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Regnbågen - Guds oändliga kärlek 

Fördelen med en regnig sommar är att det är större chans att få se en regnbåge. Regnbågen är en av 
de saker som ramar in Bibeln – som den båge den är sträcker den sig från början till slutet. 

I början av Bibeln dyker regnbågen upp efter världshistoriens största naturkatastrof. Världen som Gud 
skapat hade blivit så fördärvad att det inte gick att leva där längre och den stora översvämningen – 
syndafloden – skulle tvätta världen ren. Men livet utplånades inte, utan flöt ovanpå vattenmassorna i 
arken som Noa hade byggt. 

När vattnet sjunkit undan ställer Gud upp regnbågen som tecknet på att den globala översvämningen 
var en engångshändelse. ”Aldrig mer ska alla varelser utplånas av flodens vatten.” 

Även idag vet vi att världen riskerar att gå under på grund av vad vi människor har gjort och gör. För-
bundet som Gud har instiftat har inte gjort att vi människor blivit bättre. Men att Gud skulle utplåna 
världen – ens för livets skull – är något som ligger bakom oss. Varje gång vi ser en regnbåge får vi 
tänka på det. 

Att Gud har lovat att inte utplåna ondskan i världen betyder däremot inte att han är oberörd av den. 
Som alla som älskar blir han naturligtvis upprörd över allt ont som sker i världen, men just eftersom 
han älskar världen kommer han inte att låta den gå under.  

I slutet av Bibeln visar sig regnbågen runt tronen som Gud sitter på i himlen (Upp 4:3). Där står också 
Guds Lamm, Jesus Kristus, svaret på hur Gud nu hanterar ondskan i världen. Han trädde in i sin fördär-
vade skapelse, visade oss hur vi egentligen ska leva och bar världens synd. Han både ställer sig mitt i 
ondskan och lidandet och är med oss i det, och tar det på sig själv i sin död som offerlamm på korset. 
Detta ger honom platsen vid Guds tron, prydd med regnbågen. 

Med sina oändliga färger vittnar regnbågen om Guds oändliga kärlek. 

 

Redaktionsgruppen för Bodarne-Magazinet:                                  

Kyrkoherde Jan Wallgren, ansvarig utgivare, Simon Joelsson,                  

Iréne Ulama, Carina Rosengren och Margareta Swenson. 

Bladet trycks av:                                                                                              

Linderoths tryckeri, Vingåker 

Omslagsbild:                                                                                        

Väggbonad i Finnerödja kyrka, Foto: Simon Joelsson 

Nästa Bodarne-Magazin kommer ut den 21 november 2019. 

Vi samarbetar med 

Gud sade: ”Detta är tecknet för det förbund jag instiftar mellan mig och er och alla levande varelser ni har 
med er, för alla kommande släktled: min båge ställer jag bland molnen. Den skall vara tecknet för förbundet 
mellan mig och  jorden. När jag hopar moln över jorden och bågen blir synlig bland molnen, då skall jag 
tänka på mitt förbund, förbundet mellan mig och er och alla levande varelser av alla slag, och aldrig mer 
skall vattnet bli till en flod som  utplånar alla varelser. När bågen står bland molnen skall jag se den och 
tänka på det eviga förbundet mellan Gud och alla levande varelser av alla slag på jorden.” 

1 Mos 9:12-17 

 

                                                                                                                                                                            Simon Joelsson 
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Lite bilder från vårt fotoalbum                                                                                                               
Skagershults Dagledigakademi på utflykt till Forsvik och Karlsborg. Biskop Johan och glada pastorats-

bor vid Riseberga klosterruin. Bilder från sommarens Ösjönäsläger och sommaravslutningen för Kyrkis. 

