Långseruds Församling

Januari
15.00 Sä e kyrka, för hela pastoratet
Lena Sko ng, Nils Lundström. Kyrkka e

6 Julkonsert Glädjetid, Julefrid

18.00 Catharina Algesten, Kyrkokören. Cantus
Gillberga. Margareta Bäckström

23 Gudstjänst

15.00 Sockenstugan
Catharina Algesten, m .

27 Vardagsgudstjänst
18.00 Sockenstugan
Catharina Algesten, m .
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Årgång 34 nr 4 dec 2021

1 Nyårsgudstjänst

Med reserva on för ändringar. För aktuellt program, se annons i Sä e-Tidningen,
normalt torsdagar, samt anslag vid Långseruds kyrka och ICA Nära Hillerströms.
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Sockenbladet

Sockenbladet planeras utkomma fyra gånger per år. Flera
olika personer och föreningar medverkar med material.
Kontaktadress: familjenrichter@gmail.com.
Sockenbladet nns i PDF-format på Långseruds hemsida,
www.langserud.nu, under kyrkans ik.
Nästa Sockenblad beräknas utkomma i början av mars.
Redak on: Lars Richter, Kjell Olsson. Manusstopp 7 febr.
Ansvarig utgivare: Inger Peterson, ordf i Församlingsrådet.

Det är advent, det är advent
1.
Det susar genom livets strid
en äkt av himmelrikets frid,
en klang av harpotoner.
En aning fyller varje bröst,
och s lla ljuder Andens röst
i jordens alla zoner:
O mänsklighet, ställ dörrn på gläntdet är advent, det är advent!

3.
Han kommer med e sällsamt bud
från kärlekens och nådens Gud
a bringa ll de sina.
Så öppna hjärtats tempelhus
och låt hans rika, fulla ljus
därinne klart få skina.
Då blir Guds under se och käntdet är advent, det är advent!

2.
Han kommer hit, en Mänskoson,
ur Fadrens rike ärran från
och gästa vill vår boning.
Han kommer ned ll jordens grus
med himlens kärlek, nåd och ljus
och bjuder oss försoning.
E sken är nu i öster täntdet är advent, det är advent!

December
19 Julkrubbegudstjänst
med Julens sånger
11.00 Mikael Jonsson, Catharina Algesten, Karin
Bäckström

25 Julotta
07.00 Mikael Jonsson, Catharina Algesten.
Kyrkokören

31 Nyårsbön
18.00 Mikael Jonsson, Catharina Algesten

God Jul
&
Ett Gott Nytt År!

Med reservation för ändringar. För aktuellt program, se annons i Säf e-Tidningen,
normalt torsdagar, samt anslag vid Långseruds kyrka och ICA Nära Hillerströms.
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Psalm 109 ur Den svenska Psalmboken,
Verbums förlag

Långseruds Församling

Sockenbladet utgivet av Långseruds församling.

Kejsaren, den som regerade i landet, hade bestämt a alla
skulle gå ll sin hemstad för a ska skriva sig. Kejsaren ville
nämligen veta hur många som bodde i landet.
Alla var tvungna a göra det. Gamla som unga. Så trots a
Maria var gravid, och skulle få barn när som helst, gick Josef
och Maria ända ll Betlehem, som var Josefs hemstad.
Överallt var det människor. Alla värdshus och hotell var fulla,
det fanns ingenstans där de kunde bo. Medan de knackade på
dörr e er dörr, var den inne för Maria a föda.
Och så kom det sig a Guds son ck födas i en krubba, i e litet stall.
Samma na hade några herdar precis slagit läger utanför staden. De hade tänt en eld för
a värma sig medan de vaktade sina får. Plötsligt växte skenet från elden och en ängel
visade sig: "Var inte rädda! Jag kommer med goda nyheter: idag har en frälsare fö s, och
hans namn är Jesus."
När ängeln sagt det lyste hela himlen upp och en hel armé av änglar sjöng:
"Ära åt Gud i höjden, och fred på jorden!"
När änglarna hade farit upp ll himlen, skyndade sig herdarna ll det stall som änglarna
hade berä at om. Längst in i stallet, bakom varma åsnor och tuggande kossor, hi ade de
Maria och det nyfödda barnet.
Herdarna berä ade för Maria om änglarna och deras sång.
Maria lyssnade noga för a minnas allt de berä ade. Och hon bevarade deras ord i si
hjärta. Josef och Maria gav barnet namnet Jesus, precis som ängeln hade sagt.

