Sockenbladet

Långseruds Församling

Maj

Årgång 35 nr 1 mars 2022

1 Friluftsgudstjänst

11.00 Kopperudstjärnet
Ane e Westermark, Mar n Rhodén
Ka ekorg + något a si a på

8 Musikgudstjänst

18.00 Jorden vi ärvde, Kyrkokören
Catharina Algesten, Margareta Bäckström

15 Ekumenisk gudstjänst

11.00 Valleberg, Frilu sgudstjänst
Kenneth Gagnero, Catharina Algesten, m
Ka ekorg + något a si a på

22 Gudstjänst

11.00 Lena Sko ng, Grava Kyrkokör
Anders Segerström

26 Gudstjänst

15.00 Camilla Matzon, Catharina Algesten
E eråt, ka e i Hembygdsgården
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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.

Långseruds
Församling

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 juni.
Redak on: Lars Richter, Kjell Olsson. Manusstopp 2 maj.
Ansvarig utgivare: Lena Sko ng, kyrkoherde.

Närvaro är färskvara
Gud, vi kan inte ställa oss utanför livet.
Det lever vi, utan stand by-läge.
När vi är öppna för det som helar
är vi också utsa a för det som spli rar.
Där vi är mest närvarande
är vi också som mest sårbara.
Påminn oss o a om a närvaro
är färskvara, inget vi har på lager.
Det är inte enkelt, men nödvändigt.
Tack för a kärleken inte går runt om,
utan rakt igenom.
Tack för Jesus och hans livsuppgi
a visa väg genom det som är svårt.
Gud, ge oss mod a tro
a det kommer en tredje dag
också i det som är mörkt för oss,
och våga gå in i fastan med blicken vänd mot korset.
Korset- inte bara död och gräns utan också kärlek
och gränsöverskridande

Mars
6

15.00 Vasaloppsgudstjänst, Sockenstugan
Anna Torstensson, Catharina Algesten
Servering

13

11.00 Ekumenisk gudstjänst, Kyrkan
Lars Richter, Catharina Algesten

27

18.00 Musikgudstjänst, Kyrkan
Lars Richter, Catharina Algesten, Kyrkokören

31

19.00 Passionsgudstjänst, Smedgården
Lena Sko ng, Catharina Algesten

April
7

18.00 Passionsgudstjänst, Kyrkan
Camilla Matzon, Catharina Algesten

10

11.00 Palmsöndag. Familjegudstjänst, Kyrkan
Camilla Matzon, Catharina Algesten, Karin Bäckström.
Barnverksamheten.Servering

14

20.00 Skärtorsdagsmässa, Kyrkan
Lena Sko ng, Catharina Algesten

15

15.00 Långfredagsgudstjänst, Kyrkan
Carlo Nielsen, Catharina Algesten. Kyrkokören

17

11.00 Påskdagsgudstjänst, Kyrkan
Lars Richter, Catharina Algesten, kyrkokören

24

15.00 Gudstjänst, Kyrkan
Lena Sko ng, Catharina Algesten
______________________________________________________
Inga max-tal på antalet besökare, varken i kyrkor eller
församlingshem/Sockenstugor. Avspärrningar av varannan bänk
och skyltar om a si a glest- det tas bort.

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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Källa: Kers n Hesslefors Persson
ur Kyrkoårets gudstjänster, Arguments förlag

Långseruds Församling

Sockenbladet utgivet av Långseruds församling.

I STRÅLKASTAR-

Det är påsk på jorden
Gud, koltrasten börjar sjunga före gryningen
Jag kan inte se den, bara höra den i mörkret. I mi perspek v är det
for arande na , men fågeln kvi rar sin morgonsång,
kvi rar a min synvinkel inte är den enda.
Koltrastens morgonsång blir en hoppets sång.
Livet går inte a låsa in. Graven är tom och levande Kristus på
väg a ge glöd åt det som slocknat.
»Kristus är uppstånden!« ropas överallt. Koltrasten sjunger före
gryningen. Ropen och fågelsången hör ihop.
Det är påsk på jorden!
Kers n Hesslefors Persson

Påsklilja

Ur vad som tycks vara döda lökar
uppstår ny liv i form av färgspr kande påskliljor. På så sä blir de en
symbol för påskens budskap.
A blomman dessutom har formen
av en trumpet förstärker y erligare
bilden av a blomman förkunnar
budskapet: »Han är uppstånden,
ja, han är sannerligen uppstånden.«

Han bara visade sig
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Det var inga ljusfenomen, inga jordskalv, inga hurrarop
han bara visade sig
Det var inga pressuppbåd, inga reklamkampanjer
ingen trumpe anfar, han bara visade sig för kvinnorna
det räckte
Birgi a Ryås
ur: Kyrkoårets gudstjänster, Arguments förlag

