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Diakon — Medvandrare 
 

Ytterligare en dag med solsken från en klarblå himmel. Känns lite otroligt att det vackra vädret fortsätter dag 
efter dag. Tyvärr har det ju sina baksidor med skogsbränder, låga grundvattennivåer och dåligt med bete för 
djuren. Har du tänkt på att det som ena stunden känns positivt får en negativ känsla när man tänker på konse-
kvenserna? Jag tänker att så är det i våra liv också. Livet kan kännas enkelt och fridfullt till att i nästa stund bli 
tungt och kaotiskt. Det är många gånger i de svåra stunderna som man behöver en medvandrare. Att arbeta 
som diakon handlar mycket om att vara en medvandrare  ett tag i någons liv. Det kan vara i sorgen, krisen, 
förtvivlan vid egen sjukdom eller anhörigas/vänners sjukdom. Ibland är det ekonomin som kraschat eller att 
man bara känner sig ensam och utanför i samhället. Många är skuldtyngda när de kommer, känner att de inte 
duger, att de misslyckats osv. Att lyssna och våga vara i det som är svårt blir den stora uppgiften, att den som 
söker hjälp känner sig sedd och lyssnad på. Den som söker stöd ska få känna att den duger som den är och kan 
vandra vidare, förhoppningsvis lite mindre tyngd av skuldkänslor och lite lättare i sinnet. Det är stort att få 
vara med på människors livsresor under en tid.   
 

September är diakonins månad och varje år har vi olika teman att fundera över. I år handlar det om äldres psy-
kiska ohälsa, förra året var det ungdomars. Vad kan vi i kyrkan göra? Det är en fråga som vi skulle behöva ha 

en dialog om, inte inom personalgruppen, utan med dig som läser det 
här. Själv funderar jag på om vi skulle starta en samtalsgrupp. Om det är 
några ungdomar som läser mina rader så blir min fråga: Saknar ni ställen 
där man kan prata om livet? Hur ser det ut för er föräldrar som försöker 
få ihop arbetsliv och familj? Skulle ni vilja träffas och prata om det liv 
som ni är mitt i?  

Vad har ni som inte identifierar er med någon av dessa grupper för      
tankar? 

Diakoner har uppdraget att tänka runt pastoratets diakonalarbete men 
sedan är vi många som jobbar med diakoni, både anställda och ideella 
medarbetare. Det finns många olika tankar i mitt huvud, om det diako-
nala uppdraget, denna vackra sommardag när jag snart ska iväg ut och 

vara en medvandrare. Glöm inte bort att kyrkan ställer inga krav på vem man är eller vad man tror på. Som 
diakon finns jag med ett stycke på vägen. 

Själv använder jag Frälsarkransen, Livets pärlor, i mitt liv. På kransen finns två röda kärlekspärlor. Den ena 
handlar om kärleken som vi får ta emot och den andra om kärleken som vi ger vidare. I möten med människor, 
oavsett vad det handlar om, får jag alltid tillbaka något när jag räcker ut handen till någon som behöver en 
medmänniska/medvandrare. Den 2 september kl.18.00 har vi en meditativ andakt med Frälsarkransen i 
Ramundeboda kyrka.  

Jag avslutar med kärlekspärlornas böner: Öppna mig nu för kärlekens läkande kraft och Gud, låt mig vara ett 
hjärta för någon. 

Allt gott till er som läser och ta gärna kontakt med oss! 

 

Åsa Gruffman Diakon  

Redaktionsgruppen för Bodarne-Magazinet                                                                    

Jan Wallgren, kyrkoherde, ansvarig utgivare, Simon Joelsson, Iréne Ulama,           

Margareta Swenson och Carina Rosengren. 

Nästa Bodarne-Magazin kommer ut den 22 november 



3 

 

 
Från vårt fotoalbum  Årets lägertema, invigning av dörröppnare, grillfest för förtroendevalda,                

mossvandring, sommarkyrkan och en av sommarens läger-

deltagare 
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Finns i kyrkan: Bårtäcke 

Ett bårtäcke är ett vävt eller broderat tyg som läggs över kistan.                         

Bårtäcken kan användas vid begravningsakter i pastoratets samtliga kyrkor. 