Sacred Band  bjöd på svängig och lättsam sommarjazz i Finnerödja kyrka en regnig lördagskväll i         

augusti. Bild även från en sammanlyst mässa vid Borasjön, regnet hängde i luften, men det klarade sig, 

som tur var! 
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Prästens kläder: Mässhake 

Mässhaken är den halvcirkelformade poncho som 
prästen har överst av alla gudstjänstkläder. Den 
används bara när församlingen firar mässa – på 
en gudstjänst utan nattvard har prästen bara 
stola och alba eller röcklin (se tidigare nummer av 
Bodarne-Magazinet). Om flera präster tjänstgör 
på en mässa är det bara den som leder natt-
vardsdelen som har mässhake på sig. Precis som 
med andra liturgiska plagg är meningen med 
mässhaken att prästens egen person träder till-
baka, och prästen som Guds redskap blir tydli-
gare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordet ”mässhake” syftar inte på knäppningen 
bredvid kragen, som riskerar att haka i håret på 
prästen. I stället är detta det fornsvenska ordet 
hakul, som betyder skjorta eller kappa, som an-
vänds (liksom i namnet på fågeln rödhake). 

Den historiska föregångaren till mässhaken är en 
rundmantel som var ett vanligt ytterplagg i anti-
ken. Från och med 500-talet används den som 
ett liturgiskt plagg. Den har haft olika utformning 
under århundradena, när det gäller både färg, 
form och material. Jultomtens röda kläder kom-
mer t.ex. från biskopen S:t Nicolaus (”Saint 
Claus”) röda mässhake. Idag är mässhaken oftast 
gjord av handvävt ylle och har olika färg för olika 
tider på kyrkoåret. Ibland anknyter dekorationer-
na till färgens symbolik. 

 

Mässhaken är det mest dekorerade av de litur-
giska plaggen, ibland med lika mycket broderier 
som altarets antependium. För det mesta har 
ryggen mer dekorationer än framsidan. Om präs-
ten är vänd mot övriga gudstjänstfirare får de 
nöja sig med att se prästens ansikte i stället för 
mässhakens bild. Den vanligaste bilden är ett 
kors eller krucifix, som alltså ligger över ryggen 
på prästen. Detta knyter an till Jesu ord: ”Om nå-
gon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv 
och ta sitt kors och följa mig.” (Matt 16:24). 

 

                                                  
Mässhaken                 
används bara av 
präster. När någon 
vigs till präst klär 
man denne i stola 
och mässhake som 
en del av prästvig-
ningsgudstjänsten, 
efter biskopens 
handpåläggning. 
På en del bilder har 
Jesus mässhake på 
sig, fast han                

troligen aldrig var klädd i en sådan.                                  
Däremot är han i teologisk mening överstepräst,                                     

(se t.ex. Heb 
4:14-15). För 
att påminna 
oss om det  
avbildas han 
ibland med                    
prästkläder.  

 

 

 

 

 

 

 

                                        
                         Simon Joelsson 

 Artikelserie:     
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Konfirmation 18 augusti 2019 

Här kommer några bilder från  årets                               

konfirmation som ägde rum i  Ramundeboda 

kyrka den 18 augusti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Foto Janne Wallgren 

”Sticka en maska - be en bön” 

Ibland vet man inte var man ska göra av sin frustration. Då kan 
det kännas skönt att få göra något konkret. Det hjälper oss att 
rikta tankarna mot något handfast och mot någon som är större 
än oss själva. Att sticka bönesjal är att be för en person samti-
digt som man stickar en sjal till denne. Bönesjalsgrupper är inget 
nytt i Svenska kyrkan, men i Bodarne pas-
torat är det ett nytt äventyr. Att börja 
sticka bönesjalar är att ge sig ut på en 
spännande resa. Att skapa med händerna är 
lugnande och att kunna ge en gåva, fylld 
med böner, till en människa gör gott både 
för givaren och mottagaren.  

Vi startar bönesjalsgrupp den 27/10                         
kl. 9:30 i Finnerödja församlingshem och vi 
bjuder på fika, samt tillhandahåller material. Du behöver bara ta 
med dig själv! Du bör ha provat på stickning innan, men du be-
höver inte vara något proffs. Vi lär oss tillsammans.  

