
 

Årgång 30   nr 3   sept 2017

Långseruds 

Församling

Sockenbladet
Jubileumsårgång! 
-30:e årgången-

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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  3 Gudstjänst, alt Mässa
11.00 Jordkulan Gillberga, Svanskog (mässan)

10 Mässa, Församlingsdag
11.00 Carlo Nielsen, Martin Rhodén

17 Valdagsgudstjänst 
15.00 Anna Torstensson, Nils Lundström

Kaffe, korv med bröd, kyrkogårdsvandring

24 Idrottsgudstjänst 
11.00 Vid Långseruds friskola. I samarbete

med arrangemanget Lången Runt

Välkommen!



 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 6 nov. 
Ansvarig utgivare: Inger Peterson, ordf i Församlingsrådet.

Låt oss välja ut det rätta, tillsammans ta reda på 
vad som är gott (Job 34:4)

Innan de var födda och hunnit göra vare 
sig gott eller ont – Guds beslut att välja 
fritt skulle stå fast. (Rom 9:11)

Kyrkans valtider  
Val 17 september 
2017

I kyrkovalet görs val till tre olika nivåer. 
1. Kyrkofullmäktige, ditt lokala val
Du väljer till kyrkofullmäktige i din församling eller, om din församling 
samverkar med andra församlingar i ditt pastorat.
Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns 
nära dig. Till exempel vilken verksamhet för barn och unga som ska 
finnas i församlingen, eller hur kör- och konsertverksamheten ska se ut. 
2. Val till stiftet, regionalt
Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta 
beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i 
deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. 
De kan till exempel bidra med kunskap i kyrkoantikvariska frågor, när 
en kyrka inom stiftet behöver renoveras.
3. Val till kyrkomötet, nationellt
Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutande organ med 251 leda-
möter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. 
Kyrkomötet behandlar också frågor om hur kyrkan ska arbeta med 
klimatfrågan och vilka psalmer som ska finnas i psalmboken.

När vallokalen öppnar på eftermiddagen arrangeras en kyrkogårds-
vandring under ledning av Kurt Bengtsson och Eva Danielsson. 
Vallokal i Långserud är Sockenstugan. (Förtidsröstning PÄ i Säffle) 
Öppet för röstning, valdagen: kl 09.00-11.00 samt 16.00-20.00.
Församlingsrådet serverar kaffe + korv med bröd direkt efter guds-
tjänsten (som börjar kl 15.00) och även efter kyrkogårdsvandringen.

Val till Församlingsrådet.
Nominering sker under hösten fram till den 15 november. Valbar till FR 
är medlem i Svenska kyrkan som har fyllt 16 år. Förslag på kandidater 
kan lämnas under november i förslagslådan i Sockenstugan. 
Kandidaterna bör vara tillfrågade om de är intresserade av uppdraget. 
Valet sker sedan i kyrkan i samband med gudstjänsten första advent.

mailto:familjenrichter@gmail.com
http://www.langserud.nu
mailto:familjenrichter@gmail.com
http://www.langserud.nu
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Hösttider

Visste du att i Säffle pastorat 2016 
*sjöng 245 barn och vuxna i 14 olika körer, *lekte/stojade 3 126 barn och vuxna på kyrkans 
öppna  förskolor och öppna verksamheter, *besökte 4 636 Säfflebor konserter och musiksam-
lingar vid 40 olika tillfällen, *deltog 342 barn och ungdomar i kyrkans barn- och ungdoms-
verksamhet. 1985 besök, *samlades 26 olika grupper för vuxna med totalt 244 deltagare. 3136 
besök, *välkomnades 80 barn av sina familjer i en dopgudstjänst, *samlade gudstjänsterna       
30 521 besökare, *fick 74 konfirmander vara med om livets äventyr med nya vänner.  

,, 

. I Långserud har under hösten bildats en utvecklingsgrupp. 

