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6 Friluftsgudstjänst
11.00 Kopperudstjärn
Carlo Nielsen, Martin Rhodén

10 Gudstjänst
15.00 Långseruds hembygdsgård
Carlo Nielsen, Anders Segerström

13 Pilgrimsgudstjänst
14.00 Tabor Ödebyn
Carlo Nielsen, Helge Svan

20 Ekumenisk gudstjänst
11.00 Valleberg
??, Anders Segerström

21 Gudstjänst
19.00 Församlingshemmet Svanskog
Carlo Nielsen, Anders Segerström
Dragspelsgruppen

27 Mors Dags-gudstjänst
18.00 Sockenstugan
Anna Torstensson, Martin Rhodén

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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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 7 maj.
Ansvarig utgivare: Inger Peterson, ordf i Församlingsrådet.

Koltrasten
Gud, koltrasten börjar sjunga
före gryningen
Jag kan inte se den,
bara höra den i mörkret.
I mitt perspektiv
är det fortfarande natt, men fågeln
kvittrar sin morgonsång,
kvittrar att min synvinkel
inte är den enda.
Koltrastens morgonsång
blir en hoppets sång.
Livet går inte att låsa in.
Graven är tom och
levande Kristus på väg
att ge glöd åt det som slocknat
»Kristus är uppstånden! «
ropas överallt.
Koltrasten sjunger före gryningen.
Ropen och fågelsången hör ihop.
Det är påsk på jorden!
Kerstin Hesslefors Persson

Långseruds Församling

Sockenbladet utgivet av Långseruds församling.
Mars
4
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30

15.00 Mässa, Svanskogs församlingshem
Carlo Nielsen, Anders Segerström
11.00 Hemvärnets kyrksöndag
Carlo Nielsen, Karlstads musikkår. Kyrksoppa
18.00 Passionsgudstjänst, Smedgården
Carlo Nielsen, Anders Segerström
11.00 Musikgudstjänst, Kyrkokören
Carlo Nielsen, Anders Segerström, våfflor
18.00 Passionsgudstjänst, Sockenstugan
Carlo Nielsen, Anders Segerström
15.00 Familjemässa
Lena Skoting, Nils Lundström
20.00 Skärtorsdagsmässa
Gunnar Imberg, Anders Segerström
15.00 Långfredagsgudstjänst, Manskören Korset
Carlo Nielsen, Anders Segerström

April
1
8
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29

11.00 Påskdagsgudstjänst, Långseruds kyrkokör
Carlo Nielsen, Anders Segerström
11.00 Mässa, Sockenstugan
Per-eric Nyman, Pernilla Radborn
11.00 Gudstjänst, Sockenstugan
Margareta Bäckström, Anders Segerström
15.00 Gudstjänst, Svanskogs kyrka
Carlo Nielsen, Anders Segerström
19.00 Vårsångsgudstjänst, Sillingsfors
Carlo Nielsen, Anders Segerström

Med reservation för ändringar. För aktuellt program, se annons i Säffle-Tidningen,
normalt torsdagar, eller anslag vid Långseruds kyrka och ICA Nära Hillerströms.
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En möjlighet både för företagare och arbetssökande.
Här följer några delar ur en skrivelse från Arbetsförmedlingen i Säffle.
Långseruds Utvecklingsgrupp håller sig fortsatt informerad och skapar lista på de som
är intresserade av att ta emot praktikant. Hör av dig till Utvecklingsgruppen!!
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Målgrupp
Utifrån en arbetsmarknadspolitisk bedömning får en anvisning till arbetspraktik göras för en
person som fyllt 25, är eller riskerar att bli arbetslös och är inskriven på Arbetsförmedlingen.
Undantag finns. Arbetspraktik kan vara hos såväl privata som offentliga arbetsgivare liksom
ideella organisationer. Samråd ska ske med den fackliga organisation som är part i lokal
förhandling före beslut om arbetspraktik. Innan beslut tas ska anordnaren ha åtagit sig att
utfärda ett intyg till den arbetssökande efter avslutad arbetspraktik. Under praktikperioden
kan Arbetsförmedlingen kalla den arbetssökande till uppföljningssamtal, jobbsökaraktiviteter
eller vägledning. Det är obligatoriskt för den arbetssökande att delta.
Ersättning och försäkringsskydd
Under tiden i arbetspraktik får den arbetssökande aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning
som betalas ut av Försäkringskassan. Den som deltar i arbetspraktik är försäkrad för
arbetsskada, sveda och värk med mera samt vid dödsfall. Staten kan lämna ersättning för
skador som den arbetssökande vållat.
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Är det vårelden vi ser?! Lycka till!

