
 

Årgång 32   nr 4   dec 2019

Långseruds 
Församling

Sockenbladet

Med reservation för ändringar. För aktuellt program, se annons i Säffle-Tidningen, 
normalt torsdagar, samt anslag vid Långseruds kyrka och ICA Nära Hillerströms.

L
å
n

g
s
er

u
d
s
 F

ö
rs

a
m

li
n

g Januari 
  1 Nyårsgudstjänst
11.00 Säffle kyrka

Lena Skoting, Mikael Jonsson

  6 Trettondedagskonsert
15.00 Ring i alla klockor
        Anders Färdal gitarr
        Hasse Larsson kontrabas
        Kajtek Woichekowski blås, piano
        Ulla Olsson sång. Mikael Jonsson

19 Taizémässa 
18.00 Sockenstugan

Mikael Jonsson, Ulla Olsson

26 Nicaraguanska Bondemässan 
16.00 Långseruds och Svanskogs kyrkokörer

Christina Höglund  dragspel
Martin Hultén gitarr
Robert Henriksson kontrabas
Ulla Olsson dirigent, Mikael Jonsson



 

När hjärtat fryser kallt 
Jag	skymtar	liv	i	den	översnöade	lövhögen	
med	kra3an	fas5rusen	i	gräset.	
Jag	skådar	värme	
i	den	svartvita	fros;ga	hagtornshäcken	
där	istappar	tvinnar	sig	fast	i	grenverket.	
–	Och	ändå	är	bara	vintern	nyligt	kommen.	

Jag	anar	sol	i	de	snörika,	mörka	orosmolnen	
där	vinden	bjuder	kyla	över	handsklösa	händer.	
Jag	känner	he3a	
runt	snötäckta	stenen	i	trädgårdsbersån,	
där	levande	livet	blev	is	i	sin	dvala.	
–	Och	ändå	är	bara	vintern	nyligt	kommen.	

Det	är	go3	a3	tänka	varmt		
när	hjärtat	fryser	kallt	
	 										Göran	Hansson		(Källa:	svenskadikter.com)																			Bild:	Pixabay.com

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 mars. 
Redaktion: Lars Richter, Kjell Olsson. Manusstopp 3 febr. 
Ansvarig utgivare: Inger Peterson, ordf i Församlingsrådet.

Din förtröstan kommer för all framtid att bevaras i människors 
hjärtan, så länge de kommer ihåg vad Gud förmår.  (Judit 13:19)

Han skänkte deras hjärtan sitt eget öga för att kunna visa dem 
storheten i sina verk. 																																	(Jesus	Syraks	vishet	17:8)
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Med reservation för ändringar. För aktuellt program, se annons i Säffle-Tidningen, 
normalt torsdagar, samt anslag vid Långseruds kyrka och ICA Nära Hillerströms.

December 
 1  Adventsgudstjänst
15.00 Mikael Jonsson, Ulla Olsson, Kyrkokören, 

Gospel Kids. Kyrkkaffe i Sockenstugan.

  8 Adventsgudstjänst
14.00 Smedgården

Mikael Jonsson, Ulla Olsson.

13 Luciafirande
18.00 Långseruds Friskolas traditionella 

Luciafirande.

22 Julkrubbegudstjänst 
11.00 Mikael Jonsson, Karin Bäckström, Ulla 

Olsson, mfl. Vi sjunger in julen. Därefter 
fika, dans och tomte i Sockenstugan.

25 Julotta 
07.00 Mikael Jonsson, Ulla Olsson, kyrkokören.

31 Nyårsbön
15.00 Mikael Jonsson, Ulla Olsson.
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I STRÅLKASTAR-
SKENET
I STRÅLKASTAR-
SKENET

Mårtenfirandet 30 år! 

