Långseruds Församling

Januari

Sockenbladet
Årgång 33 nr 4 dec 2020

1 Nyårsmässa
15.00 Säffle kyrka
Lena Skoting, Anna Torstensson, Nils
Lundström. Kyrkkaffe

6 Trettondedagskonsert
18.00 Brassensemble

17 Gudstjänst
18.00 Per-eric Nyman

24 Gudstjänst
15.00 Anna Torstensson

31 Gudstjänst
11.00

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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Tänd ljus, ett ljus ska brinna
för hoppet på vår jord!
1.Tänd ljus, e. ljus skall brinna för hoppet på vår jord,
den skimrande planeten, den stjärna där vi bor.
När några trotsar mörkret kan fram?den slå rot.
E. ljus är tänt för dagen, som vi ser fram emot
2. Tänd ljus! Två ljus skall skina för kärlek och för tro,
för dem som river muren och lägger ut en bro.
När fången får sin frihet och ﬂyk?ngen e. hem.
tänd ljus för dem som gråter, och de som tröstar dem.
3. Tänd ljus, tre ljus skall ﬂamma för alla som vill slåss
för det som är räGärdigt, de söker stöd hos oss.
Förlora inte modet; trots allt är vi ju e.!
Tänd ljus och bli en låga för sanning och för rä..
4. Nu strålar alla ljusen och lyser på vårt bord,
mot ?mmermannen Jesus, som älskade vår jord
så mycket a. han sökte sig bort från himlens ljus
och blev e. barn som växer ibland oss: här är Gud.
Psalm 856 Psalmer i 2000-talet, Verbums förlag
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December
13 (Lucia) o julkrubbegudstjänst
15.00 Mikael Jonsson, Ulla Olsson, Karin
Bäckström

20 Julens sånger
11.00 Mikael Jonsson, Ulla Olsson

25 Julotta
09.00 Mikael Jonsson, Ulla Olsson,

26 Annandagsmusik
18.00 Anna Torstensson

31 Nyårsbön
16.00 Mikael Jonsson, Ulla Olsson.

God Jul
&

Ett Gott Nytt År!

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

Att våga
är
att leva
”Den danske ﬁlosofen och teologen Søren Kierkegaard lär har sagt aJ våga är
aJ förlora foXästet för en liten stund och aJ inte våga är aJ förlora sig själv.
AJ våga det är alltså aJ leva och när jag tänker eZer så handlar ju livet fakBskt
räJ mycket om aJ våga.
AJ våga vara sig själv, aJ våga lyssna Bll siJ eget hjärta och tro på sin egen
förmåga. AJ våga ta plats och göra sin röst hörd. AJ våga stå för sina åsikter
och värderingar, men också aJ kunna ändra sig.
AJ våga beräJa hur man mår, framförallt när man mår dåligt. AJ våga be om
hjälp och aJ erbjuda sin hjälp Bll andra.
AJ våga säga Ja, men också aJ säga nej.
AJ våga pröva nya vägar genom aJ släppa taget om vår nuvarande situaBon
och blicka framåt. AJ faJa beslut och våga göra fel.
AJ våga beräJa vad man är bra på, men också erkänna sina fel och brister, och
aJ säga förlåt när det behövs.
AJ våga trotsa Jante och tro aJ du är något. AJ man passar in i själva skapelsen
och aJ det ﬁnns en uppgiZ just för mig.
För aJ våga vara sig själv och lita på sin egen förmåga tror jag det är vikBgt hur
vi tar emot komplimanger och bekräZelse. Gör vi det som en gås eller som en
blomma? Häller man vaJen på en gås rinner det av, men häller man vaJen på
en blomma så suger den åt sig och blommar ännu mer. Säger du: "äh, det var så
lite så" eller låter du andra människors ord sjunka in så aJ du får kraZ och
inspiraBon aJ våga ännu mer?
Men det är också vikBgt aJ komma ihåg aJ vårt värde som människa inte siJer
i vad vi gör, och det oavseJ hur bra eller dåliga vi är på det vi gör.
Nej, vi har vårt värde i de vi är och som kristen måste jag våga lita på det som
Gud säger om mig och min idenBtet. AJ han älskar mig, aJ han vill vara min
vän och aJ nåden gäller även mig!”
/ Urban
Källa: hHps://urbanstankarochfunderingar.blogg.se (25 sept 2020)

I STRÅLKASTARSKENET
Årets Mårtenfirande coronainställdes.
En trettioårig tradition tvingas göra ett årsuppehåll.

