Påskkrysset
Från assistent till filmare
En hälsning från Ramundeboda, Skagershult
och Finnerödja-Tiveds församlingar
februari - maj 2021
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Avståendets tid – fastan.

Vad kan man avstå då?

Sedan den här tiden förra året har vi på olika sätt
fått avstå från att möta varandra på det sätt vi är
vana med. Det har varit ett ofrivilligt avstående.
För många är denna ofrivilliga isolering tung att
bära. Men precis som i den kristna fastetanken,
finns hopp om en påsk.

Ja, det är olika: Det behöver inte ha med mat att
göra. En kristen fasta kan lika gärna vara att avstå
från skärmar av olika slag, godis, alkohol, kött, eller
något annat. Eller att man ägnar tid till att ringa och
besöka människor man annars inte skulle ha ringt.
En kristen fasta handlar också om att man fördjupar
sitt andliga liv genom bibelläsning eller annan kristen
litteratur.

I vårt fall kanske ett litet stick i armen?
Fastan är ett erbjudande om något mycket gott.
Att avstå kan innebära en möjlighet att ta emot
något som man annars inte hade kunna få. Att få
nya perspektiv och fundera kring de djupare frågorna i livet. Vem är jag, vad vill jag använda resten av mitt liv till, och inte minst, frågan om vad
Gud vill göra i de dagar jag har kvar att vandra på
jorden.
I Kristen tradition har fastan handlat om att avstå
från viss mat, och äta begränsat. Ibland har den
också kombinerats med att man söker ensamheten i bön och eftertanke. Fastan har alltid handlat
om att frivilligt avstå från något för att vinna något annat. Att avstå på något sätt ger möjlighet
till eftertanke och bön, och att växa i tron.

Några datum under våren kommer vi att bjuda på
digitala träffar från Finnerödja och Tiveds
församlingar Den 25/2, 2/3, 25/3, 13/4 och
22/4. Programmet är inte helt spikat, men det
blir både sång och musik, något intressant föredrag och en och annan betraktelse.
Välkommen till vår Youtubesida, Facebooksida
och hemsida!

Fastan inleddes onsdag 17 februari i år
(askonsdagen). Den infaller lite olika för varje år.
Det är när påskdagen infaller som styr när fastan
inleds. Och påskdagen firas den första söndagen
efter den första fullmånen efter vårdagjämningen
(4 april). Fastan är slut på påsknatten och det firas
traditionellt med festmat och godsaker.
Tänker du fasta? I så fall, vad vill du avstå?
Efter avståendets tid, kommer påskens budskap!
Påskens budskap är att det är hål i döden. Långfredagens budskap om att en lider för alla, och att
Guds son burit konsekvenserna av vad vi alla har
brutit. Jesus uppstår ur döden, och inbjuder oss att
bli delaktiga i samma hopp. Livet är starkare än döden. Även om våra liv emellanåt är svåra, så är Gud
med oss på vår färd genom livet – till det eviga livet. En ny himmel och en ny jord väntar i framtiden.
Kristus är uppstånden!

”Likt vårdagssol i morgonglöd
gick Jesus fram ur natt och
död till liv förutan like.
Därför, så länge världen står
det efter vinter kommer vår
också i andens rike.”
(Sv.ps. 198)

Janne Wallgren, kyrkoherde
Våren på våra kyrkogårdar

Omslagsbild: Från Ikon, Svenska kyrkans bildbank

Innan det är dags för årets vårplantering är vi tacksamma om de som har olika utsmyckningar vid sina
gravar plockar bort dessa, senast den 15 april. Det
som eventuellt finns kvar efter det datumet kommer
att plockas bort. Under våren kommer ett
informationsbrev att skickas ut till de som berörs
av stensäkring av gravstenar.

