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flyktingkris och jihadistiska terrordåd – kommer vi med ett nytt nummer av Hammarbykyrkan Aktuellt. Vi ber för att världens ledare
hittar vägar till fred och frihet och vi ber att
medmänsklighet och empati skall fortsatt
kunna känneteckna vårt mottagande av de
som flyr undan krig och förtryck. Vi ber också
för den klimatkonferens som skall hållas i Paris i december, vi ber att den skall lägga grunden för skapelsens frälsning.
I det här numret av vårt blad presenterar vi
julens program i vår kyrka och även våra aktiviteter under de två första månaderna av 2016.
Vi skriver om EFS personaldagar, som denna
gång var förlagda till Addis Abeba i Etiopien,
150 år efter att EFS startade sin afrikanska
mission. Våra EFS-präster i kyrkan tillhörde
deltagarna. Vi skriver
också om barn- och
ungdomsarbetet, en
viktig del av vår verksamhet.
Välkomna till oss i
Hammarbykyrkan
Carl-Olof Strand (red)

PERSONALNYTT
Hanna Beckström, en av våra EFS-präster, har begärt tjänstledigt för studier fr o
m 1 januari 2016. Styrelsen arbetar med
frågan om vikarie under hennes ledighet.
Marie Lee Sylvendahl, vår deltidsmusiker, har nu fått sitt barn och är föräldraledig. Hennes vikarie är Håkan Sandlund, som under många år varit
körledare i Maria Magdalena församling.
Helena Virta arbetstränar i vår kyrka
och hjälper på dagtid till med diverse
praktiska uppgifter.
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En Salt förening
< Salt är Barn och unga i EFS.

Elin Tegström är ordförande i lokalföreningen för
Salt i Hammarbykyrkan, vilket innebär ett nära
samarbete med alla som jobbar med barn, ungdom och föräldrar i olika sammanhang. Elin förklarar vad Salt står för:
– Vi vill att våra barn och ungdomar ska få lära
känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus.
Vi ser bibeln som Guds ord och som grunden
för lära och liv. Vi vill ge utrustning för kristen
växt samt mission i Sverige och utomlands.
Salt är en självständig barn- och ungdomsorganisation inom Svenska kyrkan med en särskild relation till EFS.
– Här i Hammarbykyrkan arbetar vi med fyra
grupper, fortsätter Elin.
Söndagsskola i samband med söndagsgudstjänsten
i Hammarbykyrkan. Tre grupper från 3 till 14 år.
Lördagsäventyr åk 1-5. De har under året bland
annat varit iväg och klättrat och haft olika scoutaktiviteter.
Tonårsgruppen, TG, åk 6-8. TG har under året
bland annat haft spelkvällar, åkt på Laserdome och
övernattat i Åvakåtorna.
Ungdomsgruppen, 15 år och uppåt, träffas i Betlehemskyrkan tillsammans med deras ungdomsgrupp på fredagarna. De har ett digert program
med spännande aktiviteter som alltid avslutas med
en andakt.
EFS Scout med ca 2000 scouter, ingår också i Salt
riks. Dessutom finns en just nu vilande scoutverksamhet i Hammarbykyrkan som satsar på att åka
på Patrullriks sommaren 2017.

Elin Tegström

inom Salt riks. Här finns ett Volontärprogram så
att man kan få pröva på att arbeta med utlandsmission. Eller kan man genom Team Jesus Generation
ta plats i en svensk församlings arbete under ett år.
Man kan också ta chansen att åka på en kortare
teamresa till något av Salts samarbetsländer med
Teamresor/Outreach.
Tack alla föräldrar

I olika grupper och sammanhang är föräldrar med
som stöder och hjälper till på många sätt. Vi klarar
oss inte utan dem.
Vill du komma med i Hammarbykyrkans lokala
Saltförening? Kontakta Elin på
elin.tegstrom@gmail.com eller 073 6762915.
Text och foto: Paul Blomgren

Många spännande verksamheter

Elin berättar också om annat spännande som ryms
inom Salt.
– Det är en stor variation på aktiviteter i grupperna inom Salt och medlemmarna har stort inflytande på vad vi väljer att lägga resurser på.
Förra sommaren anordnades ett läger på Gotland
som runt 20 ungdomar åkte på. Det var en fantastisk möjlighet att träffa nya och gamla vänner.
Mission är en viktig del av EFS verksamhet.
Och en möjlig fortsättning för lite äldre ungdomar
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Inspirerande dagar i Etiopien