Under medeltiden förekom bårtäcken, men de var förbehållna endast de högre samhällsskikten. Bårtäcket funge-
rade vid denna tid som ett slags sängtäcke, då den döde oftast fördes till jordfästningen utan kista. Under det att 
täckena från början ofta var mönstervävda eller broderade, ersattes de av svarta täcken under 1600–talet. På 
1700-talet och 1800-talets första hälft möter man bruket av bårtäcke långt ned i samhällsskikten. 
Täcket hade en rent praktisk funktion under denna tid, att fungera som skydd för kistan med den döde. Använ-
dandet av bårtäcken försvann nästan helt under 1800-talets senare och 1900-talets första hälft och ersattes av 
blomsterprakt i form av kransar och buketter. 
Av ekonomiska och estetiska skäl har idag på många platser införskaffats nytillverkade bårtäcken som ett alter-
nativ till en överdådig blomsterprakt. En mycket gammal tradition har på detta sätt återinförts. 
Bårtäcket är en möjlighet till ett billigare men fortfarande värdigt alternativ vid begravningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ramundeboda kyrkas bårtäcke, skänkt  av                                   Bårtäcket i F:dja kyrka är vävt av textilkonstnären Ingvor                                                                     
Röfors kyrkliga syförening.                                                             Widing, Nolhult Finnerödja. 

 

Skagershults kyrkas bårtäcke är tillverkat av Gudrun                    Tiveds kyrkas bårtäcke är figursytt och tillverkat av                                                                                                               

Gilbertsson.                                 textilkonstnär Regina Gustafsson. 

Bodarne pastorats Kyrkofullmäktige                                                                  
Kallas till sammanträde tisdagen den 13 november kl.18.30 i Casselgården, Laxå.                                           

Ärenden enligt utsänd kallelse. Åhörare hälsas välkomna!   

Laxå 2018-08-22  Jan Holmgren, ordförande                                                   
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Möte med två vandrare, del 2 

I förra numret av Bodarnemagazinet berättade vi om 
äventyrarna Heiko och Francis som är ute på en vand-
ring för helande i världen. De vandrade genom Bodarne 
pastorat i april i år. 

De har pratat med slavarbetande romer som bor i 
presenningsskjul på fruktodlingar i olika länder, med 

elever på brittiska internatskolor med 2000€ (eller 

mer) i månadsavgift, med en ortodox präst endast 
iförd handduk vid sin utegrill, med översociala och 
överförfriskade ukrainska herdar, med fiskare. 

Jag tänker att de kommer på ett anspråkslöst sätt, 
till fots och utan stora krav, men åtminstone i Frans fall 
med lite utstickande kläder. Därför är det nog fler än 
jag som sökt kontakt och pratat öppenhjärtigt med 
dem. 

– Människor berättar om sina liv, vad de jobbar med 
och hur de ser på världen. Ibland säger de saker som 
egentligen är hemliga. Men vi får också höra nyckelord 
som gör att vi kan söka vidare efter mer information 
på nätet. Informationen finns där om man vet vad man 
ska leta efter. 

Temat om helande hör naturligt ihop med miljö, håll-
bar livsstil och pengar, och Frans och Heiko har upp-
täckt en del för mig okända uppgifter. I samtal med 
fiskare i små och stora fiskeföretag har de beräknat att 
för att lägga 1 kg fisk på tallriken plockar fiskeflottorna 
upp 58 kg fisk ur havet.  

De träffade vid ett tillfälle en man som kunde gå 
igenom alla världens konflikter och förklara hur var och 
en av dem i grunden handlade om pengar. 

– Och när vi vandrade i Balkan (där det var krig på 
90-talet), berättade de att grannar som var katolska, 
ortodoxa och muslimer brukade träffas och spela kort 
och äta souvlaki tillsammans. Sen kom kriget och de 
var tvungna att infinna sig i respektive armé och slåss 
mot varandra.  

 
 

Men när kriget var över och de kunde återvända 
hem så fortsatte de att träffas och spela kort och äta 
souvlaki. De hatade inte varandra. Kriget berodde på 
något annat. 

– Fast om en kristen satt och drack under ramadan, 
och en muslim kom gående, så gömde de flaskan för 
att han inte skulle sukta efter den. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

– Det vi hört om Irland är ju att katoliker och prote-
stanter hatar varandra och att det är därför det var 
krig där många år. Vi kom till en by där och frågade den 
protestantiska prästen om vi fick bo hos honom. Han 
svarade att det gick bra, men eftersom vi är katoliker 
ville han först ringa sin ”katolska kollega” och berätta 
detta, så inte kollegan hellre ville att de skulle bo hos 
honom. Det fanns respekt mellan dem. 

