Hej!
Hoppas, att hälsan står dig bi!
I skrivandets stund snöar det. Nu känns våren lite mer avlägsen än förra
veckan…
På lördag är det Gregorius-dagen. I det gamla bondesamhället sa man att
sådant väder som det var på
Gregoriusdagen skulle det bli fyra veckor
i följd. Om Gregorius var kall, kunde
man fortsätta att hämta timmer i
skogen ytterligare fyra veckor, eftersom
timmer bäst hämtades med släde. Om
det var töväder, så skulle gräset gro och
växa ﬁnt: ”Gregorius tö, är bättre än femton skrindor hö.”
Kanske har du en vas med fastlagsris på köksbordet? Det ﬁnns olika meningar
om varifrån seden med fastlagsris kommer. Många anser att det är påskriset
som blivit en sed under hela fastetiden. I dag skiljer vi oftast inte mellan
fastlagsris och påskris. Från början piskade man varandra med ris, antingen
på fettisdagen eller långfredagens morgon. Långfredagens risning skulle
påminna om Jesu lidande och är en sed som förekom i Sverige sedan 1600talet.
Med tiden utvecklades risningen till en lek och även barnen kunde piska sina
föräldrar. Det gällde att komma först upp på morgonen och överraska
sjusovarna med en risbastu. Vid risningen användes oftast björkris men även
annat ris förekom.
Åtminstone sedan 1700-talets senare del har fastlagsriset också varit ett
prydnadsris smyckat med färgglada band, pappersblommor och annat pynt.

Riset kunde också förses med färgade pappersremsor med rim. Att pryda riset
med brokiga fjädrar var en sed som uppstod för ungefär 150 år sedan. Det
fanns ju inga blommor att tillgå utomhus, men man kunde färga fjädrar och
använda dem. Fjädrarna blev vanliga på 1930-talet.
Framför allt i Stockholm såldes också fastlagsris med
färgade fjädervippor och remsor med visdomsord fram
till 1960.
På söndag, 14 mars, är det Midfastosöndagen. Tema
för dagen är ”Livets bröd”. Dagens latinska namn är
Laetare, ”Gläd er”, är ursprungligen hämtat från
Jesaja 66:10. Det påminner om att
Midfastosöndagen är en rastplats under fastetidens ökenvandring, en dag då
vi trots prövningar och svårigheter kan glädjas tillsammans.
GAMMALTESTAMENTLIG Andra Kungaboken kapitel 4, vers 42-44. En man kom från Baal
Shalisha till gudsmannen med tjugo kornbröd, bakade på det första av den nya skörden, och
med färska ax av sin gröda. ”Ge det åt männen att äta”,
sade Elisha, men hans tjänare invände: ”Skulle jag sätta
fram det här åt hundra man?” — ”Ge det åt männen”,
upprepade Elisha, ”ty så säger Herren: De skall äta och
få över.” Då satte han fram det, och de åt och fick över,
som Herren hade sagt.
EPISTEL Andra korinthierbrevet kapitel 9, vers 8-10.
Gud förmår ge er allt gott i överflöd, så att ni alltid har allt
vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott
ändamål.
Det står ju skrivet: 'Han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet varar i evighet.'
Han som ger säd att så och bröd att äta, han skall
ge er utsäde och mångdubbla det och låta er
rättfärdighet ge god avkastning.
EVANGELIUM Johannesevangeliet kapitel 6, vers
1-15. Sedan for Jesus över till andra sidan av
Galileiska sjön, eller Tiberiassjön. Mycket folk följde
efter, därför att de såg de tecken han gjorde genom
att bota de sjuka. Och Jesus gick upp på berget
och satte sig där med sina lärjungar. Det var strax
före judarnas påskhögtid.
När Jesus lyfte blicken och såg att så mycket folk var på väg till honom sade han till Filippos:
”Var skall vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta?”
Det sade han för att pröva Filippos, själv visste han vad han skulle göra.

Filippos svarade: ”Det räcker inte med bröd för tvåhundra denarer, om de skall få en bit var.”
En av lärjungarna, Simon Petrus bror Andreas, sade:
”Här är en pojke som har fem kornbröd och två fiskar.
Men vad förslår det till så många?” Jesus sade: ”Låt folket slå sig ner.” Det var gott om gräs
på den platsen. Och de slog sig ner — det var omkring fem tusen män.
Jesus tog brödet, tackade Gud och delade ut åt dem som låg där, och likaså av fiskarna så
mycket de ville ha. När de hade ätit sig mätta sade han till lärjungarna: ”Samla ihop bitarna
som har blivit över, så att ingenting förfars.”
De samlade ihop dem och fyllde tolv korgar med de bitar av de fem kornbröden som hade
blivit över när de ätit. Då människorna såg vilket tecken han hade gjort sade de: ”Detta
måste vara Profeten som skall komma hit till världen.”
Men Jesus, som förstod att de tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung, drog
sig undan till berget igen, i ensamhet.

På söndag kl 11.00 ﬁras ställföreträdande gudstjänst i Svarttorps kyrka.
Möjlighet till enskild nattvard kl 12.00-12.30. Kollekt till ACT Svenska
kyrkan, swish 123 664 33 24, bg 5463-9422. Du kan se webbgudstjänst på
hemsidan: www.lekerydsforsamling.se
Många hälsningar från Annelie och Suzanne

