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Det kom ett brev ….
Ett brev betyder så mycket – Det var en slogan
som det kungliga svenska postverket myntade en
gång. Men idag är det inte ofta som man får ett
brev i brevlådan, utom räkningar förstås. Vi förmedlar oss på så många andra sätt, genom mail,
sms, messenger. Det går snabbt och lätt, men
meddelandena blir inte särskilt varaktiga. Det är
som röksignaler som snabbt löser upp sig i cyberrymden.
När jag var ung bodde jag en period utomlands och
arbetade som au pair. Då betydde breven hemifrån
enormt mycket. De var min livlina i en ny och osäker tillvaro. I breven fick jag del av familjens vardag, kände deras omsorger och stöd. Mamma
skickade också recept till mig, som var oerfaren i
köket, men som nu skulle laga mat till två franska
barn med välutvecklade smaklökar.

I gudstjänsten på söndagarna läser vi brev
varje gång, när vi läser dagens epistel. Ordet
epistel betyder brev och avsändarna, apostlarna Paulus, Johannes och Petrus, vill också
trösta, stärka upp och berätta om det som är
viktigt. Det är brev som efter två tusen år
fortfarande når fram till ständigt nya mottagare med det eviga budskapet. Som i brevet
Paulus skrev till de kristna i den romerska
kolonin Filippi: Så skall Guds frid, som övergår

allt förstånd, bevara edra hjärtan och edra
tankar, i Kristus Jesus

Ett annat brev som skrevs av en mamma till sitt
vuxna barn blev till en berömd dikt. Pär Lagerkvists
mor Johanna oroade sig för sin son och ville dela
med sig av vad hon tyckte var viktigt. Brevet andas trygghet, frid, omsorg och moderskärlek.

Det kom ett brev om sommarsäd,
om vinbärsbuskar, körsbärsträd,
ett brev ifrån min gamla mor med skrift så darrhänt stor.
Ord intill ord stod klöveräng
och mogen råg och blomstersäng,
och Han som över allting rår från år till år.
Där låg i solen gård vid gård
inunder Herrens trygga vård,
och klara klockor ringde fred till jorden ned.
Det var en lukt av trädgårdsgång
och av lavendel, aftonsång,
och söndagsfriden då hon skrev till mig sitt brev.
Det hade hastat natt och dag,
utan att vila, för att jag
långt borta skulle veta det som är från evighet.

Margareta Swenson

Redaktionsgruppen för Bodarne-Magazinet:
Kyrkoherde Jan Wallgren, ansvarig utgivare,
Simon Joelsson, Iréne Ulama,
Margareta Swenson och Carina Rosengren.
Bladet trycks av:
Linderoths tryckeri, Vingåker

Lyrik av Pär Lagerkvist publicerat med tillstånd av
C Pär Lagerkvist Estate.

Omslag:
Postlådor, foto IKON Svenska kyrkans bildbank

Nästa Bodarne-Magazin kommer ut den
19 september 2019.

Vi samarbetar med
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Lite bilder från vårt fotoalbum

De bibliska figurerna i Finnerödja kyrka gestaltar Skärtorsdagen i

påskens historia. Bilder från Kyrkis i Finnerödja, Kyrkkaffe med våfflor i Tived, konfirmander på teater i Uppsala
och Diakonigruppens damer vid Påskbasaren i Casselgården. Längst ned en bild från brödbak till Skärtorsdagens
mässa samt en bild på pastoratets egen buss som är bra att ha bl.a. till läger och kyrkskjutsar.
Fotografer: Margareta Swenson, Liv Olsson och Carina Rosengren.
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Prästen kläder: alba

Dessutom brukar exempelvis prästpraktikanter
ha på sig alba på gudstjänster.

Alban är ett av de långa vita plagg som prästen
kan ha under gudstjänsten. Det andra är röcklinet. Röcklinet och alban skiljer sig i att alban
har krage och går att öppna framtill som en
skjorta, och den kallas därför också mässkjorta.
Den är baserad på en livklädnad som var ett
vanligt vardagsplagg i antiken.

”Alba” ät latin och betyder ”vit”, vilket alltså är
ett märkligt namn med tanke på att de flesta
dräkter i kyrkan – röcklinet, dopklänningen,
konfirmandkåpan och flera av altarets tyg – är
vita. Alban är en symbol för ”rättfärdighetens
pansar” som är en del av Guds rustning som
nämns i Efesierbrevet 6:14.

