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Håll i – håll ut!
Det matas vi med nästan dagligen. Ändå kan det vara svårt att ta till sig i alla situationer.
Vi börjar vackla på utmattningens kant. Det har gått lång tid nu. Lång tid utan att få träffa alla sina nära
och kära, vänner och bekanta. Ordet ”Corona” vill man bara knyckla ihop till en boll och kasta i soporna
för att aldrig mer behöva se.
Det är en jobbig känsla det där, att inte riktigt längre känna igen sin tillvaro. Ensamhet tär hårt på en
del, saknad likaså för de flesta. Längtan efter normalitet blir bara större och större. Oron äter upp en
inifrån. Sorgen, som kommit till alltför många familjer, bygger bo i hemmet. Alla känslor är i en sådan här
situation högst normala och behöver få komma ut. Det är när man fastnar i en känsla och inte kan ta sig
loss från den som det inte längre är bra. Och här finns ett problem. Det är inte lätt att ta sig vidare i
känslornas värld om man sitter fast hemma, om den enda mänskliga kontakten man har är via en telefonlur, om man måste sitta med en stor bit plexiglas mellan varandra.
Sakta men säkert börjar det ändå nu komma någon slags ny normalitet mitt i det onormala. Man lär sig
att förhålla sig till det nya, man tänker nytt och annorlunda. Och det gör kyrkan också. Alla har fått en
chans att landa nu, att vänja sig vid det nya, att tänka nytt. I höst tror jag att det kommer se annorlunda
ut. Umgänge och samkväm, den så viktiga mänskliga kontakten, kommer till viss mån att kunna återupptas. Under nya förutsättningar och med allt nytt vi lärt oss om smittspridning. I höst kan den där
rösten som innan bara funnits på telefonen kanske faktiskt få ett ansikte. Tunga sinnen och ledsna hjärtan kan få hjälp att skaka av sig den känsla som med råge överskridit sitt välkomnande.
Men till dess är det viktigt att komma ihåg att vi har en alldeles särskilt speciell vän. En vän som inte
behöver hålla avstånd, som inte sprider någon smitta, som alltid finns där, som både lyssnar och svarar.
När vi har det jobbigt – då blir vi burna av Gud, i en gemenskap som sträcker sig runt hela jorden in i
vårt allra innersta jag.

Gud, se till oss alla i denna nya onormala
normalitet. Du ser vad var och en av oss
behöver. Skänk gemenskap till den som är
ensam, skänk tröst till den som är ledsen.
Skänk lugn till den som är orolig.
Amen.
Camilla Kristofersson
Diakoniassistent

Redaktionsgruppen för Bodarne-Magazinet
Kyrkoherde Jan Wallgren, Simon Joelsson, Iréne Ulama,
Margareta Swenson och Carina Rosengren.
Bladet trycks av: Linderoths tryckeri i Vingåker

Vi samarbetar med

Omslagsbild: Kvällsmat över eld, foto Carina Rosengren
Nästa Bodarne-Magazin kommer ut den 17 november 2020
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Från vårt fotoalbum

