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Gud har en famn, en stor stor famn, så börjar Psalm 381 i Psalmboken. 

Vad menas då med detta? 

I Bibeln, i Lukasevangeliet 15:11-32 finns en liknelse som Jesus berättar. 

Den handlar om en man och hans två söner. 

En liknelse som har berättats och dramatiserats ett otal gånger både av präster, pedagoger, barnledare 
och konfirmander. En berättelse som kan kännas uttjatad men som är lika aktuell i dag som då och som 
beskriver vad en famn handlar om. 

Den ena sonen gick en dag till sin pappa och ville ha ut sin del av arvet i förskott. Pappan gick med på 
detta och gav sonen dennes del. Sonen tog sina pengar och gav sig ut i världen och levde ett liv i lyx, och 
plötsligt var alla pengarna slut. Han blev då tvungen att söka arbete som svinskötare. Medan han arbe-
tade började han fundera på vad han gjort och kom till slut fram till att han ångrade sig och ville åter-
vända hem. Med oro i hjärtat vände han hemåt. Väl hemma tänkte han be sin far om förlåtelse och fråga 
om han kunde arbeta som dagavlönare på sin fars gård. Jag kan tänka mig att sonen hade många tankar i 
huvudet och undrade hur det skulle gå när han väl kom hem. Antar att han skämdes och var övertygad 
om att hans pappa skulle vara arg på honom.  

Men det gick dock inte som han befarade, för på långt håll hade hans pappa redan sett honom komma 
och väl framme möttes han av sin far som kom springande med utsträckta händer och omfamnade sin 
son med glädje. En famn av kärlek utan förebrående, anklagelse, ilska eller besvikelse. 

Fadern bara stod där med sin son i famnen, fylld av kärlek och glädje. 

Det är precis det som det handlar om att Gud har en famn, en stor, stor famn. 

Han står där och väntar med öppna armar utan att anklaga eller ifrågasätta, vi får bara låta oss omfam-
nas av hans förbehållslösa kärlek trots att vi varit på villovägar eller gjort något dumt. 

Jag önskar att alla barn, ungdomar och vuxna fått eller får uppleva 
denna ovillkorliga kärlek, kärleken från Gud men även från sina för-
äldrar. Tilliten att veta att vad jag än gör eller säger så kommer all-
tid Gud att finnas där och ta emot oss med den där öppna famnen 
som Bibeln och Jesus pratar om, famnen som är så full av kärlek att 
inga ord behövs. 

Den där famnen kan även tillhöra en vän vid en kris eller sorg, en 
vän som bara håller om utan ord men med kärlek.                  

                                                                                                                              
Jag önskar att jag någon gång varit och kommer att vara den där 
famnen. Ibland är det svårt, men då får vi vända oss till Gud och be 
om hjälp för att kunna hjälpa; han är ju ändå experten. 

 

                                  Iréne Ulama församlingspedagog 

Redaktionsgruppen för Bodarne-Magazinet 

Kyrkoherde Jan Wallgren, ansvarig utgivare, Simon Joelsson, Iréne Ulama,                           

Margareta Swenson och Carina Rosengren. 

Nästa Bodarne-Magazin kommer ut den 16 maj 2019. 
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Lite bilder från vårt fotoalbum 

Ljusstöpning i Casselgården, Diakonigruppen stöpte finfina ljus som sedan såldes på julmarknaden till förmån 

för Svenska kyrkans julinsamling. Laxåkören, under ledning av Kalle Hult sjöng stämningsfullt i Skagershults        

kyrka söndagen före jul. I Finnerödja tillverkade barngruppen vackra pepparkakor till terminsavslutningen. 

Anna Dahl och Tivedspojkarna underhöll vid Eftermiddagscafé och födelsedagsfest i Casselgården.                  

Konfirmanderna var med på konfadag i Töreboda. Våffelbagaren kommer från Skagershult. En lite mörk bild 

från konsert med Eva Eastwood, One Way Brothers och Hans-Eric Hägg i Tiveds kyrka, en härlig kväll! 

Foto: Carina Rosengren 

Foto: Carina Rosengren 

Foto: Carina Rosengren 

Foto: Jan Wallgren 
Foto: Jan Wallgren 

Foto: Hanna Hummelbo 

Foto: Jan Wallgren 
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Stolan är det band som både präster, bisko-
par och diakoner har på sig under guds-
tjänsten. Stolan har kyrkoårets färg – den 
varierar alltså under året och varje kyrka 
har 3-5 olika stolor. 

