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1 Gudstjänst
16.00 Svanen, Svanskog.
Mikael Jonsson, Ulla Olsson

8 Gudstjänst
18.00 Anna Torstensson, Martin Rhodén

15 Gudstjänst
18.00 Församlingsafton med musik och
servering, Mikael Jonsson, Ulla Olsson

22 Idrottsgudstjänst
11.00 Vid Långseruds friskola.
Mikael Jonsson, Ulla Olsson.
Antikrunda för mogna. I samarbete med
arrangemanget Lången Runt.

29 Mässa
18.00 Kenneth Gagnero, Martin Hasselgren

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

UPPHOVSMAN

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

Höstpsalm

Nu mognar fältens säd och bär
ett budskap om Guds ord
Låt hjärtat öppna sig och lär
av hösten på vår jord
Att det som sås i bördig mull
ger riklig skörd och vittnesbörd
att Gud i allt är omsorgsfull
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Av träd vars löv en ny färg får
vi påminns om att snart
ska slutet nalkas för vårt år
men också en ny start
För det som verkar vara dött
Får av vår Gud ett glädjebud
och blir till våren återfött
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Nu brister höstens jubel ut
i glödande toner utan slut
Med gyllene färger
vill jorden bära
En lovsång till Herrens ära
Källa: lykta, poeter.se
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Nu brister höstens jubel ut
i glödande toner utan slut
Med gyllene färger
vill jorden bära
En lovsång till Herrens ära
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FÅR vi lov att bjuda på ett litet kryssande så här
i sensommartider!?

Misa Campesina Nicaragüenseden nicaraguanska bondemässan
i Långserud och Svanskog i höst!
Carlos Meya Godoy betraktas som en av Centralamerikas främste poeter
och kompositörer.
Bondemässan skrev han i nära samarbete med bönder och lantarbetare
under åren 1974 och 1975. Mässan förbjöds redan 1975 av Somozadiktaturen och den etablerade kyrkan.
Den spelade då en vikHg roll i befrielsekampen i Nicaragua. De sprakande
texterna och den medryckande rytmiska musiken, sprungen ur den
inhemska folkmusiken , uMrycker eM hopp om aM förändring är möjlig och
kan därför genom aM framföras, uMrycka en djup solidaritet med alla
folkgrupper som även idag lever under förtryckande regimer.
DeMa gör aM mässan ständigt är aktuell.
Jag kom i kontakt med mässan 1989, då som körsångare i eM projekt som
drevs av Folkkulturcentrum i Stockholm. Jag blev starkt berörd av både
texterna och musiken och har sedan 1994 framfört den som körledare i
samarbete med körer och instrumentalister med jämna mellanrum.
Nu planerar vi eM samarbetsprojekt mellan körsångare i Svanskog och
Långserud för aM genomföra mässan i höst.
Körrepe&&onerna i kyrkokören börjar 10/9 kl 19.00 i Sockenstugan.
VÄLKOMNA! Ulla Olsson, vik. kyrkomusiker Långserud och Svanskog

Texten i mässan är översaM från spanska Hll svenska.
Men hur översäMer vi den gudsbild som återspeglas, hur översäMer vi
den Hll vår vardag? (red.)
Delar ur Introitus
Hos oss är Du också faEg,
en Gud så mänsklig och enkel
Hos oss är Du också sveEg,
en Gud med fårade kinder
Med Dej kan jag tala friI
som folket här brukar tala
Du delar vår tunga vardag,
en arbetargud är du.
Du går hand i hand med mina vänner, sliter
ont på fälten och i stan. Jag har seI Dej stå
här i aﬀären eller i eI stånd här på vårt torg.
Du var med och byggde nya vägen, jag såg Dej i handskar och overall.

