäst.
KÄLLA: https://www.svenskakyrkan.se/flyktingsituationen

Säfﬂe Pastorat
har många
byggnader.
Är det för många…behöver vi
alla, har vi råd med underhållet?
För att få lite perspektiv, lite
konsekvensbeskrivningar pågår
just nu ett projekt kallat Kulturvärderingsprojektet.
Alla byggnader inklusive kyrkorna ingår i projektet som ska
leda fram till beslutsunderlag/
samtalsunderlag.

Ett stort tack!
Församlingen och Arbetskretsen vill tacka alla som bidragit på olika sätt
under Vägkyrkoperioden. Vi har haft många besökare som lovordat våfflorna och arrangemangen i Sockenstugan.
Nu startar snart höstterminen för
Arbetskretsen.
Vårt syfte är god gemenskap
och målsättningen med vårt
arbete är att samla in pengar som
vi fördelar till hjälporganisationer
inom och utomlands.
Vi ser fram emot vår försäljning i
början av november då stämningen
brukar vara på topp och generositeten stor. Varmt välkomna då!
Långseruds Kyrkliga Arbetskrets
genom Monica Sandström.

Genom
framrutan
Grund för framtiden!
Det händer mycket borta
vid de tre tomterna i Strandområdet där familjer nybygger. Sockenbladet har ju
lovat återkomma till framtidsprojekten.
Redan är en av grunderna gjuten och Jacob och Karin Brümmer
samt hunden Chewie betraktar och jobbar vidare.

Fortsättning följer i kommande Sockenblad!

Hus eller tomt för framtiden!?
Nu är det dags för en uppgradering av
tillgängliga tomter till salu, hus att köpa
eller hyra ut för åretomboende.
Människor vill flytta till vår bygd, vi vet
det, men de saknar lämplig bostad.
Så, för framtiden, låt oss alla hjälpas åt med en inventering.
Hur marknadsföringen sedan ska gå till återstår att ta ställning
till. Kanske i Sockenbladet, men utöver det är väl Utvecklingsgruppens hemsida troligen mest lämplig. langserud.nu.
Långseruds Utvecklingsgrupp tar emot uppgifter:
info@langserud.nu

Infångat!
Radio Värmlands
populära Sommarluff gästade Långserud och Esters Café.

Nutid/framtid
Lokalt/globalt

Besöket ägde rum
den 28 juli. Kortare
delavsnitt kan avlyssnas i efterhand.

Dagsläget vid
asylboendet
på Vildmarken.

http://sverigesradio.se/sida/
artikel.aspx?programid=
93&artikel=6483557
Programledarna i långserudsutstyrsel inklusive en av de vinnande sommarhattarna. Sara Johansson och Thomas Hedman återkom ofta i programmet till
utvecklingen i vår bygd. Under 2,5 timmar varvades intervjuer och musik.
Tekniker var Björn Söderholm som skötte sändningen från teknikbussen.

Långenruntdagen 11 sept.
I år ett tredelat engagemang: Gudstjänst, sport och
integration. Och visst hör delarna samman!
Allt börjar 10.00 med anmälan. Utgångspunkt vid Friskolan. Idrottsgudstjänsten
börjar 11.00 då biskop em.
Esbjörn Hagberg predikar.
Kyrkkaffe.
12.00 start gångare, 13.00 start
löpare. 12.30 start barn, 550 m
Nyanlända finns med genom
integration/idrottskul.
(Bild: deltagare? och ansvariga)

Vi mötte vuxna men mest lekande barn.

Sockenbladet har hälsat på hos de boende och
personalen. Det var den 12 augusti.
- Idag bor 48 personer varav cirka hälften är barn på förläggningen,
säger Labinot Sharla. - Många bor familjevis och det är väldigt lugnt
hos oss, säger Kristina Nolin. - Som mest har det bott 67 personer
sedan boendet öppnande 4 oktober 2014.
Som längst bor individerna under 10 månader till ett år, men det kan
vara kortare perioder såsom 5 månader. Även ännu kortare och längre
boendeperioder förekommer.
Många faktorer påverkar detta. Genom egna kontakter flyttar en del till
släkt och vänner på andra ställen, ofta till städer.
Barn i skolåldern går i Nysäters skola eller högstadiet/gymnasiet i
Säffle. Även de yngre barnen ska gå i Nysäters skola.
-För tillfället kommer de flesta ifrån arabländerna och Afghanistan,
säger platschef Kerstin Rosén. -Jag tycker att jag jobbar i paradiset!