Hjärtstartare i Sockenstugan!
En hjärtstartare finns nu
i Sockenstugans hall och
tiotalet personer har gått
utbildning.
På bild syns Rune Bryngel
och Birgitta Torstensson
under övning.

Infångat!

Nutid/framtid
Lokalt/globalt

Församlingsrådet valda för perioden 2018-2021
Ordinarie

Ersättare

Inger Petersson
Rune Bryngel
Monica Sandström
Mats Danielsson
Mary Georgsdotter
Birgitta Thorstensson
Kerstin Olsson
Olle Jakobsson

Ann-Marie Andersson
Lena Ulevik
Agneta Bäckström
Ann-Britt Robertsson

Sockenbladet har kollat igenom Svenska Kyrkans 1361 församlingar
och jämfört statistik per den 31/12, 2016 (dvs senast tillgängliga).
Vi har helt enkelt kollat in hur stor procent av befolkningen som tillhör
Svenska Kyrkan.

Här följer topp 5 i Sverige:
Mangskog
88, 6 %
Karesuando
88, 3 %
Slätthög
87, 9%
Åslebygden
87, 8%
Långserud
87, 5 %
Nytt år - Ny arbetstermin!
Välkomna!
Kyrkliga Arbetskretsen i Långserud förmedlade förra året
54.200 kr till olika hjälporganisationer både inom och utom landet.
Detta hade aldrig kunnat göras utan alla givmilda människor.
Behoven blir inte mindre och vårens tillfälle att hjälpa till är:
Lördagen den 17 mars: Brödförsäljning, lite annat smått och gott,
fika och trevlig samvaro och i förväg säljs ett lotteri.
Söndagen den 18 mars serverar Arbetskretsen våfflor till kyrkkaffet .

I Mellanösterns kyrkor predikas dialog och försoning
Efter år av förföljelse lever kristna i Mellanöstern i en cirkel av rädsla.
Kyrkorna i Libanon tar emot människor som hotats till livet och fått se
sina hem jämnas med marken. Ändå talar de om att dialog och försoning
är enda vägen att vinna över hatet.
En regnig förmiddag i januari samlas församlingen i St. Georges
Assyriska kyrka i Boucheria för att tillsammans avsluta Nineve-fastan.
De flesta har fastat i tre dagar – lika länge som Jonah spenderade i valens
mage. Morgonen inleds med en och en halv timmes bön, då man
knäböjer 40 gånger – vilket inte är helt lätt för de äldre i församlingen.
Efter nattvarden får fastan till slut brytas. Luften är tjock av rökelser och
vid utgången delas det ut bröd och mat.

Få assyrier lever kvar i ursprungsländerna
Jag och min vän Vivienne från kyrkan äter varma vinbladsdolmar och
försöker dröja kvar på trappen så länge som möjligt för att slippa gå ut i
regnet. St. George är en av tre kyrkor i Beirut som tillhör Österns
assyriska kyrka. De assyriska/syrianska kyrkorna är bland de absolut
äldsta kyrkorna i världen. Liturgin hålls helt på arameiska, det språk idag
som är närmast vad Jesus talade.
Trots detta finns inte många assyrier/syrianer kvar i Mellanöstern. Efter
hundratals år av förföljelse och förtryck, beräknar vissa att det idag finns
fler assyrier/syrianer i diasporan än i sina ursprungsländer.
……………………………..
Johanna Svanelind, representant för Svenska kyrkans internationella
arbete i Mellanöstern, baserad i Libanon.
Källa: https://blogg.svenskakyrkan.se/internationelltarbete/2018/02/01/imellanosterns-kyrkor-predikas-dialog-och-forsoning/
Följ Johanna Svanelind på Twitter @jsvanelind

Barnsidan!
Fågelholkar, både bra och roligt.
Du kanske redan har fågelholkar i din närhet. Annars
finns det ofta att köpa lite överallt. Kanske vill du med
vuxenhjälp bygga en. Och håll utkik efter gästerna!

Personligt
signerad sida
Vad händer i Långseruds kyrka …. vad gör alla de
människor som mätt, undersökt, diskuterat och
skrapat på väggarna i vår kyrka…….. ??
Svaret : De har gjort ett åtgärdsförslag som nu är
tillståndsgivet…… och finansierat.
Långseruds kyrka är en av våra vackra kyrkor i Säﬄe Pastorat och
nu äntligen ska vi få den invändiga färgen förnyad, energiförbrukningen minskad, en ?llgänglighetsanpassning för den som behöver använda ”rullande ben”.
Tillsammans med medel från Svenska kyrkans kyrkobyggnadsbidrag, Statliga kyrkoan?kvariskt bidrag, så räknar vi med aD vi
satsar nästan 6 miljoner på aD få kyrkan ”ny” på insidan.
Byggnadsställningar och hantverksutövande gör aD vi stänger
under många månader men om allt blir som planerat så öppnar
vi ?ll juloDan igen. Vi fräschar upp bårhuset på kyrkogården för
aD kunna inrymma korta förräDningsakter.