Även om de har sett mycket elände under vandring-
en verkar det som att det goda i världen ändå är star-
kare. Deras grundfilosofi är hoppfull: 

Allt är Gud, allt är kärlek. 

 

                                                            Simon Joelsson 

Årets mossvandring i Skagershult  

I Skagershults församling gör man varje år en s.k. mossvandring en söndag i juli. 

Vandringen startar med en gudstjänst i gamla kyrkan. Det här året var det en                                                             

lekmannaledd gudstjänst. Innan vandringen startade lämnades lite information om                                                   

i vilket skick stigen var och det konstaterades att så här torrt hade det aldrig varit 

förut, en del bråte efter bäverns framfart fick städas bort. 17 personer i åldrarna 6-73 år gjorde vandringen. 

Det var en enkel vandring utan strapatser och det fanns gott om tid till att utbyta erfarenheter om fjärilar, 

växter och tidigare vandringsupplevelser. Vid vandringens mål, Västkärr ,fanns en buss på plats för att ta säll-

skapet tillbaks till gamla kyrkan. Årets vandring var lagom varm, trevlig och utan större mygg-problem.  

(Bilden på bladets framsida är från vandringen) 

                                          Britt-Marie Edberger Hasselfors 
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Våra gudstjänster 
September 

Söndag den 2 september 
11.00  Gudstjänst i F:dja kyrka, Simon Joelsson,  kaffe.                                                                          
15.00  Gudstjänst i Skag.kyrka, Simon Joelsson.                 
18.00  Meditativ andakt i Ram. kyrka med Frälsarkran-
sens pärlor, Åsa Gruffman, K.alle Hult och Weine Bruus 
    
Lördag den 8 september Pastoratsresa! 
 
Söndag den 9 september 
10.00  Mässa i Ram. kyrka, Jan Wallgren, sång av            
Nysund Gent Quartet.                                                         
16.00  Mässa i Tiveds kyrka, Jan Wallgren, sång av  
Nysund Gent Quartet, kaffe. 
 
Lördag den 15 september                                                  
Pilgrimsvandring tillsammans med Askersund-Hammars 
församling, se mera info i Laxå-Nytts september-
nummer.  
 
Söndag den 16 september 
10.00  Sammanlyst Kyrksöndag med mässa i Ram. 
kyrka, Jan Wallgren, Veronica Hagberg.                                                      
11.30  Finsk gudstjänst i Ram. kyrka, Jan Wallgren.        
14.00-18.00  Kyrkparkens dag!                                     
18.00  Andrum i Ram. kyrka, Åsa Gruffman, Margareta 
Swensson och Jan Kenneth Rönning. 
 
Söndag den 23 september 
11.00  Gudstjänst i F:dja kyrka, Åsa Gruffman, kaffe.     
15.00  Gudstjänst i Skag. församlingshem, Jan              
Wallgren, därefter  födelsedagsfest för inbjudna jubila-
rer, Per Nordin underhåller. 
 
Fredag den 28 september 
19.00  Sinnesrogudstjänst i Ram. kyrka, musikmedv. av 
Jan Kenneth Rönning, kvällskaffe efter gudstjänsten. 
 
Söndag den 30 september, Den helige Mikaels dag 
10.00  Mässa i Ram. kyrka, Simon Joelsson, sång av 
Rebecca och Moa Elliott, till förmån för Hjärnfonden. 
16.00  Lekmannaledd gudstjänst i Tiveds kyrka, kaffe. 
 

Oktober  

Söndag den 7 oktober                                                      
11.00  Mässa i F:dja kyrka, Jan Wallgren, kaffe.               
15.00  Gudstjänst i Skag. kyrka, Åsa Gruffman. 
 
Söndag den 14 oktober, Tacksägelsedagen 
16.00  Sammanlyst Kyrksöndag med lovsångsmässa i 
Tiveds kyrka, Simon Joelsson. Medv. av pastoratets 
körer, företagsutställning, kaffe i församlingshemmet. 
För samåkning, ring 0584-10020 senast den 12 okt. 
 
