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Några rader från Liv Olsson i Tanzania

Lös vårt Julkryss, fina vinster!
Samtal med Susanne Stenlund
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Välkommen, Säckens tid!
Koppången är en signaturmelodi för de mörka veckor jag kallar för ”Säcken”. Per Erik Moreus
har skrivit den tillsammans med Py Bäckman. Du känner kanske igen melodin och orden?

”Här är stillhet å tystnad
nu när marken färgats vit

Här är stillhet och tystnad
nu när psalmen klingat ut

Och jag går till de andra jag
vill känna julens frid

från den trygga, gamla kyrkan
klingar sången ända hit

men jag bär de gamla
orden i mitt hjärta som förut

jag vill tro att han föddes och
finns med oss här i tiden

Jag har stannat vid vägen,
för att vila mej ett tag
Å blev fångad i det gränsland
som förenar natt och dag.”

jag sjunger för himlen
kanske någon mer hör på
”Hosianna i höjden” sen så
börjar jag att gå

Det är jul och det finns ett barn
i mig som vill tro att det hänt
och som tänder ett ljus varje
söndag i advent”.

”Säcken”, det är min egen benämning för den mörkaste tiden på året. Men det är också den mest stämningsfulla tiden under vintern. ”Säckens tid” börjar med domsöndagen den 21 november och varar till
andra söndagen i trettondagstiden (omkring 21 januari) som passande nog bär temat ”Livets källa”.
Denna tid på året infaller när dagarna är som kortast och då mörkret är som mest stämningsfullt.
I denna tid inryms adventstid, julhögtiden, nyårs- och trettondagstiden.
Orden i Koppången fångar inträdet till den här tiden så fint
Så välkomnas också du till våra kyrkors stämningsfulla gemenskap som står
öppen för dig i ”Säckens tid”. Tillsammans får vi varsamt föras genom den
mörkaste tiden på året i stämningsfulla möten och gudstjänster i våra vackra
kyrkor i våra församlingar.

”Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus, över dem som bor i dödsskuggans land skall
ljuset stråla fram. Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given”. Jesaja 9

Jan Wallgren kyrkoherde

En liten hälsning från andra
sidan ekvatorn!
I skrivande stund är det ganska exakt fyra
veckor sedan jag lämnade vardagen i Sverige för att spendera hösten i Tanzania. Jag
är en av 16 ungdomar som fått chansen
att med ACT Svenska kyrkan delta i utbytesprogrammet Ung i den världsvida kyrkan. Att sammanfatta allt jag redan hunnit
vara med om här är nog så gott som omöjligt. Men jag tänkte försöka dela med mig
av en liten bit av livet här!
Tiden i Tanzania har hittills bestått av
skumpiga bilresor, massor av mat och helt
otroliga upplevelser tillsammans med nya
vänner. Mycket här är ganska likt det där
hemma. Samtidigt är allting helt annorlunda. Det finns alltid något nytt att
lära sig och något nytt att uppleva. Jag och
min resekompis Lisa har ganska nyligen
kommit ut till vår första värdfamilj. Vi bor
hos en mamma och hennes barn. Med de
olika värdfamiljerna vi kommer att bo i ska
vi få dela tro och vardag.

Under en sån här resa dyker många
tankar upp, och jag har haft en hel
del att reflektera över. Det sker så
otroligt mycket spännande möten
med både människor och kultur varje
dag. Ibland håller man med varandra
och hittar likheter kyrkor och människor emellan, ibland inte. Gemensamt är att man är öppen för att
lyssna och lära sig. Vi byter erfarenheter och tankar med varandra och
det kommer allt som oftast något
fint ur det. Jag ser jättemycket fram
emot att få komma hem och dela
med mig av allting till er! Vill ni följa
min och mina vänners resa under
tiden vi är här kan ni göra det på
instagramkontot @ungivarldsvida
och på vår blogg ”I någon annans
vardag”.

