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Här och nu
Jag är en sådan där person som tycker om att ha många bollar
i luften. Det är sällan en fulltecknad almanacka stressar mig,
tvärtom! Fast det är klart, ibland händer det ju även mig –
som de allra flesta – att jag glömmer bort att liksom vara här
och nu – jag far iväg med tankarna av bara farten till nästa
aktivitet istället för att verkligen utnyttja den jag är på.
Under 2008 jobbade jag extra som fritidsassistent på ett äldreboende i Linköping. Jag och min hund Sally åkte på helgerna
iväg till arbetet. Där väntade de boende på oss – och när jag
säger väntade så menar jag verkligen väntade – och då i första
hand på krulltotten till hund.
I mina uppgifter ingick att aktivera de boende – vi bakade,
löste melodikrysset, gick på promenader, satt och pratade och
liknande. På avdelningen var det lugnt och tyst – inte jobbigt
tyst – utan sådär skönt och liksom hemtrevligt tyst, som det
kan vara ibland. Det fanns ingen stress eftersom ingen skulle
iväg någonstans och vi kunde sitta och prata en stund när
damerna runt bordet helt plötsligt bara slöt ögonen och vilade
sig lite grann, med tiden gjorde även jag det. Så kunde vi sitta
ett par minuter innan Sally kom och buffade på oss och ville
bli omklappad – och så var samtalet igång igen.
I sommar jobbade jag för andra året i rad inom hemtjänsten,
där arbetsuppgifterna varierar. Det blev många besök varje
dag, ibland upp emot trettio på ett pass och då gällde det också
att verkligen vara i nuet och möta just den personen som stod
framför mig och inte tänka på nästa besök. Många av de äldre
är mycket ensamma om dagarna och när jag t ex kom för att
städa eller laga mat som det utförligt stod på mitt schema att
jag skulle, kände jag att något minst lika viktigt i många fall
var att jag också tog mig tid att sätta mig ner en stund, och
prata lite grann, att hålla handen eller ge en kram – ni anar
inte vilka härliga kramar jag fick tillbaka!
Vart vill jag då komma med det här? Jo, jag tror nog att vi alla
väldigt ofta antingen tänker på något som har hänt eller som
kommer att hända, ibland oroar vi oss säkert också – och
glömmer bort att vi varken är i det förflutna eller i framtiden
utan faktiskt här just nu – och då kanske vi missar chansen

att njuta av stunden vi
just upplever. Precis
som damerna på äldreboendet – jag tror aldrig
att fika har smakat så
gott som när jag fikade
med dem, för de pratade
om alla smaker de
kände och om hur gott
det var – och det gick
liksom inte att tänka på
något annat än hur
saftig den där bullen var
just då!
Jesus säger: Gör er
därför inga bekymmer
för morgondagen. Den
får själv bära sina
bekymmer. Var dag har
nog av sin egen plåga.
(Matt. 6:34)
Den där meningen säger
mycket – och när oron
slår till, så tjänar vi nog
på att fundera en liten
stund över om det är
något vi kan göra just
här och nu, eller om vi
helt enkelt ska överlåta
oron till morgondagen –
och smaka lite på det
där varma goda kaffet,
och varför inte ta en
sådan där bulle till? Med
smak av kardemumma
och ...
Tina Rudén
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Om församlingen i Knutby
”Det ska bli skönt med den vanliga
lunken igen!” Vare sig den innebär
skola, arbete eller hösttermin i
kyrkan. Möta skolkamrater,
arbetskamrater eller församlingsmedlemmar. Det vill säga om man
har någon plats där man har en
”lunk”.
När jag arbetade på ett resurscentrum träffade jag många elever
som var påfrestande i klassen. De
hade inte förstått den sociala
koden, som den då gällande förklaringen löd. Med resurscentrums
hjälp, hårt arbete från elevens
sida och bra fadderklasser fanns
så efter lång tid en möjligheten att
gå tillbaka till sin gamla klass och
bli en ”vanlig” elev. Ibland gick det
bra, ibland inte, utan eleven fick
byta till fadderklassen permanent. Där fungerade det, men
varför?
En klass måste ha en struktur, ett
”vi”. Saknas detta ”vi” genom att
läraren underlåter att ge klassen
en riktning, en känsla av gemenskap, uppstår ett vakuum. Att
vara en del av en grupp, ett ”vi”, är
nödvändigt för barn. Alltså skapar
eleverna denna struktur, ordning,
och de gör det på enklaste sätt: En
rangordning. Från den flitigaste
till den lataste, från den starkaste
till den svagaste, den mest modemedvetne till tönten. Syndabockar. Risken är stor att klassen
blir som en vargflock, med ledarvarg och åtföljande hejdukar.
Så trots att vår elev blivit en
annan, var gamla klassen
densamma. Eleven var hänvisad
till sin gamla nisch, om man säger
så.
Jag tror att det finns mekanismer
som fungerar på samma sätt i en
församling som i en klass. I en
församling är det pastorn tillsammans med ett råd av något slag
som möjliggör evangelisation och

