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Sång och musik har alltid haft en viktig roll i kyrkan. Därför har vi musik som tema för det här Programbladet. Vi inleder 
med några artiklar om sång och musik i Bibeln, samt en liten Flöjthistoria. Dessutom presenterar vi Barnkörsprojektet 
Anna och Herr Gud samt Vuxenkörsprojektet I evig tid. På baksidan kastar Kersti Esselwall-Smårs loss i sången. 

Tema Musik

Att sjunga är en gåva som följt 
människan i alla tider. Hur 
skulle livet vara utan sången 
och musiken? Den är djupt 
förknippad med den mänsk-
liga naturen, en gåva vi fått av 
Skaparen själv. Kan man inte 
sjunga själv så kan man njuta 
av sången och musiken, och 
Paulus uppmanar oss t.ex. att 
sjunga i våra hjärtan till Guds 
ära.
Om vi uppmärksamt läser Bi-
beln så upptäcker vi hur viktig 
sång och musik var för Bibelns 
folk. I 2 Mos.15 sjöng Mose 
och Israel lovsång därför att 
Gud räddat dem ur Faraos ty-
ranni och till slut förde dem 
torrskodda genom Sävhavet. 
Därefter ledde Moses syster 
Miriam kvinnorna i lovsång 
till takten av tamburiner och 
de sjöng: ”Sjung till Herrens 
ära, stor är hans höghet och 
makt…” Under sin vandring 
genom öknen hade de anledning att 
sjunga vid olika tillfällen. Vid en plats 
som kallas Beer där de törstiga fann en 
brunn sjöng folket: ”Flöda du brunn, 
besjung den, brunnen som furstar 
grävde, som de främsta i folket har 
öppnat med spira och härskarstav…” 
4 Mos.21. 
Temat i sångerna knöt an till aktuella 
händelser oftast där man vänder sig till 
Gud och tackar och lovar honom för 
hans hjälp och ledning. Ta t.ex. Han-
na, Samuels mor (1 Sam.2) som med 
stor hänförelse lovade Gud för böne-
svar. Hon hade blivit mor, som var 
tecknet på en fullvärdig kvinna. ”Mitt 
hjärta jublar över Herren, jag kan bära 
mitt huvud högt…”  Så kan vi följa 
många personer genom den bibliska 
berättelsen och lära oss hur naturligt 
och viktigt det var att sjunga ut sina 
djupaste känslor. Det ligger säkert en 
stor hemlighet i den speciella sången 

och musiken till Gud. Gud tronar på 
Israels lovsånger står det.
I både Uppenbarelsetältet som följt Is-
rael under deras vandring till det utlo-
vade landet samt templet i Jerusalem 
som David förberedde och Salomo 
fick tillåtelse att uppföra, kan vi ana 
att Gud var intresserad av att sången 
och musiken skulle få ljuda. David 
samlade 4000 sångare och musiker att 
stå till förfogande i templet. Av dessa 
var vissa utbildade. Han avdelade dem 
i olika grupper att tjänstgöra. Det står 
att leviterna Heman, Asaf och Etan i 
profetisk anda spelade på LYROR, 
HARPOR och SYMBALER och led-
de sina släktingar som var ”fullärda 
att sjunga till Herrens ära.” Enligt 1 
Krön. 25 var det 288 personer som 
sjöng. När templet invigdes spelade 
120 präster på trumpeter plus sångare 
och andra musikanter.

Kungarna David och Salomo 
var flitiga sång- och psalmskri-
vare. Det kan vi läsa i bibelns 
egen psalmbok, Psaltaren. En-
bart Salomo skrev 1005 sånger 
(1 Kung.4:32.)
I Psaltaren 33 uppmanas alla 
läsare att sjunga till Herrens 
ära. Det verkar ligga stor kraft 
i lovsången till Gud., en sång 
som lyfter vår blick upp till 
vår Herre och Skapare. När vi 
i sången lovar och berömmer 
Gud, fylls våra liv av en in-
nerlig tacksamhet och frid, för 
på ett förunderligt sätt känner 
vi oss omslutna av hans Andes 
atmosfär.
Om vi nu inte kan sjunga? Rös-
ten är sliten  eller skadad, Du 
kanske tycker att du är omusi-
kalisk. Det kan vara annat som 
du anser hindrar dig från att 
sjunga. Ta då Paulus uppma-
ning: ”Lär och vägled varan-
dra med psalmer, hymner och 

andlig sång i kraft av nåden, och sjung 
Guds lov i era hjärtan”.  Kol.3:16. 
Man kan alltså sjunga i sitt hjärta utan 
att bruka rösten.
Men vi har i Bibeln också en sångbok 
som heter Klagovisorna. Det visar på 
att vi också inför Gud kan få uttrycka 
vår sorg, smärta och oro i de stunder 
eller skeenden i livet som kan vara 
tunga att bära.  Ärligt får vi komma 
till Gud som vi är, både med sorgen 
och klagan eller i lovsången. Det säger 
mig följande: Sjung och tacka Gud för 
livet och dess goda. Men försök inte att 
skyla sorgen och lidandet med glädje-
sång. Öppna hjärtat och strupen också 
för klagan inför  Skaparen och få ut 
det mörka och tunga, då kan det finnas 
möjlighet för lovsången att ogrumlad 
få flöda, ty mitt i allt som möter oss 
är Gud en god Fader som verkligen är 
intresserad av enskilda och nationer.

