Långseruds Församling

Sockenbladet

September
4

15.00 Frilu sgudstjänst, Kyrkudden
Mats Johansson Flygg, Mar n Rhodén
18.00 Gudstjänst
Mats Johansson Flygg, Mar n Hasselgren

18

oktober
2

15.00 Gudstjänst

9

11.00 Gudstjänst för små och stora
Catharina Algesten, Karin Bäckström

16

18.00 Musikgudstjänst
Dikt och ton Urban Andersson, Catharina Algesten

23

18.00 Fredskonsert, Svanskogs kyrka.
Långseruds och Svanskogs kyrkokörer, Catharina Algesten

30

10.00 Ekumenisk gudstjänst, Missionshuset Sillingsfors
Anders Bernspång. Sång/musik: Torbjörn och Anneli Svan,
Jannike Karlsson

november
4

13-16 Servering. Musik i kyrkan.

5

19.00 Minnesgudstjänst med ljuständning
Catharina Algesten. Kyrkokören.

13
20

15.00 Gudstjänst
11.00 Gudstjänst

26

18.00 Ekumenisk musikgudstjänst, Missionshuset
Sillingsfors. Långseruds kyrkokör, Catharina Algesten.
Gospelkids
11.00 Adventsgudstjänst
Kyrkokören. Catharina Algesten. 6-årsbiblar delas ut.
Karin Bäckström
19.00 Musik i advents d
Hebbe Sisters, Duo Sen re.

27
30

OBS!! Tjänstesä ning, klockslag mm klargörs e er a Sockenbladet gå ll kopiering. Kolla därför aktuell annons, a sch!
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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.
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Långseruds
Församling

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 nns i PDF-format på Långseruds hemsida,
www.langserud.nu, under kyrkans ik.
Nästa Sockenblad beräknas utkomma i början av december.
Redak on: Lars Richter, Kjell Olsson. Manusstopp 7 nov.
Ansvarig utgivare: Rune Bryngel, ordf i Församlingsrådet.

Den underbara
1. Vi tar emot den sommar som du skänker,
i en kaskad av sol där vågen blänker,
en stund av ljus, så svår a helt förklara, den underbara.
I samma ljus har trädet ly sin krona,
i tacksam lust a låta frukter mogna,
så går din sommars rikedom a spara, den underbara.
O, Gud, om ljus och sommar än går över
är du, för all d, källan vi behöver.
2. Vi ser hur strån förvissnar och blir spröda,
men det är då de skänker oss sin föda,
så är den kärlek som du vill förklara, den underbara.
Det är din vind som ly er upp vår krona,
och låter hjärtats frukter tacksamt mogna,
så nära himlen får vi redan vara, den underbara.
O, Gud, om ljus och sommar än går över
är du, för all d, källan vi behöver.
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©text: Åsa Hagberg

Långseruds Utvecklings och Trivselfond

LUT, 10 år.

Anders Axelsson heter den nye ordföranden i Långseruds Utvecklings och Trivselfond,
LUT. Han e erträder fondens ini a vtagare, Leif Peterson, som nu avtackades med
blommor och favoritgodiset laktrits.
LUT hade sin årliga stämma, den onde och alltså jubileumsstämma, i Wiksfors
Vå elmagazin under god uppslutning .
Anders tackade för förtroendet och han har god insikt i verksamheten e ersom han
under o år varit revisor.
I hans ställe som revisor valdes
nu Morgan Nilsson in.
Rune Bryngel nns redan där.
Stämman för öt i god stämning
och det kunde konstateras a
under det gångna verksamhetsåret beviljats 101.000 kr enligt
fondens regler. Långseruds
Bygdegårdsförening erhöll
35.000 kr för Rohlo samlingens
bevarande, Långseruds friskola
erhöll 27.000 för uppförande av
en klä erställning vid Övre
Mörtens lekplats.
Lönnskogsbygdens byalag ck
25.000 för framtagning av
anslagstavlor och Finnsjö
jaktsky eklubb erhöll 60.000 kr för förstärkning av skyddsvallarna bakom sky etavlorna . Utvecklingsgruppen ck stöd för en företagarträ i Wiksfors för både
sockenbor och övriga intresserade.
Antalet medlemmar är 109 st. På valsidan var det förutom ordförandevalet idel omval
d.v.s Alma Melitshenko, Kers n Olsson, Cecilia Nyström, Tore Andersson, Ingemar
Olsson, Jonas By samt Daniel Ul omvaldes alla. Margareta Bäckström tar emot
kondoleanser som ger e bra llsko där även medlemsavgi er, gåvor och ibland
testamenten förstärker LUT:s kassa.
Totalt har under o år 638.000 kr utdelats enligt de statuter man har.
-Jag måste nämna a LUT-fonden ck hög status och ck en stark ekonomi sedan
hedersmannen Sven Lundgren donerat hela sin kvarlåtenskap ll Långserudsbygden,
sade Leif Peterson som var lite rörd vid tanke på just Sven. De a var 2015.
-Nu anhåller vi om ännu era ansökningar ur fonden, sade nye ordföranden Anders
Axelsson.
Mötesordföranden Birgi a Edvardsson Kyrk avslutade däre er mötet och alla lät sig väl
smaka av Vå elmagazinets smakfulla sor ment.