Utvecklingsgrupp har 
bildats i Långserud 

En intressegrupp för Vidare kom i ett första skede Det beslöts även att göra en 
Långserudsbygden! Ja, så kan en del frågor in i bilden såscm: så totalt inventering som möjligt 
man kalla den utvecklingsgrupp Vad händer med Wiksfors bruk över alla församlingsbor som 
som bildats i Långserud i höst. I Kan turistindustrin öka? Vad ka~ sysslar med hantverk av något 
gruppen ingår sju ledamöter och göras för nya arbetstillfällen slag. Vid en hastig överslagsräk- 
man har haft fyra träffar hittills. bebyggelse och start av företag? ning kom man på över 20-talet. 
Kontakten togs från början av Det betonades att gruppen Dessa skall tillfrågas om de kan 
Säffle Utvecklingsgrupp med skall arbeta opolitiskt obyrå- producera varor för försäljning . 
Karl-~c Larsson i s.petse~: . kratiskt och själv;tändigt. Hantverkarna skall inbjudas till 

Forsta sammantradet bolls 1 Tanken är att gruppen skall en träff 1. host. 
Långseruds sock~nstuga den 22 jobb.~ med en del smärre projekt Det fmns mång~. frågor at~ 
juni då man bl.a. informerade om och aven intressera innevånarna utreda och diskutera 1 
Säffles Utvecklingsgrupp, dess för bygdens framtid. - Långserudsbygden och man 
tidigare projekt och de resultat Till nästa sammanträde i hoppas att det skall gå att ta vara 
som uppnåtts. Näringslivs- augusti gjordes en lista över på allt det positiva som finns i 
kalendern presenterades och div. positiva och negativa sidor i bygden som är Säffles enda 
programhand!ingar över- bygden, och dessa punkter område d~t ex. gles.bygdsstöd 
lämnades och diskuterades. diskuterades ingående. kan utgå till nyetablenngar. 

Sockenbladet fick plötsligt 
det här urklippet från 1983 i 
sin hand. Valet att publicera 
var hur lätt som helst.
Utvecklingsgrupp behövdes då 
och behövs idag. Bara delvis 
på skilda sätt.

Mårtenfirandet startade 
1990.
Nytt för i år är att två för-
eningar har huvudansvaret. 
Det kommer sedan att växla 
för varje år. 
Utvecklingsgruppen tror att 
detta gynnar variation och 
varaktighet av firandet. 
Årets ansvariga är Långse-
ruds Församling och Lång-
seruds Missionsförsamling.
Som alltid 11 nov, Mårtens 
namnsdag!! 
Ytterst ansvarig fortfarande 
Långseruds Utvecklingsgrupp

Apropå skräperiet vid återvinningsstationen, Hillerströms. 
Det visar sig stundtals vara kraftigt nerskräpat utanför containrarna. Så vad går 
att göra? Först, vad kan Säffle kommun göra?: Kommunen för dialog med 
och ställer krav på FTI (Förpacknings & Tidningsinsamlingen) som är 
ansvariga. Vidare så inventerar kommunen renhållningsabonnemang hos 
enskilda hushåll. Det får till följd att allt fler har sopkärl vid sin fastighet.
Vad kan vi då göra, var och en?: När vi ser missbruk vid stationen, tex 
skräp, fulla containrar etc.. ring FTI (tfn.nr vid stationen) Viktigt att även 
meddela renhållningen på kommunen inför dess dialog med FTI.



Nutid/framtid 
Lokalt/globalt

Infångat!
Ett stort tack! 
Vägkyrkoperioden 2017 är nu avslutad med gott resultat.
Kyrkliga Arbetskretsen vill tacka:
Alla som ställt upp och hjälpt till att genomföra den, alla som 
besökt oss och ätit våfflor och druckit kaffe, te eller saft, köpt 
något alster, tagit lotter och kanske vunnit något, berömt våra goda 
våfflor, betalat och hjälper oss att ge medel till drabbade 
medmänniskor.
Arbetskretsens årliga auktion äger rum i Långseruds Sockenstuga
tisdagen den 7 november kl. 19.00.
Gemytlig samvaro, "fika", årgångar och auktion. 
Alla varmt välkomna!