Det går att se skillnad på präster, diakoner 
och biskopar i gudstjänsten genom att de 
låter stolan hänga på olika sätt. Prästens 
stola ligger i kryss över bröstet, diakonens 
ligger diagonalt över överkroppen och                
biskopens hänger rakt ner (ibland även 
prästens). 

Precis som mycket annat i gudstjänsten är 
stolan symbol för något. I stolans fall finns 
det faktiskt flera symboler inbakade i 
samma plagg.  

Dels är det en bild för ansvaret som ligger 
på bärarens axlar. I Matt 10:28-30 pratar 
Jesus om att den som är tyngd av bördor 
ska byta till hans skonsamma ok att lägga 
över axlarna. Tillsammans vittnar detta om 
ett ansvar som ytterst sett bärs av Kristus. 

 

Dessutom liknas den vid handduken 
som bordstjänare bär på underarmen, 
för att kunna torka av t ex flaskor. 
Stolan kan ursprungligen ha haft 
samma funktion vid nattvard eller   
fotatvagning, och därmed varit sym-
bolen för församlingens tjänare.  

Foto: Susanne Spåre 
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Hei suomenkielinen seurakuntalainen! 

Tiesithän, että meidän pastoraatissa puhutaan myös suomea?  

Olet tervetullut mukaan, esimerkiksi suomenkieleisen lähetysryhmään, joka kokontuu tiistaisin                
Casselgårdenilla (Kyrkogatan 6, Laxå) klo 14-15.30.  

Suomenkielinen messu järjestetään kuukausittain. Katso ajankohtainen tieto: Laxå nytt ja Bodarne             
magazinet. Suomenkielisestä toiminnasta vastaa 
Tero Brandt. 

Jos tahdot keskustella suomenkielisen papin kanssa, 
voit ottaa yhteyttä Janne Wallgreniin.                                    
Myös kotikäynti on mahdollinen.  

Puhelinnumerot työntekijöille ovat tämän lehden 
sivulla 11.  

Toivotamme kaikille suomenkieliselle seurakun-
talaisille hyvää kevättalvea!  

 

Janne, Tero ja Hanna                                                                              

Man trivs där man behövs! 

Soppluncher, våffelcafé, eftermiddagscaféer och unga 

ledare. Konfirmationsarbete, vattna blommor i för-

samlingshemmen, sjunga och spela, skriva artiklar, 

odla, baka, planera och pyssla, integrationsarbete, be-

sökstjänst och fira gudstjänst, vara kyrkvärd, dela ut 

psalmböcker, be eller skriva förbön, att vara en öppen 

famn – en medmänniska på livsvägen. Kan du komma 

på fler saker? Ja, det tror jag faktiskt. Jag tror att just 

DU är fylld av idéer och tankar om hur man kan arbeta 

ideellt. Kanske det är så att du redan har ett ideellt 

uppdrag i kyrkan? Härligt! Det är nämligen så att alla 

uppgifter är värdefulla. Du är värdefull och du kan 

göra skillnad. Jag tror att det ligger djupt inom oss att 

vi vill vara med och göra skillnad för andra människor, 

att göra gott för någon annan. Ett ideellt uppdrag kan 

vara en sådan sak.  

Maria Bohlin och jag, Veronica, håller just i detta nu på 

att avrunda en kurs som handlar om ideellt engage-

mang, där vi lär oss om hur vi ska ta tillvara på männi-

skor som vill göra skillnad för sig själva eller för andra. 

Det handlar också om ett sätt att vara och leva för-

samling. Vi vet att det är många som vill göra en insats 

på sin fritid och vårt mål är att det ska vara lätt att 

hitta en uppgift som passar just dig! Kanske har du en 

ny idé som du vill lyfta eller vill du vara en hjälpande 

hand i redan befintliga verksamheter? Ring mig!                   

Vi fixar det!                                                                                         

Veronica Hagberg, diakon 0584-444633 

 

Röster från några av våra ideella krafter: 

 

Elin Persson 

”Jag trivs i kyrkan. Jag 
arbetar ideellt för att 
fler ska trivas i kyrkan. 
Kyrkan är en plats där 
jag kan vara som jag är. 
Jag behöver inte          
förställa mig och det 
känns skönt”. 