I STRÅLKASTARSKENET
Sockenbladet har tagit ”tempen”

Höstkryzzande!
Lätt som en plätt!
Aktuellt och lokalt.
Och annat.

på era av vår bygds lantbrukare. Så här i skördetider.
Frågan som ställdes den 13 augus var: Hur ser ni på årets
skörd på en skala av 1-10? 10 super bra och så i fallande skala.
Resultat: De esta kommentarerna var, -det ser jä ebra ut!
9
8,5
8
7,5
7

Sockenbladet gläds
över resultatet!

(L.R.aug -22)

VÅGRÄTT

LODRÄTT
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1. Fyrblomma
2. Var vedbränt
3. Svordomar
4. Över 6 meter
6. Sjö + högrest
8. Strump- och ondgöra
12. Betungande uppgi
14. Liehandtag
15. Äpplerest
16. Sjö och trädet
17. Insekt
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1. Färdig
3. EM damer
5. Vad för sin ha
7. Känt café
9. 999
10. Hörs på ny
11. Känt virus
13. Prästgäll
15. Dragspel
18. 144st
19. I Guterud och kyrkan
20. När riksdagsval

Inbjudan! 25 sept
Bussrundtur i Långserebygden!
Missa inte!! Lär känna din hembygd!
Nyin y ade bjuds på resan.. övriga betalar.

Detaljer, star d, mm kommer bl.a på a sch Hillerströms a är. Anmälan
senast 18 sept ll Lars Richter, familjenrichter@gmail.com, 0533-500 47

Först till kvarn!
Vi fyller en buss,
nyin yttade prioriteras.

Startplats Sockenstugan. Viss förtäring
vid de stopp vi valt bland alla tänkbara.
En rundtur med guide. De som betalar
betalar till självkostnadspris.
Långseruds Utvecklingsgrupp

Infångat!

Nutid/framtid
Lokalt/globalt

Ett stort tack!

Tack alla ni som var
engagerade i Vägkyrkan.
Resultatet blev bra, allt går
oavkortat ll ACT, Svenska
Kyrkan, för Ukraina, 2 233:-.

L

Rune Bryngel, församlingsrådets ordf.

Långseruds kyrkokör startar
Torsdagen den 1 september kl 19.00
Plats: Sockenstugan
Varmt välkomna! Catharina Algesten
Tel: 0533-691315, mob: 073-069-2243

Byggnadsvårdsdag! Öppet Hus

14 september 10.00-14.00 Hembygdsgården
Kom och se hur man byter mmer och få möjlighet ll rådgivning
kring di eget hus. Ta med bilder, frågor etc. Du bjuds på ka e!
På plats, ansvariga för arbetet: Henrik Ahlgren, projektledare
Möjligheternas Kommun, Peter Johansson, mmerman.
Kontakt: Henrik Ahlgren: 070-164 24 66, henrik.ahlgren@sa e.se
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Långseruds Hembygdsförening,
Långseruds Utvecklingsgrupp, Sä e kommun
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Välkommen!

åt inte oron över kriget gå
över styr

Be, arbeta – och avstå från ”doomsday scrolling” på mobilen.
E agrant bro mot interna onell rä har begå s, den europeiska säkerhetsordningen angripits
och e ofantligt mänskligt lidande pågår. På go och ont påverkar det som händer i Europa hela
världen. Men låt oss ändå se bortom det eurocentriska. Hunger på Afrikas horn, förtryck i
Myanmar, mord på människorä sförsvarare i Colombia hör också ll realiteten i andra delar av
världen. Dessutom betyder krig miljöförstöring och riskerar a äventyra den klimatomställning som
vi måste klara för kommande genera oners skull.
Det nns många anledningar ll oro och desto er anledningar a vi bevarar vår mänsklighet
genom a ta hand om oss själva, varandra och planeten. En uppmaning som följt mänskligheten
genom era årtusenden är: Be och arbeta! Just det har människor all d gjort. Be om fred och
rä visa. Klagat inför Gud över oskyldigt utgjutet blod som ropar ll himlen. Himmelsskriande
ondska måste u ryckas i ord och mobilisera vår handlingskra .
Ord och handling hör ihop
Ord och handling hör ihop. Tack vare så många människors bidrag kan kyrkliga och andra hjälporganisa oner nu nå fram ll människor i nöd. Och hjälp kommer a behövas för lång d framöver.
Bön och arbete får oss a tänka längre och djupare. Till exempel a varje människa på ykt har
samma mänskliga värdighet, inte bara de som liknar oss i hudfärg och religion. Bön och arbete
hjälper oss med den stora oron. I sig är oro en frisk reak on, rentav en skyddsmekanism som håller
oss alerta i en farlig situa on. Men oro kan även gå överstyr, så a vi lamslås och hamnar i apa
eller a vi blir så stressade a vi i panik agerar kontraproduk vt.
Det är vik gt a lyssna på trovärdig nyhetsförmedling och avstå från det som kallas ”doomsday
scrolling” – a ständigt och nästan tvångsmässigt bläddra igenom nyhets ödet i mobilen.
Odla hoppet
För oss människor har det goda, sanna och vackra all d hängt ihop. Gör något vackert eller go ,
om det är än så litet, och du dras in i kra fältet av sanning, godhet och skönhet.
Odla hopp! Hopp är mer än op mism. Det märks särskilt när det nns få skäl ll op mism. Hoppet
är både en gåva och en dygd som vi kan träna.
Antje Jackelén, ärkebiskop Svenska kyrkan. Utdrag från Svenska kyrkan.se

