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BODARNE PASTORAT 



2 

Hej läsare av Bodarne – Magazinet! 

Sjung och spela för Herren av hela ert hjärta, […] och tala till varandra med psalmer och 
hymner och andlig sång (Ef 5 :19) 

Det här numret som har kommit just till Din brevlåda har 
musiken som tema. Musiken är en viktig del för de flesta 
människor, och inte minst i   kyrkans liv. I vårt pastorat är vi 
glada för det rika och fina musikliv som finns.  I kyrkans 
gudstjänster medverkar återkommande musiker och        
sångare från vår egen hembygd. Inte minst är vi glada för 
våra egna körer. Våra musiker sprider glädje på våra äldreboenden, och                                                       
den musik som framförs på dop, vigslar och begravningar bidrar i högsta grad till en 
minnesvärd stund. Tack därför till dig för ditt medlemskap som gör detta möjligt.  

I vår kommun är de flesta medlemmar i Svenska kyrkan. Tack vare  att så många är 
kyrko-tillhöriga kan vi bland annat erbjuda nio olika barn- och ungdomsverksamheter 
runtom i vårt pastorat som är kostnadsfria att delta i.  

Vi har präster och diakon anställda för människor som behöver samtala. Vi gör         
hembesök och stöttar på olika sätt människor i vår egen hembygd. Varje äldreboende 
får regelbundna besök av präst och musiker, och vi samverkar med kommunens alla 
skolor på olika sätt. Nyanlända i vår kommun får gemenskap och hjälp till integration 
genom vår asylverksamhet. Vi sköter om och underhåller kyrkorna i Ramundeboda, 
Skagershult, Finnerödja och Tived. Våra ideella utför också fina insatser i samband 
med soppluncher och eftermiddagskaféer som ordnas i syfte att erbjuda människor 
gemenskap. 

Vi ser till att våra kyrkomiljöer som vi ärvt från tidigare generationer är välkomnande 
och välskötta. Vi firar Sinnesrogudsjänster, inbjuder till Andrum och erbjuder              
musikgudstjänster och konserter. Nästan varje vecka firas det gudstjänst i varje         
församling. Vi vill att ingen ska ha långt till kyrkan eller till samtal med någon av våra 
anställda.  Allt detta rika och fina är möjligt tack vare ditt medlemskap. Vill du vara 
med i en av våra körer?  I slutet på Bodarne– Magazinet hittar du  kontaktuppgifter            
till våra musiker.                 

Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i herren Jesu namn (Kol 3:17), skriver          
aposteln i Kolosserbrevet. Vi vill att allt vad vi gör formas av evangeliet, av det glada 
budskapet om Jesus Kristus; hans liv, hans död och uppståndelse och av det faktum 
att Jesus själv är närvarande här och nu.  Vi behöver som människor också med           
musikens hjälp få tröst och hopp, få tacka och få be. Välkommen till en kyrka nära dig          
i någon av Svenska kyrkans församlingar i Bodarne pastorat!  

                     Jan Wallgren 

Bodarne-Magazinets redaktionsgrupp:  Kyrkoherde Jan Wallgren, ansvarig utgivare                                                                 
Simon Joelsson, Iréne Ulama, Margareta Swenson och Carina Rosengren. 

Nästa Bodarne-Magazin kommer ut den 11/1 2017 
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Från vårt fotoalbum  Musikprogram om Göte Strandsjö i F:dja kyrka. Drama  av barnledare i 

Ramundeboda kyrka. Diakonigruppens nystöpta ljus, Ljusmanifestation på Domssöndagen i kyrkparken. 

Tonårsgruppen i soffan hos Simon Joelsson, Laxå Blåsorkester blåste in julen i F:dja kyrka. 
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Våra kyrkor och kapell – Emiliakapellet och Vandrarnas kapell 
 
I Bodarne-Magazinet har vi tidigare berättat om våra vackra kyrkor. Nu avslutas                   
artikelserien med de två kapell som finns inom pastoratet; Emiliakapellet och                        
Vandrarnas kapell. 
 

Emiliakapellet 
År 1508 uppfördes ett kapell i brunnsorten 
Porla på bekostnad av överste Heijkensköld. 
Det fick namn efter hans hustru och fick därför 
namnet Emiliakapellet. Det är en noggrann                   
kopia av ett  200 år äldre kapell  vid                                                        
Heijkenskölds släkts bruk  i Malingsbo, Dalarna. 
 