 

                                              Foto: Veronica Hagberg 

 

 Malin Ljunggren 

”Jag jobbar ideellt i kyrkan 

som kyrkvärd och hoppar 

ibland in och hjälper till  med 

äldregrupperna som ett par 

extra ögon, armar och ben.                          

Att få vara en mötande        

medmänniska”. 

 

 

    Foto: privat 

Foto: Tero Brandt 



6 

Våra gudstjänster 

Februari 

Fredag den 15 februari                                              
19.00  Sinnesrogudstjänst i Ram. kyrka,                                 
sång av Per Nordin, kaffe och macka efteråt. 

Söndag den 17 februari, Septuagesima                                                  
11.00 Kyrksöndag med mässa i F:dja kyrka, Jan               
Wallgren. Tema: kärlek, kaffe efter mässan.                                       
För skjuts, ring 0584-10020 senast den14/2. 

Söndag den 24 februari, Sexagesima                                                 

10.00 Mässa i Ram. kyrka, Jan Wallgren.                         

11.30 Finsk gudstjänst i Ram. kyrka, Jan Wallgren.                                                                             

16.00 Mässa i Tiveds kyrka, Jan Wallgren, kaffe. 

Mars 

Söndag den 3 mars, Fastlagssöndagen                            

11.00 Gudstjänst i F:dja kyrka, Jan Wallgren, sång av 

Bodarnekören, kaffe. Start för kyrkans fasteinsamling. 

15.00 Mässa i Skag. kyrka, Jan Wallgren, sång av           

Bodarnekören                                                                      

18.00 Musik på söndagskvällen i Ram. kyrka, medver-

kan av TH-trio.  

Onsdag den 6 mars, Askonsdagen                                  

18.00 Gemensam Askonsdagsmässa i Ram. kyrka,  

Simon Joelsson. 

Söndag den 10 mars                                                          

10.00 Mässa i Ram. kyrka,  Simon Joelsson.                   

16.00 Gudstjänst i Tiveds kyrka, Simon Joelsson, 

kaffe. 

Fredag den 15 mars                                                          

19.00 Sinnesrogudstjänst i Ram. kyrka, sång av Karin 

Karlsson, kaffe och macka efteråt. 

Söndag den 17 mars                                                         

11.00 Gudstjänst i F:dja kyrka, Jan Wallgren. Kyrkans 

asylgrupp medverkar, kaffe.                                             

15.00 Mässa i Skag. kyrka, Jan Wallgren. 

Söndag den24 mars Jungfru Marie bebådelsedag                                                            

10.00  Mässa i Ram. kyrka, Simon Joelsson, sång av 

Bodarnekören.                                                                             

16.00 Mässa i Tiveds kyrka, Simon Joelsson, sång av 

Bodarnekören, kaffe och våfflor i församlingshemmet. 

Söndag den 31 mars  Midfastosöndagen                      

11.00 Mässa i F:dja kyrka, Jan Wallgren, sång av  Jan 

Kenneth Rönning, brödförsäljning, kaffe.                                               

 

forts. söndag den 31 mars                                             

15.00 Gudstjänst i Skag. kyrka, Jan Wallgren.                                              

18.00 Musik på söndagskvällen i Ram. kyrka,          

Duke Ellington tema, medv. av Magdalena Eriksson, 

Jan-Kenneth Rönning. 

April 

Lördag den 6 april                                                        

10-12 Frukost och Bytardag i F:dja församlings-

hem. Mer information lämnas i kommande Laxå-

Nytt och på vår hemsida! 

Söndag den 7 april                                                       

10.00 Mässa i Ram. kyrka, Simon Joelsson.               

16.00 Gudstjänst i Tiveds kyrka, Simon Joelsson, 

kaffe. 

Fredag den 12 april                                                       

19.00 Sinnesrogudstjänst i Ram. kyrka, sång av 

Anna Dahl, kaffeservering.                                      

Lördag den 13 april                                                      

10.00 Påskbasar i Casselgården., se annonsen           

på sida 7! 