Vi ses snart igen, hälsar Liv Olsson!
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Från vårt fotoalbum
Här några bilder från hösten i pastoratet. Kyrkparksfest, Laxå-kören sjunger i Skagershults kyrka, gruppen
”Unga vuxna” på läger vid stiftsgården Stjärnholm. Fån Tiveds kyrka kommer bild på änglar som förskolebarnen tillverkat. Sinnesrogudstjänst i Ramundeboda kyrka och den nya askgravlunden på Centrumkyrkogården i Laxå som kommer att tas i bruk under hösten. Liv Olsson finns också med på bild från Tanzania.
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Artikelserie:

Röcklin
Röcklinet är ett av de långa vita plagg som prästen
kan ha under gudstjänsten. Det andra är alban.
Röcklinet och alban skiljer sig i att röcklinet har en
vid krage som gör det enkelt att se vad prästen har
på sig under röcklinet – oftast prästskjorta eller
kaftan. Ett röcklin har också väldigt vida ärmar och
färre dekorationer än en alba. Ärmarna har ofta en
resårögla på insidan att trä handen genom, så att
ärmen hålls någorlunda på plats.

Röcklinet används tillsammans med stola (se tidigare nummer) men utan cingulum (repet runt midjan), så stolan hänger fritt rakt ner.
Under vissa perioder i katolska kyrkan har röcklinet
betraktats som ett simplare plagg än alban.
Därför har det används av lekmän och
präster längre ner i hierarkin, medan biskopar
och kardinaler m.fl. använde alba.
Jan Wallgren iförd röcklin och stola. Krämarstan juni 2016

I Svenska kyrkan har röcklinet traditionellt använts
på gudstjänster utan nattvard, exempelvis dop och
begravningar. Idag har den seden luckrats upp och
klädvalet styrs mer av vad prästen trivs med att ha
på sig, eller vad som finns i kyrkan där gudstjänsten
firas. Diakoner använder sällan röcklin.
Namnet ”röcklin” är en diminutivform av ordet
rock, vilket är ganska förvirrande för den som ska
lära sig skillnaden på alba och röcklin. Precis som en
rock går alban att öppna framtill, medan röcklinet
sitter ihop. Det latinska namnet är superpellicium,
som ordagrant betyder ”över pälsen”. ”Päls” syftar
här inte på prästens kroppsbehåring, utan i och
med att röcklinet har så vid form och stora öppningar är det enkelt att ta det på sig utanpå
en ytterrock, munkkåpa eller pälsverk
Röcklinet har troligen utvecklats ur alban på medeltiden, när kristendomen kommit till kallare länder långt från Medelhavet. Då behövde prästen
något att ta på sig utanpå tjocka ytterkläder, och
som på så sätt gick att använda på gudstjänster
vintertid i kyrkor utan uppvärmning.

Röcklin och alba skiljer sig åt bl.a. på ärmarna och kragen.

Bodarne pastorat önskar alla en fin adventjul-nyår och tretton-helg!
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Simon Joelsson

Julkrysset

Skicka lösningen till
Bodarne pastorat, Kyrkogatan 6, 695 30 LAXÅ
Märk kuvertet med ”Julkrysset”. Skriv ditt namn, adress och tel.nr. Vi behöver lösningen senast
den 20 januari 2020.
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Kalender med alla gudstjänster

23.00 Midnattsmässa i Finnerödja kyrka,
Simon Joelsson, körsång.

November
Söndag den 24 november, Domssöndagen
10.00 Mässa i Ramundeboda kyrka, Simon Joelsson,
sång av Anna Dahl, födelsedagsfest för inbjudna jubilarer.
16.00 Mässa i Tiveds kyrka, Simon Joelsson, sång av
Anna Dahl, kaffe.

December

Juldagen den 25 december
07.00 Julotta i Tiveds kyrka, Simon Joelsson,
körsång, julkaffe i församlingshemmet.
Annandag jul den 26 december
18.00 Julgudstjänst i Ramundeboda kyrka,
Veronica Hagberg.
Söndag den 29 december
10.00 Mässa i Ramundeboda kyrka, Jan Wallgren.

