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Glädjen och sorgen
Jag samtalade med en man häromdagen, som förklarade
sin glädje över att göra efter sin ingivelse. Han fick till sig
att han skulle ge bort något, kanske en bok, eller på annat
sätt göra något. Det var inget påtvingat. Det var något som
rann upp som en källåder rinner upp från en källa som
flödar över. Nu rann det upp från den djupaste och rikaste
av alla, från Guds kärleks källa, och ur den källan flödar
också glädjen.
Glädje över att bara få ge något som en hälsning från kärlekens Gud. ”Du är älskad, du är sedd och jag har min glädje
i dig.” Glädjen är något som finns, som kommer inifrån,
som kan komma över en oförklarligt. Av musiken, det
vackra i naturen, tryggheten i hemmet, barn och barnbarn,
kärleken som jag får ta emot, och kärleken jag får ge,
vänners närhet och trofasthet. Vi får också njuta av och må
bra av andras glädje. Glädjen kommer från kärlekens
källa, och den källan porlar mer eller mindre i oss
människor. Gud har lagt ner den, genom att han finns i oss.
Gud är glädjens och kärlekens upphov, det är inte du och
jag som har uppfunnit dessa. ”Vi älskar därför att han först
har älskat oss”, som evangelisten Johannes skriver. Vi
människor behöver kärlek och vi behöver glädje. Det är
ljuset i våra liv och det är vår tröst.
Mänsklig erfarenhet säger att vi behöver tröst, för ibland
vill mörkret omsluta oss. Det svåra drabbar oss som ett slag
i ansiktet, hjärtat och magen knyter ihop sig. Man står där
och bördan känns alltför övermäktig och svår att bära.
Livet är skört och ständigt hotat. Olycka, svek, ensamhet,
lidande, sjukdom, död och övergivenhet. Det är en del av
mänskligt liv. Men vi får försöka komma ihåg att hur mörkt
det än är så är vi inte övergivna.

Sorgen och glädjen
de vandra tillsamman,
medgång och motgång
här tätt följas åt.
Skyar med solsken
och suckar med
gamman
skiftar alltjämt
på vår jordiska stråt.
Jorderiks gull
stoft är och mull.
Himlen allen
är av salighet full.
PsoS 269:1
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1 –> Forts. Glädjen och sorgen
Om nattens mörker får oss att tvivla på att Gud över
huvud taget bryr sig om, får vi dela Jesu erfarenhet när
han hängde på korset. Han ropade: ”Min Gud, min Gud
varför har du övergivit mig?” Även när vi känner oss
som mest övergivna finns Gud själv nära och delar vår
vånda och vi behöver inte var modigare än vad Jesus
var. Jesu sista ord på korset var: ”I dina händer överlämnar jag min ande”. Inte ens döden skilde dem åt.
Guds liv och Guds kärlek var, och är starkare än döden.
När inget finns kvar av tro eller hopp eller mänsklig
förmåga, finns inget kvar än Gud själv.
Det räddar oss inte från dödens verkan, men visar på
en verklighet som går utöver döden, och som vi kan
överlämna oss till när alla andra möjligheter är
uttömda. Det finns ett hopp även när vi inte själva
orkar tro det. Då vakar Gud ensam över att hoppets
låga fortfarande flämtar i mörkret. Det får vara allas
vår glädje, vår tröst och förtröstan. I det kan vi också
bära varandras bördor. Genom den glädje och kärlek vi
får kan vi glädja och älska andra, genom den tröst vi får
kan vi trösta andra. Gud bär oss i sin kärlek och därför
kan också vi bära varandra i kärlek.
Ångest skall bytas i frid som oss gläder.
Plåga skall vändas i hälsa och hopp,
armodet skrudas i rikaste kläder,
svaghet förvandlas till kraft att stå opp.
Ondskan skall stå fängslad i vrå.
Allting kan himmelen omskapa så. (PsoS 269:5)
I kärlek
Anne-Lill R. Eriksson

Bibel-föredrag i Norrköping våren 2014
Så gick det till när Gud
skapade världen
Skapade Gud ur intet, genom
ĞǀŽůƵƟŽŶĞŶ ĞůůĞƌ͙͍ ƌ ďŝďůŝƐŬ
ƐŬĂƉĞůƐĞĞƩĨƂƌŶƵŌŝŐƚĂůƚĞƌŶĂƟǀ͍
,ƵƌƚƌŽǀćƌĚŝŐćƌĞǀŽůƵƟŽŶƐůćƌĂŶ
egentligen?
Anders Gärdeborn

