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Många undrar säkert 

Vad gör de tre församlingarna i Bodarne pastorat för kyrkoavgiften? 

Förekommer det resor för personal och förtroendevalda? 

Kort svar: Vi gör så mycket som möjligt för varje öre, och nej, vi ägnar oss inte                                    
åt oansvariga resor för personal och förtroendevalda.  

Längre svar: 

Av varje skattekrona som du med din kyrkoavgift ställer till förfogande via skatten, hamnar 96,5 
öre här i din egen hembygd. 

Det övriga går till Strängnäs stift gemensamma åtaganden.  
I Svenska kyrkan är man alltid medlem i en lokal församling.  
Som medlem i Finnerödja-Tiveds-, Ramundeboda-, eller i Skagershults församling 
är du med och bidrar till att vi lokalt kan fortsätta erbjuda kostnadsfri verksamhet för alla åldrar.  
För oss är det viktigt att vår verksamhet finns så nära där man bor som möjligt.                          
Gamla, sjuka och andra som så önskar det får besök och vi har alltid präst och diakon som                   
erbjuder samtal för människor som behöver det. 

Genom ditt medlemskap i Svenska kyrkan bidrar du alltså på olika sätt till din egen hembygd 
Tack vare kyrkans alla medlemmar i vårt pastorat kan vi fortsätta erbjuda olika slags verksamhet 
och diakoni samt vårda vårt gemensamma kulturarv av kyrkor och kyrkomiljöer.  
Tack för att du är medlem, och du som inte är det, välkommen med!  

 

Med vänlig hälsning    

Jan Wallgren 

Kyrkoherde/präst  i Bodarne pastorat 

 

Tiesitkö, että Ramundebodan seurakunnassa puhutaan myös suomea? 

Suomea puhuvat monitoimimies Tero Brandt, uusi seurakunta-assistentti Hanna Hagström ja  

kirkkoherra Janne Wallgren heiltä saa lisätietoa suomenkielisestä toiminnastamme. 

Tahdotko sinä tai tunnetko jonkun toisen suomalaisen, joka tahtoo että seurakunnasta tullaan     

tervehtimään?  

Ota yhteyttä joko Hannaan tai Janneen. Yhteystiedot ja puhelinnumeron löydät tämän lehtisen 

lopusta. Jos tahdot puhua suomalaisen papin kanssa kanssa, voit olla yhteyksissä Janne Wallgreniin 

0584-44 46 30.  

Ruotsin kirkossa papeilla on ehdoton vaitiolovelvollisuus. Lisää tietoa                                                          

suomenkielisestä toiminnasta näet ilmoituksissa Laxå-nyttissä. 

Hyvää syksyä, toivoo                            

Janne Wallgren, kirkkoherra 

 

Bodarne-Magazinets redaktionsgrupp: Ansvarig utgivare: Jan Wallgren, kyrkoherde                                    

Simon Joelsson, Iréne Ulama, Margareta Swenson och Carina Rosengren. 
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Från vårt fotoalbum.                                                                                                                                     

Mässa vid Krämarstan den 8 juni, barngruppsavslutning, läger, Elise Lindqvist föreläste i Casselgården, 

konfirmation. 
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Våra kyrkor och kapell – Ramundeboda kyrka 
 
I Bodarne pastorat finns flera vackra kyrkor och kapell. I detta nummer av                                                  
Bodarne-Magazinet presenteras Ramundeboda kyrka. 
 
Den vackra Ramundeboda kyrka har inte alltid legat på  
den plats den ligger nu, i centrala Laxå ett stenkast från  
järnvägen. Nej, för drygt hundra år sedan flyttades den dit                   
från sin dåvarande plats nere vid Borasjön några kilometer  
sydväst om tätorten. 
Kyrkan byggdes mellan år 1686 och 1688 på initiativ av  
den mäktige brukspatronen Anton von Boij. Men när  
samhället under senare delen av 1800-talet hade vuxit sig  
stort utmed västra stambanan, beslöt man att flytta kyrkan  
för att gudstjänstbesökarna inte skulle få så lång färdväg.  
År 1899 invigdes kyrkan på sin nya plats. 
Kyrkan är en centralkyrka med fyra lika långa korsarmar.  
De liggande stockarna i väggarna är på utsidan klädda  
med spån och på insidan brädfodrade. Det konstfullt  
utformade taket är liksom väggarna klätt med svarttjärat  
spån. 
 