Söndag den 21 oktober                                                    
11.00  Gudstjänst i F:dja kyrka, Jan Wallgren.                  
15.00  Gudstjänst i Skag. kyrka, Jan Wallgren.                   

18.00  Andrum i Ram. kyrka, Åsa Gruffman,            
Margareta Swensson och Jan Kenneth Rönning. 

Fredag den 26 oktober                                                
19.00  Sinnesrogudstjänst i Ram. kyrka, kvällskaffe 
efter gudstjänsten. 

Söndag den 28 oktober                                          
10.00  Mässa i Ram. kyrka, Simon Joelsson, sång 
av Laxåkören.                                                                    
16.00  Mässa i Tiveds kyrka, Simon Joelsson, kaffe. 

 

November 

Lördag den 3 november, Alla Helgons dag                 
15.00  Musikgudstjänst i Skag. kyrka med                      
ljuständning för de under året bortgångna, Jan          
Wallgren, sång av Bodarnekören.                                                                          
16.00  Minnesgudstjänst i Tiveds kyrka med ljus-
tändning för de under året bortgångna, Veronica 
Hagberg, musikmedverkan av Juliana Shapiro,           
violin, Kalle Hult, orgel.                                                                             
18.00  Minnesgudstjänst i Ram. kyrka med ljus-
tändning för de under året bortgångna, Åsa          
Gruffman, musikmedverkan av Juliana Shapiro           
violin, Kalle Hult, orgel.                                                            
18.00  Minnesgudstjänst i F:dja kyrka med                     
ljuständning för de under året bortgångna, Jan 
Wallgren, sång av Bodarnekören. 

Söndag den 4 november                                            
10.00  Sammanlyst mässa i Ram. kyrka,                  
Jan Wallgren.                                                                
11.30  Finsk gudstjänst i Ram. kyrka, Jan Wallgren. 

Söndag den 11 november                                          
10.00  Mässa i Ram. kyrka, Simon Joelsson.              
16.00  Gudstjänst i Tiveds kyrka, Simon Joelsson, 
kaffe. 

Söndag den 18 november                                           
11.00  Gudstjänst i F:dja kyrka, Jan Wallgren. Efter 
gudstjänsten födelsedagsfest i församlingshemmet 
för inbjudna jubilarer.                                                    
15.00  Mässa i Skag. kyrka, Jan Wallgren.                  
18.00  Andrum i Ram. kyrka, Åsa Gruffman,            
Margareta Swensson och Per Nordin.  

 

 

 

 

Vi kan även i år erbjuda skjuts till våra kyrkogårdar i 

Laxå fredag den 2 november. Start från                         

R amundeboda kyrka kl.13.00, via Centrumkyrko-

gården -  Servicehuset och Nytorget till Bodarne 

kyrkogård och Skogskyrkogården.  
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Alla helgons dag på våra kyrkogårdar 

Som tidigare år kommer våra kyrkogårdar att vara 

bemannade med personal och förtroendevalda som 

kan svara på frågor och som bjuder på korv eller an-

nan fika. På Skogskyrkogården i Laxå kommer vi att 

finnas på plats fredag den 2 november  kl. 13-17.                                                         

På Skagershults kyrkogård  finns förtroendevalda på 

Alla helgons dag den 3 november kl. 11-15,                             

i kyrkan kan man lyssna till orgelmusik kl. 11-13.                 

På Tiveds kyrkogård finns vi med personal och för-

troendevalda fredag den 2 november kl. 13-17.                               

På Finnerödja kyrkogård finns vi på plats fredag                             

den 2 november kl. 13-17.  Välkomna! 

Har du testat våra soppluncher? 

Finnerödja kl.13.00                                                           

Tisdag 21/8  i Församlingshemmet                                  

Tisdag 18/9  i Tallstigskyrkan                                              

Tisdag 16/10 i Församlingshemmet                          

Tisdag 20/11 i Tallstigskyrkan                                       

Tisdag 18/12 i Församlingshemmet (jultallrik) 

Tiveds Församlingshem kl.13.00                                  

med tema: bygdens missionshus  

Torsdag 30/8                                                                 

Torsdag 27/9                                                              

Torsdag 25/10                                                                

Torsdag 29/11  

Skagershults Församlingshem  kl.14.00 

Torsdag 27/9                                                              

Torsdag 25/10                                                          

Torsdag 22/11 

Soppa med smörgås, kaffe och kaka kostar 40kr.     