< Första veckan i november samlades 275
anställda från EFS och SALT till medarbetarda-

gar i Addis Abeba i Etiopien under temat ”Levande och verksamt”. EFS anställda samlas på
detta sätt var femte år. Orsaken till valet av denna
plats är att 2016 är det 150 år sedan EFS skickade
ut sina första missionärer till Eritrea som då var
en del av Etiopien. Från Hammarbykyrkan deltog våra präster Hanna Beckström och Annahita
Parsan. Mekane Yesus-kyrkan är ett resultat av
det missionsarbete som påbörjades år 1866 och
brukar räknas som världens största lutherska kyrka med cirka 7 miljoner medlemmar.
Jag mötte Annahita i Hammarbykyrkan dagen
efter att hon återkommit till Sverige för ett litet
samtal kring det hon upplevt i Etiopien. Annahita säger att det var första gången hon varit i Etiopien och det var en stor upplevelse, där hon kunde dela erfarenheter från Sverige och de som
jobbar i Etiopien och ta del av Mekane Yesus kyrkans arbete. Hon berättar vidare:
”Jag mötte en stor fattigdom, men också en stark
och äkta tro. Vi besökte olika kyrkor, mötte Me4

kane Yesus-kyrkan och såg det missionsarbete
som sker i Addis. Trots små resurser och begränsade tekniska möjligheter når man många människor med evangelium. Det var mycket gripande
att besöka kyrkogården, där de första svenska
missionärerna ligger begravda. De visste att de
måste kämpa hårt och kanske möta döden där
men ändå for de iväg, eftersom de hade en stark

kallelse. Förut har jag hört
om missionärer som åkt till
Etiopien, men nu har jag
själv sett hur de gick efter
Herrens ord och sin kallelse.
Jag har också fått se frukten
av det arbete de började. Jag
är mycket stolt över dem och
de missionärer som vi sänder
ut idag.
Det jag särskilt tog till
mig var kyrkans arbete med
barnen. Vi besökte ett barnhem och skola med hundratals barn, som drevs av
”Hope for Children in Etiopia”. Jag la särskilt märke
till både barnen och personalens sätt att be, deras ärlighet mot Gud och människor, och jag tror att vi kan
lära av det.
Sveriges ambassadör i Addis, Jan Sadek, besökte också
EFS-konferensen och bjöd
in alla deltagarna till ambassadens trädgård några dagar
senare. Han sa att det aldrig
hade varit så många personer
där tidigare. Ambassadören
var mycket tacksam för vad
EFS har gjort och gör. Jag
fick också ett personligt
möte med ambassadören.
Efter denna konferens har
jag på ett särskilt sätt blivit berörd i hjärtat av vad
missionen gör. Missionen har blivit mycket mer
levande för mig efter detta besök. Jag hoppas att
detta blir en väckelse för hela EFS kring missionens stora betydelse”.
Vi här hemma i Sverige som på avstånd försökt
följa konferensen har förstått att man haft bristfällig internetförbindelse men lite har nått ut via
bl.a. Facebook. Några av oss har t.ex. sett alla
EFS- och SALT-medarbetare utanför hotellet i
Addis, Annahita som predikar utifrån psalm 23
under en kväll om den förfölja kyrkan, samt flera
andra bilder från olika samlingar.

Annahita avslutar vårt samtal med att säga: ”Vi
hade också kvällar med bön och många som sett
bönens kraft i Etiopien gav ett löfte om att satsa
mer på bön när man kom tillbaka till Sverige.
Det är ett fantastiskt arbete som EFS utför och
som jag är stolt över. Men vi ska inte upphöja
EFS, vi ska upphöja Herrens verk inom EFS. Jag
är mycket tacksam för det. Det finns också ett
stort missionsfält i Sverige.”

Göran Ahlforn intervjuade
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GUDSTJÄNST
Förkunnelse – Bön - Musik

Juldagen 25 december
11.00 Juldagsgudstjänst. Jesu födelse.
Hanna Beckström, Anita Strand

Välkommen till Hammarbykyrkans gudstjänster!
Söndagens 11- gudstjänst tolkas till farsi, söndagsskola finns för barnen och kyrkfika serveras efter
gudstjänstens slut. Fredagar kl. 18.00 Gudstjänst
på farsi med tolkning till svenska.

