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3 Friluftsgudstjänst
11.00 Kopperudstjärnet
Mikael Jonsson, Anders Segerström

10 Gudstjänst
18.00 Anders Segerström mfl

17 Pilgrimsgudstjänst
14.00 Ödebyn Svanskog

21 Musikgudstjänst
15.00 Mikael Jonsson, Alf Olsson, Therése Olsson
Hugosson. Efterspel i Hembygdsgården

24 Friluftsgudstjänst
11.00 Valleberg
Mikael Jonsson, Olle Danielsson.
Ekumeniskt friluftsmöte. Tag gärna med
kaffekorg och något att sitta på.

31 Mässa
11.00 Lars Richter, Anders Segerström
Ekumenisk mässa. Kaffe och tårta

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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Kärleken så fullständigt gränslös!
Kärleken är den bro
som bryggar oss samman
så fullständigt gränslöst.
Som binder oss samman
så otroligt nära,
i :den och rummet,
långt bortom och inom,
djupt nere och över,
så fullständigt gränslöst.
Kärleken är den bro
som bryggar oss samman
så fullständigt gränslöst.
Det tror jag, det tror jag,
miA upp i miA tvivel.
Det tror jag, det tror jag,
i oro och missmod.
Det tror jag, för stunden
och dagen som kommer.

Kärleken är den bro
som bryggar oss samman
så fullständigt gränslöst.
Ur fram:den möter
oss Kristus vid gränsen,
på boAen, i jublet,
i brödet och vinet
och bryggar oss samman
så fullständigt gränslöst.

Ur boken Lugn och tillit
Kerstin Hesslefors Persson
Arguments förlag

Långseruds Församling

Sockenbladet utgivet av Långseruds församling.
Mars
1
8
15
22
26
28

15.00 Vasaloppsgudstjänst, Sockenstugan
Mikael Jonsson, Mar6n Hasselgren
Servering
18.00 Taizémässa, Svanskogs församlingshem
18.00 Taizémässa, Kyrkan
Mikael Jonsson, Ulla Olsson. Ekumenisk.
15.00 Musikgudstjänst, Kyrkan
Mikael Jonsson, Alf Olsson & Therése Olsson Hugosson
kaﬀe och våﬄor
18.00 Passionsgudstjänst, Smedgården
Mikael Jonsson, servering
19.00 Sjung Gospel, Kyrkan
Kenneth Gagnero, Joakim Adriansson, Nisse Liljedahl
EO sex6otal gospelsångare.

April
2

18.00 Passionsgudstjänst, Sockenstugan
Mikael Jonsson, Anders Segerström

5

18.00 Palmsöndag. Familjegudstjänst, Kyrkan
Mikael Jonsson, Anders Segerström, korvservering
20.00 Skärtorsdagsmässa, Kyrkan
Lena Sko6ng, Anders Segerström
11.00 Långfredagsgudstjänst, Kyrkan
Anna Torstensson, Anders Segerström, manskör
11.00 Påskdagsgudstjänst, Kyrkan
Mikael Jonsson,Anders Segerström, kyrkokören
Servering
16.00 Påskandakt, Svanen Svanskog
11.00 Vårsångsgudstjänst, Missionskyrkan Sillingsfors
Lennart Strandlund, Anders Segerström, servering

9
10
12
19
26

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

Påsken-den största kristna högtiden.
Den period som vi idag kallar påsk
består egentligen av tre olika delar:
1) Fastlagen – de tre dagarna före
fastan
2) Fastan startar på askonsdagen,
3) Påsken startar på påskdagen,
dagen då Jesus uppstod.

Spännande
nyheter på gång i
Wiksfors Bruks AB:s lokaler.

Påsken är den största kristna
hög6den och ﬁras 6ll minne av Kris6
uppståndelse. Kristus uppstod på en
söndag, det är därför som söndagar
är helgdagar i den kristna världen.
Påsken är en rörlig hög6d i vår
almanacka och infaller söndagen
e]er första fullmåne e]er
vårdagjämningen, alltså någon gång
mellan den 22 mars och 25 april.

Malin Lundberg och Camilla Eriksson berättar i samband med
Långseruds Utvecklingsgrupps årsmöte den 3 mars 19.00
i Smedgården. Bjuds på kaffe och våffelbuffé!

Fastlagen är 6den före fastan och då
skulle man utnyOja 6llfället aO äta
och dricka så pass mycket aO man
stod ut under fastan.
Fe_sdagen var den dag då sista
6llfället gavs aO äta mycket god mat
innan den katolska fastan inleddes.
Man skulle då frossa i mat och även
baka eller köpa fe_sdagsbulle, också
kallad semla.