Långseruds Kyrkliga Arbetskrets genom Birgit Hellborg

Utökade insatser i Sydsudan och Uganda 
Svenska kyrkan utökar sina humanitära insatser i Sydsudan på grund av 
torkan som drabbat flera afrikanska länder. I Uganda utökas insatserna i 
och med ett ökat antal flyktingar från Sydsudan som flytt på grund av torka 
och konflikter. Insatserna ska bland annat bidra till att fler människor får 
tillgång till mat och rent vatten.

Svår torka, ibland annat Sydsudan, de senaste åren har gjort att boskap har dött, skördar 
förstörts och bristen på vatten är akut. Den pågående katastrofen är enligt FN den värsta 
humanitära krisen sedan andra världskriget. Läget förvärras ytterligare av att det pågår 
stridigheter och konflikt i landet. Att säkra tillgången på mat och vatten är högsta 
prioritet. Svenska kyrkan utökar därför insatserna i Sydsudan.

– Det utökade stödet kommer bland annat gå till 15 000 personer som får bidrag för att 
kunna köpa mat. Sedan kommer 1600 elever få matpaket i sina skolor. Det är viktigt att 
barnen går i skolan och får en utbildning men bristen på mat gör att alla elever inte har 
möjlighet att vara i skolan. Det vill vi motverka med detta stöd, säger Anna Garvander, 
humanitär chef för Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan har sedan tidigare arbetat med flyktingar i Uganda. Det ökande antalet 
som kommer från Sydsudan gör att insatserna måste utökas.
– Vi har sett en dramatisk ökning av antalet flyktingar från Sydsudan till lägren i Uganda. 
Vi kommer därför med våra lokala partner öka tillgången till rent vatten och 
tillhandahålla utsäde så att de kan bruka jorden och förhoppningsvis få en skörd, säger 
Anna Garvander.

Insatserna kommer också förstärka resurserna vid mottagningscentren och införa system 
för att fånga upp dem som blivit utsatta för sexuellt- eller genusbaserat våld.

Källa: svenskakyrkan.se

Onsdag 30 augusti kl. 14.00 börjar vi spela bingo igen på 

Smedgården.

Alla är välkomna!   Trivselgruppen.

Långenruntdagen 24 september 
Allt börjar 10.00 med anmälan. Utgångspunkt vid Friskolan. 
Idrottsgudstjänsten börjar 11.00. Kyrkkaffe.
12.00 start gångare, 13.00 start löpare. 12.30 start barn, 550 m

Långseruds Idrottsförening & Långseruds Församling

http://svenskakyrkan.se
http://svenskakyrkan.se
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1. Bokstavslab9rinl 
VilkerJ våq ska Katten välja ~ratt komma tilf m;8tkfc¾let '? 
6oKstaverrra län9s den råttä vä9en ger di~ k'attens'ilamn. 
Vad heter hon? _ 

Gruppstarter v.37 onsdag 13/9  
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. 

Personligt 
signerad sida

Barnsidan!

1~ På vilken 
sida åker hunden, 
a e'ller b~o 

~' 
2.1ösrehusen _ 

@ 

Hanna Wennersten, den ende i Lång-
serud som är 30 år när Sockenbladet 
delas ut. 
Vem kan därför passa bättre på denna 
plats i Sockenbladets 30-åriga årgång?!

SKÖNT ATT VÄNDA HEMÅT 
  -Egentligen	är	det	Chris0an	Svenssons	”fel”	a7	vi	nu	bygger		
hus	i	Långserud.	Det	var	han	som	i	samband	med	en	julgrans-	
skakning	i	Långseruds	Bygdegård	berä7ade	a7	två	hus	redan		
var	på	gång		på	Strand.	-Jag	ringde	Urban	Bäckström	och		
sedan	gick	det	snabbt.	EHer	a7	ha	letat	hus	lite	på	landet		
så	kändes	det	rä7	a7	”fly7a	hem”	och	0ll	julen	skall	vi		
försöka	fly7a	in.	