Söndag den 1 december, 1:a advent
10.00 Mässa i Ramundeboda kyrka, Simon Joelsson,
Bodarnekören, adventskaffe i Casselgården.
15.00 Adventsgudstjänst i Skagershults kyrka, Jan Wallgren, Anuskakören. PRO bjuder på kaffe i församlingshemmet.
16.00 Adventsgudstjänst i Tiveds kyrka, Simon
Joelsson, Bodarnekören, kaffe.
18.00 Adventsgudstjänst i Finnerödja kyrka, Jan Wallgren, Anuskakören, kaffe.

Nyårsafton den 31 december
16.00 Nyårsbön i Tiveds kyrka, Berit Jakobsson,
musikmedverkan av Kristina och Weine Bruus.
23.15 Nyårsbön i Ramundeboda kyrka, Simon Joelsson. Musikmedverkan av Kristina och Weine Bruus.
Glögg och pepparkakor på kyrkbacken.
Januari
Nyårsdagen den 1 januari
11.00 Mässa i Finnerödja kyrka, Simon Joelsson.

Söndag den 8 december, 2:a advent
11.00 Mässa i Finnerödja kyrka, Simon Joelsson.
15.00 Mässa i Skagershults kyrka, Simon Joelsson,
Bibel för barn delas ut.
Lördag den 14 december
16.00 Laxå Blåsorkester ”Blåser in julen” i Finnerödja
kyrka.

Trettondagsafton den 5 januari
15.00 Gudstjänst i Skagershults
kyrka, Simon Joelsson.
Trettondedag jul den 6 januari
16.00 Gudstjänst i Tiveds kyrka, Simon Joelsson,
Bodarnekören, kaffe, avslut på julinsamlingen.

Söndag den 15 december, 3:e advent
10.00 Mässa i Ramundeboda kyrka, Jan Wallgren. Bibel
för barn delas ut, terminsavslutning för barngrupperna.
16.00 Gudstjänst med utdelning av Bibel för barn i
Tiveds kyrka, Jan Wallgren, servering.

Den 7 januari Start för den ekumeniska böneveckan
i Laxå kommun, se programmet i Laxå–Nytt och på
vår hemsida.
Söndag den 12 januari
10.00 Ekumenisk mässa i Ramundeboda kyrka,
avslut på den ekumeniska böneveckan, kyrkkaffe.

Tisdag den 17 december
09.30 Julkrubban ställs i ordning i Tiveds kyrka tills. med
förskolan i Tived.

Söndag den 19 januari
11.00 Gudstjänst i Finnerödja kyrka, Simon Joelsson.
15.00 Mässa i Skagershults kyrka, Simon Joelsson.

Fredag den 20 december
19.00 Sinnesrogudstjänst i Ramundeboda kyrka, sång
av Elin Persson, kaffe efter gudstjänsten.

Fredag den 24 januari
19.00 Sinnesrogudstjänst i Ramundeboda kyrka,
musik, kaffe efter gudstjänsten.

Söndag den 22 december, 4:e advent
11.00 ” På tröskeln till julen” Gemensam mässa med
mycket sång i Finnerödja kyrka, julkaffe.

Söndag den 26 januari
10.00 Mässa i Ramundeboda kyrka, Jan Wallgren,
dopfest med tårta i Casselgården för döpta
under 2019.
16.00 Gudstjänst i Tiveds kyrka, Jan Wallgren,
dopfest med tårta i församlingshemmet för döpta
under 2019.
Med reservation för ev. ändringar

Julafton den 24 december
11.00 Julbön i Ramundeboda kyrka, Veronica Hagberg,
sång av Lena Tivelind Leskinen.
17.00 Julbön i Skagershults gamla kyrka, Jan Wallgren,
sång, Nayana Gulstad och Claes Mård.
22.30 Midnattsgudstjänst i Skagershults nya kyrka, Jan
Wallgren.
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Fortsättning kalender

Dopfest i våra kyrkor!