Under 2011 och 2012 har Emiliakapellet renoverats under överinseende av Anneli Borg 
från Örebro Läns Museum och med pengar från Strängnäs Stift avsatta för att bevara 
gamla kyrkobyggnader. Det var främst marken under kapellet som hade sjunkit ihop 
och skapat sättningar i byggnaden. Grunden               
justerades, golvbjälklaget stöttades och höjdes, 
trappen  korrigerades, fasad och fönster målades 
och marken runt kapellet jämnades till sist till. 
Kapellet används främst om sommaren för                              
gudstjänster och konserter. Under flera år var det 
samlingspunkten vid Svenska Flaggans Dag, som                  
firades med körsång, blåsorkester och flaggparad. 
Emiliakapellet ägs sedan 1574 av Stiftelsen                  
Porla Brunns kapell. 
 

Vandrarnas kapell 
Kapellet i Tivedstorp, Vandrarnas kapell, byggdes år 
1568 av byggmästare Paul Gustavsson. Timret till                 
kapellet är gåvor från bl. a. Sätra Bruk. 
Predikstolen är också tillverkad av Paul Gustavsson                                                                                      
och kommer från ett gammalt pilträd, som vuxit som 
vårdträd vid Norrbyås kyrka, Örebro län. 
Träreliefen med bl. a . korset och uppståndelse-morgonens sol är en gåva av en tillfällig 
gäst i kapellet. Givaren säger: ”Jag kom hit, blev gripen av stämningen i detta vackra 
kapell och såg som i en  vision framför mig detta motiv.”             
Kapellet är öppet året runt och tar emot trötta  vandrare. Sommartid anordnas väg-
kyrka. Vandrarnas kapell är också populärt som dop- och bröllopskyrka. Gästboken  
vittnar om besökare från när och  fjärran och en uppskattning av att få finna ro och  
stillhet. 
Församlingen äger inte kapellet men får använda det. 
                      Margareta Swenson 
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Barn och ungdom, läger och sportlov 

Kyrkogårdsförvaltningen informerar                                                 

Som vi tidigare har informerat om så har kyrkogårds-

förvaltningar över hela landet fått i uppgift av Svenska 

kyrkans Arbetsgivarorganisation att se över alla grav-

stenar för att inga olyckor ska ske. En sten ska klara   

35 kg. dragkraft utan att välta. Gravstenarna  prov-

drags med ett mätinstrument. Ett stort antal av gravstenarna på våra kyrkogårdar klarar 

inte kraven. De stenar som lutar kraftigast har vi tillfälligt stolpat upp med påle och band. 

Under våren 2017 kommer detta arbete främst att gälla  Finnerödja kyrkogård.  Alla              

berörda gravrättsinnehavare kommer att meddelas med ett informationsbrev. Ansvaret 

för säkerheten på kyrkogården är delat, Kyrkogårds-förvaltningen har ett ansvar för             

arbetsmiljö och säkerhet för alla som arbetar eller vistas på kyrkogården. Gravrätts-

innehavaren ansvarar för gravstenen och gravplatsen. Det är en stenhuggare eller            

entreprenör som gör jobbet med stensäkring.  Kostnaden för stensäkring blir                                 

c:a 1100—2700 kr. Vill man inte kosta på stenen har man möjlighet att återlämna        

gravrätten, stenen plockas då bort. Vill man själv åtgärda stenen går det bra.  Vi kommer 

att testa alla åtgärdade stenar efter utfört  arbete.  Vid frågor om detta, kontakta                   

Per Gustafsson tel. 0584-444639 eller Sofia Liljeberg tel. 0584-444646  e-post:  

per.p.gustafsson@svenskakyrkan.se  eller sofia.liljeberg@svenskakyrkan.se 

LevAnde                                                                    
Ett friluftsläger på Ösjönäs 27/6—2/7 2017 med Svenska 
kyrkans Unga för dig som går i fyran eller mer. Vi bor i 
tält i  Tivedens skogar, lagar vår mat över elden, träffar 
barn och ungdomar från grannstiftet, Skara stift.          
Anmäl dig till Tero eller Simon senast den 15 maj.         
Mera info finns hos  simon.joelsson@svenskakyrkan.se 

Sportlovsaktiviteter för hela familjen! 