Sören Alnehill

Sången och musiken till Herrens ära
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Så länge människan sysslat med att 
alstra ljud för musikaliska eller an-
dra ändamål har säkert flöjter funnits 
med. Det finns gott om arkeologiska 
fynd av mångtusenåriga flöjter till-
verkade av ihåliga ben, men trä som 
bambu var troligen vanligare. Än i 
dag tillverkas flöjter i bambu. I den 
traditionella japanska musikens in-
strumentarium ingår en bambuflöjt. 
Det finns många sätt att blåsa ljud i 
en flöjt. Om man har en flöjt  med ett 
rör öppet i båda ändar skall man blåsa 
en smal luftström mot kanten på den 
ena rörändan. Har man en flöjt  som är 
helt tät i ena änden skall man blåsa på  
kanten till blåshålet som sitter ett litet 
stycke från den täta änden. Den typen 
har utvecklats till den moderna tvär-
flöjten. Det finns också flöjter med ett 
block i ena änden där man lämnat en 
smal spalt. Man kan blåsa en luftström 
igenom spalten mot en kant i en öpp-
ning i sidan av flöjtröret. Då är det en 
spaltflöjt vi har. Sådana finns spridda 
över hela världen som folkmusikin-
strument och de har ofta sex finger-
hål. Det räcker för åtta toner i skalan 
och varje hål kan oftast användas i ett 
grundläge och ett oktaverat läge. 
Vid slutet av 1300-talet startar i Ita-
lien en intensiv period av instrument-
utveckling. Man började bygga orglar, 
nya typer av stråkinstrument, blås-
instrument som pommrar, serpenter, 
krumhorn mm. mm. Varje typ skulle 
helst kunna byggas i olika storlekar 
för höga sopranlägen och till låga bas-
lägen. För spaltflöjterna stötte man då 
på problem med att avstånden mellan 
fingerhålen blev för stora då man ville 
göra låga flöjter. Då gjordes uppfin-
ningar. Man ökade antalet fingerhål till 
åtta, man ändrade flöjtrörets diameter 
från att vara rakt cylindriskt till en in-
trikat oregelbunden konisk form och 
man satte på en klaff för den lägsta to-
nen. På så sätt lyckades man bygga en 
familj av instrument som täckte hela 
det för musik använda tonomfånget, 
även om varje enskilt instrument hade 
ett mindre tonomfång än sexhålsflöj-
terna. Det är den här typen som i dag 
kallas för renässansblockflöjter. Flöjt-

typen lämpar sig väl för samspel i stora 
grupper. Det finns mycket originalmu-
sik komponerad för sådana ensembler, 
ofta femstämmiga eller mer.  
Nästa utvecklingssteg kommer i mit-
ten på 1600-talet. Någon i familjen 
Hoteterre som tjänat franska hovet i 
flera generationer får en idé. Genom 
att ge avkall på renässansflöjtens klara 
och resonanta lägsta ton och ersätta 
den med en mer beslöjad kunde man 
vinna hela sex klara välklingande halv-
toner i omfångets övre ända. Nu var 
barockflöjten född och gick en mer än 
hundraårig lysande framtid tillmötes. 
Barockflöjten blev helt enkelt ”flöj-
ten” i de flesta sammanhang. Efter 
1700-talets mitt börjar den få konkur-
rens av barocktraversflöjten och efter 
de enorma samhällsförändringarna 
vid 1700-talets slut försvinner den 
helt från samtidens nya musikformer. 
En Törnrosasömn följer. 
På 1920-talet börjar några musikfors-
kare i England att intressera sig för ett 
antal mystiska instrument de stött på i 
några museer. Hur lät dom, hur skul-
le de spelas och i vilka sammanhang 
hade de använts? Det fanns inte längre 
någon som visste något. Så började 
blockflöjtens moderna återuppstån-
delse. Man började bygga moderna 
blockflöjter som man tyckte att dom 
borde vara, men fick rätt nedslående 
resultat. Först på 1950-talet bemödar 
man sig om att på ytterst noggrant sätt 
kopiera de historiska instrumenten och 
fick då fram helt spelbara instrument 
samtidigt  som utforskningen av spel-
tekniken gjorde stora framsteg. I dag 
är blockflöjten åter ett högst levande 
instrument. Ny musik komponeras 
och virtuosa professionella världsar-
tister reser runt med blockflöjten som 
sitt soloinstrument.

Ragnar Arvidsson

Liten flöjthistoria Kom med och sjung!
Är du sugen på att sjunga, dansa och 
spela drama? Går du i åk 2 eller högre? 
Då är Engelkören något för dig!  
I år arbetar vi mest med föreställ-
ningen ”Anna och Herr Gud” 
en barnmusikal som bygger på 
boken om en liten flicka, som 
full av upptåg och humor upp-
täcker Guds inneboende kraft i 
allting. En föreställning med här-
lig musik och finurliga texter.  
Det blir sång, dans och drama 
och vi avslutar projektet med 
en föreställning den 10/2-19 kl 
16.00 i Betlehemskyrkan. Un-
der terminen deltar vi även 
med sång i ett par gudstjänster. 
Välkommen att vara med och 
sjunga i Engelkören!

Plats: Betlehemskyrkan
Övning: Onsdagar kl 15.15-16.30 
Projektet börjar 5/9 och avslutas 
10/2-19 
Avgift: 150 kr (faktureras via e-
post av Bilda) 
Minsta anmälningsantal: 12 
stycken 
Ledare: Kersti Esselwall-Smårs 
Anmälan: till Studieförbundet 
Bilda på www.bilda.nu eller via 
telefon, 019-601 53 50.

Betlehemskyrkans vuxenkör  
övar onsdagar kl 19.30-21.00
Välkommen till en blandad kör 
med blandad repertoar.
Vi deltar regelbundet med sång i 
gudstjänster och konserter.
Ledare: Kersti Esselwall-Smårs

(forts nästa sida) 
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”I evig tid” - mässa av Martin Åsander
2018 års körprojekt i Betlehemskyrkan är en mässa skriven år 2015 av den 
unge och lovande kompositören Martin Åsander.”Musiken är lättillgäng-
lig och lyssnarvänlig. klangligt finns reminiscenser till Benny Andersson 
eller Hans Kennemark. Det märks att Åsander kan sitt hantverk”(Olsson 
Kruse KMT) och Martin själv säger ”Jag önskar att mässan I evig tid ska 
få vara den mötesplats som vi får komma till precis som de människor vi 
är, med våra olika bilder, och på olika sätt närma oss det som är livet”. 
Projektkören framför mässan den 4 november kl 16.00 som gudstjänst 
tillsammans med stråkkvintett, tvärflöjt och piano/orgel. Under rep.pe-
rioden kommer även Martin Åsander och gästar kören. 
Anmäl på Bildas hemsida www.bilda.nu sök på I evig tid
Övningar: Onsdagar v 38-44 kl 19.00-21.00
Avgift: 150 kr/person
Ledare: Kersti Esselwall-Smårs, körpedagog

Kom med och sjung! (forts)

Vad har hänt sedan vi på våra årsmö-
ten tog beslut om att i framtiden bilda 
en gemensam församling?
Styrelse och verksamhetsråd har träf-
fats två gånger där vi bl.a. talade om 
att det är viktigt att vi möts i så många 
olika sammanhang som möjligt och 
lär känna varandra. 
Det som konkret har planerats till-
sammans inför höstterminen och där 
vi har alla chanser att möta varandra 
ser du här bredvid, men du hittar allt 
program för de två kyrkorna i det här 
bladet. Passa på att gå på Bibelsamtal 
eller Bön i ”den andra kyrkan”. Passa 
på att lyssna till ett föredrag du tycker 
verkar intressant, eller var med och 
sjung i någon av alla våra sångkon-
stellationer. Det är genom att Du ”går 
över ån” som vänskap kan uppstå. 

