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Färdkost 
Det var dags att ge sig av. Och det var bråttom. Degen skulle aldrig hinna jäsa. Bröd som de behövde 
ha med sig på resan fick lov att bli osyrat bröd – surdegen skulle aldrig hinna göra sitt jobb. Själva mål-
tiden fick intas med skor och ytterkläder på. Nu var tidpunkten Gud bestämt för dem att lämna slav-
lägret och påbörja resan mot frihet. 

Färdkosten för dem som blir räddade av Gud är ojäst bröd. Det var en unik händelse som blev en trad-
ition.  

Den dagen ska vara en minnesdag för er. Ni ska fira den som en Herrens högtid; i släkte efter släkte ska 
det vara en oföränderlig ordning att ni firar den (2 Mos 12:14). Även när vandringen är slut och ni bor i 
trygghet ska ni komma ihåg att det alltid finns något slaveri att befrias från. Vare sig det är ett krop-
pens slaveri, tankarnas cirkelgång eller hjärtats fångenskap.  

Denna uppmaning från Gud själv följs av kärv varning – var och en som äter något syrat vid högtiden 
ska uteslutas ur Guds folk. Hur kan det spela så stor roll om brödet fått jäsa eller inte, att själva med-
borgarskapet i Guds rike står på spel? Frågan bottnar i: Vad är det du vill? Vill du bryta upp från slave-
riet eller vill du bo kvar i fångenskapen? Guds folk består av dem han har räddat. 

 

Det var dags att göra klart. Det Gud lovat skulle han också följa upp. De samlades för att äta osyrat 
bröd, som generationer före dem gjort varje år. Bara Jesus visste riktigt vad som skulle hända den här 
gången. Det osyrade brödet, bilden för befrielsen, fick en ny 
dimension – ”Detta är min kropp, som blir utgiven för er.” 

Sedan följde katastrofen. Lärjungarnas älskade mästare blev 
förrådd, tillfångatagen, torterad, avrättad. Alla vackra ord han 
sagt var nu bara tomhet. De mirakel han gjort skulle aldrig ske 
igen. 

Sedan följde det omöjliga. Hans liv är starkare än döden. Även 
den som är dödens fånge får ett hopp om att bli fri. 

Sedan följer söndag efter söndag då vi förkunnar befrielsens 
budskap. För dig utgiven, för dig utgjutet. 

 
Så vad är ditt slaveri? Vad är din fångenskap, på vilket sätt är du bunden? Varifrån behöver du bryta 
upp? Kyrkan har ingen quick fix. Men vi har ett osyrat bröd vi får dela på. Vi har en färdkost på resan 
mot befrielse. Vi har en Gud som givit sig själv i ätbar form. 

Kom, allt är tillrett!                                                                                                                                                            

                    Simon Joelsson 

Redaktionsgruppen för Bodarne-Magazinet :                                                                                                 

Kyrkoherde Jan Wallgren, Simon Joelsson, Iréne Ulama, Margareta Swenson och Carina Rosengren. 

Bladet trycks av: Linderoths tryckeri i Vingåker.                                                                                             

Omslagsbild: Oblatbakning i Veronicas kök, foto: Unga vuxna 

 Nästa Bodarne-Magazin kommer ut den 14 maj 2020. 
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Från vårt fotoalbum 

Pastoratets absolut yngste skådespelare gestaltar Jesusbarnet vid en vardagsgudstjänst 

i .Ramundeboda kyrka. Några andra lite äldre skådisar i ett julspel för förskolan i Skagershult. Den 

finska gruppen bakar i Casselgården. Till kyrkkaffet smakar det gott med nybakta kanelbullar. Vi fort-

sätter på brödtemat, tonårsgruppen tillverkar semlor, och i Finnerödja äts det soppa. 
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Kaftan 

De tidigare artiklarna om prästens kläder har    
fokuserat på de liturgiska kläderna, dvs. det som 
prästen har på sig i en gudstjänst för att symboli-
sera Jesus närvaro. Idag handlar det om kaftanen, 
som är ett ämbetsplagg, på samma sätt som 
prästskjorta med frimärkskrage eller rundkrage. 
Andra exempel på ämbetsdräkter är officers-
uniform och doktorshatt. Kaftanen är dock be-
tydligt högtidligare än prästskjortan. När det gäl-
ler klädkoder anses den ligga på samma nivå som 
frack, balklänning eller folkdräkt. Kaftanen an-
vänds alltså vid högtidliga tillfällen, både i och ut-
anför gudstjänsten, för att visa att personen har 
ett prästämbete. 

