GEMENSKAP
baptistkyrkan i norrköping

Seger över död
”Stranden breder ut sig. Strandgräsets dunkla färg ger en så
fin bild av årstidernas växlingar och lockar fram minnen som
kanske varit gömda. Osökt kommer de kända orden i psaltarpsalmen: ”Herren är min herde, mig skall intet fattas, han
låter mig vila på gröna ängar; han för mig till vatten där jag
finner ro”.
Så inleder Rune Lundqvist, en av församlingens tidigare
pastorer, sin betraktelse över konstverket Seger över död som
finns längst fram i vår kyrka.
När du sitter i kyrkbänken är det givetvis fritt att själv låta
konstverket tala, du får göra dina egna upplevelser och bilder.
Du kan också få hjälp av Runes tankar då han guidar dig
genom tid och rum. Rune berättar att konstnären Sven
Carlsson har arbetat och bearbetat material som i sig ska
kunna tala. Träets ådring, seglets spänning och den svaga
mönstringen hos glaset. Konstverket talar om döden och livet.
Harmonin som råder nere vid strandängarna störs plötsligt av
dödens närvaro, graven. Men det är inte den stängda graven,
stenen är bortvältrad och ur graven reser sig ett kors. Gud
vänder nederlag och hopplöshet i seger. Lammet som blev
slaktat visar sig vara Guds vishet. Korsets armar är vända
uppåt i en segergest. ”Så skall jag lova dig så länge jag lever;
i ditt namn skall jag upplyfta mina händer”.
Korset blir en bro, en övergång från död till liv.
Skeppet – den kristna församlingen – vilar i Kristi armar men
är samtidigt i världen. Det halvformade glaset som är av
samma material som kyrkorummets fönster berättar för
kyrkobesökaren att budskapet om Jesu seger över döden ska
söka sig ut i den vardagsmiljö där vi alla lever.
Glaset beskriver också evigheten. Över alltsammans breder
evigheten ut sig där glaset symboliserar det osynliga, det
oändliga, det bestående.
Pastor Margaretha
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Vår kyrka

Baptistkyrkan
Temat för det här numret av
Gemenskap är Baptistkyrkans
exteriör och interiör efter en idé
från en av läsarna. När man går
in i kyrkorummet finns i
centrum påskens budskap
symboliserat genom nattvardsbordet och uppståndelsekorset.
Ljusbäraren, dopgraven, predikstolen, orgeln, korset från El
Salvador och bårtäcket symboliserar de centrala delarna i den
kristna tron – bönen, dopet,
ordet, lovsången, evangelisationen och evigheten. Läs vidare
och begrunda!
Gunilla Arlinger

Längtan efter klassiska inslag i
arkitekturen hade växt fram när
nationalromantiken spelat ut sin
roll. Man sökte efter ett mera
sakligt och stramare formspråk i
enlighet med det sena 1700-talets
och tidigare 1800-talets arkitektur. Enklare former, symmetri,
enhetlighet är utmärkande för
byggnader från 1920-talet. Fasaderna är slätputsade, exteriörerna
är symmetriskt uppbyggda med
inslag av klassiska formelement.
Det är i det här perspektivet vi ska
betrakta Baptistkyrkan.
Vad man först lägger märke till är
att kyrktornet är inbyggt i byggnadens sydöstra hörn. Från söder

Baptistkyrkans arkitektur

Hörnen i kyrktornet är
markerade med rusticerade
lisener vilka går ända upp till
taklisten. De understryker
tornets sträckning i höjden.
Lisenernas överdel avslutas
med triglyfer med tillhörande
”droppar”, sk guttae. Dessa
ornament har sitt ursprung
från den grekiska tempelarkitekturen.