Kl. 10.00-15.00                                                                      

20/2 i Skagershults församlingshem                                     

21/2  i Tiveds församlingshem                                            

22/2 i Finnerödja församlingshem                                                           

23/2 i Casselgården, Laxå                                        

Fika och matigt mellanmål serveras! Hör av er 

om ni kommer i storgrupp till  församlings-

pedagog Iréne Ulama tel. 0584-444638                                        

Familjeläger 15 – 18 juli 2017                              

I sommar ordnas ett familjeläger på                                

vår stiftsgård Stjärnholm strax utanför            

Nyköping. Platserna kommer att vara                             

begränsade. Är du och din familj intresserade av   

att följa med? Hör av er till vår församlings-           

pedagog Iréne Ulama på tel. 0184-444638 eller 

via e-post : iréne.ulama @svenskakyrkan.se 
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Våra  Gudstjänster 

Februari                                                                                        

Fredag den 17 februari                                                        

Kl. 19.00 Sinnesrogudstjänst i Ram. kyrka, medv. 

av präster, musiker och diakon, kaffe. 

Söndag den 19 februari                                                     

Kl. 10.00 Mässa i Ram. kyrka, S. Joelsson, Weine 

Bruus medv. med klarinett.                                                

Kl. 11.00 Mässa i Tiveds kyrka, J. Wallgren, sång av 

Staffan Grenfält, kaffe.                                                       

Kl. 15.00 Gudstjänst i Skag. kyrka, J. Wallgren. 

Fatlagssöndagen  den 26 februari                               

Kl. 10.00 Mässa i Ram. kyrka, S. Joelsson.                 

Kl. 15.00 Mässa i Skag. kyrka, S. Joelsson. Röda 

korset bjuder på kaffe och semla i förs.hemmet.   

Kl. 16.00 Mässa i F:dja kyrka, A. Eriksson, Weine 

Bruus klarinett, Gideoniterna medverkar, kaffe 

och semla. 

Mars                                              

Askkonsdagen den 1 mars                                               

Kl. 18.00 Askonsdagsgudstjänst i Ram. kyrka,         

B. Rubenson.                                                                                               

Kl. 18.00 Askonsdagsgudstjänst i Skag. kyrka,          

V. Hagberg.                                                                                                                                                     

Kl. 19.00  Askonsdagsmässa i F:dja förs.hem.              

A. Eriksson. 

Fredag den 3 mars Världsböndagen                         

Kl. 19.00 Världsböndagen i Tiveds förs.hem.      

Program Från Filippinerna: Har jag varit orättvis 

mot er? Servering. 

Söndag den 5 mars                                                            

Kl. 10.00 Mässa i Ram. kyrka, B. Rubenson.            

Kl. 11.00 Fasta, frestelse och fettisdagsbulle,  

tema-gudstjänst i Tiveds kyrka, A. Eriksson, kaffe 

och semla.                                                                                  

Kl. 15.00 Mässa i Skag. kyrka, B. Rubenson.          

Kl. 18.00  Andrum i Ram. kyrka, Å. Gruffman,            

M. Swenson, Per Nordin, tema: Fastan. 

 

Söndag den 12 mars                                                          

Kl. 10.00 Mässa i Ram. kyrka, S. Joelsson.                  

Kl. 11.00  Mässa i  F:dja kyrka, A. Eriksson, 

sång av Anna-Greta Dahl, kaffe.                           

Kl. 15.00  Gudstjänst i Skag. kyrka, S. Joelsson. 

Fredag den 17 mars                                                           

Kl. 19.00 Sinnesrogudstjänst i Ram kyrka, 

medv.  av präster, musiker och diakon, kaffe. 

Söndag den 19 mars                                                          

Kl. 10.00 Mässa i Ram. kyrka, B. Rubenson.           

Kl. 15.00 Gudstjänst i Skag. kyrka, V. Hagberg,  

sång av Karin Karlsson.                                                       

Kl. 16.00 Mässa i Tiveds kyrka, B. Rubenson,  

kaffe. 

Jungfru Marie Bebådelsedag den 26 mars                                                      

Kl. 10.00 Mässa i Ram. kyrka, A. Eriksson,       

sång av Bodarnekören.                                          

Kl. 15.00 Gudstjänst i Skag. kyrka,                     

B. Rubenson, kaffe och våfflor i förs. hemmet.                                                             

Kl. 16.00 Gudstjänst i F:dja kyrka, A. Eriksson, 

sång av Bodarnekören, kaffe och våfflor i 

förs.hemmet.               

