Långseruds Församling

Januari

Sockenbladet
Årgång 31 nr 4 dec 2018

1 Pastoratsnyårsmässa
15.00 Säffle kyrka
Lena Skoting, Nils Lundström, kyrkkaffe

6 Julkonsert; en julsaga
18.00 Kyrkokören, Anders Segerström
Lokala aktörer medverkar på skilda sätt

13 Gudstjänst
15.00 Sockenstugan
Anna Torstensson, Nils Lundström

20 Mässa
11.00 Sockenstugan
Carlo Nielsen, Anders Segerström

27 Mässa
18.00 Församlingshemmet Svanskog

Välkommen!

Med reservation för ändringar. För aktuellt program, se annons i Säffle-Tidningen,
normalt torsdagar, samt 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 mars.
Redaktion: Lars Richter, Kjell Olsson. Manusstopp 4 febr.
Ansvarig utgivare: Inger Peterson, ordf i Församlingsrådet.

Ge mig en ängel
Ge mig en ängel som sitter bredvid mig
när mörkret har fallit och lampan är släckt.
Ge mig en ängel som visar mig vägen
när livet är snårigt och svårt att förstå.
Ge mig en ängel som håller mig sällskap
när dagen är långsam och timmarna grå
Ge mig en ängel som skyddar mig varsamt
och hjälper mig leva och följer mig hem.
Kerstin Hesslefors Persson

Ängeln sade till dem: ”Var inte rädda. Jag bär bud till er
om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en
frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren.
(Del av Juldagens evangelium ur Luk 2:1)

Långseruds Församling

Sockenbladet utgivet av Långseruds församling.

December
1 Sånger i Advent
19.00 Sillingsfors Missionskyrka, Långserud
Carlo Nielsen, Anders Segerström
Kyrkokören

2 Konsert
11.00 Svanskogs kyrka
Nio läsningar

8 Julmarknadsgudstjänst
16.00 Svanskogs Folkets Hus

16 Festmässa
11.00 Återöppnande av Långseruds kyrka
Lena Skoting, Carlo Nielsen, Anders
Segerström, Kyrkokören

23 Julbön
11.00 Smedgården
Carlo Nielsen, Anders Segerström

25 Julotta
07.00 Lars Richter. OBS klockslaget preliminärt.

31 Nyårsbön
15.00 Carlo Nielsen, Kjell-Göran o Birgit Bergendahl
Med reservation för ändringar. För aktuellt program, se annons i Säffle-Tidningen,
normalt torsdagar, eller anslag vid Långseruds kyrka och ICA Nära Hillerströms.

Ur ett åsneperspektiv
Mitt i allt detta ljus och rabalder travade jag tyst in genom den lilla
dörren och trängde mig fram mellan djuren till den plats där Josef
knäböjde bredvid Maria. Hon stod på alla fyra, precis som vi.
Det hördes ett strömmande ljud, som av vatten, och sedan ett skrik, som
av liv. Det var liv, blod, rått, vått och ångande i kylan, som våra
andedräkter,
och Barnet, med hopskrynklat ansikte
och slutna
ögon, och Josefs hand större än dess
rygg, och
plötsligt hördes en stöt av trumpeter och
framsidan på
stallet blåstes ut, och jag tittade upp och
såg hur
änglarnas fötter bröt
igenom det
sviktande taket och hur
deras kroppar
stod raka på taknocken,
förebådande
början på något, slutet
på något, jag vet
inte vilka ord jag ska
använda, men
början och slut hakar i
varandra och de viks ihop
med varandra som
fönsterluckor eller
änglavingar.
Jag kastade huvudet
bakåt och jag skriade och
skriade i ton med
trumpeterna. Min nos var
så högt uppsträckt och
taket så
lågt att ängelns fot
snuddade vid mig medan jag sjöng.
Sedan kom tre fåraherdar in, de var iförda fårskinn och luktade
fårspillning, och de hade med sig varm buljong med lammkött som de
hällde upp i träskålar, och Josef matade Maria som lutade sig mot
honom med Barnet under manteln, och dess kropp lyste upp hennes
kropp, så att trots all guldglansen från änglarna, och silverglansen från
stjärnorna i skyn, lyste ändå Barnet klarare.
De torkade Honom. De lindade Honom. De lade Honom i krubban.
Morgonen kom, en tänjande, gäspande, sniffande, snörvlande, skuffande
sorts morgon. Staden vaknade runtomkring, köpmän och herdar,
kamelförare och bankirer, och den viskade nyheten var att något
underbart höll på att hända.
(Ur Lejonet, enhörningen och jag… texten i sin helhet återges
på Tre0ondedagens Julkonsert 6 januari)