Baptistkyrkan, Adelfia,
invigdes i september 1928.
Arkitekten David Jansson
från Stockholm hade fått
uppdraget att utföra ritningar
till den nya kyrkobyggnaden
1924.
Den byggnadsstil som vid den
här tiden var helt dominerande inom svensk arkitektur
brukar gå under benämningen tjugotalsklassicism.
Tidigare under 1900-talet
hade jugendstil och nationalromantik haft sina glansperioder. Jugend hade vid
sekelskiftet helt brutit med
den under 1800-talet förhärskande nyklassicismen. Något
årtionde in på 1900-talet
gjorde sig nationalromantiska
strömningar gällande inom litteratur och konst, så även inom
arkitektur. Ett fint exempel på
nationalromantisk arkitektur i
Norrköping är gamla telegrafbyggnaden efter Drottninggatan.
Tjugotalsklassicismen var huvudsakligen en nordisk företeelse.
Den brukar också kallas nordisk
klassicism. Stilen har också fått
ett internationellt namn i det
tjusiga ”Swedish Grace”.

Det nästföljande våningsplanet
domineras av de stora rundbågade
kyrkfönstren. Vart och ett av dem
kröns av en kraftig volut vilken
har sin motsvarighet i portvalvens
markering i rundbågarnas
överdel. De rektangulära fönstren
i nästa våningsplan har också de
ett sparsmakat ornament i överliggaren. Dessa markeringar är
också motsvarighet till voluterna i
rundbågarna. Utsmyckningar av
det här slaget är en rest eller ett
minne från den så betydelsefulla
slutstenen i de ursprungliga valvbyggena i den romerska arkitekturen (i broar, akvedukter etc.). I
höjd med kyrkfönstrens underkant löper en kraftig gesims runt
hela kyrkan.

Hörnen på kyrkan är också
markerade med rusticerade
lisener. Fasadens fönsteraxlar särskiljs av slätputsade
lisener i samma brunbeiga
avfärgning som fasaden för
övrigt. Kyrkan har valmat
brunt plåttak. Tornet
avslutas med en kraftig
lanternin.
och öster leder två identiska portvalv in i kyrkan. Bottenplanet
upptas av lokaler avsedda för
kommersiell verksamhet vilket
klart framgår av exteriörens arkitektur, som helt skiljer sig från
byggnadens utseende i övrigt.
Ytbeklädnaden här utgörs av
granitsten, vilken säkerligen
kommer från Vilbergen eller Kättsäter.

Sammantaget är Baptistkyrkan
ett fint exempel på tjugotalsklassicism med alla dess för stilen så
karakteristiska klassiska formelement och i övrigt typiska arkitektur.
Om kyrkbygget hade ägt rum fem
år senare hade kyrkan förmodligen haft en funktionalistisk
karaktär! Funktionalismen slog
igenom i Sverige i och med Stockholmsutställningen 1930.
Karl Magnus Peurell
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Bårtäcket

Krucifix från El Salvador

Seden att använda bårtäcke
härrör från medeltiden, då det inte
var så vanligt att använda kistor.
Men traditioner ändrades, och
finare kistor gjorde att bårtäcken
inte behövdes. Under senare år
har nya bårtäcken börjat tillverkas och finns numera i många
församlingar. Man kan då välja en
enklare kista och utesluta
blommor, och det blir något
vackert och rofyllt att fokusera på.

I januari 1994 kom jag hem från
min första resa till det lilla landet
El Salvador (betyder ”Frälsaren”),
mitt i Centralamerika. El
Salvador var ett mycket sargat
land efter det blodiga inbördeskrig
som pågått fram till 1992, då fred
slöts. De stora förlusterna i såväl
människoliv som raserad
infrastruktur och förbittrade relationer var fortfarande högst påtagliga och
det fanns oändligt att
göra med
återuppbyggnad av
både
samhälle och
förtroenden.

För några år sedan när Lisbet
Johansson hade varit på flera
begravningar av närstående,
kände hon starkt att församlingen
borde ha ett eget bårtäcke. Hon
frågade sin systerdotter Monica
Åberg om hon skulle kunna tillverka ett. Monica är duktig på
vävning men tackade nej till
uppdraget, men Lisbet var envis
och Monica övertalades.
Lisbet hade flera idéer om hur
bårtäcket skulle se ut, inspirerat
av naturens färger, med marken
och himmelen, och havet däremellan. Tittar man ordentligt kan
man ana en soluppgång. Då
bårtäcket skulle passa in i gudstjänstlokalen var Monica noga
med färgerna. För att få fram en
blå nyans som matchade
bänkarna var Monica tvungen att
färga garn själv.
Materialet är en blandning av ull,
silke (från Lisbets garnförråd) och
lin, som tillsammans med guldoch silvertråd gör tyget mer
levande.
Bårtäcket tog ungefär ett år att
tillverka och blev klart år 2001 då
Lisbet skänkte det till församlingen. Det hänger längst bak i
gudstjänstlokalen.
Siân Petersson
Efter samtal med Monica Åberg
och Lisbet Johansson

