Långseruds Församling

september
6

15.00, Gudstjänst
Mikael Jonsson, Anders Segerström
Avtackning av Anders Segerström. Kaﬀe och tårta
serveras utomhus i tält.

13

Se Svanskog!

20

15.00. Pedagogisk kyrkvandring
Ledd av Anders Segerström.
Anpassad gudstjänst Mikael Jonsson.

27

18.00. Psalmsångsgudstjänst
Ulla Olsson, Mikael Jonsson.

Sockenbladet
Årgång 33 nr 3 sept 2020

oktober
7

18.00 Jaktuellt
Jessica Larsson-Jägarförbundet.
Mikael Jonsson, Ulla Olsson.
Lägerbål vid Sockenstugan, servering

11

11.00.00 Familjegudstjänst
Mikael Jonsson, Karin Bäckström, Ulla Olsson..

18

Se Svanskog!

25

16.00 Församlingsdag med musikgudstjänst
Avtackning av Inger Peterson som kyrkvärd
Kaﬀeservering utomhus.

31

15.00 Invigning av Minneslunden
Lena SkoJng, Ulla Olsson.
16.00 Minnesgudstjänst
Mikael Jonsson, Ulla Olsson.

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

GISSEL I

Sockenbladet utgivet av Långseruds församling.
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Vi tackar för skörden som vetenskap ger
aK skapa, förnya och upptäcka mer,
aK tro på de drömmar det biKra förråK,
aK livet kan blomma där allNng är gråK.

STRAUSS

Vi tackar för skörden, för kärlekens skörd
som gör oss Nll eK och som ser och berör,
som gladdes med dig och som led när du led
som vågar aK glänta på dörren Nll fred.

SPRIDARE

Psalm 811 ur Psalmer i 2000-talet, Verbums förlag

DRISTIG

NINGEN

SÄTTAS

Vi tackar för skörden!
Vi tackar för skörden som jorden oss gav,
som kom över länder och gränser och hav
som packats och burits av vänskap som vi
ej känner Nll namn, men som vi lever i.
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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 2 nov.
Ansvarig utgivare: Inger Peterson, ordf i Församlingsrådet.

Vi tackar för skörden från frukKräd och jord,
vi tackar för mänskor som i produkNon
har geK av sin dag och sin kraO och talang,
som länkar i kedjan i vårt sammanhang.
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Vi erbjuds tänka både vågrätt och lodrätt!