I STRÅLKASTARSKENET
Årets Mårten rande
-Mårten randet skedde i år för tre oförsta gången.
I år var det Hembygdsföreningen som stod som arrangör och ansvarig för Mårtenkvällen.
Som många vet så är Mårtena on något av vår
sockens andra na onaldag som vi rar ll minne av
den enligt sägnen förste bobyggaren i Långserud som
he e Mårten. Hans mannar blev först Mårtar och
sedan Mörtar och det är sedan dess en hedersbeteckning på folk i Långserud.
Det blev en småtrevlig kväll med era olika inslag och
det blev lite av "öppet hus" i Hembygdsgården och
dess närhet. Totalt var det runt e fyr otal personer i
olika åldrar som kom och gick under kvällens lopp.
Sedan förra Mårten har 31 personer y at in i vår
bygd. Och samma period året innan var 29 personer
nyin y ade. Det betyder 60 på två år!!
Och er vill y a ll oss… så snart bostäder nns..

Birgi a Edvardsson Kyrk
visar upp en vagga från 1907
llverkad av ”Gustaf på Öna”.

Nicklas Andersson, 25-årig tjänst

Text och bild ur Barnens bästa Bibel.
Förfa are:
Biskop Sören Dalevi
Illustratör:
Marcus-Gunnar Pe ersson
Speja förlag

Uppmärksammad i gudstjänsten den 10 oktober

Nicklas Andersson
har tjänstgjort 25 år
med kyrkogårdsarbete, mest hos oss
i Långserud, men
även i övriga pastoratet. Och han fortsä er det mycket
uppska ade arbetet.
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Katarina Bjerker, pastoratets kyrkogårds- och fas ghetschef var en av era som överlämnade en gåva ll
Nicklas.
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Julevangeliet!!

Resultatet av
scanningen
Nu har undersökningen analyserats.
(se förra Sockenbladet!) inget ny
har upptäckts men
studier fortsä er.

Infångat!

Nutid/framtid
Lokalt/globalt

Hej alla Långserudsbor!
Långserud IF i samarbete med Tifosi kommer a sälja
träningskläder av märket Cra . Försäljningen, som sker
via vår webbshop, öppnar den 15/11 och är öppen i e
år framåt. Man kan närsom gå in och beställa, betala
och få leveransen hem i postlådan. (Tänk på a alla
varor inte har returrä pga a de är specialtryckta åt
oss) Webbsidan ll vår webbshop är:
www. fosi.se/langserudif . Qr-koden här bredvid kan scannas i mobiltelefonens
kamera och man skickas direkt ll webbshopen. Vi hoppas a ni kommer trivas i
era nya träningskläder! //LIF Styrelsen

Församlingsrådet… tillsättningen.

Nomineringsvalet ll vårt nya Församlingsråd skedde den 28 november. Flera nya
namn fanns på listan. Pastoratets Kyrkofullmäk ge fastställer nomineringsmötets
resultat. De a sker den 16 december. Nya Församlingsrådet llträder 1 januari.

Esters Café i ny regi.

in yttningen på landsbygden.
Sä e kommun har beviljats e LEADER-projekt vars mål är a försöka få er
outny jade hus ll försäljning eller uthyrning.
Intresset för ödehus och a bosä a sig på landsbygden är stort också i trakterna kring Långserud men få hus nns ll försäljning eller uthyrning.
Genom projektet är förhoppningen a er fas ghetsägare inser det posi va
med a er får möjlighet a bo på landet. Så a skolan, bu ken och entreprenörerna ska nnas kvar och kunna utvecklas.
Projektägare är Sä e kommun men Arvika samt Eda kommun är också
delak ga i projektet.
Henrik Ahlgren är projektledare och arbetar sedan 1 oktober i projektet som
pågår under e år.
Projektet heter Möjligheternas kommun, och är helt nansierat av Europeiska
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Projektet kommer a arbeta främst på två olika sä . Genom dialog och möten
med lokala utvecklingsgrupper och byalag. De är en vik g resurs i arbetet a
lokalisera husen e ersom de har goda kunskaper om närområdet och är
engagerade i a utveckla si närområde.
Den andra delen är a projektet kommer skicka ut e vykort ll fas ghetsägare där ingen är mantalsskriven i för a det kan tyda på a huset är obebo .
Vykortet hoppas projektet ska inspirera ll a er tar steget ll a sälja eller
hyra ut si oanvända hus.
Har du e oanvänt hus eller känner ll något? Som någon annan kan få
möjlighet a köpa eller hyra. Ta då gärna kontakt med projektet för mer
informa on eller frågor!
Läs mer om projektet på: www.sa e.se/mojligheternas kommun
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Henrik Ahlgren
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Nu blir det nya "koppar"på Esters anrika café!
Inte bokstavligt men det är två nya ägare i form
av Daniel Engh och Ammie Louthander som
kommer a driva verksamheten. Det kommer
a bli adventska e varje lördag/söndag fr.o.m
4-5 december fram ll jul. Två si ningar varje
dag och man förbeställer. Underhållning av
olika slag planeras för kommande år. Några
blommor och an kviteter blir det inte men
kanske något annat. Esters har ha en härlig
huska som charmat gästerna och den rollen
kanske kommer a övertas av Daniel och
Ammies fem månader son Walter?

