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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.
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Musik i sommarkväll, kyrkan 
8 juli kl 20.00  Romanspärlor
Björn Larsson-basbaryton 
Frederic Ogéus-orgel/piano

22 juli kl 20.00  Ack Värmeland, du sköna
Gunilla Berndtsson Pranter-sopran
Paul Pranter-klarinett, Anders Hörngren-piano

Vägkyrkan 
Det blir ingen Vägkyrka i sommar.    Arbets-
kretsen hoppas på bättre tider nästa sommar.



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

Juni 
	 	 	14	 18.00,	Minneslunden,	Mässa	
	 Per-eric	Nyman,	Anders	Segerström	
	 	 	21	 18.00	Terassen	Eldans	badplats,	Frilu:sgudstjänst		
	 Ane5e	Westermark,	Anders	Segerström	

Juli  
		8	 20.00	Kyrkan,	Musik	i	sommarkväll	
	 Romanspärlor.	Björn	Larsson-basbaryton,	Frederic		
	 Ogéus-orgel/piano.		Mikael	Jonsson	
	 	12	 18.00.00	Kyrkan,	Mässa		
	 Mikael	Jonsson,	Nils	Lundström.		
19	 15.00	Kyrkan,	Ekumenisk	gudstjänst	
	 Carlo	Nielsen,	Nils	Lundström.		 	
22	 20.00	Kyrkan,	Musik	i	sommarkväll	
	 Ack	Värmeland,	du	sköna.	Gunilla	Berntsson	Pranter-		
	 sopran.	Paul	Pranter-klarine5.	Anders	Hörngren-		
	 piano.		Mikael	Jonsson	
26		 18.00	Kyrkudden,	Frilu:sgudstjänst	
	 Mikael	Jonsson,	Ulla	Olsson.				

Augusti 

		2		 11.00	Åstenskogs	gamla	kyrkplats,	Frilu:sgudstjänst		
	 Mikael	Jonsson.	Anna	Haglund	o	Henrik	Fredriksson.		
	 Knyte.			
		9	 15.00	Lönnskogs	gamla	kyrkplats,	Frilu:sgudstjänst	
	 Mikael	Jonsson,	MarLn	Rhodén.	Knyte	
			 	16	 11.00	”Gropa”,	Frilu:sgudstjänst	
	 Per-eric	Nyman,	Anders	Segerström.	Kyrkvandring		
	 med	start	från	Gillberga	kyrka	(kl	09.15)	och	Långse-	
	 ruds	kyrka	(kl	09.30).	Vandring	Lll	'Gropa'	där	en		
	 gemensam	frilu\sgudstjänst	firas	ca	kl	11.00.	Knyte.		
	 OBS!	Vid	regn,	ingen	vandring	och	gudstjänsten	fly5as	
	 Lll	Långseruds	sockenstuga.	
	 	30		 11.00	Kyrkan,	Mässa.			Anders	Segerström	

Det	finns	eN	före,	det	finns	eN	e:er	
det	finns	eN	nu	och	det	finns	eN	då	
runt	nästa	hörn	kan	väl	ingen	blicka	
så	ta	det	varligt	men	fortsäN	gå	
Det	finns	en	morgon,	det	finns	en	framSd	
den	ligger	dold	nu	och	oblickbar	
den	göms	i	mörker	och	dunklet	skrämmer	
vad	finns	i	morgon,	vad	har	jag	kvar?	
När	oron	gnager,	när	rädslor	samlas	
när	ovissheten	blir	allt	som	finns	
låt	ljuset	skymta,	låt	hoppet	spira	
låt	mänskors	godhet	bli	det	vi	minns	
Det	finns	eN	före,	det	finns	eN	e:er	
det	finns	eN	nu	och	det	finns	eN	sen	
kanhända	blir	ingenSng	som	förut	
men	e:er	naNen	gryr	dag	igen	
	 	 	 					Jessica	Olsson:	h;ps://alskadebarndikter.blogspot.com	

Det finns ett före, det finns ett efter
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http://www.langserud.nu
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Eldans badplats, ny flytbrygga är på gång en bit ut från stranden. Ersätter 
den som togs bort ifjol.  Förhoppningsvis på plats inför årets badsäsong. 
Samtal med kommunen om den fasta bryggan kan kompletteras med badramp 
inkl viloplan pågår som bäst; även hur lämplig för ändamålet badplatsen är.

Nu är det klart !!