Höstupptakten
1 september möts vi i Längbro för-
samlingshem omkring temat: ”Vila 
och mening - dröm om en kyrka” 
Markusmässan 
14 oktober har vi heldag omkring 
Markusevangeliet i Betania. Vi 
kommer att fira Markusmässan och 
Johnny Jonsson återkommer för att 
fördjupa våra kunskaper i evangeliet. 
(Läs mer sid 8)
Israel-Palestina resan
Vi är i skrivande stund 17 personer 
som kommer att resa till Israel-Pales-
tina i oktober. Inför resan förbereder 
vi oss med en studiecirkel.
Allhelgonahelgen
I kyrkan tänder vi ljus till minne av 
de som inte finns bland oss längre. Vi 
samordnar våra gudstjänser och ses i 
Betania på lördagen och Betlehem på 
söndagen.

Vad händer i samarbetet?

Sorgegrupp
En sorgegrupp startar under hösten 
och kommer att ledas av Bengt Isac-
son, tidigare själavårdare och pastor i 
Sjukhuskyrkan på USÖ, med mång-
årig erfarenhet av stödgrupper till sör-
jande och Paul Enlund pastor i Beta-
niakyrkan. Att drabbas av sorg är en 
av livets mest omtumlande händelser. 
Ingenting blir sig längre likt och ändå 
fortsätter livet för andra, nästan som 
vanligt. Sorg är inte bara tårar och gråt 
utan man överrumplas av många olika 
känslor. Så måste det få vara. Det in-
vanda livet rubbas och till med bilden 
av Gud kan bli en annan när du ham-
nat i sorg.
Samlingarna kommer att ske i samar-
bete med Bilda, ett studieförbund som 
har livsfrågor i fokus. Equmeniakyr-
kans församlingar i Örebro står som 
inbjudare.
Start: Måndag 1 oktober kl 18-19.30. 
Sex samlingar, varannan vecka.  
Kostnad: 650 kr
Lokal: Studieförbundet Bilda, Klos-
tergatan 34 
Anmälan: Senast 24 september till 
Bilda Svealand www.bilda.nu  
Folder kommer inom kort                    

Jobba på ackord

Vill du lära dig enkel ackordsana-
lys på piano? Under tio tisdagar 
kl.11-12.30 har du möjlighet till 
det i Betlehemskyrkan. 
Max 6 deltagare. 
Anmäl till Betlehemskyrkans 
expedition. 
Startdatum meddelas senare. 

Equmeniakyrkornas gemen-
samma Konfirmationsarbete
har  konfirmationsgudstjänst i Betel-
kyrkan den 9 september kl 11.00 
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Under Ytan - Vad berättar texten?
I Betlehemskyrkan finns det två olika möjligheter 
till Bibelsamtal. Under Ytan, där vi samtalar över 
kommande söndags predikotext och Vad berättar 
texten? där vi läser Bibeln utan religiösa glasögon. 
Under Ytan är måndagskvällar kl 18 varannan 
vecka med start 3 september. Vi inleder kvällen 
med att äta en god vegetarisk soppa tillsammans. Kvällen avslutas med en kort 
nattvardsandakt. För soppkokarnas skull - anmäl gärna till Betlehemskyrkans 
expedition.
Utan religiösa glasögon möts 16 oktober och 20 november kl 14.00

Äntligen Tisdag!
”Äntligen Tisdag!” fortsätter i Betlehemskyrkan i höst, och startar 4 septem-
ber. Där kan du välja mellan att vara med på en eller flera aktiviteter. 

Klockan 10 är det ett gäng som kränger på 
sig ryggsäcken med fika och ger sig ut på en 
förmiddagspromenad. Klockan 10 samlas ett 
annat gäng runt kaffebordet i Sturegården. 
Därefter sitter några och syr och stickar, och i 
höst kommer vi att erbjuda en del ”prova-på-
hantverk”. Vi plarenar att i september prova på 
”Fritt broderi”, i oktober ”Tvåändsstickning” 
och i november ”Handledsvärmare”. Du kan 
också syssla med det du själv vill. Vi samlas till 
lunchbön i kyrkan 12.45 och därefter Lunch. 
Eftermiddagarna, med början kl 14 ser lite oli-
ka ut olika veckor. Varannan vecka Akvarell-
målning. ”Vad berättar texten?” Bibelstudium 
utan religiösa glasögon en gång i månaden och 

första tisdagen i månaden har vi besök av en gäst som berättar om något intres-
sant. I höst får vi möta följande gäster:
4 september ”Berättelsen om Carl Strömbergs äppelträdgård.” 
Christer Sandberg, pomologiska sällskapet.
2 oktober ”Berättelsen om värdegrund i offentlighetens tjänst” 
Maria Larsson, landshövding
6 november ”Berättelsen om fotograf Sophie Jansson” 
Rolf Jansson, journalist och författare.
Läs mer i Äntligen Tisdags egen folder. 

Med religiösa glasögon
Hur mycket vet du om andra 
religioner och deras symboler? 
Judendomens Davidstjärna och 
kippa är välkända, och Islams 
minareter känner vi också igen, 
men hur är det med buddismen, 
hinduismen och  sikhismen? I 
den mångreligiösa värld vi lever 
i är det viktigt att vi vet en del 

om varandra och den 18 september kl 14 har du möjlighet att lära dig lite mer. 
Andreas Axinge besöker Betlehemskyrkan och har med sig Multireligiösa 
väskan med föremål från sex olika religioner. 

Färdväg – 
Församlingsforum och 
Församlingsmöten

Vi möts under höstterminen till För-
samlingsmöte och Församlingsforum 
i Betaniakyrkan. Det ger oss värdeful-
la tillfällen till reflektion, samtal och 
diskussioner då Färdvägsgruppen tar 
oss vidare i församlingens Färdvägs-
process. Vi använder även under höst-
terminen vardagkvällar kl 18-20 för 
samlingarna: Onsdag 19 september, 
Måndag 29 oktober och Tisdag 4 de-
cember.
Vår Region Svealand inbjuder 
till fördjupning var och en som 
vill till temadagar under rubri-
ken Fördjupa – Förnya. Se sid 9.   
Varmt välkomna! 