I STRÅLKASTARSKENET

Mat, mys och
umgänge!
I vår egen Socken!!
Ett lyft på 800 kg, första steget
mot pizzor i Wiksfors Bruks
lokaler.
Jonas Byh berättar hur ugnen kommer
att kunna grädda á lá neapolitansk
modell, bl.a kalljäst och med kort tid i
ugn. Nu väntar ytterligare leveranser
och tillstånd. Förhoppningsvis kan vi
prova på under senhösten!

Men redan nu…. våra två
matställen:

Jonas Byh får hjälp av traktorlyft och
människokraft. Ugnen, själva hjärtat i
pizzerian, tog tid på sig för att komma
på plats men är nu inne i sin lokal.

Skafferiet, Långseruds skola, öppet varje vardag mellan 12.30
och 13.30. Mat att äta på plats eller att ta med. Skafferiet på Enegården, Värmlands Nysäter, har samma öppettider men också under loven, även sommarloven,
när det är stängt i Långserud. Matsedel: Facebook Skafferiet, ST lördagar.

Esters Café har semesterstängt 2/9 - 18/10 men höstsäsongen startar
den 19/10 då det kommer att vara öppet på lördagar och söndagar,
kl 12-16 fram t o m 24/11 då caféet stänger för året. Finns trerättersmeny samt
Afternoon Tea, bakelser & smörgåsar. Se vidare Esters hemsida, Facebook mm.

Infångat!
Församlingsrådet har beslutat om
inköp av en mobil högtalaranläggning.
Den är tänkt inte minst för Friluasgudstjänster
eaersom den går aM driva även med hjälp av det
inbyggda baMeriet.

Nutid/framtid
Lokalt/globalt
Världskändisen Gretas seglats mot USA.
Vart för hon oss?

Gissa! Hur mycket vatten går det åt för att
tillverka ett par jeans?!
Från det aM bomullen plockats Hll det aM du provar jeansen i
buHken har det gåM åt 11 000 liter vaMen. ProdukHonen av alla
sorters bomullstyger skapar stora mängder avfall. AllHfrån
kemikalier som används i färgerier och väverier Hll gruvavfall vid
anrikning av metaller, samt stora kvanHteter avloppsvaMen.

Ett stort tack!

EM stort och hjärtligt tack Hll er alla som på olika säM hjälpte oss
under sommarens vägkyrkoperiod. Tack för hjälp i köket, för varor
Hll loppis och tack Hll alla glada våﬀelätare!
Långseruds Kyrkliga Arbetskrets

Långenruntdagen 22 september

10.00-12.00 anmälan. (100 kr inkl korv o bröd samt diplom för
den som önskar) Utgångspunkt vid Långseruds Friskola.
Klasser: löpning c:a 1 mil, gång c:a 5 km.
IdroMsgudstjänsten börjar 11.00. Mikael Jonsson, Ulla Olsson,
kyrkkaﬀe. 12.00 start löpare och gångare.
Välkommen Hll kanske sista Lången Runt i denna tapning!
Långseruds Idro/sförening & Långseruds Församling

Bildkälla: https://multimedia.
europarl.europa.eu/sv/

Sabbatsår för klimatet
För drygt ett år sedan gick Greta Thunberg och hennes skolstrejk för klimatet
från rikskänd till en världsrörelse. Braksuccén med den nu internationella
rörelsen Fridays for Future som lockat unga i tusentals städer att klimatstrejka,
har lett till att hon bjudits in till konferenser världen över.
Men att ta sig jorden runt utan att flyga är tidskrävande, och Greta Thunberg
har därför valt att ta ett sabbatsår för att hinna med att resa klimatvänligt.
Seglats till USA
Hon korsar Atlanten för att hinna till klimatmötet på FN-högkvarteret i New
York i september.
”Vi kommer att segla över Atlanten från Storbritannien till New York i mitten
av augusti”, skriver hon på Instagram om resan med Maliza II.
Därefter ska hon resa till FN:s årliga klimatkonferens COP25 i Chiles huvudstad Santiago i början av december.

