En sommarhälsning från
Ramundeboda, Skagershult och
Finnerödja-Tiveds församlingar
maj-september 2020

Mitt smultronställe sid 5
Nytt i Finnerödja kyrka sid 9
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Guds konkreta omsorg
Sommaren här upp i Norden är ett tecken på
att Gud oupphörligt förnyar livet och att Gud
oupphörligt vill förnya våra liv, både andligt,
själsligt och kroppsligt.

I skrivande stund är det tid för att avstå från att
mötas.
När det gäller församlingarnas verksamheter som
sommarkyrkan i Ramundeboda kyrkpark, vägkyrkan i Tivedstorp och våffelcaféer i Finnerödja vet
vi inte just nu om det kan genomföras.

I varje lite blomma uttrycks Guds omsorg om
skapelsen. Trösterikt är också att allt har sin
tid och att den tid som nu är, är begränsad.

Men vår nordiska sommar bryr sig inte om det.
Snart är den här igen och går i blom med hundkäx,
midsommarblomster, prästkrage och förgätmigej
och andra vackra blommor.

”Allt har sin tid”, står det i Predikaren,
” det finns en tid för allt som sker under himlen: en tid för födelse, en tid för död, en tid
att plantera, en tid att rycka upp , en tid att
gråta, en tid att le, en tid att sörja, en tid att
dansa, en tid att kasta stenar, en tid att
samla stenar, en tid att ta i famn, en tid att
avstå från famntag, en tid att skaffa, en tid
att mista, en tid att spara, en tid att kasta, en
tid att riva sönder, en tid att sy ihop, en tid
att tiga, en tid att tala, en tid att älska, en tid
att hata, en tid för krig, en tid för fred”.
(Predikaren 3:1-8)

Som Harry Martinsons beskriver så fint i sin psalm:

De blomster som i marken bor
kan aldrig själen glömma.
Hur skönt att djupt bland gläntors flor
se solens fingrar sömma
en vacker klädnad till den säng
som vi ger namnet sommarns äng
och som med solens gyllne tråd
hopsömmas våd för våd. (Sv.ps. 202:1)
I våra liv kan det ändå, fast det snart blir sommar,
kännas som vinter i själen. Den här tiden som vi
lever i har lett ofrivillig självisolering och utbredd
ensamhet och otrygghet.

Gud välsigne dig, läsare! Må du denna sommartid uppleva Guds konkreta omsorg och
hoppas vi ses under sommarens gudstjänster
och samlingar.

En sommarpsalm jag sjunga må
i själens vinterdagar
och låta tungsint tanke gå
och mana sommarns hagar
att träda fram till sinnets stöd
i vinterns långa själanöd,
att djupt i minnet skåda Gud
i evig sommarskrud. (Sv.Ps. 202:2)

Jan Wallgren, kyrkoherde
Redaktionsgruppen för Bodarne-Magazinet:
Kyrkoherde Jan Wallgren, Simon Joelsson, Iréne Ulama,
Margareta Swenson och Carina Rosengren.
Bladet trycks av: Linderoths tryckeri i Vingåker.
Omslagsbild: Midsommar i Barrud, foto: Carina Rosengren

Nästa Bodarne-Magazin kommer ut den 17 september 2020.
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Från vårt fotoalbum
Sportlovsläger i Finnerödja församlingshem för pastoratets barngrupper, dopänglar delades ut i
Skagershults kyrka, Diakonigruppen tillverkar semlor till ett Eftermiddagscafé i Casselgården.
Bild från Finnerödja kyrkas påskfönster och dags för vårplantering på kyrkogårdarna.
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Sabbat – vad är det?
För att kunna följa budet om sabbatsåret måste
vi människor lita på Gud. Vi måste våga tro på
att det som växer utan att vi planterat året innan är nog för att mätta oss. Vi måste tro på att
Gud har omsorg om oss och våra familjer även
de år vi inte själva sliter hårt för att ha omsorg
om oss. Även om det finns en regel om att ”det
du sår får du också skörda”, så är Guds barmhärtighet större än så. Även om Gud gett oss
människor makt att odla jorden med olika tekniska landvinningar så vill han att vi behandlar
den med samma barmhärtighet som han behandlar oss.