Söndag 27 december

NOVEMBER

Januari 2016

Söndag 29 november, 1a advent

Söndag 3 januari

11.00 	Adventsgudstjänst. Ett nådens år. Hanna
Beckström, Håkan Sandlund och
Hammarbykyrkans kör

11.00 Mässa. Guds hus.
	Annahita Parsan, Håkan Sandlund

11.00 Gudstjänst. Guds barn.
	Lars Jakobsson, Gun-Britt Nylund

Trettondag jul 6 januari
Sammanlyst med Betlehemskyrkan

Söndag 10 januari
11.00 Upptaktsgudstjänst. Jesu dop.
	Annahita Parsan, Anna Hallberg,
Håkan Sandlund

Söndag 17 januari
11.00 Mässa. Livets källa.
Maria Smeds m fl

Söndag 24 januari
11.00 Gudstjänst. Makten och maktlösheten.
Mats Backholm, Erica Braun, Håkan Sandlund

Söndag 31 januari
11.00 Mässa. Uppenbarelsens ljus.
Henrik Roos, Anne och Ulf Johansson m.fl.

Februari
DECEMBER
Söndag 6 december, 2a advent
11.00 Mässa. Guds rike är nära. Annahita Parsan,
Marcus Berglund

Söndag 13 december, 3e advent
11.00 Gudstjänst med små och stora. Bana väg för 		
Herren. Gruppernas julavslutning.
	Annahita Parsan, Camilla Öberg,
Håkan Sandlund

Söndag 20 december, 4e advent
11.00 Musikgudstjänst. Herrens moder.
Hanna Beckström, Håkan Sandlund,
Hammarbykyrkans kör.

Julafton 24 december
Sammanlyst med St. Clara kyrka
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Söndag 7 februari
11.00 Mässa. Kärlekens väg.
	Annahita Parsan, Håkan Sandlund,
Hammarbykyrkans kör

Söndag 14 februari
11.00 Gudstjänst med små och stora. Prövningens 		
stund. Gästtalare, Anders Parsmo och
	Anna Hallberg

Söndag 21 februari
11.00 Sinnesrogudstjänst. Den kämpande tron.
	Livsberättelser, sång och musik med Håkan 		
Sandlund

Söndag 28 februari
11.00 Mässa. Kampen mot ondskan.
	Annahita Parsan, Håkan Sandlund

Barn och unga
Söndagsskola 3-13 år
Vår söndagsskola, samt tonårs- och ungdomsarbetet
är en viktig del av vårt gudstjänstfirande. I dessa
grupper erbjuds barnen och de unga en förtrogenhet med och erfarenhet av kristen tro och andligt
växande i vår tid.
Söndagsskola har vi kl.11.00, de flesta söndagarna,
i tre olika åldersindelade grupper: Gulliver 3-6 år,
Äventyrarna 7-10 år, Agenterna 5:ans-8:ans årskurs.
Start efter juluppehåll: 10 januari . Kontaktperson:
Anders Parsmo, 070-714 60 51, anders@parsmo.nu

Lördagsäventyr,
1:an-5:ans årskurs
Träffas ca 1 lördag i månaden. Mycket bus, lite allvar... Kontaktperson: Erik Bergström 073-421 85 98,
egb.bergstrom@telia.com

Tonårsgrupp (TG),
6:an-8:ans årskurs
Träffas ca 1 gång i mån, oftast på en lördag. Action
& andakt. Kontaktperson: Margareta Johansson,
070-717 84 46, margareta.johansson@erland.se

ungdomar
9:ans årskurs - gymnasiet
Träffas i Betlehemskyrkan på fredagar klockan 18.00
För mer info, kontakta John Aldvén, tel. 070- 689 02 76

Musik
Hammarbykyrkans kör –
kom med och sjung!
Ungdoms- och vuxenkör med blandade röster och
repertoar. Körövning varje tisdag 18.30 - 20.30
Start efter juluppehåll: 12 jan
Ledare/kontaktperson: Håkan Sandlund,
E-post: hakan.sandlund@svenskakyrkan.se

Verksamhet för
farsitalande
Söndagsgudstjänster
på svenska. Söndagar kl. 11.00, tolkning till farsi.