Anmälan till Veronica Hagberg, diakon. 0584-444633                    
veronica.hagberg@svenskakyrkan.se  eller till Elin Persson,                                 
ideell medarbetare elinelisabetpersson@gmail.com  

Varmt välkomna!  

Bodarne pastorats                           

kyrkofullmäktige sammanträder 

tisdag den 5 november kl. 18.30                            

i Casselgården 

Ärenden enligt anslag på pasto-

ratets anslagstavlor.                             

Sammanträdet är offentligt och 

åhörare hälsas välkomna!             

Jan Holmgren, ordförande 

Hantverkskvällarna i Finnerödja             

församlingshem startar den 4/9            

kl.18.00.                                            

Handarbetskvällarna i Tiveds försam-

lingshem startar den 2/9 kl. 17.00.     

Vi bjuder på kaffe och te, ta med eget   

fikabröd. Välkommen! 

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 1 november  kl. 13-17.                                                         

På Skagershults kyrkogård  finns förtroendevalda på 

Alla helgons dag den 2 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 1 november kl. 13-17.                               

På Finnerödja kyrkogård finns vi på plats fredag                             

den1november kl. 13-17. Välkomna! 

Vi kan även i år erbjuda skjuts till våra 

kyrkogårdar i Laxå fredag den 1 novem-

ber. Start från Ramundeboda kyrka kl.13 , 

via Centrumkyrkogården - Servicehuset 

och Nytorget till Bodarne kyrkogård och 

Skogskyrkogården.  

 

mailto:veronica.hagberg@svenskakyrkan.se
mailto:elinelisabetpersson@gmail.com
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Våra gudstjänster                                         

September                                  

Söndag den 22 september                                           

11.00 Lekmannaledd gudstjänst i Finnerödja kyrka, 

kaffe.                                                                              

15.00  Mässa i Skagershults kyrka, Jan Wallgren. 

Fredag den 27 september                                               

19.00 Sinnesrogudstjänst i Ramundeboda kyrka, sång 

av Malin Junggren, kaffe och smörgås efter guds-

tjänsten. 

Söndag den 29 september, Den Helige Mikaels dag                                           

10.00 Mässa i Ramundeboda kyrka, Simon Joelsson. 

16.00 Mässa i Tiveds kyrka, Simon Joelsson.                 

Vi går på Änglajakt!  kaffe. 

Oktober 

Söndag den 6 oktober                                                    

11.00  Ekumenisk  gudstjänst i Tallstigskyrkan,          

Katarina Bläser, Veronica Hagberg, kaffe.                                   

15.00  Gudstjänst i Skagershults kyrka, Jan Wallgren, 

sång av Laxå-kören. 

Söndag den 13 oktober, Tacksägelsedagen                                                  

10.00 Mässa i Ramundeboda kyrka, Anna Eriksson, 

sång av Bodarnekören.                                                  

16.00 Skördegudstjänst i Tiveds kyrka, Anna Eriksson. 

Söndag den 20 oktober                                                 

11.00  Gudstjänst i Finnerödja kyrka, Jan Wallgren., 

kaffe.                                                                                       

15.00  Mässa i Skagershults kyrka, Jan Wallgren. 

Fredag den 25 oktober                                                   

19.00  Sinnesrogudstjänst i Ramundeboda kyrka,  

musik, kaffe och smörgås efter gudstjänsten. 

Söndag den 27 oktober                                                  

10.00 Mässa i Ramundeboda kyrka, Simon Joelsson. 

16.00 Mässa i Tiveds kyrka, Simon Joelsson, kaffe. 

November 

Lördag den 2 november, Alla Helgons dag                 

15.00 Musikgudstjänst i Skagershults kyrka med ljus-

tändning för de under året bortgångna, Jan Wallgren, 

sång av Laxåkören.                                                                               

16.00 Minnesgudstjänst i Tiveds kyrka med ljuständ-

ning för de under året bortgångna, Simon Joelsson, 

sång av Heléne Gustafsson och Göran Aldman.  