 
 
 
 
 
 

   Ramundeboda kyrka är en riktig änglakyrka.  
   Lyfter du blicken mot taket ser du mängder av änglar  
   som troligen målats av någon av kungamålaren Ehrenstrahls  
   lärljungar. Dopfuntens lock är prytt av änglaansikten och vid sidan av  
   ambon står en gyllene dopängel med sina tvillingbarn. Dopängeln  
   föreställer den år 1758 så tragiskt bortgångna Carolina Sabina  
   Rosenstam, gift Tersmeden. Hennes sörjande man, Erik Tersmeden,  
   skänkte statyn till kyrkan som ett minne av henne. 
 
   Dagens duktiga hantverkare har också bidragit till kyrkans  
   utsmyckning. Bo Möörk har smidit det vackra dopträdet i vilket det  
   hängs en blå keramikfisk för varje barn som döps under året. Sven  
   Johansson har byggt en exakt kopia av en Hjälmarsnipa. Den vackra  
   båten är fylld med sand och används som ljusbärare. 
 

 Text och bild: Margareta Swenson 
 

 
Ny broschyr – Tusen år av tro 
Det finns en ny broschyr           
Tusen år av tro – kyrkor och kapell i Bodarne Pastorat, om du vill läsa mer.  
Broschyren finns utlagd i kyrkorna, i Vandrarnas kapell, på turistbyrån och  
i Sockenstugan och är gratis. 
Berit Jakobsson och Margareta Swenson står för texterna. Fotona är tagna av  
Charles och Margareta Swenson, samt Jeanette Håkansson. Margareta har                                                                  
utformat broschyren och Laxå Tryckeri har tryckt den. 
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Eftermiddagscaféer i Casselgården! 

Vi fortsätter med våra populära                    

Eftermiddags caféer under hösten. Vi träffas       

kl. 13.30 på måndagar.                                          

26/9 Modiga Rut, Barn hela livet                               

31/10 Sång och musik med Per Nordin          

28/11 Weine Bruus och                                            

Kalle Hult bjuder på                                                     

klarinett och piano.       

Väl mött! 

Handarbetscafé och Ullcafé                         
i Finnerödja  och Tived!                                                                              
Välkommen till församlingshemmet i                 
Finnerödja på onsdagar kl. 18-21. Vi träffas 
på Ullcafé den 14/9 och                            
Handarbetscafé den 21/9.                                                                        
I Tived startar vi                                                   
Handarbetscafét  i                                               
församlingshemmet                                     
måndag den 5/9  kl. 17.00. 

Välkomna! 

 

Följ med på Nattkampen!                                                                                                
1-2 oktober är Svenska kyrkans unga inbjudna av Växjö stift till Nattkampen, lägret då man inte får gå 
och lägga sig, den nattliga vandringen/tävlingen om ära, berömmelse och ett vandringspris. Tonårsgrup-
pen sätter som vanligt ihop ett eller flera lag. Om Du vill vara med: anmäl dig senast den 11 september 
till Simon på tel. 0584-444632 , e-post  simon.joelsson@svenskakyrkan.se                                                          

Under vecka 37 startar de flesta av våra grupper igen, Håll utkik på 
vår hemsida och i laxå-nytt! 
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Våra gudstjänster 

September  

16:e efter trefaldighet 11 september              
10.00 Mässa i Ram. kyrka, A. Eriksson.                                                               
15.00 Gudstjänst, i Skag. kyrka J. Wallgren, 
Weine Bruus klarinett.                                                               
16.00 Gudstjänst för små och stora i F:dja 
förs.hem, A. Eriksson, H. Hagström, utdelning 
av Barnens bibel till 6-åringar, en av              
”Systrarna K ”underhåller, grillfest. 

17:e efter trefaldighet 18 september                    
10.00 Mässa i Ram. kyrka, S. Joelsson.                                                            
11.00 Gudstjänst i Tiveds kyrka, A. Eriksson, 
sång av Margareta Jakobsson, kaffe.                                                                          
15.00 Mässa i Skag. kyrka, S. Joelsson 

18:e efter trefaldighet 25 september                      
10.00 Mässa i Ram. kyrka, S. Joelsson.                
11.00 Gudstjänst i F:dja kyrka, J. Wallgren, 
musikmedv. av Johannes och Jennie, kaffe.           
15.00 Gudstjänst i Skag. kyrka, J. Wallgren.                                  
18.00 Andrum i Ram. kyrka, M. Swenson,                   
Å. Gruffman och  Jan Kenneth Rönning. 