April                                                              

Söndag den 2 april                                                 

Kl. 10.00 Mässa i Ram. kyrka, S. Joelsson, 

sång av Laxåkören.                                                

Kl. 11.00 Gudstjänst i Tiveds kyrka,                          

B. Rubenson, sång av Margareta Jakobsson,   

kaffe.                                                                             

Kl. 15.00 Mässa i  Skag. kyrka B. Rubenson.         

Kl. 18.00 Andrum i Ram. kyrka, Å Gruffman,  

M. Swenson,  Per Nordin, tema: Fröet som 

gror. 

Palmsöndagen den 9 april                                  

Kl. 10.00 Mässa i Ram. kyrka, S. Joelsson.         

Kl. 15.00 Gudstjänst i Skag. kyrka, S. Joelsson.      

Kl. 16.00 Musikgudstjänst i F:dja kyrka,           

A. Eriksson, medv. av Nysund Gent Quartet. 
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Valborgsmässoafton Söndag den 30 april        

Kl. 10.00 Mässa i Ram. kyrka, B. Rubenson.       

Kl. 19.00  Konsert i F:dja kyrka, medv. av 

Laxå   Blåsorkester.                                                              

Kl. 19.30 Konsert i Skag. kyrka, Nayana            

Gulstad sång, Claes Mård piano. 

Maj 

Söndag den 7 maj                                                     

Kl. 10.00 Mässa i Ram. kyrka, B. Rubenson.      

Kl. 11.00 Mässa i Tiveds kyrka, A. Eriksson, 

kaffe.                                                                             

Kl. 15.00 Gudstjänst i  Skag. kyrka,                   

A. Eriksson, sång av Laxåkören. 

Skärtorsdagen den 13 april                                   

Kl. 18.00 Skärtorsdagsmässa i Ram. kyrka,     

S. Joelsson.                                                               

Kl. 18.00  Ekumenisk  Skärtorsdagsmässa                   

i  F:dja kyrka, A. Eriksson.                                            

Kl. 19.00 Getsemanemässa i Skag. förs.hem   

tills. med Bergskyrkan Laxå, Ronny Söder    

medverkar. 

Långfredagen den 14 april                                  

Kl. 15.00 Långfredagsgudstjänst i  F:dja kyrka, 

B. Rubenson, sång av manskör.                          

Kl. 18.00 Gudstjänst i Ram. kyrka,                             

B. Rubenson.           

Påskdagen den 16 april                                         

Kl. 10.00 Påskdagsmässa i Ram. kyrka,             

S. Joelsson, J. Wallgren, V. Hagberg,                 

sång av Bodarnekören.                                                        

Kl. 12.00 Finsk påskdagsgudstjänst,                   

V. Hagberg, J. Wallgren, kör.                               

Kl. 16.00  Påskdagsgudstjänst i Tiveds kyrka,  

S. Joelsson, J. Wallgren,  V. Hagberg, sång av 

Bodarnekören, påsk supé i förs.hemmet.                                       

Annandag påsk den 17 april                                  

Kl. 11.00 Uppståndelsevandring i Mosshults 

missionshus, Tived, Gerd Rosenkvist, Berit  

Jakobsson, kaffe.                                                         

Kl. 15.00 Musikgudstjänst i Skag. kyrka,            

V. Hagberg, medv. av Maria Mollberg,  Annika 

Blomfeldt och Jan Kenneth Rönning.                                              

Fredag den 21 april                                                    

Kl. 19.00 Sinnesrogudstjänst i Ram. kyrka.    

Medv. av präster, musiker och diakon, kaffe. 

Söndag den 23 april                                                  

Kl. 10.00 Mässa i Ram. kyrka,                  

B. Rubenson, sång av Laxåkören.                                                      

Kl. 11.00 Mässa i F:dja kyrka,                          

A. Eriksson, kaffe.                                                                              

Kl. 15.00 Mässa i Skag. kyrka,                          

B. Rubenson.                                                              

Påskbasar i Casselgården lördag           

den 8 april kl. 10.00-14.00                                            

Loppis, lotterier, servering, korvgrillning  och 

försäljning av påskpynt. Intäkter från              

försäljning, lotterier och  servering går till  

Svenska kyrkans fasteinsamling.  