Att (få) höra till
gemenskap. I klassen är det
läraren och lärarlaget som
möjliggör lärande och gemenskap.
Fel ledning, dålig verksamhet.
God och klok ledning däremot, ger
en god verksamhet.
Göran Bergstrand, präst, terapeut, själasörjare och författare,
har skrivit en bok om vardagslunk, mobbning, tillhörighet och
vargflockar: ”Inte bara Knutby”.
Det är en uppfordrande titel och
den träffar oss var och en; inte kan
väl något sådant hända på andra
platser? Och i en kristen församling!
Men Göran Bergstrand säger
redan på bokens omslag: Det är
inte bara i Knutby det kunde
hända, det kan hända var som
helst. I bokens undertitel ger han
också en antydan om hur;
”Drömmen om det fullkomliga”.
Men var det ingen som reagerade i
Knutbyförsamlingen? Ja, hur
enkelt var det att ändra atmosfären i klassen du gick i, om du
hade oturen att tillhöra en jobbig
klass? Göran Bergstrand skriver
om församlingsmedlemmar som
”började känna sig så främmande
för det nya [Åsa Waldaus vision]
att de flyttade till andra orter”.
Hur de protesterade, skriver han
inte, men man kan nog anta att
deras reaktion inte var att genast
sälja husen, riva barnen ur skolan
och flytta.
Vargflocksledarna i skolklasser
brukar inte vara vidsynta och
tillåta kamraterna att ha egna
åsikter och ändå vara accepterade
i gruppen. I stället finns det
uteslutningsmekanismer såsom
'är du inte med så är du emot' och
klasskamraterna brukar förstärka
tendensen. Göran Bergstrand
beskriver Åsa Waldau som en
karismatisk ledare som åberopar
profetisk auktoritet i sin förkunnelse. Vem argumenterar emot
den sortens ledare med framgång?

Vem pläderar för gråtoner när det
är svart eller vitt som gäller? I
Knutby kunde ju Pastorns ord
göra svart till vitt till och med!
Göran Bergstrand jämför Johan
Hellgum i Selma Lagerlöfs ”Jerusalem 1” med Åsa Waldau i
Knutby: Johan Hellgum är en
tafflig talare som med stort trosnit
predikar drömmen om det fullkomliga i det jordiska Jerusalem.
Åsa Waldau är en lysande talare
som förkunnar drömmen om det
fullkomliga himmelska Jerusalem.
När jag var i fjortonårsåldern tog
mina föräldrar med mig till
Ingmarsspelen i Nås, det vill säga
”Jerusalem 1” iscensatt på plats
av Rune Lindström. Jag var för
ung, så klart, för att förstå problematiken i att lyda Hellgum och
lockelsen att börja ett nytt liv i
Jerusalem, utan tyckte mest att
spelet var långt. Men jag minns
känslan av tillfredsställelse, när
Hök Matts Eriksson väljer att
stanna kvar i Nås av kärlek till
jorden och förfäderna.
Två saker kan få oss att lämna ett
destruktivt sammanhang; förälskelse och omvändelse. Men i fallet
Knutby var såväl det ena som det
andra inlemmade i sammanhanget. Jag tror att behovet att
höra till var så starkt, att man
först när det var för sent märkte
att allt var på väg att ta en ände
med förskräckelse.
Göran Strömberg

