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Vi tar emot beröm…
Finansminister Magdalena Andersson presenterade årets vårbudget inför en samlad
mediakår. Hela 45 miljarder satsas för att landet ska klara av konsekvenserna av pandemin.
Då mitt i redogörelsen gör hon ett uppehåll
med alla åtgärder i sifferform. Hon nämner
Tiveds kyrkby som exempel på ljusglimtar och
personliga initiativ. Hon säger att där satsas
på utveckling av handel och turism. Här finns
en tro på bättre tider för alla. Det är inte miljarder som räknas utan inställning hos var och
en. Tänka sig att vi nämns på regeringsnivå.
Kul och inspirerande med församlingsbor som
får uppskattning av finansministern!

Finnerödja kyrka ligger fint placerad på höjden med

Vår bygd är rik på upptäcktsmöjligheter, där
våra fyra fungerande kyrkor är sammanhållande mellan historia, nutid och framtid.
Hoppas att Du får uppleva öppna kyrkdörrar
om du vill besöka våra kyrkor i sommar.
Här får du en smakbit på vad våra kyrkor
bjuder på.

Beröm av finansministern och orden ”lev väl” från
storklockan i Finnerödja kyrka hjälper oss att lära
känna hela vår bygd och ingjuta övertygelsen att livet
finns i det vanliga. Här finns växtnäring för alla våra
sinnen.

trafiken från E20 i blickfånget som påminner om Finnerödja som en gammal mötesplats för Götaland och
Svealand. Den stora kyrkklockan har en lång inskription som avslutas med orden ”lev väl”.

Ramundeboda kyrka från 1680-talet är en genuin
träkyrka med takmålningar som bara ger häpnad.
Dopängeln finns där och framkallar gärna ett leende
och minnen.
Ferdinand Boberg var en av vårt lands främsta arkitekter och har givit Skagershults kyrka dess utseende. Kalkstenskyrkan tronar mäktigt i Hasselfors
och liksom lyfter hela samhället.

Glad sommar!

Lars Markusson
prästvikarie i Bodarna pastorat

Tiveds kyrka är vackert belägen vid sjön Unden. Kyrkan är byggd av gråsten och korfönstret ger skönhet och eftertanke.

Kallas till sammanträde tisdagen den 25/5 kl.18.30 i Casselgården.
Ärenden enligt utsänd kallelse och anslag på pastoratets anslagstavlor.
Åhörare är välkomna!