Februari

Alla som döpts under 2019 kommer att få en
inbjudan till sin dopkyrka för att hämta en ängel,
fisk eller droppe. Är man döpt i Skagershult får
man en ängel, i Ramundeboda en fisk och i Finnerödja-Tived en droppe. Alla i familjen, släkt
och vänner är välkomna till dopfesten. Vi bjuder
på fika med tårta, kaffe och saft. Här kan du se
vilka datum som gäller.

Kyndelsmässodagen Söndag den 2 februari
11.00 Gudstjänst i Finnerödja kyrka, Simon
Joelsson, dopfest med tårta för döpta under 2019.
15.00 Gudstjänst i Skagershults kyrka , Simon Joelsson, dopfest för döpta under 2019. Röda korset
bjuder på kaffe och semla.
Söndag den 9 februari
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.

26 januari 10.00 Ramundeboda kyrka
26 januari 16.00 Tiveds kyrka
2 februari 11.00 Finnerödja kyrka
2 februari 15.00 Skagershults kyrka

Söndag den 16 februari
11.00 Mässa i Finnerödja kyrka, Simon Joelsson.
15.00 Mässa i Skagershults kyrka, Simon Joelsson.

Välkomna!

Fredag den 21 februari
19.00 Sinnesrogudstjänst i Ramundeboda kyrka,
musik, kaffe efter gudstjänsten.

Kyrkogårdsbuss inför 1:a advent!
Fredag den 29 november kan vi erbjuda skjuts
till kyrkogårdarna i Laxå inför adventshelgen.
Start från Ramundeboda kyrka kl.13.00 via
Centrumkyrkogården-Servicehuset
och Nytorget till Bodarne kyrkogård
och Skogskyrkogården.

Fastlagssöndagen den 23 februari
10.00 Gemensam mässa i Ramundeboda kyrka,
Jan Wallgren, sång av Bodarnekören, kaffe.
Suomenkielistä toimintaa Ramundebodan
seurakunnassa Kauneimmat joululaulut Järjestetään
Ramundebodan kirkossa su15.12 klo 18.00.
Kirkosta siirrytään Casselgårdenille perinteiseen
kahvitilaisuuteen, jonka osana arpajaiset lähetyksen
hyväksi.

”Livet som småbarnsmamma”

Voit halutessasi tuoda arpajaisiin 50 kr:n arvoisen
paketoidun palkinnon.

Välkommen till temakvällar, där vi träffas,
fikar go´ fika och pratar om kroppsideal,
relationer, mammakrav, sex ,med mera.

Lähde mukaan Joulukirkkon S.t Mikaelin kirkkoon
Örebrohon klo11.00 joulupäivänä!
Bussi lähtee Casselgårdenilta klo10.00. Varaa paikkasi
soittamalla Tero Brandtille tai Janne Wallgrenille.

Vi träffas 3/2, 2/3, 6/4, 4/5 och 1/6
kl.18.30-20.30 i Casselgården i Laxå.

Toivomme kaikki suomalaisille hyvää joulua!

Anmäl senast den 10/1
till Iréne Ulama tel. 0584-444638 e-post:
irene.ulama@svenskakyrkan.se
eller till Hanna Hagström tel. 0584-444636
e-post: hanna.hagström@svenskakyrkan.se
OBS: begränsat antal platser.