Panelsamtal/diskussion med
Carina Sundberg, teol doktor
och stiftsteolog från Svenska
kyrkan samt Anders Gärdeborn,
civilingenjör från föreningen
Genesis - vetenskap, ursprung,
skapelsetro.
Tid:

Söndag 2 mars kl. 18.00

Plats: S:t Maria församling
Folkets park
Carina Sundberg

Hur påverkar arkeologiska
fynd vår tro på Bibeln?
/ĚĂŐǀŝůůŵĊŶŐĂŚĂďĞǀŝƐĨƂƌĂƩǀĊŐĂ
tro. Vad kan vi lära av de många
intressanta arkeologiska fynd som
kommit i dagen från Bibelns olika
länder? Hur påverkar fynden vår
förståelse av Bibelns trovärdighet?
Georg Filippou, pastor, föreläser
med bilder.

Georg Filippou

Tid: Måndag 31 mars kl. 18.30

Evelina frågar sig
Fastan är inte något som man växer upp med i
frikyrkan, därför blir det inte naturligt att fasta. Det är
något som man verkligen måste komma på och tänka
över om man ska göra det. Därför är det inte så vanligt
att man gör något för fastan. Samtidigt så kan man ha
en känsla av att man nog borde fasta. Och att fasta kan
vara något väldigt bra, nyttigt och positivt. När man
fastar behöver man inte just avstå från mat. Det kan
vara att inte köpa saker, inte titta på tv, inte äta
sötsaker etc. Samtidigt så ska man avstå från något
man brukar göra, något som man känner att man borde
sluta med eller ta en paus från. Fastan kan bli början
på ett mer hälsosamt liv eller en tid för eftertanke och
frid. Fastan ska vara som när Jesus var i öknen under
40 dagar, fast i ens eget liv, utifrån ens egna villkor.
Man kan till exempel ta bort kvällens tv-stund, och
istället ta en stund med Gud.
Evelina Karlsson

Plats: Centrumkyrkan, S:t Persgatan 113

Tusen år av kristen tro
Vad evangeliet betytt för
Sverige. Bibliska tankegångar
har haft positiv påverkan som
människor inte känner till.
Stefan Gustavsson från Credoakademin föreläser.
Tid:
Stefan Gustavsson

Tisdag 29 april kl 18.30

Plats: Korskyrkan, S:t Persg 32 A

Fri entré till alla tre mötena
kollekt tas upp
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Vårt andra årsmöte – på väg att bli en tradition
Så har vi då haft för Centrumkyrkans församling i Norrköping det andra årsmöte och som bekant
består alla goda ting av tre. Så vid nästa årsmöte måste den nya församlingens årsmöte vara en
riktig tradition! Årets möte var på sätt och vis ett avsked från vad som varit och ett avstamp för
det nya, i och med att Gunilla Arlinger nu äntligen fick överlämna ordförandeklubban till en ny
ordförande, nämligen Billy Josefsson. Här följer ett referat från årsmötet.
Cirka 55 församlingsmedlemmar
hade mött opp till dagens förhandlingar, som öppnades av Gunilla
Arlinger. Hon ledde oss i bön efter
att vi stående sjungit PsoS 7.

När vi skulle välja årsmötets
presidium bröts traditionen
genom att i stället för ”sittande”
välja en ”stående”, enär Gunilla
valde att leda förhandlingarna
stående, trots att maken Stig
erbjöd sin fru en stol. De gamla
lärartakterna satt i!
Rikard Carlsson valdes till mötets
viceordförande och Siân de Koster
satt som vanligt som mötessekreterare.
Anders Eriksson och Ulla
Arvidson valdes till protokolljusterare och efter fastställandet
av dagordningen kunde mötet ta
sin början.