Anmälan om loppisbord senast den 27 mars till 
Maggan på tel. 070-2771082                             
Bordshyra:  100 kr. 

Välkomna hälsar Ramundeboda församlings       

Internationella  grupp och Diakonigruppen!    

Frukost i Tiveds församlingshem                   

lördag den 25 mars kl. 9.30-12.00                                                   

Vi äter frukost tillsammans, löser ett lagom 

svårt Quizz, byter blomskott och begagnade 

böcker. Lotterier och försäljning av diverse                         

påskpynt.                                                                       

Kom och hör mera om Koprojektet !                                     

Kostnad för frukosten 50 kr.                                 

Alla intäkter går till kyrkans fasteinsamling. 

Välkomna hälsar Finnerödja-Tiveds                                         

Internationella grupp             
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500 år med reformation

 
Luther och Jesus                                                                                                                                    
I denna lilla serie om Luther har vi kommit fram till en av huvudpunkterna i Luthers teologiska            
program. ”Jesus allena”. Människans ställning inför Gud är i grunden hopplös på grund av synden 
men genom Guds nåd och det Jesus gjort på korset får vi fritt del i Jesu rättfärdighet. 

Luther tänkte sig det hela ganska mycket i domstolstermer så att vi blir friade från våra brott              
eftersom Jesus tar vårt straff. Det där är nog inte helt lätt att förhålla sig till utan att man får en 
ganska konstig bild av vem Gud är: Älskar inte Gud oss om inte ett straff utmäts av någon först? 
Jag tror att det finns många viktiga kompletterande saker att säga om detta och det försöker jag 
också skriva om här med jämna mellanrum. Det vi måste komma 
ihåg är i alla fall att den kristna tron  säger att Jesus är Gud som 
blivit människa. Det är Gud som   ger av sig själv på korset,                         
älskade har vi alltid varit. 

Poängen med ”Jesus allena” är också att det bara är det Jesus 
gjort som har någon betydelse. Våra försök att göra oss                
förtjänta av Guds kärlek med egna meriter är bara som att              
försöka lyfta sig i håret, vi sitter fast och behöver någon som 
hjälper oss.                                                                                                     
Jag tycker den här illustrationen blev väldigt bra (om man tål 
den här Jesusdockans uppsyn utan att tycka den gränsar mot  
att vara hädisk); Luther sitter i Jesu trygga famn och det är den 
grund han står på i sitt liv. Så får vi också ha det. För Jesu skull. 

                                                                                            

År 2017 uppmärksammar Svenska kyrkan den lutherska reformationen, som  passerade en          
avgörande punkt för 500 år sedan. I Bodarne-magazinet kommer vi publicera fyra artiklar om  
Martin Luther. De är skrivna av Tomas Jarvid och hämtade från hans blogg, Vandra vägen.           
Bloggen har adressen http://vandravagen.se,  för den som vill läsa mer. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastekampanjen 2017 

Den 26 februari startar  Svenska  

kyrkans  Fasteinsamling, den pågår 

till den 5 april. Liksom 2016 kommer 

temat att vara:                                              

RÄTTEN TILL MAT                          

HELA 751 MILJONER MÄNNISKOR 

kan inte äta  tillräckligt, trots att  

jordens  resurser räcker till alla. Det 

kan vi inte acceptera! Under            

fastekampanjen 2017 lyfter Svenska 

kyrkans internationella arbete           

därför en av våra grundläggande 

mänskliga rättigheter: Rätten till 

mat. 

I år fokuseras insamlingen på       

Ko och kalvprojektet                         

i  Tanzania som drivs med stöd 

från Svenska kyrkan. Ett              

exempel på hur kyrkan jobbar 

med hållbar försörjning. Här får 

familjer som lever i fattigdom 

en möjlighet till förändring.        

En ko ger mjölk, vilket leder till  

inkomst, stärkt självkänsla,            

skolgång och nya investeringar, 

och det är bara en del av             

ko effekten. Förändringen         

börjar med en mätt mage! 

SMS:A KO 

TILL 72 905                    

& GE 100 KR                  

http://vandravagen.se
http://blogg.svenskakyrkan.se/vandravagen/files/2015/09/DSC_0763.jpg
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Sjung av hjärtat, sjung! 