Tero & Janne

Julaftonsfirande

Välkommen att fira jul i god gemenskap i Tiveds
församlingshem på julafton kl.12-16. Anmälan senast
den 17 december till Berit Jakobsson tel. 070-5305746.
Avgift: 100kr.
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Iréne Ulama har träffat Berit Jakobsson, född och uppvuxen i Tived

en kvinna med stort engagemang för kyrkan och människor!
Jag börjar med att vilja veta lite om hur hennes kyrkliga engagemang startade. Berit berättar att hon som tonåring var aktiv inom
EFS, och när hon var 15 år blev hon tillfrågad
om att vara revisorssuppleant inom EFS.

träffas i de olika församlingarna för att fira gudstjänst och be. Alla kan be! Har du inga ord kan du
be med hjärtat, uppmanar Berit. Böneveckan avslutas med en gudstjänst. Varje år brukar vi ha
ett besök av någon eller några och i år är det
människor som jobbar i Klara kyrka i Stockholm.
Ekumenik är viktigt!

-Minns att jag tyckte att det var världens
största uppdrag, säger Berit, men efter en
dags utbildning tog jag mig an uppdraget. Jag
tror, fortsätter Berit, att det är viktigt att ge
unga människor uppdrag, som de kan växa in i.
Och uppdrag är något som Berit fortsatt att
ha. Många uppdrag och ett stort ideellt engagemang. Ideellt arbete har alltid varit viktigt
för Berit och jag undrar vad det är som driver
henne.- Den kristna tron svarar hon. Vi har
fått i uppdrag att hjälpa andra, att visa särskild
omsorg.
Jag fortsätter med att fråga vad som hände
efter skolåren på hemmaplan. Då blev det
några år, närmare 17 stycken., med arbete i
Borås. Även i Borås fortsatte hennes ideella
engagemang inom EFS. Det resulterade sedan
i att hon tillbringade över tre år i Afrika. Vi
stannar ett ögonblick i Afrika och kopplar ihop
det med ekumenik.

Till sist vill jag veta om det är någon särskild person eller händelse som betytt extra mycket för
henne. Svaret kom ganska snabbt från Berit.
-Jag träffade en muslimsk FN- tjänsteman i en bil
i Afrika som frågade mig: –”Vad tror du är meningen med livet? ” Innan jag hann svara säger
Berit, svarade han på sin egen fråga, ”Att hjälpa
andra att leva!” - Det mötet och de orden har
följt mig sedan dess. Jag tar ett foto på Berit
tackar för intervjun och vi skiljs åt.

Vad är ekumenik för dig? undrar jag.
— Ekumenik för mig handlar om, säger Berit,
det man gör gemensamt som Guds folk. Spelar ingen roll vilken kyrka man tillhör, visst kan
det vara viktigt att tillhöra en lokal grupp, men
sen är vi syskon. Inte minst i Afrika var ekumeniken viktig, där missionärer och volontärer
kom från olika kyrkor och där vi blev varmt
välkomna i den lokala församlingen.
Men mina första ekumeniska kontakter fick
jag dock under skoltiden då jag bodde inneboende hos en familj som tillhörde Pingströrelsen.
- I Laxå fortsätter hon, finns ett bra ekumeniskt arbete, ett av dem är böneveckan i början av januari varje år. Det är en vecka som är
världsvid (alltså finns i många länder) då man

Med mig följer orden ”Att hjälpa andra att leva”

Text och foto: Iréne Ulama församlingspedagog

Bodarne pastorats kyrkofullmäktige
sammanträder den 5/12
kl.18.30 i Casselgården, Laxå
Jan Holmgren, ordförande
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ACT´s Julinsamling 2019-2020
Mer än… 780 miljoner människor över 15 år kan inte läsa. 2/3 av dem är flickor och kvinnor.
30 000 flickor, under
arton år blir bortgifta,
10 000 flickor
könsstympas …varje dag.
Miljontals flickor i världen
lever under förtyck och
utsätts för hot, våld och
övergrepp – bara för att de är flickor. Vi kan aldrig acceptera att fattigdom och normer ger flickor
sämre förutsättningar för ett värdigt liv.
Act Svenska kyrkan stödjer humanitära insatser och projekt över hela världen för att stärka flickor och
kvinnors rätt till god hälsa, värdighet och makt över sitt eget liv. I julinsamlingen – som startar den
första advent och pågår till trettondag jul – kan du vara med i kampen för varje flickas rätt att kunna
påverka sin framtid. Alla ska ha rätt att själv få välja med vem de vill leva sitt liv. Alla äger rätten att
bestämma över sin egen kropp.
Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter.
Swisha din julgåva till 900 1223, eller lägg en slant i kollekt i någon av våra kyrkor under adventjul– nyår och trettonhelgen. Tack för ditt bidrag!