Oktober 

Den helige Mikaels dag 2 oktober                           
10.00 Mässa i Ram. kyrka, J. Wallgren.                     
11.00 Gudstjänst i Tiveds kyrka, A. Eriksson. 
Efteråt födelsedagsfest för inbjudna jubilarer, 
sång av ”gamla Tivedskören”                                        
15.00 Gudstjänst i Skag. kyrka, J.Wallgren. 

Tacksägelsedagen 9 oktober                                     
10.00 Mässa i Ram. kyrka, J. Wallgren.                       
11.00 Gudstjänst i F:dja kyrka, A. Eriksson.       
Efteråt födelsedagsfest för inbjudna jubilarer. 
Annika Blomfeldt och Maria Mollberg sång,   
cello, violin och piano.                                                                
15.00 Gudstjänst i Skagershults förs.hem.      
A. Eriksson. Skördefest, kaffe och auktion på 
de medtagna skördealstren. Annika Blomfeldt 
och Maria Mollberg sång, cello, violin, piano.          

21:a efter trefaldighet 16 oktober                          
10.00 Gudstjänst i Ram. kyrka, A. Eriksson. 
15.00 Gudstjänst i Skag. kyrka, A. Eriksson. 
16.00 Lekmannaledd gudstj. i Tiveds kyrka,    
kaffe. 

Med reservation för ev. ändringar! 

22:a efter trefaldighet 23 oktober                    

10.00 Mässa i Ram. kyrka, S. Joelsson                

11.00 Mässa i F:dja kyrka, J. Wallgren, medv. av 

Nysund gent Quartet, kaffe.                                 

15.00 Mässa i Skag. kyrka, J. Wallgren.         

Fredag den 28 oktober                                         

kl. 19.00 Sinnesrogudstjänst i Ram. kyrka. 

23:e efter trefaldighet 30 oktober                           
10.00 Mässa i Ram. kyrka, S. Joelsson.                      
11.00 Mässa i Tiveds kyrka, A. Eriksson, sång av 
Laxåkören, kaffe.                                                     
15.00 Gudstjänst i Skag. kyrka, J. Wallgren.             
18.00 Andrum i Ram. kyrka, M. Swenson,           
Å. Gruffman och K. Hult.                   

November                                               

Alla helgons dag 5 november                              
15.00 Minnesgudstjänst i Tiveds kyrka,                     
A. Eriksson, Bodarnekören.                                                           
18.00 Minnesgudstjänst i F:dja kyrka,                       
A. Eriksson, Bodarnekören.                                                            
18.00 Minnesgudstjänst i Ram. kyrka,                
V. Hagberg, Å. Gruffman, medv. av Annika 
Blomfeldt cello och J K Rönning, piano och     
orgel.                                                                    
18.00 Musikgudstjänst med ljuständning i Skag. 
kyrka, J. Wallgren, Jennie Åbrink harpa. 

Söndag efter Alla helgons dag 6 november     
10.00 Mässa i Ram. kyrka, J. Wallgren, sång av 
Laxåkören.                                                              
11.30 Finsk gudstjänst i Ram. kyrka,                          
J. Wallgren.                                                                                                                                  
16.00 Musikgudstjänst med tema Göte         
Strandsjö i F:dja kyrka, A. Eriksson. Medv. av    
Anna Greta Dahl och Kristina Ohlson, kaffe. 

Söndag före Domssöndagen 13 november           
10.00 Mässa i Ram. kyrka, A. Eriksson.                   
15.00 Gudstjänst i Skag. kyrka, J. Wallgren.           
16.00 Musikgudstjänst i Tiveds kyrka med tema 
Lina Sandell, A. Eriksson, medverkan av       
Tivedspojkarna, kaffe. 