 
Som bekant är det hälsobefrämjande att sjunga i kör. I pastoratet finns flera körer om du vill prova på. 
En av dem är Laxå-kören. 
Laxå-kören startade 2014 på hösten under ledning av Kalle Hult. Till en början var den en                     
tvåstämmig damkör men sedan januari 2011                               
utökades den med en herrstämma. 
 
Under förra året kunde man lyssna till Laxå-kören               
på Casselgården, i Tiveds och Ramundeboda kyrka 
och i Metodistkyrkan. Bilden här bredvid är tagen                  
på Annandag jul i Ramundeboda kyrka, då kören           
fick förstärkning av lilla Fanny Wallgren 2 år. 
 
”Det bästa med Laxå-kören är den fina                               
gemenskapen och Kalles goda korvsmörgåsar i            
fikapausen” säger en körmedlem ur altstämman. 
 
”Det bästa med Laxå-kören är att det låter så bra  
och så ser de så glada ut”, säger en åhörare 
 
Kören övar onsdagskvällar på Casselgården.                           
Hör av dig till Kalle Hult om du vill komma med. 
Margareta Swenson                                                                                                                       Foto  Jan Wallgren    

Boka redan nu in lördag den 20 maj                                                             

kl. 17.00 i din kalender! 

Vi får besök av vår tidigare organist                                                                               

Katharina Hieke som bjuder på  konsert i 

Ramundeboda kyrka. Medverkar gör även 

hennes man, Peter och dottern Kristina.                      

Vi får bl.a. lyssna till försommarstycken 

och folkmusik från orgel, fiol och flöjt. 

Välkomna! 

Bodarnekören är också en av pastoratets körer, en mix av           

sångare från pastoratets alla församlingar. Kören övar tisdagskvällar. 

Kontakta Per Nordin om du är  intresserad av  att vara med i Bodarne-

kören. Vi har också en nystartad barnkör, där finns plats för fler glada 

sångare!  Jan Kenneth Rönning  svarar på frågor om barnkören.                             

(Barnkören  finns med på framsidan av Bodarne-magazinet!) 
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 Kyrkorgeln 

Ambitionen med kyrkorgeln var att skapa en enmansorkester. Det kan man se på registerandragens 

namn. t ex. fagott, trumpet, flöjt och violin. Man kan 

också kalla den för den första synthesizern.                   

Med registerandragen kan man välja ljud. Du kan             

kombinera hur du vill från ett ljud eller till alla                    

samtidigt. 

Ljudet kommer från pipor som fungerar som en flöjt, 

man blåser in luft för att det ska låta. Förr fick man 

trampa för att fylla bälgen med luft. En bälg har man för 

att jämna ut lufttrycket, så man kan spela en eller 

många toner samtidigt. Senare började man använda 

en fläkt. 

Det finns en pipa för varje ton. I princip finns det lika 

många tangenter som pipor i ett register. För att få 

veta hur många pipor det finns i hela orgeln, tar man 

antalet tangenter multiplicerat med antal  registerand-

rag. Vissa stämmor har dock flera pipor per ton, t.ex. Mixtur. Det brukar då också stå hur många det 

är på registerandraget, t.ex. Mixtur 3 chor. 

Det finns huvudsakligen tre olika varianter för överföring av kontakten mellan tangent och pipa.              

Manuellt (trästavar), pneumatiskt (slangar med tryckluft) eller elektriskt-digitalt. 

                                                                                                                                                   Jan Kenneth Rönning 

Lite information om pastoratets orglar 

Finnerödja kyrka                      
Orgeln i Finnerödja kyrka är tillverkad 1535 av Nordfors & co i Lidköping. I or-
geln finns stämmor från tidigare orgel tillverkad 1878 av Erik Adolf Setterquist     
i Örebro. Orgeln har idag 20 stämmor.                                                                               
Kororgeln är tillverkad 1577 av Smedmans orgelbyggeri i Lidköping och har                
6 stämmor. 

Tiveds kyrka                                                                                                                               
Läktarorgeln i Tived kyrka är byggd 1522 av Åkerman & Lund i Sundbyberg.                     
Fasaden härstammar från en tidigare orgel, inköpt från Viby i Närke 1878, och 
troligen byggd 1804. Orgeln har 12 stämmor.                                               
Kororgeln i Tived kyrka är en digitalorgel från Holland av märket Johannus, inköpt 1555, orgeln                              
har 21 stämmor                                            

Skagershults nya kyrka                                                                                                                                                   
Orgeln i kyrkan är från 1563 av märket Werner Bosch Kassel. Den har levererats och monterats av  
orgelbyggare Richard Jacoby, Stockholm. Orgeln är placerad vid södra väggen i kyrkorummet, den 
har 11 stämmor fördelade på två manualer samt fyra stämmor i pedalens bastoner. 