Barnsidan!
Gruppstarter v.37 onsdag 14/9.
Öppen förskola 9.30-12.00 0-5 år +vuxen
Minikulan
13.45-15.00 6-8 år (0.an-2.an)
Maxikulan
15.30-17.00 9-12 år (3.an-6.an)
Det är alltid onsdagar och är i Sockenstugan.
Välkommen hälsar Karin Bäckström!
Tonår fredagar 19.00 Sillingsfors Missionskyrka.
Olle Danielsson kan berätta mer om startdatum mm.

Hjärngympa inför
höstterminen
- Tänk på ett tal mellan 1 och 10. - Dubbla det.
- Lägg till 8. -Dela med 2.
Dra bort det tal du tänkte på från början.
Svaret blir alltid detsamma, vilket?
- Tänk på ett tal mellan 1 och 9. - Multiplicera med 3.
- Lägg till 3. - Multiplicera med 3 igen.
- Du har nu ett 2-siffrigt tal. Lägg ihop siffrorna.
Svaret blir alltid detsamma, vilket?

Personligt
signerad sida
Var tionde
”långserudsbo”,
minst, är en häst!?
-Ja, nog finns det många hästar i Långserud, säger
Mats och Eva Andersson, Prästgården Långserud.
De driver tillsammans ett travhästföretag på heltid.
Mats A. låter oss få dela några av alla de upplevelser och milstolpar som kantat
hästlivet.
Mitt första hästminne är när jag som 13-åring fick ta ut pappa Göstas ögonsten Adrian på träning,
ibland innan han ens bett mig om det. Min första tävlingsstart var som sjutton-åring i Arvika 1965.
Jag vann inte. Jag och min kompis Sixten var tvungna att låtsas som om vi var ett år äldre
än vad vi var. Detta för att få licens på två banor och kunna tävla. Jag törs säga det nu… så många
år senare. Min proffslicens klarade jag av i Vången 1999.
Första segern kom med Bull Joy, ett varmblod. Med odds 90 ggr och vinst 10.000.
Framgångar med legendariska kallbloden Julunda och Ulunda gjorde valet enkelt. I dag handlar
det till största delen om kallblod. Med Ulunda satte vi fem svenska rekord. Hästar jag särskilt
minns är Karpen, Lundsätra, Gerker och Erk Tron. Idag finns flera lovande 3- och 4-åringar.
Jag är lyckligt lottad och har vunnit SM med Höstbofredrik som till ägaren sprungit in 2,5
miljoner, vunnit Derby, Kriteriet mm. Så idag låter vi andra köra våra hästar för att orka
koncentrera oss på träningsdelarna. Och transporter till travbanor. På ett år blir det cirka
3000-4000 mil. Bollnäs är en av favoritbanorna. I träning har vi 13-14 hästar, men totalt 20.
1997 köpte jag loss det som var Prästgårdsarrendet med gård och mark. Min fru Eva kom till
gården för cirka 10 år sedan. Utan varann går det inte att driva en sån här rörelse. Och det måste
få förbli ett stort intresse som vi inte klarar oss utan. Även om det är tufft ibland.
Jag märker en tydlig tendens... spelintresset blir allt större och besökare på travbanor minskar.
En grej som vi är glada över och som vi rent av varit lite pionjärer i är andelsägande med 20
andelar. Det gör att många fler har möjlighet att äga del i häst. Och med vilket intresse de följer
sin hästs utveckling! Idag finns fem andelshästar varav fyra har 20 andelar.
Vår gård är även en gård med andra djur, exempelvis kärvänliga fjällkor, gäss, höns, hund, katter.
Och en ofta besökande fin orädd räv. Det här livet lämnar vi aldrig frivilligt!! Det är en livsstil!!

Släkten följa släktens gång
20 maj tom 18 augusti 2016

Anslagstavlan

Födda
Ännu en förening

Inga födda under perioden

Långseruds Hantverksgrupp

Gunnel Johansson, ordf.

502 03, 073-084 13 11
gunnel@nordstugan.se

Inflyttade
Tobias Unger, Backa Kvarnbacka 32
Johanna Kvaldén, Backa Kvarnbacka 31
Fredrik o Hanna Wennersten, Vilmer, Vincent, Ed Åsen

(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

OBS!
Respektera nyblivna
hastigheten förbi
Kyrka/Sockenstuga !!

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

Mer om föreningar
och saker som händer
i vår bygd, se bl.a:

langserud.nu

Hemvändardagen
23 juli
Vad tyckte du?
Synpunkter tas
tacksamt emot!
Långseruds
Utvecklingsgrupp
info@langserud.nu