 

Forts. Alla Helgons dag                                                   

18.00 Minnesgudstjänst i Ramundeboda kyrka med 

ljuständning för de under året bortgångna, Veronica 

Hagberg, sång av Heléne Gustafsson och Göran          

Aldman.                                                                                  

18.00 Minnesgudstjänst i Finnerödja kyrka med           

ljuständning för de under året bortgångna, Anna            

Eriksson, sång av Bodarnekören. 

Söndag den 3 november                                                 

16.00 Finsk mässa, i Ramundeboda kyrka Jan            

Wallgren.                                                                                  

18.00 Taizémässa i Ramundeboda kyrka, Jan           

Wallgren. 

Söndag den 10 november                                              

10.00 Mässa i Ramundeboda kyrka, Simon Joelsson.  

16.00 Gudstjänst i Tiveds kyrka, Simon Joelsson,   

kaffe.     

Söndag den 17 november                                             

11.00 Gudstjänst i Finnerödja kyrka, Jan Wallgren. 

Efter gudstjänsten födelsedagsfest för inbjudna            

jubilarer, Tivedspojkarna medverkar.                                           

15.00  Gudstjänst i Skagershults kyrka, Jan Wallgren. 

Fredag den 22 november                                               

19.00 Sinnesrogudstjänst i Ramundeboda kyrka,  

musikmedverkan av Kristina och Weine Bruus , kaffe 

och smörgås efter gudstjänsten.              

30,6 miljoner samlades in          

under 2019 års fastekampanj! 

Ett stort tack till alla 

som varit med och bi-

dragit till årets faste-

kampanj. Pengarna som 

samlats in behövs till 

stöd för människor som 

fått sin trygghet sönderslagen av krig, våld 

och naturkatastrofer. Tillsammans är vi med 

och skapar en rättvis värld där människor kan 

leva i trygghet.  I vårt stift, Strängnäs stift, 

samlades in c:a 1,5 miljoner kr. Det ger i snitt 

2,30 kr. per invånare i stiftet.  



7 

Välkommen till eftermiddagscaféer      

i Casselgården!                                     

Musikunderhållning,                                                        

lotterier och kaffeservering. 

Måndag den 30 september kl. 13.30                            

Medverkan av: Jan Kenneth Rönning och           

Per Nordin. 

Måndag den 28 oktober kl. 13.30                           

”Minns du årets Sommarkyrka?” Medverkan av     

Per Nordin. 

Måndag den 25 november kl. 13.30                        

Medverkan av:  Weine Bruus och Kalle Hult. 

Väl mött!                                                   

Hälsar Diakonigruppen 

Start för ny   
konfagrupp! 

Under hösten startar vi en ny 

konfagrupp i Casselgården i 

Laxå. Svenska kyrkan vill bjuda 

in dig som i höst börjat i årskurs 

8. Vi kan utlova ett spännande 

år där vi bl.a. försöker ta reda på 

hur det egentligen ligger till med 

Gud, kyrkan, kärleken och livet                       

- och vad det har med dig att 

göra. Det kommer bli en upp-

täcktsfärd genom Bibel, samtal, resor, guds-

tjänster och läger m.m. 

Låter det spännande?                                               

Håll utkik efter inbjudan i brevlådan eller på       

skolan. 

