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Julens budskap har inga avstånd.
I december får vi varje söndag i advent tända ett ljus och vänta på julens ankomst.
I år är det annorlunda. Vi uppmanas i advents- och jultider att fortsätta hålla avstånd. Men julens
budskap är tvärtom. Julen beskriver hur Gud kommer riktigt nära i form av ett barn som föds under
fattiga omständigheter.
Julen blir annorlunda i år för många. Kanske behöver en del avstå från att träffa vänner och släkt
under helgdagarna beroende på rådande omständigheter. En del av oss är vana med att fira jul med
avstånd till nära och kära. För en del kanske det har glesnat i släkt- och vänskapsleden.
Någon kyrka nära dig välkomnar dig att fira gudstjänst under julen (se programmet). Vi har förberett
våra kyrkor för trygga kyrkobesök under helgen där vi håller kärleksfulla avstånd.
Hur det än blir med kyrkobesök får vi var och en förbereda vår jul i år också på det sätt vi själva väljer.
Adventstiden är en väntans tid där ett nytt ljus tänds. Lucia förkunnar att ”Mörkret skall flykta snart
ur jordens dalar” och ”Dagen skall åter ny stiga ur rosig sky”. Hon sammanfattar julens budskap att
mörker ska vändas i ljus. Så får vi också när julen står för tröskel ta emot budskapet att Gud blivit riktigt nära. I det barn som Maria fött i stallet i Betlehem har hela världen fått ett stort hopp om
framtiden. Immanuel, Gud med oss, det är Jesusbarnets sanna namn. Gud är med oss. Gud är med dig
och mig särskilt denna jul.
”Ängeln sade till herdarna: ” Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje

för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är
Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn
som är lindat och ligger i en krubba.” Och plötsligt var där tillsammans
med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud:
Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt.”
Så tillönskas du en fridfull jul från din församling.
Ramundeboda församling
Finnerödja-Tiveds församling
och Skagershults församling

Jan Wallgren, kyrkoherde

Bodarne pastorats kyrkofullmäktige
Kallas till sammanträde tisdagen den 8 december 2020 kl.18.30 i Casselgården, Laxå.
Ärenden enligt anslag på pastoratets anslagstavlor och genom personlig kallelse.
Laxå den 12 november 2020 Jan Holmgren ordförande
Redaktionsgruppen för Bodarne-Magazinet:
Kyrkoherde Jan Wallgren, ansvarig utgivare, Iréne Ulama, Margareta
Swenson och Carina Rosengren. (Simon Joelsson är tjänstledig t.o.m.
maj 2021).
Bladet trycks av: Linderoths tryckeri, Vingåker
Omslagsbild: Från Ikon, Svenska kyrkans bildbank
Nästa Bodarne-Magazin kommer ut den 18 februari 2021
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Vi samarbetar med

Från vårt fotoalbum

Gruppen Unga vuxna grillar hamburgare vid pastoratets Rådslagskväll, Liv

Gustafsson och Marie Tjärnbro bjöd på sång och musik i Finnerödja kyrka. Den finska gruppen har varit i
Tiveden och fiskat, bild från pastoratets barnläger på Stenbodagården. Tivedspojkarna bjöd på läsarsånger i
Tiveds kyrka. Vacker bild från tidig morgon vid klockstapeln vid Borasjön.

Foton från pastoratets kamera och privat
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Mina boktips!

Till de vuxna vill jag rekommendera en av mina
absoluta favoritförfattare, Paulo Coelho. Paulo har
skrivit många fantastiska böcker, några lite tyngre
och några lite lättare. Alkemisten av Paulo hör till en
av de lättare, den handlar om den andalusiske
fåraherden Santiago och om hans resa från sitt hem
i Spanien ut på äventyr, den handlar om att hitta sin
egen väg i livet. Sätt dig i soffan en regnig höstdag
med en filt runt dig
och en kopp te eller
kaffe och förlora dig i
Santiagos äventyr.
Jag lovar dig att du
inte kommer att bli
besviken. Sen när du
nu har hittat denna
underbara författare
så är det bara att leta
vidare efter ytterligare böcker skrivna
av honom.

