
 

Årgång 30   nr 1   mars 2017

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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  7 Ekumenisk gudstjänst
19.00 Sillingsfors Missionshus

Långseruds vårsångare

21 Mässa
18.00 Anna Torstensson, Anders Segerström

25 Musikgudstjänst 
15.00 Anders Segerström

28 Mors Dags-gudstjänst 
15.00 Lena Skoting, Anders Segerström

Välkommen!

Jubileumsårgång! 
-30:e årgången-



 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 juni. 
Redaktion: Lars Richter, Kjell Olsson. Manusstopp 8 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, samt anslag vid Långseruds kyrka och ICA Nära Hillerströms.

Tom är graven i klippan, vet någon var mästaren är? 
Bindlarna ligger därinne kvar, men själv är han inte där 
Uppstått har Jesus, hurra, hurra, 
han lever, han lever, han lever än… 

Glada tackar vi Jesus. Tack Herre att döden blir kort. 
Vi ska få leva hos dej en gång. 
Du tar oss från döden bort. 

Ny ska Gud göra mänskan allt gammalt och trasigt blir bytt. 
Himlar och jord ska förvandlas då när Gud skapar allting 
nytt. Uppstått har Jesus...
Text: Margareta Melin

Mars
  5 11.00 Ekumenisk gudstjänst

Sillingsfors Missionshus
11 18.00 Mässa, Sockenstugan (obs lördag)

Per-Eric Nyman, Anders Segerström
19 11.00 Friluftsgudstjänst, Långseruds friskola

Carlo Nielsen, Anders Segerström
26 15.00 Musikgudstjänst, Kyrkokören

Anders Segerström
30 18.30 Passionsandakt, Smedgården

Carlo Nielsen, Anders Segerström

April
  2 15.00 Gudstjänst, Sockenstugan

Carlo Nielsen, Nils Lundström
  6 18.30 Passionsandakt, Sockenstugan

Linus Jaehnke, Anders Segerström
  9 11.00 Familjegudstjänst

Kjerstin Landon, Anders Segerström
13 20.00 Skärtorsdagsmässa

Anna Torstensson, Anders Segerström
14 11.00 Långfredagsgudstjänst, Manskören Korset

Carlo Nielsen, Anders Segerström
17 11.00 Påskgudstjänst (obs Annandag Påsk) 

Kyrkokören, Lena Skoting, Anders Segerström
23 11.00 Friluftsgudstjänst, Kopperudstjärnet

mailto:familjenrichter@gmail.com
http://www.langserud.nu
mailto:familjenrichter@gmail.com
http://www.langserud.nu
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Ett vårvinterkryss, när varmamössan 
lagts på hyllan nyss. Genom  

förstoringsglaset 

Kollar man på lite närmre håll upptäcks flera företag med anknytning 
till vår bygd som utvecklas gott och framåt. Enpersonsföretag likväl 
som flerpersonsföretag. Det kan tex gälla fordonsreparationer, 
fiberutbyggnad, kretskortsreparationer, robottillverkning, café-
verksamhet, mjölkproduktion… bara för att nämna några.
 
Och så det fantastiska! Det byggs just nu fyra villor i Långserud, för 
permanent åretruntboende. 
Redaktionen för Sockenbladet har kikat igenom alla Sockenbladen 
sedan starten 1987. Och visst har det byggts bostäder; villor, 
bostadsrätter, hyresrätter, äldreboenden, men ändå står detta med 
nuvarande byggen för något unikt i vår socken. 

När talet om att landsbygder alltmer kommer att utarmas blir detta 
som en antites. Unga familjer bygger hos oss, i vår landsbygd…
Långseruds Utvecklingsgrupp kommer att uppmärksamma detta när 
rätt tillfälle dyker upp. Det ska firas!! 

Apropå Utvecklingsgruppen.. årsmötet äger rum den 7 mars 19.00 i 
Sockenstugan. Se även affisch på hemsidan och här i tidningen på 
Anslagstavlan. Alla är välkomna! 
Valberedning har jobbat innan, så rädes ej!

Så mycket optimism,  
så mycket positivt!