Under hela
krigstiden
spelade kyrkorna en avgörande roll för många
människor. Många kyrkliga företrädare tog aktiv
ställning för rättvisa och
fred och kyrkobyggnader
och församlingar utgjorde
rent fysiskt skydd för
utsatta människor. I den
kristna gemenskapen
delade man oro och sorg,
men också hopp och arbetade för försoning.
Jag var djupt berörd av
mötet med människorna i
El Salvador och jag kom sedan att
göra ytterligare en resa dit, då som
ledare för ett ungdomsutbyte och
de salvadoranska gästerna kom
också till Norrköpings baptistförsamling. Resan gav perspektiv på
livet och den förhållandevis trygga
tillvaron i ett land i fred där i stort
sett alla vuxna kan läsa och
skriva. Särskilt betydelsefull blev
resan för min tro. Det salvadoranska folkets realistiska syn på
kyrkan och Kristus som en företrädare för utsatta människor

gjorde verkligen skillnad i
människors liv. När hunger och
rädsla för militära angrepp är
vardag, blir tron på Kristus som
upprättar de svaga det hopp som
bär genom sorg och vedermödor.
Från byn La Palma kommer det
karakteristiska salvadoranska
trähantverket med naivistiska
vardagsbilder i glada
färger. Dessa pryder bruksföremål och textilier, men
också smycken, konstverk
och föremål med religiös
betydelse. På
korset jag bar
hem i min
ryggsäck (!)
till denna
kyrka, syns
den korsfäste
Kristus,
omgärdad av ett salvadoranskt landskap med
kullar, djur och människor.
Korset påminner om att
Kristus finns mitt i
vardagen och att han led
precis som vi, men korset
inger också hopp. När
Kristus gick i döden, besegrade han ju också
densamma. Salvadoranska
folkmässan med musik och
text ger uttryck för samma
tolkning av den kristna
tron.
Bibelordet på korsets baksida är
Matteus 28:18–20, missionsbefallningen, som avslutas med orden:
Jag är med er alla dagar till tidens
slut.
Krucifixet från El Salvador är en
påminnelse om att Kristus är med
mitt i vår vardag och att vi en dag
ska få leva helt återupprättade
med honom!
Lena Wesström (då Johansson)
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Ljusträdet
I Ordet var liv, och livet var
människornas ljus. Joh. 1:4
Ljusträd som en funktionell
prydnad i kyrkorummet kan i
Sverige – i modern tid – härledas
till 1960–1970-tal. Att ljusstakar i
olika utformningar har spelat en
viktig roll inom och utanför gudstjänsten finns rika belägg för
redan i Gamla Testamentet och
sedan genom hela kyrkans
historia. Antalet ljus, dess utförande och dess placering, dess
tändande och hela dess användning har varit starkt symbolbärande. I modern tid har seden att
som kyrkobesökare få tända ett
eget ljus i kyrkan vuxit sig stark.
Inom eller utanför gudstjänstens
ram har besökaren fått lägga in
sin egen innebörd i ljuständningen.
Det var 1995 som Svea Johansson
skänkte det vackra ljusträdet till
församlingen. Det är komponerat
och smitt i järn av konstsmed
Örjan Holm, Lundsberg.
När jag frågar Örjan om hans
tankar bakom utformning svarar
han att ”alla har sin egen tolkning
av symboliken och hur det ska
användas”.
Man kan tänka att Kristus är
stammen och vi är grenarna. För
mig visar löven att trädet är
levande, och det är lovsångens
fågel som sitter mitt i.
Siân Petersson