Esters Café
Lotta Ståhl & Lars-Gunnar Larsson
summerar sina 13 år i vår bygd.
Nya uppgifter väntar.
-AK se ögonen hos eK barn när vi lämnar den glass som beställts liksom ögonen hos de lite äldre
när vi presenterar ALernoon Tea-menyn är vår stora belöning ! De wow-blickarna är fantasJska
aK uppleva !
LoKa arbetade på Arvika Kommuns näringslivsenhet och Lars-Gunnar på Volvo i Arvika när de ﬁck
se aK Esters Café i Långserud var Jll försäljning.
-Mamma var med och startade Kaﬀekvarnen i Klässbol för 35 år sedan och lusten aK ha något
eget har ju funnits hos oss, menar LoKa.
Sagt och gjort och för treKon år sedan var det dags.
-Vi förstod aK det behövdes många ben aK stå på beroende på årsJder och kundJllströmning.
Café, luncher, inrednings och trädgårdsgrejer var olika inslag liksom eK tag Bed and breakfast.
-Vi ville skapa en "upplevelse" och det tror vi aK vi lyckades med. Första åren var det mest kunder
som "passerade och stannade" medan eK besök vid Esters blivit eK u[lyktsmål och "eK måste" i
varje fall en gång årligen.
Marknadsföringen sker och har skeK genom sociala medier och ex. var det 100.000 som såg när
det var en tävling om två räksmörgåsar. -Otroligt egentligen !
De senaste fem åren har besökstalet formligen exploderat och det är både satsningen på
blommor och glasscafé som lyckats.
-OmsäKningen har tredubblats på tre år och bortåt 350-400 glassar/per dag har "skapats" i år,
säger LoKa. En av favoriterna bland de tjugofem sorterna är Enhörningsmugg med glass och vi
ﬁck nyligen besök av två vuxna personer helt klädda som Enhörningar som ville ha denna glass,
skraKar LoKa. Glasscafét har sänkt medelåldern på besökarna rejält. De lite äldre har hiKat vår
blomavdelning nu i CoronaJder. Då ytorna är begränsade så har mycket Jd gåK åt aK förbäKra
funkJoner och eﬀekJvisera arbetena. Det går inte aK tredubbla verksamheten utan aK hiKa nya
lösningar.
-Känslan ? -Vi är nöjda och har nåK vägs ände eLer treKon år och just nu är det max av allt och vi
kan inte utöka mera, säger Lars-Gunnar. De Jo i personalen ,varav många är inne både på tredje
och aärde sommaren, har jobbat enormt och det är eK gäng värt allt beröm ! Esters har ju varje
sommar varit en stor arbetsplats för skolungdom och speciellt i år när motsvarande verksamheter
i större orter minskat rejält.
-Känslor ? -Det ﬁnns ju massor av stamkunder som vi lärt känna och som t.o.m har sin egen lilla
favorithörna bland äppelträden. Förutom alla goa kunder och personal så är det ju planeringen
inför varje ny säsong och utvecklingen av verksamheten som kommer aK saknas.
-Men vi tog eK beslut och nya uppgiLer väntar ex. fortsaK renovering av vårt 400 kvm stora
projekt i Närbyn. Huset är från 1790 och nu får var kärlek riktas dit.
-Kul inslag ? Lite oväntade saker. Finns ju massor, Vi ﬁck tex besök av en grupp med
buddistmunkar och de köpte bl.a Cappuccino och en minkstola (?)
Den 27 september är sista dagen man har öppet och innan dess blir det stora möjligheter aK
fynda? -Tja, kanske det, alla är välkomna skraKar LoKa och Lars-Gunnar som verkligen saK både
namnet Esters och Långserud på kartan.
Var Långserud ligger är kanske okänt runt om i Norden men säger man aK det är där Esters ligger
så säger man: -Jasså, är det i Långserud ja där har vi varit eller känner Jll.

I STRÅLKASTARSKENET

Nya flikar på Utvecklingsgruppens hemsida,
langserud.nu: Tryck på Google translate + den flagga som
dyker upp och översättning sker automatiskt till engelska.
Tryck på visit info och samma karta som finns på infotavlan
vid Hillerströms visar sig i fullformat.

Fantastiskt… på en dag såldes:

200 pizzor Wedbränt (Wiksfors Bruks AB)
300 våfflor Wiksforsmagazinet (Wiksfors Bruks AB)
400 glassar Esters Café
Spiller ny frilliggande flytbrygga på plats!
Eldans badplats. Säffle kommun har fixat det.

Om du undrar över öppettider mm
Wiksfors Bruks AB har en hemsida med aktuell information: https://wiksforsbruk.se

Infångat!

Nutid/framtid
Lokalt/globalt

Ett stort tack till er alla som hjälpt till med
iordningställande av de platser församlingen nyttjat för
friluftsgudstjänster!!
Långseruds Församlingsråd