Laxå den 5 maj 2021 Jan Holmgren ordförande
Redaktionsgruppen för Bodarne-Magazinet:
Kyrkoherde Jan Wallgren, ansvarig utgivare, Margareta Swenson, Carina Rosengren, Iréne Ulama,
(Simon Joelsson är tjänstledig till 31 maj)
Bladet trycks av: Linderoths tryckeri, Vingåker
Omslagsbild: Klockstapeln vid Sockenstugan, foto: Margareta Swenson
Vi samarbetar med
Nästa Bodarne-Magazin delas ut den 15 september 2021
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Från vårt fotoalbum
En ny trevlig bekantskap för oss, Kyrkråttan Bodil. Påsklunchen i Finnerödja avslutades med goda Pavlovabakelser.
Konfirmanderna har varit och spelat bowling. En av tipspromenadvinnarna i Laxå var Bertil Carlsson. Övriga vinnare
är Otto Jinnestrand, Jack Lamprecht och Margareta Järlström, bra jobbat och grattis! Vinnarna har fått ett fyllt
påskägg. I mitten av april kom leveranser av blommor till vårplanteringen på våra skötselgravar, bild från plantering
på Finnerödja kyrkogård. Janne spexar lite vid inspelning av gudstjänst, man måste få skoja lite också!
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Du behövs och Svenska kyrkans arbete behövs här i vår kommun.
Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka med uppdrag att förmedla evangelium i ord och handling.
Kyrkan har rum för alla, för sökande och tvivlande likaväl som för de redan övertygade.
Vi förvaltar tillsammans ett andligt och kulturellt arv i våra trakter som är äldre än 1000 år.
Här har människor firat gudstjänst, döpts, vigts och begravts ända sedan vikingatiden.
Här har människor fått hjälp, tröst och stöd.
Därför är du som ännu inte är medlem, eller som kanske tidigare varit det, välkommen att bli medlem
och en del av Svenska kyrkan.
I vårt pastorat i Laxå kommun blir man medlem i den församling där man bor. Våra församlingar heter
Ramundeboda (Laxå med omnejd), Finnerödja-Tived (med omnejd) samt Skagershult (Hasselfors med
omnejd). Dessa tre församlingar bildar tillsammans Bodarne pastorat.
För att bli medlem hos oss ska du vara folkbokförd i Laxå kommun och vara döpt. När du anmäler dig som
medlem så kommer du att få frågan om du är döpt. Är du inte det så finns också
möjlighet att tillhöra Svenska kyrkan i avvaktan på dop. Vill du döpas erbjuds du
undervisning som är anpassad just för dig och dina förkunskaper.
Som medlem i kyrkan har man möjlighet att vara med och påverka hur
kyrkan ska arbeta här i vår kommun men också på riksnivå.
(Läs om Kyrkovalet på sidorna 8-9)
Du kan (om du vill) väljas till ideella uppdrag och förtroendeuppdrag.
Vill du veta mera?
Ring Carina (informatör) eller Janne (präst)
Du hittar våra kontaktuppgifter på sida 11

Jan Wallgren kyrkoherde

Den gamla kyrkan i Skagershult
har bytt ägare!
Det är inte ofta som en kyrka läggs ut till försäljning. Men sommaren 2019 beslutade Bodarne
pastorat att Skagershults gamla kyrka skulle
säljas. Kyrkorådets ordförande Arne Augustsson
berättar att pastoratet har alltför många fastigheter att sköta, vilket tär på pastoratets ekonomi.
I dag är det Stiftelsen Skagershults gamla kyrka
som tagit över ägandet och skötseln av den
faluröda lilla träkyrkan. I stiftelsens styrelse ingår
bl.a. tre medlemmar av familjen von Schéele. Alla i
stiftelsen är måna om att vårda kyrkans kulturella
och historiska värden. Skagershults gamla kyrka
stod färdig 1651 på initiativ av Melker Falkenberg på Bålby Herrgård. Han hade anhållit hos
drottning Kristina att få bilda en egen församling
och fått ja. Väggarna är timrade och taket och
fasaden är klädda med spån. Interiören är bevarad
i gott skick. Kyrkan är förklarad som byggminne.

Stiftelsen kommer att samarbeta med pastoratet.
Sommargudstjänsterna och den stämningsfulla
julbönen är traditioner som inte ska brytas.
En programkommitté är bildad där bl.a. kyrkoherde Jan Wallgren finns med. Tankar finns om
musikevenemang, föredrag m.m. Den gamla
kyrkan är i goda händer, den kommer även i
fortsättningen att få spela huvudrollen vid dop
och bröllop för kommande generationer.

