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5 Friluftsgudstjänst
11.00 Kopperudstjärnet
Margareta Bäckström, Anders Segerström,
Långseruds Manskör

12 Mässa
11.00 Mikael Jonsson

19 Ekumenisk gudstjänst
11.00 Valleberg
Olle Danielsson mfl. Medtag kaffekorg

26 Mors Dags-gudstjänst
15.00 Mikael Jonsson, Martin Hasselgren
Kaffe och tårta

30 Musikgudstjänst
15.00 Mikael Jonsson, Alf Olsson-violin, Therése
Olsson Hugesson-klarinett, Kyrkkaffe i
Hembygdsgården med musikmedverkan.

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 juni.
Redaktion: Lars Richter, Kjell Olsson. Manusstopp 6 maj.
Ansvarig utgivare: Inger Peterson, ordf i Församlingsrådet.

Dörren är öppen
Dörren är öppen,
trösklarna låga,
klockorna ringer,
lyssna och se.
Här får vi glädjas,
vara tillsammans,
vila i tystnad,
sjunga och be.
Regnbågen lyser,
löftet om framtid
strålar ibland oss
kan inte dö.
Kristus är nära,
Gud kan förvandla
flintan till källsprång,
klippan till sjö.

Vi sänds att leva
efter förmåga,
ge av oss själva,
jag möter du.
Levande stenar
bygger församling
blir till den kyrka
som vi är nu.
Dörren är öppen.
Regnbågen lyser.
Vi sänds att leva.
Ur boken Lugn och tillit
Kerstin Hesslefors Persson
Arguments förlag

(Psalmen skrevs till en kyrka som skulle tas i bruk efter renovering.)

Långseruds Församling

Sockenbladet utgivet av Långseruds församling.
Mars
3
10
17
24
31

15.00 Vasaloppsgudstjänst, Sockenstugan
Mikael Jonsson, Mar6n Hasselgren
Servering: kaﬀe, blåbärssoppa
11.00 Gudstjänst, Svanskogs Församlingshem
Per-eric Nyman, Ulla Olsson, kyrkokören
11.00 Ekumenisk gudstjänst, Kyrkan
Mikael Jonsson, Mar6n Rhodén
11.00 Musikgudstjänst, Kyrkan
Mikael Jonsson, Mar6n Hasselgren, Säﬄe Musikskolas
Kammarorkester med Alf Olsson, kaﬀe/våﬄor
15.00 Mässa, Sockenstugan
Mikael Jonsson, Mar6n Hasselgren

April
4
7
11
14
18
19
21
22
28

18.00 Passionsgudstjänst, Smedgården
Mikael Jonsson, Mar6n Hasselgren, servering
11.00 Hemvärnets kyrksöndag, Svanskogs k:a
Carlo Nielsen
18.00 Passionsgudstjänst, Sockenstugan
Mikael Jonsson, Mar6n Hasselgren, servering
15.00 Familjegudstjänst, Kyrkan
Mikael Jonsson, Karin Bäckström,
Mar6n Hasselgren, kyrkkaﬀe
20.00 Skärtorsdagsmässa, Kyrkan
Mikael Jonsson, Mar6n Hasselgren
11.00 Långfredagsgudstjänst, Kyrkan
Mikael Jonsson, Mar6n Hasselgren
11.00 Påskdagsfestgudstjänst, Svanskogs kyrka
Mikael Jonsson, kyrkokören, Ulla Olsson
11.00 Påskens festgudstjänst, Kyrkan
Mikael Jonsson, kyrkokören, Ulla Olsson, kyrkkaﬀe
19.00 Vårsångsgudstjänst, Missionskyrkan
Anders Segerström, Långseruds Manskör,
Långseruds Gospel Kids, Emma Wikholm,
Ella Segerström, Mikael Persson

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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Ty du, barmhärtig år från år, bevarar för en nyfödd vår, det frö som
drivan täcker. Det lever i sin mörka grav; du lyfter snart dess täcke
av, din sol det återväcker. Psalm 518:3, Den svenska psalmboken.