Foton från pastoratets kamera och privat

Under den här våren och sommaren har vi haft mycket uteaktiviteter. Vandring till Öudden, promenadgrupper, Helgsmålsbön vid Vandrarnas kapell, Tivedstorp, konfirmandläger med boende i trä-älgar! Kyrkis har träffats och lekt utomhus och de
boende på våra äldreboenden har bjudits på sång och musik från bl.a. Per Nordin. Till midsommar bjöd Finnerödja-Tiveds
församling alla kommunens äldreboenden och andra särskilda boenden på jordgubbstårta. En av sommarens aktiviteter var
att måla med fil i Ramundeboda kyrka, en uppskattad aktivitet som vi kommer att göra igen.
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En vandring på Munkastigen
Årets hetaste junidag hade övergått till kväll. Trettiotre dallrande
grader hade sjunkit ner till tjugosex när Carina Rosengren och jag kom
vandrande på den mjuka barrstigen under de höga furorna. Vi skulle leta
upp ett gäng från Svenska Kyrkans Unga som gått en bit på den gamla
Munkastigen och nu slagit läger vid Kråksjön.
Det var tyst och stilla, så när som på en gök som gol. Var höll de hus?
Hade vi valt fel stig? Men så kände vi den lätta röken från en lägereld och
hörde ett mummel. Och där nere vid vindskyddet vid vattnet satt våra
vandrare.
Det var sex stycken trötta, men nöjda vandrare som avverkat två
dagsetapper under de allra varmaste dagarna under året. Gruppen
bestod av Simon Joelsson, Tero Brandt, Elin Persson, Idde Ahlström,
Younas Yari och Mikael Strignert. Under den första dagen hade även Robin Bohlin varit med. De hade
planerat sin tur i flera veckor. All utflyktsmat hade förberetts och torkats, utrustningslistor hade upprättats, kartor och information hade skrivits ut. Egentligen skulle det ha blivit en lägervecka på Flarken vid
Vänern, men det lägret hade ställts in, som så mycket annat detta år.
Gruppen startade från Sockenstugan vid Bodarnesjön, där en gång vår vackra kyrka låg och där
det fanns ett konvent med munkar på 1400-talet. Det är
förstås munkarna från Ramundeboda som givit namn åt leden
Munkastigen. Det sägs att det är den väg de använde för att
besöka andra kloster i området, så som Riseberga åt nordost
och Alvastra och Vadstena åt söder.
Våra vandrare gick genom skogar, upp på höjder med vacker
utsikt, förbi gårdar och ängar, ut på hedmark. De gick på barrstigar och på heta grusvägar. Då och då gjorde man stopp för
att hålla en kort andakt. Det var inte så många andra vandrare
på stigen. En bror och syster satte full fart för att ta sig till
Olshammar. Några få använde cyklar och motorcyklar istället
för apostlahästarna.
Rast för övernattning gjordes vid Långsmon. Svalkan i Långsmoån vad det härligaste av allt. Här fick
vandrarna sitt välförtjänta dopp. Turkosa trollsländor hovrade över vattenytan och på botten kravlade
några kräftor. Här kunde de hämta iskallt vatten ur den närbelägna källan till kvällens festmåltid.
Och den gick inte av för hackor! Hör bara: Baconinlindad sparris, plankstek med mos och lök.
Natten blev ganska kort. Det var svårt att sova när knott och mygg kalasade på färskt människoblod.
Några andra vilddjur man såg under vandringen var larver, lysmaskar, vattensnok, fiskgjuse, myror... Men hur många vilddjur
såg i sin tur våra vandrare? Stod det någon räv eller älg bakom
en trädstam och undrade vad människobarnen höll på med?

Nu när vandringen avslutades efter två dagar, något kortare än
planerat på grund av hettan, vad var då det bästa med den,
frågar jag. - Badet och gemenskapen, säger Elin utan att tveka.
- Det här är världens bästa killar! - Jag har fått lära mig nya
saker, säger Younas, som att laga havregrynsgröt och baka
bröd över öppen eld. - Vad längtar du efter nu, frågar jag Idde.
- Min egen mjuka säng och en knottfri natt, säger han.
Och det är jag säker på att han fick.

Text: Margareta Swenson
Foto: Carina Rosengren och Tero Brandt
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Konfirmandundervisning online!
När Corona-pandemin drabbade oss i Sverige blev mycket inställt, av förklarliga själ. Vi i Bodarne
pastorat har verkligen försökt att inte behöva ställa in saker, vi har försökt att tänka om. Hur kan vi
fortsätta att träffas ändå? Kan vi hitta på nya saker? Konfirmander är ju ungdomar med datavana, ja
även deras ledare förstås! Så där bestämde man sig för att ha sina konfirmandträffar online.
Under konfirmandernas läger i juni passade Simon Joelsson (konfirmandledare/präst) på att ställa några
frågor till ungdomarna om hur allt hade fungerat med online-undervisningen.
Hur har det varit att ha konfirmandträffarna online?
- Vi tycker att det har varit roligt, dock lite komplicerat med tekniken ibland. Särskilt när alla skulle läsa
högt samtidigt. Det var lite svårare att ha olika aktiviteter och alla var tystare när vi inte var fysiskt
närvarande.