Text och foto: Margareta Swenson
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Kjerstin från Tiveden med gröna
fingrar och ett hjärta av guld
Det här måste vara pastoratets vackraste arbetsplats, tänker jag när jag parkerar bilen vid Tiveds
kyrka. Jag ska träffa Kjerstin Johansson, vaktmästare för kyrkan och kyrkogården i den lilla byn
Sannerud. Just idag skiner solen över den vita kyrkan och nedanför de mjuka backarna glittrar sjön
Undens bläckblåa vatten. Annat är det kanske när
höststormarna rycker i de gamla träden eller när
snön yr in över stenmuren.
Kjerstin bjuder in mig till det vita lilla huset i kanten
av kyrkogården. Där, i lunchrummet, berättar hon
att hon för många år sedan fick strida en del för
att få till ett omklädningsrum och ett pentry. Hon
fick hjälp från ovan. Biskopen i Skara var nämligen
på biskopsvisitation. När Kjerstin tog honom i ärmen och visade honom garderoben hon fick äta
lunch i, såg han till att det blev en ändring.
I sommar fyller Kjerstin 65 år och nu tycker hon
att det är dags att pensionera sig. Det har snart
gått 37 år sedan hon började vikariera som kyrkvaktmästare i Tived. Hon ryckte in som timanställd
eftersom att den dåvarande vaktmästaren Gustav
Hermansson var sjuk. Våren 1986 välkomnades
hon och kollegan Mona-Lisa Olsson till en delad
tjänst som kyrkvaktmästare.

Kjerstin tycker också om att sköta om kyrkan och
tjänstgöra vid förrättningar; gudstjänster, dop,
vigslar och begravningar. Fast ibland är det lite
svårt med den moderna tekniken. Rätt var det är
vill något brudfölje dansa in till musik från
Youtube, och det är inte säkert att det fungerar
som det ska. Då är det bra att ha kantorn som
reserv.

- Är det ett tungt jobb, undrar jag. - Nej, det tycker jag inte, säger Kjerstin. I början fick vi gräva gravarna för hand och köra bort jorden med skottkärra, men idag kommer pastoratets kyrkogårdsgäng med moderna maskiner och gör jobbet. Sedan har vi bra verktyg för att hålla iordning på
gräsmattor och häckar. Jag jobbar mycket tillsammans med Nicklas Karlsson i Finnerödja. Vi hjälps åt
med bland annat planteringar på våra respektive
kyrkogårdar.

Kjerstin är en genuin Tivedsbo som känner de
flesta i bygden. Hon kände också många av dem
som ligger i gravarna på sluttningen ner mot sjön.
Hon tycker att det är viktigt att de har en fridfull
och vacker plats att vila på och att vi efterlevande har ett ställe att gå till för att minnas och
hedra dem.

En sak som också har blivit lättare för Kjerstin är
att administrationen av gravregistret har flyttats
över till kyrkogårdsförvaltningen. Tidigare skrev
hon in för hand i gravboken och fakturerade gravskötseln till de som stod för gravrätten.

- Vad ska du göra nu när du går i pension, frågar
jag. - Oj, det finns mycket att göra. Jag har kommit efter med både huset och trädgården. Sen
kommer jag ju att finnas till mera för min familj.
Men jag kommer att sakna mina arbetskamrater,
det är ett som är säkert.

Det bästa med jobbet är arbetskamraterna och
det fria arbetssättet. Att arbeta med blommor,
tycker hon mycket om, både att plantera på kyrkogården och att smycka kyrkan med. Ibland tar
hon med sig blommor och blommande kvistar
hemifrån trädgården. Just den här dagen står det
en blommande forsythiakvist på predikstolen.

Bodarne-Magazinet önskar Kjerstin lycka till med
det nya livet som pensionär!

Text och foto: Margareta Swenson
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Våra gudstjänster maj-september

18.00 Eventuellt Midsommarkonsert i Tiveds
kyrka, beror på Corona läget. Se annonseringar
under juni månad.

När bladet trycks gäller fortfarande Folkhälsomyndighetens restriktioner .Skulle saker och ting ändras
meddelar vi det via affischer, på vår hemsida och på
vår Facebooksida.

Söndag 27 juni
18.00 Gudstjänst i Finnerödja kyrka, Katarina
Markusson, kaffe efter gudstjänsten.

Maj

Juli

Kristi himmelsfärds dag 13 maj
07.00 Gökotta vid Sockenstugan, Borasjön, Jan
Wallgren. Ta med kaffekorg och något att sitta på.