Alban används tillsammans med stola (se förra
numret), cingulum (repet runt midjan) och
mässhake när det är en gudstjänst med nattvard. Traditionellt sett har alban använts på
gudstjänster med nattvard medan röcklinet har
använts på gudstjänster utan, exempelvis dop
och begravningar. Idag har den seden luckrats
upp och klädvalet styrs mer av vad prästen
trivs med att ha på sig, eller vad som finns i
kyrkan där gudstjänsten firas. Exempelvis brukar Jan Wallgren ofta leda gudstjänst i röcklin,
medan Simon Joelsson använder alba, oavsett
gudstjänstform.

Förr i tiden var alban alltid gjord av linne. Linne
nämns också som materialet i kläderna för både
präster och andra tempeltjänare på Gamla testamentets tid, i exempelvis 3 Mos kap. 16 och 1
Sam 2:18. Idag kan den också vara gjord av bomull eller syntetmaterial.

Simon Joelsson

På en del albor är kragen lös, och prästen knyter först fast kragen som en bebismössa runt
huvudet innan resten av alban tas på och kragen viks bakåt. En lös krage används för att det
är enklare att tvätta bara kragen i stället för
hela alban.
Alban kan bäras av både präster och diakoner,
och har lite olika dekorationer – en diakonalba
har ofta diakonemblemet broderat på kragen
och ärmmudden, medan prästalban har vanliga
kors.
Foton: privat
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Sommar och läger
Det hör sommaren till att åka på läger om man
är med i Svenska Kyrkans Unga. Den här våren
och sommaren blir det två tillfällen. Det första
lägret för i år är under en helg i maj på Flarken,
som ligger vid sjön Vänern. Nästa läger, som är
veckan efter midsommar, kommer att äga rum
på Ösjönäs, i Tiveden. Att åka på läger innebär
ingen rast och vila. Man bygger upp sin lägerplats, lagar sin mat över öppen eld, bor i tält
eller vindskydd, gör vandringar, paddlar och
upplever en massa roliga saker i Guds natur. Vi
hoppas kunna visa lite bilder från lägren i nästa
Bodarne-Magazin.

Foto: Simon Joelsson

Kyrkogårdsförvaltningen informerar!
Sommarens bevattningsturer i Laxå
Vi kör bevattningsturer på fredagar till kyrkogårdarna i Laxå från den 7 juni-30 augusti. Vi kör
dock inte på Midsommarafton, men dagen innan.
Start kl.10.00 från Ramundeboda kyrka via hållplats vid Centrumkyrkogården-NytorgetSkogskyrkogården och Bodarne kyrkogård.
Åter ca 12.00. Välkommen att åka med!

Gravservice vi kan erbjuda
Gravskötsel mot årlig faktura, följande ingår:
Vårplantering med Penséer, Sommarplantering med Isbegonia, samt en krans inför Alla helgons dag.
Vi vattnar, gödslar och byter jord, kostnad för detta, 1100 kr/år.
Endast vattning kostar 230 kr/år.
Man kan teckna sig för 3-års avtal om man önskar, kostnad för det, 3400 kr.
Vi tar ej emot beställning av gravskötsel mitt i säsongen, endast inför ett nytt år.
Har ni frågor angående detta går det bra att kontakta oss på Kyrkogårdsförvaltningen.
Kyrkogårdsföreståndare: Per Gustafsson tel. 0584-444639
Kyrkogårdsassistent: Sofia Liljeberg tel.0584-444646

Bodarne pastorats kyrkofullmäktige
Sammanträder tisdag den 21 maj kl.18.30 i Casselgården, Laxå. Ärenden enligt anslag på pastoratets anslagstavlor samt i personlig kallelse. Sammanträdet är offentligt, åhörare hälsas välkomna!
Laxå 2019-05-16 Jan Holmgren ordförande
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Våra gudstjänster

Söndag den 23 juni
10.00 Mässa i Ram. kyrka, Jan Wallgren.

Maj
Fredag den 17 maj
19.00 Sinnesrogudstjänst i Ram. kyrka, Markus Mattsson
oboe och klarinett, kaffe och smörgås efter gudstjänsten.
Söndag den 19 maj
10.00 Mässa i Ram. kyrka, Anna Eriksson.
16.00 Musikgudstjänst i Tiveds kyrka, Anna Eriksson,
sång av Jan-Kenneth Rönning, kaffe.
Torsdag 23 maj
13.00 Sopplunch i Tiveds församlingshem, tema:
Vägens skola.