Domsöndagen 20 november                                  
10.00 Sammanlyst mässa i Ram. kyrka,                   
A. Eriksson. Efteråt födelsedagsfest i               
Casselgården för inbjudna jubilarer.                                            
16.00  Ljusmanifestation, start på                   
Centrumtorget , avslut med andakt och varmt  
fika i Kyrkparken. 
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  Ny personal i Bodarne pastorat!                                            
Under våren har vi fått två nya medarbetare. Det är Hanna      

Hagström som  församlingsassistent och Maria Bohlin som      

lokalvårdare och kyrkvaktmästare.                                                      

Jag ställde fem frågor till dom:                                                                                                            

Familj?                                                                                                  

Maria: Man och två barn                                                              

Hanna: Två barn                                                                                  

Vilken årstid tycker du bäst om?                                                   

Maria: Sommaren, jag älskar att sola                                        

Hanna: Hösten, för alla färger och vindarna, och att man 

med gott samvete får sitta med en filt och bok i soffan om 

kvällarna.                                                                                        

Kan du rekommendera                                                                        

någon bra film ?                                                                                    

Maria: Love Actually,                                                                                      

för då får man både skratta                                                                           

och gråta                                                                             

Hanna: Vägen                                                                                   

Vad är viktigast i livet?                                                                    

Maria: Att få må bra och vara frisk                                           

Hanna: Barnen, Gud och kärlek                                                     

Om du skulle få en önskan uppfylld, vad skulle det vara?       

Maria: Fred och frihet till alla på jorden                                    

Hanna:  Just nu, att få ett ja från biskopen till att bli diakon                                                                                        

Iréne Ulama 

Alla helgons dag på våra kyrkogårdar 

Inför Alla helgons dag brukar det vara vanligt att man vill se till sina gravar, tända ljus lägga ut en krans 
eller annan utsmyckning. Precis som tidigare år kommer våra kyrkogårdar att vara bemannade med           
personal och förtroendevalda som serverar kaffe, korv eller annat fika och svarar på ev. frågor.                            
På Skogskyrkogården  i Laxå  finns vi på plats fredagen den 4 november kl. 13-17. OBS ny dag och tid!                                                                          
I Skagershult finns  förtroendevalda på  kyrkogården på Alla helgons dag den 5 november kl. 11-15                
i kyrkan kan man lyssna på orgelmusik mellan kl. 11—13.                                                                                             
Korv och kaffe serveras vid vaktmästarexpeditionen.                                                                                                                 
På Tiveds kyrkogård finns vi med personal och förtroendevalda                                                                    
fredag den 4 november kl. 11-17 och på Finnerödja kyrkogård                                                                         
den 4 november kl. 13-17.                                                                                                                                            
Vi kan även i år erbjuda skjuts till v åra kyrkogårdar i Laxå. Start                                                                                  
från Ramundeboda kyrka  den 4 november kl. 13.00 via                                                                                                          
hållplatsen vid Centrumkyrkogården - Servicehuset och Nytorget                                                                           
till Bodarne kyrkogård och Skogskyrkogården. 

Soppluncher i Tived och         

Finnerödja hösten 2016 

Tiveds församlingshem kl. 13.00                                                                  

Där höstens tema är: Djur och natur 

25/8  David Tverling berättar om na-

turvård. 

29/9 Skyddad natur, Daniel                 

Gustavsson från Länsstyrelsen. 

27/10 Fiske i Unden, Olof Björlin. 

 

24/11 Jakt och viltvård, Alf Nilsson. 

Finnerödja kl. 13.00 

20/9 Finnerödja församlingshem. 

18/10 Tallstigskyrkan. 

15/11 Finnerödja församlingshem. 

20/12 Finnerödja församlingshem.   

Välkommen! 

M&M                                                                                                         

Mat och  musik från olika länder och 

kulturer i Casselgården. Håll utkik på 

affischer och i Laxå Nytt om datum 

och tid!  VÄLKOMNA! 
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Finns i kyrkan: ljus 

I de flesta kyrkor i Sverige finns någon möjlighet att tända ett ljus och låta det brinna tillsammans med 
andras. 

Att få tända sitt lilla ljus på det stora Kristusljuset är en enkel men stark symbolik för att få ta emot ljus, 
värme och glöd från Kristus, och sedan kunna sprida detta vidare. 

Den klassiska runda ljusbäraren av svart järn är nästan lika vanlig som kyrkbänken. Ändå är den inte alls 
lika gammal. 