Upptäck Nu! 
Två lördagar i höst inbjuder vi till en 
utflyktsdag för barn och vuxna, där 
barn kommer i sällskap med vuxen. 

Upptäck Nu! pågår mellan 10.00 och 
13.00. Medtag matsäck. Aktiviteterna 
anpassas efter de som deltar. 
22 september i närheten av Universitetet 
27 oktober i närheten av Lockhyttan
Alla åldrar är varmt välkomna!
Mer information kommer.



September
  
1 Lör  10.00-17.00 Höstupptakt, Gemensamt med 
   Betlehemskyrkan i Längbro Församlingshem 
2 Sön  10.00 Höstupptakt, Nattvardsgudstjänst
    Paul Enlund, Per Lord m fl 
4 Tis  14.00 Stick-Café terminsstart  
8 Lör  10.30  Sångandakt på Klosterbacken 
   Betaniasångarna
9 Sön  10.00 Gudstjänst Paul Enlund, sång av MER. 
10 Mån  15.00 Eftermiddagskaffe och Bön i Betania 
   18.00 Studiecirkel Israel-Palestina
11 Tis  14.00 Café Tisdag  
16 Sön  16.00 Sånggudstjänst Paul Enlund 
18 Tis  10.00 Närkepoeterna terminstart  
   14.00 Stick-Café  
19 Ons  18.00 Församlingsforum - Färdväg (se notis sid 5)
20 Tor  19.00  Unikt Kinesiskt-Svenskt Missionscent-
   rum invigt. Betelkyrkan Jan-Erik Johansson.   
   ( se artikel sid 9)  
22 Lör  11.00-14.00 Norrdag i Norrbyparken 
23 Sön  10.00 Gudstjänst. Emanuel Strandh m fl. 
24 Mån  18.00 Studiecirkel Israel-Palestina
25 Tis  10.00 Sångandakt på Norrby Senior
   Betaniasångarna  
30 Sön  10.00 Gudstjänst. Paul Enlund, 
   Roland Thapper 
    18.00 Världens Barn, Norrgala. (se notis sid 8) 
 
Oktober     
 
6 Lör  10.30 Sångandakt på Klosterbacken.
   Betaniasångarna
 7 Sön  10.00 Nattvardsgudstjänst. Predikant-byte i 
   Equmeniakyrkorna: Martin Lindé, 
   Emanuel Strandh 
8 Mån  15.00 Eftermiddagskaffe och Bön i Betania
   18.00 Studiecirkel Israel-Palestina   
Tis  1 4.00 Café Tisdag  
13 Lör  9.00-16.00 Regionfest Karlskoga fhs 
   (se notis sid 5)  
14 Sön  10.00-15.00 Markus-dag med offer för 
   Equmenia. Markusmässan - Lunch och föreläs-
   ning med Johnny Jonsson (se notis sid 8) 
Vecka 42 Ansvarsvecka för Porten Dorkas  
16 Tis  09.00  Andakt Porten Dorkas, Emanuel Strandh
16 Tis  10.00 Närkepoeterna  
21 Sön  16.00 Gudstjänst - Temagudstjänst om sorg. 
   Bengt Isaksson, predikan och sång 

23 Tis  10.00 Sångandakt på Norrby Senior  
   Betaniasångarna
 28 Sön  10.00 Gudstjänst. Paul Enlund 
   Gideonitbesök o utgångskollekt 
29 Mån  18.00-20.00 Församlingsforum - Färdväg
   (se notis sid 5)

November
  
3 Lör  18.00 Taizé-mässa med ljuständning till de
   bortgångas minne. Roger Samuelsson, Emanuel 
   Strandh
4 Sön  16.00 Mässa i evig tid. Nattvardsgudstjänst 
   i Betlehemskyrkan med ljuständning till de bort-
   gångas minne, Katarina Linderborg, Kersti Es-
   selwall-Smårs, Projektkören, m.fl.
10 Lör  10.30 Sångandakt på Klosterbacken 
   Betaniasångarna
11 Sön  10.00 Gudstjänst Paul Enlund 
12 Mån  15.00 Eftermiddagskaffe och Bön i Betania 
13 Tis  14.00 Café Tisdag  
18 Sön  16.00 Gudstjänst - Kyrkornas Globala vecka. 
   Paul Enlund. Offerdag för Diakonia.  
19 Mån  18.00 Studiecirkel Israel-Palestina 
20 Tis  10.00 Närkepoeterna  
21 Ons  19.00 Adventskören övar
25 Sön  10.00 Gudstjänst Noomi Tönnäng,
   Emanuel Strandh
27 Tis  10.00 Sångandakt på Norrby Senior  
   Betaniasångarna
 28 Ons  19.00 Adventskören övar

- 6 -

Betaniakyrkan
Program

Varje vecka i Betaniakyrkan
 
Bön i Betania - måndagar kl 16.00
Småbarns-Café – onsdagar kl 9-12
Språk-Café – söndagar kl 11.30-14.00
Morgon med Gud - andakt och förmiddags-café 
- torsdagar kl 8.30
Betania-akvarellen – fredagar kl 14.00

Kyrkkaffe serveras efter varje gudstjänst

Söndagens texter, teman, psalmför-
slag och Equmeniakyrkans förbön-
skalender hittar du på 
www.gudstjänst.se



September

1 Lör  10.00-17.00 Höstupptakt, Gemensamt med 
   Betaniakyrkan i Längbro Församlingshem
2 Sön  10.00 Upptaktsgudstjänst med nattvard
   Katarina Linderborg, Kersti Esselwall-Smårs, 
   Kören, Maria Björkqvist 
3 Mån 1 8.00 Under Ytan terminsstart (se notis sid 5)
4 Tis  10.00 Äntligen Tisdag terminsstart (se notis sid 5)
   14.00 Berättelsen om Carl Strömbergs 
   äppelträdgård Christer Sandberg 
9 Sön  10.00 Gudstjänst 
   Katarina Linderborg, Anna-Maria Hedin 
10 Mån  18.00 Studiecirkel Israel-Palestina
11 Tis  14.00 Akvarellmålning
16 Sön  10.00 Gudstjänst Ulf Schöier, Niklas Eriksen
17 Mån  18.00 Under Ytan
18 Tis  14.00 Med religiösa glasögon Andreas Axinge
   (se notis sid 5)
22 Lör  10.00 Upptäck Nu vid Universitetet (se notis sid 5)
23 Sön  10.00 Gudstjänst Katarina Linderborg, 
   Roland Thapper. Församlingsmöte
24 Mån  18.00 Studiecirkel Israel-Palestina
25 Tis  14.00 Akvarellmålning
29 Lör  12.00 Skördefest (se notis sid 8)
30 Sön 1 0.00 Gudstjänst för BARN och vuxna 
   Engelkören, Katarina Linderborg, Kersti Essel-
   wall-Smårs 