Fredagsgudstjänster
Fredagar kl.18.00, tolkning till svenska.

Bibelstudium för farsitalande
Tisdagar kl. 18.00 - 21.00

Tro och Bön- samling
Vi delar kristen tro och en stunds bönegemenskap
Torsdagar kl.18.00 – ca.20.00
Ledare/kontaktperson för farsitalande verksamhet:
Annahita Parsan, 073 856 94 35
annahita.parsan@hammarbykyrkan.nu

Bönen
i kyrkan
Bönen i Hammarbykyrkan
Hammarbykyrkan vill vara en kyrka som bärs av
bön och där vi bär varandra i bön.

Bönering, varje torsdagskväll kl. 21.30
Var vi än befinner oss bildar vi tillsammans en bönering och ber en stund för vår kyrka.

Böneuppdrag
Vill du hjälpa till att be för något specifikt? Vi behöver förebedjare för kyrkans alla grupper, styrelsen,
de anställda m.fl. Känner du för att be för något av
detta under det kommande året? Eller vill du...

Bäras i bön?
Vill du ha någon som ber för dig i vardagen? Eller
vill du vara någons förebedjare? Kontakta Erica
Braun, mail: familjenbraun@hotmail.com

Torsdagskvällar – med tro och bön
Vi delar kristen tro, en stunds bönegemenskap och
fikar tillsammans. Torsdagar kl. 18.00-ca. 20.00 i kyrkan. Vill du veta mer? Kontakta Annahita Parsan,
mail: annahita.parsan@hammarbykyrkan.nu
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Samlingar för
gemenskap och
andligt växande
Frälsarkransen – öppet
samtal kring bibelns pärlor
Välkommen till en grupp där vi delar livserfarenheter och bibelord utifrån de olika pärlorna i Lönnebos
omtyckta Frälsarkrans. Vi börjar träffarna med gemensamt fika och avslutar med en andaktsstund.
Ledare och kontaktperson:
Kristina Laestander Roos
Tel. 070 235 60 13,
kristina.roos@gmail.com
Första varvet med Frälsarkransen – samtal kring
bibelns pärlor
Söndagar varannan vecka kl.
18.00 – 20.00 (eller datum
och tid som gruppen kommer överens om).
Nystart: 24 januari. Anmälan till Kristina senast 20 jan
Andra varvet med Frälsarkransen – samtal kring
bibelns pärlor
Onsdagar udda veckor kl. 13.00 – 15.00
Start efter juluppehåll: 20 januari

Pilgrimsvandring i bibeln

Välkommen du som önskar att få undervisning
om bibelns olika berättelser, gemensamma
samtal och bön.
Träffarna fortsätter under december, onsdagar varje
vecka, samt under januari – februari.
Start efter juluppehåll: 13 januari
kl 18.30 - ca.20.00.
Ledare och kontaktperson: Annahita Parsan
073-856 94 35, annahita.parsan@hammarbykyrkan.nu
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Sinnesro – en stilla
kvällsstund i kyrkan
Reflektion, ljuständning, sinnesrobön,
enkelt fika..
Detta tillfälle vänder
sig till alla som önskar
en stund av stillhet i sin
vardag. Talare varje
gång med någon som
delar med sig av sina
erfarenheter.
Välkommen sista torsdag i varje månad
kl 17.30 – ca.18.30.
Datum och tema december-15 – februari -16
31 December, Släpp taget
28 januari, Sanningen om mig själv
25 februari, Min egen del
Se kalendariet på kyrkans webbplats: www.hammarbykyrkan.nu
Vill du veta mer? Kontakta sinnesrogruppen gnm.
Maria Olson
073-615 18 59
maria.olson@cehum.su.se

Stickcafé
Välkommen till träffar på dagtid, du som är intresserad av olika slags handarbeten och som
söker gemenskap i kyrkan. Högläsning ur en bok
av Thomas Sjödin och samtal. Fika till självkostnadspris.
Måndagar udda vec-kor kl. 12.30 – 15.30
Start efter juluppehåll: 18 januari
Kontaktperson: Gerd
Lithner 073-958 90 40
gerd.lithner@gmail.
com

Sportlovsresa
Är du intresserad av att
följa med på sportlovsresa till Credos Fjällgård
i Transtrand 27/2-2/3?
Kontakta Mattias Öberg
för mer info på mail
mattias.oberg@ki.se.
(Helst före den 7/12-15.)