Arbetsgemenskap
Jag tar mig in på Café Vetekornet
före öppningstid under deras sista
sommaröppetvecka. Jag kanske
förväntade mig en lugn förberedelse för dagen men möts i stället
av febril aktivitet. ”Det kommer en
busslast med 50 personer kl 11”,
säger föreståndaren Åsa som tillverkar smörgåsar, svarar i telefonen, kollar i almanackan och
antecknar samtidigt som jag
försöker prata med henne.
Åsa har nu jobbat sju år på Vetekornet och denna sommar har de
testat med att hålla öppet hela
sommaren, fast med kortare
dagar. Det har känts bra att inte
behöva stänga flera veckor, säger
Åsa, särskilt för stamgästerna
som annars måste hitta någon
annanstans att gå. På soliga dagar
kan man sitta på en liten ”kyrkterrass” då kyrkportarna öppnas och
små bord och stolar har placerats
precis innanför. Eller varför inte
sitta på en kudde i själva kyrktrappan?
I köket hittar jag också Ylva som
blev avtalspensionär från Telia
när hon fyllde 60. Snart upptäckte
hon att det var tråkigt att vara
ensam hemma. Hon hade varit en
flitig lunchgäst på Vetekornet, och
åkte gärna dit för en pratstund
med vänner, så hon fick idén att
fråga om det behövdes lite extra
frivillig hjälp. Ylva stortrivs i

Idag ska Ylva fixa 50 extra frallor utöver det vanliga smörgås-sortimentet.
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caféet, och är ”klippan”
som Åsa ringer till när
extra hjälp behövs. I
Vetekornets arbetslag
hittar Ylva den sociala
gemenskapen som hon
saknade. Det är Ylva
som gör alla Vetekornets pajer!
Har Vetekornet hittat
en egen nisch i stan?
Det uppskattas av dem
som har rullstol eller
barnvagn då det är lätt
att få plats. Det är
Åsa möter kunderna med ett leende.
mycket bokningar av
föreningar. Grupper av pensioDet känns jättebra att vår församnärer eller från gruppboende återling får ha detta lugna och trivkommer regelbundet, och så
samma café i våra lokaler.
stickcaféet två gånger i veckan
förstås. Åsa tycker att begravSiân Petersson
ningskaffe fungerar bra, där man
kan vara lite avskild i församlingsvåningen, och efterfrågan ökar. I
Vad gör du nu?
dagarna har de också fått en
förfrågan av klädbutiken Jisands
om att få ha en modevisning i
caféet så det blir av under
september.
Höga hygienkrav
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
har inspekterat lokalerna och det
är nu godkänt att få göra egna
pajer, smörgåstårtor, våfflor och
pulversoppa. Caféet fick beröm
men också nya förhållningsorder.
Som ni ser har det sytts nya
fräscha arbetskläder inklusive
sjaletter för att täcka håret; kläder
och skor får bara användas på
arbetet. Det är bara inneskor som
gäller i köket, och när caféet är
öppet måste vi andra hålla oss ute
från köket. Det kan vara ett
problem att församlingen
använder samma lokaler, vilket
gör att köket inte riktigt är sig likt
på måndagar, men det viktigaste
tycker Åsa är att vi tänka på
hygienen och håller köket tomt
och rent, samt serveringsluckan
som används som paj- och
smörgåsrum.