Söndag den 14 april, Palmsöndagen                            

15.00 Mässa i Skag. kyrka, Jan Wallgren.                                                               

18.00 Konsert i F:dja kyrka med Lars-Ove Eriksson 

och Anders Börjesson, orgel och piano, aftonbön 

Veronica Hagberg 

Skärtorsdagen den 18 april                                         

18.00 Skärtorsdagsmässa tills. med Tallstigskyrkan 

i F:dja kyrka, Simon Joelsson och Katarina Bläser.     

18.00 Getsemanestund och nattvard tills. med                      

Bergskyrkan i Skag. församlingshem,                         

Jan Wallgren och Ronny Söder. 

Långfredagen den 19 april                                           

15.00 Långfredagsgudstjänst i Ram. kyrka, Jan 

Wallgren. För skjuts ring 0584-10020 senast den 

16/4. 

Påskdagen den 21 april                                              

10.00 Svensk-finsk påskdagsmässa i Ram. kyrka, 

Jan Wallgren, sång av Bodarnekören. Kyrkkaffe 

med kakbuffé i Casselgården.                                      

16.00 Påskdagsgudstjänst i Tiveds kyrka, Simon 

Joelsson, sång av Bodarnekören. Påsksupé  i          

församlingshemmet .  

Annandag påsk den 22 april                                       

16.00 Musikgudstjänst i F:dja kyrka, Veronica Hag-

berg, medverkan av Helena Friman, saxofon och 

Kristina Chrunak orgel.                                                                 
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Forts. våra gudstjänster 

Söndag den 28 april                                                               

11.00 Gudstjänst i F:dja kyrka, Jan Wallgren.                                       

15.00 Gudstjänst i Skag. kyrka, Jan Wallgren. 

Tisdag den 30 april Valborgsmässoafton                             

19.00 Vårkonsert med Laxå Blåsorkester i F:dja 

kyrka.                                                                                          

19.00 Vårkonsert i Skag. kyrka, medv. av Sandra                  

Ahlenflod och Jenny Lagerström. Därefter gemen-

samt fackeltåg till Valborgsfirande. 

Maj 

Söndag den 5 maj                                                                

10.00 Mässa i Ram. kyrka, Anna Eriksson, sång av 

Laxåkören.                                                                                

16.00 Musikgudstjänst i Tiveds kyrka,  Anna Eriks-

son, medv. av Heléne  Gustafsson och Göran                 

Aldman. 

Söndag den 12 maj                                                                                                    

11.00 Mässa i F:dja kyrka,  kaffe.                                       

13.00 Finskt morsdagsfirande i Casselgården, Jan             

Wallgren.                                                                                

15.00 Gudstjänst i Skag. kyrka, Anna Eriksson.                                   

18.00 Musik i vårkvällen i Ram. kyrka, medv. av   

Annika Blomfeldt cello och Johan Wester piano. 

 

           

Vi samarbetar med                                                  

Påskbasar och Loppis i Casselgården                     

lördag den13 april kl.10-14!                 
Lotterier, loppis, kaffeservering, försäljning av påskpynt, 

korvgrillning med mera.                                                       

Anmälan om bord till loppisen senast den 5/4 till            

Maggan Jinnestrand tel. 0584-444644.                  

Bordshyra : 100 kr.                                                              

Alla intäkter från vår försäljning går                                                         

till Svenska kyrkans fasteinsamling.                                                                          

Välkomna!   

Diakonigruppen och Internationella gruppen 

                                

Handarbetscafé                                              

Finnerödja församlingshem                                               

onsdagar jämn vecka kl.18.00                                                                          

Tiveds församlingshem                                                    

måndagar jämn vecka kl.17.00                                 

Vi bjuder på kaffe/te, du tar med dig              

eget fikabröd.                                       

Välkommen! 

Sopplunch Finnerödja kl.13.00                                                                                                                    
19/2 F:dja församlingshem                                

19/3 Tallstigskyrkan                                                  

16/4 F:dja församlingshem                                       

21/5 Tallstigskyrkan                                                    

………………………………………………………………………………….

.Sopplunch Tived kl.13.00                              

Vårens tema: Bygdens skolor  

28/2 Tiveds församlingshem, Dammtorps skola   

28/3 Tiveds församlingshem, Nya skolan i Tived 

25/4 Tiveds församlingshem, Sanneruds g:a skola 

23/5 Tiveds församlingshem, Vägens skola             

………………………………………………………………………………….