Här får ni några boktips från mig. Det är två för de
lite mindre barnen och två för vuxna. Att läsa tillsammans med sina barn är värdefullt. Man får en
mysig stund tillsammans och kanske får vi lära oss
lite nya saker både som vuxen och barn.
Jag vill verkligen rekommendera böckerna om
Super– Charlie av Camilla Läckberg. I den första
boken får vi veta hur
Charlie blir Super
Charlie, barnens egen
hjälte. Sen får vi följa
Super Charlie i än så
länge 10 böcker.
Böckerna tar med oss
på olika äventyr där
Charlie löser mysterier
och ger sig ut på
äventyr. Böckerna är
riktade till barn i
åldrarna 4-5 år och
innehåller hejdlös bilderbokshumor som roar både
liten och stor.

Och till sist, vill man ha en riktig kärlekshistoria, ska
man läsa Livet efter dig av Jojo Moyes, en kärlekshistoria som får dig att gråta, skratta och bli arg,
allt på en gång. Den handlar om Lou en kvinna som
inte har några ambitioner utanför den lilla stad som
Jag vill även rekommendera böckerna som kallas
hon bott i hela sitt liv och Will, en atletisk framSaga-sagor. Det är en bokserie där man som vuxen
gångsrik aktiemäklare med toppjobb i London och
och barn läser tillsammans, den vuxne läser
snygg flickvän. Tills en motorcykelolycka tar ifrån
huvuddelen av texten i gemener och barnet får läsa honom allting. Lou och Will träffas genom att Lou
enstaka och lättlästa meningar i VERSALER.
tar jobbet som den totalförlamade Wills sällskapsEn kombination av det bästa ur två världar.
dam bara för att hon
Berättelserna handlar om flickan Saga Louisa
inte kan hitta något
Larsson på Solrosvägen, i dem får vi följa små och annat arbete. Det blir
inte riktigt som hon
stora händelser i Sagas
tänkt…
vardag. Böckerna riktar
Läs den och skratta
sig till åldrarna 5-7 år
och gråt.
beroende på hur långt
barnet har kommit i sin
egen läsning.
Böckerna är skrivna av
Josefine Sundström.

Iréne Ulama församlingspedagog
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Långt till dess, men tiden går fort!
Du som är intresserad och engagerad i Svenska kyrkan kan ställa upp som kandidat i kyrkovalet.
Skulle du bli invald får du vara med och påverka vad kyrkan ska satsa på under kommande
mandatperiod.
Du som vill ställa upp som kandidat i kyrkovalet måste:


Vara medlem i Svenska kyrkan



Vara döpt i Svenska kyrkan eller annat kristet
samfund, eller tidigare ha varit förtroendevald
i Svenska kyrkan.



Fylla 18 år senast på valdagen



Vara kyrkobokförd i det område valet gäller

Vart fjärde år är det val i Svenska kyrkan. Förra kyrkovalet, 2017, ställde nästan 30 000 personer
upp som kandidater, 23 000 av dessa valdes till minst ett uppdrag.
Kyrkovalet är viktigt eftersom Svenska kyrkan är en demokratisk folkkyrka. Svenska kyrkan är
beroende av människors engagemang och i kyrkovalet har du och andra möjlighet att påverka.
Alla medlemmar som fyllt 16 år senast på valdagen får rösta. Vid senaste kyrkovalet 2017
röstade ca 1 miljon människor. Drygt 5 miljoner människor är röstberättigade till 2021 års val.
Tycker du det låter intressant, skulle du vilja kandidera? Hör av dig till oss i Bodarne pastorat.
Mera information om kyrkovalet kan du hitta här svenskakyrkan.se/kyrkoval.

Ekumenisk bönevecka i Bodarne pastorat 2021
Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation som genomförs i cirka
120 länder. I vårt pastorat infaller böneveckan under vecka 2 med start tisdag 12 januari.
Vi kommer att träffas i kommunens olika kyrkor. Årets tema: Bli kvar i min kärlek”
är hämtat från Joh. 15: 1-17.
Tisdag

12/1 kl.19.00

Program i Skagershults församlingshem.

Onsdag

13/1 kl.19.00

Program i Bergskyrkan.

Torsdag

14/1 kl.19.00

Program i Metodistkyrkan.

Fredag

15/1 kl.19.00

Tallstigskyrkan, Finnerödja, Benjamin Lundqvist, kyrkoherde i Viby.

Lördag

16/1 kl.15.00 Program i Bergskyrkan, Benjamin Lundqvist.
kl.19.00 Lovsångsgudstjänst i Bergskyrkan, Benjamin Lundqvist.