Den stora Rohloffsamlingen av värmlandslitteratur, nu i Långserud!!
Under försommaren ﬁck Långseruds Hembygdsförening frågan om föreningen ville
överta ansvaret för Rohloﬀsamlingen av VärmlandsliJeratur och några av oss åkte Bll
Karlstad och där och då tackade vi ja. Problemet var hur deJa skulle kunna genomföras på eJ coronasäkert säJ.
Det löste sig och vi packade eJ 50 tal kartonger samt hyllor. I samarbete med Bygdegårdsföreningen fann vi en lösning på var vi skulle förvara samlingen. EJ litet låsbart
bibliotek ska byggas i bygdegården däreZer kan vi börja det omfaJande arbetet med
kartotek så aJ alla som är intresserade kan söka bland skaJerna.
Alla våra stora värmländska förfaJare ﬁnns representerade och mycket annat spännande från hela Värmland. Rohloﬀ var född i Långserud men familjen ﬂyJade Bll
Arvika där fadern fåJ en präsJjänst.
Gammaldags julkväll är inställd men vår förhoppning är aJ nästa verksamhetsår ska
kunna genomföras och då ska ni alla vara hjärtligt välkomna Bll våra arrangemang.
Styrelsen, Långseruds Hembygdsförening

Julklappstips!
Långseruds Utvecklingsgrupp har genom Ima-Reklam i Säﬄe tagit
fram en tröja. En funkBonströja, 100% polyester. Svart färg.
Med Spun Dyed som är en miljövänligare infärgningsteknik som
förbrukar mindre vaJen, energi och kemikalier.
OEKO-TEX® Standard 100 är eJ oberoende globalt test- och cerBﬁeringssystem för mellan- och slutprodukter i alla produkBonsled.
CerBﬁeringen innebär aJ texBlen i den färdiga produkten är fri från
ohälsosamma kemikalier. Kan köpas bl.a i Hillerströms aﬀär. 150:-.
Utvecklingsgruppen har eJ swish-nummer!

Infångat!

Nutid/framtid
Lokalt/globalt

Ett STORT TACK Bll Jessica Larsson för en mycket informaBv och
trevlig jaktgudstjänst nere på kyrkudden.
Vi vill även tacka Karin Bäckström och Gun Carlsson för aJ vi ﬁck ta
del av Bibeläventyret som normalt presenteras för skolbarnen.
Församlingsrådet

Tänkvärt!

En fabel med ursprung i den nordamerikanska Cherokeestammen
handlar om att vi människor har två
otämjda vilddjur inom oss, ett gott
och ett ont. Vilket vinner till slut?
Vilket ”väger tyngst”?
Fabeln ställer den frågan.

Så här säger fabeln: Det vinner som vi matar
Det enklaste sättet att förhindra en musinvasion i
hemmet är att placera pepparmyntsväxter hemma hos dig.
Pepparrmynt i strumpan
Denna metod fungerar bäst när du vill ha en snabb lösning. Lägg lite torkad
pepparmynta i en strumpa och placera sedan strumporna på platser där du
misstänker aJ mössen och andra skadedjur tar sig in.
Hemmagjord spray
Koka lite vaJen och blanda sedan i några torkade myntablad, ungefär som om du
skulle göra te. När du fåJ en stark blandning, låt vätskan svalna. Häll i en
sprayﬂaska och använd den som en extra rengöringsspray i skåp eller garderober
där du har hiJat spår eZer gnagare
Källa: h.ps://www.newsner.com

Fortbildning - ett sätt att använda vårt fibernät
Finns det intresse av aJ delta i kurser, föreläsningar, cirklar o s v?
Långseruds utvecklingsgrupp har BllsaJ en arbetsgrupp under rubriken ”Fortbildning”
Deltagare I gruppen är Rune Bryngel, Ingemar Olson och Siv Forsén.
Vår uppgiZ blir i första hand aJ ta reda på vad du som Långserudsbo vill lära dig mer om.
Kontakta någon av oss via mail: rune.bryngel@gmail.com, ingemar.olson@hotmail.com,
siv.forsen@allt3.se
Listan kan göras lång men vi vill hiJa gemensamma ämnen som vi kan erbjuda lokala
lösningar på. Exempelvis: Grundläggande Datorkunskap, hur och Bll vad kan du använda
vårt ﬁbernät, hur fungerar BankID och Mail, hur beställer jag varor och tjänster över nätet,
hur fungerar min Smart TV, Mobil, PlaJa mm, Oﬃce 365, Word, Excel mm, styrelsearbete i
föreningar, Jägarexamen, bokcirkel.
Hur och var? Föreläsning och cirklar på distans eller i lämplig lokal