”Sabbat” är ett hebreiskt ord som betyder ”vila”.
Den mest kända sabbaten är förstås sabbatsdagen – veckans sjunde dag, då Gud enligt skapelseberättelsen vilade efter sex dagars skapande, och gjorde till en vilodag för oss människor.
Men bland Guds bud nämns inte bara sabbatsdagen, utan även sabbatsåret. I 3 Mosebok,
kap. 25, säger Gud till folket att låta markerna i
landet vila var sjunde år. Åkrar och andra odlingar ska ligga i träda. Det kommer fortfarande
spira en del grödor ur marken, och detta är vad
folket får att äta under sabbatsåret. Utan att
bönderna själva kontrollerar det kommer det
komma föda ur marken.

Idag är de flesta människor inte bönder och ordet ”sabbatsår” har fått en mer symbolisk betydelse. I stället för att låta jorden ligga i träda kan
det vara lönearbete eller studier – det som sätter maten på bordet för oss – som får göra det.
Det är ganska sällsynt att sabbatsår följer en
sjuårsrytm, men vissa kyrkor (dock inte Svenska
kyrkan) har sabbatsår som regel för sina präster. I sex år ska prästen arbeta i sin församling,
men vart sjunde år ska läggas på avkoppling,
andlig fördjupning eller studier, innan det är
dags att återvända till sin tjänst igen.

Det fanns en motsvarande lag för slavar – för
detta var ett samhälle där slaveri var accepterat. Efter att ha tjänstgjort i sju år skulle slaven
få möjlighet att friges. Om slaven själv ville
kunde den få stanna i hushållet. På så sätt skulle
ingen människa fastna i ofrivilligt slaveri hela
sitt liv. Dessutom fanns ett friskrivningsår, som
inföll när det gått sju sabbatsår, alltså 49 år. På
friskrivningsåret skulle alla skulder avskrivas och
allt som tagits som säkerhet för lån lämnas tillbaka. På så sätt skulle ingen fastna i en spiral av
fattigdom och nya lån som pågick för alltid.

Att ta ett sabbatsår kan kräva samma tillit till
Gud som att låta åkrar ligga i träda. Det kan
vara praktiska och ekonomiska frågor som behöver lösas. Den som identifierar sig med sitt
jobb kan behöva bygga om sin självbild – ”vem
är jag om jag inte har det här jobbet?”. Den som
tar sabbatsår gör det ofta utifrån en nyfikenhet
på vad som kommer att växa spontant ur själens jord när man inte själv kontrollerar det, och
de flesta som gjort det ångrar sig inte.

Ordningar som liknar den för sabbatsår för jorden har funnits i de flesta jordbrukssamhällen,
åtminstone innan konstgödslet introducerades
på bred front. Så sent som första halvan av
1900-talet följde många svenska bönder en
sjuårsrytm för åkrarna, där olika sädesslag varvades från år till år, och vart sjunde år låg de i
träda. De svenska bönderna lät knappast alla
åkrar ligga i träda samtidigt, men de visste att
marken klarade sig bättre på lång sikt om den
fick vila.

I sista änden kommer vi alla få en stor sabbat.
Om inte som pensionärer, så i livet efter detta.
Guds bud om sabbaten är nämligen inte bara ett
påbud att följa, det är också ett förebud om den
dag då Guds rike kommer i sin fullhet, när Gud
skapar nya himlar och en ny jord, där rättfärdighet bor. Att hålla en sabbat är inte bara att vila
för sin egen skull, utan också att peka framåt
mot den sabbat Gud har lovat hela sin skapelse.

Simon Joelsson
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Munga – minnet av ett smultronställe
Minns man inte alltid sina barndomssomrar som soliga och långa?
Härliga dagar som aldrig ville ta slut, gassande sol, spännande lekar, jordgubbssaft och skorpa...
Så är det för mig i alla fall när jag tänker tillbaka på mitt barndomsparadis Munga.
Mina föräldrar köpte en liten sommarstuga i en backe
nära en sjö en bit utanför stan där vi bodde. Stugan
bestod bara av ett rum och kök, men pappa byggde
till den, så att den fick ytterligare ett rum och en veranda. Ovanför stugan, i skogsbrynet, låg dasset och
ved-skjulet. Vår stuga var inte den enda i trakten.
Det växte upp den ena stugan efter den andra.
Hammarslagen ekade om dagarna.