Söndag 4 juli
10.00 Mässa i Ramundeboda kyrka, Jan Wallgren.
10.00 Gudstjänst och mossvandring, start vid
Skagershults gamla kyrka, Camilla
Kristofersson. Ta med matsäck och
stövlar för vandringen. Buss åter.

Söndag 16 maj
11.00 Mässa i Finnerödja kyrka, Katarina
Markusson, kaffe.
15.00 Gudstjänst i Skagershults kyrka, Katarina
Markusson.
17.00 Finskt morsdags firande i trädgården vid
Skagershults prästgård, Jan Wallgren.

Söndag 11 juli
16.00 Gudstjänst vid Vandrarnas kapell,
Tivedstorp, Jan Wallgren..
Söndag 18 juli
11.00 Mässa i Finnerödja kyrka, Simon Joelsson.

Pingstdagen 23 maj Riseberga klosterruin
12.00 Mässa (vid regn i Kräcklinge kyrka)
Celebrant och predikant: Biskop Johan Dalman
Medtag gärna matsäck och något att sitta på.
16.00 Söndagsgudstjänst i Tiveds kyrka, Lars
Markusson.

Söndag 25 juli
15.00 Gudstjänst i Skagershults gamla kyrka,
Simon Joelsson.

Augusti

Söndag 30 maj
11.00 Gudstjänst i Finnerödja kyrka, Katarina
Markusson.
15.00 Gudstjänst i Skagershults kyrka,
Katarina Markusson.

Söndag 1 augusti
16.00 Gudstjänst i Vandrarnas kapell, Tivedstorp,
Lars Markusson.
Söndag 8 augusti
11.00 Gemensam mässa vid Sockenstugan,
Borasjön, Lars Markusson. Avslutning på årets
Sommarkyrka, kaffe. Ta gärna med något att
sitta på.

Juni
Söndag 6 juni Nationaldagen
10.00 Gemensam ”Kyrksöndag” med mässa
i Ramundeboda kyrka, Simon Joelsson.

Söndag 15 augusti
15.00 Konfirmation med mässa i Ramundeboda
kyrka, Simon Joelsson, Jan Wallgren.

Söndag 13 juni
11.00 Mässa i Finnerödja kyrka, Jan Wallgren.
15.00 Gudstjänst i Skagershults kyrka, Jan
Wallgren.

Söndag 22 augusti
15:00 Gudstjänst i Porla kapell, Jan Wallgren.

Söndag 20 juni
10.00 Mässa i Ramundeboda kyrka, Simon
Joelsson.
16.00 Mässa i Tiveds kyrka, Simon Joelsson, kaffe
efter gudstjänsten.

Söndag 29 augusti
11:00 Mässa i Finnerödja kyrka, Simon Joelsson.
15:00 Gudstjänst i Skagershults kyrka, Simon
Joelsson.

September

Midsommardagen 26 juni
11.00 Gudstjänst i Skagershults gamla kyrka, Lars
Markusson.

Söndag 5 september
10:00 Mässa i Ramundeboda kyrka, Jan Wallgren.
16:00 Mässa i Tiveds kyrka, Jan Wallgren.
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Forts. våra gudstjänster
Söndag 12 september
11:00 Gudstjänst i Finnerödja kyrka, Simon
Joelsson.
15.00 Gudstjänst i Skagershults kyrka, Simon
Joelsson.

Sommarkyrkan

Söndag 19 september Kyrkoval!
10:00 Mässa i Ramundeboda kyrka, Jan
Wallgren. Kaffe och korvgrillning i Kyrkparken.
16:00 Mässa i Tiveds kyrka, Jan Wallgren.

Med reservation för eventuella ändringar.

Barn och ungdomsteamet
planerar just nu en del aktiviteter
för både små och stora under
sommaren. Bl.a.. ett läger i slutet av
augusti. Håll koll på vår hemsida,
i kommande Laxå Nytt
och på affischer !