Billy Josefsson och Rikard Carlsson.
Foto: Göran Strömberg

MAF – Mission Aviation
Fellowship
Välkommen till en spännande
kväll på Café Vetekornet den 3
mars kl. 18, då vi får insyn i vad
MAF:s verksamhet.
Vi får veta mer om hur man
arbetar, deras mål för verksamheten och träffa svenska representanter.
De visar filmer från akuta insatser
i Aceh-provinsen på Sumatra där
man var mycket tidigt på plats då
tsunamin drabbade området. Vi
får lyssna till berättelser om
varför och hur man arbetar i
Bangladesh som regelbundet
drabbas av översvämningar och
cykloner. Där används amfibieplan som kan landa på vatten i
deltaområden som är väldigt
svåra att nå på annat sätt.

Hälsningar till årsmötet framfördes bl.a. från Berno och Maggie.
Denna hälsning förstärktes genom
att vi fick se dem på ett foto nyss
taget av Billy Josefsson.

Är du intresserad av stora och små
flygplan och doften av fotogen?
Kom till Stegeborg den 6 juni; då
är det en flygdag med massor av
olika typer av flygplan och andra
luftburna farkoster. Det brukar
vara en mycket trevlig familjedag
där en picknick med fikakorg och
filtar är helt rätt utrustning.

MAF:s missionsplan. Foto: MAF

Verksamhetsberättelsen och
resultat- och balansräkningen
godkändes och avgående styrelsen
beviljades ansvarsfrihet. Nya
funktionärer valdes och församlingens nya ordförande heter
numera Billy Josefsson.
Anslagen till sjukhuskyrkan
kontra studentpastor, samt
Region Öst, Hela Människan och
Ge för livet vållade mest diskussion, inte minst mot bakgrunden
av att Pingstförsamlingen hoppar
av från finansieringen av sjukhuskyrkan.
När årsmötet avslutades valdes
Gunilla Arlinger under stående
applåder till församlingens
hedersordförande.
Ett värdigt avslut för en trogen
arbetare i Guds vingård.
Henric de Koster

Förra årets intäkter räckte till
sjukvård genom läkarsafaris vid
sju resor till avlägsna byar i
Tanzania.
Nyfiken och vill läsa mera? Besök
www.maf.se.
Tomas Hägle
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Skeppsgården

”Tillsammans på Skeppsgården” 40 år!
När dåvarande pastor Rolf Lindell
i Metodistförsamlingen förslog ett
församlingsläger en hel vecka på
Skeppsgården var det nog en och
annan som tvivlade på att det
skulle bli succé. En hel vecka tillsammans. Tillsammans i köket
med matlagning och disk, tillsammans i bibelstudier, lek och sport,
lägerbål, bad, boccia, volleyboll,
fotboll, tipspromenader m.m. Hur
skulle det fungera? Det har fungerat i 38 år med Metodistförsamlingen och sedan några år med
Centrumkyrkan! Och nu är vi inne
på det fyrtionde året! Skeppsgårdslägret är öppet för alla.
Välkomna att trivas, församlingsmedlem eller inte!
Skeppsgården ligger vid en
skyddad vik i Misterhults skärgård ca 5 mil söder om Västervik.
Sedan Metodistkyrkans Östra
Smålandskrets köpte Skeppsgården 1957 har gården utvecklats till en väl fungerande
lägergård. Till lägergården hör
egen badplats och brygga med
roddbåtar. Den gamla ladan är
ombyggd till kyrka och klockstapeln kallar till gudstjänster och
bibelstudier. I lägerköket finns
kylar, frysar, stekhäll, spisar och
till glädje för många en effektiv
diskmaskin. I den nyrenoverade
huvudbyggnaden finns sex flerbäddsrum med två till åtta bäddar
i rummen. De fyra stugorna har
var och en fyra sängar och bäddsoffa, kök och kylskåp. Dessutom
finns åtta husvagnsplatser med
elstolpar. Tältplatsen rymmer tillräckligt många tält. I en separat
byggnad finns toaletter och
duschar med varmvatten.
Sammanlagt rymmer Skeppsgården 60 lägerdeltagare.
Årets jubileumsläger börjar den 5
och slutar den 12 juli. Håll utkik
efter anmälningsfolder i kyrkan
och på hemsidan
www.centrumkyrkan-norrkoping.se
Text och foto: Anders Eriksson

20 tor
22 lör
23 sön

Måndagsträffen
Att vara ungdomsledare på 2000-talet
Frida L Petersson
17.30
Alpha
10–12.30 Torgkaffe
11.00
Cafégudstjänst
Predikan: Anne-Lill R Eriksson
Sång: Lena Hägle
Kyrkkaffe