Simon Joelsson, simon.joelssonsvenskakyrkan.se  

tel. 0584-444632 

Iréne Ulama, irene.ulama@svenskakyrkan.se       

tel. 0584-444638 Finnerödja                                                              

20/8 kl.13.00  i Tallstigskyrkan 

17/9 kl.13.00 i F:dja församlingshem 

15/10 kl.13.00 i Tallstigskyrkan 

19/11 kl.13.00 i F:dja församlingshem 

17/12 kl.13.00 Julbord i Tallstigskyrkan 

Tived  

Med tema: kommunikation 

29/8 kl.13.00 i församlingshemmet 

26/9 kl.13.00 i församlingshemmet 

31/10 kl.13.00 i församlingshemmet 

28/11 kl.13.00 i församlingshemmet                 

Vi serverar god hemkokt soppa och god  

gemenskap, välkommen! 

Torsdagssoppa med underhållning                                         

i Skagershults församlingshem    

10/10  kl.14.00  

14/11  kl.14.00                     

                                                                                              

Välkomna                                                                           

Hälsar Röda korset och Skagershults församling 
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Jeanette skapar med naturen som inspiration 
 
Vägarna är kantade med prästkragar den varma 
sommardagen när jag besöker Jeanette Håkansson 
på hennes fädernesgård i byn Häggeboda nära sjön 
Unden. Hon tar emot under det gamla trädet i träd-
gården utanför sin ateljé. Hon är en av de lokala 
konstnärer och konsthantverkare som förskönat 
pastoratets kyrkor. 
 
Jeanette är glaskonstnär och arbetar enligt fusions-
metoden, vilket betyder att glaset smälts samman 
med färg och metall till det motiv hon har bestämt. I 
galleriet får man se prov på hennes konst. Här skim-
rar det av färg och ljus. - Av någon anledning har jag 
använt mycket orange det senaste året, fast jag inte 
egentligen föredrar den färgen, säger Jeanette.         
- Jag inspireras av naturen och årstidernas växlingar. 
På hösten blir det gärna mustiga färger och på vintern skirt vitt och blått  
 
När Jeanette blev tillfrågad av församlingen om hon kunde ge förslag på församlingens doppresent, fick 
hon den idé som sedan blev verklighet. Idag får varje nydöpt person, både i Tived och i Finnerödja. En blå 

glasdroppe med guldfiskar på och namnet skrivet i guld. En gång om året 
delas dropparna ut. Under tiden hänger de och väntar i dopträden, utfor-
made av Jeanette och smidda av Lars Lejon, en lokal konsthantverkare han 
också. 
Jeanette är både stolt och hedrad över att hon har kunnat bidra med sin 
konst till den kyrka som hennes förfader varit med och byggt upp. Under sju 
veckor på sommaren 1847 fick Tivedsborna äntligen bygga sin kyrka, efter 
150 års kamp mot myndigheterna. Och då var morfars morfar med. 
 
Jeanette är trettonde generationen som bor i Häggeboda. Hon tog över ef-
ter sina föräldrar och flyttade tillbaka med sin man Fredrik år 2010 efter 
många år i Mariestad. Här i Häggeboda växte hon upp med sina två systrar 
Tina och Viveka, som också är konstnärer. Pappa inspirerade med sitt kop-
parslageri och smide. Nu är det mannen Fredrik som har tagit över pappans 
verkstad och svetsar stöd och ställningar till Jeanettes glaskonst. 
 
Nu tycker Jeanette att hon är på sin rätta plats 
på jorden. Här är hon fri att skapa, här har hon 
sin ateljé och sitt galleri mitt i den vackra natu-
ren. Och här deltar hon i många av de aktiviteter 
som den livaktiga Tivedsbygden bjuder på. Det 
är Konstrundor och utställningar. Nu i sommar 
kan man se hennes och många andras konstverk 

längs barrdoftande stigar i skogen vid skolan i Sannerud. Konst-i-Ring. Eller 
på det nya kafferosteriet och caféet mitt i byn. 
 
- Människan idag söker andlighet, det finns ett sug efter skönhet, stillhet 
och ro. Och det kan man finna framför ett konstverk, konstaterar vi båda, 
innan jag stänger grinden bakom mig och åker tillbaka till tätorten. 
                                                                                                                                                                                                           
              Text och foto: Margareta Swenson 
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Hei suomenkielinen seurakuntalainen! 