Helgmålsringning vid Borasjön
Alla lördagar från och med
den 1 maj och fram till den
29 augusti ringer vi till
helgsmål kl.18.00 vid
Borasjön. Ringningen sköts
av ideella krafter. Det är en
mäktig upplevelse att höra
klockan tona ut över Borasjöns vatten. Det finns
gott om plats om man vill komma och vara med.
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Svenska kyrkan har 5,8 miljoner medlemmar, cirka 21 600 anställda och tusentals
och åter tusentals frivilligarbetare. Vart fjärde år hålls det val då drygt 19 400
förtroendeuppdrag ska fördelas. I kyrkovalet 2021 är det 5 miljoner personer som
har rösträtt. Det är medlemmar som är minst 16 år gamla på valdagen
den 19 september.
Direkta val sker till Bodarne pastorats kyrkofullmäktige, till Strängnäs stiftsfullmäktige och till
kyrkomötet på den nationella nivån. I Bodarne pastorat kan du lägga din röst på
”Samlingslistan i Bodarne pastorat”

Det lokala valet
I kyrkovalet väljer du de personer som ska få förtroendet att styra kyrkan de kommande fyra åren.
På den lokala nivån (i Bodarne pastorat) är det kyrkofullmäktige man väljer. Kyrkofullmäktige utser
sedan ett kyrkoråd, som är som pastoratets styrelse. Där sitter också kyrkoherden med, som leder
församlingarnas arbete. Kyrkofullmäktige fattar de beslut som påverkar medlemmarna mest. Det
handlar till exempel om vad församlingen ska arbeta mer med, om det är nya inriktningar och stora
satsningar som ska göras, eller om det är verksamheter som ska läggas ned eller slås ihop. Ska det
göras en stor satsning på barn? Ska församlingen anställa ytterligare en diakon för att utöka hembesöksverksamheten hos äldre och sjuka? Det är bl.a. sådana frågor som det beslutas om på lokal
nivå. Man beslutar också om budget och bokslut för pastoratet.

Kyrkovalet och Corona
Redan i september, ett år innan kyrkovalet, inledde
kyrkan arbetet med att säkra ett tryggt kyrkoval
med anledning av Corona pandemin. I samverkan
med Folkhälsomyndigheten och kontakter med
Myndigheten för kris och samhällsberedskap och
Valmyndigheten har vi följt utvecklingen noga. Vi
behöver säkerställa att kyrkovalet inte bidrar till en
ökad smittspridning i samhället. Samtidigt behöver vi se till att alla som vill, har möjlighet att rösta.
Vår utgångspunkt nu är att ta höjd för att smittspridningen kan se ut som den gör idag, även om
vi alla har förhoppningar om att vaccineringen ska
ha genomförts innan hösten och bidragit till en
lägre smittorisk. Det innebär att vi tar fram rutiner
och checklistor för alla som arrangerar kyrkovalet.

Valnämnden och valförrättarna i Bodarne pastorat
kommer att utbildas för att valet ska kunna genomföras på ett Corona säkert sätt. Tänk på att man
också kan förtidsrösta, bud eller brevrösta om man
vill undvika eventuell trängsel eller inte kan komma
på valdagen och rösta.
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Det grundläggande för oss i Bodarne pastorat är att:


Alla är välkomna in i kyrkan, oberoende om du är medlem eller ej.



Dörren är alltid öppen till Guds hus. Oavsett religion, så är du välkommen in för en stund av
frid och ro.



I alla tider av oro, sorg och rädsla, men även i tider av glädje, skratt och gemenskap, skall vi sprida
ett hoppfullt budskap



Skapa ett mångreligiöst samarbete med andra trossamfund, så man kan delta på lika villkor för
att värna de demokratiska grundpelarna.



Stötta om det behövs för de i utsatta lägen. Finnas till som vandrande medmänniska.
Gemenskap i olika möten för ung såväl som gammal. Bevara kulturarvet som finns i alla våra
kyrkor och byggnader.