Under	mörka	års-den	är	vi	nog	många	som	längtat	e5er	Advent,	
längtat	e5er	a8	få	tända	adventsljusen,	längtat	e5er	a8	stjärnorna	och	
ljusstakarna	återigen	ska	få	lysa	i	fönstren	under	de	långa	och	mörka	
kvällarna.	Och	visst	är	det	speciellt	a8	få	vakna	upp	på	morgonen	den	
första	Advent	och	se	ljusstakarna	och	stjärnorna	som	lyser	i	fönstren.		
Så	stämningsfullt	och	vackert!		
		Advents-	och	jule-d	så	mycket	minnen,	glädje	och	förväntan.		
Så	många	härliga	lukter,	smaker	och	färger	då	höstens	mörker	bryts	av	
förberedelser	och	fest,	visst	är	det	härligt?	Men	tyvärr	blir	o5a	advents-
-den	även	en	kravfylld	och	stressig	-d,	för	det	är	så	mycket	man	måste	
hinna	med	och	här	si8er	vi	nu	med	lite	ångest	över	a8	vi	inte	hunnit	
baka	varken	lussebullar	eller	pepparkakor	-ll	första	advent.		
Min	önskan	inför	advents-	och	jule-d	är	a8	inte	alla	krav	och	måsten	
ska	ta	överhand	utan	a8	vi	också	ska	kunna	ta	-d	och	njuta	av	ljusen,	
stämningen	och	fundera	på	varför	vi	fak-skt	firar	Jul.	När	vi	sä8er	upp	
en	adventsstjärna	i	fönstret	så	är	det	en	påminnelse	om	a8	en	räddare,	
en	frälsare	blev	född	på	denna	jord.	A8	Gud	blev	människa,	a8	Gud	
blev	e8	litet	barn...	
…	och	hur	tar	man	emot	e8	litet	nyfö8	barn?		
Jag	kommer	så	väl	ihåg	första	gången	jag	höll	i	vår	äldsta	do8er.		
Trots	a8	jag	är	så	van	med	barn	kändes	det	lite	läskigt.	Hur	håller	jag?	
Vad	gör	jag	om	hon	börjar	skrika?	Hon	var	ju	så	liten	och	skör.		
Och	jag	minns	alla	förberedelser	innan	och	hur	förväntansfulla	vi	var,	
men	ändå	förstod	jag	inte	vad	Maria	menade	när	hon	väckte	mig	på	
morgonen	och	sa	a8	va8net	hade	gå8.		
Vi	håller	nu	på	och	pyntar	våra	hem	inför	julen	och	jag	funderar	på	om	
det	y8re	pyntandet	har	någon	slags	inre	motsvarighet?		
Om	julstämningen	si8er	på	insidan	eller	utsidan?	Jag	tänker	a8	julpynta	
si8	inre	handlar	om	a8	stanna	upp	och	öppna	si8	hjärta	för	livets	herre.		
A8	öppna	si8	hjärta	för	honom	som	föddes	i	e8	stall	för	mer	än	2000	år	
sedan	men	som	inte	längre	är	kvar	där.	För	han	finns	nämligen	hos	oss	
idag	och	vill	lära	känna	oss	och	umgås	med	oss	varje	dag.		
Han	vill	bo	i	våra	hjärtan	här	och	nu.											/	Urban			

Källa:	h(ps://urbanstankarochfunderingar.blogg.se	

Att julpynta sitt inre

	 	 	 Nya t-tröjor 
	 	 	 Långseruds	Utvecklingsgrupp	har	genom	Ima-Reklam	i	Säffle	tagit		
	 	 	 fram	en	ny	tröja.	En	funk-onströja,	100%	polyester.	Svart	färg.		
	 	 	 Med	Spun	Dyed	som	är	en	miljövänligare	infärgningsteknik	som		
	 	 	 förbrukar	mindre	va8en,	energi	och	kemikalier.		
	 	 	 OEKO-TEX®	Standard	100	är	e8	oberoende	globalt	test-	och	cer--		
	 	 	 fieringssystem	för	mellan-	och	slutprodukter	i	alla	produk-onsled.		
	 	 	 Cer-fieringen	innebär	a8	tex-len	i	den	färdiga	produkten	är	fri	från		
	 	 	 ohälsosamma	kemikalier.	Kan	köpas	bl.a	i	Hillerströms	affär.	150:-.		
	 	 	 Utvecklingsgruppen	kommer	snart	a8	få	e8	swish-nummer.!	

Det var mycket vackert 
pyntat på borden!

Kosmalas Kalasorkester underhöll 
med många musikaliska ”godingar".

Sju månader gamle Evert 
Johansson var yngste Mårten-
firaren. I mamma Majas knä.

E3	drygt	40-tal	var	
samlade	i	Lönnskogs	
Folkets	Hus.	Folkets	
Husföreningen	var	
årets	värd	för	Ut-
vecklingsgruppens	
nu	treSonde	”na;o-
naldagsfirande”.	
Så	trevligt	och	väl-
ordnat	allt	var!!