Helt plötsligt ﬁck Smedgårdens
ekonomiska förening och förskolan
Mörten en förfrågan.
-De undrade om vi kunde ta emot
nio förskolebarn och då en lägenhet på Smedgården var ledig och
föräldrarna var posi6va e[er två
möten så sade vi ja, säger Sophia
Benneto[, föreståndare vid den
nya förskoleavdelningen på Mörten. Nystartad verksamhet men
den verkar väldigt posi6v!
Alisa Karlsson här -llsammans med
mormor Sara Karlsson, boende på
Smedgården.

Foto: Nathalie Forsström

Utvecklingsgruppens årsmöte torsd 7 mars 19.00
Sockenstugan.

LoHa Boholm Wall beräVar om en blivande skulpturpark vid Wiksfors
Bruk. Vidare om en dokumentärﬁlm som ska följa det arbetet.
MarKn Balder beräVar om Balder Design och hans satsning i Wiksfors
lokaler. Sedvanliga årsmötesförhandlingar hinns förstås också med samt
kaﬀe och semlor.

Carlo Nielsen har gått i pension. Ny präst med ansvar
för Långseruds församling är Mikael Jonsson.
Carlo har avtackats och Mikael välkomnats.

Hillerströms affär, nya kyl- och frysanläggningar.
Fräscht, överskådligt, energisparande och fram6dssäkrat!

Infångat!

Nutid/framtid
Lokalt/globalt

Nyrenoverad kyrka och nytt hörhjälpmedel!
I samband med renoveringen av kyrkan ﬁck vi en uppdatering av ljudanläggningen i
form av nya högtalare och en ny teleslinga. Den gamla teleslingan som gick runt hela
kyrkan är borta och nu får man en alldeles egen liten slinga som man hänger runt
halsen samt en moVagare aV hänga på bältet eller stoppa i ﬁckan. Var inte rädd för
aV prova, ta kontakt med vaktmästaren så visar vi hur det fungerar!
/ Tobias

Hemtjänstens lokal på Smedgården uppsagd!
Säﬄe kommun har sagt upp avtalet med Smedgården avseende hyra av lokal för
hemtjänsten. Hemvisten lär istället bli i Värmlands Nysäter.

Långseruds Kyrkliga Arbetskrets förmedlade förra året
38.452 kr 6ll olika hjälporganisa6oner både inom och utom landet, DeVa hade inte
kunnat göras utan alla givmilda människor. Behoven har inte blivit mindre och vårens
6llfälle aV hjälpa 6ll är: Lördagen den 23 mars kl 11.00-14.00 brödförsäljning i
Sockenstugan med ﬁka och trevlig samvaro.
Söndagen den 24 mars serverar Arbetskretsen våﬄor 6ll kyrkkaﬀet och vinster 6ll
det sålda loVeriet lämnas då ut.
Välkomna!

Anders Segerström, det här året.
Från och med den 4 februari och eV år framåt har församlingens kantor Anders Segerström nya arbetsuppgi[er inom pastoratet.
Det ﬁnns en na6onell databas som heter SACER och som handlar om kyrkans saker, dvs
inventarier. Anders Segerström har fåV i uppdrag aV ansluta Säﬄe pastorat 6ll denna
databas vilket innebär en djupgående genomgång av alla de vackra och värdefulla
föremål som församlingarna i pastoratet förfogar över.
När året har gåV ska han förhoppningsvis ha hiVat, dokumenterat och digitaliserat alla
inventarier, och vara klar och 6llbaka på sin kantorstjänst. Under 6den vikarierar
svanskogsbördiga Ulla Olsson som körledare och Mar6n Rodhén och Mar6n Hasselgren
kommer aV ta över spelningarna.
- Min musikaliska livlina under det här uppdraget blir Långseruds Manskör som jag
fortsäVer aV leda, säger Anders Segerström.

Fastan har olika längd och innehåll
i olika religioner.
Buddhism
Under särskilda dagar (uposatha) fastar munkarna från klockan 12 till nästa dags
morgonmål.

Hinduism
Man fastar inför högtiderna, till exempel Mahashivaratri (Shivanatten). Heliga män
fastar mera än andra.