”Coronavaccin klart i mitten av
november”
(nu återstår a. se, när det kan brukas.. red. anm.)
Pﬁzers forskningschef uppger nu Bll SVT aJ företagets coronavaccin är färdigtestat och
färdiganalyserat på 40.000 försökspersoner om två veckor, i miJen av november.
Det är ﬂera vaccinBllverkare och experter som uppger Bll SVT aJ det är nu i november och
december som ﬂera vaccinBllverkare räknar aJ bli helt färdiga med testerna genom aJ
resultaten i de så kallade fas 3-studierna blir klara.
– Det kommer komma en mängd resultat nu under november, säger Maq Sällberg,
vaccinforskare och professor på Karolinska insBtutet.
Samma bild ger vaccinBllverkare som SVT talat med. Källa: SVT-nyheter, uppdaterat 1 nov

Barnsidan!

Personligt
signerad sida
Trots att pandemin lagt ett stort lock
över stora delar av idrottens värld
finns det positiva saker också.
Det går att träna och utvecklas och
ibland behövs ej de stora arenorna
och att bo lite enskilt kan faktiskt
vara till stor fördel.

Vad heter snögubben/gummorna?

Jag heter Meija Peterson, är 15 år och bor
i Långserud. Jag har alltid varit väldigt
intresserad av idrott och har hållit på med
en hel del sporter, bland annat basket i
Långserud, fotboll, gymnastik men framför allt det jag håller på med
just nu, friidrott och alpin skidåkning.
I friidrotten är det löpning som är det jag tycker är roligast. Jag springer
mycket själv här hemma i Långserud och tävlar ofta i terränglopp. Jag
blev bland annat delad 7:a på terräng SM och 7:a på USM i friidrott där
jag sprang 2000 meter och 1500 meter hinder.
Jag håller även på med alpin skidåkning och åker långa sträckor och är
borta mycket från skolan för att få så mycket träning som möjligt.
Även i alpint tävlar jag i USM där jag kom 4:a på super-g förra året.
Att hålla på med idrott och bo här i Långserud har både för och nackdelar. Det är en väldigt fin miljö att springa i och lätt att bara knyta på
sig löparskorna. Dessutom finns det ett väldigt bra och fint gym.
Nackdelen är de långa bilresorna och hur mycket tid man måste lägga
ner mestadels på den alpina skidåkningen.

Lös ordflätan så får du veta vad det är för en figur!

Olof, Siv, Alice, Sonja, Emmy, Snömonster

Rätta svaren:

Jag går i nian nu och nästa år ska jag söka in till ett gymnasium. Mina
planer är att gå ett idrottsgymnasium men har svårt att bestämma om det
blir friidrott eller alpint.

Släkten följa släktens gång
14 aug tom 12 nov 2020

Anslagstavlan

Födda
En pojke Hugo, Gisslebyn Ljungmon, den 28 sept
Föräldrar: Sam Pettersson o Caroline Olsson

29 nov 11:00
1:a advent
Sång i Advent
Carlo Nielsen, Ulla
Olsson. Bibelutdelning ?ll 6 åringar

Inflyttade
Johan & Kim Holm, Oscar, Fjäll Södra Tomten
Inga-Lill Andreasson, Noah, Viksfors 2
Elisabeth Lindelöf, Torp Kabissa
Alma Melitshenko, Esbjörbyn Gatan
Ibrahim Ibrahim, 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)
Alf Tage Vilhelm Jansson, Gisslebyn Smedgården,
den 16 sept, i en ålder av 96 år.
Carl Åke Johan Amnelind, Sillingsfors Magasinet,
den 26 okt, i en ålder av 38 år.

En barnbibel av biskop
Sören Dalevi & MarcusGunnar PeJersson.
Säﬄe pastorat säljer.
Finns även i handeln.
Första
svenskproducerade
Bibeln
på 25 år!

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