Nästa Bodarne-Magazin delas ut den 19 maj 2021

Med vänlig hälsning Kyrkogårdsförvaltningen

Redaktionsgruppen för Bodarne-Magazinet:
Kyrkoherde Jan Wallgren, ansvarig utgivare,
Margareta Swenson och Carina Rosengren.
Iréne Ulama, (Simon Joelsson är tjänstledig)
Bladet trycks av: Linderoths tryckeri, Vingåker
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Från vårt Fotoalbum
Av förklarliga skäl har det inte blivit så mycket nya foton under den här perioden, men några kan vi i alla fall
presentera. Bodarnekören hann öva ett par gånger på coronasäkert sätt, vi har döpt ca 30 barn under 2020,
Unga vuxna framförde ett drama på Mikaelidagen, ”konfirmandragg” vid Centralskolan, Corona säker vigsel på
kyrktrappen och digital inspelning av gudstjänst på 1:a advent i Tiveds kyrka. Ny askgravplatsen på Centrumkyrkogården i Laxå
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Skicka lösningen till
Bodarne pastorat, Kyrkogatan 6 695 30 LAXÅ
Märk kuvertet med ”Påskkrysset” Skriv ditt namn, adress och tel.nr. Vi behöver lösningen senast 15/4.
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När adventstiden närmade sig, fick Tero en vecka på sig
att planera en adventskalender att läggas dag för dag på
youtube-kanalen. Han trodde att tiden skulle bli alltför
knapp att hinna med att göra ett inslag per dag, men
arbetslaget hjälpte honom att fylla på med idéer. Det
blev en rolig och hektisk tid med mycket redigering på
kvällarna.
Tero spelade också en mycket viktig roll under den ekumeniska böneveckan i januari. Laxå Kristna Samarbetsråd
ordnar varje år en vecka, där man samlas om vardagskvällarna i varandras kyrkor och kapell och avslutar det
hela med en stor samling i Ramundeboda kyrka på söndagen. I år fick träffarna bli digitala. Under livesändningarna fick Tero möjlighet att besöka de olika
gudstjänstlokalerna på ett sätt som han aldrig gjort förut
och blev imponerad av vad han såg. Av statistiken att
döma har youtube-inspelningarna varit mycket populära
och många fler än de som brukar komma till kyrkan har
kunnat följa med hemifrån. - Det är en välsignelse att
kunna få ”gå” i kyrkan fast man måste hålla sig hemma,
säger en annars mycket trogen gudstjänstbesökare. Det känns också gott att få titta in i sin ”gamla” kyrka,
fast man flyttat från orten, säger en annan.
Än är inte pandemin över, så Tero fortsätter med inspelningarna ett bra tag till. - Det är roligt och omväxlande,
men visst saknar jag att få träffa alla människor. Det är
något jag verkligen ser fram emot att få göra, när Coronapandemin tillåter oss att få ses ”på riktigt” igen.
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För de flesta av oss har Coronapandemin inneburit en
stor förändring i sättet att leva och arbeta. För Tero
Brandt, församlingsassistent i Ramundeboda församling,
blev förändringen märkbar, när viruset bredde ut sig under våren 2020. Från att ha varit fysiskt aktiv med ansvar för många grupper; barn-, ungdoms-, unga vuxna
och finska grupper, blev Teros roll en helt annan. Den
ena gruppen efter den andra var tvungen att ställas in
på grund av risk för smittspridning. Teros roll blev mer
och mer digital. Efter påsk firades endast en gudstjänst
per söndag i pastoratet och dessa gudstjänster spelades
in och lades ut på Bodarne pastorats youtube-kanal.
Tero ingick i gruppen som spelade in och redigerade
klippen. Youtube-kanalen fylldes med olika inslag. Camilla Kristofersson höll korta betraktelser och gjorde
videoguidningar av våra kyrkor. Tero gjorde inslag från
sommarkyrkan och fortsatte att spela in gudstjänsterna i
de olika kyrkorna under hösten.

Elsa-Maj Björk
Det jag längtar mest
efter är naturligtvis att
få träffa barn och barnbarn. Men jag längtar
också efter att få träffa
mina vänner, att kunna
ta en lunch eller kaffe
tillsammans igen, att
kunna gå till kyrkan, med andra ord, att få
börja leva igen.