Söndag

17/1 kl.10.00

Ekumenisk mässa i Ramundeboda kyrka, Jan Wallgren, Benjamin
Lundqvist, kyrkkaffe i Casselgården.

Välkomna hälsar LKS!
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Våra gudstjänster

forts. December

November

24 december Julafton
11.00 Krubbgudstjänst i Skagershults kyrka, Jan
Wallgren, sång av Sandra Ahlenflod.
11.00 Julbön i Ramundeboda kyrka, Camilla
Kristofersson.
17.00 Julbön i Skagershults gamla kyrka, Jan
Wallgren, medv. av Nayana Gulstad och Claes Mård.
23.00 Midnattsmässa i Ramundeboda kyrka, Lars
Markusson, medv. av Nayana Gulstad och Claes Mård.
23.00 Midnattsmässa i Finnerödja kyrka, Simon
Joelsson, ev. körsång.
25 december Juldagen
07.00 Julotta i Tiveds kyrka, Jan Wallgren.
09.00 Finsk julgudstjänst i Ramundeboda kyrka, Jan
Wallgren.

Söndag 22 november
10.00 Mässa i Ramundeboda kyrka, Jan Wallgren.
16.00 Mässa i Tiveds kyrka, Jan Wallgren.
Fredag 27 november
19.00 Sinnesrogudstjänst i Ramundeboda kyrka,
sång av Malin Junggren.
Söndag 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, Bodarnekören, kaffe i kyrkan.
15.00 Adventsgudstjänst i Skagershults kyrka, Lars
och Katarina Markusson, musikmedverkan av Nayana
Gulstad och Claes Mård. PRO bjuder på adventskaffe
i kyrkan.
16.00 Adventsgudstjänst i Tiveds kyrka, Jan Wallgren,
sång av Lena Tivelind, kaffe i kyrkan.

26 december Annandag jul
18.00 Musikgudstjänst i Ramundeboda kyrka, Jan
Wallgren, medverkan av Kristina och Weine Bruus.
Söndag 27 december
11.00 Gudstjänst i Finnerödja kyrka, Katarina
Markusson, kaffe.

December
Söndag 6 december 2:a advent
10.00 Mässa i Ramundeboda kyrka, Jan Wallgren,
Barnens bibel delas ut till 6-åringar.
16.00 Lekmannaledd gudstjänst i Tiveds kyrka, kaffe.
18.00 ”De vackraste finska julsångerna” i
Casselgården, Jan Wallgren.

31 december Nyårsafton
16.00 Nyårsbön i Tiveds kyrka, Berit Jakobsson,
sång av Jan Kenneth Rönning.
23.15 Nyårsbön i Ramundeboda kyrka,
Jan Wallgren, sång av Jan Kenneth Rönning.

Söndag 13 december 3:e advent och Luciadagen
11.00 Luciagudstjänst i Finnerödja kyrka, Katarina
Markusson.
15.00 Gudstjänst i Skagershults kyrka, Katarina
Markusson.

Januari
1 januari Nyårsdagen
18.00 Musikgudstjänst i Skagershults kyrka, Lars
Markusson.

Torsdag 17 december
19.00 Andakt i Ramundeboda kyrka med Unga vuxna
i Bodarne pastorat.

Söndag 3 januari
10.00 Mässa i Ramundeboda kyrka, Katarina
Markusson.

Fredag 18 december
19.00 Sinnesrogudstjänst i Ramundeboda kyrka.

6 januari Trettondedag jul
16.00 Kyrksöndag med musikgudstjänst i Tiveds kyrka,
Camilla Kristofersson. Avslut på Act´s julinsamling,
kaffe.

Söndag 20 december 4:e advent
10.00 Kyrksöndag med gemensam mässa i
Ramundeboda kyrka, Jan Wallgren.

Söndag 10 januari
11.00 Mässa i Finnerödja kyrka, Lars Markusson.
15.00 Mässa i Skagershults kyrka, Lars Markusson.

Med anledning av pandemin vill vi reservera oss
för att vi kan få göra förändringar i vårt gutjänstprogram.