Kaftanen är en lång, svart, lite insvängd rock med 
sju knappar och hög krage. Från axlarna till midjan 
har den en, två eller tre ”ribbor”, beroende på vil-
ket stift prästen är vigd för. Både Skara och 
Strängnäs stift har två ”ribbor”. Under rocken an-
vänds en vit prästskjorta och till kaftanen bärs 
svarta kostymbyxor eller kjol.  

Den vita kragen som hör till kaftanen kallas för 
elva. Den sätts fast i skjortan och är delad i två 
delar, som alltså kan tolkas som två ettor, som 
hänger ner mellan rockens kragkanter. Elvan var 
från början en vit linnehalsduk som knöts så att 
ändarna hängde ner framtill. Under 1600-talet 
började man stärka ändarna på halsduken så att 
de låg prydligt. Idag är halsduken borttagen och 
bara ändarna är kvar. Elvan kan symbolisera lagen 
och evangeliet, de två pelarna som kristen lära 
hänger mellan, eller de två stentavlorna som 
Mose skrev budorden på. 

Kaftanen har utvecklats från taláren, en fotsid 
klädnad med knäppning hela vägen ner, som i sin 
tur utvecklats från vanliga kläder på medeltiden. 
Talár används fortfarande av en del präster, men 
den är mer sällsynt än kaftanen. Under1800-talet 
blev kaftanen vanligare.  

 

Artikelserie:      

Längden på kaftanen varierade mellan olika tidse-
poker. Exempelvis bestämde Gustav III att rocken 
skulle vara kortare, så att prästerna skulle kunna 
dansa. Idag varierar längden mest efter tycke och 
smak hos den enskilda prästen. 

Om det är sällsynt att se kaftanen på präster idag, 
kan det finnas flera skäl till det. Ett av dem är att 
kaftanen skräddarsys, och alltså blir rätt dyr att 
köpa in. Därmed vill man förstås inte slita på den 
för mycket. Många stift ger en kaftan, eller bidrag 
till en, till präster när de vigs. Men allt eftersom 
tiden går kan det bli uppenbart att prästen hade en 
annan kroppsform på prästvigningsdagen. 

Simon Joelsson berättar: 

— Den roligaste komplimang jag fått som präst är 
nog från en dam som kom fram efter en begrav-
ning och sa på bred skånska: Du är väldigt stilig i 
vad det nu är du har på dig. 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      
   

                                    Text: Simon Joelsson 
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Ung i den världsvida kyrkan är ett utby-
tesprogram för ungdomar som anordnas 
av ACT Svenska kyrkan varje år tillsam-
mans med ett antal kyrkor i världen.                   

Utbytets syfte är att man ska få möjlig-
heten att dela tro och liv i en annan kyrka 
och en annan del av världen. Varje höst 
får därför 16 ungdomar från Sverige 
möjligheten att tillbringa tre månader i 
antingen Costa Rica, Filipinerna eller Tan-
zania. I och med att det är ett utbyte så 
kommer sedan på våren deltagare från 
dessa länder till Sverige för att göra sin 
utbytestid. 