Inför Kyrkornas Världsråds fjärde möte, i Uppsala, kom Martin Lönnebo (mannen bakom frälsarkransen) 
på idén att tillverka en ljusbärare med ett kristusljus i mitten, och möjlighet att sätta mindre ljus runtom. 
Ljusbäraren kallas ”Folkförsoningens träd” och finns fortfarande i Uppsala domkyrka. 

Detta hände 1968, och blev en trend som spred sig till så gott som varenda kyrka i Sverige. Detta en                                                                                                  
liturgisk explosion jämfört med hur långsamt kyrkliga                                                                                       
trender brukar gå.                                                                                     

Att använda ljus över huvud taget är förstås en äldre                                                                                             
sedvänja, särskilt med tanke på att någon brinnande                                                                                             
låga förr var den enda belysningen när solen gått ner.                                                                                                         
Att levande ljus levt kvar i kyrkorummet sida vid sida                                                                                                  
med elektriska lampor är förmodligen både för att det                                                                                          
är fint och för att bevara traditionen från äldre tider. 

Det gamla templet i Jerusalem lystes upp av oljelampor.                                                                                        
Den mest kända oljelampan är den sjuarmade                                                                                                                            
menora-ljusstaken. Olivodlare vid den här tiden                                                                                                  
skickade all jungfrupressad olja (den finaste oljan)                                                                                                      
till templet. (Då var det alltså möjligt att fira gudstjänst                                                                                                
med bara  en olivpress.) När vi idag ställer sex ljus                                                                                                            
på altaret, med ett kors i mitten, är det för att                                                                                                                                          
efterlikna menora-ljusstakens sju lampor. 

Simon Joelsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

Foto: Harris & Lulic 
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Andrum i höst 

Vid två tillfällen under                                                      

hösten kan                                                                                                                              

vi erbjuda ”Andrum”                                                         

i Ramundeboda kyrka.                                                                                                            

Det är Margareta Swenson och Åsa Gruffman                                                                                                      

som tillsammans med någon av pastoratets                                                                                                              

musiker  delar med sig av  tänkvärda ord och                                                                                                 

stämningsfull musik.                                                                                                                 

Detta är något för dig som söker en stunds ro                                                                                                                                

och stillhet innan  vardagen drar igång.  

Söndag  25 september kl. 18.00    Att lyssna   

Söndag 30/oktober kl. 18.00         Stilla ro 

Sinnesrogudstjänst 

”Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det 
jag kan, och förstånd att inse skillnaden." 

Välkommen till Sinnerogudstjänst i Laxå, Ramundeboda kyrka, fredag den 28/10 kl. 19.00.                                      
Det här är en gudstjänst som verkligen berör alla inte minst för alla oss som känner att livet inte alltid 
går ihop på olika plan. Den vänder sig också till vanliga "Svensson" men har sina rötter i tolvstegs-
andligheten. Du är särskilt välkommen, du som längtar efter sinnesro. Kanske känner du dig trött och 
sliten, att du har/har haft missbruksproblem, relationsproblem, eller bara det att du söker en annan 
typ av gudstjänst än den traditionella.  
Eller kanske vill du bara koppla av och tända ljus och uppleva gemenskapen med andra i en kyrka en 
vanlig fredagskväll. 

Sinnesrogudstjänst är förutom vad namnet säger även en ”enklare” och friare” form av gudstjänst 

där gudstjänstdeltagarna ges möjlighet till en större delaktighet än i en traditionell gudstjänst. 

Vi har alltid någon som spelar musik, sjunger, läser dikter eller berättar om sitt liv. 

I gudstjänsten deltar alltid en präst, en eller flera musiker och ibland en diakon. 

Mitt i gudstjänsten finns det möjlighet att besöka olika platser i kyrkan. 

Vid en kan du till exempel tända ett ljus för dig själv eller för något/någon du tänker på, vid en annan 
plats finns en bönekorg för de bönelappar du kanske har skrivit. 

Det går också bra att bara sitta kvar i bänken, röra sig i kyrkorummet eller samtala lågmält med någon. 
Det finns också möjlighet att få enskild förbön under gudstjänsten. 

Du är varmt välkommen oavsett om du vill dela med dig av något i gudstjänsten eller om du bara vill 
sitta ned och vara deltagande genom ditt lyssnande, eller kanske meditera till musiken. Här finns inga 
krav, inga förväntningar och ingen stress. Bara sinnesro som vi vill dela med oss av. 