ACT – att agera
Den 5 maj i år bytte Svenska kyrkans internationella arbete namn till ACT Svenska kyrkan. Verksamheten är den samma som förut. Det viktiga arbetet fortsätter mot fattigdom, förtryck och orättvisor.
I Sverige finns ACT Svenska kyrkan runt om i församlingar och stift. Cirka 100.000 givare stöder arbetet med gåvor. Globalt finns ett antal utsända medarbetare och samarbeten med lokala kyrkor och
gräsrotsrörelser.
Act betyder agera och namnet är också kopplat till världens största kristna allians ACT-alliansen, Action by Churches Together. Tillsammans med kyrkor över hela världen deltar vi i utvecklingsarbete, humanitärt bistånd och påverkansarbete.
ACT Svenska kyrkan arbetar sedan länge nära de lokala bidragstagarna, utan några mellanhänder, vilket gör att risken för korruption och förskingring minskas. ACT Svenska kyrkan granskas av Svensk
Insamlingskontroll för att givarna ska känna sig
trygga med att pengarna går dit de ska.
Tillsammans kan vi agera för att göra
världen en smula bättre.
Julkampanjen ”Hennes liv ska vara helt”
är ett steg i rätt riktning.
Margareta Swenson ombud för ACT
i Ramundeboda församling

Soppluncher och eftermiddagscaféer 2020
Vi fortsätter med våra soppluncher i Finnerödja-Tived till våren, samma veckodagar
och tider. Start den 16/1 i Finnerödja församlingshem kl.13.00. Den 30/1 kl.13.00
träffas vi och äter soppa i Tiveds församlingshem. OBS nytt pris för soppan från årsskiftet: 50 kr.
I Casselgården i Laxå fortsätter vi med eftermiddagscaféer den sista måndagen i månaden med start den 27/1
kl.13.30. Ett mera utförligt program där även Skagershults våffelcaféer finns med presenteras i nästa nummer
av Bodarne-Magazinet.
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Samtal med Susanne Stenlund, passionerad pensionär
Dagen då vi stämt träff för en intervju har Susanne ett
präktigt ryggskott, så intervjun får ske över telefonen istället.
Dessutom skulle hon ha åkt på ett möte i Örebro på eftermiddagen, men det fick ställas in, liksom alla andra möten under
veckan som kom. Kalendern är fulltecknad.
Att Susanne gått i pension märker man nämligen inte så mycket av. Hon har en diger lista med politiska uppdrag. Hör bara:
Vice ordförande i kyrkorådet, 1:e vice ordförande i regionfullmäktige i Örebro Län, Ordförande i regionfullmäktiges valberedning, ledamot i Länsstyrelsens Jämställdhetsråd, ledamot i
Länsstyrelsens Viltförvaltningsdelegation. Detta är ändå bara
ett urval!
Mamma Sisu
Susanne är en sann eldsjäl, det framkommer
tydligt under vårt samtal. Inte för inte kallas
hon ibland för Mamma Sisu av många unga.
Hon brinner för medmänniskorna, vare sig de
är unga, invandrare, eller ensamma äldre.
- Det finns så mycket ensamhet i vårt samhälle, både bland gamla och unga, säger hon.
Där har kyrkan en stor uppgift att hjälpa till att
skingra ensamheten en liten stund, i olika möten.
Susannes stora engagemang startade redan
när hon läste i Göteborg i början av 70-talet.
Hon började, tillsammans med kommunen,
Wendelsbergs folkhögskola samt sina vänner,
ordna fritidshem för ungdomar i stadens olika
områden. Detta för att ungdomarna skulle ha
någonstans att ta vägen efter skolan för att
lära sig laga mellanmål, få läxhjälp och bli sedda
och lyssnade på. Eller att bara få hänga och
vara någonstans där det fanns en vuxen i närheten, för trygghetens skull. De ville ge ungdomarna både rötter och vingar. Rötter för att
rota sig och stå stadigt och vingar för att förverkliga sina drömmar och flyga tillbaka igen.