  Nutid/framtid 
Lokalt/globalt

Infångat!
Nu är det dags! 
Välkomna till en ny termin i Arbetskretsen i Långseruds församling.
Vi började med årsmöte måndagen den 13 februari.
Under året som gått har vi med givmilda människors hjälp kunnat förmedla 47.200 kr till olika 
hjälporganisationer: Svenska Kyrkans Internationella arbete, IM, Stadsmissionen i Karlstad, Ria i 
Säffle, Fadderorten Recife i Brasilien, Kvinnojouren Frida i Säffle samt Pastoratets diakonifond 
har fått uppgiften att dela ut, där behoven finns. Behoven finns och att Du finns, som skulle tycka 
om att träffa oss varannan måndag kl.14.00- 16.00 jämna veckor i Sockenstugan. och ge oss ny 
inspiration. Det hoppas vi på!
Man behöver inte kunna sy och sticka. Det finns mycket annat man kan göra. Det är där 
inspirationen kan behövas!
Vill Du veta mer? Monica Sandström tel 0533-52029 svarar gärna på dina frågor.

Rapport från Långseruds utveckling och trivselfond. 
LUT-fondens syfte är bland annat att främja utveckling och trivselfrämjande åtgärder i Långse-
rud. Under år 2016 har det utbetalats 174000 kr från fonden till olika föreningar i vår bygd:
Bygdegårdsföreningen 14000 kr, Hembygdsföreningen 5000 kr, Elevrådet Friskolan 40000 kr till 
upprustning av lekparken, Utvecklingsgruppen 5000 kr, Trivselgruppen Smedgården 10000 kr,
Idrottsföreningen,Smedgården och Skolan har tillsammans erhållit 100000 kr till handikapps-
anpassning av gymnastikhallen.
LUT-fondens bankgiro 241-9323 om du vill stödja oss genom medlemskap eller gåvor 
Leif Peterson ordf. LUT- fonden

Nya pendelparkeringsplatser vid Esters Café 
Säffle Kommunstyrelse har beslutat om att anlägga en parkeringsyta vid Esters café. Den blir 
cirka 30x6 meter vilket innebär 10-12 parkeringsplatser. Idag är den tänkta platsen gräsyta och i 
förlängningen av befintliga platser. Det är tänkt att relativt snart påbörja arbetet.

Professorsbefordran till långserudsbo 
Den 1 februari befordrades Carin Roos, Byn Berget, till professor i specialpedagogik vid 
Karlstads Universitet.

För Sveriges landsbygder -- en sammanhållen politik 
för arbete, hållbar tillväxt och välfärd (SOU 2016:1) 
I juni 2015 tillsatte regeringen en parlamentarisk Landsbygdskommitté med uppdrag att ta fram 
en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder. Slutbetänkandet är nu ute på remiss. Vill du 
läsa betänkandet hör av dig till Utvecklingsgruppen eller gå in på regeringens hemsida.

Kolla in och använd dig av hemsidans Kalender. 
langserud.nu och fliken Kalender

De flesta människor som hungrar lever på landsbygden. 
Klimatförändringarna riskerar att göra dem hungrigare. Svenska kyrkan arbetar enligt 
en metod som gör att skördarna kan öka trots torkan.
Småbönder i utvecklingsländer hör till dem som ofta går hungriga trots att de sliter hårt. 
Outvecklat jordbruk, dålig infrastruktur  orättvisa handelsregler och nu också hotet om ett 
torrare klimat hör till det som bönderna har att kämpa emot. Svenska kyrkans internationella 
arbete har i rapporten Ekologiska jordbruksmetoder och mat i ett förändrat klimat  visat att 
bönder som använder hållbara jordbruksmetoder (som terrasser och kompost) tillsammans 
med bland annat bättre utsäde kan öka skördarna med 25-100 procent.

Skördarna kan öka trots torrare klimat
Ny kunskap, nya torktåliga grödor och hållbara jordbruksmetoder gör alltså att bönderna kan 
öka skördarna trots ett torrare klimat. Det handlar om att hållbara jordbruksmetoder gör att 
fukt och näringsämnen stannar längre i marken - vilket i sin tur ökar skördarna.

Hållbart jordbruk gynnar klimatet
Samtidigt ökar mullhalten i jorden. Eftersom mullrik jord binder kol bidrar det till att minska 
koldioxidutsläppen. Svenska kyrkan kämpar för att bönderna ska kunna få: mer kunskap, 
bättre utsäde, bättre sätt att sälja sina varor. bättre jämställdhet som gör att kvinnor vågar 
uttrycka sina behov, ta tillvara sina kunskaper och får utbilda sig, sociala trygghetssystem, 
rättvisare handels- och jordbrukspolitik.

Det som ger småbönderna problem är bland annat: Ensidig odling som tär på markens 
näringsförråd. För låga priser på kaffe, kakao och socker och andra exportvaror från 
utvecklingsländerna. Minskat jordbruksbistånd. Ojämnt jordbruksstöd.                              
96 procent av allt stöd till jordbruket ges till de fyra procent av världens bönder som bor i rika 
länder. Då uppstår en oschysst konkurrens. När mjölkpulver från Arla är det billigaste i de 
lokala butikerna i Tanzania är det inte lätt att vara mjölkbonde i samma land.