Islam
29 eller 30 dagars fasta (sawm).
Ramadan, den nionde månaden av det islamiska månåret, är den islamiska
fastemånaden. Inte bindande för barn, sjuka, resande, gravida eller svaga.
Man varken äter, dricker, röker eller har sex från gryningen till solnedgången.
Judendom
Jom Kippur. Man ägnar sig åt fasta och ånger för att försonas med Gud.

Kristendom
Årets största fasta i kristendomen börjar 40 dagar före påsk och avslutas på påskafton.
Start i år, 6 mars. Varje söndag bryts fastan. Det är fortfarande fastetid, men söndagarna får innehålla det man väljer bort under övriga fastan.
Bland annat inom romersk-katolska och de lutherska kyrkorna har man under senare
tid betonat att fastetiden är en tid då man kan kämpa mot sina ovanor och erbjuder att
fasta i grupp och därmed uppmuntra varandra under fastetiden. Man väljer då själv
något man vill avstå ifrån, till exempel: TV-tittande, godis, alkohol och kött, tidningar
eller något annat.
Meningen är att avstå från något för att vinna något annat. Att vinna tid för sin familj,
att få pengar över att ge till de fattiga och så vidare.
Källa: h9ps://sv.wikipedia.org samt h9ps://www.svenskakyrkan.se/fastan

Barnsidan!
Sportlovsgrejs!
Håll utkik på anslagstavlorna där
det brukar finnas information om
skidspår, isar för skridsko, pulkaåkning mm.
Hoppas något av detta blir av, att
vädret blir sportlovsvintrigt!
Ett korsord får hålla
hjärncellerna aktiva.

Personligt
signerad sida
Vår nye församlingspräst,
Mikael Jonsson, har en tanke
om någon form av internetcafé.
Som en mötesplats där delad
kunskap och gemenskap kan
öppna nya, positiva, nyttiga
bruk av tex dator, smarttelefon
och liknande teknik.
Hej alla församlingsbor!
Det känns väldigt bra att få vara den nye prästen igen, särskilt som jag
och min fru Siv nyss avslutat 5 år i Svenska utlandskyrkan på Mallorca.
Vi bor i mitt föräldrahem i Tveta där jag är uppväxt.
Säffle pastorat har varit min arbetsgivare i flera omgångar tidigare och
även om Mallorca är underbart så är det skönt att komma hem igen.
Inte minst till årstidsväxlingarna som vi saknade.
Om några år går jag i pension men hoppas kunna fullgöra de uppgifter
som församlingen vill på ett bra sätt. Det finns mycket att ta i dessa tider
när allt det förändras så fort. Enligt undersökningar så är det 1,2 miljoner
svenskar som har svårt att hantera internet och smarta telefoner.
Det är förstås vi äldre som inte hänger med de yngre generationerna
riktigt. Därför har jag en tanke om att använda kyrkan som ett sorts
internetcafé, en mötesplats där vi bland alla andra verksamheter kan mötas
och lära av varandra.
Jag tror att vi tillsammans kan upptäcka de nya medierna och dra nytta av
dem. Vi ses!

Släkten följa släktens gång
17 nov tom 14 febr 2019
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Avlidna (i församlingen skrivna)
Stefan Tryggve Dahl, Sillingsfors Blåsåsen,
den 17 november, i en ålder av 49 år.
Sven Ragnvald Jonasson, Sillingsfors Låglunda,
den 29 december, i en ålder av 89 år.
Ingrid Ella-Märta Axelsson, Torp Flygeln,
den 1 februari, i en ålder av 94 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

Telefonnummer:

Kyrkskjuts!

Kontakta Inger Peterson
senast dagen innan så
ordnar hon med transport 6ll gudstjänsten i
vår socken. Tfn: 501 56,
070-25 00 156

Tobias Karlsson, kyrkvaktmästare: 69 13 21
Anders Segerström, kantor:
tjänstledig
Karin Bäckström, barnledare:
69 13 55
Mikael Jonsson, präst:
69 13 08
Pastorsexpeditionen, Säffle,
69 13 00. Riktnumret är 0533