Kommunalrådet ordnade jobb
När Susanne skulle flytta till sin nyblivne man i
Finnerödja, gällde det att hitta ett jobb. Hon
ringde kommunens starke man Eric Carlsson
och frågade om det fanns något för henne.
Inom en kvart ringde han tillbaka. - Du kan få
börja på Sjukhemmet i Laxå först, sedan har
Siri Norling på Tivedsgården en ledig tjänst i
februari 1977, meddelade han. Och så blev
det. - Jag har så många goda minnen från den
tiden, från alla härliga arbetskamrater och från

alla de underbara äldre vi vårdade under alla mina
år där, berättar hon.
Medan hon jobbade på Tivedsgården passade hon
på att utbilda sig till undersköterska. Allt sedan
dess har hon arbetat med människor på olika
ställen inom Laxå kommun. På senare tid har Susanne haft tjänst inom Socialförvaltningen, först
som handläggare för ensamkommande och sedan
som biståndsbedömare. Så under hela sitt yrkesverksamma liv har hon sammanlagt jobbat över
40 år i kommunens tjänst.

After work
Efter pensioneringen vill Susanne engagera sig
mer i diakonalt arbete. - Det finns så mycket man
skulle kunna göra för medmänniskorna runt oss,
säger hon. Jag har redan gått en utbildning och
det finns mer att lära. Pastoratets diakoniarbetare
tar emot henne med öppna armar.
-Och hobbyn då? Undrar jag försynt. - Har du tid
med sådant? - Ja då, jag älskar att sy, sticka och
väva och så passar jag ju barnbarnet också. Men
den härliga tiden med motorcykelgänget Tjejkers
är över, skinnstället är undanhängt.

Bodarne-Magazinet vill önska Susanne en härlig
passionstid. Det kommer inte att bli mycken tid
över för att sitta på bänken och mata duvorna,
det är ett som är säkert.

Text :Margareta Swenson
Foto: privat
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Kontaktuppgifter
Pastorsexpeditionen Laxå tis.13-15 och tors.10-12
Församlingsexpeditionen /Öppen dörr Finnerödja ons. 9-16
Kyrkogårdsförvaltningen Laxå
Kyrkoherde Jan Wallgren
Församlingspräst Simon Joelsson
Diakon Veronica Hagberg
Församlingspedagog Iréne Ulama
Församlingsassistent Hanna Hagström (även finskspråkig)
Kantor Per Nordin
Kantor Jan Kenneth Rönning
Kantor Kalle Hult
Adm/ekon assistent Jennie Karlsson
Informatör/administratör Carina Rosengren
Husmor/ barnledare /vaktmästare Margareta Jinnestrand
Administratör Anna-Lena Olsson
Lokalvårdare /vaktmästare/ församl.värd. F:dja Maria Bohlin
Kyrkogårdsassistent Sofia Liljeberg Tel. tid 10-12 mån-fre
Kyrkogårdsföreståndare Per Gustafsson
Kyrkvaktmästare Finnerödja Nicklas Karlsson
Kyrkvaktmästare Tived Kjerstin Johansson
Kyrkvaktmästare Skagershult Stefan Persson
Vaktmästare/församlingsassistent Tero Brandt
Ramundeboda församlingshem Casselgården
Finnerödja församlingshem
Skagershults församlingshem
Uthyrning av Ramundeboda och Skagershults församlingshem
Uthyrning av Finnerödja församlingshem
Uthyrning av Tiveds församlingshem