En viktig del av utbytet är värdfamiljerna. 
De inte bara ser till att utbytesdeltagarna 
har någonstans att leva och bo, de finns 
även där som en del i delandet av var-
dagsliv. Tillsammans så får man upptäcka 
och lära av och med varandra, dela erfa-
renheter och kultur. Det är mycket tack 
vare värdfamiljerna som utbytet blir det 
det blir.                                                                                                                                  
I vår kommer två av utbytesdeltagarna 
från Tanzania att spendera 6 veckor i  
Bodarne pastorat. De kommer såklart 
också att behöva någonstans att bo och 
därför söker vi efter värdfamiljer till dem. 
Om du eller någon du känner kan tänka 
sig att ta emot två utbytesdeltagare i tre 
eller sex veckor så hör av dig till                       
Simon Joelsson tel. 0584-444632            
e-post simon.joelsson@svenskakyrkan.se 

"Stiftet betalar vid behov ett bidrag till 
värdfamiljen för att täcka extrautgifter 
för mat och liknande." 

 

Ung i den världsvida kyrkan, vilken möjlighet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liv Olsson från Finnerödja var tre månader i Tanzania                                                                        

under hösten 2019.                                                                     

Kanske är du intresserade av att resa ut för            
Strängnäs stift till något av de länder stiftet               
samarbetar med, eller kanske känner                 
du någon som är intresserad. Här kan du läsa 
mera!  

För att söka ska du vara mellan 18–30 år, vara eller 

ha varit aktiv i Svenska kyrkan samt intresserad av 

internationella frågor. 

Svenska kyrkans utbytesprogram bekostar resan. 
Sista ansökningsdag för utbytesprogrammet är den 

15 mars varje år för kommande höst.                                  

Mera information hittar du på adressen här nedanför. 

https://www.svenskakyrkan.se/act/utbyte   

I Bodarne pastorat har vi två körer för vuxna, Laxåkören och Bodarnekören.                     

Båda körerna tar gärna emot nya sångare, både herrar och damer, killar eller tjejer.                

Det är så roligt och mycket berikande att sjunga tillsammans med                                           

andra, man mår så gott! Välkommen att ringa någon av våra musiker,                                                           

Kalle Hult eller Per Nordin, du hittar deras tel.nr. på sidan 11.  

https://www.svenskakyrkan.se/act/utbyte
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Våra gudstjänster 

Februari 

Söndag den 16 februari                                                 

11.00 Mässa i Finnerödja kyrka, Simon Joelsson,                      

sång av Bodarnekören.                                                                  

15.00 Mässa i Skagershults kyrka, Simon Joelsson.    

Fredag den 21 februari                                                  

19.00 Sinnesrogudstjänst i Ramundeboda kyrka, sång 

av Sandra Janlén de Flon, kaffe och smörgås efter 

gudstjänsten. 

Fastlagssöndagen den 23 februari                             

10.00 Kyrksöndag med gemensam mässa i Ramun-

deboda kyrka, Simon Joelsson, sång av Laxåkören, 

kaffe i Casselgården.  

Askonsdagen den 26 februari                                       

18.30 Askonsdagsmässa i Ramundeboda                     

kyrka, Simon Joelsson, Jan Wallgren. 

Mars                                             

Söndag den 1 mars                                                        

11.00 Gudstjänst i Finnerödja kyrka, Jan Wallgren.                                                                              

15.00 Gudstjänst i Skagershults kyrka, Jan Wallgren. 

Fredag den 6 mars                                                            

19.00  Världsböndagen firas i Tallstigskyrkan. 

Söndag den 8 mars                                                          

10.00 Mässa i Ramundeboda kyrka, Jan Wallgren.      

11.30 Finsk gudstjänst i Ramundeboda kyrka, Jan 

Wallgren.                                                                            

16.00 Mässa i Tiveds kyrka, Jan Wallgren, kaffe. 

Söndag den 15 mars                                                        

11.00 Mässa i Finnerödja kyrka, Jan Wallgren, kaffe.  

15.00 Mässa i Skagershults kyrka, Jan Wallgren.       

Fredag den 20 mars                                                        

19.00 Sinnesrogudstjänst i Ramundeboda kyrka,         

sång av Sandra Ahlenflod och Jenny Lagerström, 

kaffe och smörgås efter gudstjänsten.  