Idag är sista dagen på mitt första
icke-sommarlov. Jag flyttar
imorgon, fredag 21 augusti, till
Stockholm för att läsa filmlinjen
på en folkhögskola i Sundbyberg.
Jag ska gå med ca 15 andra
elever på den lilla skolan som
ligger bara några hus bort från
Rissnekyrkan. Eftersom skolan
inte har något internat ska jag
flytta in med min bror Jakob i
kusinerna Jönssons villa som
står tom i Spånga.
Under min ettåriga utbildning
får jag lära mig grunderna i filmproduktion och -teknik. Blir året
lika spännande som jag förväntar
mig vill jag fortsätta mina
studier inom ämnet. Annars vill
jag jobba och resa tills jag har
sett hela världen!
Lovisa Hägle

4

På gång

Hur kan man njuta musikaliskt och göra en insats på samma gång?
I Sydafrika har nästan en generation utplånats av aids. De
ungdomar som idag växer upp
saknar framtidstro men projektet
”Star For Life” försöker ändra på
den situationen.
Göran Rudbo och Ken
Wennerholm i Triple &
Touch arbetar i ”Star
For Life” som startades
2005 i Sydafrika.
Projektets vision är att
inspirera ”highschool
students” att tro på sina
framtidsdrömmar och
att hjälpa dem leva ett
aids-fritt liv. Star For
Life är nu etablerat i 60
skolor i Sydafrika,
Namibia och Sri Lanka
och berör cirka 60 000
elever.

använda musiken som ett verktyg
för att nå ut till dessa ungdomar.
Som ett resultat av detta har
Triple & Touch turnerat i bl.a.
Sverige med kören ”Star Choir”
som består av elever från Star For
Life-skolor.

Nu kommer de till Norrköping för
att ge en konsert där sångare från
bland annat Soon Gospel också
kommer att medverka. Vi är lokal
värd för arrangemanget i samarbete med Bilda.
Biljettpriset är 200 kr
som oavkortat går till
att bekosta skolgång
för sydafrikanska
ungdomar i projektet.
Varje såld biljett
betalar ett års undervisning för en elev.
Kom och njut torsdagen den 15 oktober
kl. 19.00 i Hörsalen!
Biljetter kommer att
finnas på Ticnet och i
Café Vetekornet.
Lena Hägle

Ken & Göran arbetar
med att på olika sätt

Gemensamma samlingar och gudstjänster för Baptistkyrkan, Immanuelskyrkan och
Metodistkyrkan
Måndagsforum
Måndag 28 sept kl 19.00 samlas vi
till Måndagsforum i Metodistkyrkan. Det är en kväll då vi får en
chans att samtala om våra
visioner inför framtiden.
Måndagsöppet
Måndag 12 okt kl 19.00. Göran
Greider i Baptistkyrkan
Göran Greider
är författare
och journalist. Han är
chefredaktör
för DalaDemokraten
sedan 1999. Han delar arbetarrörelsens värderingar. Hans ideologiska grundhållning sätter sin
prägel både på hans poesi och på
hans samhällskritik. Temat för
den här kvällen är: TRO –
POLITIK – EXISTENS!

Måndag 9 nov kl 19.00. Ylva
Eggehorn i Immanuelskyrkan
Ylva Eggehorn
är författare.
Hennes dikter
uttrycker en
kristen tro och
utgår ofta från
bibelord. Hon
har skrivit
psalmer till Svenska Psalmboken,
essä- och betraktelseböcker samt
ett antal romaner.
Bibelstudium
Sex bibelstudier kommer att
hållas i Immanuelskyrkan
varannan tisdag med start den 15
sept kl 14.00. Temat är Galaterbrevet. Bibelstudierna leds av
Christer Johansson, Anne-Lill
Rosenberg-Eriksson och Margaretha Rudén.