Oktober

1 Mån  18.00 Under Ytan
2 Tis  14.00 Berättelsen om värdegrund i offentlig-
   hetens tjänst Maria Larsson 
7 Sön  10.00 Nattvardsgudstjänst Predikant-byte i 
   Equmeniakyrkorna: Magnus Kronberg, 
   Gunilla Ekelund, Maria Björkqvist
8 Mån  18.00 Studiecirkel Israel-Palestina
9 Tis  14.00 Akvarellmålning
11 Tor  19.00 Vägskäl Per Wärmegård (se notis sid 8)
13 Lör  9.00-16.00 Regionfest Karlskoga fhs 
   (se notis sid 8) 
 14 Sön  10.00-15.00 Markus-dag med offer för 
   Equmenia. Markusmässan - Lunch och föreläs-
   ning med Johnny Jonsson (se notis sid 8)
15 Mån  18.00 Under Ytan
16 Tis  14.00 Utan religiösa glasögon 
18 Tor    Israel-Palestinaresa 18-25 oktober

21 Sön  10.00 Gudstjänst Torgny Lindner, 
   Hanna-Karin Lundblad, Reidun Carlsson
23 Tis  14.00 Akvarellmålning
27 Lör  10.00 Upptäck Nu Vid Lockhyttan (se notis sid 5)
28 Sön  10.00 Gudstjänst Roger Samuelsson, 
   Magnus Jonzon 
29 Mån  18.00 Under Ytan
30 Tis  14.00 Akvarellmålning

November

3 Lör  18.00 Taizé-mässa i Betaniakyrkan, med ljus-
   tändning till de bortgångas minne. Roger 
   Samuelsson m fl 
4 Sön  16.00 Mässa i evig tid. Nattvardsgudstjänst 
   med ljuständning till de bortgångnas minne, 
   Katarina Linderborg, Kersti Esselwall-Smårs, 
    Börje Ström, Projektkören, m.fl.
6 Tis  14.00 Berättelsen om Sophie Jansson 
   Rolf Jansson  
11 Sön  10.00 Gudstjänst Katarina Linderborg, 
   Roland Thapper. Församlingsmöte
12 Mån  18.00 Under Ytan
13 Tis  14.00  Akvarellmålning
15 Tor  19.00 Vägskäl, Sofia Camnerin (se notis sid 8)
18 Sön  10.00 Gudstjänst Alf Rikner, Husbandet, 
   Maria Björkqvist
19 Mån  18.00 Studiecirkel Israel-Palestina 
20 Tis  14.00 Utan religiösa glasögon
25 Sön  10.00 Gudstjänst i globala veckan 
   Georg Andrén, Diakonia, Katarina Linderborg,
   Anna-Maria Hedin (se notis sid 9)
26 Mån  18.00 Under Ytan
27 Tis  14.00 Akvarellmålning
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Betlehemskyrkan
Program

Varje vecka i Betlehemskyrkan
Tisdagar    10.00 Äntligen Tisdag
Onsdagar   15.15 Engelkören barn från åk 2
       17.30 Bk blås
       19.30 Körövning

Kyrkkaffe serveras efter varje gudstjänst
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Skördefest lörd 29 sept kl.12
Traditionsenligt inbjuder Betlehemskyrkan till Skördefest med försäljning av 
frukt, grönsaker, sylt, saft, hembakat. Det blir Loppis, Lotterier, Sopplunch och 
Kaffeservering. 
Alla bidrag av hembakt bröd, hemkokt saft och sylt, hemodlad frukt och grön-
saker mottages tacksamt.
All behållning delas mellan Diakonia och Equmeniakyrkans internationella ar-
bete.

Norrgala för Världens Barn sönd 30 sept kl 18.
I år bjuder vi in till Allsång och ”go-fika”. Vi lovar en söndagkväll som ger god 
eftersmak! 
Vi får vara med att tillsammans med artister göra en insats för barn i värl-
den som ännu lider nöd på olika sätt. Professor Hans Rosling har gett 
oss fakta som visar att världen utvecklas materiellt så att allt färre lider 
av svår fattigdom, ett av alla mål som FN stakat ut, men ännu finns sto-
ra behov av att ”göra gott” och göra skillnad för dem som har det svårast.  
Kom och sjung och dela med dig under 2018 års Norrgala i Betaniakyrkan. 
Arr: Betaniakyrkan, Olaus Petri församling, Bilda, OP-Hembygdsförening m fl.

Vägskäl i Betlehem
Är det möjligt att försonas med Gud, 
med livet som det blev, efter svåra er-
farenheter och kriser. I höstens Väg-
skäl får vi höra två berättelser om att 
det går.

Torsdag 11 oktober 19.00
Livet kommer nära.  
Per Wärmegård, 
pastor i Rävåskyr-
kan, Karlskoga, 
f.d. ungdomsleda-
re i BK och folk-
högskolelärare i 
Härnösand talar 
om att finna vägar 
att fortsätta sitt liv efter att sonen och 
hustrun avlidit.

Torsdag 15 november kl 19.00
När livet stramas åt skärps blicken. 

Sofia Camnerin, 
pastor, teol.dr, 
bitr. kyrkoledare i 
Equmeniakyrkan 
talar om sina per-
sonliga erfarenhe-
ter av att vara för-
älder till ett barn 
med särskilda be-
hov.