Jullunch – adventsandakt och smörgåsbord
med julens goda rätter!
Kostnad 120 kr/pers.
Onsdag 9 december kl 12.00
Anmälan senast 2 december till Gerd Lithner,
073-958 90 40,
eller på en lista i kyrkan (nere vid trappan).

Varmt välkomna!

Sopplunch med
andakt och program

Program
Onsdag 27 januari
Sångstund med Lage Wedin. Den här gången börjar vi
med Lages sångstund i kyrkan och därefter sopplunchen.
Onsdag 10 februari
Från soluppgångens land – om missionen i Japan.
Louise och Arne Wikström berättar.
Onsdag 24 februari
En roadtrip till Murmansk och Barents hav
Carl-Olof Strand berättar och visar bilder från sin resa till
den ryska storstaden vid Barents hav

Konserter
5 december
klockan 18.00
Julkonsert med gospelgruppen
New Born Community tillsammans med bandet Community (Jonathan Alfredsson,
Henrik Puranen, Dennis Sandberg Nilsson och Johan Kull).
13 december
klockan 18.00
Luciakonsert med gospelgruppen New Born Community &
gospelkören After Work Gospel
under ledning av Serny Carpvik,
Mian Nicklasson och Marcus
Berglund.

Foto: carl-olof Strand

För dig som har möjlighet att vara med på dagtid, vill
äta en god soppa tillsammans med andra och lyssna
på olika intressanta ämnen.
Vi börjar träffarna med en andakt, därefter lunchsoppa
med dessert och en gäst som berättar. Lunchen kostar
40 kr.
Start efter juluppehåll: 27 januari.
Onsdagar jämna veckor kl.12.00 – ca.14.30.
Kontaktperson: Gertrud Häger, 073- 985 14 89
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Studiecirklar i
Hammarbykyrkan
Välkommen till våra trevliga och konstskapande
studiecirklar!
Kontakta kursledaren om du har frågor och kursanmälan görs till respektive ledare, senast en
vecka före start.

Ikonmålning
10.00 lördagar, kl 9.30- 12.15
Kostnad: 1.100 kr. I avgiften ingår en del av materialet.
Start efter juluppehåll: 16 januari
Ledare/ kontaktperson: Lis Engblom, 072-177 61 90

Porslinsmålning
12 onsdagar, kl 10.00- 12.30
Kostnad: 1 050 kr. Material ingår ej
Start: 10 februari
Ledare/ kontaktperson: Ingrid Lagelius, 08-88 21 33

Målarskola
10 torsdagar, kl 10.00- 12.30
- olika tekniker i olja och akryl. Kostnad: 1.200 kr.
Material ingår ej.
Start: 11 februari
Ledare/ kontaktperson: Luis Deza, luis@dezagallery.com

Hammarbykyrkan har ett nära
samarbete med Sensus
studieförbund.
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Förkortat Kalendarium
(reservation för ändringar)
November
28 11.00 Julmarknad
29 11.00 Gudstjänst 1a Advent, med söndagsskola
30 12.30 Stickcafe
December
1 18.00 Bibelstudium på farsi
1 18.30 Körövning (H-kyrkans kör)
2 13.00 Frälsarkransen
2 18.30 Pilgrimsvandring i bibeln
3 18.00 	Tro och bön- samling
4 18.00 Gudstjänst på farsi
5 18.00 Gospelkonsert
6 11.00 Gudstjänst med söndagsskola
7 12.30 Stickcafe
8 18.00 Bibelstudium på farsi
8 18.30 Körövning (H-kyrkans kör)
9 12.00 Jullunch
9 18.30 Pilgrimsvandring i bibeln
10 18.00 	Tro och bön- samling
11 18.00 Gudstjänst på farsi
13 11.00 Gudstjänst med julavslutning
18.00	Lucia-konsert
15 18.00 Bibelstudium på farsi
16 18.30 Pilgrimsvandring i bibeln
17 18.00 	Tro och bön- samling
18 18.00 Gudstjänst på farsi
20 11.00 Gudstjänst, ej söndagsskola
22 18.00 Bibelstudium på farsi
24 Julafton, sammanlyst med St. Clara kyrka
25 18.00 Gudstjänst på farsi
27 11.00 Gudstjänst, ej söndagsskola
29 18.00 Bibelstudium på farsi
31 17.30 Sinnesrostund/andakt i kyrkan
Januari 2016
1 18.00 Gudstjänst på farsi
3 11.00 Gudstjänst, ej söndagsskola
5 18.00 Bibelstudium på farsi
6 Trettondag jul, sammanlyst med Betlehemsk.
7 18.00 	Tro och bön- samling
8 18.00 Gudstjänst på farsi
10 11.00 Upptaktsgudstjänst med söndagsskola
12 18.00 Bibelstudium på farsi
12 18.30 Körövning (H-kyrkans kör)
13 18.30 Pilgrimsvandring i bibeln (se program)
14 18.00 	Tro och bön- samling
15 18.00 Gudstjänst på farsi
17 11.00 Gudstjänst med söndagsskola
18 12.30 Stickcafé
19 18.00 Bibelstudium på farsi