Så verkar vi för Bodarne pastorat genom att fira gudstjänst, att bedriva undervisning, att utöva
diakoni och mission, detta är de fyra grundpelarna utgör grunden för Svenska Kyrkan i
Bodarne Pastorat.



Som medlem i Svenska Kyrkan är din röst viktig i kyrkovalet den 19 september 2021.
Gå och rösta!

Barbro Widén

Aina Andersson-Karlsson

Eva Hermansson

Kontaktperson Ramundeboda

Kontaktperson Skagershult

Kontaktperson Finnerödja-Tived
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Glass i stora lass!
Nu börjar vårvärmen kika fram allt mer ofta och det är dags att ta en titt på årets
glassnyheter!
Svenskarna är bland de som konsumerar mest glass i hela Europa – vi smaskar i oss hela
12 liter per person varje år. Bland våra favoritsmaker ses bland annat vanilj, choklad,
pekannöt och lakrits.
Och det märks en del bland årets nyheter. Även fast den gamla godingen ”Lakritspuck”
försvinner från GBs sortiment så kommer några nya, svarta alternativ.
Triumfglass kommer exempelvis med en som heter ”Farbror Arnes saltlakrits”. Den är en
vaniljglass med lakritssås, doppad i vit
choklad med salta lakritscrumbs.
3 Vänner kommer med en vegansk variant
där de varvat hallonsorbet och lakrits inuti
och täckt med ett lakritslager utanpå.
Annars är det idel bekanta smaker, i nya
former och kombinationer, som dyker upp.
Eller vad sägs om Ben & Jerrys första
pinnglass – vaniljglass med chokladbitar
och kakdeg, doppad i choklad? Eller
Marabous Apelsinkrokant i glassform från
GB? Eller en Snickers, fast som glass?
En strut med salted caramel-glass från Sia ser i alla fall jag fram emot att få prova…

Camilla Kristofersson diakoniassistent

Har du träffat på vår Kyrkråtta
Bodil, har du kanske något du vill
fråga henne om?
Bodil bor med sin familj i Ramundeboda kyrka.
Har du inte träffat henne kan du göra det på vår
Youtubesida, Bodarne pastorat eller på vår
Facebooksida, Bodarne pastorat. Nästan varje
vecka kommer ett litet avsnitt där Bodil hittar
på en massa saker. Bodil är en väldigt nyfiken
liten råtta, men det är genom att fråga som man
lär sig! Så skicka gärna en massa frågor till
Bodil, skicka till vår e-post:
bodarne.pastorat@svenskakyrkan.se
eller till vår postadress:
Bodarne pastorat, Kyrkogatan 6 695 30 LAXÅ,
märk kuvertet eller vykortet med ”Kyrkråttan”
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Kontaktuppgifter
Pastorsexpeditionen Laxå mån, ons, tor, fre 10-12, tis 13-15
Församlingsexpeditionen / Öppen dörr Finnerödja ons. 9-16
Kyrkogårdsförvaltningen Laxå ons, tor, fre 10-12, tis 13-15
Kyrkoherde Jan Wallgren
Församlingspräst Simon Joelsson är tjänstledig, åter i slutet av maj.
Vik. församl. präster Katarina och Lars Markusson tel. 070-2611311
Diakoniassistent Camilla Kristofersson
Församlingspedagog Iréne Ulama
Kantor Per Nordin
Kantor Jan Kenneth Rönning
Kantor Kalle Hult
Ekonomi assistent Jennie Henningsson
Informatör/administratör Carina Rosengren
Husmor/ barnledare /vaktmästare Margareta Jinnestrand
Administratör Anna-Lena Olsson
Lokalvårdare /vaktmästare/ husmor F:dja Maria Bohlin
Kyrkogårdsassistent Sofia Liljeberg
Kyrkogårdsföreståndare Per Gustafsson
Kyrkvaktmästare Finnerödja Nicklas Karlsson
Kyrkvaktmästare Tived Kjerstin Johansson t.o.m. 30/6
Kyrkvaktmästare Skagershult Stefan Persson
Vaktmästare/församlingsassistent Tero Brandt
Ramundeboda församlingshem Casselgården
Finnerödja församlingshem
Skagershults församlingshem
Uthyrning av Ramundeboda och Skagershults församlingshem
Uthyrning av Finnerödja församlingshem
Uthyrning av Tiveds församlingshem