I STRÅLKASTARSKENET
Troligen nytt rekord !
Årets Mårtenfirande,
det 29:e i ordningen,
välkomnade 44 nyinflyttade !!!!
Långseruds
Utvecklings
o Trivselfond
(LUT) och
Långseruds
Friskola var
värdar och
anordnare
av årets
Mårten 11/11.
Kaj, Clint o Anette Westermark, tre av de 44 nyinflyttade. De välkomnas
här med choklad gm Kerstin Olsson representerande LUT.

Klass 4-5 i skolan hade ansvar för
kaffe, saft, bullar och kakor av skilda
slag. Mycket uppskattat!
Två lotterier försåldes snabbt och utökade klassens netto.

Alf Olsson o Therése Olsson
Hugosson imponerade stort.
Båda honorerats till riksspelman
på sina respektive instrument.

Infångat!

Nutid/framtid
Lokalt/globalt

Ett tack för gott resultat! 18.480:Vid auktionen den 6 november blev totalsumman som
ovan. Fantastiskt! Ett stort tack till alla positiva auktionsköpare/lottköpare, till auktionisten Kjell Olsson, till övriga
medhjälpare!
Långseruds Kyrkliga Arbetskrets

En knippa av
nyckelroller
har skiftat
innehavare.
(Tobias Karlsson o Kurt Bengtsson)
-Det har varit lugnt och tryggt a> ”gå med” Kurt sedan i juni. Nicklas Andersson med si>
23-åriga arbete i Långseruds församling har också bety> mycket nu i starten, säger Tobias
Karlsson, nyanställd kyrkvaktmästare i Långserud. Jag ser med stor /llförsikt fram mot
arbetet och nyckelknippan kommer a> ha en central plats hos mig. En del har jag redan
använt men inte alla, avslutade Tobias.
-Visst har nycklar spelat en stor roll för mig, menar Kurt Bengtson. Han berä>ar a> när han
började 1982 vid By hade han en nyckel. När han slutade i Långserud fanns hela iorton
nycklar på den knippa han överlämnade /ll Tobias Karlsson. E(ersom man är runt om i hela
Säﬄe pastorat så är det cirka treYotalet byggnader man kan behöva komma in i, sade Kurt Men naturligtvis var den sista nyckeln som jag ﬁck i Långserud mest värdefull, skojar Kurt. Han
sy(ar då på en vacker symbolisk tränyckel han ﬁck vid avtackningen i Långseruds sockenstuga.
-Härliga, omväxlande och föränderliga år! Jag har trivts som ﬁsken i va>net (som mörten, red.
anm) a> få jobba 16 år i Långseruds församling med er församlingsbor, summerade Kurt.

Alla firar inte jul som vi.
Här några exempel från andra länder.