Vägen till stranden var inte så lång. Stigen gick genom björkdungar och ut på gula fält. Sedan var man
framme vid viken. Där fanns en sandstrand, en omklädningshytt och en brygga. Om man gick lite
längre kunde man klättra upp på klippor och sätta sig i en skreva och sola sig efter badet. Det var här
jag lärde mig simma. Simfröken lät oss simma torrsim först på sandstranden, innan vi fick prova i
vattnet med korkdyna på.
Gärdet framför vår stuga var full med
blommor och gräs, rödklöver, gulmåra,
blåklint, hundkäx. I dikena växte smultron.
Det var bara att plocka en mugg full att ha
på långfilen till frukosten. Men en dag förvandlades gärdet till något helt annat. Bil
på bil kom rullandes längs grusvägen och
radade upp sig på gärdet, som blev en gigantisk parkering. Solen kastade reflexer
från motorhuvar, bensindoften låg tät. Vad
stod på?
Jo, det visade sig att Västmanlands
Läns Tidning hade, i gårdagens tidning, tipsat om ett nytt badparadis på lagom avstånd från industristaden Västerås. På den tiden läste många
lokaltidningen och på så sätt var det många som kom på idén att åka ut och kolla upp tipset. Som tur
var höll sig inte det enorma intresset så länge, utan vi fick tillbaka vår lugna sommartillvaro med
grannar och vänner som hälsade på.

Här i den sydvästra delen av Närke finns gott om
smultronställen. Vi har glittrande sjöar, susande
storskogar, lövdungar och blomsterängar.
Det finns gott om kantareller, blåbär och smultron.
Passa på att njuta av Guds fria natur nu i sommar.
Hitta ditt eget smultronställe, om du inte redan har
gjort det!

Text: Margareta Swenson
Foton: privata
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Våra gudstjänster firas en tid framåt
med endast en gudstjänst
per söndag i pastoratet!

Söndag den 12 juli
15.00 Mässa i Skagershults gamla kyrka.

Maj

Söndag den 26 juli
16.00 Gudstjänst i Vandrarnas kapell, Tivedstorp.

Söndag den 19 juli
kl.10.00 Mässa i Ramundeboda kyrka.

Söndag den 17 maj
10.00 Mässa i Ramundeboda kyrka, Jan Wallgren.

Augusti

Kristi Himmelsfärdsdag den 21 maj
07.00 Pastoratets gemensamma Gökotta vid
Undenebotten, Tived, Simon Joelsson. Ta med något
att sitta på och kaffekorg.

Söndag den 2 augusti
11.00 Gudstjänst i Finnerödja kyrka, Jan Wallgren.
15.00 Mässa i Skagershults kyrka, Jan Wallgren.
Söndag den 9 augusti
10.00 Mässa vid Sockenstugan, Jan Wallgren,
Simon Joelsson, avslut på ”Sommarkyrkan” För
skjuts, ring 0584-10020 senast den 7 augusti fm.

Söndag den 24 maj
11.00 Mässa i Finnerödja kyrka, Jan Wallgren.
Pingstdagen den 31 maj
10.00 Mässa i Ramundeboda kyrka, Simon Joelsson.

Söndag den 16 augusti
15.00 Konfirmationsmässa i Ramundeboda kyrka,
Simon Joelsson.

Juni
Söndag den 7 juni
11.00 Mässa i Finnerödja kyrka, Jan Wallgren.

Söndag den 23 augusti
16.00 Obs tiden! Gudstjänst i Emiliakapellet, Porla,
Jan Wallgren, sång av Håkan Isacsson.

Söndag den 14 juni
10.00 Mässa i Ramundeboda kyrka, Simon Joelsson.

Söndag den 30 augusti
10.00 Mässa i Ramundeboda kyrka, Jan Wallgren.
11.30 Finsk mässa i Ramundeboda kyrka, Jan
Wallgren.

Midsommardagen den 20 juni
15.00 Gudstjänst i Skagershults gamla kyrka, Jan
Wallgren.
18.00 Gudstjänst i Tiveds kyrka, Simon Joelsson.

September

Söndag den 21 juni
11.00 Mässa i Finnerödja kyrka, Simon Joelsson.

Söndag den 6 september
11.00 Gudstjänst i Finnerödja kyrka.
I gudstjänsten medverkar Liv Olsson och berättar
om sin tid i Tanzania. Vi inviger två nya predikstolskläden som Viola Olsson har sytt till
Finnerödja kyrka.

Söndag den 28 juni
10.00 Mässa i Ramundeboda kyrka.
10.00 Gudstjänst i Skagershults gamla kyrka, Jan
Wallgren, därefter mossvandring. Ta med stövlar
och matsäck, buss åter.