Ovissheten är värst
Ovissheten är värst – när vi som har ansvar för planeringen av Svenska kyrkans
verksamhet ska fundera över hur vi ska göra i höst. Vi vet ju inte vad som kommer aK
gälla. Får vi samla ﬂer än 50? Är det lämpligt aK sjunga i kör? Vilka rekommendaJoner
kommer aK ges Jll alla som Jllhör riskgrupper?
Inför sommaren satsade vi mycket på friluLsgudstjänster och uppmanade deltagarna aK
ta med sig egen kaﬀekorg. Sommarkonﬁrmanderna ﬁck avstå från lägervistelse och vara
mycket ute. Vi ändrade planerna för vår pilgrimsvandring så aK alla gemensamma
övernaKningar uteblev och gick kortare dagsturer i stället. Barngrupperna var ute så
mycket som möjligt. Grundtanken var aK allt som vi kan göra utomhus är bra.
Nu drar det ihop sig - Mer än en gång sa vi: ”Det får bli Jll hösten” och så sköt vi upp
födelsedagsfester för äldre, jubileer, dop och mycket annat i förhoppningen aK det skulle
gå aK genomföra på andra sidan sommaren. Men nu verkar det nog inte bli rikJgt så.
Ovissheten är värst.
Det här vet vi - ELersom grundskolorna ska fortsäKa som i våras och gymnasieskolor och
universitet öppnar för sina elever respekJve studenter bedriver vi alla vår verksamhet för
barn och ungdomar som vanligt – eller så vanligt som möjligt.
När det gäller verksamhet för äldre, som syföreningar, dagledigträﬀar och annat som
främst riktar sig Jll den åldersgruppen är risken stor aK vi behöver ställa in allt sådant
också under hösten. Många skulle bli glada om det vore annorlunda. Men det måste Jll
en drasJsk förändring av rekommendaJonerna för aK vi ska kunna öppna upp för er.
50 – eller? - Gudstjänster, dop, konﬁrmaJon, vigsel och begravningar kan vi for[arande
genomföra. Än så länge med max 50 deltagare. Där det är möjligt.
BloK en dag - I sin bergspredikan säger Jesus: Gör er inte bekymmer för morgondagen.
Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Inspirerad av de
orden skrev Lina Sandell Berg psalmen BloK en dag eK ögonblick i sänder. I corona-Jd får
vi öva oss på aK leva så. Då går det bäKre aK stå ut med ovissheten.
Lev väl och varsamt!

Lena SkoOng, vårt pastorats kyrkoherde

Kriser hanteras bäst gemensamt
En global pandemi kräver globala lösningar. I en kris som drabbar oss alla i olika
utsträckning blir det tydligare än någonsin aK vi lever under samma himmel, men aK våra
villkor för aK bekämpa pandemin ser väldigt olika ut. Tillsammans kan vi sprida
medmänsklighet och hopp!
De senaste månaderna har Act Svenska kyrkan i nära samråd med partner seK över hur
de verksamheter vi stödjer påverkas av coronaepidemin. Tillsammans har vi gåK igenom
vad som kan göras för aK minimera smiKspridning, stödja insatser för aK hantera sjuka
och för aK kunna fortsäKa det långsikJga utvecklingssamarbetet under olika
restrikJoner.

Stoppa spridningen av coronaviruset

Coronaviruset skapar kaos i stora delar av världen och människor som lever i utsaKhet
drabbas hårdast. SmiKspridningen i samhällen med få resurser och dåligt rustad sjukvård
kommer aK få katastrofala följder. Act Svenska kyrkan uppmanar nu Jll gåvor för insatser
som:
• Delar ut tvål och rengöringsmedel Jll skolor i Sydsudan.
• Stödjer barn och ungdomar som drabbas av stängda skolor i ﬂykJngläger i Kenya.
• Sprider informaJon om viruset på olika språk i ﬂykJngläger i Myanmar.
• Delar ut matpaket Jll palesJnska familjer som förlorat sin inkomst i Betlehem.