Jungfru Marie bebådelsedag den 22 mars                    

10.00 ”Jag kan spela - gudstjänst” i Ramundeboda 

kyrka, Jan Wallgren, musik för liten och stor, fika i 

Casselgården.                                                                       

16.00 Gudstjänst i Tiveds kyrka, Jan Wallgren, sång 

av Bodarnekören, kaffe och våfflor. 

Söndag den 29 mars                                                       

11.00 Kyrksöndag med mässa i Finnerödja kyrka,  

Simon Joelsson. Efter gudstj. samling i  

hemmet för lunch och möte med Liv Olsson som tar 

oss med till Tanzania i ord och bild. För skjuts, ring          

pastorsexpeditionen senast fm. den 27/3.  

April 

Söndag den 5 april                                                                

10.00 Mässa i Ramundeboda kyrka, Jan Wallgren.          

16.00 Mässa i Tiveds kyrka, Jan Wallgren, kaffe. 

Skärtorsdagen den 9 april                                                    

18.00 Ekumenisk skärtorsdagsmässa i Tallstigskyrkan, 

Simon Joelsson.                                                                      

18.00 Getsemanestund med mässa tillsammans med 

Bergskyrkan i Skagershults församlingshem, Jan Wall-

gren och Ronny Söder. 

Långfredagen den 10 april                                                  

15.00 Långfredagsgudstjänst i Tiveds kyrka, Simon 

Joelsson, sång av manskör. 

Påskdagen den 12 april                                                        

10.00 Påskdagsmässa i Ramundeboda kyrka, Simon 

Joelsson.                                                                               

16.00 Påskdagsmässa i Tiveds kyrka, Simon Joelsson, 

sång av Bodarnekören, kaffe. 

Annandag påsk den 13 april                                                

11.00 Påskgudstjänst i Mosshults missionshus,       

Claes Leverström.                                                                

15.00 Musikgudstjänst i Skagershults kyrka, Camilla 

Kristofersson, medverkan av Sacred band.  

Fredag den 17 april                                                              

19.00 Sinnesrogudstjänst i Ramundeboda kyrka, musik, 

kaffe och smörgås efter gudstjänsten. 

Söndag den 19 april                                                            

16.00 Kyrksöndag med mässa i Tiveds kyrka, Simon 

Joelsson, tema: påskens vittnen i våra bygder. Kvälls-

mat i församlingshemmet. 

Söndag den 26 april                                                            

11.00 Gudstjänst i Finnerödja kyrka, Jan Wallgren, 

kaffe.                                                                                      

15.00 Gudstjänst i Skagershults kyrka, Jan Wallgren. 

Valborgsmässoafton den 30 april                                       

19.00 Vårkonsert med Laxå Blåsorkester i Finnerödja 

kyrka.                                                                                    

19.30 Vårkonsert med Laxåkören i                                              

Skagershults kyrka, därefter gemensamt                                  

fackeltåg till Valborgsfirande. 
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Forts. våra gudstjänster 

Maj 

Söndag den 3 maj                                                                   

10.00 Mässa i Ramundeboda kyrka, Simon Joelsson.          

16.00 Mässa i Tiveds kyrka, Simon Joelsson, kaffe. 

Söndag den 10 maj                                                                 

11.00 Mässa i Finnerödja kyrka, Jan Wallgren, kaffe.         

15.00 Gudstjänst i Skagershults kyrka, Jan Wallgren.         

18.00 Finskt morsdagsfirande i Casselgården, Jan             

Wallgren, kaffe. 

Fredag den 15 maj                                                                 

kl.19.00 Sinnesrogudstjänst i Ramundeboda kyrka, 

sång av Anna Dahl,  kaffe och smörgås efter guds-

tjänsten.  

                                                                  

Till Irma Hartman, 

som bland många 

andra lämnat in 

rätt lösning på  

vårt ”julkryss”. Som 

vinst fick hon den 

här fina ljuslyktan, som bland mycket annat finns 

att köpa i vårt Fairtrade sortiment.  