Vårt nya
Församlingsråd,
perioden 2022-2025
Lena Sko ng, Kyrkoherde
Rune Bryngel, Grinsbyn Viken, vice ordförande
Ledamöter:
Sophia Benneto , Y ra Lo erud Berget
Anna Dåverhög Danielsson, Eldansnäs Rönnbacken
Olle Jakobsson, Backa Lillängen 1
Ingemar Olson, Gisslebyn Gårda
Kers n Olsson, Gisslebyn Ekliden
Birgi a Torstensson, Byn Sörhagen 1
Ersä are:
Ann-Marie Andersson, Gisslebyn Backen
S na Karlsson, Grinsbyn Storhagen
Anna-Lena Hagelin Lawner, Grinsbyn Hagalund
Lena Ulevik Lönnqvist, Björsebyn Östra Gärdet
Församlingsrådet kommer a inbördes välja ordförande och
sekreterare. Vår kyrkoherde Lena Sko ng är för närvarande den
prästerliga ledamoten.

Pastoratsadjunkt Camilla Matzon är under si första år

som nyprästvigd placerad i Sä e pastorat, men det är inte helt ny
mark för henne. Hon har varit tjänstebiträde och ha sin första prak k
i Sä e och tror sig veta a hon kommer a trivas jä ebra.
Hon kommer a de a år tjänstgöra på olika platser i pastoratet, bl.a
hos oss vid era llfällen. Däre er kan hon själv söka tjänst och därmed välja i vilket pastorat hon önskar jobba.

Infångat!

Nutid/framtid
Lokalt/globalt

Flerårigt prästvikariat avslutat Mikael Jonsson

har nu slutat si nära nog 3,5 åriga prästvikariat i vår
församling. Stor tacksamhet för den värdefulla insatsen!!!

Hotell Vildmarken inför nystart

Ägarna Eivind och Tove Reinertsen har planer på a starta
upp verksamheten på Hotell Vildmarken ll påsken.

Valborgs rande, vårbrasa, Kyrkudden
30 april 19.00

Dela lika under samma himmel.

/Bygdegårdsföreningen

Antalet invånare i Långserud per 31/12-2021?
Publiceras på Hillerströms inre anslagstavla så snart uppgi erna nns. Enligt SCB, vecka 10.

LUT; fonden nu 10 år!
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Långseruds Utvecklings och Trivselfond har i år varit verksam i 10 år. Sy et med
fonden är a främja trivselskapande åtgärder och utveckling av företagande i
Långserud. Genom a stödja enskilda personer, föreningar och organisa oner
skall fonden medverka ll a göra det ännu trivsammare a bo och lä are få sin
försörjning i Långserud. Under de här 10 åren har fonden delat ut 634.000 kr ll
olika föreningar och organisa oner. Som exempel har under 2021 Finnsjö Jaktsky eklubb, Rollof Museet, Övre Mörten på Smedgården och Lönnskogsbygdens Byalag få del av fonden. Utrymme nns för er a ansöka.
Det som möjliggör fondens verksamhet är medlemskap, gåvor, dona oner, testamentering och kondoleanser. För kondoleanser, kontakta Margareta Bäckström
mobil och sms 0730874155 margareta.backstrom@live.se
Insä ning görs på
bg 241-9323 eller swish 1236817035 / Leif Peterson

ft

Fasteaktionen 2022 inleds på fastlagssöndagen den 27 februari och pågår fram
till palmsöndagen den 10 april.

De senaste åren har den posi va utvecklingen i världen gå llbaka ll följd av vidgad ekonomisk ojämlikhet, kon ikter och klima örändringarna. Coronapandemin har y erligare förstärkt
den nega va utvecklingen och allt er människor drabbas.
Fasteak onen bjuder in ll re ek on och omprövning av hur var och en av oss kan bidra ll en
hållbar utveckling för alla människor och sam digt innebära a fram da genera oner får
samma förutsä ningar a leva andligt, socialt och ekonomiskt hållbart inom skapelsens gränser.
Act Svenska kyrkan vill främja människors möjligheter a delta i ekonomin på rä visa och hållbara villkor för en hållbar och rä vis ma örsörjning. Vårt arbete handlar om a nå en posi v,
långsik g och hållbar förändring. Det kan bara ske om vi samarbetar och därför är samarbetet
med våra partner kärnan i vårt arbetssä .
Utgångspunkten i allt vi gör är a aldrig sluta tro på, och all d stå upp för, människors kapacitet
och rä a utveckla och påverka sina liv och samhällen.
Under det år som coronapandemin har pågå har Act Svenska kyrkans partner över hela världen rapporterat om a åtgärder som stängda gränser och utegångsförbud gör a människor förlorar arbeten, ma ransporter inte når fram ll yk ngläger och a våld i hemmen ökar.
Våra gåvor och vår medmänsklighet behövs nu mer än någonsin.
Tillsammans kan vi göra skillnad!
ACT/Svenska Kyrkan