Vi ﬁnns på plats innan, under och eOer krisen

Det är läK aK vända sig inåt i en global kris. Men vi måste i alla lägen tänka både kortoch långsikJgt, både lokalt och globalt. Act Svenska kyrkan är med och räddar liv på
platser där handtväK och social distansering överhuvudtaget inte är möjliga.
Människans förmåga aK gemensamt hantera kriser är stor. ELer den akuta fasen måste
det också ﬁnnas stöd för aK orka leva vidare. Drama, gemensam matlagning,
fotbollsträning, säkra lekplatser och samtalsgrupper är exempel på psykosociala insatser
din gåva bidrar Jll. I en kris som drabbar oss alla i olika utsträckning, oavseK var i världen
vi beﬁnner oss, blir det tydligare än någonsin aK vi alla lever under samma himmel.
(Swish: 9001223, Plusgiro: 90 01 22-3, Bankgiro: 900 1223)
Läs mer på svenskakyrkan.se/act/corona

Barnsidan!
Gruppstarter v. 37 onsdag 9/9
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.

Kottbarometer

Personligt
signerad sida
Anders Segerström har arbetat som
kantor hela millenniet, så långt, i vår
församling. Till vår stora glädje!
Nu väntar nya utmaningar.
Det är nu snart tjugoeK år sedan jag kom Jll
Långserud för aK vikariera en söndag i kyrkan.
Helgen u[öll Jll både min och kyrkorådets
belåtenhet och vid millennieskiLet började
sedan min anställning.
AK arbeta som kantor tänker jag är eK långsamt
arbete, tålamodskrävande på eK säK.
Nu menar jag inte aK musiken skall vara långsam.
Originalanvisningen Jll Gustaf Nordqvists ”Jul, jul, strålande jul” som
lyder: ej för långsamt, är ju även miK moKo.
Jag tänker snarare på aK det tar Jd aK bygga upp de relaJoner som krävs
för aK skapa eK meningsfullt och musikaliskt församlingsliv.
Den Jden har jag verkligen fåK här i Långserud.
Tålamodskrävande, då? Ja, kanske är det församlingen som har haL störst
tålamod med mig och mina idéer vilket jag uppskaKar mycket, särskilt
under de gröna åren. Därför ser jag nu med tacksamhet Jllbaka på många
höjdpunkter, kanske framför allt de senare årens upptågsrika körevenemang både på sommaren och kring jul.
Nu har jag fåK chansen aK pröva mina vingar utanför sockengränsen och
börjar min tjänst i Grava församling i september.
Dessa rader skrivs i Larsstugans trädgård med en fantasJsk utsikt över
fälten, Långens blänk och den klimatmässigt opålitliga Bykäringen i
fonden och då förstår jag plötsligt vad det är svalorna säger, när de
tjaKrande ﬂyger runt knuten. ”Härifrån kan man inte ﬂyKa.
Vi försöker varje höst, men misslyckas allJd”

Källa: Unga fakta.se/pyssel

Släkten följa släktens gång
15 maj tom 13 aug 2020

Anslagstavlan

Födda
En pojke, Norra Björketjärn Gärdet, den 5 augusti
Föräldrar: Andreas Andersson o Emma Karlsson

Vår omtyckte
kantor avtackas!
Anders Segerström

Inflyttade

6 september 15.00
Kaﬀe och tårta i tält

Yngve Karlsson, Torp Kalvhagen 2
Jeanette Holtet, Jenny-Aurita, Gisslebyn Björkbacken
(Känner Du till någon nyinflyttad
som ännu inte välkomnats i Sockenbladet,
var bussig och hör av Dig! mvh, red.)

Avlidna (i församlingen skrivna) (inkl två rättelser)
Maj Katarina Eriksson, Yttra Lofterud Villaro,
den 9 februari, i en ålder av 68 år (stod fel dödsdatum i förra
Sockenbladet)
Sune Bertil Johansson, Backa Mellangården 2,
den 30 april, i en ålder av 75 år (stod fel dödsdatum i förra
Sockenbladet)

Stig Olof Vikström, Viksfors Grönkulla,
den 9 juni, i en ålder av 74 år.

Invigning av
”nya”
Minneslunden!

31 oktober 15.00
Nu är beslutade
förändringar gjorda

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

