GEMENSKAP
baptistkyrkan i norrköping

Sista helgen i april hade Berno och jag förmånen att få vara
med på en Iona-inspirerad konferens i Valsätrakyrkan,
Uppsala. Medverkade gjorde Peter Millar från Iona Community Scotland, Harry Månsus från Brommadialogen, Annika
Spalde och Karin Olofsdotter, språkrör för den svenska
kommuniteten och Kenneth Nordgren, föreståndare för Underviks stiftsgård. Dagen innehöll föredrag av Peter Millar samt
seminarier.
För Berno och mig var den här dagen speciell eftersom vi fick
möjlighet att träffa Peter Millar. För mig var det ett kärt återseende efter 32 år! Ni som läste förra Gemenskap kanske
minns att jag skrev om att jag bodde hos en familj i Glasgow
våren 1974. Deras sätt att leva gjorde djupt intryck på mig. Det
var Peters familj!
Peter är präst i Church of Scotland. Han har också varit föreståndare på Ionaklostret och är medlem i Iona-nätverket som
finns över hela världen. Iona är en liten ö på skotska västkusten längst ut i Atlanten. År 563 kom den irländske munken
Columba hit och härifrån spreds den kristna tron till Storbritannien, norra Tyskland och de ryska stäpperna.
Det var också hit den skotske prästen George MacLeod rodde
en vårdag 1938 med tolv ”lärjungar”. Det var sex unga teologistuderanden och sex arbetslösa varvsarbetare. De skulle både
restaurera det gamla klostret och fira gudstjänst tillsammans.
Genom detta ville han på nytt föra samman samhället och
kyrkan som mer och mer börjat glida isär. Numera kommer
över hundratusen besökare till Iona varje år.
Vad är det som är så speciellt? Jag tror att det finns en längtan
och strävan efter att få ihop de olika delarna i livet. Ionas vision
är just att knyta ihop och väva samman. Precis som man ser
horisonten där himmel och hav möts är människan tänkt att
vara en horisont där himmel och jord möts. Bönerna, sångerna
och orden ska beröra och bära genom vardagen.
Teologin bygger på tre I:n.
Inkarnationen: Vi bekänner att det gudomliga blivit
människa; det gudomliga har landat i det mänskliga. Kristus
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är intresserad av det
som angår mig.
Inklusivitet: Jag får
vara med – det finns
plats för mig.
Inkulteration: Sätt
spaden i marken och
bygg där du bor.
Jag vill avsluta med en
bön som finns med i en
bönbok från Iona
skriven av Peter
Millar.
”Helige ande, endast
din kraft kan föra oss
från död till liv.
Vaka över det kaos som
utgör våra liv och ge
var och en av oss en
stunds lugn så att vi
kan höra dig kalla oss
tillbaka till livet.
Fyll oss med livets vind
när vi drabbas av sorg
och tvivel.
Må dopet röra och lyfta
oss så att vi frimodigt
förkunnar din uppståndelse. Amen.”
Pastor Margaretha
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Vill du veta mer om detta
kan du gå in på
www.brommadialogen.se
eller ta kontakt med mig.
Pastor Margaretha

Att vandra med Gud!
Även om jag inte varit
någon större naturmänniska har jag så länge jag
kan minnas alltid gillat att
gå i naturen. På senare år
är det i samband med
Pastor Margaretha med Peter Millar och Harry
vistelser i naturen som jag
Månsus.
också haft mina starkaste
förnimmelser av Gud. Efter
The Iona Community
att ha provat på två kortare
Idag finns en längtan och önskan
pilgrimsvandringar under ledning
att hitta en meningsfull livstil.
av Per Rikardson har längtan
Iona vill hjälpa oss att finna en
efter att få göra en ordentlig vandliturgi för livet.
ring vuxit sig starkare. När jag
Världen är Guds. Hjärtat är inkar- fick reda på att Pilgrimscentrum i
Vadstena höll kurser för pilgrimsnationen. Världen är mörk men
vandringar bestämde jag mig för
mitt i världens nöd är Kristus
att först gå en sådan. I höstas bar
närvarande.
det därför av till Vadstena för tre
Kristus korsfästes inte i kyrkan
dagars undervisning i pilgrimsmellan två kandelabrar utan
tanken. Vi välkomnades där av
mellan två rövare.
personalen under ledning av
När man kommer till Iona får man Hans-Erik Lindström som skrivit
flera böcker i ämnet, den senaste i
bo där en vecka som ”pilgrim”.
Man deltar i klostrets veckorytm – raden har titeln ”Pilgrimsliv –
Handbok för vandrare” och den
morgonbön, middagsbön och
användes som utgångspunkt i
kvällsbön, och hjälper till med
undervisningen.
vardagssysslor som städning och
matlagning.