17.30
Alpha
10–12.30 Torgkaffe
11.00
Tillsammansgudstjänst
Frida L Petersson m.fl.
Kyrkkaffe

17 mån 14.00

13 tor
15 lör
16 sön

6 tor
8 lör
9 sön

Måndagsträffen
Skärgården, Capella Ecumenica
Per Magnusson och Ann-Charlotte Hertz
18.00
Mission Aviation Fellowship (MAF) i Café
Vetekornet
17.30
Alpha
10–12.30 Torgkaffe
11.00
Gudstjänst
Predikan: Ivani Ahlberg, THS-student
Sång: Kören
Kyrkkaffe

10–12.30 Torgkaffe
11.00
Nattvardsgudstjänst
Predikan: Anne-Lill R Eriksson
Musik: Förenade Brass
Löfteslandet
Kyrkkaffe
12.30
Församlingsmöte
18.00
Norrköpings Kristna Råd
Så gick det till när Gud skapade världen
S:t Maria församling, Folkets park

3 mån 14.00

MARS
1 lör
2 sön

Långfredagsgudstjänst med nattvard
Predikan: Anne-Lill R Eriksson
Påskdagsgudstjänst
Predikan: Anne-Lill R Eriksson
Sång: Lillemor Appelvang
Kyrkkaffe

11.00
11.00

18 fre
20 sön

Alla kulturprogram i samarbete med

Måndagsträffen Påskens dagar och budskap
Alpha
Palmsöndagsgudstjänst
Predikan: Anne-Lill R Eriksson
Löfteslandets avslutning
Kyrkkaffe

17.30
Alpha
10–12.30 Torgkaffe
11.00
Nattvardsgudstjänst
Predikan: Per Rikardson
Kyrkkaffe
18.00
Sjung min själ
Nisse Sandström och Soon Gospel (läs mer s. 6)

7 mån 14.00
10 tor
17.30
13 sön 11.00

APRIL
3 tor
5 lör
6 sön

Norrköpings Kristna Råd
Hur påverkar arkeologiska fynd vår tro på
Bibeln?
Georg Filippou

17.30
Alpha
10–12.30 Torgkaffe
11.00
Gudstjänst
Predikan: Björn Asserhed
Sång: Annika Backström
Löfteslandet
Kyrkkaffe

31 mån 18.30

27 tor
29 lör
30 sön

Program
2 mars – 1 juni 2014
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2 mars – 1 juni 2014

Program
6

APRIL
27 sön
11.00

18.00

29 tis
19.00

18.30

28 mån 14.00

30 ons

Cafégudstjänst
Sång o musik: Anna Rudén, Filippa och Edvard
Jarlert
Kyrkkaffe
Vårkonsert
Kören, Soon Gospel och solister

11.00

11.00

Gudstjänst
Musik: Förenade Brass
Kyrkkaffe

Nattvardsgudstjänst
Sång: Lennart Olvestrand
Kyrkkaffe

Måndagsträffen
Gate upp å gate ner
Gunnel och Lennart Enstedt
Norrköpings Kristna Råd
Tusen år av kristen tro, Stefan Gustavsson
Korskyrkan
Valborgsmässofirande på Väsby sommarhem

14.00

MAJ
4 sön

13 tis
11.00

11 sön

18 sön
11.00

Gudstjänst
Sång: Annika Backström
Kyrkkaffe
Kyrkokonferens i Stockholm

Måndagsträffen
Våravslutning i Vintervadskyrkan,
Söderköping
Gudstjänst
Kyrkkaffe

25 sön

29 tor – 31 lör

JUNI
1 sön
11.00

Nattvardsgudstjänst
Sång: Lena Rikardson
Kyrkkaffe

Församlingens offerdagar
18–20 april påskhelgen

Deltagande i nationella offerdagar
9 mars insamling till Pastors- och diakonutbildning

Med reservation för eventuella förändringar.
Titta på Centrumkyrkans hemsida:
www.centrumkyrkan-norrkoping.se

Alla kulturprogram i samarbete med

Sjung min själ till jazztoner

Den 6 april kommer Nisse Sandström
att vara vår inbjudne gäst. Han har
spelat med många av jazzens storheter och denna kväll kommer hans
saxofon att ge önskesångerna en ny
svängig prägel. Med sig har han
Martin Perk på piano och Alfred
Eriksson på bas. Även Soon Gospel
kommer att få förstärkning av jazzigare inslag.