Spanien vill hjälpa Greta till klimatmötet 
Spaniens	regering	vill	hjälpa	Greta	Thunberg	a8	
ta	sig	-ll	FN:s	klimatmöte,	som	nu	kommer	
hållas	i	Madrid.	”Vi	vill	hjälpa	dig	a8	korsa	
Atlanten	-llbaka”,	skriver	landets	klimat-	och	
miljöminister	Teresa	Ribera	på	Twi8er.	
E5er	protesterna	i	Chile	meddelade	landet	a8	
det	planerade	klima8oppmötet	inte	kommer	
kunna	hållas	i	huvudstaden	San-ago.		
I	stället	tog	Spanien	över.	
Det	här	ställde	-ll	det	för	bland	andra	den	
svenska	klimatak-visten	Greta	Thunberg,	som	
gjort	seglatsen	över	Atlanten	-ll	stor	del	för	a8	
delta	i	FN:s	klimatmöte	COP25,	2-13	december.	
”Nu	måste	jag	hi8a	e8	sä8	a8	ta	mig	över	
Atlanten	i	november”,	skrev	Greta	Thunberg	på	
Twi8er	e5er	a8	nyheten	om	fly8en	kom.	

Nu	rycker	den	nya	värden	ut	för	a8	hjälpa	-ll.	Spaniens	klimat-	och	miljöminister	Teresa	
Ribera	skriver	på	Twi8er	a8	de	gärna	möter	henne	i	Madrid.	
”Du	har	gjort	en	lång	resa	och	hjälpt	oss	a8	väcka	oro,	öppna	upp	sinnen	och	öka	
agerandet.	Vi	skulle	gärna	hjälpa	dig	a8	korsa	Atlanten	-llbaka”,	skriver	hon.	

Greta	Thunberg	var	en	av	dem	som	tackat	ja	-ll	mötet	i	San-ago	i	Chile.	Det	skulle	vara	
slutmålet	på	hennes	resa	genom	Nord-	och	Sydamerika	som	hon	just	nu	befinner	sig	på.	
Klimatak-visten	beklagar	a8	hon	inte	längre	kommer	a8	kunna	genomföra	sin	resa	
genom	Syd-	och	Centralamerika.	
”Jag	såg	verkligen	fram	emot	det	här.	Men	det	här	handlar	förstås	inte	om	mig,	mina	
erfarenheter	eller	önskningar	om	a8	resa.	Vi	befinner	oss	i	en	klimat-	och	miljökris”,	
skriver	Greta	Thunberg	på	Twi8er.	
	 	 	 	 	 	 	 Källa:	Expressen.se

Nutid/framtid 
Lokalt/globalt

Infångat!

Ett tack för gott resultat! 19.280:- 
En trivsam auktion den 5 november! Ett stort tack till alla 
som hjälpt till att göra detta möjligt. Vi låter pengarna gå 
vidare till olika hjälporganisationer inom och utom landet.

Långseruds Kyrkliga Arbetskrets

En närliggande möjlighet!! 
Influensavaccinering Vårdcentralen i Värml. Nysäter.
v 49, tisd o onsd 3-4 dec  kl 13.00-16.00. Källa:	Region	Värmland

Naturbyn vann priset!   Grattis!! 
Med	priset,	som	består	av	10	000	kronor,	vill	Visit	Värmland	uppmärksamma	en	
aktör	som	på	e8	betydelsefullt	sä8	bidragit	-ll	a8	stärka	den	värmländska	
besöksnäringen.	Vinnare	av	Värmlands	Turismpris	2019	kommer	även	a8	nomi-
neras	som	Värmlands	representant	-ll	Stora	Turismpriset	2020.	
Värmlands	Turismpris	2019	gick	i	år	;ll	Naturbyn	med	följande	mo;vering:	
–	I	en	-d	av	globalisering,	digitalisering,	stress	och	flygskam	på	agendan	har	
Naturbyn	i	Långserud	skapat	en	produkt	som	ger	kontrast,	s-llhet	och	hållbar-
het.	På	e8	nytänkande	och	innova-vt	sä8	levereras	en	avskalad	naturupplev-
else	utan	krusiduller	där	besökaren	får	vara	e8	med	naturen.	
–	Upplevelser,	ak-viteter	och	boende	genomsyras	av	naturen	och	både	ekono-
misk,	social	och	miljömässig	hållbarhet.	Genom	den	a8rak-onskra5	som	Natur-
byn	skapat	både	med	långsik-ghet	och	förnyelse	i	sikte	a8raheras	besökare	
från	när	och	iärran.		
Naturbyn	är	e3	av	Värmlands	mest	unika	och	a3rak;va	besöksmål.