Kom och ät soppa!                                                             
Tisdagar kl.13.00                                                              

18/2 Tallstigskyrkan  Finnerödja                                             

17/3  Församlingshemmet Finnerödja , Eva Palmdahl från 

Laxå Bibliotek berättar om vad biblioteket kan erbjuda.                         

21/4 Tallstigskyrkan Finnerödja                                      

19/5 Villa Betel Finnerödja 

Torsdagar kl.13.00  Tiveds församlingshem  vårens 

tema: kommunikation                                                      

27/2 ”Att kommunicera med Gud”  Simon Joelsson                                                                         

26/3 ”När telefonen kom till  byn” Egna berättelser                                      

23/4 ”Att kommunicera med bilder”   Eva-Britta Hägg                                     

28/5 ” Att kommunicera  med sång och musik”          

Weine Bruus.  

Våffelcafé !                                                         
Torsdagar kl.14.00  tillsammans med Röda korset                                                                              

27/2 Församlingshemmet Skagershult, Bodil Sandin be-

rättar om ”Dåliga vägar och trasiga tänder i Tanzania”                                                                         

12/3 Församlingshemmet Skagershult, Lisbeth              

Boberg berättar om ”Att vara volontär i kyrkan                   

och Röda korset”                                                                                                

26/3 Församlingshemmet Skagershult                                   

16/4 Församlingshemmet Skagershult  

  Välkommen!                                                                                                     
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Veronica går och Camilla kommer 

Det är den sista dagen av Veronica Hagbergs tjänst som diakon  
i Bodarne pastorat. Bodarne-Magazinet träffar henne för en 
intervju i det fridfulla arbetsrummet med utsikt över Kyrkoga-
tan och prästgården. I snart fem år har Veronica varit engage-
rad i pastoratets diakonala arbete med integration, social om-
sorg, enskilda samtal, andakter. Hon upplever att ropen på hjälp 
blivit allt högre, trots att gemene man kanske inte är medveten 
om det. Många barnfamiljer har svårt att få maten att räcka, 
trots att vi lever i ett överflödssamhälle. 

Morfar gav barnatro 

Det var nog morfar i Tycke som sådde första fröet. Han var 
missionare och Veronica fick genom honom en stark barnatro. 
Den späddes på genom söndagsskolan och minior- och juniorverksamheten. I tonåren hade hon en 
period av revolt och tvivel, tills hon kom på vad hon inte trodde på och samtidigt vad som var hennes 
egen tro och uppfattning. 

Vägval 

Tjänsten i pastoratet är Veronicas första som diakon. Hon är utbildad sjuksköterska och har även job-
bat som husmor i Askersund med barn och ungdom. Det var när hon gått kyrkans grundkurs i 
Vadstena som det började gå upp för henne att det var diakon hon ville bli. - Måste du vara så radi-
kal? undrade biskopen. Men för mig fanns ingen annan väg, säger Veronica med ett leende. 

Det bästa 

-Vad har varit det bästa med arbetet i vårt pastorat, undrar jag. Veronica funderar ett tag och säger 
sedan - Det goda ekumeniska samarbetet med integration, samarbetet med ideella, med barn och 
unga vuxna. Det finns en speciell innerlighet, som genomsyrar hela verksamheten. 

- Det bästa med att vara diakon är att man får stå för hoppet. Man får vara kyrka mitt i samhället. 
Och man lär sig något, precis hela tiden, säger Veronica. 

Lycka till 

Veronicas nästa uppdrag blir att vara diakon i Hallsberg och att främst fokusera på barn- och ung-
domsarbete, något som hon brinner för. Vi tackar henne för hennes goda arbete hos oss i Bodarne 
pastorat och önskar lycka till med de nya utmaningarna. 

 

Veronica går och Camilla kommer 

 

Från den första februari har Camilla Kristofersson 
tjänsten som Veronica lämnar. Camilla är antagen 
kandidat och har slutåret kvar i sin diakonutbild-
ning. Hon kommer närmast från Hallsbergs för-
samling, där hon främst har jobbat inom barn- och 
ungdomsverksamheten. 
Camilla ser fram emot att få lära känna ett nytt 
pastorat och nya människor. - Att få jobba med 
människor är det som är det roliga, säger Camilla. 