Möjligheternas kommun; ett projekt för att gynna

henrik.ahlgren@sa e.se 0533-68 13 28

10 år!
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2011 startade vår friskola
och under det året så
föddes vi som går i årskurs
4 nu. I år så rar vi a
skolan fyller 10 år.
Vid skolstarten hade vi en
star est med tema 10 med
10 meter lång rulltårta, 10
meters hoppborg, sta oner
med olika saker med 10.
Kommentarer från eleverna
i åk 4 vad som kännetecknar deras skola:
”Alla på skolan känner alla
och maten är suverän”
(Henning Malmqvist)
”Vi har bra lärare”(Victor
Holm-Svensson)
”Vi har en bra skolgård och
bra mat”(Liam KorpelinWassén)
”Vi har bra lärare och en
bra rektor”(Linnea
Jakobsson
”Allt är bra på min
skola”(Noah Karlsson)
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Barnsidan!

Personligt
signerad sida
Paul Sprengel, Långserudsbo,
och en av huvudrollsinnehavarna
i Säf eOperans Billy Elliot.
-Det var Eveline van Leeuwen i Kolsäter som ck mig
a söka ll rollen som Billy Elliot. Jag hade ju gå och
dansat i några år men det här var ju något annat.
Första testet var i en tennishall och då gällde det dans.
Ganska lång d gick innan jag ck besked a jag gå
vidare. Nästa grej var a sjunga och där var jag ju lite
osäker men när regissören Ma as Palm grät så förstod
jag a det kanske gå bra. Han tyckte nog om min sång.
E er e tag ringde det igen och jag ck reda på a jag
skulle var med men det var ju e er e och e halvt år.
Jag tyckte det var svårast a sjunga men Malin Axelsson hjälpte mig massor.
A steppa var också ganska svårt men e er en skojig första lek on blev det allt
bä re.
I dans hade jag en lärarinna från Oslo som lärde mig och de andra mycket.
I en scen vid mammans sång skall jag vara ledsen och det är inte svårt för då
tänker jag på e par gäss som inte nns kvar längre. Fast idag har jag nya små
gäss hemma.
Sedan väntade massor av mera träning och resor och fri den och skolarbetet
ck mindre d. Vid premiären var det rik gt läskigt men publiken verkade gilla
oss. En del publik jublar och klappar högt medan en del är lite lugnare.
Jag får inget betalt men massor av kunskap och erfarenhet som jag gillar.
De som jag främst vill tacka för den här Billy Elliot-perioden är Eveline, pappa
Frank, mamma Lisa, syster Madeleine samt moster, mormor och morfar som
kom för a se mig och oss.
Jag går i musikklass i Karlstad på Norrstrandsskolan där jag började på höstterminen i åk 5. Nu är jag tolv år och går i åk 6.
Det har varit en väldigt kul period i mi liv och jag har märkt a
publiken blir glad åt oss när vi spelar och det känns väldigt bra.

Släkten följa släktens gång
13 aug tom 18 nov 2021

Anslagstavlan

Födda
En icka Stella, Grinsbyn Lillhagen, den 21 september
Föräldrar: Pontus Lawner, So e Kareliusson

Välkomna till
Luciatablå!
Långseruds kyrka
Måndag 13/12
kl. 18.30

In yttade
Kristo er Hellgren & Maja Adler, Kastensbol Alphem
Emelie Carlsson, Guterud 5
Kers n Nilsson, Gisslebyn Smedgården
Isak Malis, Backa Kvarnbacka 33
Stefan Jensen & Anna Froriep Jensen, Ed Garverud
Emil Emanuelsson, Grinsbyn Sandhålan
(Känner Du till någon nyin yttad
som ännu inte välkomnats i Sockenbladet,
var bussig och hör av Dig! mvh, red.)

hälsningar; elever
och personal på
Långseruds Friskola

Julkonsert
Glädjetid, Julefrid

6 januari 18.00

Avlidna (i församlingen skrivna)

tt

fi

ffl

fl

ti

ff

ti

fl

fl

Astrid Eileen Werme Andreasson, Bo en Nytomten,
den 7 oktober, i en ålder av 90 år

Catharina Algesten,
Kyrkokören. Cantus
Gillberga. Margareta
Bäckström

Telefonnummer:
Tobias Karlsson, kyrkvaktmästare: 69 13 21
Catharina Algesten, kantor:
69 13 15
Karin Bäckström, barnledare:
69 13 55
Mikael Jonsson, präst:
69 13 08 (t.o.m. december)
Pastorsexpedi onen, Sä e,
69 13 00. Riktnumret är 0533