Kom och sjung med av hela din själ!

Församlingsnytt
HÖGTIDSDAGAR
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På gång med equmenia,
Equmeniakyrkan och SKR
7–9 mars Våga Välja Väg –
Ungdomshelg i Tierp
Temat för helgen är livsresor. Vi
kommer att få höra om olika
människors livsresor med Gud.
Kanske också din resa är intressant.
Läs mer: www.borgenkyrkan.se/
smu/vaga-valja-vag/

NYA MEDLEMMAR

FVU för vår ungdom
4 mars kl. 18.00
18 mars
"
1 april
"

MÅNDAGSTRÄFFEN
3
17
31
7
28
13

mars kl. 14.00
mars
"
mars
"
april
"
april
"
maj
" Obs! tisdag

Valborg
Den 30 april kommer vi som
vanligt att fira Valborg tillsammans på Väsby sommarhem.
Efter det traditionella firandet
är alla ungdomar välkomna att
stanna kvar och övernatta på
Väsby tillsammans med Frida
och ytterligare en ledare. Mer
info kommer!

19 mars Release av årets studieoch inspirationsmaterial
Sveriges Kristna Råd (SKR)
inbjuder till release av årets
studie- och inspirationsmaterial
för Diakonins månad 2014
kl 10–12.30 i Immanuelskyrkan i
Stockholm.
Denna gång handlar materialet
om vad diakoni är. Titeln är ”Mer
än ord – En introduktion till
kyrkornas sociala arbete”. Häftet
är tänkt att kunna vara både
grund- och fortbildningsmaterial.
Du får möta författarna Sanna och
Hans-Erik Lindström som
berättar om trettiofem år i tjänst
vid diakonins sju bord. Anmälan
senast 10 mars.
Läs mer: www.skr.org/kalender/
diakoni-mer-an-ord/
29–31 maj Kyrkokonferensen
Rötter och vingar
Filadelfiakyrkan, Stockholm
Läs mer: equmeniakyrkan.se/

Forward 2014 – Ledarutbildning
Forward – akademi för ungt ledarskap riktar sig till dig som är 16 år
och äldre och ledare i equmenia,
ledamot i equmeniastyrelsen eller
längtar efter att komma in i ledarskap. Det är för dig som vill
utveckla dina gåvor och utvecklas
som människa och för dig som vill
hitta Guds plan för ditt liv.
Vi tror att du som ledare är
nyckeln till församlingens och
equmenias framtid. Vi tror att du
har fått en gåva att leda av Gud,
men som du behöver vårda och
utveckla. Därför vill vi på
equmenia Region Öst tillsammans
med Bilda möta dig och ge dig
undervisning, utmaning,
uppmuntran, utbildning, utrustning för att vara ledare där du
finns i en tid som denna.
Vi tror att du är viktig!
Datum och teman:
Lördag 5/4 09.00–16.00
Att leda sig själv
Södra Vätterbygdens Folkhögskola, Jönköping
Lördag 24/5 09.00–16.00
Kraft att leda
Södra Vätterbygdens Folkhögskola, Jönköping
fredag–söndag 19–21/9
Att leda andra
Missionsbåten Shalom
lördag 8/11 09.00 – 16.00
Vart vill Gud leda mig?
Södra Vätterbygdens Folkhögskola, Jönköping
Läs mer: www.equmenia.se/2013/
12/forward-2014/
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Hej!
Häromdagen när jag gick hemåt
vid 16-tiden så var det fortfarande
ljust ute. Vi har lämnat de
mörkaste och kortaste dagarna
bakom oss och visst fylls man av
en härlig känsla när man tänker
på det? Min absoluta favoritårstid
är nog våren, att få följa naturens
(och nordbornas) förvandling från
kalt, grått och kallt till grönt,
lummigt och vackert. Det är helt
fantastiskt!
För 10 år sedan åkte jag, min
pojkvän (numera man) och några
vänner till svenskarnas semesterparadis Gran Canaria för att
slippa hösten/vintern i Sverige, vi
skulle jobba, sola, bada och ha ”the
time of our lives”. Efter två
månader tröttnade jag och pojkvännen och bokade om våra
biljetter för att åka hem. På
busstationen i Playa del Ingles
mötte vi en hemlös man som
började prata med oss. Han berättade att han var en papperslös
immigrant som kommit till ön för
många herrans år sen, men
eftersom han inte hade några
papper på vem han var, så var han
helt enkelt ”ingen” och kunde inte
heller ta sig därifrån. Vi tyckte
självklart att han befann sig i en
hemsk situation, men det som
förvånade oss var att han trots det
var så positiv! Han var mycket