Ramundeboda kyrka                                                                                                                                                        
Orgelfasaden är från 1855, då den gamla Setterqvist-orgeln uppfördes på den nya estraden, som   
ersatte den tidigare orgelläktaren. Sedan hösten 1581 döljer dock den gamla fasaden ett helt nytt  
orgelverk, byggt av Firma Finn Krohn, Hilleröd, Danmark, orgeln har 20 stämmor. 
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 Telefonlista 

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

Församlingsexpeditionen/ Öppen dörr 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  ( deltids sjukskriven )                                                  

Församlingspedagog Iréne Ulama        0584-444638                       

Församlingsassistent/ vik. diakon Hanna Hagström     0584-444 632                       

Församlingsassistent  Andreas Lutmark       072- 7395946                                                                       

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     072-7395947                                      

Lokalvårdare Maria Bohlin         0584-444647                                           

Kyrkogårdsassistent Sofia Liljeberg        0584-444646                                          

Kyrkogårdschef  Jonny Persson        0584-444636                                           

Kyrkvaktmästare/fastigheter Per Gustafsson      0584-444639                                         

Kyrkvaktmästare Finnerödja          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      072-7395947                                 

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                                                                                                       
Nu mitt i vintern kan det behövas lite tillskott av vitaminer! Varför inte testa denna mycket 

goda  och färggranna morotssoppa, full av nyttigheter.  

Morotssoppa                                                                                                                                             

1 kg. morötter                                                                                                                                                                                                                                               

1 gul lök                                                                                                                                                                              

1 vitlöksklyfta                                                                                                                                                                     

1 msk smör                                                                                                                                                                   

1/2—1 st. röd chili urkärnad                                                                                                                                              

1 tsk salt, ev. lite peppar                                                                                                                                             

0,1 dl. vispgrädde                                                                                                                                                           

2 tärningar hönsbuljong                                                                                                                                                 

1 liter vatten                                                                                                                                                                    

Färsk timjan och crème fraiche  

Skala och skär morötterna i skivor. Kärna ur och finhacka chilin, hacka lök och vitlök. Fräs lök 

och vitlök mjuka i smör, tillsätt morötter och chili. Salta och peppra, fräs någon minut och            

tillsätt sedan vattnet och buljong- tärningarna. Koka c:a 11 minuter eller tills morötterna känns 

mjuka. Häll i grädden och mixa soppan slät. Servera med en klick crème fraiche och färsk              

timjan.   

Efter soppan kanske det smakar bra med apelsintårta, mera vitaminer … 

Apelsintårta                                                                                                             

2 ägg                                                                                                                                                  

6 msk socker                                                                                                                                   

Vispas poröst,  blanda i 3 1/2  msk. potatismjöl  och 1 1/2 tsk. bakpulver.                

Häll smeten i en smord och bröad form (1 1/2 lit.)  Grädda i 171 grader              

c:a 20 minuter.                                                                                                                                           

Kräm                                                                                                                                                                                   

1 msk smält smör, 1 1/2 kaffekopp florsocker,  1 msk grädde samt saft och rivet skal av en              

apelsin.                                                                                                                                                                                 

Fyllning   3 dl. grädde                                                                                                                                             

Dela kakan när den kallnat, den är lite svampig!  Vispa grädden ganska hårt och lägg emellan. 

Blanda alla ingredienser till krämen, ta inte för mycket apelsinsaft, bara så det blir lagom             

krämigt, bred ut krämen över kakan, låt rinna ned lite på sidorna. Strö på lite hackat                 

apelsinskal.                                                                                                                          Carina Rosengren                                                                                                             

 

Vill du följa med på pilgrimsresa till Taizé?                                                                                           

Svenska kyrkan i Bodarne och Töreboda pastorat välkomnar dig                                                                      

som är 17-30 år med på en pilgrimsresa till Taizé i Frankrike                                                                                   

den 25 april - 8 maj 2017. Vill du veta mera kan du kontakta                                                                                     

Simon Joelsson på tel. 0184-444632 eller via e-post                                                                                                                                  

simon.joelsson@svenskakyrkan.se 