.Våffelcafé i Skagershult kl.14.00          

28/2 Skagershults församlngshem                          

14/3 Skagershults församlingshem                        

28/3 Skagershults församlingshem                           

11/4 Skagershults församlingshem                          

Eftermiddagscafé i Casselgården  

Måndagar kl.13.30-15.00                       

25/2   Tore Kjäll underhåller                                                      

25/3   Ronny Johansson  underhåller                                                      

29/4   Klarinettkvartetten underhåller                 

Kaffeservering, lotterier och trevligt runt 

kaffeborden, välkommen!                                                                                         

Diakonigruppen 
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Nyfiken på: Robert Bruus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den 24 januari kom Svenska Kammarorkestern till 
Finnerödja kyrka och höll en väl emotsedd konsert. 
På programmet stod Lars-Erik Larssons Pastoralsvit, 
Haydns Cellokonsert nr 1 i C-dur och Mozarts Sym-
foni nr 38. Bodarne-Magazinet fick en pratstund 
med Robert Bruus, som sedan drygt trettio år till-
baka spelar violin 2 i orkestern. Robert har växt upp i 
Laxå och bor sedan länge bara ett stenkast från           
Finnerödja kyrka. 
 
Att spela på hemmaplan så här som i Finnerödja hör 
kanske inte till vanligheten för Svenska Kammarorkes-
tern? 
Nej, men nu gör vi en liten konsertturné i länet och besö-
ker förutom Finnerödja även Lindesberg och Kopparberg. 
Annars har vi spelat över hela världen, runt om i Skandi-
navien och i Europa, i Japan, USA och Canada.  Vi har be-
sökt alla de kända konserthusen. En stor upplevelse var 
då vi spelade på Royal Albert Hall i London förra året. Vi 
gav två konserter samma dag med drygt 5000 männi-
skor i publiken per konsert. Det var mäktigt. 
 

Ni spelar ju musik av olika slag. Vad har varit den 
största utmaningen? 
Det var nog när vi spelade in Beethovens samtliga 
verk, det var något att bita i. Totalt har vi spelat in 
bortåt nittio CD-skivor, något som måste vara ett 
rekord i branschen. 
 
Du verkar trivas bra i orkestern eftersom du har 
stannat kvar så länge? 
Ja, det är en väldigt bra atmosfär med stor delak-
tighet och gemensamt ansvar. En kammarorkester 
är ungefär hälften så stor som en symfoniorkester, 
vilket skapar en annan sorts närhet och gemen-
skap. Vi spelar också så många olika sorters musik, 
så det blir aldrig tjatigt. Varje dag är olik den andra. 
 
Hur började det för dig med musiken? 
Redan som sexåring hade pappa, musikdirektören, 
Weine valt ut instrumentet åt mig. Då bodde vi i 
Östersund och pappa tog med mig till Regionmusi-
ken. Jag började ta fiollektioner och fortsatte med 
det i tio år framåt. När vi kom till Laxå var jag med 
på allt som hade med musik att göra. Det var mu-
sikskolan, blåsorkestern, lokala band. Behövdes en 
saxofonist eller trummis, hoppade jag in. Sedan 
fortsatte jag studera på högre musikutbildningar i 
Falun och Malmö och kom tillbaka till länet 1987. 
 

Vad lyssnar du själv på för musik när du               
kommer hem? 
Faktum är att det är ganska skönt när det är tyst 
också (säger Robert med ett skratt). När det gäller 
musik är jag något av en allätare. Tycker om Tjaj-
kovskij, Brahms och Wagner, men en och annan 
hårdrockslåt kan också kännas bra emellanåt. Det 
beror på humöret för tillfället. 
 