0584-10020
0584-10020
0584-10020
0584-444630
0584-444632
070- 6525942
0584-444633
0584-444638
070-3668821
0584-444643
0584-444645
0584-444649
0584-444641
0584-444644
0584-444648
0584-444647
0584-444646
0584-444639
0584-444634
0584-444635
0584-444637
0584-444642
0584-10020
0584-20403
0585-44436
0584-444641
0584-444647
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
Nu närmar vi oss försommar och sommar, en härlig tid! Snart kan vi köpa svenska jordgubbar i
butikerna eller kanske ännu bättre, gå ut och plocka lite egenodlade. Jordgubbar är nog ett av de bär
som jag tycker bäst om. Äter dom gärna med lite socker och mjölk eller kanske med en klick god
vaniljglass. När jag var liten fanns jordgubbar att plocka hos min gammal mormor. Där fanns förstås
jordgubbssorten Sengana men de godaste var de små mycket söta ”gräsbären” som växte på land som
inte sköttes så noga med halm och sånt. Ja det var tider det! Här kommer nu ett recept på en mycket
god jordgubbspaj, testa den!

Jordgubbspaj
1 liter jordgubbar
Mördeg:
3 dl vetemjöl
3/4 dl strösocker
1 msk vaniljsocker
125 gr smör
1 ägg

Vaniljkräm:
3 dl mjölk 3%
1 dl grädde
3/4 dl strösocker
2 msk vaniljsocker
2 msk maizena
2 ägg
25 gr smör

Kör ingredienserna till pajen i en matberedare. Tryck ut degen i en pajform, nagga botten och ställ i kylskåp ca 30 min. Sätt ugnen på 200 grader. Koka upp mjölk och socker i en kastrull. Vispa ihop grädde,
vaniljsocker, ägg och maizena. Slå den kokande mjölken över äggblandningen under vispning. Häll tillbaks i kastrullen och låt precis koka upp under ständig omrörning. Rör ned smöret och sila såsen genom
en finmaskig sil och kyl i vattenbad. Grädda pajskalet 12-15 minuter till det får fin färg, låt kallna. Häll
den kalla vaniljsåsen i det kalla pajskalet, ställ gärna i kylskåp en stund. Dela jordgubbarna och lägg på
strax innan serveringen. Kanske lite jobb med vaniljsåsen, men det är värt mödan!

Kryddsmör och en krämig röra till grillat
Vår och sommar är ju också högsäsong för grillning, att göra eget kryddsmör och någon
god röra till det grillade blir både billigare och godare. Här delar jag med mig av några
recept.
Röra med sting

2 dl creme fraiché, 2 dl grekisk yoghurt, salt och peppar, ev. 1 msk hackad kapris,
3 tsk sambal oelek, 2 msk ketchup, 2 msk majonäs, 2 tsk citronjuice eller limejuice, hackad färsk timjan
och basilika. Blanda alla ingredienserna och låt röran stå i kyl ett par timmar innan servering.
Trepepparsmör
250 gr rumsvarmt smör,1-2 tsk grovstött rosépeppar,1-2 tsk grovt hackad grönpeppar och 1-2 tsk
grovmald svartpeppar, smaka av med lite salt.
Vispa
ihop alla ingredienser med elvisp. Forma till en lagom tjock rulle som rullas in i plastfolie. Låt ligga i
frysen tills det är dags att lägga smöret på en grillad köttbit.

Carina Rosengren
12