Bodarne pastorat önskar alla en fin advent och jultid
och ett Gott Nytt År!
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Forts. våra gudstjänster

Jourhavande präst

Januari

Ibland kan livet kännas tungt och svårt. Man
kanske skulle vilja prata med någon utomstående. Visste du att Svenska kyrkan kan
erbjuda Jourhavande präst som nås via tre
kanaler - telefoni, chatt och digitalt brev.

Söndag 17 januari
10.00 Ekumenisk mässa i Ramundeboda kyrka, Jan
Wallgren och Benjamin Lundqvist, kyrkkaffe.

Fredag 22 januari

Jourhavande präst på nätet är en viktig del av
Svenska kyrkans närvaro på webben. Sedan
chatten startade 1 september 2014 har antalet chattar ökat stadigt år efter år. Detta har
resulterat i att ytterligare satsningar har gjorts
för att möta den ökande efterfrågan. Bland
annat öppnades chatten en dag till och fler
präster rekryterades. Förra året var antalet
chattar 12 172, det kan jämföras med 2018
då det blev 10 948 samtal.

19.00 Sinnesrogudstjänst i Ramundeboda kyrka.

Söndag 24 januari
10.00 Mässa i Ramundeboda kyrka, Jan Wallgren.
16.00 Mässa i Tiveds kyrka, Jan Wallgren, kaffe.

Söndag 31 januari
11.00 Gudstjänst i Tallstigskyrkan, Jan Wallgren.
15.00 Gudstjänst i Skagershults kyrka, Lars Markusson,
utdelning av dopänglar till de som döpts under
2019.

När det gäller chatten, som är öppen alla
kvällar mellan klockan 20.00 och 24.00,
går man in på
www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast.

Februari
Söndag 7 februari
10.00 Mässa i Ramundeboda kyrka, utdelning av
dopfiskar till de som döpts under 2019, tårtfest i Casselgården.
16.00 Gudstjänst i Tiveds kyrka, utdelning av dopdroppar till de som döpts under 2019, fika med tårta.

Söndag 14 februari
11.00 Kyrksöndag med gemensam mässa i Finnerödja
kyrka, Lars och Katarina Markusson, kaffe och semla
i kyrkan.

När det gäller det digitala brevet går man in på
www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast och
skapar ett användarnamn och lösenord. Sedan
bekräftas lösenordet och man skriver sitt brev
och skickar det. För att läsa prästens svar loggar man in med samma användarnamn och lösenord. För varje nytt brev man skickar måste
ett nytt användarnamn och lösenord skapas.
Svar kan man sedan hämta inom 24 timmar
från det att brevet skickades och det finns kvar
i 15 dagar om man inte själv väljer att ta bort
det.
Kanalen telefoni nås via 112 öppet 17- 06.
Varje år kopplar SOS-alarm cirka 100 000
samtal till Jourhavande präst.

Askonsdagen 17 februari
18.00 Askonsdagsmässa i Ramundeboda kyrka, Jan
Wallgren.

Jourhavande präst är en del av Svenska
kyrkans själavårdserbjudande

Fredag 19 februari
19.00 Sinnesrogudstjänst i Ramundeboda kyrka.

Julaftonsfirande!
Varmt välkommen att fira jul i god
gemenskap i Finnerödja församlingshem på
julafton den 24 december kl.12-15.
Anmäl deltagande och ev. matallergier
senast den 18 december till
Berit Jakobsson tel. 070-5305746.
Avgift: 100 kr.
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Prästen har absolut tystnadsplikt och varken
brev eller chattar
sparas. Allt försvinner efter
avslut. Likaså kan
ingen lyssna på,
vad som sägs i
telefon.
Jourhavande präst
är gratis och
öppen för alla,
troende såväl
som icketroende,
medlem såväl som
ickemedlem.
Du kan naturligtvis alltid vända dig till någon av
våra präster eller till vår diakoniassistent.