Annars då, vad gör du på din fritid? 
Mina stora fritidsintressen är jakt och fiske. Jag är 
också med i Nationella Viltolycksrådet och får 
rycka ut på eftersök av trafikskadat vilt, vilket kan 
bli rätt ofta ibland. Fiskar gör jag i Skagern, som 
ligger nära bostaden. Gösarna är mycket stora och 
fina. 
Bodarne-Magazinet tackar för intervjun och öns-
kar lycka till , även med fisket! 
                                                                                            
               Margareta Swenson 

Vårstädning på kyrkogårdarna!                                                                                                                          

Tiden går som bekant fort, snart är våren här. Kyrkogårdarna skall vårstädas 

innan vårplanteringen och vi är tacksamma om ni vill plocka bort div utsmyck-

ningar som ni önskar spara, senast den 15 april. Det som finns kvar efter detta 

datum kommer att plockas bort och kastas.                                                                                                                     

Med vänlig hälsning från Kyrkogårdsförvaltningen i Bodarne pastorat                                                   

Foto: privat 
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Hälsningar från Wien 

Så har vi plötsligt hamnat i Wien... 

Efter åtta spännande år i Värmland fick vi genom ett 
alldeles osannolikt sammanträffande veta att man i 
Svenska kyrkans utlandsförsamling i Wien, Drottning 
Silvias församling, var i akut behov av både präst och 
kantor. Vi som hade installerat oss så fint i Lysvik blev 
ändå nyfikna och tänkte på vilka möjligheter just denna 
stad skulle ha att erbjuda.Det var förstås inte alldeles 
enkelt att bestämma sig. Men just nu skulle det ändå 
vara ett ganska bra tillfälle att flytta för att jobba under 
några år i Wien. Vår dotter, som ju är tvåspråkig, skulle 
precis börja på högstadiet, i en ny skola. Till sist be-
stämde vi oss att söka tjänsterna, och fick dem också. 
Peter och Christina flyttade redan i september, Katha-
rina följde efter i mitten på november, när några redan 
påbörjade musikprojekt i Fryksände var färdiga. Det har 
varit en otroligt intensiv tid fram till jul men nu har vi 
funnit oss tillrätta i en trevlig och initiativrik församling. 
Här finns både gudstjänstglädje och svenska traditioner, 
barnsång och seniorgrupper. Ibland får vi besök från 
Sverige, t ex körer, som är mer än välkomna. Det är 
också gamla vänner från Ramundeboda.  

Varför inte en församlingsresa och möta våren här? 

 

Påsk   

”Glad påsk” önskar vi varandra på påskdagsmorgonen, en morgon som med tanke på sitt budskap alltid borde 
bjuda på vackert väder. Förr i tiden ansåg man att den som var uppe vid soluppgången kunde få se solen dansa, så 
stor var skapelsens glädje över påskens händelser. Gamla källor berättar att ännu på 1800 talet fanns det männi-
skor som mindes hur åldermannen steg upp tidigt på påskdagsmorgonen för att se om vädret skulle bli vackert. 

Om det såg lovande ut blåste han i byahornet för att väcka folket, så att 
alla med egna ögon skulle kunna möta den sol som en gång såg Jesus  upp-
stå från döden. 

På samma sätt som solen bådar ny dag bådar våren och påsken nytt liv, och 
vi kan lämna fastans eftertanke och stillhet bakom oss. Med tillförsikt och 
med förhoppning om att ljuset också ska lysa i våra egna liv tar vi emot den 
allt ljusare årstiden. 

Påsken är kristenhetens största helg, eftersom det är påskhändelserna som 
är centrum för vår tro. Genom uppståndelsen förstod lärjungarna att Jesus 
inte var vilken mirakelgörare som helst utan en alldeles unik person. Ända 
från första början insåg Kyrkan att påsken innebar något alldeles särskilt. 
Kyrkofäderna, de som la grunden till det som kom att bli kyrkans lära, kal-
lade helgen för festernas fest. Kring påsken växte sedan det övriga kyrkoå-
ret fram. Tidigt fanns många olika uppfattningar om när på året man skulle 
fira påsk. Men år 325 beslöt man på kyrkomötet i Nicaea att första sönda-
gen efter första fullmånen efter vårdagjämningen var den rätta tiden för 
påsken, och detta beslut gäller än idag. Påsken kan alltså infalla tidigast den 
22 mars och senast den 25 april.  

 

 Alla tillönskas  en god och glad påsk, och mycket välkomna  att fira påskens 

gudstjänster i våra kyrkor! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                 
             Många hälsningar från   

               Katharina, Peter och Christina   
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Tar kyrkan slut nu eller? 
 