Veckans dagar har olika teman
med böneämnen: måndag rättvisa
och fred, tisdag helande, onsdag
pilgrimsfärd (då går man också på
en bönevandring runt Iona och
stannar till vid viktiga platser),
torsdag överlåtelse, fredag nattvardsfirande, lördag mission och
söndag välkomnande.
I Sverige håller ett nätverk på att
växa fram. Språkrör för detta är
Karin Olofsdotter och Annika
Spalde. Tanken är att i en alltmer
komplex värld skapa rum för det
heliga. Att få en helhetsyn på livet
där även det gudomliga ges
utrymme. Här vill nätverket vara
en hjälp att knyta samman.

Som avslutning på kursen gjorde
vi en halvdagsvandring där vi
kursdeltagare fick ansvara för var
sitt andaktstillfälle under vandringen. En pilgrimsvandring är
fast i sin struktur men samtidigt
finns en rätt stor frihet i utformningen av varje vandrings
detaljer. Dessutom blir varje
vandring unik genom de samtal
som uppkommer efterhand. En
viktig aspekt av varje vandring är
att några avsnitt ska vandras
under tystnad och för mig har det
hittills varit den största behållningen. Att i dagens ljudbrus, och
i mitt fall som stor ”pratkvarn”, få
komma ut i naturen och ta in naturens ljud som de är menade från
skapelsen blir för mig en veder-

kvickelse. Det kan också, mitt i
allt tvivel, bli en uppenbarelse av
att, som muslimerna säger, Gud är
större. Vi är för små och okunniga
för att förstå. Det kanske kan låta
lite uppgivet men för mig är det en
stor befrielse. Därför kommer det
nog alltid vara viktigt för mig att
få vandra – eller överhuvud taget
vistas – i naturen, även om det
kanske sällan kommer att ske i
pilgrimsvandringens fasta
struktur.
Leif Hallingfors

Varför kommer du på
torgkaffe?

Bild: Stig Arlinger

”Jag tycker om sång och musik och
trivs här” blir svaret från Lilly
Kristiansson. Lilly tror att hon
missat tre lördagar på arton år! En
riktig stamgäst som tillsammans
med många andra den här
lördagen sjunger med när det blir
allsång. ”Jag kan de flesta läsarsångerna”, berättar Lilly. ”Jag
växte upp hos mina morföräldrar i
Beckershov och gick med mormor
som var adventist till kyrkan på
lördagarna. Mina föräldrar var
båda döva och jobbade i textilen.
Efter mitt första jobb i tobaksladan arbetade jag bl.a. på Järven,
Törnell och Ringström och senare
som samarit på Stopet i många år.
Jag har haft stor nytta av att
kunna teckenspråk och därigenom
kunnat arbeta som dövtolk. Jag
har älskat mitt jobb som gett nära
och god vänskap.”
John Olov Jacobson