19
20
20
21
22
24
24
26
26
27
27
28
28
29
31

18.30 Körövning (H-kyrkans kör)
13.00 Frälsarkransen (se program)
18.30 Pilgrimsvandring i bibeln
18.00 	Tro och bön- samling
18.00 Gudstjänst på farsi
11.00 Gudstjänst med söndagsskola
18.00 Frälsarkransen (se program)
18.00 Bibelstudium på farsi
18.30 Körövning (H-kyrkans kör)
12.00 Sopplunch med program
18.30 Pilgrimsvandring i bibeln
17.30 Sinnesrostund/andakt (se program)
18.00 	Tro och bön- samling
18.00 Gudstjänst på farsi
11.00 Gudstjänst med söndagsskola

Februari
1 12.30 Stickcafé
2 18.00 Bibelstudium på farsi
2 18.30 Körövning (H-kyrkans kör)
3 13.00 Frälsarkransen
3 18.30 Pilgrimsvandring i bibeln
4 18.00 	Tro och bön- samling
5 18.00 Gudstjänst på farsi
7 11.00 Gudstjänst med söndagsskola
7 18.00 Frälsarkransen
9 18.00 Bibelstudium på farsi
9 18.30 Körövning (kyrkans kör)
10 12.00 Sopplunch med program
10 18.30 Pilgrimsvandring i bibeln
11 18.00 	Tro och bön- samling
12 18.00 Gudstjänst på farsi
13 		Loppmarknad i kyrkan
14 11.00 Gudstjänst med söndagsskola
15 12.30 Stickcafe
16 18.00 Bibelstudium på farsi
16 18.30 Körövning (H-kyrkans kör)
17 13.00 Frälsarkransen
17 18.30 Pilgrimsvandring i bibeln
18 18.00 	Tro och bön- samling
19 18.00 Gudstjänst på farsi
21 11.00 Gudstjänst med söndagsskola
21 18.00 Frälsarkransen
23 18.00 Bibelstudium på farsi
23 18.30 Körövning (H-kyrkans kör)
24 12.00 Sopplunch med program
24 18.30 Pilgrimsvandring i bibeln
25 17.30 Sinnesrostund/andakt (se program)
25 18.00 	Tro och bön- samling
26 18.00 Gudstjänst på farsi
28 11.00 Gudstjänst med söndagsskola
29 18.00 Bibelstudium på farsi
29 18.30 Körövning (H-kyrkans kör)
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Start med andakt i kyrkan.
Därefter försäljning av hantverksalster,
bröd, blommor, godis, finloppis & barnloppis mm.
Lotterier och tombola.
Serveringar:
• Café med bakverk och smörgåsar
• Café Tropica med etiopisk och indisk mat
• Pitepalt
• Varmkorv
• Persisk mat
Välkommen!

Lördag 13 februari 2016
STORLOPPIS
Denna lördag samlar vi oss till en stor loppmarknad i Hammarbykyrkan med allt från
kläder till prylar och böcker. Kom med dina
grejor som går att sälja. Allt är inte färdigplanerat – men boka redan nu in denna dag
i din almanacka.

Längre fram i vår …..
• Årsmöte 12 mars
• Missionsgala med
Bengt Johansson
den 2 april
• EFS Mittsveriges
distriktskonferens
9-10 april i
Södertälje
Bengt Johansson

Foto: carl-olof Strand

Lördag 28 november 11.00 – 15.00
JULMARKNAD