Tiesithän, että meidän pastoraatissa puhutaan myös suomea?  

Olet tervetullut mukaan, esimerkiksi suomenkieleisen lähetysryhmään, joka kokoontuu  tiistaisin Cassel-
gårdenilla (Kyrkogatan 6, Laxå) klo 14-15.30.  Suomenkielinen messu järjestetään kuukausittain. Katso 
ajankohtainen  tieto: Laxå nytt ja Bodarne magazinet. Suomenkielisestä toiminnasta vastaa Tero Brandt.  

Jos tahdot keskustella suomenkielisen papin kanssa, voit ottaa yhteyttä Janne Wallgreniin. Myös ko-
tikäynti on mahdollinen. Puhelinnumerot työntekijöille ovat tämän lehden sivulla 11.  Toivotamme kaikille 
suomenkieliselle seurakuntalaisille hyvää syksyä!  

                                                                                                         Janne, Tero ja Hanna 

Hej!  

Mitt namn är Liv Olsson och jag bor i Finnerödja. Jag är en av de 16 
ungdomar som i september, tillsammans med ACT Svenska Kyrkan, 
kommer att delta i utbytesprogrammet Ung i den världsvida                   
kyrkan. Min utbytestid kommer äga rum i Tanzania i ett av                  
Strängnäs stifts vänstift, ELCT-NWD. Något av det jag mest ser 
fram emot med utbytet är människorna, att få byta erfarenheter 
och kultur med varandra. Jag tror starkt på att det som händer när 
människor möts på det här viset är ett av de allra bästa sätten att 
främja till utveckling, både av sig själv och sin kyrka.  

I vår när jag kommit hem vill jag mer än gärna dela med mig av de 
erfarenheter och möten jag haft i Tanzania till er! Tveka inte att 
höra av dig till mig på liv.olsson@svenskakyrkan.se.  

Mer om utbytet går att läsa på www.svenskakyrkan.se/act/utbyte 

                                                                                                                                                                                     
Vi önskar Liv lycka till i Tanzania och ser fram emot någon hösthälsning till oss här i Bodarne pastorat. 

 

 

 

 

Välkommen till Kyrkis!
Vi träffas på måndagar i Finnerödja          

församlingshem 9-11.30 och i Cassel-

gården i Laxå på torsdagar 9-12.              

En mysig stund med lek, fika och sång-

stund för små barn med förälder/vuxen. 

Fikat kostar 10 kr/familj.                           

Hoppas vi ses!                    Hanna och Iréne 

Du som fyller 6 år får ta emot           

något fint och värdefullt 

Vi har något värdefullt som vi är jättestolta över. 

Det är en bok som man läser i hela världen.        

Bibeln heter den. Just den här bibeln är anpassad 

för barns tankar och funderingar och heter just   

”Bibel för barn” Du som fyller 6 år i år kommer 

att få en speciell inbju-

dan till någon av våra 

kyrkor hem i brevlådan 

senare i höst. Då blir du 

och din familj inbjuden 

att komma och hämta 

en  bibel. Så håll utkik i 

brevlådan så ni inte  

missar inbjudan! 

mailto:liv.olsson@svenskakyrkan.se
http://www.svenskakyrkan.se/act/utbyte
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Noas ark– färgrik vävnad i Finnerödja kyrka                                                                                     
Lena Kösters vackra bildvävnad i Finnerödja kyrka har sitt ursprung i församlingens miniorverksamhet. På temat, 

Noas Ark, fick barnen göra teckningar, fritt ur fantasin. Lena kontaktades och fick se teckningarna samt uppdraget 

att skapa en bildvävnad. 

Tillsammans med Lena färgade miniorer och ledare ullgarn i församlingshemmet. Spännande att se det slutliga re-

sultatet av garnet som skulle bli ”vår ark”. 