Så kan det kännas om man varit aktiv i olika barn- eller ungdomsgrupper   
i   kyrkan och sedan pga. ålder känner att man inte ”passar” in i ungdoms-
gruppen längre. Så bra att det då finns en grupp för Unga Vuxna! Vi har 
startat en grupp för dig som är mellan 17-30 år. Vi träffas på torsdags-
kvällar i Casselgården mellan kl.19-21 och fikar, pratar liv och tro och gör 
roliga saker tillsammans. Kvällen avrundas alltid med en kort andakt. Du är 
en viktig del av gruppen och vi formar innehållet tillsammans. I skrivandes 
stund har vi planerat fram till slutet av mars med allt från att baka 
cupcakes på alla hjärtans dag till ett filmmaraton under en helg. Visst låter 
det kul! Om du vill veta mer kontakta Veronica Hagberg, diakon                           
tel. 0584-444633 eller Tero Brandt tel. 0584-444643.  
 
Om du vill komma en kväll och ”provkänna” om det här är en grupp för dig, 
är du välkommen  en torsdag kl. 19! (Obs: vecka 8 har vi sportlov och är 
lediga, vecka 9 kör vi filmmaraton mellan fre.-sön. med övernattning.) 
                                                                                                                                                                             
               Foto: IKON kyrkans bilddatabas 

 

    

 

  

 

 

 

 

 
 

 

Humanitärt stöd som ser hela människan 

 

Krig, våld och naturkatastrofer slår sönder miljoner människors tillvaro varje dag. 
Varje person drabbas har rätt till trygghet, värdighet och behöver stöd för att 
leva vidare. Att rädda liv och lindra nöd är alltid högsta prioritet när katastrofen är 
ett faktum. De som drabbas hårdast är de som från början har minst resurser eller 
saknar skyddsnät. Svenska kyrkans internationella arbete stödjer katastrofinsatser 

över hela världen.  

Var med i kampen för människors rätt att få resa sig starkare ur en katastrof. Stöd 
Svenska kyrkans internationella arbete för hopp och värdighet.                                                
Kyrkans fastekampanj pågår från Fastlagssöndagen den 3 mars fram till                          