Lennart Åkesson
Jag saknar verkligen
seniordanserna på
Bergfästet och seniorbowlingen på bowlinghallen. Det går ingen
nöd på oss, vi har det
bra, men det blir långsamt, när alla de vanliga aktiviteterna är inställda.

Jonny Danielsson
Jag längtar efter att
kunna träffa barn och
barnbarn som vanligt
igen. Jag saknar också
våra resor, både
utomlands och
inrikes.

Barbro Widén
Att kunna få jobba utan
visir och munskydd.
Och att kunna få
umgås med nära och
kära på fritiden.

Text Margareta Swenson

gudstjänst/mässa med max 8 pers.+ tjänstgörande
personal, som vi vet nu när bladet trycks. Anmäl om
du vill komma senast fredag fm. samma vecka till
tel. 0584-10020. Vi fortsätter att sända digitalt
på Youtube, Facebook och vår hemsida.
21/2 10.00 Mässa i Ram. kyrka, Jan Wallgren.
28/2 11.00 Gudstjänst i F:dja kyrka, Katarina
Markusson.
15.00 Mässa i Skag. kyrka, Lars Markusson.
7/3 10.00 Mässa i Ram. kyrka, Jan Wallgren.
14/3 11.00 Mässa i F:dja kyrka, Lars Markusson.
15.00 Gudstjänst i Skag. kyrka, Lars Markusson.
19/3 Sinnesrogudstjänst i Ram. kyrka.
21/3 16.00 Mässa i Tiveds kyrka, Jan Wallgren.
28/3 11.00 Gudstjänst i F:dja kyrka, Katarina
Markusson.
15.00 Gudstjänst i Skag. kyrka, Lars Markusson
Skärtorsdagen 1/4 18.00 Ekumenisk gudstjänst i
Tallstigskyrkan, F:dja, Lars Markusson.
18.00 Getsemanegudstjänst i Skag. kyrka tills.
med Bergskyrkan, Jan Wallgren.
Långfredagen 2/4 15.00 Långfredagsgudstjänst
i Skag. kyrka, Jan Wallgren.
Påskafton 3/4 23.00 Påsknattsmässa i Tiveds kyrka, Jan Wallgren.
22.00 samling vid Gunnarsplatsen
Tiveds handel, för fika och gemensamt fackeltåg till kyrkan.
Påskdagen 4/4 10.00 Påskdagsmässa i Ram. kyrka,
Jan Wallgren, Katarina Markusson och Lars
Markusson.
Annandag påsk 5/4 18.00 Musikgudstjänst i F:dja
kyrka, Camilla Kristofersson.
11/4 10.00 Mässa i Ram. kyrka, Jan Wallgren.
11.30 Finsk gudstjänst i Ram. kyrka, Jan Wallgren.
16.00 Lekmannaledd gudstjänst i Tiveds kyrka.
16/4 19.00 Sinnesrogudstjänst i Ram. kyrka.
18/4 11.00 Mässa i F:dja kyrka, Katarina
Markusson.
15.00 Gudstjänst i Skag. kyrka, Lars Markusson.
25/4 10.00 Mässa i Ram. kyrka, Jan Wallgren.
16.00 Mässa i Tiveds kyrka, Jan Wallgren.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Så här tänker vi om våra gudstjänster
under våren. Vi kommer att kunna fira

6

2/5 11.00 Mässa i F:dja kyrka, Lars Markusson.
15.00 Gudstjänst i Skag. kyrka, Lars Markusson .
9/5 10.00 Mässa i Ram. kyrka, Jan Wallgren.
16.00 Gudstjänst i Tiveds kyrka, Jan Wallgren.
Kristi himmelsfärds dag 13/5 07.00 Gökotta vid
Borasjön, klosterpalatsen, Jan Wallgren.
16/5 11.00 Mässa i F:dja kyrka, Katarina
Markusson.
15.00 Gudstjänst i Skagersh. Kyrka, Lars Markusson.