Av teckningarna gjorde Lena en skiss och snart skulle arbetet påbörjas. Hela gänget var inbjudna till vävstugan i 

Holmsjötorp för att få se hur bildväven tog form. Vi såg den tecknade skissen som satt under varpen och hur Lena 

börjat arbeta fram bilderna. För oss var det svårt att förstå hur former och färger växte fram i vävstolen. 

Lena Köster var med i grupperna flera gånger. Bl.a. fick barnen göra egna små bildvävar för att förstå hur man kan 

arbeta med ull och skapa egna konstverk. 

Det färdiga resultatet av Noas Ark kan beskådas i Finnerödja kyrka. Åren går, vävnaden har funnits i kyrkan ca         

10-12 år. Framsidan av detta blad visar en del av vävnaden! 

Dåvarande miniorledarna  Gerd Rosenkvist, Eva Sundström och Arja Björkman 

Varför sätter vi olika färg i kyrkan? 

Jo, för att vi har ett kyrkoår där det finns olika teman, 
stämningslägen och firningsdagar som vi vill uttrycka 
med färger. Dessa färger kan du se när du kommer till 
någon av våra kyrkor.  

Kanske tydligast syns det på den tjänstgörande prästens 
liturgiska kläder. Han eller hon har en slags ”halsduk” som 
vi kallar stola och när det är nattvard, en slags mantel, 
som vi kallar ”mässhake”. Färgerna syns också tydligt i 
det tyg som oftast hänger ner på altarets framsida 
(antependium) och i de textilier som hör till nattvards-
kärlen (kalkkläde och bursa). 

Vilka färger har vi då? 

Jo, grönt, vitt, rött, blått/violett och svart 

Vitt är glädjens, renhetens och festens färg och används 
förutom vid alla större högtider även vid dop och vigsel. 
Vitt används även allt oftare vid begravning. Den är 
också symbolen för Gud, Kristus, himmelens änglar och 
det heliga. Vitt används på kyrkoårets stora helgdagar 
som julnatten och juldagen, påsknatten och påskdagen 
trettondedagen och Mikaelidagen. 

Rött är blodets, eldens och bekännelsens färg. Den an-
vänds också som symbol för den heliga Anden och Kris-
tus och alla kyrkans martyrer som dött för sin tros skull. 
Rött används bland annat på pingsten, Alla helgonsdag 
samt på annandag jul. 

Grönt är växandets och mognandets färg och används 
bland annat under Trefaldighetstiden för att symbolisera 
att vi får växa i vår kristna tro. 

Violett/blått är eftertankens, självrannsakans, vän-
tans och botgöringens färg. Den används på andra, 
tredje och fjärde söndagen i advent samt under 
fastetiden och stilla veckan. Vid sidan av violett kan 
man också använda mörkblått som liksom violett 
symboliserar självrannsakan och väntan. 

Svart är sorgens och förgänglighetens färg. Den 
påminner oss om dödens oundviklighet men också 
om att Kristus varit i det mörkaste av mörka. Svart 
används därför på begravningar och på långfreda-
gen. 

När du har detta församlingsblad i din hand är 
grönt den vanligaste färgen i våra kyrkor. Trefal-
dighetstidens tema handlar om att vi som männi-
skor får lära känna Gud och Kristus mer och mer 
samt att växa i tro som människa och kristen och 
det återspeglas i de trefaldighetstidens teman och 
texter. Besök en kyrka nära dig och se efter! 