Vad har ni gjort med gruppen?
- Vi har haft videosamtal, men vi har mestadels haft möten i Minecraft, där vi bland annat har byggt en
kopia av Ramundeboda kyrka där vi hade andakter. Dessutom fick vi lära oss om Frälsarkransen och
byggde sen en stor version av den i Minecraft.
Hur kan man förklara Minecraft för den som inte vet vad det är?
- Minecraft är ett dataspel som är uppbyggt av block. Man kan skapa egna världar och ingen värld är lik
en annan. Med dom här blocken kan man i princip bygga allt man vill, det finns inga gränser.
Borde framtida konfirmander ha sina samlingar online?
- Om det behövs tycker vi att framtida konfirmander borde kunna ha sina träffar online. Annars tycker
vi att det är bäst att träffas ”i verkligheten”. Det blir mera socialt och det finns mera man kan göra.

Foton: Jan Wallgren och Iréne Ulama
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November

Våra gudstjänster
Söndag den 20 september
11.00 Mässa i Finnerödja kyrka, Lars Markusson
15.00 Mässa i Skagershults kyrka, Lars Markusson

Söndag den 1 november
16.00 Finsk mässa i Ramundeboda kyrka,
Jan Wallgren.
18.00 Taizémässa i Ramundeboda kyrka, Camilla
Kristofersson.

Fredag den 25 september
19.00 Sinnesrogudstjänst i Ramundeboda kyrka,
sång av Annika Blomfeldt.

Söndag den 8 november
11.00 Ekumenisk gudstjänst i Finnerödja kyrka,
tillsammans med Tallstigskyrkan, Jan Wallgren,

September

Söndag den 27 september
10.00 Mässa i Ramundeboda kyrka, Jan Wallgren
16.00 Gudstjänst i Tiveds kyrka, Jan Wallgren, sång
av Per Nordin, kaffe.

Söndag den 15 november
11.00 Mässa i Finnerödja kyrka, Katarina
Markusson. Efter gudstjänsten ev. födelsedagsfest för inbjudna jubilarer.
15.00 Mässa i Skagershults kyrka, Katarina
Markusson

Oktober
Mikaelidagen söndag den 4 oktober
11.00 Gudstjänst i Finnerödja kyrka, Katarina Markusson. Vi delar ut Barnens bibel till 6-åringar, enkelt fika.
15.00 Gudstjänst i Skagershults kyrka, Katarina
Markusson. Vi delar ut Barnens bibel till 6-åringar,
miniorgruppen medverkar.

Söndag den 22 november
10.00 Mässa i Ramundeboda kyrka, Jan Wallgren.
Efter mässan ev. födelsedagsfest för inbjudna
jubilarer
16.00 Mässa i Tiveds kyrka, Jan Wallgren

Tacksägelsedagen söndag den 11 oktober
10.00 Mässa i Ramundeboda kyrka, Jan Wallgren
16.00 Gudstjänst i Tiveds kyrka, Jan Wallgren.
Musikmedverkan av Linda Johansson Nordin, kaffe
efter gudstjänsten.

Fredag den 27 november
19.00 Sinnesrogudstjänst
i Ramundeboda kyrka, sång av Malin Junggren.
Söndag den 29 november 1:a advent
10.00 Mässa i Ramundeboda kyrka, Jan Wallgren,
adventskaffe i Casselgården.
11.00 Adventsgudstjänst i
Finnerödja kyrka, Lars och
Katarina Markusson, sång av
Bodarnekören, adventskaffe i
kyrkan.
15.00 Adventsgudstjänst i Skagershults kyrka,
Lars och Katarina Markusson, musikmedverkan av
Nayana Gulstad och Claes Mård. PRO bjuder på
kaffe i kyrkan.
16.00 Adventsgudstjänst i Tiveds kyrka, Jan
Wallgren, kaffe.