Gruppstarter v. 37 onsdag 14/9
Pu ekulan
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 all d onsdagar och i Sockenstugan.
Välkommen hälsar Karin Bäckström och S na Danielsson

Personligt
signerad sida
Vi välkomnar Mats Johansson Flygg!
Han vikarierar som vår församlingspräst hela hösten och en liten bit in på
nyåret. Hoppas att du kommer att
trivas! Här ger han själv lite bakgrund.
Det var på vägen mellan Bårum och Skrufsta som jag lärde
känna Lennart, den nyprästvigde yngre prästen.Han hade
frågat mig om jag ville följa med på en löptur. Och på vägen
llbaka ll Bårum - så sa han - nu drar jag på lite grann.
Och jag minns a jag tänkte - då hänger jag på.
Så jag hängde med och upptäckte a Lennart inte var
oslagbar. Istället blev Lennart nog något av en idol eller förebild.
Några år senare hade jag prak kjobb på Karlstads s s ungdomsråd och ck jobba
med Lars som jag också lärde uppska a -som, var min arbetsledare. Och vi hade en
sommarmånad som blev verkligt lyckad.
E er något år så trä ades vi i Uppsala - där vi ck läsa några kurser på vår utbildning
llsammans. Och det var all d upptåg och muntra oner i den så kallade akademiska
miljön.
Lennart blev min prästvigningsmentor. Och både Lennart och Lars kunde jag många
gånger rådfråga.

Här gäller det a hi a
e ord bland alla
bokstäver. Det kan vara
lodrä , vågrä eller
sne . Kan vara stavat
uppifrån och ner eller
nerifrån och upp.
Ledtråd: vilken termin
har börjat?

Si rorna som fa as är mellan
1 och 9. Varje si ra nns med
bara en gång.
Ska stämma både lodrä och
vågrä . Facit är det som står
längst ll höger och längst ner.
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Barnsidan!

Livet i kyrkan utvecklar sig på olika sä . Jag trä ar Anne-Sophie och vi llbringar först
e år i Karlstad, y ar sedan ll Karlskoga där jag får uppgi er inom sjukhuskyrkan
och Industripräst i Bofors.E er 9 år blir Anne-Sophie kyrkoherde i Ed och Borgvik och
jag däre er kyrkoherde i Grums under nästan 35 år.
Emot slutet av den i Grums får jag 2 erfarna pensionerade präster som kunde gå in
som vikarier i Grums pastorat. Det var Lennart Strandlund och Lars Richter -som nu
bor här i Långserud - här som jag nu ska försöka få en samordnande uppgi som
vikarierande pensionär.
Anne-Sophie påminner mig om 17 år som hon var kontraktsprost i digare Nors
kontrakt - som också inkluderade Långserud och Svanskog, och påminner mig om det
kamratliga samarbete för Guds rike som hon upplevde här i Långserud - så jag vet a
Ni har en god anda och e go samverkansideal.

Släkten följa släktens gång
13 maj tom 18 aug 2022

Anslagstavlan

Födda
Tobias Karlsson

En kille Wiggo, Sillingsfors Skelet, den 21 maj
Föräldrar: Måns Ekström o Elin Eld
En icka Lovis, Lönnskog Där Framme 1, den 14 juni
Föräldrar: Tony Lundin o Elvira Sparre

tillbaka efter
föräldraledigheten.
Välkommen!

Emma Ehrencrona
slutar därmed sitt
vikariat. Tack Emma
för gott arbete!

Hårverkstad i
Långserud!

In yttade

Ed Hyttan, röda ladan

Cecilia Cederlund, Victoria, Isabelle, William,
Sillingsfors Ängen
Sandra Edell, Fjäll Nedre Näset
(Känner Du ll någon nyin y ad
som ännu inte välkomnats i Sockenbladet,
var bussig och hör av Dig! mvh, red.)

Mårten randet
Fredagen den 11
november kl 18.00

Bygdegården

Avlidna (i församlingen skrivna)
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Rolf Ove Gustav Hagelin, Sillingsfors Blåsåsen,
den 14 maj, i en ålder av 74 år, 10 månader och 28 dagar

Program är under
utarbetande. Kommer
a anslås i vår a är när
det närmar sig.
Långseruds
Utvecklingsgrupp

Telefonnummer:
Tobias Karlsson, kyrkvaktmästare: 69 13 21
Catharina Algesten, kantor:
69 13 15
Karin Bäckström, barnledare:
69 13 55
Mats Johansson Flygg, präst
070-555 17 41
Pastorsexpedi onen, Sä e,
69 13 00. Riktnumret är 0533