Nattvardsgudstjänster
Många har uppskattat våra
gemensamma gudstjänster under
sommaren. Vi vill därför fortsätta
att fördjupa vårt gemensamma
gudstjänstliv. Vi gör det genom att
fira nattvard tillsammans följande
torsdagarna kl 19.00: den 17 sept i
Immanuelskyrkan, den 22 okt i
Metodistkyrkan och den 19 nov i
Baptistkyrkan.
Gemensam gudstjänst
Söndagen den 8 nov kl 11.00 firar
vi gemensam gudstjänst i Immanuelskyrkan. Missionsföreståndare Karin Wiborn predikar och
Gospelkören Soon sjunger.
Gunilla Arlinger
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Bibelstudium med Christer
Johansson i Immanuelskyrkan

Torgkaffe
Kulturnattskonsert
Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Musik: Förenade Brass
Löfteslandet
Kyrkkaffe

Bibelstudium med Christer
Johansson i Immanuelskyrkan
Nattvardsgudstjänst i Immanuelskyrkan
Torgkaffe
Cafégudstjänst – Ny i stan
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Anna Rudén och David
Hellman
Löfteslandet
Kyrkkaffe
Församlingsmöte

Torgkaffe
Tillsammansgudstjänst
Predikan: Samuel Östersjö
Sång: Barn och ungdomar
Kyrkkaffe
BappeN:s årsmöte

Torgkaffe
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Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Cattrin Wigge
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MåndagsÖppet i Baptistkyrkan
TRO–POLITIK–EXISTENS! med
Göran Greider
Bibelstudium med A-L ErikssonRosenberg i Immanuelskyrkan
Star for Life-konsert med Triple
and Touch, Star Choir från
Sydafrika, Soon m.fl i Hörsalen
Togethergudstjänst
Torgkaffe
Ekumenisk gudstjänst i S:t
Olaikyrka

Torgkaffe
Gudstjänst
Predikan: Laisa Engblom
Sång: Kören
Löfteslandet
Kyrkkaffe

Torgkaffe
Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Lovsångsteam
Löfteslandet
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Bibelstudium med A-L ErikssonRosenberg i Immanuelskyrkan
Ljusgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kören
Kyrkkaffe
Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Musik: Berno Rudén och Gunnar
Holm
Baptistsamfundets medarbetardagar i Norrköping
Torgkaffe
Gudstjänst i Immanuelskyrkan
Predikan: Karin Wiborn
Sång: Soon
Kyrkkaffe med samtal
Sjung min själ med Soon
MåndagsÖppet i Immanuelskyrkan
Ylva Eggehorn
Bibelstudium med Margaretha
Rudén i Immanuelskyrkan
Torgkaffe
Gudstjänst
Predikan: Monica Arvidson
Sång:
Löfteslandet
Kyrkkaffe
Nattvardsgudstjänst i Baptistkyrkan
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11.00 Tillsammansgudstjänst
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Bibelstudium med Margaretha
Rudén i Immanuelskyrkan
Torgkaffe
Adventsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kören
Kyrkkaffe

Alla kulturprogram i samarbete med

Församlingens offerdagar

31 okt –1 nov Allhelgonahelgen
29 nov Första Advent

Insamlingar till Sv. Baptistsamfundet

6 sept Mänskliga rättigheter, sociala missionen
15 nov Equmenia

Församlingsnytt
HÖGTIDSDAGAR

Medarbetardagar i Norrköping
3–5 november

NYA MEDLEMMAR

Ekonomirapport
Sommaren har som vanligt inneburit lite lägre intäkter men
ganska oförändrade utgifter.
Under perioden till och med juli
månad ligger insamlingarna
(kollekter, postgiroöverföringar,
stående överföringar och gåvor)
ungefär som vi budgeterat, vilket
är glädjande. Samtidigt vill vi
påminna om det åtagande vi nu
har med vår nyanställde
ungdomsledare, där vi alla
behöver hjälpas åt för att klara
den fortsatta ekonomin.
Café Vetekornet har ju varit öppet
hela sommaren med lite kortare
öppettider. Trots att försäljningen
är högre än förra året ligger
ekonomin för närvarande på ett
större underskott än förra året vid
samma tid, vilket är oroande. Den
största orsaken är ökade personalkostnader. Vi hoppas på en god
höstsäsong för vårt viktiga Café.
Stig Arlinger