Söndag den 18 oktober
11.00 Mässa i Finnerödja kyrka, Lars Markusson, kaffe.
15.00 Gudstjänst i Skagershults kyrka, Lars Markusson
Söndag den 25 oktober
10.00 Mässa i Ramundeboda kyrka, Jan Wallgren
16.00 Mässa i Tiveds kyrka, Jan Wallgren, kaffe.
Fredag den 30 oktober
19.00 Sinnesrogudstjänst i Ramundeboda kyrka,
medverkan av OLW-kören.
Lördag 31 oktober Alla helgons dag
15.00 Minnesgudstjänst i Skagershults kyrka, Lars
Markusson, sång av Bodarnekören.
16.00 Minnesgudstjänst i Tiveds kyrka, Jan Wallgren.
18.00 Minnesgudstjänst i Finnerödja kyrka, Lars
Markusson.
18.00 Minnesgudstjänst i Ramundeboda kyrka,
Jan Wallgren.

Med reservation för eventuella ändringar!
.
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Soppluncherna i Finnerödja-Tived tar paus under hösten 2020!
Någon form av träffar vill Finnerödja-Tiveds församling ordna trots den pågående pandemin. Under
hösten kommer vi att erbjuda musik och lite annat program i Finnerödja och Tiveds kyrkor.
Där finns gott om plats (för max 50 st.) lokalerna är stora och luftiga.
Här kan du se vårt program.

Finnerödja kyrka

Tiveds kyrka

15/9 kl.18 00 Liv och Jan Gustafsson, tidigare
pastorsfamilj i Tallstigskyrkan står för programmet.

24/9 kl.14.00 Vi sjunger läsarsånger tillsammans
med Tivedspojkarna.

13/10 kl.18 00 Klarinettkvartetten underhåller.

22/10 kl.14.00 Utställning av gamla bekanta skolplanscher.

17/11 kl.14 00 Elin Persson och Kalle Hult bjuder
på finstämd sång och musik.

26/11 kl.14.00 Önskepsalmer tillsammans med
Per Nordin.

Vi bjuder på kaffe/te.

Vi bjuder på kaffe/te.

Välkommen!

Tallstigskyrkan

Stickcafé i Tiveds församlingshem
Vi träffas i Tiveds församlingshem kl.17.00
måndagar jämn vecka med start den 14/9.
Var och en tar med sig fikabröd, vi ordnar
kaffe/te. Vi håller avstånd och stannar
förstås hemma om man är förkyld eller
känner sig dålig.

Välkommen!
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Vilken är din favoritpsalm?
Jag träffade Sven-Olof, Berit, Elin och Ulla en dag
i början av augusti, då kom jag på att jag fått i uppdrag
att intervjua några personer om deras favoritpsalm
och varför just den psalmen har blivit en favorit.
Jag passade på att fråga. De här svaren fick jag.
Sven-Olof svarade psalm 217,

Gud för dig är allting klart.
- Det är ekumenisk sommargudstjänst på Hembygdsgården. Vi sitter i solskenet utanför Kavelbrostugan.
Min kropp är där, men tankarna har svårt att landa.
Stress och oro har fått ta för stor plats i livet. Som
sista psalm sjunger vi nr 217. Inte förrän de sista versraderna sjungs landar texten hos mig. ”Vad du vill är
helighet, men du är barmhärtighet.” Texten träffar min
ömmaste punkt: Känslan av att inte räcka till, att inte
fylla måttet. Gud vill något mer, men han är barmhärtig. Den insikten överväldigar mig. Det blir ett gudsmöte som jag inte glömmer. Efter detta har jag många
gånger återvänt till den här psalmtexten av biskop
Elis Malmeström. Varje textrad i
psalmen känns som en beskrivning av min egen gudserfarenhet. När jag har svårt att
förstå det som händer mig får jag
be med texten i andra versen:
”Läk mitt öga att jag ser hur du är
i det som sker.”