Erfaren ordförande men ny i
kyrkan
Vid årsmötet
7/2 avgick
jag som
ordförande
och istället
valdes
Gunnar
Asserhed
som ny ordförande vid
sidan av
Monika som fortsätter ett år till.
Jag fick i uppgift att intervjua min
efterträdare för att få hans syn på
ordförandeskapet och församlingen.
Gunnar är för många känd som
landstingsråd vilket han varit i
flera år. Från ifjol är han pensionär men är på deltid kvar som
ordförande för landstingsfullmäktige i Östergötland.
Han känner att han och Monika
kommer att komplettera varandra
på ett bra sätt och det var även en
av anledningarna till att han
tackade ja.
Gunnar känner väldigt starkt för
vår församling och kyrka och
tänker värna om den som ordförande. Han vet att det finns
väldigt många duktiga och arbetsvilliga människor i församlingen.
Som ordförande vill han bidra till
att det goda klimat och vänliga
atmosfär, som finns i församlingen, bibehålls och om möjligt
förstärks. Han vill försöka skapa
en lust för alla att delta i församlingens liv.
Han tycker att vår församling har
goda möjligheter att bjuda in
människor till Baptistkyrkan.
Främst tänker han då på läget i
centrum och den verksamhet som
finns genom Café Vetekornet. Det
gäller bara att fundera på hur
verksamheten ska utformas för
att bäst åstadkomma detta.
Önskan är att kyrkan ska kännas
som ett hem där det ska finnas
generositet och öppenhet. Här är
viktigt att påpeka att Gunnar inte

tycker att detta saknas men att
det finns utrymme för utveckling.
Han är heller inte ute efter radikala förändringar utan tror att
den redan inslagna vägen kan
öppna för fler att söka sig till vår
kyrka.
Gunnar upplever att det finns en
stor andlig vilsenhet i samhället
som skapar mycket oro. Där ser
han samtidigt att vi har en
möjlighet och en uppgift att möta
denna vilsenhet och oro. För att
klara detta tror han att flera kan
göra en insats genom att vara
beredda på att möta och vägleda
människor. Det ska dessutom inte
behöva vara betungande, det
handlar om att vara en medmänniska vilket är grundläggande i
den kristna tron. Uppdraget är att
möta människor med vår kristna
tro, så enkelt och okomplicerat
som möjligt.
När det gäller samtalen om
Gemensam Framtid med Metodistkyrkan och Missionskyrkan
tycker Gunnar att det skulle
behöva diskuteras mer. Han föreslår under vårt samtal att församlingsgrupperna skulle kunna ha
varsin särskild träff under våren
där detta diskuteras, framförallt
när det gäller det nationella
perspektivet. Om man i grupperna
kommer på något viktigt får man
gärna skriva ner några rader om
det och lämna det till styrelsen.
Det är viktigt att alla känner sig
delaktiga.
Mot slutet kommer vi även in på
den viktiga biten om ekonomin. Vi
står ju i den knepiga situationen
att vi vill anställa en ungdomspastor men egentligen inte har
råd. Gunnar tyckte att den appell
Monika och Siân gjorde för
stående överföringar var viktig
och övertygande. Själv vill han
dessutom lyfta fram kyrkoavgiften
och tycker att det vore önskvärt
om fler kunde ansluta sig till den.
Den har ju även en teologisk betydelse, säger Gunnar.
Leif Hallingfors
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MARS

Kreativ fredag
Torgkaffe
Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Gospelkören Soon
Kyrkkaffe
Sjung min själ
Sånggudstjänst med Soon

Eftertanke i Café Vetekornet
En samtalskväll om livet
10–13 Torgkaffe
11.00 Tillsammansgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Ungdomar
Kyrkkaffe

19.00

10–13 Torgkaffe
18.00 Local Heroes i Vetekornet
11.00 Gudstjänst
Predikan: Åke H Nilsson
Sång: Kören
Kyrkkaffe

Nattvardsgudstjänst i
Immanuelskyrkan – Gemensam
framtid?
10–13 Torgkaffe
11.00 Gudstjänst Endast av nåd
drama med sång
Margaretha Rudén/Tina Rudén
ungdomar
Kyrkkaffe
18.00 Församlingsmöte
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11.00
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APRIL
4 lör
5 sön