Välkommen till en trevlig stund över sopptallriken!                    

Eftermiddagscaféer i Casselgården! 

Välkommen till höstens caféer i Casselgården,               

vi träffas följande datum kl. 13.30-15.00. 

24/9     Per Nordin bjuder på sång och musik 

29/10  Tivedspojkarna underhåller 

26/11   Musikstund med Kalle Hult och                       

      Weine Bruus. 

Det blir fika och lotterier, väl mött hälsar                  

Diakonigruppen i Ramundeboda församling!              

Höstens barn och tonårsverksamhet 

Vecka 37 startar vi alla grupper igen efter 

sommarlovet. Samma tider och dagar som            

under våren. 

I Casselgården, Laxå 

Minisar,      barn 5-6 år tis.   kl.16.30                          

Minniorer   barn 7-9 år tis.   kl.16.30                      

Filmklubben barn 10-13 år tor.  kl.18.00                

Tonår           från 13 år          ons.  kl.18.30 

I Finnerödja församlingshem 

Minior-junior från 7-13 år tis.            kl. 17.00    

Kyrkis, för små barn med förälder torsdagar                 

i Casselgården kl. 9.00—12.00 start den 23/8  

Alla som börjar årskurs 8 i höst kommer att få 

en inbjudan till att bli konfirmand! 

Alla, nya som ”gamla” är välkomna tillbaks! 

   Tero, Maggan, Iréne, Simon och Hanna 

Kyrkparkens dag 16/9                  
i Ramundeboda Kyrkpark kl.14-18          

Välkomna till en trevlig dag med aktivite-

ter för små och stora. Det blir mat, fika,              

lotterier, karusell samt försäljning av                

hantverk. För musiken står körerna:           

Svart på vitt och Anuskakören 

Har du en hobby eller egen verksamhet 

där du tillverkar något du vill sälja, eller 

visa upp? Hör av dig till vår                                

församlingspedagog Iréne Ulama på                 

tel. 0584-444638 eller till e-post 

iréne.ulama@svenskakyrkan.se   

            Bord får man hålla med själv,                                    

   men själva platsen är gratis! 

                        VÄLKOMNA! 



8 

 

Att uppleva Jordanien på sex dagar 

I mars nu i år så fick jag, tillsammans med 7 andra ungdomar jag aldrig tidigare träffat, möjligheten att 

följa med på vad som verkligen blev en resa för livet. Det var Internationella Rådet i Strängnäs Stift som 

anordnade en resa till Jordanien med tanken att ungdomar skulle få uppleva mellanöstern och kristen-

domen där. Majoriteten av rådets medlemmar var också med på resan. 

Under de sex dagar vi tillbringade i Jordanien 

besökte vi både kyrkor och församlingar men 

också flertalet bibliska platser. Till exempel                           

besökte vi Mount Nebo, platsen där Moses 

minnessten står upprest tillsammans med en 

kopparormsstav. Den platsen som blev mest 

gripande för mig var dock den plats där                      

Johannes döparen ska ha döpt Jesus. Att stå på 

dessa platser och samtidigt läsa ur bibeln om 

vad som hände där gjorde att man kunde se det 

framför sig på ett helt annat sätt.  

Vi alla reste nog till Jordanien helt utan att 

egentligen veta vad vi skulle förvänta oss. När 

vi väl klev av planet i huvudstaden, Amman, 

möttes vi av en helt annan kultur än den vi är vana vid. Samtidigt som vi satt på gudstjänst i en                  

Anglikansk kyrka så hörde man böneutropen från minareterna utanför och jag tyckte just att kultur              

mötena var väldigt spännande. För samtidigt som vi besökte kristna kyrkor, träffade vi människor där 

med ett sätt att leva som skiljer sig ganska mycket från hur många av oss lever. Samtidigt så hade vi 

faktiskt en sak gemensamt, vår tro.  

Får man möjligheten att uppleva en sådan här resa tycker jag helt klart man ska göra det för det var, 

precis som jag började med att skriva – en resa för livet. 

                                                                                                                Liv  Olsson Finnerödja 

Visste du detta? 