Söndag den 30 juni
10.00 Gudstj. i Skag. gamla kyrka, Jan Wallgren,
Veronica Hagberg, därefter pilgrimsvandring
(mossvandring) på präststigen. Ta med matsäck
och stövlar, buss åter.
11.00 Gudstjänst med lägeravslutning på
Ösjönäs.
18.00 Taizégudstjänst i F:dja kyrka, Anna
Eriksson, kaffe.

Juli
Söndag den 7 juli
10.00 Mässa i Ram. kyrka, Anna Eriksson.
16.00 Gudstjänst i Vandrarnas kapell, Tivedstorp,
Anna Eriksson.

Söndag den 26 maj Bönsöndagen
15.00 Kyrksöndag i Skag. kyrka, Jan Wallgren. Sång av
Per Nordin.
Tisdag den 28 maj
19.00 Körcafé i F:dja församlingshem, ”Musik och lyrik”
medv. av Bodarnekören, kaffeservering.
Torsdag den 30 maj Kristi himmelfärdsdag
08.00 Pastoratets gökotta i prästgårdsparken i
Skagershult, Jan Wallgren. Ta med fikakorg och något att
sitta på.

Juni
Söndag den 2 juni
11.00 Mässa i F:dja kyrka, Simon Joelsson, kaffe.
15.00 Gudstjänst i Porla kapell, Simon Joelsson. Efter gudstjänsten Emiliakapellets årsmöte, ta med fikakorg.
Pingstdagen den 9 juni
11.00 Vallfartsmässa vid Riseberga klosterruin, för skjuts
ring tel. 0584-10020 senast den 4 juni. Ta med fikakorg
och något att sitta på.
18.00 Musik i sommarkvällen i Ram. kyrka, medverkan av
Klarinettkvintetten.

Söndag den 14 juli
11.00 Gudstjänst i F:dja kyrka, Anna Eriksson.
15.00 Gudstjänst i Skag. kyrka, Anna Eriksson.
16.00 Gudstjänst i Vandrarnas kapell, Tivedstorp.
Söndag den 21 juli
10.00 Mässa i Ram. kyrka, Anna Eriksson.
16.00 Gudstjänst i Vandrarnas kapell, Tivedstorp.
Söndag den 28 juli
11.00 Gudstjänst i ”Gerd Rosenkvists trädgård”
i Allmänningarud, Anna Eriksson.
15.00 Gudstjänst i Skag. gamla kyrka, Anna
Eriksson.

Augusti
Söndag den 4 augusti
10.00 Mässa i Ram. kyrka, Anna Eriksson.
16.00 Gudstjänst i Vandrarnas kapell, Tivedstorp,
Anna Eriksson.
Lördag den 10 augusti
18.00 Lättsam sommarjazz i F:dja kyrka, medv.
av Sacred Band, enkelt fika.

Söndag den 16 juni
10.00 Mässa i Ram. kyrka, Simon Joelsson.
16.00 Mässa i Tiveds kyrka, Simon Joelsson, kaffe
i församlingshemmets trädgård.

Söndag den 11 augusti
11.00 Sammanlyst Mässa vid Sockenstugan,
Borasjön, Jan Wallgren, kyrkkaffe.

Midsommardagen den 22 juni
10.00 Gudstjänst i Skag. gamla kyrka, Jan Wallgren,
medverkan av Klarinettkvartetten.
18.00 Midsommarkonsert i Tiveds kyrka, medverkan av
Lars-Ove Eriksson, Anders Börjesson, Lena TivelindLeskinen och Thyra Häggstam.

Söndag den 18 augusti
10.00 Sammanlyst mässa med konfirmation i
Ram. kyrka, Simon Joelsson.
15.00 Mässa i Skag. kyrka, Jan Wallgren.
Med reservation för ev. ändringar!
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Fortsättning gudstjänster

Pilgrimsvandring i nationalparken

Söndag den 25 augusti
11.00 Obs tiden! Mässa i Tiveds kyrka, Jan Wallgren,
kaffe.
15.00 Temagudstjänst med Frälsarkransen vid kvarnmagasinet i Skag. Jan Wallgren, Veronica Hagberg, tipspromenad, Byalaget bjuder på kaffe.