Heldag omkring Markus
Markusmässan, lunch & föreläsning om Markus evangelium. 
Söndag 14 oktober Kl 10 – 15 i Betaniakyrkan.
Betlehemskyrkans kör framför Markusmässan med texter 
och tema hämtade ur evangeliet. Musiken är hämtad dels ur 
sångskatten i Equmeniakyrkans Brukssånger, dels nykompo-
nerad. Bibeltexterna är ett urval från Markusevangeliet, som 
presenteras på olika sätt. Övriga texter i mässan är tagna från Equmeniakyrkans 
kyrkohandbok eller är författarnas egna. Mässan är sammanställd av Lena Wohl-
feil, samordnare för musik och kreativa uttryck i Equmeniakyrkan, Anna Eriks-
son, diakon från Köping och Linda Claremar, pastor i Gredelbykyrkan, Knivsta. 
Kören leds av Kersti Esselvall-Smårs med Sofia Nordlund på piano tillsam-
mans med flera musiker med predikan av Johnny Jonsson. 
Johnny Jonsson, lektor, teolog och bibellärare höll uppskat-
tade föreläsningar om Markusevangeliet i vintras och väl-
komnas nu åter till Örebro. 
Kyrklunch serveras efter gudstjänsten och därefter vidtar 
föreläsning från kl 12.00 med tid för reflektion och samtal. 
Dagen avslutas kl 15. 
Tema i föreläsningarna är; 
* Guds rike är nära! – Det glada budskapet enligt Markus 
* Markus och de andra evangelierna i NT 
* Reflektion i grupp över utvald bibeltext 

Regionfest 13 oktober 
Regionsfest och Regionsstämma på Karlskoga Folkhögskola 13 oktober 2018
Regionfesten är gemensam för både Equmenia och Equmeniakyrkan med tema: 
Ett i Kristus – en kyrka för alla.
Det blir en heldag med bl.a. seminarium med Markus Olsson som är evangelist 
och krogpastor i Göteborg. Ämne: Mission i vårt eget land. 
Dessutom blir det andra valbara seminarier samt förtroenderådsmöte, god mat 
och gudstjänst med lovsång och undervisning. Kort sagt en dag för yngre och 
äldre! 
Anmälan görs på Region Svealands hemsida. 
Vi som har deltagit i tidigare regionfester har samåkt för att spara både miljö, 
tid och pengar. 
Hör av dig till din pastor om du har frågor eller behöver hjälp med anmälan! 



Förnya – Fördjupa
Region Svealand erbjuder förkovran 
och inspiration i en serie temadagar 
till glädje för de processer våra för-
samlingar och vi själva lever i.
27 oktober - Hur möter vi Gud idag? 
- Om Gudstro i Sverige och sökande 
efter andliga källflöden. Välkommen 
till ”Förnya-Fördjupa” Kl. 9.30-16.30 
med föreläsningar, samtal, 
bön och gudstjänst i Ans-
garskyrkan Västerås eller 
Skårekyrkan Karlstad. 
Kostnad: 150 kr inkl fika/mat. Mer in-
formation och anmälan : 
www.equmeniakyrkan.se/svealand
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Vem får höras? – Kyrkornas roll för en hållbar värld 
för alla
Kyrkornas Globala vecka – 18-25 november 
Vem får höras? Runt om i världen ser vi i dag att 
människors möjligheter att uttrycka sina åsikter och 
utöva sina rättigheter begränsas eller hotas. I över ett 
decennium har den demokratiska utvecklingen gått 
bakåt i fler länder än den går framåt i och utrymmet 
för civilsamhället krymper allt mer.
Kyrkornas globala vecka 2018 vill lyfta fram vilken 
betydelse demokrati och civilsamhälle har för att vi 
ska nå en hållbar värld för alla samt den viktiga roll kyrkorna har i det arbetet.
I Betaniakyrkan lyfts dessa frågor i gudstjänsten den 18 november. I Betlehems-
kyrkan den 25 november som gästas av Diakonias direktor Georg Andrén. 

Betania och Betel inbjuder till Kinamissionskväll i Be-
tel med konstnären Janeric Johansson. I april invigdes 
ett unikt svensk-kinesiskt missionsmuseum  i staden Jia-
ozhou, 60 mil sydost om Beijing. Den 20 september be-
rättar Malmökonstnären Janeric Johansson i Betelkyrkan 
om detta ovanliga projekt. Tillsammans med Alice Rinell 
Hermansson, Uppsala, född i Kina, har Janeric Johansson 
medverkat till att missionsmaterial från Baptistsamfundets 
arkiv i Bromma kommit till Ruihua Church i Jiaozhou.
Från 1891 och 60 år framåt grundades 94 församlingar och 
mer än 400 000 människor i denna kinesiska region nåddes 
av det kristna budskapet. Vid museuminvigningen deltog 
bland annat Janeric Johansson och den svenske kulturatta-
chén Mathias Lafolie vid svenska ambassaden i Beijing.
Med konstutställningar och som gästföreläsare har Malmö-

konstnären Janeric Johansson besökt Kina 31 gånger. Med hans bok ”bilder av hopp - svenskar som förändrade Kinas 
historia.” öppnades kontakter och möjligheter med Shangdong-provinsen. Till den kinesiska församlingen bjöds Janeric 
att berätta hur svenskarna tänkte och varför de kom till Kina. Deras kyrka hade byggts av svenska missionärer för 100 
år sedan. Församlingens nu renoverade byggnad var från början en skolbyggnad, som församlingen byggde 1923.  Där 
startades en flickskola som användes till det kommunistiska maktövertagande 1951. Nu hade församlingen återfått den. 
På övervåningen finns kyrksalen och i bottenvåningen finns det svensk-kinesiska missionsmuseet.
Svensk kunskap behövdes
I Shandongprovinsen hade svenska baptistmissionen i Kina sitt högkvarter, men de som idag finns i församlingen sak-
nade kunskap om den historien. Malmö baptistförsamling hade 1958–1962 Valter Andrén som pastor. Men efter att 
kommunisterna tog över 1951 satt han i husarrest i Kina. En äldstebroder i den svensk-kinesiska församlingen fick vara 
fångvaktare till dess Andrén och hans fru kunde fly ett år senare och komma till Sverige.
Alice Rinell Hermansson, Uppsala, föddes i Jiaozhou där Janeric Johansson hade varit. Alice farföräldrar startade verk-
samheten där 1894 och hennes farfar hade byggt skolbyggnaden och hennes farmor startat flickskolan 1923 och senare 
verkade hennes föräldrar där. 
Från Bromma till Kina
Alice tvingades fly 17 år gammal när kommunisterna tog över. Alice Rinell Hermansson visste allt om verksamheten och 
hon är volontär en dag i månaden i Svenska Baptistsamfundets arkiv i Bromma.
– Jag sa till henne att du är den enda i världen som kan församlingens och baptistsamfundets missionshistoria i Kina. Du 
måste följa med mig till Kina och möta församlingens medlemmar. När vi åkte efter en tid hade hon en hel resväska med 
material från arkivet, som man i Sverige inte riktigt förstått värdet av och som höll på att gå förlorat om inte Alice Rinell 
Hermansson hade tagit hand om det.
Torsdagen den 20 september kommer Janeric Johansson att berätta mer i Betelkyrkan om denna omfattande missions-
verksamhet under 60 år och muséet. Text: Per Danielsson