-Kyrkogårdsförvaltningens	personal	
ansvarar	för	all	skötsel	och	plante-	
ring	i	minneslunden.	Som	besökare	
är	du	välkommen	a5	medverka	Lll	
smyckning	med	sni5blommor	eller	
gravljus	på	därför	avsedd	plats,	i	de	
nya	fina	hållarna.	Övrig	utsmyckning	
är	ej	Lllåten	och	kommer	aN	avlägs-
nas	av	kyrkogårdens	personal.-	
																Kyrkogårdsförvaltningen

Den 31/12-19 var 618 personer skrivna i Långserud. 
Året innan var vi 629. Minskningar gäller i hela vårt pastorat. Vår minskning är 
helt möjlig att snarast minimera. Ser positivt ut inför 2020! Har du ngt att hyra 
ut, hör av dig till Utvecklingsgruppen. Det finns flera intresserade.

-Några	nyckelfaktorer	vid	designen	var	a5	det	skulle	smälta	väl	in	i	den	befintliga	miljön	
och	passa	ihop	med	de	fina	utsmyckningar	som	redan	finns,	men	också	a5	det	skulle	
vara	något	unikt	och	något	som	kan	knytas	Lll	bygden.	Därför	blandades	svartlackerat	
stål	med	sten	och	de	ljus/blomhållare	som	si5er	närmast	fontänen	byggdes	med	gavlar	i	
samma	bohusgranit	som	återfinns	i	befintliga	fontänen.			
Den	andra,	fristående	ljus/blombäraren,	designade	jag	som	bygdens	anrika	Långseruds-
mört	där	hållarna	kan	ses	som	fiskbäll	och	där	fundamentet	består	av	rö5er	som	växer	
sig	upp	ur	marken	och	ringlar	upp	runt	en	stor	natursten.	Av	jord	har	du	kommit…..		
Naturstenen	har	även	den	lokal	anknytning	då	den	härstammar	från	prästgården	i	
Långserud	där	jag	själv	vuxit	upp.	Vissa	betraktare	kommer	säkert	a5	också	finna	likhet	
mellan	denna	Långserudsmört	och	den	sLliserade	fisk	som	symboliserar	kristendomen,	
ICHTHYS,	som	betyder	fisk	på	grekiska	men	är	en	akronym	av:	Jesus	Kristus,	Guds	son,	
Frälsare.	
Jag	har	själv	byggt	allt	i	den	anrika	smedjan	på	Sund	i	Säffle.	Allt	är	handsmi5	och	den	
som	betraktar	utsmyckningarna	på	närmre	håll	ser	a5	ingen	del	är	den	andre	lik.														
Jag	känner	en	stor	tacksamhet	som	få5	äran	a5	ta	fram	denna	utsmyckning	Lll	min	
vackra	hembygd!	-					Björn	Richter

En	mångårig	process	är	nu	
genomförd.	Katarina	Bjerker,	
kyrkogårds-	och	fasLghetschef	
Säffle	pastorat,	beskriver	slut-
fasen	där	lokala	förutsä5ningar	
fick	råda,	skiss	togs	fram,	
budget	antogs.	Katarina	B	bad	
Björn	Richter	a5	ta	fram	en	
egen	skiss	uLfrån	givna	förut-
sä5ningar.	Hans	Ldigare	ujörda	
uppdrag	bl.a	för	Säffle	kommun	
låg	bakom	förfrågan	enligt	
Katarina	Bjerker.

I STRÅLKASTAR-
SKENET

Nu är den färdig! Projektet klart!  
På plats vid Hillerströms affär. 

Hela projektbeskrivningen med tillverkare, sponsorer mm, se förra 
Sockenbladet, nr 33.1. (finns bl.a på langserud.nu)

Wiksfors Bruk fortsätter att upprustas och blomstra upp till en ny 
mötesplats i bygden. Wedbränts delikata pizza har lockat hundratals. Nyss 
öppnade Bruket Interiör i anslutning till Balders antik. Magasinet kommer 
snart slå upp portarna för gäster- med upplevelser för både gom och öga. 
I sommar kommer en butik öppna i saluhallen med bl a grönt, skafferivaror 
och bruksföremål med fokus på lokalproducerat. 



Nutid/framtid 
Lokalt/globalt

Infångat!