Tjeckien
Är du gi(assugen ska du bege dig /ll Tjeckien innan jul. Den 4 december är det tradi/on för unga
kvinnor a> lägga en körsbärskvist i va>en. Om den blommar innan jula(on kan du räkna med a>
bli gi( nästa år.
Island
Varför nöja sig med en tomte när man kan få 13? Den första tomten på Island anländer den 12
december och sedan kommer det en ny varje dag fram /ll jula(on. Förr ansågs tomtarna vara
farliga och inte alls särskilt snälla, men nuför/den hi>ar de bara på mindre hyss.
Mexiko
I Oaxaca i Mexiko börjar julen med en promenad längs gatorna då man knackar dörr för a>
återspegla Maria och Josefs sökande e(er skydd. Som e> u>ryck för a> året snart är slut krossar
man sedan tallrikar i närheten av katedralen.
Spanien
I Katalonien är en liten träbit julens höjdpunkt. "Tío de Nadal" är en ﬁgur gjord av en trästock,
med pinnar /ll ben. Kvällarna innan jul ska den pysslas om, täckas med en ﬁlt och matas väl. När
juldagen väl är kommen placeras trästocken vid den öppna spisen (om en sådan ﬁnns) och sedan
är det fri> fram för barnen a> slå på den med pinnar /lls den bajsar ut små paket.
I Spanien bajsar den här lilla träbiten ut barnens julklappar.
Ukraina
Har du turen a> hi>a det gömda spindelnätet i en ukrainsk julgran kan du ska>a dig lycklig – du
kommer nämligen a> ha turen med dig i e> år framöver. Tradi/onen bygger på en gammal saga
om en faYg änka som hi>ade en julgran växandes på sin gård. Hennes barn var överlyckliga över
julgranen, men några dekora/oner hade de inte råd med. På jula(ons morgon vaknade den lilla
familjen upp och såg a> en spindel dekorerat trädet med si> nät. När det yngsta barnet
öppnande e> fönster och spindelnätet träﬀades av solen, förvandlades det /ll guld och silver.
Venezuela
I Venezuelas huvudstad Caracas stängs gatorna av för bilar på jula(ons morgon. Anledningen är
a> lokalborna ska kunna åka rullskridskor /ll kyrkan.
KÄLLA: h>ps://www.businessinsider.com

Barnsidan!

Personligt
signerad sida
Wiksfors bruks AB. Lars-Evert
Wikholm en av delägarna berättar
om vägen hit och dit.

Ett litet barn av Davids hus
skall göra vinternatten ljus.
Ett barn ska hjälpa oss att tro,
här mitt ibland oss ska det bo.
Ett barn som kommer ifrån Gud
ska lära oss sin kärleks bud.
Det är advent, och än en gång
ska jorden höra änglasång.
Ett barn ska hjälpa oss att tro,
här mitt ibland oss ska det bo.
Det är advent, var glad, tänd ljus
för Frälsaren av Davids hus.
(Psalm 736 ur den Svenska Psalmboken med tillägg, Verbums förlag)