Ulla svarade psalm 251

Vart jag går i skogar berg och dalar.
- Den är väldigt vacker och passar så bra här
uppe i skogsmarkerna.

Berit svarade psalm 285

Det finns djup i Herrens godhet.
- Den psalmen speglar verkligen min Gudsbild.

Elins svarade psalm 703

Ropa till Gud

- 703 är min favoritpsalm för att den handlar om
att växa i tro och att Gud alltid finns där. Och så
gillar jag melodin och hur den ligger i munnen.
Själv har jag svårt att välja, det finns så många
fina. Men jag tror mitt val skulle stå emellan:

646 Grip mig du helige Ande
766 Trosbekännelse
Carina Rosengren

Laxåssa meitä suomenkielisiä on monta! Myös kirkossa.
Meillä on suomenkielinen pappi (Janne) ja kaksi suomenki elistä seurakunta-assistenttia
(Tero ja Hanna).
Jos haluat puhua suomea meistä jonkun kanssa, ota yhteyttä!
Yhteystiedot löydät viimeiseltä sivulta.
Olet tervetullut jumalanpalveluksiin Ramundebodan kirkossa
ja tiistain iltapäivätapaamisiin Casselgårdenille, ohjelmassa on
kahvittelua ja yhdessäoloa. Jos haluat tietää lisää toiminnasta,
ole Teroon yhteydessä. Myös kirkolliset toimitukset kaste,
vihkiminen ja hautaus sekä sielunhoitokeskustelu on mahdollista
saada suomeksi. Tule mukaan seurakunnan suomenkieliseen
toimintaan!
Janne, Hanna ja Tero
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Ett annorlunda halvår för
Bodarne pastorat

Körverksamheten ställdes in i mars. Stor risk för
droppsmitta finns vid körövningar inomhus. När
detta skrivs är det ännu så länge osäkert när man
kan börja igen.

Bodarne pastorats verksamhet blev
annorlunda än tidigare, det här sällsamma året
2020, då Coronapandemin höll hela världen i sitt
grepp. Jan Wallgren, pastoratets kyrkoherde, berättar om känslan av osäkerhet i början av perioden. Vad kunde man göra och inte göra? Hur
kunde man ställa om verksamheten utan att riskera smittspridning? Arbetslaget funderade tillsammans och många nya idéer kläcktes. Aktiviteter som frälsarkranspromenader, tipspromenader,
fototävling på nätet, guldjakt med mera är exempel på vad som kom fram, förutom hur man skulle
hantera de normala verksamheterna.

Vigslar och dop har flyttats fram till augusti/
september. I några fall har dop ordnats hemma i
den egna trädgården. Begravningarna har varit
många fler än normalt, men med betydligt färre
deltagare. Många minnesstunder har blivit inställda eller uppskjutna.
Något som ändå har varit sig någorlunda likt har
varit den omtyckta sommarkyrkan i Ramundeboda. Varje tisdag och torsdag kl.13.30 har det
bjudits på musik, andakt och kaffe med hembakt
bröd. När vädret har tillåtit har man suttit i kyrkparken under de vackra gamla träden. På allmän
begäran förlängdes träffarna till att räcka augusti
månad ut.

Efter påsk firades endast en gudstjänst per söndag i pastoratet. Man alternerade mellan Finnerödja och Ramundeboda kyrka. Gudstjänsterna
spelades in och lades ut på internet för att nå fler
än de som kunde komma till kyrkorna. Diakon Camilla Kristofersson spelade in en betraktelse i
veckan och la den på pastoratets Youtube-kanal.
Hon gjorde även digitala guidningar av kyrkor i
pastoratet.
Eftersom äldreboendena belagts med besöksförbud upphörde andakterna där. Under senvåren
och försommaren höll därför ett gäng från pastoratet ”gatuandakter” utanför boendena. Samtliga
äldreboenden bjöds på tårtor av FinnerödjaTiveds församling. Många äldre har suttit i karantän i sina egna bostäder. För att hålla kontakten
har personalen ringt och pratat en stund, något
som kan vara nog så viktigt för att man ska hålla
modet uppe.