Då var det dags igen för den årliga pastoratsöverskridande Pilgrimsvandringen! Tillsammans med
Askersund-Hammars pastorat kommer vi att
vandra i Tivedens nationalparks fantastiska skog.
Vi kommer att samtala om pilgrimens sju
nyckelord: Frihet, Enkelhet, Tystnad, Delande,

Fredag den 30 augusti
19.00 Sinnesrogudstjänst med musik i Ram. kyrka, efter
gudstj. kaffe och smörgås.

Långsamhet, Bekymmerslöshet och Andlighet.

Lördag den 31 augusti

Ta med matsäck/fika. Det smakar extra gott när
man vandrat en stund. Leden är ca 3-4 km lång.
Kläder efter väder!
Anmälan Senast den 9/9 till
diakon Veronica Hagberg tel. 0584-444633
e-post. veronica.hagberg@svenskakyrkan.se

När? Den 14/9 kl.13.30
Var? Vi träffas vid Vitsand, nationalparken i Tived

15.00 Musik i marknadstid i Tiveds kyrka.
Medverkan av LenaTivelind-Leskinen och Linda
Callmyr.

September
Söndag den 1 september
10.00 Mässa i Ram. kyrka, Simon Joelsson.
11.30 Finsk gudstj. Jan Wallgren.
16.00 Obs tiden! Mässa i F:dja kyrka, Jan Wallgren,
kaffe.

Kyrkparksfest i Ramundeboda kyrkpark

Söndag den 8 september
11.00 Ekumenisk gudstjänst i Tallstigskyrkan, Veronica
Hagberg och Katarina Bläser.
17.00 Gudstjänst i Porla kapell, Jan Wallgren, Hampe
Gospel och Håkan Isacsson medverkar, ta med eget fika.
Lördag den 14 september

söndag 15 september kl. 13.00-17.00!
Alla är välkomna till kyrkparken denna eftermiddag. Här finns något att göra för alla åldrar!
Vi erbjuder fika, hamburgare, ponnyridning,
karusell, chokladhjul, hantverk med mera.
Vi kommer också att ha en bil, moped och
motorcykelutställning i Kyrkparken, gärna
veteranfordon!

13.30 Pilgrimsvandring tills. med Askersund-Hammars
församling. Se annons här intill!
Söndag den 15 september
14.00 Kyrkparkens dag, se annons här intill!
16.00 Gudstjänst i Tiveds kyrka, Veronica Hagberg.
17.00 Andrum med enkel mässa i Ram. kyrka, Jan Wallgren och Simon Joelsson.

Anmäl utställning till Tero Brandt
tel. 0584-444642
senast den 6 september

Fredag den 20 september
19.00 Sinnesrogudstjänst i Ram. kyrka, musik, kaffe .och
smörgås efter gudstjänsten..

Våffelcafé vid Finnerödja Hembygdsgård

3/7 Eva-Britt och Hans-Erik Hägg, sång

Under sommaren bjuder vi in till Våffelcafé på den vackra
Hembygdsgården i Finnerödja. Detta är ett arrangemang
tillsammans med Tallstigskyrkan och Hembygdsgården.
Välkommen att äta våfflor och dricka kaffe, njuta av den
fina platsen och ta del av vårt program!
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10/7 Tivedspojkarna med solist Anna Dahl
17/7 Klarinettkvartetten
24/7 Karin Karlsson och barngruppen Junis,
31/7 Simon Joelsson med gitarr

Åbo, här kommer vi, tidig tisdagsmorgon kl. 07.35!
Den finsktalande församlingsgruppen har gjort en resa till Åbo.
Målet var ett studiebesök i domkyrkan och på Åbo slott. Domkyrkan ligger ca 4,5 km från hamnen,
så det blev en frisk morgonpromenad längs ån Aura, som delar staden. Vi korsade ån med en föri
(färja) för att nå målet på andra
sidan.
Efter domkyrkan begav vi oss ut på jakt, trofén var en possumunkki. Den intogs på Kafé Naantalin
Aurinkoinen. Possumunkki är ett bakverk som liknar våra munkar med fyllning av äpple.
Dagen avslutades i Åbo slott med besök i slottskyrkan samt i nunnornas kapell. En snabb titt på pedometern (stegräknaren), den berättar att gruppen har avverkat en halvmara denna dag (16.2 km). Det
var inga problem att somna gott hem över Östersjöns vågor!
Text och foto Tero Brandt

När fick du ett brev senast?
Nu för tiden skrivs det allt mindre handskrivna brev, det är mest via mail och sms vi kommunicerar idag.
Jag har ställt några frågor om brev till tre personer, här kan du läsa deras svar.