Välkommen, Camilla! 

                       Text och foto: Margareta Swenson 
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Finskspråkig grupp 

Varje tisdag träffas den finskspråkiga gruppen i Casselgården kl.13.00. Hit är alla välkomna!               

På programmet står bingo, film, utflykter (längre bort och i närmiljön) samt att fira                                      

sverigefinländarnas dag. Vi har också finskt morsdagsfirande                                                                                       

i Casselgården. Naturligtvis dricker vi kaffe tillsammans när vi             

träffas och då brukar vi ha ett lotteri med en vinst som vinnaren 

från föregående vecka får fixa. Pengarna från lotteriet går till in-

samling  för behövande verksamheter som t.ex. Kvinnohuset i    

Örebro. Kyrkans ungdomsverksamhet har också fått ta del av                     

insamlingen. Under 2019 samlade man in ca 12 000 kr. 

Vi firar finsk gudstjänst i Ramundeboda kyrka ca en gång i månaden. Tanken är att den finska              

verksamheten skall få en egen flik på pastoratets hemsida.                                                                                   

Vill du veta mera om detta? Kontakta Tero Brandt tel. 0584-444642 eller via e-post 

tero.brandt@svenskakyrkan.se  eller Jan Wallgren. tel. 0584-444630  eller till e-post 

jan.wallgren@svenskakyrkan.se                                                                                                                                        

Välkomna!                 

Bästa matsäcken!  

När man ska på resa eller utflykt är               

matsäcken eller färdkosten en viktig sak.  

Vilken är den bästa matsäcken att ta med 

när man ska på utflykt? Jag har  frågat 

några av de barn och ungdomar som vi 

träffar i våra grupper varje vecka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Märtha, från minis gruppen i Laxå , skulle  

packa med sig kalla pannkakor på utflykten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfirmandgruppen valde, pasta, korv, frukt, 

mackor, sallad, pastasallad och kallskuret. Att ta 

med vatten är onödigt, det hittar man efter 

vägen!                                                                          

 

Liv, från måndags-

träffen i Finnerödja,                               

vet precis vad hon 

skulle ta med sig. Det 

skulle bli, dajmbiscuits, 

munk, varm choklad, 

god macka  med sallad 

och gurka och lite kex. 

                                                 Text: Iréne Ulama 
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Fasteaktionen 2020 inleds på Fastlagssöndagen den 23 februari och             

pågår fram till Palmsöndagen den 5 april. 

Årets fasteaktion handlar om att leva ett liv fritt från våld. Det är 
en mänsklig rättighet. En mänsklig rättighet som för många inte 
realiseras. Väpnade konflikter mellan och inom stater hotar den 
rätten men framförallt hotas den av våldsamma konflikter mellan 
människor. Kriminell verksamhet orsakar fler dödsfall i världen än 
krig och terrorism sammantaget, och var tredje kvinna i världen 
har varit utsatt för våld i nära relationer. 

2019 års julinsamling gav ca 36 miljoner kr. till act´s julinsamling, ett mycket gott resultat!           

Från Bodarne pastorat bidrog vi med 19.779 kr. genom kollekter, gåvor och andra insamlingar.  

 INTERNATIONELLA GRUPPEN

                                                               Påskbasar                             

i Casselgården söndag 

den 5 april kl.11-15!     

Försäljning, loppis, lotterier, 

servering av bl.a.  korv och 

bröd. Alla intäkter går till              

kyrkans fasteinsamling. För 

bordshyra till loppisen, anmäl 

senast den 27 mars till Maggan 

på tel. 070-2771082, det kostar             

100 kr. att hyra ett bord.          

Välkomna !        

Hälsar Diakonigruppen                  

 

Vårstädning på kyrkogårdarna                                           

Innan det är dags för vårplanteringen i april är vi tack-

samma om de som har olika utsmyckningar vid sina 

gravar plockar bort det, senast den 15/4. Det som 

finns kvar efter detta datum kommer att kastas bort. 