Juli

Vi finns på Youtube!
Sök på Bodarne pastorat, så hittar du
gudstjänster, små andakter, samt lite
annat smått och gott att titta på.
Vi försöker filma nästan varje söndags
gudstjänst.

Söndag den 5 juli
11.00 Gudstjänst i Gerd Rosenkvists
trädgård i Allmänningarud, Finnerödja.

Med reservation för eventuella ändringar, allt är
inte helt klart med prästernas tjänstgöring
denna sommar.
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Fortsättning våra gudstjänster
Söndag den 13 september
10.00 Mässa i Ramundeboda kyrka, Jan
Wallgren.
16.00 Mässa i Tiveds kyrka, Jan Wallgren.
Fredag den 18 september
19.00 Sinnesrogudstjänst i Ramundeboda kyrka.
Söndag den 20 september
11.00 Mässa i Finnerödja kyrka, Jan Wallgren.
15.00 Mässa i Skagershults kyrka, Jan Wallgren.

Välkommen till Sommarkyrkan
Tisdag den 23 juni är det tänkt att vi ska starta det
här årets Sommarkyrka. När bladet trycks vet vi ju
inte hur läget ser ut. Men, vi siktar på att ses
tisdagar och torsdagar kl.13.30-15.00. Plats ej klart,
det kan bli i kyrkparken eller på Casselgårdens
innergård. Vi har en liten andakt, sjunger från vårt
allsångshäfte och dricker eftermiddagskaffe tillsammans. Diakonigruppens damer bjuder på hembakt
bröd till kaffet. Söndagen den 9 augusti kl.10.00
avslutar vi sommarkyrkan med gudstjänst vid
Borasjön. Vi träffas 23/6— 6/8.
Välkomna hälsar Diakonigruppen!

Eftermiddagscaféer i Casselgården
Vi räknar med att träffas i höst igen, sista
måndagen i sep, okt, och nov.13.30
Program ej klart i skrivande stund.

Soppluncher i F:dja och Tived
I Finnerödja träffas vi tredje tisdagen i månaden,
alternerat församlingshemmet och Tallstigskyrkan aug, sep, okt nov, dec 13.00.
I Tived träffas vi sista torsdagen i aug, sep, okt
och nov 13.00.

Våffelcaféer i Skagershult
Vi planerar för att träffas i församlingshemmet
några torsdagar under hösten 14.00.
Vi återkommer med datum och program!

Bodarne pastorats kyrkofullmäktige
Kallas till sammanträde tisdagen den 19 maj kl. 18.30 i Casselgården. Ärenden
enligt anslag på pastoratets anslagstavlor och genom personlig kallelse.
Laxå 2020-05-04 Jan Holmgren ordförande
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Sommarkrysset

Skicka din lösning till
Bodarne pastorat, Kyrkogatan 6, 695 30 LAXÅ. Märk kuvertet med ”Sommarkrysset”
Skriv ditt namn, adress och telefonnummer. Vi behöver lösningen senast den 10 augusti.
Lycka till!
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Bjud din familj på en ”Tvärt om -middag”:
Börja med efterrätten och sluta med förrätten.

Lek en lek eller två.
Försök att komma på alla saker som börjar på en
viss bokstav i rummet. Stå upp och försök att
komma på alla saker som har en viss färg i rummet. Gör i turordning, kommer man inte på någon sak får man sätta sig ner.



Berätta en saga tillsammans där alla bara
får säga en mening och se hur den slutar



Mät ut en sträcka och prova att gå den på
olika sätt, myrsteg, älgkliv, elefantgung,
kaninhopp, ormkrälning, kattsmyg och fågeltripp.



Gå ut och leta och samla in saker som börjar på bokstäverna i ordet SOMMAR, tävla
mot en kompis eller varför inte göra det
som en familjetävling.

Recept på Playdoh lera
4 dl vetemjöl
2 dl salt

Läs en bok.

2 msk alun el. citronsyra (alun finns på apoteket)

Några boktips:

5 dl kokande vatten



Gusten Grodslukare av Ole Lund

2 msk olja

Kirkegaard


Farfar på rymmen av David Walliams



Ett hjärta av guld av Åsa Storck



Drömfångaren, Odjuret vaknar av Ola

karamellfärg
Rör ihop vetemjöl, salt och alun/citronsyra.
Blanda olja, kokande vatten och karamellfärg. Rör
ned i mjölblandningen. Arbeta ihop till en deg. Förvara degen i plastpåse eller i en plastburk så håller
degen längre.