Under perioden 1 maj—8 sept. ringer vi                           

till Helgsmål i klockstapeln vid Borasjön varje                   

lördag kl.18.00.                                                                  

Ringningarna sköts utav en skara ideella herrar och 

damer. Det är en fin tradition, och stämningsfullt när 

klockan ekar ut över Borasjöns vatten. Minner lite om 

forna tider när munkarna i Antoniterklostret           

firade Helgsmål.  

Är det någon mera som vill ansluta sig till den             

ringande skaran går det bra att kontakta                                En något vintrig bild på klockstapeln                                                                                 

Simon Joelsson på tel. 0584-444632. 
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Kyrkparksfesten på väg att bli en tradition 
 
- Kyrkparken förtjänar en egen dag, det tyckte Barn-och-Ungdomsteamet i pastoratet förra året. På kort varsel 
ordnade man en kyrkparksfest på kyrkovalsdagen. Festen blev välbesökt och uppskattad, så teamet beslutade att 
upprepa succén och ordnar därför en kyrkparkfest även i år. 
 
Bodarne-Magazinet träffade Iréne Ulama och Tero Brandt en solig                  
förmiddag i slutet av juni för att höra hur man tänkt sig det hela.                                        
Vi träffades i kyrkparken som visade sig från sin allra vackraste sida. Vid frälsar-
kransens stenar lekte små barn medan deras pappa läste en tidning. I andra             
änden av parken porlade fontänen med kristallklart vatten. Gräsmattorna var 
nyklippta. Om några timmar skulle det hållas sommarkyrka i parken. 
 
Årets kyrkparksfest går av stapeln lördagen den 16 september                              
mellan kl. 14.00 – 18.00. Det kommer att bli  aktiviteter för alla åldrar. 
 
Barnen kommer att kunna prova på hur det känns att åka i en tekopp.                          
De kommer att kunna rida på hästar och klappa djur från lantgården. 
 
Det kommer att bli musikunderhållning med bland annat Svart-på-vitt-kören. 
Chokladhjulen och karusellen kommer att snurra. Det kommer att dofta kaffe 
och hamburgare från matstånden. 
Hantverkare är inbjudna att sälja sina alster vid egna bord. Iréne är den som håller i detta. Vill du sälja på                   
marknaden, ring henne på 0584-444638. 
Tero och Iréne såg lite hemlighetsfulla ut och lät mig förstå att det finns många fler idéer som kommer att sättas 
i verket under kyrkparksfesten. Det kommer att bli en fest man inte vill missa, intygar de båda eldsjälarna och 
önskar alla välkomna till vår vackra kyrkpark. 
 
                                                                                                                                                             Margareta Swenson                                                                                  

Tjärning i pastoratet 

Under några av de varmaste sommarveckorna har tak och väggar tjärats på några av  pastoratets  kyrkor och 

klockstaplar. Pastoratet har beviljats Kyrkoantikvarisk ersättning till arbetet. Det är firma Kyrktak från Norrkö-

ping som utfört arbetet. Undertecknad träffade två rutinerade ”tjärare” och fick en pratstund. D et är Robin och 

Erik som fixat till det hela, de har båda jobbat mellan 3-8 år i firman. Erik har jobbet som en sorts säsongsanställ-

ning från april—oktober, och åker den andra halvan av året jorden runt 

och åker snowboard. Robin är heltids anställd och jobbar vintertid med 

att lägga nya takspån. Jag frågade om de hade några jobb de särskilt 

kom ihåg—Erik svarade snabbt att tjära Läckö slott var häftigt, högt, 

bästa utsikten och trevlig miljö. Robin gillade att lägga spån på Lisebergs 

nyaste åkattraktion, lite annorlunda 

och roligt med så stort arbetslag, 150 

pers. jobbade med attraktionen. En 

annan fråga jag hade var— Hur myck-

et tjära det gick åt att tjära Finnerödja kyrkas tak? Ca 250 liter gick åt till ta-

ket, det är särskilt de södra sidorna på tak och väggar som suger åt sig. Tjär-

ning bör göras vart 5-7 år. Tjärdoften är en angenäm doft, tycker intervjua-

ren. De båda killarna tycker sig inte känna lukten särskilt mycket, brukar släppa 

efter ett par duschar med speciell tvål. På min fråga om det inte är otäckt att 

hänga i linor ut från kyrktornet på Ramundeboda kyrka, fick jag svaret att man måste lita på sitt material. Man 

jobbar i princip med samma linor som bergsklättrare. Efter pratstunden fortsatte de sitt arbete på hög höjd.                                                                                                                         