Långfredagsgudstjänst med
nattvard
Predikan: Margaretha Rudén
Orgelmusik: Gunnar Holm
Påskdagsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kören med solister
Kyrkkaffe

Valborgsmässofirande på Väsby
Medtag paj och fikabröd

Gospelkonsert med Soon
Magnus och Anki Spångberg
Sånggudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Gospelkören Soon, Magnus
och Anki Spångberg
Kyrkkaffe

Alla kulturprogram i samarbete med

19.00

11.00

18.00

10–13 Torgkaffe
11.00 Gudstjänst
Predikan: Gunnar Asserhed
Musik: Förenade Brass
Kyrkkaffe

11.00

11.00

10–13 Torgkaffe
11.00 Cafégudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kvintett – Elisabeth, Annika,
Britt, Gunnar och Johan.
Medv: Gideoniterna
Kyrkkaffe

Program
8 mars – 7 juni 2009
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11.00

Cafégudstjänst
Predikan: Ulf Mannebäck/Biker
Church
Sång: Lovsångsgrupp
Kyrkkaffe

Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Burundigruppen

11.00

Gudstjänst
Predikan: Per Rikardson
Musik: Siân Petersson
Kyrkkaffe

18.00

Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Karin Nordenö
Kyrkkaffe
Vårkonsert
Baptistkyrkans kör och musiker

19.00

11.00

Konsert med den kristne musikern
och sångaren Roland Utbult från
Uddevalla
Medarr: Erikshjälpen
Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kvartetten AppelvangSkogwik
Kyrkkaffe
11.00

Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kör från Olivehällkyrkan i
Strängnäs

Alla kulturprogram i samarbete med

Asptorpsläger

Hans Karlsson

Den 1–3 maj är det läger på Asptorp
tillsammans med scoutkåren från
Farsta och eventuellt ytterligare
kårer. Alla är hjärtligt välkomna att
delta en eller flera dagar. Mer info på
kyrktorget när det närmar sig.

Körbesök

Vid gudstjänsten söndagen en 7 juni
får vi besök av kören i Olivehällkyrkan i Strängnäs.

Det är en samarbetsförsamling
mellan Missionskyrkan och Baptistkyrkan i Strängnäs. Kören har 35
medlemmar och brukar varje vår göra
en sångarresa.

Bengt Gårsjö

I år är det alltså vår tur att få besök.
Vi räknar med att vår kör sjunger tillsammans med dem i någon eller
några sånger.

Församlingens offerdagar
Påskhelgen

Insamlingar till Sv. Baptistsamfundet

8 mars Ledarutveckling och utbildning

19 april Församlingsutveckling och pionjärarbete

24 maj Konferenskollekt

Församlingsnytt
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heter som finns med ekonomin i
samfundet.
I vår församling beslutades vid
årsmötet att styrelsen ska gå
igenom de viktigaste frågorna för
att kunna ta upp dem till diskussion vid församlingsmötet 15
mars. På det viset kan våra ombud
bli bättre förberedda inför konferensen. Åk dock gärna på konferensen även om du inte är ombud.
Än så länge finns ingen detaljerad
information om konferensen men
kolla www.baptist.se/vidare så
kommer det efterhand mer information.
Leif Hallingfors

Riksstämma Equmenia
Samma helg som Baptistsamfundet har sin konferens anordnar
Equmenia sin riksstämma. Den
kommer alltså hållas 21–24 maj
och platsen är Jönköping. Temat
är Allt ska bort. Det kan kanske
låta lite brutalt men med förklaringen – Allt som skymmer Jesus
ska rensas undan – blir det tydligare vad som avses.