1. När fick du ett brev senast?
2. När skrev du själv ett brev senast?
3. Finns det något speciellt brev som du kanske sparat eller minns särskilt?
1. Det minns jag knappt, men
det var nog efter min student,
en släkting till min mamma
tackade för att jag skickat ett
kort från min student. Brevet
var handskrivet då hon gärna
skriver för hand.
2. Efter tackbrevet från mammas släkting svarade jag henne
genom att skicka ett handskrivet brev, eftersom det jag fått
från henne var handskrivet.
3. Jag har sparat ett från min
bästa kompis i mellanstadiet.
Det var något fint över
det och jag minns
att hon även skickat
med ett armband
och det betydde så
mycket för mig
just då.

1. I julas, två A4 sidor ej handskrivet men skickat med vanlig
post.
2. Ett handskrivet brev till dem
jag fick från i julas.
Wilma Tapper

1. Jag fick ett brev från tandläkaren, men annars får jag inte
så mycket brev. Jag och mina
kompisar brukar inte skicka
brev till varandra.
2. Jag skickar aldrig brev. Mina

kompisar och jag brukar prata
på snapchat eller via meddelanden på telefonen.
3. Ett brev från min lärare som
handlade om att jag skulle ha
ett bra sommarlov, det var kul.

Liv Olsson
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3. Ett från min väninna AnnSofie, hon är jätteduktig på att
skriva. Väldigt omtänksamt och
alltid med uppmuntrande ord,
hon skickar alltid med ett bibelord. Jag blir väldigt glad av
breven från henne, de värmer
hjärtat.
Ulrika Lernéus

Iréne Ulama församlingspedagog

Välkommen till Sommarkyrkan
i Ramundeboda kyrka/kyrkpark!
Den 25 juni är det dags för ”Sommarkyrkan” igen! Vi träffas som
tidigare år kl.13.30-15.00 i Ramundeboda kyrka och kyrkpark. Vi
brukar ha en liten andakt, sjunga allsång, fika och ha det trevligt
tillsammans. Diakonigruppens damer bjuder på hembakt bröd till
kaffet som vi för det mesta avnjuter utomhus.
Vi träffas tisdagar och torsdagar veckorna 26 - 32.
Söndagen den 11 augusti avslutar vi årets sommarkyrka med en
mässa vid Sockenstugan, Borasjön kl.11.00. Efter gudstjänsten
bjuder vi på kyrkkaffe. Vill du ha skjuts till Borasjön, ring tel.
0584-10020 senast den 8 augusti.
Känn dig varmt välkommen!

Nytt namn samma viktiga arbete
Den 5 maj bytte Svenska kyrkans internationella arbete namn till Act Svenska kyrkan. Dagen blev startskottet för en långsiktig satsning på att göra det internationella arbetet mer känt. En satsning där engagerade runt om i landets församlingar är avgörande för att nå framgång.
- Det nya namnet ska göra det lättare för människor att förstå vilka vi är,
vad vi gör och vad vi står för. Under de kommande åren behöver vi arbeta
intensivt för att det viktiga arbete som vi gör ska bli mer känt. Det behövs
för att öka engagemang, kunskap och insamling, så att vi kan utveckla
partnerrelationer och tillsammans försvara människors värdighet och rättigheter runt om i världen, säger Erik Lysén, chef för det internationella
arbete som 5 maj fick namnet Act Svenska kyrkan
Tillsammans med kyrkor och organisationer arbetar Act Svenska kyrkan mot fattigdom, förtryck och
orättvisor samt långsiktigt med att stödja kyrkliga ledare.
- Vår inspiration är en livsbejakande tro, som sätter människors lika värde och rättigheter i centrum för
allt arbete, säger Erik Lysén.
I slutet av maj kommer Act Svenska kyrkan att synas i form av reklam i tv, print och sociala medier. Huvudbudskapet är att vi alla lever under samma himmel och har samma rättigheter. Men att verkligheten
tyvärr inte alltid ser ut så. Därför behövs Act Svenska kyrkan.