                                                                 

               Carina Rosengren 
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Till gravrättsinnehavare i Bodarne pastorat, Finnerödja kyrkogård 

Dessa gravar har vi sökt innehavare till men inte lyckats få någon kontakt. Gravrätten har gått ut och 

de har varit uppskyltade i mer än två år med önskan om att kontakt ska tas med Kyrkogårdsförvalt-

ningen. De anses därför nu som återlämnade och gravstenen kommer att plockas bort om ingen hört av 

sig till oss senast den 20 november 2018. 

05 01 8-9 Emma Hagberg & Anton    05 02 104-105  David & Anna Levin Sandelius  

05 01 23 Anna W & Lisa Bäckman                                  05 02 109  Charlotte   Löfgren                                                          

05 01 28 A. Svensson                                                       05 02 112-113  J.A. Fredén familjegrav                                             

05 01 32 Per G. Nilsson                                                    05 02 114-115  Folke & Tea Pilth 

05 01 39 Per A. Pettersson                                              05 02 128  August Sjöberg 

05 01 44 Albert Pettersson                                             05 02 143  Gustaf Widström 

05 01 46 Carl Gustafsson      05 03 6-8  Carolina & Oskar Jansson                                             

05 01 46 August Pettersson     05 03 15    Amanda Scherman  

05 01 48 Sven Svensson     05 03 16 Alfred Efraimsson 

05 01 51 Gustaf Jansson     05 03 26-28  Linus, Hilma & Henning Karlsson  

05 01 77 David Wärn      05 03 29 Hedvig Pettersson 

05 01 87 Nils       05 03 30 Lovisa Aronsson & Karl Johansson 

05 01 125 Matlida Persson     05 03 63-64  Anders & Lovisa gustavsson 

05 01 126 Mathilda Nohlgren     05 03 89 Erik Persson 

05 01142 Johan Persson     05 03 95-96  A.G. Olsson familjegrav 

05 01 180-181  Joel & Olga Johansson   05 03 127-128  A. Svensson familjegrav 

05 01 235-236  Gustav, Klara & Sven Palm  05 03 149-150  A.W. & Emma Andersson 

05 01 244-246  Karl, Matilda & Emma Gustavsson 05 03 183 Elisabet Carlsson 

05 02 29-30 A. F. Sjögren     05 03 188-189 Erik Jansson familjegrav 

05 02 37-38  C.A. Klara & Sofia Ljungström & Jenny Lundal   05 03 185  Johanna Johansson 

05 02 39-40  K.O. Augusta & Herbert Peterzon  05 03 200-201  K.G. Jansson familjegrav, Frans 

05 02 44-46  Aron, Kristina & Johan David Jansson 05 03 205-206  Johan & Elin Karlsson 

05 02 51-53  Jakob, Anna & Rut Jungqvist & Ellen Stenkvist  05 03 226-227  P.A. & Dorotea Eriksson 

05 02 69-70  Frida & Cecilia Ljungström    05 03 272  Margit Filipsson 

05 02 74 75  Per & Hulda Andersson    05 03 278  Anna Svensson 

05 02 83-84  Karl Larssons familjegrav   05 03 279  Anna Lovisa Olausson 

05 02 85-86  Herman & Emma Sofia Hedborg  05 03 280  Lille Tage 

05 02 87 Arvid Jansson     05 05 99-100  Lena Blees & Dagmar Sanvik 

05 07 88 Elis Lindkvist 

Kontakta oss på Kyrkogårdsförvaltningen om du vet något om ovanstående gravar. Du kan ringa till: 

Sofia Liljeberg tel. 0584-444646 eller Per Gustafsson tel. 0584-444639. 
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Kontaktuppgifter                                                                               

Pastorsexpeditionen Laxå tis.13-15 och tors.10-12   0584-10020                                                                        

Församlingsexpeditionen/ Öppen dörr Finnerödja ons. 9-16  0584-20020                                                                                                    

Kyrkogårdsförvaltningen Laxå        0584-10281                                                                        

Kyrkoherde Jan Wallgren föräldraledig t.o.m. 31/8                               0584-444630                                                   