Lindholm

Iréne Ulama, församlingspedagog

Nytt till Finnerödja kyrka!
I Bodarne pastorat är vi lite bortskämda med att ha
en ”egen sömmerska” som hjälper oss att laga de
kyrkliga textilierna som gått sönder. Det är Viola
Olsson som bor i Finnerödja som alltid är snäll och
ställer upp med nål och tråd. Under våren har Viola
sytt två helt nya predikstolskläden till Finnerödja
kyrka. De är broderade med hardangersöm på lite
grövre kongressväv i lin och bomull. De skall användas under trefaldighetstiden i kyrkan. Vi kommer att
inviga de båda predikstolsklädena i Finnerödja kyrka
vid en gudstjänst i september månad.
Stort tack till Viola!
9

Cafékvällar på
Finnerödja
Hembygdsgård!
Vi bjuder på underhållning några onsdagskvällar i juli. Inga våfflor
det här året, men vi
bjuder på kaffe, te eller
saft, du tar med dig eget
fikabröd.
Välkomna kl.18.00!
8/7 Håkan Isacsson
15/7 Tivedspojkarna och
Anna Dahl
22/7 Kristina och Mats
Björling
29/7 Liv och Jan
Gustafsson

Finnerödja-Tiveds församling
Tallstigskyrkan
Finnerödja hembygdsförening

I dagsläget vet vi inte om vi kommer att ha något program på
Tivedstorp denna sommar. Vi hoppas naturligtvis att det ska bli som
tidigare år. Vi kommer att annonsera i Laxå-nytt, på affischer och på
vår hemsida när vi vet mera.
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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
Diakoniassistent Camilla Kristofersson 1/2—30/6
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/ husmor 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
0584-10020
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 ordförande i Finnerödja-Tived, Staffan Grenfält

070-6734521
070-3525357
073-6534011

Pastoratets hemsida www.svenskakyrkan.se/bodarne
Pastoratets e-post bodarne.pastorat@svenskakyrkan.se
Pastoratets swishnummer 123 - 281 0943

Vi samarbetar med
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Mat– och baksidan
Jag vet inte om det är samma för er, men jag märker ju att vårt matkonto stigit under den här
corona-tiden. Det är nog så att man bakar och lagar mera mat när allt annat läggs ned och ställs in,
eller kanske är det så att man tröstäter lite, och ”unnar sig det där lilla extra” ?
Här kommer ett par recept som passar att muntra upp sig med.
Det första innehåller abborre, fiskar man inte själv brukar det gå att köpa i nån lite större
matvarubutik med fiskdisk. Man kan säkert ta någon annan fisksort, kanske gös.

Abborrfilé i gräddig sås
Ugn 225 grader
Till 4 personer behöver du
Ca 600 gram abborrfilé
En klick smör till formen
Citronpeppar
Salt
5 dl vispgrädde
Ett knippe färsk gräslök
2 dl riven Västerbottenost eller vällagrad prästost
Rensa och filéa abborren, skölj och torka väl. Lägg fisken i en smord form, krydda med citronpeppar
och salt. Klipp gräslöken över fisken (ganska mycket gräslök!) häll över grädden och strö till sist över
den rivna osten. Grädda mitt i ugnen ca 20 minuter, precis lagom för att få färskpotatisen kokt.
Servera gärna en grönsallad till och vips har du tillrett en riktig festmåltid!

Mandelkubb
Mandelkubb är för mig lika med sommar. Att packa
ned en påse kubb när man ska till stranden är nästan
ett måste, så gott!
Ugn 220 grader
Till 25-30 st. behöver du:
8-10 bittermandlar
100 gram smör, rumsvarmt
1 1/2 dl strösocker
1 ägg
2 dl gräddfil
2 tsk hjorthornssalt
5 1/2 dl vetemjöl
Pärlsocker till garnering

Riv eller mal mandeln. Vispa smör och strösocker poröst. Tillsätt
ägg, gräddfil, hjorthornssalt, mandeln och vetemjölet. Forma
degen till en rulle och skär den i bitar. Lägg bitarna på bakplåtspapper klädda plåtar. Forma eventuellt bitarna så de får en lite
avlång form. Strö över pärlsockret och grädda mitt i ugnen ca
10 minuter. Låt dom kallna lite, sen är det bara att njuta!

Carina Rosengren
12