Att vara kyrka är en styrka i sammanhanget. Samarbetet med ACT-alliansen, ett nätverk med över 150
kyrkor och trosbaserade utvecklingsaktörer, gör det möjligt att arbeta effektivt och långsiktigt med utvecklingssamarbeten samt att ha en stark påverkansröst i exempelvis jämställdhetsfrågor.
- På många platser är kyrkan en viktig normbildare och påverkar bland annat synen på kvinnors och
mäns roll i samhället. Därför har kyrkor en unik möjlighet att driva frågor för jämställdhet och mänskliga
rättigheter. Det är en styrka att vara kyrka, säger Erik Lysén.

Bodarne pastorat önskar alla en skön sommar!
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Vår Fader
Konfirmandgruppen har med hjälp
av ett antal s.k. emojis skapat
Herrens bön, Vår Fader.
Emojis används ofta idag för att
förmedla en känsloyttring eller för
att komplettera en skriven text i ett
sms eller i ett mail.

Skagershults silverkanna ska ställas ut som
mästerstycke!
I september firas att Alingsås varit stad i 400 år. Det äldsta föremålet som tillverkats där används i Skagershults kyrka i Hasselfors regelbundet vid varje dop. Det är en vattenkanna av silver.
Den är troligen ett arbetsprov i syfte att få titulera sig mästare;
ett s.k ”mästerstycke”.
Smeden hette Melcher Gerlichsson och
var en tysk guldsmed i femte generation. Han hade flytt till den nygrundade
staden Alingsås från Nya Lödöse
(Göteborg) under brinnande krig. Kung
Kristian hade nämligen anfallit Nya
Lödöse. Melchers kanna blev rätt så
snart inköpt av släkten Falkenberg och
skänkt till Skagershults församling då
församlingen var nygrundad.
Den 21 september åker en buss från
Skagershult ned till Alingsås för att vara med och fira stadens
400-års jubileum. Då ska vi få vår vackra silverkanna utställd av
Länsmuseet i Västra Götaland till allmänhetens beskådan.
Foto: Stefan Persson

Sommarhälsning från församlingarna
i Bodarne pastorat!
En sommarhälsning till alla församlingsbor kommer i
och med detta färska Bodarne Magazin. Sommaren innebär för
många en möjlighet till återhämtning och vila. Naturen i Laxå
kommun är ju fantastiskt varierad och erbjuder olika naturupplevelser. Ett utmärkt sätt att ladda upp batterierna kan också vara
att besöka våra gudstjänster. Den här sommaren erbjuder våra
församlingar ett ganska rikt program, med en hel del musikupplevelser.
Återkommande under sommaren förutom våra gudstjänster är
Sommarkyrkan i kyrkparken vid Ramundeboda kyrka i Laxå, Vägkyrkan vid Tivedstorp samt våffelcaféerna i Finnerödja. En hel del
gudstjänster firas på andra platser än vanligt i Skagershults församling. Bland annat välkomnas du till Emiliakapellet i Porla,
Bruksparken i Hasselfors och i Skagershults gamla kyrka. I juni
arrangeras mossvandring med pilgrimstema över Skagershultsmossen. Under sommaren när så mycket stänger p.g.a. semestertider, erbjuds det något för alla i en kyrka nära dig. Präst finns
tillgänglig för samtal och möten under hela sommarperioden.
Med önskan om vilsamma stunder i Guds fagra natur!

”Den blomstertid nu kommer med lust och
fägring stor. Du nalkas, ljuva sommar, då gräs
och gröda gror. Med blid och livlig värma till
allt, som varit dött, sig solens strålar närma,
och allt blir åter fött” ( Psalm 199:1).
Sommarhälsningar från Janne Wallgren
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Kontaktuppgifter
Pastorsexpeditionen Laxå tis.13-15 och tors.10-12
Församlingsexpeditionen /Öppen dörr Finnerödja ons. 9-16
Kyrkogårdsförvaltningen Laxå
Kyrkoherde Jan Wallgren
Församlingspräst Simon Joelsson
Diakon Veronica Hagberg
Församlingspedagog Iréne Ulama
Församlingsassistent Hanna Hagström (även finskspråkig)
Kantor Per Nordin
Kantor Jan Kenneth Rönning
Kantor Kalle Hult
Adm/ekon assistent Jennie Karlsson
Informatör/administratör Carina Rosengren
Husmor/ barnledare /vaktmästare Margareta Jinnestrand
Administratör Anna-Lena Olsson
Lokalvårdare /vaktmästare/ församl.värd. F:dja Maria Bohlin
Kyrkogårdsassistent Sofia Liljeberg Tel. tid 10-12 mån-fre
Kyrkogårdsföreståndare Per Gustafsson
Kyrkvaktmästare Finnerödja Nicklas Karlsson
Kyrkvaktmästare Tived Kjerstin Johansson
Kyrkvaktmästare Skagershult Stefan Persson
Vaktmästare/församlingsassistent Tero Brandt
Ramundeboda församlingshem Casselgården
Finnerödja församlingshem
Skagershults församlingshem
Uthyrning av Ramundeboda och Skagershults församlingshem
Uthyrning av Finnerödja församlingshem
Uthyrning av Tiveds församlingshem

