
Hej!

I slutet av fastetiden kommer Jungfru Marie 
bebådelsedag (vårfrudagen) och bryter fastan. 
Traditionen bjuder att detta är dagen då vi ska 
äta våfflor.  Ordet ”våffla” är en 
sammanslagning av uttrycket ”Vår fru”, en 
gammal hederstitel på Jungfru Maria. På 
bebådelsedagen räknar vi nio månader till jul, och det var denna dag som 
Maria fick veta av ängeln Gabriel att hon var havande med Jesus.

I bondesamhället inledde vårfrudagen en period med intensivt vårbruk och 
markerade övergången mellan vinter och vår. I 
södra Sverige var dagen inledningen till den så 
kallade vårfrudagsräppen, då veckorna fram 
till midsommar räknades baklänges. I 
Västsverige sprang barn och ungdomar ibland 
barfota runt huset eller 

gödselstacken för att främja skörden och undvika sprickor i 
fotsulorna under sommaren. Enligt en numera övergiven 
tolkning skulle detta upptåg vara en rest av medeltida 
botvandringar som företogs barfota. I stället handlar det om 
en typisk vårsed med vilken man har hälsat sommarhalvåret 
välkommet. En annan sed som var knuten till aftonen före vårfrudagen och 
som främst har varit spridd i Värmland och Dalsland är att barnen gick runt 
och delade ut ”tranbrev”, teckningar av vårens budbärare tranan. Kvällen 
kallades ibland för tranafton. Vid vårfrudagen gick man också till sängs utan 
att dessförinnan ha tänt ljus, vilket man hade gjort under hela vinterhalvåret. 
Talesättet var att ”tranan bär ljus i säng”. 



Har du sett eller hört tranorna i år? Vid en promenad i helgen kunde vi se (och 
höra!) ett tjugotal tranor vid Uddebosjön. Tranan är av tradition en 
vaksamhetssymbol. Den avbildas ofta stående på ett ben med en sten i ena 
foten, som till exempel i Tranås stadsvapen. Tanken är att om tranan somnar, 
så tappar den stenen, som faller på den andra foten, och tranan vaknar. Om 
tranan är den folkliga symbolen för att ljuset kommer, så märker kroppen 
genom naturens skiftningar att mörkret viker. Och påskens ljus med seger över 
döden är nära.

På söndag, Jungfru Marie bebådelsedag, är temat 
”Guds mäktiga verk”. GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING  
Jesaja kapitel 7, vers 10-14 
Vidare sade Herren till Achas: ”Begär ett tecken av Herren, din 
Gud, nerifrån dödsriket eller uppifrån höjden.” Men Achas 
svarade: ”Nej. Jag vill inte sätta Herren på prov.” 
Då sade Jesaja: ”Lyssna nu, Davids ätt! Är det inte nog att ni 
misstror människors förmåga, skall ni också misstro min Guds 
förmåga? Då skall Herren själv ge er ett tecken: Den unga 
kvinnan är havande och skall föda en son, och hon skall ge 
honom namnet Immanu El, ’Gud med oss’. 

EPISTEL Romarbrevet kapitel 8, vers 1-4 Nu blir det alltså 
ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Ty den 

andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag. 
Det som lagen inte kunde göra, eftersom den kom till korta inför vår köttsliga natur, det 
gjorde Gud. Då han lät sin egen son bli lik en 
syndfull människa och sände honom som ett 
syndoffer, dömde han synden i människan. 
Därmed kunde lagens krav på rättfärdighet 
uppfyllas hos oss som lever efter vår ande och inte 
efter vår köttsliga natur. 

EVANGELIUM Lukasevangeliet kapitel 1, vers 
26-38. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel 
sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i 
Galileen. Hon hade trolovats med en man av 
Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. 
Ängeln kom in till henne och sade: ”Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig.” 
Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. 
Då sade ängeln till henne: ”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli 



havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. 
Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids 
tron, och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut.” 
Maria sade till ängeln: ”Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man.” 
Men ängeln svarade henne: ”Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall 
vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar 
också en son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. 
Ty ingenting är omöjligt för Gud.” Maria sade: ”Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med 
mig som du har sagt.” Och ängeln lämnade henne. 

Ställföreträdande gudstjänst firas i Svarttorps kyrka kl 11.00 på söndag. 
Kollekten går till Svenska kyrkans unga och Sveriges kyrkosångsförbund. Vill 
du bidra, så är swish nr: 123 664 33 24 eller Bg 5463-9422. Du kan se 
webbgudstjänst på hemsidan: www.lekerydsforsamling.se
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