Vidare
Årets konferens för Svenska
Baptistsamfundet hålls 21–24
maj i Norrmalmskyrkan i Stockholm och har fått temat Vidare.
Det kommer bli en viktig konferens där frågan om gemensam
framtid med Metodistkyrkan och
Missionskyrkan givetvis kommer
uppta en viktig del av konferensen. Det kommer säkert också
bli diskussioner om budget och
ekonomi med tanke på de svårig-

Equmenia vill att alla ska komma,
även de som inte är ombud. De
hoppas att det blir en riktig bra
stämma och så här står det i informationen om vad som kommer
hända på stämman: ”Din
smågrupp kommer träffas
dagligen för att samtala och be tillsammans och för att öka chansen
att träffa nya polare. Varje dag
inleds med en enkel morgonmässa
och avslutas med completorium.
Vi kommer fira maffiga kvällsgudstjänster, delta i bra seminarier, sova på luftmadrasser och
allt annat som hör till en lyckad
konferens.”
Åk dit för att träffa nya vänner och
delta i möten och seminarier.
Väljer du dessutom att bli ombud
får du även delta i beslutsprocessen. Gå in på www.equmenia/
riksstamma för mer information.
Leif Hallingfors
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Projektarbetet
I förra numret av Gemenskap
presenterade jag mitt projektarbete i skolan, vilket resulterat i
en dramagrupp här i kyrkan. Jag
utlovade också mer information –
och jag tänker inte vara den som
sviker mitt löfte – så här kommer
det!

Ungdomssidan
under våra tidigare år på gymnasiet. Vi använder oss av en loggbok
under tiden där vi noterar vad vi
gjort, som också läses av handledaren med jämna mellanrum.
Jag är intresserad av att leda
teatergrupper och här, genom
kyrkans verksamhet, har jag ju
också fått upp ögonen för barnverksamheten, så därför har jag
här fått en bra chans att kombinera dessa intressen genom att
starta dramagruppen. I skrivande
stund har vi tre övningar kvar till
uppspel, som är söndagen den 15
mars och vi övar på för fullt. Jag
kan avslöja att barnen är mycket
engagerade och duktiga skådespelare!

Ett projektarbete är något som
alla gymnasietreor har som obligatorisk kurs och det är en kurs på
100 timmar totalt, där vi till
största delen arbetar enskilt och
på valfri plats. Vi har alltså ingen
utsatt lektionstid för detta. Det är
för att vi ska få välja helt själva
vad vi vill hitta på, dock måste det
vara knutet till det program vi
går. I mitt fall estetisk verksamhet eftersom jag går
just det estetiska
programmet med teaterinriktning. Det hela börjar
med att vi får skriva förslag
på projekt, budget, hur vi
tänkt genomföra det hela
samt en motivering till val
av projekt. Detta godkänns
förhoppningsvis av vår
utsedda handledare och
sedan får vi sätta igång med
planering och genomförande på allvar. På det här
sättet får vi ju praktiskt
Musikalövning i kyrkan. Foto: Karin Nilsson.
använda det vi lärt oss

Jag har valt att själv skriva ett
litet drama för att kunna anpassa
det efter deltagarantal och ämne.
Dramat repeterar vi såklart då vi
ses, men jag vill även att gruppen
ska få chans att öva på andra
saker, t ex kroppsspråk och vad vi
egentligen sänder ut för signaler
till omvärlden genom sättet vi rör
oss på, talar osv. Så det koncentrerar vi oss på men också mycket
improvisationsövningar då vi
träffas, vilket är något vi har
användning för i dramat sedan.
Den stora utmaningen för mig är
ju att den här gången inte själv stå
på scenen utan arbeta utanför och
regissera istället, och det är en
väldigt rolig utmaning, kan jag
passa på att tillägga! När
uppspelet är genomfört så
ska jag skriva en projektrapport där jag ska göra
en analys av mitt arbete,
vad som gick bra och
mindre bra och anledningar till detta osv. Det
känns som en bra sak att
göra! – vilket hela projektarbetet gör!
Välkommen att se ”Endast
av nåd” på gudstjänsten
den 15 mars kl. 11.00.

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
Caféföreståndare
Åsa Disefjord
Tel. Café 13 58 32
www.vetekornet.se
Övriga telefonnummer
Café, kök, kyrktorg och musikrum 13 58 32

Expeditionen är öppen tis–tors 8.30–
9,30, 10.00–11.30, 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
Mob: 070-222 22 88
Barn- och ungdomsledare
Vakant
Exp. sekreterare
Siw Johannesson
Tel. exp: 011-12 08 46

Tina Rudén
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