Vårt gudstjänstprogram kan komma att ändras
beroende på hur pandemin utvecklas. På vår
hemsida kan man alltid hitta det aktuella gudstjänstprogrammet.

.
Årets fasteaktion ska bidra till att lindra
konsekvenserna av coronapandemin. När samhällen slagits sönder både socialt och ekonomiskt
fortsätter Act Svenska kyrkan tillsammans med
sina partner att arbeta långsiktigt och rättighetsbaserat. De samhällen vi vill vara en del av att
bygga upp ska vara mer hållbara, demokratiska,
inkluderande och bättre rustade än tidigare.
Coronapandemin tvingar miljoner människor till
ett liv i extrem fattigdom och hunger. Stöd Act
Svenska kyrkans arbete
för fred, jämställdhet och
rättvisa. Swisha din gåva
till 900 1223.
Tillsammans kan vi göra
skillnad.
Låt oss göra det!
Vi tackar ICA Carlssons livs i Finnerödja och
Tiveds handel för att vi fick ha Act´s insamlingsbössor i butikerna under julinsamlingen.
Insamlingsresultatet för hela riket
blev ca 32 miljoner kr. Fantastiskt!

Kontaktuppgifter
Pastorsexpeditionen Laxå mån, ons, tor, fre 10-12, tis 13-15
0584-10020
Församlingsexpeditionen / Öppen dörr Finnerödja ons. 9-16
0584-10020
Kyrkogårdsförvaltningen Laxå ons, tor, fre 10-12, tis 13-15
0584-10020
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
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
Så var det dags att dela med sig av lite recept igen. Jag hittade detta recept på polarkakor och jag kan
varmt rekommendera er att testa det! Ett annat bra recept jag skickar med är på en värmande och god
soppa. Soppa är bra mat tycker jag, det som inte går åt funkar fint att frysa in, bra att hitta i frysen när
man vill ha något som går snabbt. Lycka till i köket!

50 g jäst
5 dl mjölk, fingervarm
75 g smör, rumsvarmt
¾ dl ljus sirap
1 ½ tsk salt
6 dl rågsikt
6 –7 dl vetemjöl

1. Smula ner jästen i en bunke och lös upp den
med mjölken. Tillsätt smör, sirap, salt, rågsikt och
vetemjöl lite i taget. Knåda ihop allt till en smidig
deg. Låt degen jäsa under bakduk i 50–60 min.
2. Kavla ut degen på ett mjölat bakbord, ca 1 cm
tjock. Kavla sista varvet med en kruskavel eller
nagga tätt med en gaffel.
3. Stansa ut rundlar, ca 13–14 cm i diameter.
4. Lägg rundlarna på en plåt med bakplåtspapper.
Låt dem jäsa under bakduk i ca 30 min. Sätt ugnen på 250 grader.
5. Grädda bröden mitt i ugnen i 6–9 min. Låt
dem svalna på ett galler under bakduk

....................................................................................................................................................................................................................................................

Hembakta polarkakor 14–16 st.
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Kyckling- och majssoppa 4 port.

Ca 4 msk olja att steka i
2 gula lökar
2 burkar majskorn á 300 g
2 vitlöksklyftor
2 krm cayennepeppar
2 -3 tsk finhackad chilifrukt
2 tsk socker
4 msk konc. kycklingfond
10 dl vatten
5 dl grädde
4 kycklingfiléer, salt och svartpeppar
tortillachips ev. färsk koriander eller gräslök
1. Finhacka lök, vitlök, chili och fräs tillsammans
med cayennepeppar i en gryta.
2. Rör ned majskornen, socker och häll på kycklingfond, vatten och grädde. Låt soppan småkoka
i ca 10 minuter.
3. Mixa soppan slät, smaka av med salt och
svartpeppar.
4. Krydda kycklingen med salt och peppar. Stek
dem klara i en het stekpanna.
5. Häll soppan i djupa tallrikar, skiva kycklingen
och lägg i soppan. Grovkrossa tortillachips och
strö över, garnera gärna med koriander eller
gräslök. Smaklig måltid!

Carina Rosengren