Kyrkans fritidsgård i Finnerödja församlingshem
Visste du att vi har startat kyrkans fritidsgård i Finnerödja
församlingshem? Vi finns på plats på måndagar kl.17.00-19.00.
Hos oss kan du spela pingis, pyssla, spela spel, fika och spela Tv-spel.
Vill man bara komma och kika in en stund, så går det också jättebra.
Alla barn som går på mellanstadiet är välkomna.
Hoppas att vi ses hälsar

Hanna och Viktoria

Tack till dig som är medlem, det här går din kyrkoavgift till
Största delen av din kyrkoavgift går till arbetet i din lokala församling. Genom att betala
kyrkoavgiften är du bland annat med och stödjer detta:






Kyrkis där små barn och deras föräldrar kan mötas, barn och ungdomsgrupper, konfirmander
Gemenskapsträffar som t.ex. Soppluncher, Eftermiddagscaféer, Våffelcaféer och Musikcaféer
Arbete för människor i utsatta situationer
Ett rikt musikliv med körer och musiker
Underhållet av våra kyrkobyggnader

Du stödjer även en kyrka som






Vill förmedla hopp till den som drabbas av sorg och smärta
Vill vara med och uttrycka den glädje man känner över att ha fått barn eller funnit en partner
Tillsammans med andra goda krafter vill vara med och bygga ett så bra och tryggt samhälle
som möjligt
Besöker våra äldreboenden och bjuder på sång och musik, och ibland på tårta!
Som firar gudstjänst eller mässa varje söndag

Det här är begravningsavgiften
Det finns kostnadsfria gravplatser till alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett trostillhörighet. Dessa
gravplatser finansieras genom en begravningsavgift som alla folkbokförda i Sverige betalar via skatten.
Begravningsavgiften finansierar krematorier, begravningskapell och begravningsplatser. Den går också
till lön för personal inom kyrkogårds-förvaltningen. Enkelt uttryckt används begravningsavgiften för att
se till att alla människor, oavsett tro och samfundstillhörighet, får en värdig behandling när de avlidit.
Begravningsverksamheten är ett samhällsuppdrag som staten har gett Svenska kyrkans församlingar
över hela landet, med undantag för Stockholms och Tranås kommuner. Där har begravningsverksamheten varit kommunal sedan 1800-talet.
Begravningsavgiften täcker alltså inte en begravningsgudstjänst i Svenska kyrkan. Det gör däremot
den kyrkoavgift du som medlem betalar.
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Suomenkielistä toimintaa Ramundebodan seurakunnassa.
Kauneimmat joululaulut järjestetään Ramundebodan kirkossa su 6.12. klo 18.00.
Kirkosta siirrytään Casselgårdenille perinteiseen kahvitilaisuuteen, jonka osana
arpajaiset lähetyksen hyväksi.
Voit halutessasi tuoda arpajaisiin 50kr:n arvoisen paketoidun palkinnon.

Joulukirkko
Ramundebodan kirkossa joulupäivänä klo 09.00

Toivomme kaikki suomalaisille hyvää joulua!
Tero, Janne ja Hanna

Eftermiddagscaféer
i Casselgården våren 2021
Vi hoppas kunna genomföra eftermiddagscaféer i Casselgården den sista
måndagen i januari-april. Just nu vet vi ju inte
hur våren kommer att se ut, så håll utkik i Laxå
Nytt, i nästa Bodarne-Magazin och på vår
hemsida, där kommer vi att annonsera.
Det vi vet är att Tore Kjäll, Weine Bruus och
Kalle Hult är preliminärt inbokade för våren.
Diakonigruppen

Kyrkogårdsförvaltningen informerar
Stensäkring pågår på några av våra kyrkogårdar i pastoratet.
Detta är ett återkommande arbete som enligt lag ska göras vart
5:e år. Vi har anlitat en firma som utför provdragningen.
Om din gravsten är säkrad tillfälligt med påle och band så
kommer du inom kort att få ett informationsbrev från oss.
Det kommer vara möjligt att säkra stenen själv, eller så anlitar
man en firma som utför jobbet.
Du behöver inte göra något innan du fått informationen från oss.
Med vänliga hälsningar från
Kyrkogårdsförvaltningen
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Ingen Födelsedagsfest det här året!
I slutet av november brukar vi ha födelsedagsfest för
alla som fyllt 80, 85, 90, 95 och uppåt. Det här året är
ju som alla vet ett speciellt år, vi har därför bestämt oss
för att skjuta på festligheterna till nästa år. Då hoppas vi
verkligen att vi ska kunna träffas och fira ordentligt.
Så håll i, håll ut, och håll avstånd.
Nu ser vi fram emot den fina advents och jultiden.
Välkommen till våra kyrkor för att fira gudstjänst. Vi har ordnat så
att man kan sitta på lagom avstånd till varandra i våra
kyrkbänkar. Är det så att någon önskar skjuts till någon av våra
gudstjänster går det bra att ringa 0584-10020 några dagar
innan gudstjänsten så försöker vi lösa det.