Skylten bearbetas för fullt!

Askondagen inledde 40-dagarsfastan
och har fåO siO namn e]er den
medel6da seden aO strö aska över
sig för aO visa aO man ödmjukt
ångrade sina synder. En folklig
tradi6on är också aO kalla onsdagen i
påskveckan för askonsdag, vilket
alltså är felak6gt.
När fastan startade, på askonsdagen,
ﬁck man alltså inte äta köO eller
ﬂäskmat och man skulle leva
återhållsamt och s6lla i 40 dagar.
E]er reforma6onen och när
protestan6smen infördes i landet på
1500-talet avskaﬀades fastan och
blev däre]er diﬀus och svävande.
Dock höll sig vissa delar kvar eO bra
tag – det dröjde exempelvis över 100
år e]er reforma6onen innan man
började spela orgel i kyrkorna under
fastan igen.

I STRÅLKASTARSKENET

Källa: h(ps://historiesajten.se

I fyr6o 6mmar har LoOa
Boholm Wall nu snidat i trä
med avsikt aO åstadkomma
en välkomsOavla för besökare 6ll Långserudsbygden.
Det kommer säkert aO fordras minst lika många 6mmar
6ll innan LoOa förverkligat
den skiss som hon visat upp,
diskuterat kring, samt fåO
godkänd av Långseruds
Utvecklingsgrupp.
De sistnämnda är beställare av tavlan som kommer aO placeras vid Hillerströms aﬀär. LUT (Långseruds Utvecklings och Trivselfond) har genom ﬁnansbidrag gjort det möjligt.
Mo6ven skall vara typiska för bygden och där ﬁnns kor, hästar, sjö och skog
samt älgar, blommor och skön växtlighet.
-Det är rent och skärt trädsnideri i furulimsfog, säger LoOa.
Någon gång under våren beräknas tavlan vara klar och då skall den även vara
målad. I ena hörnet kommer aO ﬁnns en mer detaljerad informa6on om Långserudsbygdens ”smultronställen”. Kar6nforma6onen jobbar Utvecklingsgruppen med just nu, A-tech i Gillberga uiör det sedan tekniskt. Var kartan
med info kommer aO ﬁnnas på skylten framgår av på fotot datorinlagd råkopia.

Infångat!
Snart så är våren och grönskans :d här!
Men snälla, tänk då på aO inte förvara vaser, lyktor osv bakom gravstenarna. Risken ﬁnns aO de råkar komma i vägen för
vårt arbete. Det är så tråkigt aO förstöra redskap och vaser!
Tack på förhand/ Kyrkogårdsarbetarna
Långseruds Kyrkliga Arbetskrets förmedlade förra året 42 550 kr
6ll hjälporganisa6oner både inom och utom landet. Behoven har
inte blivit mindre och vårens 6llfälle aO hjälpa 6ll är:
lördagen den 21 mars kl 11.00- 14.00 då det är brödförsäljning i
Sockenstugan med ﬁka och trevlig samvaro. Sönd. den 22 mars
serverar Arbetskretsen våﬄor 6ll kyrkkaﬀet och vinster 6ll det
sålda loOeriet lämnas ut.
Välkomna!

Fasteaktionen 2020 pågår
fram till Palmsöndagen
den 5 april.
Larry Madrigal är en av eldsjälarna bakom Centro Bartolomé de las Casas i El
Salvador, eO center som arbetar för aO
ﬂer, inte minst män, ska inkluderas i
arbetet för aO minska det utbredda
våldet i delar av Centralamerika.
Act Svenska kyrkans fasteak6on handlar
om aO vi alla har räO aO leva i en trygg
och säker miljö fri från våld. Tillsammans
med våra partner världen över står
Act Svenska kyrkan på modets sida när
människor utsäOs för våld, förföljelse och
förtryck.
(Svenskakyrkan.se)

Nutid/framtid
Lokalt/globalt
Livet är det som pågår
medan vi sysslar med annat.
Då#d – Nu#d – Fram#d, eA blogginlägg handlar om det.
Låter det vePgt det som skrivs eller…?! Vi får väl tycka :ll!
”Många gånger sägs det att vi inte ska leva i det förgångna.
Nej, förvisso inte. Vi ska däremot minnas vår historia, det är en
viktig aspekt. Var vi kommer ifrån, vilka våra förfäder var och
våra rötter. Dåtid bör vi inte vara kvar i när det gäller att älta
gamla oförrätter eller trycka ner oss själva för misstag vi gjort.
Vi lär oss ständigt av våra misstag, det blir lärdomar av dem
istället. Tänk så, så underlättar det.
Nutid är den bästa tiden att vara i, för då är vi medvetna om
verkligheten vi lever i, här och nu. Det är nu vi ser, känner,
doftar, smakar, lyssnar och känslomässigt befinner oss.
Framtiden ska vi inte heller fastna för mycket i, för vi vet inte
vad som händer på vägen dit. Planering är en sak, men att inte
leva här och nu utan mest i framtiden eller dåtiden är inte heller
bra. Det är som John Lennon sa: Livet är det som pågår medan
vi sysslar med annat.”
Från bloggen Livsgnista.se