Rigakören på besök
Så var det då äntligen dags! Efter
åtskilliga månaders förberedelser
stod vi på Skavsta flygplats och
väntade på våra vänner från
Seminarieförsamlingen i Riga.
Redan förra sommaren, då några
av oss besökte Riga, kom tanken
upp att pastor Ilmars Hiršs och
församlingens kör skulle komma
till Norrköping. Och nu var dagen
alltså kommen! Vi hade planerat
program för våra gäster, vi hade
ordnat med värdfamiljer och vi
hade övat sånger, som vi skulle
sjunga på den gemensamma
konserten.
För mottagningskommittén på
Skavsta innebar det i högsta grad
en återseendets glädje att mötas
på nytt.
Efter inkvartering på fredagskvällen var det dags för den första
gemensamma körövningen på
lördagsmorgonen.
Så roligt! För oss körledare,
Agnese Strause och undertecknad,
var det fascinerande att plötsligt
ha en dubbelt så stor kör framför
sig. Och sångarna verkade påtagligt stimulerade. En hel del
munterhet väckte våra mer eller
mindre framgångsrika försök att
sjunga på lettiska respektive
svenska. Talivaldis Deksnis, som
anlänt på lördagsmorgonen (han
var upptagen av en konsert i Rigas
domkyrka på fredagskvällen)
ackompanjerade de sånger Agnese
dirigerade och Gunnar Hemming
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ackompanjerade våra
svenska sånger.
Lördagskvällens konsert
blev en framgång för alla
medverkande. Körerna
och stråkmusikanterna
förstås, Förenade Brass
var i toppform och Talivaldis Deksnis orgelsolon
ska vi sent glömma. Han
utnyttjade vår orgel på ett
sätt som vi aldrig hört
förut. Förutom vår egen
Lotta Appelvang bidrog
Solisterna Dace Strause och Tereze Upatniece.
Rigakören med fina
Bild: Stig Arlinger
solister. De två femtonåriga flickorna, som sjöng
Summan av predikan blev:
”Panis angelicus” gjorde sånt
Kristen tro är en relation, som tar
intryck, att de blev anmodade att
sig uttryck i omsorg och kärlek.
sjunga den även på söndagens
Gudstjänsten avslutades med att
gudstjänst. Efter konserten
körerna tillsammans sjöng Rejoice
samlades vi i Vetekornet till en
under ledning av Åke Skogwik
mera informell och uppsluppen
med Gunnar Holm vid orgeln.
avslutning på dagen.
Resten av söndagen ägnades åt
Söndagens gudstjänst innebar
stadsvandring, gemensam middag
sång av Rigakören och predikan
och därefter samvaro hemma hos
av Ilmars Hiršs. Hans budskap till
Gunilla och Åke på Lilla
oss alla var, att kristen tro i första
Mariehov.
hand är en relation och inte ett
Måndagen innebar shopping,
försanthållande av teologiska
sopplunch i Vetekornet och sedan
läror. Han utgick från berättelsen
avsked.
om hur Jesus efter uppståndelsen
möter lärjungarna, som fiskat
Vi hoppas att snart få möta våra
hela natten utan resultat
vänner från Riga igen. Vänskapen
(Joh. 21). Så gjordes vi uppmärkoch gemenskapen fördjupas
samma på att Jesu första fråga till
alltmer för varje gång vi möts.
lärjungarna var: ”Har ni något att
Rigakommittén/Bengt Gårsjö
äta?” Texten fortsätter ju sedan
med frågorna till Petrus om
han älskade Jesus.

Bengt Gårsjö dirigerar den stora gemensamma kören och stråkorkestern. Bild: Stig Arlinger

Talivaldis Deksnis behärskar vår orgel.
Bild: Catrin Petersson
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Musikfest i Baptistkyrkan

Efter 50 år som kantor i Norrköpings Baptistförsamling inbjöd
Gunnar Hemming den 11 mars till
en musikafton, som sent skall
glömmas. I Gunnars arrangemang
”serverades” brass-, stråk-, piano-,
orgel- och körmusik i ett program,
som speglade den unika bredd som
utmärker Gunnar, men också
hans livshållning i t.ex. Ingemar
Olssons visor. De olika inslagen
kommenterades av arrangören/
kompositören, som i avslutningskörverket Jesaja 6:1–8 själv sjöng
solopartiet på Bengt Gårsjös
förslag. En ny roll för vår blygsamme kantor! Dessförinnan hade
Birgit Fjällgård informerat om
missionsprojektet i Thailand och
Margaretha Rudén hållit en
andakt. En insamling gjordes till
missionsprojektet i Thailand. Som
kollektsång sjöng vi om jordens
ätbara kaka som borde delas på ett
rättare sätt.
Tack, Gunnar, för vad du gett och
ger av de gåvor Gud gett dig!
John Olov Jacobson