Anna Eriksson vik. kyrkoherde t.o.m. 31/8     073-0978976                                                                       

Församlingspräst Simon Joelsson       0584-444632                                                                 

Diakon Veronica Hagberg          0584-444633                               

Diakon Åsa Gruffman                                                                     0584-444640                         

Församlingspedagog Iréne Ulama       0584-444638                                                                      

Församlingsassistent Hanna Hagström      0584–444636                                                                  

Kantor Per Nordin         070-3668821                                                                  

Kantor Jan Kenneth Rönning        0584-444643                                                                 

Kantor Kalle Hult          0584-444645                                             

Adm/ekon assistent Jennie Karlsson        0584-444649                                                                

Informatör/administratör Carina Rosengren     0584-444641                                                              

Husmor/ barnledare /vaktmästare Margareta Jinnestrand   0584-444644                                                             

Administratör Anna-Lena Olsson        0584-444648                                                             

Lokalvårdare /vaktmästare/ församl.värd. 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                                                                

Tiveds församlingshem         0584-474056                                                               

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         0584-444630                                                               

Förs.ass Tero Brandt         0584-444642  

Kyrkofullmäktiges ordförande Jan Holmgren     070-6285960                                                                       

Kyrkorådets ordförande Arne Augustsson     070-3055537  

Församlingsrådets ordförande i Ramundeboda, Barbro Widén  070-6734521                              

 ”  ” i Skagershult, Aina Karlsson-Andersson  070-3525357                              

 ”  ”         i Finnerödja-Tived, Staffan Grenfält  070-6534011 

Pastoratets hemsida  www.svenskakyrkan.se/bodarne 

Pastoratets e-post    bodarne.pastorat@svenskakyrkan.se  
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Mat– och baksidan 

Den här gången kommer recept framplockade ur sommarstugans receptsamling, kanske är                           

sommarperioden över när det här bladet delas ut, men det kommer ju flera somrar! Och recepten kan  

ju faktiskt användas året runt. 

 

Krämig & fräsch potatissallad  

4 portioner 

1 kg. kokt kall potatis  

Crème fraichesås:                                                                                                                                                                                          

4 dl. crème fraiche                                                                                                                                                  

2 msk. Dijon senap                                                                                                                                                

1 tsk. salt                                                                                                                                                                

1-2 krm. grovmalen svartpeppar                                                                                                                         

1/2—1 dl. finhackad rödlök                                                                                                                                  

3 msk. finskuren gräslök                                                                                                                                       

3-4 msk. finskuren dill                                                            

Gör så här:                                              

Koka potatisen i lättsaltat vatten, låt svalna. Blanda alla ingredienser till crémefraichesåsen . Och                     

Skiva eller tärna potatisen och vänd ned i såsen. Potatissalladen passar både till grillat kött och lax i alla 

former. Salladen står sig några dagar i kylskåp. 

 

Snabba tekakor 

20 st. 

1 dl. havregryn                                                                                                                                                      

5 dl. vatten                                                                                                                                                           

50 g. smör eller margarin                                                                                                                                    

1/2 dl. ljus sirap                                                                                                                                                    

2 tsk. salt                                                                                                                                                                 

50 g. jäst                                                                                                                                                               

9-10 dl. rågsikt                                                                                                                                                      

(funkar med vetemjöl special också) 

Gör så här: 

Koka en gröt på havregryn och 2,5 dl. vatten. Smält smöret i gröten, blanda i resten av vattnet, sirapen 

och saltet. Smula jästen i en bunke, häll i grötblandningen och rör tills jästen löst upp sig.                           

Blanda i mjölet och arbeta ihop degen.                                                                                                                

Låt jäsa på dragfri plats ca 30 minuter. Häll sen upp degen och knåda den lite. Kavla ut den till en platta 

ca 0,5 cm. hög.  Ta ut rundlar med ett mått, går också med ett lagom stort glas, lägg på bakplåtspap-

persklädd plåt. Nagga med gaffel, låt jäsa under bakduk ca 30 minuter. Sätt ugnen på 225 gr. Baka mitt 

i ugnen 6-8 minuter tills de får en gyllene färg. Låt svalna lite och njut med smör och ost, mumsigt!   

                                                                 Carina Rosengren                                               