Ljusmanifestation med                                                     

Laxå kristna samarbetsråd                                                       

” Jag har kommit för att tända en eld på jorden.       

Om den ändå redan brann” (Luk 12:49)                                                                                         

Fira Domssöndagen på ett annorlunda sätt genom       

att  tillsammans med representanter från kyrkor i 

Laxå kommun vandra längs en marschallupplyst väg 

fram till Kyrkparken. En vandring som präglas av     

tanken att Guds ljus lyser i mörkret och att mörkret 

inte har övervunnit det. Vandringen avslutas med  

andakt och varmt fika. 

Datum 20/11                                                                              

Tid kl. 16.00                                                                                

Start på Centrumtorget 
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Får vi presentera pastoratets tre administratörer 
 
Gun Pettersson, Gunnar Rundqvist och Carina Rosengren                                                                                       
är tre viktiga kuggar i pastoratets maskineri. 
 
Gun Pettersson jobbar som ekonom och har främst  
hand om löner, statistik och rapporter i personalfrågor,  
men mycket annat dyker också upp på hennes bord.  
Gun har varit anställd av Svenska Kyrkan i 10  år och  
sedan sammanläggningen till Bodarne pastorat jobbar  
hon tillsammans med Gunnar och Carina.  
- Det är roligt att ha fått arbetskamrater på den  
Administrativa sidan, säger hon. 
 
Gunnar Rundqvist har varit kyrkokamrer i snart 24 år.  
Hans främsta arbetsuppgifter är att göra årsbokslut och  
budgetuppföljningar. Han har hand om rapporteringar till  
Svenska Kyrkan centralt och har även en tät kontakt med  
våra lokala kyrkopolitiker. Gunnar bor bara ett stenkast  
från sin arbetsplats. - Mycket praktiskt, tycker han. 
 
Carina Rosengren är kanske den mest kända på kontoret.  
Hon är administratör och informatör och är den som du                                                                                        
först  talar med om du ringer till expeditionen. Hon har                                                                                
hand om bokningar av förrättningar (vigslar, dop,                 Från vänster: Gun Pettersson, Carina Rosengren 

begravningar), bokningar av lokaler, hon sköter                    och Gunnar Rundqvist.  
hemsidan, affischering, och tar fram bl. a Bodarne Magazinet.                 
Carina har i höst varit anställd 19 år. Fritiden ägnar hon                                                                                        
också till viss del åt kyrkan, eftersom hon är både kyrkvärd                                                                                  
och kyrkokörsångare.  
                    
Expeditionstider:                                                                             
 
Laxå tisdag 13.00 – 15.00 
 Torsdag 10.00 – 12.00 
            
Finnerödja onsdag   09.00 – 16.00                                     
 
Tived torsdag  13.00 – 15.00 
 
Postadress: Bodarne Pastorat 
 Kyrkogatan 6   
 695 30 Laxå 
 
Telefon: Laxå  0584 -10020                                                                                                                                                
 Finnerödja  0584-20020                                                                                                                        
 Tived   0584-474056 
  

Visste du ……. 

att vi har fina lokaler i våra              

församlingshem som man kan 

hyra vid olika samlingar! 

                            * 

Att som medlem i Svenska kyrkan 

är det kostnadsfritt att låna  lokal 

vid t.ex. dopkaffe och                 

minnesstund efter begravning. 

Ärtsoppelunch i Skagershults församlingshem  

tors. den 27/10  kl. 14.00.                                                 

Håkan Isacsson underhåller.                                         