TACK
för musikfesten den 11 mars, då
jag fick tillfälle att återanvända
ett antal av mina gamla kompositioner och arrangemang. Den gav
mig anledning att inbjuda mina
före detta arbetskamrater och
flera sångare och musiker som
tidigare medverkat i Adelfiakyrkan. En del kom till festen,
andra inte men svarade per
telefon eller brev.
Ett stort tack till församlingens
kör, stråkkvartetten, dansgruppen, Förenade Brass och Sing
of Joy, som alla lagt ner mycket tid
på övning för festen. Tack också
till pastor Margaretha Rudén och
gruppen som ordnade den överdådiga serveringen i Vetekornet.
Tack vare Göran Strömberg har
jag en inspelning kvar som minne
av festen.
Gunnar Hemming

körens dirigent också organist. I
brevet stod också: ”Församlingen
uttalade likaledes önskemål, att
organisttjänstgöringen utökas till
att omfatta även veckomöten och
söndagar, då kören icke sjunger.”

Gunnar Hemming vid dirigentpulten. Bild: Stig Arlinger

50 år som ideellt arbetande
kantor
Gunnar och jag växte upp i Örebro
och gick i söndagsskola, junioroch ungdomsförening i Betaniakyrkan. Där sjöng vi i kör och
musikförening.
I augusti 1955 gifte vi oss. Samma
höst åkte vi till Karlstad på sångarsamling. Gunnar Holm var då
dirigent i Svenska Baptisternas
Sångarförbund. I Karlstad blev vi
sammanförda med Josef Sandén
från Norrköping. Han hade
lämnat över Sångkören Klippan i
Tabernaklet till Torsten Uttman.
Adelfiakören i den här kyrkan
hade blivit utan dirigent, när Elof
Wåhlberg ville koncentrera sig på
KFUM-kören. Då ryckte Josef
Sandén tillfälligtvis in som dirigent för Adelfiakören. Församlingen i Adelfiakyrkan
annonserade efter körledare och
organist och Josef Sandén hjälpte
till genom att fråga Gunnar om
han kunde vara intresserad av
tjänsten.
I början av december kom ett brev
från Norrköpings II Baptistförsamling. Det var undertecknat av
pastor Göte Sohlberg, Bertil Lindbergh och Rune Arvidson och
meddelade, att församlingen
enhälligt beslutat att kalla
Gunnar till körledare och organist. I tjänsten ingick körrepetition varje onsdag från september
t.o.m. maj. Kören sjöng i regel
varannan söndag kl. 11 och då var

Den 5 januari 1956 flyttade
Gunnar och jag till Norrköping. Vi
fick hyra ett rum och kök av
Margareta Strands föräldrar.
Margareta och Bernt hade rest till
USA och vi fick vikariera för dem
hos Alva och Evert Lindgren. De
blev våra extra-föräldrar.
Gunnar fick 10 kronor per
övningskväll och uppsjungning
och lika mycket för orgelspel i
andra gudstjänster. Det gav drygt
100 kronor i månaden, välkomna
pengar för ett ungt hushåll, MEN
det drogs inte källskatt på lönen
från församlingen och det
medförde förstås restskatt, så
efter några år sa vi ifrån om
ersättning, men tjänsten
upphörde inte. Som tur var hade vi
pastorsfruar som kunde spela
orgel ibland, Gunny Sohlberg och
Lilian Åkerblom.
Gunnar tog sin lärarexamen i
Uppsala. Då hade några kamrater
på Seminaristhemmet skrivit en
visa. I den påpekades att jag hade
en rival: Fru Musica! Hon har
alltid varit medlem av vår familj.
Den utökades sen med Erik och
Sven. De blev kallade ”kantorns
pojkar” när de var små. De växte
upp och lämnade Norrköping.
Småningom hittade de var sin
vacker flicka, Erik sin Inga-Lill
och Sven sin Päivi. De har nu tre
barn var. Eriks barn heter Minna,
Petter och Sanna. Svens barn
heter Ida, Jona och Elmer.
Det var verkligen roligt att så
många ville komma och dela vår
gemenskap. Det betyder mycket
för Gunnar och för oss som familj.
Aina Hemming

sön

tis

sön

sön

mån

fre

sön

JUNI
4

6

11

18

19

23

25

11.00

19.00

17.00

11.00

11.00

15.00

11.00

11.00

11.00

Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Tina Rudén
Kyrkkaffeutfärd till fam. Skogwik på
Lilla Mariehov