Sommarens verksamhet i Vandrarnas Kapell i
Tived har också fungerat ungefär som tidigare
med onsdagsprogram, helgmålsbön och gudstjänster. Vid de flesta träffarna kunde man vara
utomhus. Våffelcafeérna på Finnerödja Hembygdsgård blev den här sommaren ”Cafékvällar”
där man kunde lyssna till musikunderhållning,
dricka kaffe och äta sitt eget medhavda
fikabröd.

Barnverksamheten upphörde efter påsk, men
gruppen Unga Vuxna fortsatte. De avslutade terminen med en pilgrimsvandring på Munkastigen,
se artikel på annat ställe i Bodarne-Magazinet.
Konfirmanderna träffades under en period på videolänk. En av aktiviteterna var att bygga upp en
kopia av Ramundeboda kyrka i dataprogrammet
Minecraft.

Hans Fredlund, Folkhälsomyndighetens
rådgivare, kommer att finnas med vid ett rådslag
som ordnats för förtroendevalda och personal i
slutet av augusti. Där kommer vi att diskutera
höstens och vinterns verksamheter i våra församlingar. Vad kan vi fortsätta med, och vad kan
vi ställa om? Eftersom Bodarne-Magazinet
skickats till tryck just den dagen, får vi återkomma med mer information senare.

Margareta Swenson
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Under sommaren har pastoratet på sin
facebook-sida anordnat en fototävling med olika
teman. Nu är en slutlig vinnare utsedd. På temat
”HOPP” delade vinnaren med sig av en vacker,
somrig bild med mycket hopp i!
Vinnaren heter Ankie Johanzon och bor i
Nyhammaren i Laxå och arbetar som sjuksköterska inom Laxå kommun. Bilden föreställer
Ankis dotter Elvira och är tagen 2018 vid
familjens smultronställe Skiramon, Västra
Laxsjön. Stort grattis till vinsten, pris är utdelat!

Ankie Johanzon

Ett 50-tal har under maj-juni gått vår tipspromenad i anslutning till några av våra
kyrkogårdar. Kul att gå en runda när man ändå besökte kyrkogården.
Tyvärr hade någon fråga blåst ned under blåsiga juli, men man kan ju alltid chansa
lite, det är ju bara på lek!
Nu har alla tipslappar rättats och en vinnare för vuxenfrågorna och en
för barnfrågorna har utsetts.

Bodarne-Magazinet säger grattis till
Helena Eriksson, vinnare av tipspromenaden för vuxna.
Julia Engman, vinnare av tipspromenaden för barn.

Inför Alla helgonahelgen
I dagsläget är det svårt att säga hur vi gör inför Alla helgonahelgen med vår
tradition att finnas på kyrkogårdarna och servera kaffe, korv eller mackor. Vi brukar
bemanna med personal och förtroendevalda, men i år ser ju allting annorlunda ut. Vi
ska diskutera saken och ber att få återkomma med mer information längre fram i höst.
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Kontaktuppgifter
Pastorsexpeditionen Laxå tis.13-15 och tors.10-12
0584-10020
Församlingsexpeditionen / Öppen dörr Finnerödja ons. 9-16
0584-10020
Kyrkogårdsförvaltningen Laxå
0584-10281
Kyrkoherde Jan Wallgren
0584-444630
Församlingspräst Simon Joelsson är tjänstledig. Vikarierande präster kommer att vara
Katarina Markusson 076-2611311 och Lars Markusson
070- 6525942
Diakoniassistent Camilla Kristofersson
0584-444633
Församlingspedagog Iréne Ulama
0584-444638
Församlingsassistent Hanna Hagström (även finskspråkig)
0584–444636
Kantor Per Nordin
070-3668821
Kantor Jan Kenneth Rönning
0584-444643
Kantor Kalle Hult
0584-444645
Ekonomi assistent Jennie Henningsson
0584-444649
Informatör/administratör Carina Rosengren
0584-444641
Husmor/ barnledare /vaktmästare Margareta Jinnestrand
0584-444644
Administratör Anna-Lena Olsson
0584-444648
Lokalvårdare /vaktmästare/ husmor F:dja Maria Bohlin
0584-444647
Kyrkogårdsassistent Sofia Liljeberg Tel. tid 10-12 mån-fre
0584-444646
Kyrkogårdsföreståndare Per Gustafsson
0584-444639
Kyrkvaktmästare Finnerödja Nicklas Karlsson
0584-444634
Kyrkvaktmästare Tived Kjerstin Johansson
0584-444635
Kyrkvaktmästare Skagershult Stefan Persson
0584-444637
Vaktmästare/församlingsassistent Tero Brandt
0584-444642
Ramundeboda församlingshem Casselgården
0584-10020
Finnerödja församlingshem
0584-20403
Skagershults församlingshem
0585-44436
Uthyrning av Ramundeboda och Skagershults församlingshem
0584-444641
Uthyrning av Finnerödja församlingshem
0584-444647
Uthyrning av Tiveds församlingshem
0584-444641
Kontaktpersoner för den finska verksamheten
Präst Jan Wallgren
Församlingsassistent Tero Brandt