Ordet	karantän	har	kommit	via	franskans	quarantaine	från	det	
italienska	u5rycket	quarantena,	och	betyder	"fyrLo	dagar(speriod)".	
U5rycket	skapades	i	Venedig	e\er	e5	krav	på	fartyg	som	anlänt	från	
bärran	länder,	och	deras	besä5ning,	a5	ligga	isolerade	på	redden	i	
fyrLo	dagar	innan	de	släpptes	in	i	hamnen,	för	a5	bevisa	a5	det	inte	
fanns	någon	pest	eller	annan	smi5sam	sjukdom	ombord.	Regeln	
skall	enligt	en	uppfa5ning	ha	si5	ursprung	i	Dubrovnik	och	införts	på	
1300-talet	e\er	digerdöden.						Källa:	h;ps://sv.wikipedia.org

Lönnskogsbygden i sommar:
27 juni - 4 juli Hantverksvecka. 14.00- 17.00 Lönnskogs Folkets hus.
  8 juli. Byavandring i Övra Lofterud. Samling Där Framme 18.00.
Sommarcafé i Lönnskogs Folketshus: (lotteri, loppis, utställningar)
 9 juli, 16 juli, 23 juli och 30 juli 14.00-18-00
11 juli Minns du sången 18.00 Elofsbyns Missionshus
15 juli Ölprovning 18.00 Lönnskogs Folkets hus
22 juli Filmkväll 20.00 Lönnskogs Folkets hus
25 juli  Lönnpuben 19.00 Lönnskogs Folkets hus
  5 augusti Städ och mys vid kolarkojan. Tid meddelas på anslags-     
tavlor.
Med hänsyn tagen till Folkhälsomyndighetens råd i sommar, kan 
arrangemangen ställas in eller förändras.

Inget Triathlon denna sommar
Hembygdsföreningen ställer in följande evenemang vid 
Hembygdsgården: Kyrkkaffe, nationaldag samt midsommarfirande. 
Om det blir en Hembygdsdag med sedvanligt mopedrally avgörs 
längre fram.

Nysätersmârten tvingas också ställa in.

LUT-fondens årsstämma flyttas från maj till en senare tidpunkt.

Inrapporterade sommarhändelser: 
(resp förening, organisation, ansvarar för uppgifterna.)     

Reservation för ev ändringar 

Så	här	anpassar	Svenska	kyrkan	i	Säffle	pastorat	verksamheten.	
Vi	följer	Folkhälsomyndighetens	rekommendaLoner	och	ändringar	
kan	komma	snabbt.	Vi	följer	naturligtvis	Regeringens	beslut	om	max	
50	personer	i	våra	kyrkor.	
TILLS	VIDARE	GÄLLER	DETTA:	Vi	firar	gudstjänster.	Det	är	kyrkans	
grunduppgi\	och	den	fortsä5er	vi	med.	Vi	firar	na5vard	mera	sällan	
men	den	som	vill	ha	enskild	na5vardsgång	kan	givetvis	får	det.							
Tag	kontakt	med	någon	av	våra	präster	eller	pastorsexpediLonen.	
Dop,	vigsel	och	begravning	håller	vi	som	planerat,	i	den	mån	inte	
familjerna	ändrar	sig.	Verksamhet	för	barn	och	unga	fortsä5er	vi	
med,	så	länge	förskolor	och	skolor	håller	öppet.	
Gruppverksamhet	för	äldre	ställs	in.		
Vi	förutsä5er	a5	de	som	kommer	Lll	gudstjänster	och	andra	
verksamheter	också	följer	Folkhälsomyndighetens	rekommenda-
Loner.		
	 	 	 	 Pastoratets	hemsida	den	14	maj-20Det finns ett före, det finns ett efter…



Barnsidan! Personligt 
signerad sida

Källa: Unga fakta.se/pyssel

Cecilia Nyström, Lillgärdet Gisslebyn, 
arbetar på Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, MSB.         
-Samhällsutvecklingsfrågor har alltid intres-
serat mig-.
I	hela	mi5	liv	har	jag	varit	intresserad	och	engagerad	i	sam-	
hällsutvecklingsfrågor.	
Magnebyn	i	Gillberga	var	mi5	hem	t.o.m.	gymnasiestudierna		
som	jag	läste	vid	Karlbergsskolan	i	Åmål.	Däre\er	blev	det		
högskole-	och	universitetsstudier	i	Karlstad	och	Uppsala,		
först	en	fil.mag.	i	Kulturgeografi	och	däre\er	några	forskar-	
utbildningskurser,	framförallt	inom	ekonomisk	geografi.		