Midsommarfirande på Väsby
sommarhem
Midsommarstången reses
Dans och lekar kring stången
Lövskrindefärd för barn och vuxna
Tillsammanstimme
Kaffeservering under hela kvällen

Gudstjänst i Immanuelskyrkan
Predikan: Margaretha Rudén
Gudstjänst på Capella Ecumenica med
Vintervadskyrkan
Predikan: Jörgen Algesund
Sång: Vintervadskyrkans kör
Daglediga: besök i Gubbens trädgård

Ekumenisk gudstjänst på Tyska
Torget
Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Anna Rudén, Petter Rylén och
Karl Jonsson
Limmernäsmöte

Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margareta Rudén
Sång: Burundigruppen
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Augustifest
Konsert med Riga Youth Symphony
Orchestra
Sommarsånggudstjänst
Predikan: Lotta Suu
Sång: fam. Lars Arvidson
Kyrkkaffeutfärd till fam. Suu i Åby

Nattvardsgudstjänst
Predikan: Christer Johansson
Sång: Burundigruppen
Kyrkkaffeutfärd till Väsby sommarhem

Gudstjänst i Immanuelskyrkan
Predikan: Christer Johansson

Gudstjänst i Metodistkyrkan
Predikan: Christer Johansson

Gudstjänst
Predikan: Ragnar Asserhed
Musik: Bertil From, klarinett
Kyrkkaffeutfärd till fam. Strand i Lindö

Gudstjänst i Immanuelskyrkan
Predikan: Anne-Lill Rosenberg Eriksson
Kyrkkaffeutfärd till fam. Andersson på
Finsta

Gudstjänst i Metodistkyrkan
Predikan: Anne-Lill Rosenberg Eriksson

Alla kulturprogram i samarbete med
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4 juni – 10 september 2006
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Program

4 juni – 10 september 2006
AUGUSTI
20 sön

10–13
11.00

11.00
Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång och musik: Siân, Catrin och Elin
Petersson, sång och fiol

Många är de som ställt upp för föreningen – bakat
och handarbetat, ordnat försäljningar, utflykter och
fester. De flesta är inte i livet längre men vi minns
med tacksamhet och glädje bl.a. Mimmi Gustavsson,
Astrid Johansson, Ingeborg Jonsson och Vivan
Hansson som var sekreterare i många år. Maj-Britt
Larsson blev en drivande kraft i många år. Så länge
hon orkade gjorde hon allt för föreningen och hon
besökte sjuka och ensamma medlemmar. Ingeborg
och Gösta var en trygg famn i Hembyggaregården.
De gjorde allt som behövdes för syföreningen. Ingeborg var också sekreterare.

lör
sön

Efter kriget gjordes insatser för flera hjälporganisationer t.ex. Läkarmissionen. Så småningom blev det
Baptisternas kvinnoförbund som ständig förmånstagare. Tre fadderbarn i Indien och Thailand har föreningen stöttat i många år.

26
27

10–13
17.00

Tillsammansdagar på Väsby
sommarhem
Torgkaffe
Kräftskiva på Väsby sommarhem
Medtag egna kräftor!
Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Lillemor Appelvang

Starten skedde på 40-talet. Man lade inbjudan till
möten i brevlådorna i Östra Eneby. Flera grannar
kom med och det blev därför många som ej tillhörde
vår kyrka. Greta Granath fick vetskap om en flyktingfamilj i Österrike, och dit började föreningen
skicka förnödenheter och julklappar. Detta ordnades
genom Maria Eriksson som lärt sig tyska. Familjen
blev stor; 10 barn växte upp. Kontakterna har bibehållits under åren genom Mimmi Gustavssons barnbarn.

Torgkaffe
Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Musik: Anneli Lindberg, flöjt

lör

11.00

10–13
11.00

sön

lör
sön

SEPTEMBER
1 fre–2 lör

2

3

9
10
Torgkaffe
Samlingsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Tillsammanskör och Baptistkyrkans kör
Kyrklunch