Foto: Janeric Johansson 

Unik svensk-kinesisk mission presenteras i Betel 20 sept.
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För drygt ett år sedan avslutade jag ett 
fantastiskt bibelskoleår på Åredalens 
Folkhögskola i Jämtland och jag viss-
te än mer hur Gud kan förvandla och 
forma en person om man tillåter Ho-
nom. Jag längtade efter mer lärjunga-
träning och på häftiga sätt visade Gud 
mig att nästa skola skulle ta mig till 
andra sidan jorden. Våren 2018 blev 
första gången Equmenias lärjunga-
skola Apg29 kom till Alaska, och jag 
fick följa med. I tre månader, från mit-
ten av februari till mitten av maj var 
vi en grupp på drygt 30 människor 
från Canada, USA, Ecuador, Chile, 
Thailand och Sverige som levde till-
sammans. Basen där vi bodde låg på 
Lazy Mountain utanför Palmer, unge-
fär en timme från Alaskas största stad 
Anchorage.  Där hade vi de flesta vec-
korna lektioner tis-fre utifrån Apost-
lagärningarna och Markusevangeliet 
med våra skolledare m.fl. Varje vecka 
hade vi också olika gästlärare på olika 
teman, om Anden, mission, kulturer, 
bön, relationer, ledarskap och mycket 
annat. Väldigt lärorikt och bra lärare. 
Allt på engelska. På helgerna hade vi 
praktik i lokala församlingar och jag 
fick vara med i en alldeles ny försam-
lingsplantering i Anchorage, i USAs 
mest mångkulturella stadsdel, Moun-
tain View. Gudstjänsterna hölls i en 
lokal skola 1 gång i månaden och de 
andra helgerna knackade vi dörr och 
delade ut inbjudningar i grannskapet.  

Tre separata veckor åkte vi på praktik 
till andra ställen i olika team. Första 
gången fick jag följa med i ett litet flyg-
plan till byn Mekoryuk på ön Nunivak 
utanför Alaskas västkust. Där bor 200 
personer, mestadels urbefolkning, 
som till stor del lever på jakt, fiske 
och bärplockning. Så som de alltid har 
gjort fram tills det senaste århundra-
det. Alaskas urbefolknings historia är 
tyvärr ganska tragisk och inte helt olik 
exempelvis våra egna samers historia, 
när det gäller avskurna rättigheter mm. 
Denna vecka är nog en av de mest uni-
ka i hela mitt liv, genom mötet med en 
mycket spännande kultur och livsstil 
hos eskimåerna.  De har en djup kultur 
av gästfrihet och vi blev hembjudna 
till människor att äta myskoxe, fisk, 
torkad säl, kokt valrossfinger mm. 
Men som på så många andra platser 
där Guds ljus behövs mer, så fanns 
det ett växande problem med droger 
och sociala saker även här. Jag minns 
särskilt en kvinna med fattigdom och 
droger i familjen som hade sett oss i 
kyrkan och på skolan och som bad oss 
komma hem till hennes skjul och be 
om beskydd för hennes hem och dotter.    
Den andra praktikveckan blev i bör-
jan av april. Då fick jag följa med 
till Soldotna på Kenai-halvön, ca 5 
timmars bilresa söderut genom höga 
berg och djupa dalar. Där rinner Ke-
nai River, en av världens mest kända 
fiskefloder. Vi var med i hemgrup-

per under veckan, städade i kyrkan, 
på ett lägerområde i skogen, var 
med på aktiviteter i kyrkan och be-
sökte Alaska Christian College mm.     
Tredje veckan med praktik var jag i 
en församling, på runt ettusen per-
soner, i Eagle River utanför Ancho-
rage och var med i deras arbete där.     
Den här skolan blev för mig mycket 
lärorik, med ny förståelse för olika 
kulturer och kristen tro. Månaderna i 
Alaska innehöll några av de mest utma-
nande veckorna i mitt liv. Men i efter-
hand har jag kunnat se allt fler positiva 
saker som kom utav att det inte bara 
var enkelt. Jag växte på andra plan än 
jag gjort innan och fick lära mig and-
ra saker än vad jag annars hade gjort.  
   Men jag har så många fler glada min-
nen. Fantastiska saker hann hända och 
människor fick sina liv förvandlade. 
En tjej från Sverige blev helad från 
en djup depression hon haft i 5 år och 
många andra blev upprättade på andra 
sätt och Gud kom närmre oss alla. Och 
jag fick bland annat inse skatten i dag-
liga andakter och att lägga undan mo-
bilen ibland, vilka ledarna samlade in 
under veckorna och vi fick tillbaka på 
våra lediga dagar. Efter några veckor 
ville vi inte ens ha tillbaka dem längre.  
Som deltagare i Equmenias lärjunga-
skola vill jag passa på att tacka alla 
er som på olika sätt har stöttat skolan 
med olika medel och böner. Spons-
ringen har bland annat bidragit till 
att människor från fattigare länder 
har kunnat medverka i skolan och på 
så vis tränas kristna ledare över hela 
världen genom det här. Och männi-
skor välsignas på de platser där sko-
lan går fram. Så ett STORT TACK!    
Önskar er alla Guds rika välsignelse! 
Hälsningar Louise Vissberger

Apg 29 - Internationell lärjungaskola i Alaska

Vi fortsätter med glimtar från olika missionsländer. Den här gången är det Louise Vissberger 
från Askersund som berättar om Lärjungaskolan APG 29.
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Ny sjukhuspastor