0584-10020
0584-20020
0584-10281
0584-444630
0584-444632
0584-444633
0584-444638
0584–444636
070-3668821
0584-444643
0584-444645
0584-444649
0584-444641
0584-444644
0584-444648
0584-444647
0584-444646
0584-444639
0584-444634
0584-444635
0584-444637
0584-444642
0584-10020
0584-20403
0585-44436
0584-444641
0584-444647
0584-444641

Kontaktpersoner för den finska verksamheten
Präst Jan Wallgren
Församlingsassistent Tero Brandt

0584-444630
0584-444642

Kyrkofullmäktiges ordförande Jan Holmgren
Kyrkorådets ordförande Arne Augustsson

070-6285960
070-3055537

Församlingsrådets ordförande i Ramundeboda, Barbro Widén
Församlingsrådets ordförande i Skagershult, Aina Karlsson-Andersson
Församlingsrådets ordförandei Finnerödja-Tived, Staffan Grenfält

070-6734521
070-3525357
073-6534011

Pastoratets hemsida www.svenskakyrkan.se/bodarne
Pastoratets e-post bodarne.pastorat@svenskakyrkan.se
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Mat– och baksidan
Varsågoda, här kommer ett recept på picklad rödlök!
Ett väldigt gott tillbehör till de flesta maträtter, smakar
bra till såväl fisk, kött, fågel och vegetariskt. Löken är särskilt god
till tacos! Receptet är enkelt och innehåller utöver rödlöken
bara tre ingredienser!

Picklad rödlök
För ca 7 dl.
1 dl ättikssprit 12%
2 dl strösocker
3 dl vatten
3 rödlökar
Koka upp ättika, socker och vatten, låt svalna något. Skala och skiva rödlöken tunt, lägg den i en
glasburk. Häll på den ljumna ättikslagen och låt stå tills den kallnat.
Löken är nu klar att serveras och håller sig ca 2 veckor
i kylskåpet.
Nästa recept används flitigt sommartid i mitt hushåll. Ett bröd som smakar extra gott till det grillade
eller varför inte till en sallad eller en soppa. Det är ganska enkelt att baka och funkar bra att frysa in.
Testa det gärna med lite mjuk Brieost!

Medelhavsbröd
2 st bröd ugn 220 grader
12 marinerade tomater, soltorkade
1 kruka basilika eller 3 msk torkad
50 g jäst
5 dl fingervarmt vatten
1 msk strösocker
2 tsk salt
2 msk olivolja
13-14 dl vetemjöl special
Skär tomaterna i ganska små bitar, hacka den färska
basilikan. Rör ut jästen i vattnet och tillsätt socker, salt och olja. Arbeta in mjölet lite i taget till en smidig
deg (spara lite till utbakningen). Blanda i tomater och basilika, låt jäsa ca 30 minuter. Ta upp degen på
mjölat bakbord och dela i två delar, forma till två bröd och lägg på plåt med bakplåtspapper. Låt jäsa 30
minuter, gör några snitt med vass kniv, pensla med vatten och strö gärna på lite flingsalt och sesamfrön,
grädda mitt i ugnen ca 25-30 minuter.

Carina Rosengren

.

Vägkyrka på Tivedstorp!

Vårcafé i Finnerödja församlingshem
den 28 maj kl.19.00!

Sommarens vägkyrka program på Tivedstorp
kan du hitta på vår hemsida och i Laxå-Nytt i
början av juni. Vi startar programmet som
vanligt under midsommarveckan!

Välkommen till vårt café med sång och lyrik. Det bjuds bl.a.
på musik av Ted Gärdestad och Björn och Benny, blandad
lyrik och lite gott kvällsfika. Väl mött!
Hälsar Bodarnekören och Per Nordin
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