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

Kontaktpersoner för den finska verksamheten
Präst Jan Wallgren
Församlingsassistent Tero Brandt

0584-444630
0584-444642

Kyrkofullmäktiges ordförande Jan Holmgren
Kyrkorådets ordförande Arne Augustsson

070-6285960
070-3055537

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

070-6734521
070-3525357
073-6534011

Pastoratets hemsida www.svenskakyrkan.se/bodarne
Pastoratets e-post bodarne.pastorat@svenskakyrkan.se
Pastoratets swish - nummer 123 - 281 0943
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Vi samarbetar med

Mat- och baksidan
Nu är vi mitt i den mörkaste hösttiden, advent och jul närmar sig och vi får plocka fram alla ljusstakar,
stjärnor och ljusslingor som kommer att lysa upp i mörkret, visst är det härligt!
Tänker tipsa om en mycket god fisksoppa som jag tror har kommit från Tiveds Hushållsutskott en
gång i tiden, tycker den passar nu i ”saffranstiden”! Till soppan kan man servera ett glutenfritt bröd,
receptet finns längre ned på sidan. Skickar också med ett recept på en kardemumma och lingonkaka,
saftig och god och kanske lite nyttig med bl.a. lingon och kesella bland ingredienserna.

Fisksoppa 4 port.

Lingonkaka ca 20 bitar

2 påsar fryst lax och torsktärningar
1/2 strimlad purjolök
1/2 hackad gul lök
1 pressad vitlöksklyfta
2 tsk tomatpuré, 1 tsk salt, 1 tsk torkad timjan
1 tsk torkad basilika
2,5 dl vitt matlagningsvin
1,5 fiskbuljongtärning, 2 dl vispgrädde
1 dl crème fraiche, 2 dl vatten, 1 pkt saffran
ca 250 gr räkor och ev.1 burk musslor.

5 dl lingon
3 ägg
2 1/2 dl rörsocker
1 dl smör och rapsolja
3 dl mjöl
1 1/2 tsk bakpulver
2 tsk stötta kardemummakärnor
250 gr kesella vanilj
Sätt ugnen på 200°. Vispa ägg och socker pösigt.
Rör ner smör-&rapsolja. Blanda mjöl, bakpulver och
kardemumma och rör ner i smeten. Vänd ner 3 dl
lingon och häll smeten i en smord och bröad långpanna, ca 30x40 cm. Grädda i mitten av ugnen ca
15 min. Låt kallna. Bred kvarg över kakan och
garnera med lingon. Skär i lagom stora bitar.

Skala och hacka gul lök, strimla purjon, fräs i smör
till glansig färg i en stor gryta. Tillsätt pressad vitlök, tomatpuré, timjan och basilikan och låt det
fräsa en kort stund. Häll i vatten och buljongtärningarna och låt koka några minuter. Rör ned
grädde, crème fraiche, vin, saffran och salt, sjud i
15 minuter. Lägg de lätt upptinade fiskuberna i
soppan och småkoka
ca 5 minuter. Tillsätt till sist räkor och ev. musslor
och låt dom bara bli varma.
Vill man kan man servera en klick crème fraiche
smaksatt med lite vitlök till soppan samt ett gott
bröd.

Elins glutenfria tekakor med bakpulver
3 1/2 dl glutenfritt mjöl, 1 dl pofiber,
2 tsk bakpulver, 1/2 tsk salt, 50 gr smör
2 1/4 dl mjölk
Blanda alla torra ingredienser i en bunke, finfördela
smöret i det torra. Häll i mjölken och blanda
snabbt ihop till en kladdig deg. Klicka ut degen i 6
högar på plåt med bakplåtspapper, fukta händerna
med vatten och platta till tekakorna , nagga med
gaffel, grädda i 250 gr i 10-12 min.

Lycka till i köket!

Carina Rosengren
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