”När såg vi dig sjuk eller i fängelse och besök-
te dig?” Det finns förvåning i rösten hos un-
dervisningens lärjungar. Ibland även hos oss. 
För hur får vi var och en till de där besöken 
egentligen?
Det är fel fråga. Som församling är vi inte ”var 
och en”, utan en gemenskap där alla har olika 
roller som bär och välsignar varandra och an-
dra. Frikyrkorna i Örebro har under många år 
gemensamt ansvarat för att det ska finnas en 
sjukhuspastor på USÖ tillsammans med präs-
ter och diakoner från Svenska Kyrkan. Efter 
att tidigare ha jobbat bland annat i Betel i Örebro och för Equmenia Region 
Svealand kommer jag från hösten att kombinera min halvtid som pastor i Näve-
stakyrkan i Ekeby med en halvtid i sjukhuskyrkan.
Även om jag fått tjänsten är det vi tillsammans som bär det större uppdraget. Jag 
kommer att finnas tillgänglig för samtal och som stöttande närvaro. Samtidigt 
är det är du som anställd på sjukhuset eller som vän eller anhörig som ser vem 
som skulle behöva det mötet, och som kan uppmuntra någon till en kontakt med 
sjukhuskyrkan.
Jag ser fram emot att få växa in i uppgiften på USÖ. Jag ser fram emot att vara 
i uppdraget tillsammans med er.

Jonas Lundkvist

Fairtrade handlar om att öppna upp för 
en internationell handel som baseras 
på respekt för mänskliga rättigheter 
och omtanke om miljön – en hållbar 
handel som framförallt syftar till att 
gynna första ledet av handelskedjan, 
där villkoren oftast är som sämst.
Genom Fairtrade får odlare och an-
ställda i länder med utbredd fattigdom 
bättre kunskap om sina rättigheter, 
större försörjningsmöjligheter och en 
stärkt position på världsmarknaden. 
Det ger handlingskraft för förändring 
– och en möjlig väg ut ur fattigdo-
men.

Fairtrades vision är en världshandel 
med rättvisa villkor, där producenter i 
länder med utbredd fattigdom har möj-
lighet att skapa sig en trygg och håll-
bar tillvaro, i vilken de kan utvecklas 
och bestämma över sin egen framtid.

Vad är Fairtrade?

Den 16 september kl 11.00 kommer det att hållas en installationsguds-
tjänst för Jonas i Betelkyrkan dit vi alla är välkomna att vara med.
Sjukhuskyrkan finns till för patienter, anhöriga och personal och nås via 
sjukhusets växel 019 - 602 10 00

Foto: Fairtrade Sverige



Kasta loss i sången!
”Soon I will be done with the troubles 
of the world…soon I will be done…” 
i 35 år har jag hört maken triumfe-
rande sjunga basstämman till den här 
sången vid olika tillfällen. Bara detta 
parti om och om igen, helt solo och 
gärna kombinerat med någon form av 
glädjedans. Melodin vet jag knappt 
hur den går utan det som sjungs är just 
basstämmans lite entoniga slinga. Den 
poppar upp nu och då och oftast kom-
mer den när något har lyckats, när nå-
got som inte var alldeles enkelt har fått 
en lösning. ”Soon I will be done with 
the troubles of the world…” 
Med åren har det nog blivit mer av en 
”raplåt” faktiskt när jag tänker efter, 
men vackert så, den klingar vid glada 
tillfällen för att uttrycka förnöjsamhet 
när bitarna fallit på plats.
Jag lever nämligen tillsammans med 
en notorisk problemlösare som är helt 
makalös på att tänka ut smarta lös-
ningar på krångliga, ibland inte ens 
definierade problem. När draget till   
båtkärran krånglar och inga lösningar 
finns i affärerna, eller när släpvagnen 
ska packas med på tok för mycket sa-
ker 60 mil bort, och att åka två gånger 
är omöjligt, eller med vardagslogisti-
ken som ofta kan vara knepig, ja lis-
tan kan göras lång. Han löser allt och 

faktiskt även sådant som jag kan tycka 
redan är löst. 
Det är lite ”Foten i kläm - jajamen-
san”-känsla. Härligt! Och jag vet när 
det har gått i lås för då kommer den 
där slingan upp ”Soon I will be done 
with the toubles of the world…”
När jag skriver detta associerar jag till 
en sångrad som sjöngs i många kyrkor 
för sisådär 30-40 år sedan ”Jag är här-
ligt löst och fri, ifrån syndens slave-
ri…” en triumferande och överlycklig
sång som deklarerade att man inte 
längre satt fast i sitt gamla liv utan fått 
förlåtelse och nåd att kunna gå vidare. 
Att bli löst från något ger en känsla av 
gränslös frihet och nya möjligheter. 
Det är inte så ofta man sjunger den 
typen av sånger längre men vilken 
styrka det ger att i en sång tillsammans 
uttrycka sin befrielse och glädje.
Ordet lösning är ju ganska spännande; 
löst, förlöst, upplöst, avlöst, inlöst 
etc,.Alla varianter innefattar någon 
form av befrielse och frihet. Jag vet att 
sång kan vara förlösande. Att sjunga 
gör att spänningar släpper, hormoner 
frigörs och luften kanaliseras på ett 
mycket hälsobringande sätt. När vi 
sjunger tillsammans får vi gemensam 
puls och en gemensam upplevelse. 
Sången knyter osynliga band mellan 

människor och man blir lite besläk-
tad med den man delat sång med. Vi 
är vårt eget instrument och vi blir ett 
med det vi sjunger och dem vi sjunger 
med. Känslor kanaliseras och vi kan 
gemensamt uttrycka både tro, hopp, 
kärlek, glädje, sorg, och tvivel mm. 
Sången är viktig för alla och ska inte 
enbart lämnas över till de som ”kan”.
Martin Luther menade att musiken var 
ett sätt att lära känna Gud och sig själv, 
och han, som den goda musiker han 
lär ha varit, såg till att reformationen 
blev en sjungande rörelse. Man sjöng 
in budskapet och insikten om befriel-
sen i Kristus. Ett arv att förvalta!
”Soon I will be done with the trou-
bles of the world”. Jag lyssnar gärna 
till den basstämman om och om igen. 
Att vara lösningsfokuserad är att ha en 
positiv inställning och se möjligheter 
och nya ingångar i alla sammanhang. 
Det är en välsignelse! Och jag tror att 
jag ska stämma in och addera min röst 
i sången och glädjen nästa gång. Sjung 
med du också! Sången hjälper oss att
lyfta blicken och hålla fokus på målet, 
att kasta loss och styra ut till nya även-
tyr på livets hav.

Kersti Esselwall-Smårs