Det här 
behöver du:
Kottar
Plåt/form
Fågelfrön
Jordnötssmör

Gör så här:
Häll dina fågel-
frön på 
plåten/formen 
med bakplåts-
papper.
Täck kottarna 
med jordnöts-
smör.
Rulla sedan kottarna i fågelfröna.
Fäst snören i kottarna och häng upp dem till fåglarna!

Källa: villalivet.se

Barnsidan! Personligt 
signerad sida

Gör din egen fågelmatare!

Många fåglar äter lite av varje. Det viktiga är att de får i sig 
mycket energi, särskilt om det är riktigt kallt. Därför föredrar 
också många fröätande fåglar riktigt feta frön som solros- och 
hampfrö. Köper man dessutom ekologiskt gynnas fåglarna även 
där maten odlas.

-Efter många år "borta från Lönnskog” p.g.a 
mitt arbete så är jag nu "hemma" alltmer. 
Redan när jag var sexton år flyttade jag för att 
skaffa en utbildning och få ett arbete. 
Det blev Säffle, Karlstad, Umeå, Eda och 
Arvika. 
Mitt arbete kom att bestå i att jag var textil-
lärare i både Eda och Arvika, totalt närmare fyrtiotre år. 
Trots att jag har en lägenhet i Arvika så har det alltmer blivit att jag bor 
”hemma" d.v.s i föräldrahemmet i Lönnskog. 
Egentligen har jag hela tiden haft bra koll på mina rötter och aktivt tagit del i 
alla de aktiviteter som finns i Lönnskogsbygden. 
För några år sedan blev jag tillfrågad om att bli kassör i Lönnskogs Folkets 
Husförening och jag har även tagit på mig samma syssla i Elofsbyns lägergård.
Vi i bygden kan känna stolthet över  bl.a Lönnskogsbygdens byalag, Folkets 
Hus, Lägergården, Vävkollektivet, Lönnskogslöjdarna, vandringslederna, 
badplatsen och alla de aktiviteter som äger rum. 
Jag tycker att Byalaget gör ett mycket gott arbete med mycket och speciellt den 
årliga almanackan med vackra motiv från Lönnskogsbygdens olika delar.
Det ideella arbetet är omfattande och de uppgifter som måste göras blir gjorda 
med glädje och god sammanhållning. 
På somrarna vaknar Lönnskog upp och stugorna fylls med folk. En viss 
inflyttning har glädjande nog skett. 
Jag gillar föreningsliv och min yngre syster Lena som är ordförande i Folkets 
Hus-föreningen blir ju även en föreningskamrat. 

En av många röster från 
den föreningsstarka och 
sammanhållande Lönn-
skogsbygden. 
Birgitta Johansson skriver: 

http://villalivet.se
http://villalivet.se


Anslagstavlan
16 aug tom 14 nov 2019

Släkten följa släktens gång

Födda

Avlidna (i församlingen skrivna)

Göran Ernflykt o Maria Schyman, Ed Elansberg
Lisa Hammar, Gisslebyn Smedgården
Cecilia Lundberg, Ristakan Dammen
Jessica Magnusson, Backa Alinerud
Andersson Hans-Jörgen, Backa Kvarnbacka 20

Jerker Albert Karlsson, Gisslebyn Björkbacken, 
den 15 september, i en ålder av 63 år

Telefonnummer: 
Tobias Karlsson, kyrkvaktmäs-
tare: 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

Kyrkskjuts! 
Kontakta	Inger	Peterson	
senast	dagen	innan	så	
ordnar	hon	med	tran-
sport	-ll	gudstjänsten	i	
vår	socken.		
Tfn:	070-25	00	156

Inga födda under perioden

(Känner Du till  någon nyinflyttad 
som ännu inte välkomnats i Sockenbladet,  
var bussig och hör av Dig!  mvh, red.)

Inflyttade

Missa inte 
mässan! 

26 jan 16.00 
Nicaraguanska 
Bondemässan 

Långseruds och 
Svanskogs 

kyrkokörer, 
instrumentalister.