Jag kommer egentligen från Ed i Dalsland. I Åmål blev det
gymnasiet och Fdigt giGe jag mig med min Emma (1987)
Studierna fortsaNe och jag blev gymnasieingenjör och maskinteknik var min grej. Den första stora uppgiGen var aN åka Fll
Nepal och vara med i eN projekt och bygga eN stort vaNenkraGverk. Jag var bas för 300 personer och bl.a skulle en tunnel som
mäNe 1,3 mil färdigställas och 650 meters vaNenfall tämjas.
Totalt var det eN miljardprojekt under United Mission of Nepals
huvudansvar med Örebromissionen som svensk part.
Det var spännande aN vara där med fru och tre små barn mellan
eN och tre år gamla och under de fyra åren där föddes även Elsa,
vårt Yärde barn. Naturligtvis gav hela denna upplevelse oss nya perspekFv.
Hemkomna Fll Sverige blev Edane vår fasta punkt och eN intensivt renoveringsarbete av eN
hus startade. På arbetssidan var det roboNeknik som stod på agendan och Fundo gjuteri i
CharloNenberg samt Laxå blev arbetsplatser innan jag vände hemåt och startade APR i Arvika.
Idag är det företaget femFo man stort och vi har bl.a levererat robotsystem Fll Moelven i
Värmlandsbro. Det ﬁnns eN stort intresse världen runt för våra produkter. Nu har jag dock
tagit eN beslut aN avveckla denna verksamhet från min sida.
Jag kommer dock aN fortsäNa vara ”robotkonsult”.
Långserud? Hur kom det sig? Egentligen en slump. Vi letade hus och bläddrade i Dagens
Industri där det fanns eN strålande uppslag om eN sloN i Stockholm. Prislappen var dock
orimlig men Emma bläddrade lite Fll och hiNade eN ställe i Långserud.
Vi ville vara nära en sjö och eGer eN besök där jag och yngsta doNern kom Fll Kyrkebol ”sá
det klick”. Vi slog Fll och började renovera den röda ﬂygelbyggnaden för aN ge plats för
svärföräldrarna. DeNa var 2011.
Wiksfors bruk hade jag ju seN men även Kyrkebols vackra ladugård. Denna brann tyvärr ned
och planerna kullkastades men foriarande ﬁnns det lite idéer om den platsen.
Thomas Peterson ringde om Wiksfors Bruk och jag blev en av fyra delägare. EN stort arbete
har lagts ned för aN ställa iordning och jag sysslar nu mycket med aN se om det ﬁnns några
startstöd aN söka.
Bengt Larsson på Säﬄe kommun har varit Fll stor hjälp och även Leader har kommit med.
Det är en stor process med alla papper och ibland kan man uppleva stor frustraFon över
Fngens ordning.Närmast satsar vi på aN göra iordning utrymmen som kan komma aN inne—
hålla ”allmänna” utrymmen. ToaleNer och sanitet måste ordnas liksom matsalsmöjligheter
m.m. Vi är väldigt glada över aN LoNa Boholm Wall kommit med sin verksamhet liksom
Balders anFkvitet som inryms i vad vi tycker en vacker och ändamålsenlig lokal. Det är eN
företag med hög status som nu fåN in foten bl.a i USA och näthandeln är en stor del men det
är även öppet för besökande.
En spännande framFd väntar i det ”gamla” brukshuset i Viksfors.

Släkten följa släktens gång
16 aug tom 16 nov 2018

Anslagstavlan

Födda

Historiskt ögonblick

En pojke Hannes, Grinsbyn Lillhagen, den 2 september
Föräldrar: Pontus Lawner o Sofie Kareliusson
En pojke Johannes, Stenbyn Halla 2, den 29 september
Föräldrar: Joel Jansson o Kerstin Hildén

Festmässan och
återöppnandet
av kyrkan.

16 december 11.00
Vår kyrka nu
totalrenoverad
invändigt.
Festligt med kör
och mingel.

Inflyttade
Anna Hero, Izabelle, Tyra, Tone - Graven Svalbacka
Mikaela Fredriksson - Backa Kvarnbacka 32
Bodil Adolfsson - Gisslebyn Björkhem
Jonas Edvinsson - Sillingsfors Skogsbo
Tobias Amneteg o Marlene Gustavsson - Finnerud
Gamla Skolan
Kaj o Anette Westermark, Clint - Ed Enemon

Avlidna (i församlingen skrivna)
Karin Debora Nolin, Backa Kvarnbacka 20, den 16 sept,
i en ålder av 92 år.
Nils Ola Andersson, Emmeskog 1, den 14 oktober,
i en ålder av 58 år.
Brita Elna Maria Flodmark, Gisslebyn Smedgården,
den 23 oktober, i en ålder av 97 år.

Julkonsert
6 jan 18.00
Lejonet, enhörningen och jag.

En julsaga av
Jeane>e Winterson
Kyrkokören, Anders
Segerström, lokala
aktörer medverkar.

Telefonnummer:
Tobias Karlsson, 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