I november 2013 fattade Europaparlamentet det slutgiltiga beslutet om hur EU:s jordbruks-
politik ska se ut de närmaste sju åren. Tyvärr blev beslutet en besvikelse. Det produceras 
tillräckligt med mat i världen idag. Problemet är att många inte har råd att köpa den mat som 
finns.                                                                                        

  (Källa: Svenska kyrkan.se)
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Personligt 
signerad sidaBarnsidan!

Jajamän, svarar jag, och blir lite rakare i 
ryggen. Vi har all service vi behövver ifrå mjölktänner te löstänner, vi har dag-
hem, skole å äldreboende, vi har affär, restaurang å Café, sen så ble vi rasne på 
ARLA så då starta vi ett mäjeri, för rekti mjölk vill en ju ha te söggle å 
potätra…..

Allt började omkring 1980 då Arne Kyrk och Leif i Haga satt och diskuterade att vi 
måste göra något för att bryta den negativa trenden. Droppen tror jag var när 
kommunen lade ner Åskog Ålderdomshem 1975 och flyttade de gamla till Säffle. År 
1983 startade så Långserud Utvecklingsgrupp.

30 år sen, 1987 utgavs första numret av Sockenbladet. Där har vi år efter år fått 
information om viktiga händelser i bygden. Några år senare blev Pastorsexpeditionen 
även en Föreningsexpedition öppen för sockenbor att faxa, konferenstelefonera, 
kopiera mm.

Bland de första som röt i var kvinnorna i bygden som ville ha ett daghem, vilket blev 
verklighet efter många turer. Den framgången sporrade oss vidare till det som vi har 
idag.

Långserudsandan… Vi fortsätter väl, vad skall vi hitta på för 
nåt mer roligt… ??????

En titt bland Sockenbladets 
alla första insidor fick 
Göran Kjellberg att 
minnas… 

35 år sen ……….
Jag har ett deltidsarbete där jag har förmånen att 
få åka runt på den Värmländska landsbygden 
och träffar då en hel del människor….

Jaså, du bor i Långserud, där ä Ni ju så 
framgångsrike och duktige…    så brukar 
många säga…

Fader Fouras från Fångarna på fortet 
har ställt många kluriga gåtor. 
Sockenbladet har letat fram några 
egna som du kan testa på dig själv 
eller andra.  
Lite sportlovsklur helt enkelt!!

1. Vad är det för likhet mellan en fiskare och en bebis?
2. Vad gör du alltid innan du reser dig från en stol?
3. Vad blir blötare och blötare ju mer du torkar dig?
4. Vilken gubbe ser man aldrig på sommaren?
5. Vad har fyra ben, en rygg men ingen kropp?
6. Vilket djur kan hoppa högre än ett hus?
7. Vilken råtta äter inte ost?
8. Heter det ”en rak kurva” eller ”ett rak kurva”?
9. Vilket djur är det som kan se bra?
10. En far har sex stycken döttrar. Varje dotter har en bror. 

Hur många barn har han totalt?
11. Vem har alltid hatten på foten?
12. Vad är det för skillnad mellan en smutsig gris och en 

ren?
13. Vilken tid tycker den som är hungrig mest om?                  

1. båda vill ha napp, 2. sätter dig på den, 3. handduken, 4. snögubben, 5. stolen, 
6. alla (hus kan väl inte hoppa), 7. dammråttan, 8. det finns inga raka kurvor,     
9. zebran, 10. 7, alla döttrar har samma bror, 11. svampen, 12. grisen har till 
exempel inga horn, 13. måltiden

Här är svaren! Lite upp och ner.



Anslagstavlan
18 nov tom 16 febr 2017

Släkten följa släktens gång

Födda

Inflyttade

Avlidna 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

(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 

Inga födda under perioden

Sanna Bornetjärn, Backa Oscarstorp

Evert Gunnar Johansson, Backa Linden
den 13 december, i en ålder av 74 år.
Rut Linnéa Jansson, Berga Snårne
den 23 januari, i en ålder av 92 år.
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Kan en ko förändra liv? 
Genom ko- och kalvprojektet i 
Tanzania får familjer som lever i 
fattigdom en möjlighet till 
förändring. En ko ger mjölk, 
vilket leder till en inkomst, 
stärkt självkänsla, skolgång och 
nya investeringar. Svenska Kyr-
kans Fastekampanj 26/2-9/4.