Barnsidan!
För aO göra de här coola
äggkopparna behöver du:
Äggkartong (ska man göra många
behöver man ganska många,
e]ersom man bara använder
hörnen på kartongen) Vit färg
Färgat papper (röO och orange)
Sax och lim
Börja med aO klippa ut hörnen ur
en äggkartong 6llsammans med
"stolpen" mellan hålen. TiOa på
bilden längst upp 6ll väster, så
förstår du.
Måla äggkartongbiten med vit
färg och låt torka.
Klipp ut en kam ur röO papper
och en näbb ur orange papper.
Limma på ögon eller måla ögon
på hönan. Limma på kam och
näbb.
Klar!

Personligt
signerad sida
Anders Johansson en omtyckt Allt-i-allo vid Smedgården och Friskolan!
Jag är fast anställd sedan maj 2018 vid Smedgården i
Långserud. Det var Arbetsförmedlingen i Säﬄe som
hade ”nosat upp” aO det fanns eO arbete som kunde
passa för mig vid Smedgården.
Trotjänaren Marianne Rudberg skulle gå i pension och
en e]erträdare söktes. Jag kan verkligen tacka min
handledare på AF för hjälpen.
Under tre månader gick jag ”bredvid” Marianne och
lärde mig jobbet.
I miOen av 90-talet förändrades miO liv då jag e]er en
bilkollision med en älg en sen höstkväll blev förlamad.
Jag var då målare i TrollhäOan men ﬁck tänka om och det kom aO bli ﬂyO 6ll Säﬄe.
EO vaktmästeriarbete på biografen byOes alltså ut mot eO arbete vid Smedgården.
Där är jag främst administratör och jag gillar bokföring och arbete vid datorn.
Dessutom är det mycket arbete utomhus med gräsklippning på sommaren och
snöröjning, sandning och saltning på vintern (utom i år hi_lls)
Det blir två hela dagar på gräsklipparen när det växer som mest och då är det både
Långseruds friskolas och Smedgårdens gräsytor som klipps. Jag sköter även om de
dagliga maOransporterna 6ll Smedgårdens boende samt Förskolan Mörten här uppe.
Under min ”stående och gående 6d” handlade det mycket om tennis och innebandy
på fri6den och dessa sporter kunde jag fortsäOa med även som rullstolsburen.
Just nu har jag dock en förslitning i ena axeln som säOer stopp för tennisen. Biljard är
en sport jag gillar skarpt och i Karlstad är det hårt motstånd. Annars är det familjeliv
som gäller. Barnen är lika dataintresserade som jag är och det är jäOekul och ger en
gemensam ”plaqorm”.
Jag gillar arbetet vid Smedgården då det är stor frihet under ansvar och det jag gör
uppskaOas av många. Det är skönt med olika års6der som ju betyder olika arbetsuppgi]er för mig.

Släkten följa släktens gång
15 nov tom 13 febr 2020

Anslagstavlan

Födda
!
Årsmöte !!ingsgrupp
Utveckl
Långseruds

Inga födda under perioden

a
Sedvanlig
LOREM IPSUM
dlingar
rhan
årsmötesfö lbuffé
Våffe

Inflyttade
Magnus o Malin Lensén, Grinsbyn Sandhålan
Erica Karlsson, Backa Kvarnbacka 24
Caroline Kjellberg, Backa Oscarstorp
Simon Risberg Svan, Byn Glansåsen

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

Gospelkonsert
medverkande

körprojektet
”Sjung Gospel”

under ledning av
Joakim Adriansson
och Nisse Liljedahl

Avlidna (i församlingen skrivna)
Inga avlidna (i församlingen skrivna) under perioden

Lördag 28 mars
Klockan 19.00
Långseruds kyrka
Frivillig gåva vid utgången.

..
Valkommen!

Telefonnummer:
Tobias Karlsson, kyrkvaktmästare: 69 13 21
Anders Segerström, kantor:
69 13 15
Karin Bäckström, barnledare:
69 13 55
Mikael Jonsson, präst:
69 13 08
Pastorsexpeditionen, Säffle,
69 13 00. Riktnumret är 0533