Med vänlig hälsning Kyrkogårdsförvaltningen 
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Kontaktuppgifter                                                                               

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

Församlingsexpeditionen /Öppen dörr Finnerödja ons. 9-16   0584-10020                                                                                                  

Kyrkogårdsförvaltningen Laxå         0584-10281                                                                        

Kyrkoherde Jan Wallgren                                     0584-444630                                                  

Församlingspräst Simon Joelsson        0584-444632                                                                 

Diakoniassistent Camilla Kristofersson  1/2—30/6    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                                                                

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 ordförande i Finnerödja-Tived, Staffan Grenfält  073-6534011 

Pastoratets hemsida  www.svenskakyrkan.se/bodarne  

Pastoratets e-post    bodarne.pastorat@svenskakyrkan.se       

Pastoratets swish - nummer 123 - 281 0943          Vi samarbetar med  
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Mat– och baksidan 

Ska man på utflykt och vill ha med sig något som är lite ”matigare” och roligare än bara mackor kan 

dessa rekommenderas! Riktigt goda muffins där man naturligtvis kan variera fyllningen. Alla gillar inte 

salami, testa då att blanda i hackad paprika i olika färger (tror 2 st. små är lagom). De här smakar bra  

till en sallad eller varför inte till en soppa från termosen. Skickar med ett pastarecept också! 

Matiga muffins med salami och ost 

12 normalstora eller 6 stora muffinsformar 

4 salladslökar                                        

100 gr salami                                                    

8 dl vetemjöl                       

1 msk bakpulver                                                                                                                                                    

1/2 tsk salt                                                                        

100 gr smör                       

4 dl mjölk                                                                                                                                                              

2 dl riven ost, gärna gratängost 

 

Sätt ugnen på  250°. Sätt ut muffinsformar på en plåt eller smörj en muffinsplåt lätt. Strimla                         

salladslöken och skär salamin i tunna strimlor. Skär smöret i tunna skivor. Hacka ihop mjöl, bakpulver, 

salt och smör för hand eller i en matberedare. Tillsätt mjölken och arbeta snabbt ihop till en deg.             

Blanda i lök och salami. Klicka smeten i formarna. Strö över osten. Grädda mitt i ugnen 15-20 min för 

de stora och 12-15 min för normalstora. Låt muffinsen svalna något innan de försiktigt tas ur muffins-

plåten. Servera ljumma eller kalla.  

God pastasallad 

4 portioner                                                                                                                                                                  
4 dl kokt och avsvalnad  pasta                                                                                                                            
1 kruka krispsallad                                                                                                                                                                    
4 dl småbladig machesallat                                                                                                                                 
1 kruka krispsallad, strimlad                                                                                                                                                
1 gul paprika, tärnad                                                                                                                                                 
1 röd paprika, tärnad                                                                                                                                                
1 ask små kvisttomater, halverade                                                                                                                                     
2 röda lökar, finhackade                                                                                                                                                         
1 ask (200g) tärnad fetaost 3% fetthalt                                                                                                          
2 tärnade avokado                                                                                                                                                          
1 dl finhackad färsk basilika                                                                                                                                 
400 g rökt kalkon, strimlad (eller bacon)                                                                                                                       
Svartpeppar  

Börja med att koka pastan och spola den kall. Strimla krispslladen och lägg pasta, krispsallad och 

machesallad i en skål Tärna paprikorna, halvera tomaterna och finhacka rödlöken. Häll av fetaosttär-

ningarna i en sil och tärna avokadon. Lägg allt i skålen. Strimla rökt, skivad kalkon och bryn den lätt i en 

varm panna. Låt svalna. Finhacka basilikan och vänd ner den i salladen med kalkonstrimlorna. Krydda 

med svartpeppar och blanda. Vill man hellre ha bacon i funkar det också. Klart att servera!                                                                                                                            

              Carina Rosengren 