E\er	min	fil.mag.	började	jag	på	Värmlands	Turistråd	och	Värmlands	Museum.	
Däre\er	Länsstyrelsen	i	Värmland.	Först	med	EU:s	strukturfonder	och	internaLonella	
program	och	sedan	som	chef	för	Planeringsenheten.		
E\er	en	period	som	sj	avdelningschef	på	InternaLonella	avdelningen	vid	Statens	
räddningsverk,	och	i	samband	med	a5	Myndigheten	för	samhällsskydd	och	beredskap	
(MSB)	bildades	2009	(vilket	var	en	sammanslagning	av	de	tre	myndigheterna	Statens	
räddningsverk,	Krisberedskapsmyndigheten	och	Styrelsen	för	psykologiskt	försvar)	
Lllträdde	jag	som	avdelningschef	och	nu,	sedan	några	år	Lllbaka,	arbetar	jag	som	
direktör	vid	generaldirektörens	kansli.		
MSB	har	ansvar	för	a5	stödja	samhällets	beredskap	för	olyckor,	kriser	och	civilt	försvar	
och	utgår	ifrån	målen	för	samhällets	säkerhet	vilka	är	a5	värna	människors	liv	och	
hälsa,	samhällets	funkLonalitet	och	grundläggande	värden	som	demokraL,	rä5s-
säkerhet	och	mänskliga	räpgheter.		
Nu	är	vi	mi5	i	en	pandemi,	en	kris	som	påverkar	alla,	enskilda	människor	som	
verksamheter,	och	MSB	samverkar	med	många	olika	aktörer	i	samhället	för	a5	
minimera	negaLva	effekter	av	pandemins	konsekvenser.	MSB	samverkar	bl.a.	med	
Folkhälsomyndigheten,	Socialstyrelsen,	med	flera.	Just	nu	är	vi	mi5	i	krisen	och	då	
gäller	det	a5	följa	myndigheternas	råd	för	a5	begränsa	och	minimera	spridningen	av	
smi5an	och	skydda	sårbara	grupper.		
I	skrivandets	stund,	vecka	20,	pågår	Krisberedskapsveckan	där	vi	satsar	särskilt	på	den	
enskilda	människans	säkerhet.	Besök	gärna	www.dinsäkerhet.se	och	
www.krisinformaLon.se	för	informaLon.



Anslagstavlan
14 febr tom 14 maj 2020

Släkten följa släktens gång

Födda

Avlidna (i församlingen skrivna)

Linn Lundvall, Gisslebyn Videbo
Karl & Josefin Wikholm, Frank, Signe,          
Kyrkebols Gård Flygeln
Noah Andersson & Jenny Kahlin, Viksfors 1
Emil & Sara Norén, Love, Nils, Noel, Gisslebyn 
Granliden 

Maj Katarina Eriksson, Yttra Lofterud Villaro, 
den 29 februari, i en ålder av 68 år 
Sune Bertil Johansson, Backa Mellangården 2, 
den 8 maj, i en ålder av 75 år 
Erik Johansson, Gisslebyn Smedgården, 
den 14 maj, i en ålder av 91 år 

Telefonnummer: 
Tobias Karlsson, kyrkvaktmäs-
tare: 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

En flicka Elvira, Guterud Lillstugan, den 15 mars
Föräldrar: Erik Jakobsson o Emma Danielsson
En flicka Hedvig , Torp Flygeln, den 7 april
Föräldrar: Nils Axelsson o Lisa Värnefors Borell

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

Inflyttade

För att skydda gösleken i 
Aspen gäller totalt 

gösfiskeförbud 
mellan 1 jan och 30 juni.
Fisketillsyn utövas av 
utbildade personer ut-
sedda av Aspens fvof.

Hemleverans/
utlämning 
Du	som	är	70+	eller	
Sllhör	en	annan	risk-
grupp	kan	beställa	
varor	och	få	dem	hem-
levererade	på	fredagar	
eller	hämta	ihopplock-
ade	i	kassar	i	eller	
utanför	buSken.	
							Hillerströms	affär

Hämtmat  
i sommar 

  Matlådor	finns	för	
avhämtning	hela	som-
maren	på	Skafferiet,	
Enegården	i	Värmlands	
Nysäter.	För	beställning	
ring	eller	smsa	Sll	
0703166378	före	kl	9.	
Trevlig	sommar	önskar	
vi	på	Skafferiet!