ACT Svenska kyrkans Julinsamling 2020 – 2021
Bryt en skadlig tradition!
Fler än 10 000 flickor könsstympas varje dag.
Fler än 30 000 flickor gifts bort varje dag – en del inte äldre än 10 år.
En av tre flickor utsätts för våld under sitt liv – bara för att hon är flicka.
Den pågående Corona krisen innebär att ännu fler
människor i världen behöver vårt stöd. Flickor och kvinnor är extra utsatta. Arbetslöshet och social distansering leder till ökat våld i hemmen och fler unga flickor
riskerar giftas bort och bli gravida.
Tillsammans med våra samarbetspartner världen över
kämpar vi för varje flickas rätt till god hälsa, värdighet
och makt över sitt eget liv.
Var med i Julinsamlingen 2020 och hjälp Act Svenska
Kyrkan att bryta skadliga traditioner, så som tvångs
äktenskap, könsstympning och andra övergrepp mot
flickor.
Insamlingen pågår mellan 1:a advent 2020 till och med Trettonhelgen 2021.
Lägg en slant i kollekten i någon av våra kyrkor, köp ljus som stöpts av Diakonigruppen
eller skänk din julgåva till:
Swishnummer 900 1223
Bankgiro 900-1223
Plusgiro 90 01 22-3
Tillsammans kan vi sprida ljus och värme. Med ditt stöd har vi möjlighet att göra skillnad och kämpa
mot fattigdom, förtryck och orättvisor.
Tack för att du bidrar till alla flickors rätt till ett värdigt liv!

Act Svenska kyrkan i Bodarne pastorat
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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 bak—sidan
Nu närmar vi oss jultiden och snart är det dags att börja förbereda julhelgens fix av julgodis.
Julkolan är ett vanligt pyssel tillsammans med knäcken. Här kommer ett bra recept på kola och
ett annat på Brigadeiros (en brasiliansk chokladboll) som vi testade första gången förra året hemma
hos mig, goda och enkla att göra!

Mjuk Julkola
Blanda 3 dl. vispgrädde, 3 dl. socker och 1 dl. ljus sirap.
Koka upp till 120 grader. Blanda i 50 gram smör, 2 msk honung
och låt allt koka i 2 minuter.
Ta av kastrullen från plattan och rör ner 100 gram mjölkchoklad .
Häll upp på mindre bakplåtspappersklädd plåt och skär i bitar innan
den stelnat helt. Mums!

Brigadeiros
1 burk sötad kondenserad mjölk, ca 400 gram
50 gram smör
3 msk. kakao
1 krm. salt
ca 1 dl. chokladströssel eller liknande
Blanda kondenserad mjölk, smör, kakao och salt i en tjockbottnad
gryta. Sätt plattan på högsta värmen och rör hela tiden med en trägaffel. Sänk till medelvärme när smeten börjar tjockna. Rör under några sekunder med en visp om det
bildas klumpar. Smeten är färdig när den känns tjock, det tar ca 8-10 minuter. Låt smeten kallna i
rumstemperatur i 1-2 timmar men gärna över natten. Forma kulor av smeten och rulla i någon sorts
strössel. Förvara bollarna i burk i kylen. De håller sig i flera veckor.

Jag skickar också med ett lite nyttigare recept, man måste ju äta lite god mat också! Detta recept vill
jag varmt rekommendera, kyckling är bra mat.

Kyckling med krämig parmesansås
4 kycklingfiléer
2 dl. crème fraiche
1 1/2 dl. grädde
2 msk. kalvfond
2 tsk. soja
1 msk. balsamvinäger
2 dl. riven parmesan
salt
peppar

Sätt ugnen på 200 grader. Lägg
kycklingfiléerna i en ugnsfast form.
Salta och peppra dom lite. Sätt in i
ugnen i ca 25 min.
Blanda samman crème fraiche,
grädde, fond, soja, balsamvinäger
och parmesan.
Ta ut kycklingen ur ugnen, häll
parmesansåsen över kycklingen.
Sätt in i ugnen i ytterligare 20 min.
Servera gärna med ris eller pasta.
Lagom till 4 pers.

Lycka till i köket ! Carina Rosengren
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