Barnsidan!
Gruppstarter v. 37 onsdag 11/9
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.

Har du varit i skogen och plockat svamp?
Du tog väl ingen med dig som liknar den
upp till vänster?!! Gôrgiftig!!

Personligt
signerad sida
Loppis-skyltar dyker upp
lite varstans och alltmer.
Red. blev nyfiken på det
som verkar vara en trend,
en stil, så vi besökte
Simon Andersson och
Jannike Nordfeldt vid
loppisen Gisslebyn
Backen i Långserud.
-För fem år sedan ﬁck jag ta hand om eM
rum i pappas ladugård. I samband med
eM mopedrally tänkte jag aM det kanske
går aM sälja lite "loppisgrejer" och jag
hade ju fåM en del saker av farmor.
Eaer två år var det två rum och nu på femte året har det vuxit Hll sex rum.
Jag hoppas kunna ha hand om hela ladugården Hll slut om pappa godkänner det.
För lite mer än eM år sedan ﬁck jag kontakt med Jannike och det visade sig aM hon är
lika intresserad som jag av gamla grejer och försäljning. Speciellt retrosaker från
femHo och sexHotalen är roliga både aM plocka fram och sälja. Tidigt ﬁck jag kontakt
med Barncancer-fonden och det kändes bra aM skicka pengar dit. Det var tur jag
träﬀade Jannike för själv hade jag nog inte orkat expandera så som det har skeM. Vi
har ju jobb som personliga assistenter båda men siktar på aM ha öppet söndagar och
en och annan extradag.
Glädjande nog sprider det sig om vår loppis och det kanske beror på aM varje vecka är
det nya "gamla" saker och vi plockar verkligen fram allt som vi får in. Det strömmar in
alltmer gods och det är ju kul. Kunderna kommer från många håll ex. Norge,
Danmark, Finland, Tyskland och Holland. T.o.m någon från Kina hiMade hit men mest
för aM fotografera då de tyckte det var ﬁn miljö.
Det verkar sprida sig mellan kamrater och vänner för många hänvisar Hll aM de fåM
Hps om vår verksamhet. Många kommer hit oaa och det ﬁnns verkliga trotjänare.
Det behöver inte bli aﬀärer utan man tar en kopp kaﬀe med dopp och "tjötar" lite.
"Tjöta" är eM västkustuMryck som tjejen Jannike Nordfeldt gärna använder.

Släkten följa släktens gång
17 maj tom 15 aug 2019

Anslagstavlan

Födda

Den
nicaraguanska
bondemässan!!

En flicka Esther, Kastensbol Alphem, den 16 juni
Föräldrar: Samuel Ottosson o Hanna Jakobsson
En pojke Elton, Sjöändans gård, den 17 juni
Föräldrar: Adam Payne o Frida Glavmo
En flicka Märta, Ed Åsen, 26 juni
Föräldrar: Samuel Olsson o Alexandra Andreasson

Körrepetitionerna
i kyrkokören
börjar 10/9 kl
19.00 i
Sockenstugan.
Varmt välkommen
redan från start!

Inflyttade
Kasper Olaussen, Sjöändan Sjögårda
Dennis Fransson, Gisslebyn Videbo
Jannike Nordfeldt, Backa Kvarnbacka 34
Diana Wassholm, Strand Strandbacken 1
Susanne Skog, Backa Kvarnbacka 20
Joakim Skog, Backa Kvarnbacka 26
(Känner Du till någon nyinflyttad
som ännu inte välkomnats i Sockenbladet,
var bussig och hör av Dig! mvh, red.)

Avlidna (i församlingen skrivna)
Ingrid Maria Simonsson, Åskog, den 1 juni,
i en ålder av 87 år

Telefonnummer:

Kyrkskjuts!

Kontakta Inger Peterson
senast dagen innan så
ordnar hon med transport Hll gudstjänsten i
vår socken.
Tfn: 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