0584-444630
0584-444642

Kyrkofullmäktiges ordförande Jan Holmgren
Kyrkorådets ordförande Arne Augustsson

070-6285960
070-3055537

Församlingsrådets ordförande i Ramundeboda, Barbro Widén
Församlingsrådets ordförande i Skagershult, Aina Karlsson-Andersson
Församlingsrådets ordförande i Finnerödja-Tived, Staffan Grenfält

070-6734521
070-3525357
073-6534011

Pastoratets hemsida www.svenskakyrkan.se/bodarne
Pastoratets e-post bodarne.pastorat@svenskakyrkan.se
Pastoratets swishnummer 123 - 281 09 43
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Mat - och baksidan
Först vill jag kommentera förra Bodarne-Magazinets recept på mandelkubbar! Måhända var det flera
som undrade hur man skulle kunna göra en rulle av den lösa degen.. Det undrade jag också när jag
bakade. Jag tillsatte nog 4-5 dl. vetemjöl utöver receptet, någonstans blev det fel, men goda blev dom!
Nu till lite andra recept! Ni måste testa den här mycket goda Sillgratängen. Kanske inte direkt högsäsong
för matjessill, men detta kan man säkert äta året runt. Skickar också med ett bra recept på äppelpaj, den
går fort att göra och innehåller inga krångliga ingredienser, väldigt god!

Evas sillgratäng 4 port
Ugn 250 grader
1 purjolök
1-2 msk margarin
6-8 medelstora kokta potatisar (funkar bra med färskpotatis)
2 burkar (á 200 gram) matjessillfiléer
2 dl vispgrädde
riven ost med lite smak
Rensa och skiva purjolöken fint. Fräs några minuter i matfett. Skär potatisen ganska tunt, ca 1/2 cm.
Bred ut potatisen i en smord ugnssäker form, lägg på de väl avrunna matjessillfiléerna, täck med purjolöken, häll på grädden och strö över riven ost. Grädda mitt i ugnen ca 15 minuter.

Snabba äppelpajen
Ugn 200 grader
4 skalade och tunt skivade äpplen
1 dl vetemjöl
1/2 dl havregryn
1/2 dl strösocker
1/2 dl fint riven mandelmassa
100 gr smör, kylskåpskallt
malen kanel efter behag
Sätt ugnen på 200 grader, smörj en pajform eller annan ugnsfast form. Blanda mjöl, havregryn, socker
och mandelmassa i en skål. Lägg äppelskivorna i formen och pudra över kanel efter smak. Strö så den
torra mjölkblandningen över äpplena. Hyvla smöret över alltihop med hjälp av en osthyvel.
Grädda mitt i ugnen tills pajen fått en fin knäckig yta. Servera gärna med vaniljglass eller vaniljsås.

Carina Rosengren
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