Välkomna! 
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Telefonlista 

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

Församlingsexpeditionen Finnerödja ons. 9-16      0584-20020                                              

Församlingsexpeditionen Tived tors. 13-15       0584-474056                                     

Kyrkogårdsförvaltningen Laxå         0584-10281                                         

Kyrkoherde Jan Wallgren         0584-444630                                             

Församlingspräst Anna Eriksson        0584-444631                                         

Församlingspräst Simon Joelsson        0584-444632                                       

Diakon Veronica Hagberg  sjukskriven under hösten 2016                                              

Församlingspedagog Iréne Ulama        0584-444638                       

Församlingsassistent Hanna Hagström       0584-444 632                                                                            

Kantor Per Nordin          070-3668821                                       

Kantor Jan Kenneth Rönning         0584-444643                                       

Kantor Kalle Hult           0584-444645                                         

Ekonom Gun Pettersson         0584-444640                                          

Ekonom Gunnar Rundqvist         070-3294988                                      

Informatör/administratör Carina Rosengren      0584-444641                                        

Husmor Margareta Jinnestrand        0584-444644               

Församlingsvärd/husmor Finnerödja, Lina Fredberg     076-1107631                                       

Lokalvårdare Maria Bohlin         0584-444647                                           

Kyrkogårdsassistent Sofia Liljeberg        0584-444646                                          

Kyrkogårdschef  Jonny Persson        0584-444636                                           

Kyrkvaktmästare/fastigheter Per Gustafsson      0584-444639                                         

Kyrkvaktmästare Finnerödja Nicklas Karlsson      0584-444634                                       

Kyrkvaktmästare Tived Kjerstin Johansson      0584-444635                                           

Kyrkvaktmästare Skagershult Stefan Persson      0584-444637                                        

Vaktmästare/barnledare Tero Brandt       0584-444642                                          

Ramundeboda församlingshem        0584-10635                                            

Finnerödja församlingshem         0584-20403                                           

Tiveds församlingshem          0584-474056                                          

Skagershults församlingshem        0585-44436                                           

Uthyrning av Ramundeboda och Skagershults församlingshem   0584-444641                                          

Uthyrning av Finnerödja församlingshem      0584-444640                                       

Uthyrning av Tiveds församlingshem       0584-444640                                           

Kyrkofullmäktiges ordförande Jan Holmgren      070-6285960                                          

Kyrkorådets ordförande Arne Augustsson      070-3055537  

Kontaktpersoner för den finska verksamheten                                                                                                                    

Präst Jan Wallgren          0584-444630                                        

Tero Brandt           0584-444642 

Epost till pastoratet: bodarne.pastorat@svenskakyrkan.se 

Hemsida:  www.svenskakyrkan.se/bodarne 
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Mat och baksidan 

Irénes höstliga röding med svamp och lingon 

2 st. rödingfiléer 

2,5—3 dl. vispgrädde                                                              

2 msk lingonsylt                                                                          

Torkade mortlade trattkantareller efter smak 

1 krm svartpeppar 

1 tsk timjan 

Salt 

Lägg fiskfiléerna med skinnsidan ned i en smord form, salta.                                                                                   

Blanda grädden med lingonsylten, svampen, svartpeppar och timjan, häll över fisken.                                        

Tillagas i ugn c:a 20 minuter i 225 grader                                                                                                                     

Serveras med pressad potatis, haricots verts och kanske lite lingonsylt.  Ät och njut, fantastiskt gott!   

Den godaste äppelkakan 

 En lättgjord och mycket god äppelkaka, en klar favorit! 

3 dl. vetemjöl 

1 1/2 tsk. bakpulver 

1 1/2 dl socker                                                                

1 tsk kanel                                                               

1 tsk ingefära 

75 gr. smör eller margarin 

1 1/2 dl. gräddmjölk eller bara mjölk 

3-4 äpplen, smörklickar lite strösocker 

Blanda allt det torra i en skål, arbeta in smöret/margarinet, tillsätt gräddmjölken/mjölken.                       

Blanda ihop till en ganska lös deg som bredes ut i en smord och bröad pajform, ca 24 cm i diameter.  

Skala och skär äpplena i klyftor, stick ned dem tätt i degen. Lägg på några klickar smör och strö över lite 

socker. Grädda strax under mitten i ugnen 225 grader ca 20-25 minuter.                                                              

Serveras ljummen med lite vaniljglass, eller varför inte lite vispad grädde, lika gott med båda! 

Har du sett att vi satsar 
lite extra på musiken i                 
finnerödja kyrka under 
hösten?                          
Missa inte det! 

Barnkör 

Vi inbjuder dig som vill sjunga och är 6 år och uppåt 

Tisdagar 16.15 -16.45 med början 13 /9 i Casselgården,           

ingång källaren. Vi hoppas på en stor kör där alla är               

välkomna!  Ledare för kören är: Jan Kenneth Rönning             

tel. 0584-444643 och Bitte Bäckrud tel. 076-3477446           
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