Alla kulturprogram i samarbete med

Elims syförening genom åren

När Hembyggaregården såldes blev vi hemlösa, så
vår tacksamhet var stor när Elly Olsson erbjöd oss
att vara hos henne. Det var underbart att vi kunde
fortsätta i liten skala. Så länge hon orkade var vi
välkomna och vi kunde läsa bibeln, sjunga och prata.
Vi träffades regelbundet i flera år. Gerda sjöng tills
hennes ork tog slut, sen läste vi sångtexterna. Gerda
var även Lucia två gånger.
Elims syförening har varit en stor glädjekälla för oss
alla. Nu är de flesta för gamla och måste erkänna att
vi inte orkar längre. Det är med sorg i hjärtat, men vi
minns med glädje alla fina stunder vi haft hos Elly de
senaste åren.
Lisbet Johansson

Elims syförening i slutet av 80-talet.
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Hej på er!
En lång vinter blev det, men nu
har våren kommit igång. Många
möten mellan stora och små
människor har det varit, och vi ser
fram mot flera ögonblick av
himlen. För visst är det så att
himlen ibland känns nära i vissa
möten mellan oss människor.
Ögonblick som etsar sig fast i både
ord och bild. Några av ögonblicken
som ligger framför är en härlig
sommar med läger och midsommarfirande, och till hösten många
bra och roliga aktiviter. Här är
några datum ni kan lägga på
minnet och komma ihåg att be för.

SBUF
Vi vill ju att verksamheten ska
komma till välsignelse både för oss
i församlingen och för Guds rikes
utbredande.

Juli
29–4/8 Några andra åker på
tonårsläger på Norra Vi-gården

September

Juni
12–15 Väsby dagläger
17–21 Läger med Farsta scouter i
Glotternskogen
20 Turnering på Väsby kl. 17.
Fotboll, volleyboll, brännboll
m.m. Ta med korv/fikakorg.
22 Kom och klä midsommarstången på Väsby kl. 18. Fika.
23 Midsommarfirande på Väsby
kl. 17
26/6–8/7 Några åker till Kristendomsskolelägret på Sjövik

1–2 Tillsammanshelg på Väsby.
Inbjudan finns i kyrkan.
2 Kräftskiva på Väsby
Sommarhem kl. 17.
Ta med egna kräftor!

Höstterminen 2006
TK Från 12 år Start 15/9 kl. 19
ojämna fredagar i Baptistkyrkan.
Exp. har mer detaljerat program i
höst
Småbarnsmusik 0–4 år. Start
tisdag den 19/9 kl 10–12. Anmälan
till exp.
Löfteslandet 3–9 år Start 24/9 kl
10.45. Det hemliga uppdraget kör
vidare.
Musiklek för hela familjen. Återkommer i nästa nummer om
starttid.
Välsignelsekramar från
barn&ungdomspastor Lotta Suu
Ni får gärna kontakta mej på
011-12 23 67, 070-222 22 88
lottasuu@hotmail.com

Barnkören sjunger för
fullt på vårkonserten.
Bild: Nils Sjödin

Norrköpings Baptistförsamling
Baptistkyrkan, S:t Persgatan 113
602 33 Norrköping
Pg: Församlingskassan 57 71 25-8
Bg: Församlingskassan 841-4377
Bank: Församlingskassan 6591-161 094 562
Tel: 011-12 08 46
Fax: 011-19 96 56
E-post: baptist.norrkoping@crossnet.se
Hemsida: www.crossnet.se/baptist/norrkoping

Expeditionen är öppen tis–tors 9–12,
besöksingång från gården
Om vi inte svarar under denna tid, tala
in ett meddelande, så ringer vi upp så
fort vi kan.
Pastor
Margaretha Rudén
Tel. exp: 011-12 06 30
hem: 0122-910 37

Caféföreståndare
Åsa Disefjord
Tel. Café 13 58 32
www.vetekornet.se

Barn- och ungdomspastor
Lotta Suu
Tel. exp: 011-12 23 67
Mob: 070-222 22 88

Övriga telefonnummer
Café, kök, kyrktorg och musikrum 13 58 32
Väsby sommarhem, Kimstad 33 70 30

Exp. sekreterare
Siw Johannesson
Tel. exp: 011-12 08 46

Gemenskap
Redaktionskommitté:
Gunilla Arlinger,
Mats Alenljung,
Leif Hallingfors,
Siân Petersson,
Elisabeth Strömberg
Ansvarig utgivare:
Claes Jönsson
Tidningen är tryckt i
offset på Ringqvist
Tryckeri Norrköping
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