Ungdomssidan
intresserad av böcker, och hade
läst på om Sverige. När han
började rabbla de olika linjerna
och tunnelbanestationerna i
Stockholm stod vi där som två
fågelholkar. Innan vi gick på
bussen som skulle ta oss till flygplatsen tittade mannen allvarligt
på oss, sen sa han att vi var
enormt lyckligt lottade (här hann
jag tänka att han menade att vi
kunde ta oss därifrån ...) som fick
bo i ett land med så många
årstider. Att vi fick se förvandlingen varje år och på så sätt
uppskatta när solen äntligen
tittade fram. Han var så trött på
sol och värme.

Studio 113
Estetverkstad för dig 7–12 år. Vi
ses på onsdagar 17:30–18:30 för
att dansa, sjunga, spela teater och
pyssla. I vår siktar vi mot att
avsluta med en show/minimusikal. Frida L Petersson och Britt
Eriksson leder.

Genom mötet med andra
människor kan vi utvecklas och
börja se på saker med ett annat
perspektiv. Så när det kommer en
grå och trist februari eftermiddag,
så brukar jag ibland tänka tillbaka på den där mannen på
busstationen och minnas hans ord
om de olika årstiderna.

Centrums Tonår
Vår ungdomsgrupp som träffas
varannan fredag jämna veckor. Vi
brukar hitta på någon rolig aktivitet, fikar tillsammans, pratar
om tro och liv och avslutar med en
mini-andakt. I vår kommer vi
även ha ”Café-kvällar” i Café Vetekornet tillsammans med
ungdomar från Marieborgs hem
för ensamkommande flyktingbarn. Håll utkik efter affischering
& information på info-skärmarna.
Centrums tonår finns också på
Facebook.

”Nu gör jag något nytt. Det spirar
redan, märker ni det inte? Jag gör
en väg genom öknen, stigar i
ödemarken.” (Jesaja 43:19)
Jag ser fram emot att möta våren
tillsammans med er barn, unga
och vuxna i Centrumkyrkans
församling!

Centrumkyrkan i Norrköping
S:t Persgatan 113
602 33 Norrköping
Pg: 57 71 25-8
Bg: 841-4377
Bank: 6591-161 094 562
Tel: 070-393 82 88
E-post: exp@centrumkyrkan-norrkoping.se
Hemsida:www.centrumkyrkan-norrkoping.se
Caféföreståndare
Åsa Disefjord
Tel. Café 011-13 58 32
vetekornet@vetekornet.se
www.vetekornet.se
Övriga telefonnummer
Café, kök, kyrktorg och musikrum 011-13 58 32

Löfteslandet
Centrumkyrkans söndagsskola för
3 år uppåt. Vi leker, har storsamling med drama och musik och
avslutar med ”växthus” där vi
pratar om dagens undervisning
och pysslar. Kommande datum för
våren: 2/3 och 30/3. Obs! Tillsammansgudstjänst 16/3 och 13/4.

Se även arrangemang på s. 7.
Varmt välkommen till oss!

Frida L Petersson
Barn- och ungdomsledare
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: 070-222 22 88
pastor@centrumkyrkan-norrkoping.se
Barn- och ungdomsledare
Frida Lundstedt Petersson, tel: 072-228 22 88
ungdomsledare@centrumkyrkan-norrkoping.se
Expeditionssekreterare
Siw Johannesson, tel: 070-393 82 88

Redaktionskommitté:
Gunilla Arlinger, Anders Eriksson, Lotta Karlsson, Siân de Koster,
Göran Strömberg, Elisabeth Strömberg.
Manusstopp nästa nr:
Ansvarig utgivare: Claes Jönsson
17 maj 2014