MÅNDAGSTRÄFFEN
7
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kl. 14.00
”
”
”
”
”
”

ADRESSKALENDERN

Nattlogi och frivilligarbetare sökes
Den 3–5 nov håller Svenska
Baptistsamfundets Medarbetarförbund konferens i Norrköping.
Konferensen kommer att hållas på
kyrkplanet dagtid, kyrksalen och
caféet kvällstid. Vi startar tisdag
förmiddag och slutar torsdag
lunch.
Frivilligarbetare sökes som kan
hjälpa till att köra upp fika på
förmiddagar och eftermiddagar.
Tisdagkväll har vi en liten festkväll i caféet och då behövs diskhjälp.
Vi kommer att erbjuda boende i
privathem för 125 kr. per natt
inklusiv frukost. (Lakan och
handduk medtages.) Den summan
tillfaller församlingen.
Kontakta pastor Margaretha om
du har möjlighet och vill hjälpa
till. 070-222 22 88, 011-12 06 30,
pastor_maggie@live.se

FVU för vår ungdom
8 sep

15
22
29
6
13
20
27
3
10
17
21

sep
sep
sep
okt
okt
okt
okt
nov
nov
nov
nov

kl. 18.00
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
kl. 9.30–13 Julstuga

TACK
alla ni som kom och gladde mig på
min femtioårsdag!
Johan på Väsby
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Ungdomssidan

Välkomna till en ny termin!
Vi har välkomnat Samuel Östersjö
och han kommer finnas med i
Löfteslandet (se programbilagan)
och tonår under hösten. Han
kommer också finnas tillgänglig
för samtal i caféet på onsdagseftermiddagar.
Söndagen den 13 september
hoppas jag ni alla har möjlighet
att komma till kyrkan. Först är
det tillsammans-gudstjänst och
därefter BappeNs årsmöte. Det är
ett bra tillfälle att uttrycka
önskemål kring vår barn- och
ungdomsverksamhet.
Tonår kommer planera höstterminen fredagen den 11 september
kl 18.30 i källaren.

Indianläger på Väsby
sommarhem
Ännu en gång Väsbyläger, självklart med bullar o saft, lek och
aktiviteter. Årets tema var indianer och under veckan försökte vi
klara prov, få poäng, fjädrar och
bli fullfjädrade indianer.
Vi skulle rida och lita på hästens
syn och det blev lite svårt eftersom
hästarna var pinnar, men med
hjälp av kodord som lagkamraterna sa gick det till slut. Vi sköt
även pil och blåsrör.

dagen, kanot är inte kul i blåsigt
väder. Det fick vi lära oss under
kanotutflykten. Till sjöss är det en
rolig berg- o dalbana, men det är
inte lätt att ta sig iland när man
måste gå i kanoter som är fulla
med vatten. Medan ledarna
räddade den blöta packningen tog
barnen skydd från blåsten och såg
tillsammans till att alla fick torra
kläder. Sen var det inget kul att
varken stanna eller ta kanoten
hem så med blöt packning fick vi
gå den långa kilometern hem. Där
fick vi korv vid brasan.

Det blev självklart även i år en
kanotutflykt. Men inte på bästa

Evelina Karlsson

Missa inte!
16 oktober 20.00
Togethergudstjänst i
Baptistkyrkan
Är du nyfiken på vad som händer
utanför Norrköping så titta gärna
in på equmenias hemsida:
www.equmenia.se
Lotta Karlsson
OBS Samuel kommer finnas i
kyrkan på onsdagar. På förmiddagen är han på expeditionen
och sedan är han i caféet 15–17.

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 011-13 58 32

Hövdingen och hans undersåtar pratar med lägerdeltagarna som
ska bli riktiga indianer. Bild: Hans Karlsson.

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
Samuel Östersjö
Tel. ungdomsexp: 011-12 23 67
samuel@ostersjo.com
Exp. sekreterare
Siw Johannesson
Tel. exp: 011-12 08 46
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