Första	spadtaget	togs	i	februari	i	år	och	huset	kom	i	april.	De	198	kvadratmetrarna	var	snart	
uppe.	Inredningen	skall	vi	klara	av	själva.	Säkert	kommer	pappa	Lennart	a7	ge	oss	en	del	råd,	
stöd	och	hjälp!	
Fiskarheden	från	Borlänge	har	ställt	upp	på	alla	våra	ideér	på	e7	utmärkt	sä7.	
-Visserligen	berä7ade		sonen	Vilmer,	fem	år,	a7	han	skulle	fly7a	ut	i	”skogen”	men	det	har	
fungerat	fint	med	boende	i	pappa	Lennarts	hus	så	länge.	Min	man	Fredrik	och	jag	samt	Vilmer	
och	Vincent,	tre	år,	har	verkligen	kommit	in	i	bygden	och	alla	är	så	posi0va	och	vänliga	mot	oss.		

Naturligtvis	kommer	det	fram	minnen	som	pingisspel	bl.a	två	gånger	i	Riksfinal	i	Bästa	Fyran	
varav	ena	gången	slutade	med	en	Wärdeplats	i	Sverige	och	fotbollsspel.	Där	fick	jag	och	Linda	
Korpelin	spela	med	killarna	för	vi	hade	ej	e7	eget	lag.	Även	ridning	var	e7	stort	intresse.		
På	jobbsidan	är	jag	sedan	sju	år	egenföretagare	inom	bilskolans	värld	men	det	kan	hända	a7	det	
blir	något	annat	i	fram0den.		
Ibland	är	det	lite	slumpen	som	avgör	och	det	var	fak0skt	min	trafiklärare	som	gav	mig	beröm	
när	jag	körde	och	då	arbetsmarknaden	i	Säffle	såg	bra	ut	så	blev	det	e7	och	e7	halvt	års	
utbildning	i	Örebro.		Dessförinnan	hade	jag	jobbat	i	Töcksfors		i	tre	år	med	a7	bl.a	sälja	
barnvagnar	m.m	mest	0ll	norrmän.	Då	pendlade	jag	0ll	Åmål	eller	bodde	hos	moster	Agneta	i	
Årjäng.	

Jag	har	kommit	in	på	lärarutbildning	e7	par	gånger	och	socionom	skulle	vara	lockande.	Men	nu	
måste	vi	komma	0ll	ro	med	huset	och	allt	runt	de7a	och	sedan	får	ev.	nya	yrkesplaner	komma	
fram.	Även	min	man	Fredrik	är	med	i	egen	verksamhet	och	även	där	handlar	det	om	bilar.		
Barnen	har	anpassat	sig	bra	inom	Förskolan	och	vi	ser	med	stor	0llförsikt	fram	emot	a7	rota	oss	
i	Långserudsbygden.			



Anslagstavlan
18 maj tom 18 aug 2017

Släkten följa släktens gång

Födda

Inflyttade

Avlidna (i församlingen skrivna) 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

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 

Stefan Dahl-Sillingsfors Blåsåsen, Andreas Hero- Graven 
Svalbacka, Joakim Skovgaard, Sillingsfors Ängen, Tony 
Lundin o Elvira Sparre- Lönnskog Där Framme 1, Henrik 
Berg-Kvarnbacka 31, Adam Payne o Frida Glavmo-
Sjöändans Gård

Orgeln 100 år

Sön 19 nov kl 11
Gudstjänst där orgelns 

bälg trampas av 
Långseruds 

starkaste(?!) ben.
Efter gudstjänsten blir 

det orgelvisning.

Långseruds manskör  
100 år 

Jubileumskonsert med 
Långseruds manskör
och Fräcka frackar
Lör 14 okt kl 18 

Liliann Ann Charlott Dahl, Sillingsfors Blåsåsen
den 26 maj, i en ålder av 68 år.
Karl Gösta Andersson, Gisslebyn Smedgården
den 25 juni, i en ålder av 92 år.
David Hilding Johansson, Rudsbyn Gärdet 
den 27 juli, i en ålder av 99 år.

En pojke Elwin, Norra Björketjärn Gärdet, den 14 juni
Föräldrar: Andreas Andersson o Emma Karlsson
En pojke Texas, Byn Glansåsen, den 27 juni
Föräldrar: Patrik Johansson o Miriam Svan Risberg
En pojke Abbe, Botten Nerstugan, den 8 juli
Föräldrar: Johan o Linn Graad