Detta behövs för att bygga själv: Ohyvlad bräda ca 15 cm bred och 20-25 mm tjock.
Såga brädan i längder som bilden visar. Det behöver inte vara exakt samma mått, men
ungefär dessa passar till småfåglar som exempelvis talgoxar. Spika ihop brädorna till
en holk enligt bilden. Hålet bör vara c:a 35 mm för småfåglar. (blåmes behöver 28 mm,
svartvit flugsnappare 30 mm, talgoxe 32 mm). Framsidan kan man låta vara öppningsbar i nederkant så att den går lätt att rensa. Den säkras med en sned spik i ett borrat hål
från sidan. För att göra det svårare för rovdjur, t.ex. katter, att skada ungarna i holken
kan man limma dit en träkloss runt hålet.
Källa: http://bioresurs.uu.se/myller/skog/holk1.htm

Skillnad mellan två vanliga småfåglar:
Talgoxe (på bilden): Vår största mes. Gul undersida
med svart mittstreck (hanen har bredare än honan),
blänkande svart huvud, grön rygg, vita streck över
vingarna och vita kinder. Blåmes: en ganska liten
mes som känns igen på vitt huvud med svart ögonbrynsstreck och blå kalott.

Vi kommer också aD föryngra växtligheten i Minneslunden, skapa en ”ny” minneslund i ena
delen och i samband med det få ?ll både ?llgänglighet, parkeringsplats och hårdgjorda ytor
samt någon installa?on med porlande vaDen innan sommaren är över. AD någonstans också
etablera en askgravlund ligger i vår planering, men vi säDer fokus på minneslunden först.
Det som också projekteras, så snart fas?ghetsreglering blivit genomförd, är nya avloppsrör med
inﬁltra?onsbädd från sockenstugan.
Vi har i olika energieﬀek?viseringsprojekt funderingar på om solcellslösningar kan påföras våra
kulturskyddade hus, och hur vi successivt kan nå självförsörjande enheter i pastoratet som
helhet.
När nu Kurt Bengtsson lämnar Långseruds församling i oktober, för aD gå i pension, så kan vi
konstatera aD alla Långseruds församlingslokaler blivit renoverade och aD många moderniteter
blivit införda under Kurts ?d, vi får alla lyQa på haDen för det gedigna arbete Kurt och Nicklas
?llsammans servar oss med.
Jag hoppas aD allt nu blir så bra som vi ?llsammans har planerat. Tillsammans blir det mesta
räD bra. Har ni funderingar runt det som händer, hör av er, jag och övrig servicepersonal ﬁnns
här för er skull.

Katarina Bjerker, Kyrkogårds och Fas?ghetschef i Säﬄe Pastorat sedan drygt 10 år.

Släkten följa släktens gång
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Inga födda under perioden

Årsmöte !!!
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Barbro Sjögren - Guterud 8
Sara Karlsson - Gisslebyn Smedgården
Johannes o Ingeburg Mangelsen - Gisslebyn Smedgården
Freddy Larsson o Helen Jonsson - Sillingsfors Skanserud
Samuel Olsson o Alexandra Andreasson, Elsa -Ed Åsen
Lisa Södergren - Backa Kvarnbacka 30
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(Känner Du till någon nyinflyttad
som ännu inte välkomnats i Sockenbladet,
var bussig och hör av Dig! mvh, red.)

Telefonnummer:

Avlidna (i församlingen skrivna)
Gladys Eivor Sofia Nyberg, Gisslebyn Smedgården,
den 7 februari, i en ålder av 93 år.
Anna-Lisa Skoglund, Gisslebyn Smedgården,
den 11 februari, i en ålder av 92 år.
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

Kurt Bengtsson, kyrkvaktmästare: 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

Långseruds Hemsida

langserad.nu
Sockenbladet ﬁnner du bl.a
under kyrkans ﬂik. Glöm inte a8
ny8ja kalendern mm. Vi får
hjälpas åt a8 hålla sidan
levande. En ändring är på gång
för a8 bl.a förbä8ra läsning i
mobiltelefon.
Långseruds Utvecklingsgrupp
Webbansvarig
Adam Payne

webmaster@langserud.nu