Palmsöndagen den 14 april. Swisha gärna din gåva till 900 1223  

Tack! 
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 Kontaktuppgifter                                                                               

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

Församlingsexpeditionen /Öppen dörr Finnerödja ons. 9-16   0584-20020                                                                                                    

Kyrkogårdsförvaltningen Laxå         0584-10281                                                                        

Kyrkoherde Jan Wallgren                                     0584-444630                                                  

Församlingspräst Simon Joelsson        0584-444632                                                                 

Diakon Veronica Hagberg           0584-444633                               

Församlingspedagog Iréne Ulama        0584-444638                                                                      

Församlingsassistent Hanna Hagström   (även finskspråkig)   0584–444636                                                         

Kantor Per Nordin          070-3668821                                                                  

Kantor Jan Kenneth Rönning        0584-444643                                                                 

Kantor Kalle Hult           0584-444645                                             

Adm/ekon assistent Jennie Karlsson         0584-444649                                                                

Informatör/administratör Carina Rosengren      0584-444641                                                              

Husmor/ barnledare /vaktmästare Margareta Jinnestrand   0584-444644                                                             

Administratör Anna-Lena Olsson         0584-444648                                                             

Lokalvårdare /vaktmästare/ församl.värd. F:dja Maria Bohlin   0584-444647                                                       

Kyrkogårdsassistent Sofia Liljeberg  Tel. tid 10-12 mån-fre   0584-444646                                                                

Kyrkogårdsföreståndare Per Gustafsson      0584-444639                                                             

Kyrkvaktmästare Finnerödja Nicklas Karlsson      0584-444634                                                            

Kyrkvaktmästare Tived Kjerstin Johansson      0584-444635                                                        

Kyrkvaktmästare Skagershult Stefan Persson     0584-444637                                                             

Vaktmästare/församlingsassistent Tero Brandt     0584-444642                                                            

Ramundeboda församlingshem Casselgården     0584-10020                                                                  

Finnerödja församlingshem         0584-20403                                                                

Tiveds församlingshem         0584-474056                                                               

Skagershults församlingshem        0585-44436                                                                  

Uthyrning av Ramundeboda och Skagershults församlingshem  0584-444641                                                           

Uthyrning av Finnerödja församlingshem      0584-444647                               

Uthyrning av Tiveds församlingshem       0584-444641  

Kontaktpersoner för den finska verksamheten                                                                                                                       

Präst Jan Wallgren          0584-444630                                                               

Församlingsassistent Tero Brandt        0584-444642  

Kyrkofullmäktiges ordförande Jan Holmgren      070-6285960                                                                      

Kyrkorådets ordförande Arne Augustsson      070-3055537  

Församlingsrådets ordförande i Ramundeboda, Barbro Widén   070-6734521                              

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

Församlingsrådets ordförandei Finnerödja-Tived, Staffan Grenfält  073-6534011 

Pastoratets hemsida  www.svenskakyrkan.se/bodarne 

Pastoratets e-post    bodarne.pastorat@svenskakyrkan.se       
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Mat- och baksidan 

Soppa är bra mat, lätt att laga och bra att hitta i frysen när man inte vet vad man ska hitta på till middag. Här 

kommer ett recept på en kryddig och mycket god tomatsoppa. Receptet är beräknat till 4 portioner, och det är 

ganska rejäla portioner.       

Godaste tomatsoppan                                               

4 port. 

2 st. burkar krossade tomater (2x400 gram)                  

2 st. burkar kokosmjölk (2x400 gram)                             

2 st. gula lökar                                                                    

2 msk. tomatpuré                                                                

2 st. hela vitlöksklyftor                                                        

2 grönsaksbuljongtärningar                                                 

1,5-2 tsk. sambal oelek                                                      

2 krm. salt                                                                            

1 kruka färsk basilika                                                           

Fetaost efter behag                                                             

                              

Koka upp tomater och kokosmjölk i en gryta, tillsätt den grovt hackade löken, tomatpurén, de hela vitlöksklyf-

torna, buljongtärningarna, sambal oelek och salt. Låt puttra någon minut.  

Mixa soppan med en stavmixer och låt småkoka ca 5 minuter på svag värme, avsluta med att mixa ned basilikan 

i soppan. Servera med smulad fetaost och ett gott bröd. 

Lingoncheesecake 

Jag delar också med mig av ett recept på en jättegod cheesecake med lingon. Kakan räcker gott 

och väl till  ca 10-12 personer och blir bara godare av att stå en dag innan man serverar den.  

Botten 

200 gram digestivekex                                                                                                                                                         

75 gram smör                                                                                                                                                                        

1 tsk kanel                                                                                                                                                                               

1 tsk finstött kardemumma                    

Fyllning 

200 gram Philadelphiaost                                                                                                                                                      

2 dl crème fraiche                                                                                                                                                                  

1 dl socker                                                                                                                                                                               

finrivet skal av 1 lime                                                                                                                                                             

3 stora ägg 

Gelé 

3 gelatinblad                                                                                                                                                                                             

250-300 gram lingon                                                                                                                                                           

1 dl vatten                                                                                                                                                                                   

1 dl socker                                                                                                                                                                               

1 msk pressad lime 

Gör så här                   

Sätt ugnen på 175 gr. Smula kexen i 

matberedare blanda i kryddorna och det 

smälta smöret. Blanda samman och 

tryck ut i form med löstagbar kant, ca 

24 cm. Rör samman ost, crème fraiche, 

socker, limeskal och äggen ett i taget. 

Häll fyllningen i formen med kexsmu-

lorna och grädda på andra falsen nedi-

från ca 30 minuter, tills det stelnat. Låt 

kallna och ställ in i kylen. Blötlägg gela-

tinbladen i kallt vatten. Spara hälften av 

lingonen till garnering. Koka upp resten 

av lingonen med vatten och socker, låt 

sen stå minst 30 minuter. Sila sedan av 

lingonen från saften. Värm lite av saften 

i en kastrull, krama ur gelatinbladen och  

 

 

 

 

 

 

                     

                    

                                   Carina Rosengren 

låt dom smälta ned i lingonsaften, låt 

svalna. Tillsätt sedan lingonen som 

silats bort och häll allt över den kalla 

cheesecaken. Låt kallna i kylen, gar-

nera med de sparade lingonen, sikta 

gärna lite florsocker över och ser-

vera med en klick grädde. Passar bra 

till en kopp kaffe!   