                                                                  Janne Wallgren 

https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Trefaldighetstiden&action=edit&redlink=1
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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                                     0584-444630                                                  

Församlingspräst Simon Joelsson        0584-444632                                                                 

Diakon Veronica Hagberg           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                                             

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                                                                

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                                                               

Församlingsassistent Tero Brandt        0584-444642  

Kyrkofullmäktiges ordförande Jan Holmgren      070-6285960                                                                      

Kyrkorådets ordförande Arne Augustsson      070-3055537  

Församlingsrådets ordförande i Ramundeboda, Barbro Widén   070-6734521                              

Församlingsrådets ordförande i Skagershult, Aina Karlsson-Andersson 070-3525357                              

Församlingsrådets ordförande i Finnerödja-Tived, Staffan Grenfält  073-6534011 

Pastoratets hemsida  www.svenskakyrkan.se/bodarne  

Pastoratets e-post    bodarne.pastorat@svenskakyrkan.se       

Pastoratets swish - nummer 123 - 281 0943 
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  Mat- och baksidan 

Här kommer ett recept på en kaka som har många namn. En del kal-
lar den för Silviakaka men i min receptpärm heter den SKUFF-kaka! 
SKUFF var namnet på Svenska kyrkans unga Finnerödja församling 
för ett antal år sedan. Ofta vid våra olika sammankomster servera-
des denna goda kaka, därför fick den namnet SKUFF-kaka. Oavsett 
namnet, en god kaka som går utmärkt att frysa in, om det blir något 
över vill säga! 

                                                                                                                                                                  

 
Kaka                                                                                                                                                                                   
4 ägg                                                                                                                                                                    
4 dl strösocker                                                                                                                                                                
4 dl vetemjöl 
2 tsk bakpulver 
2 dl vatten 
 Glasyr                                                                                                                                                                            
250 g smör                                                                                                                                                          
2 1/2 dl strösocker 
1 1/2 msk vaniljsocker 
3 äggulor 
Garnering                                                                                                                                                             

1 dl kokos 

    

Taco-pizza 

Den här räcker gott och väl till 3-4 personer.                                                                                                                                

Sätt ugnen på 200 grader. Sen är det bara att öppna  för-                                                                                             

förpackningen med färdig pizzabotten och tomatsås. Ibland                                

måste man göra det lite enkelt för sig. Vill man kan man                                                                                              

lägga på lite stark taco sås ovanpå tomatsåsen. Bryn ca 400 gr                                                                                         

köttfärs och tillsätt en påse tacokrydda + vatten. Låt puttra en                                                                                      

liten stund. Bred ut köttfärsen på pizzan, lägg på skivade                                                                                                 

tomater, skivad gul lök, gul eller röd paprika och oliver. Strö på                                                                                      

riven ost med lite smak. Grädda enligt anvisningen på                                                                                                                          

förpackningen. Servera pizzan med lite strimlad grönsallad                                                                                                                

och den goda såsen.  

Sås till pizza 

2 dl. crème fraiche                                                                                                                                                                

3 msk majonnäs                                                                                                                                                                    

1-2 rivna vitlöksklyftor                      

2 msk hackad färsk basilika (går bra med torkad också) 

Blanda ihop alla ingredienser och låt stå till sig en stund. En jättegod sås som säkert passar till andra maträtter 

också. Lycka till i köket! 

                                      Carina Rosengren 

Gör så här                                                                                                                      
Sätt ugnen på 175 grader                                                                                                     
Kaka: Vispa ägg och socker pösigt i en bunke. Tillsätt resten av 
ingredienserna och rör ihop allt till en smet.                                                                                                                             
Klä en långpanna med bakplåtspapper och smörj pappret med 
smör eller margarin. Häll ut smeten i pannan.                                                                                                                             
Grädda kakan längst ner i ugnen ca 25 min. Låt kakan kallna i 
långpannan.                                                                                             
Glasyr: Smält smöret i en kastrull. Tillsätt sockret och låt det små-
koka på låg värme i 1 minut. Ta av kastrullen från plattan. Tillsätt 
vaniljsocker och äggulor. Vispa ihop till en slät smet och värm 
smeten under omrörning tills första bubblan syns. Bred ut glasy-
ren på kakan. 

Garnering: Strö över kokos och låt glasyren stelna, ställ gärna           
kakan i kylskåpet. Skär kakan i rutor med en vass kniv. 