Swish: 9001223, Plusgiro: 90 01 22-3, Bankgiro: 900 1223

Barnsidan!
Sportlov/innepyssel

Personligt
signerad sida
Inger Peterson har bidragit
med sitt positiva engagemangunder alla dessa berömvärda
år! Församlingens stora tack!!
-Det är rik ga hedersuppdrag a både ha
varit kyrkvärd och ordförande i församlingsrådet. 1995 blev jag vald kyrkvärd sedan
Eva Andersson överrumplat och föreslagit
mig och e er lite betänke d tackade jag ja.
Jag e erträdde Ber l Olsson, Gårda, och
sam digt e erträdde Karl-Henry Bäckström
Ingemar Bäckström.

Samla ihop lock från tex mjölk- och juiceförpackningar och
skölj ur dem noga. Försök hi a smågrejer hemma som får
plats på insidan av locket, limma fast dessa och gör två
likadana lock som bildar e par. Det kan vara knappar,
pappersbitar, pärlor, stenar, palje er eller något annat kul.
Vänd upp och ner på alla locken och turas om a vända upp
två lock i taget för a försöka hi a två par som är likadana.
Den som samlat est par när locken är slut vinner!
Källa: villalivet.se som använt material från krea vakarin.com

Sportlov/utemöjligheter
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Håll utkik e er skidspår, eventuell spolad isbana vid skolan,
säkra sjöisar mm, mm. Allt beror förstås på vilket väder vi får.
Kanske kommer du själv på någon kul grej a göra utomhus?!

Det kom sedan a bli hela tjugofem år som kyrkvärd och många posi va
minnen. För å a år sedan blev det aktuellt med y erligare hedersuppdrag
när jag blev vald som ordförande i det nybildade församlingsrådet.
Tidigare he e det Långseruds kyrkoråd men nu blåste nya vindar och vår
församling kom a ingå i den större enheten, Sä e pastorat.
Det betydde a vi ”slapp” en hel del administra on men sam digt kunde vi
ägna ännu mera d åt ”mjuka frågor”. Mycket posi vt hände och nns i
Långseruds stolta kyrkohistoria
.Kyrkans omfa ande och omsorgsfulla renovering och minneslundens vackra
u ormning och utsmyckning är två saker som etsat sig fast.

De goda kontakterna och samarbetena med Missionskyrkan och bygdens
föreningsliv såsom ex. LIF och Långseruds Hembygdsförening , kyrkmarscher
både ll ”Gropen” och Hembygdsgården har stora posi va förtecken.
Jägar- och idro sgudstjänster med alerta präster liksom besök av biskop
emeritus Esbjörn Hagberg som deltog i Lången Runt är andra goda minnen.
Nu när jag har avslutat mina uppdrag vill jag passa på a tacka alla som på
olika sä medverkat och bidragit ll a vi har en levande och välkomnande
kyrka!

Släkten följa släktens gång
19 nov tom 17 febr 2022

Anslagstavlan

Födda
Årsmöte

En pojke Oliver, Backa Oscarstorp, den 16 januari
Föräldrar: Rasmus Jakobsson & Caroline Kjellberg

Långseruds
Utvecklingsgrupp

In yttade

7 mars 19.00
Sockenstugan

Ulf Storm, Gisslebyn Smedgården
Kim Råberg, Guterud 5
Kris an Bergendahl, Byn Jakoperud
Ulrik Lo man, Y ra Lo erud Oppstugan
Per Sco & Lina Bryntesson, Rudsbyn Kullen
(Känner Du till någon nyin yttad
som ännu inte välkomnats i Sockenbladet,
var bussig och hör av Dig! mvh, red.)

Telefonnummer:

Avlidna (i församlingen skrivna)
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Olov Gunnar Rudberg, Viksfors 7, den 27 december,
i en ålder av 95 år, 7 månader och 8 dagar
Inga Elisabeth Lindberg, Backa Aspen, den 16 januari,
i en ålder av 65 år, 9 månader och 17 dagar
Åke Georg Bryntesson, Gisslebyn Smedbacken 10,
den 20 januari, i en ålder av 89 år och 11 månader

Mört
påkörd!
Mörten vid Hillerströms
blev påbackad av varutransport. På plats igen
när tjälen släppt!

Tobias Karlsson, kyrkvaktmästare: 69 13 21
Catharina Algesten, kantor:
69 13 15
Karin Bäckström, barnledare:
69 13 55
Tjänstgörande präst:
69 13 31
Pastorsexpedi onen, Sä e,
69 13 00. Riktnumret är 0533

