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Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan har bildat ett nytt kyrkosamfund tillsammans. Den nya kyrkans arbetsnamn är Gemensam Framtid.

Mer ljus och bättre redskap
Vi har lagt julhelger bakom oss och tagit ett
stort kliv in i terminen. Jag skrev inte ”vårterminen” för det är fortfarande ont om tecken
som vittnar om våren. Men ljuset segrar. Till
slut. Man kan knappt tro att träden som nu
sträcker sina svarta, snötyngda grenar naket
mot den mörka himlen, om några månader
grönskar. Bilden är inte ny men varje år bär
den hoppet till oss och hela mänskligheten.
I julas firade vi barnet som föds med hopp
för världen. Gud blev människa, levde på vår
jord, dog och uppstod. Och lever idag. Just nu.
Och vill ha ett möte med dig och mig. Det är
stort. Mycket stort. Budskapet om detta möte
och hopp vill vi dela med oss av. Vi vill hjälpa
varandra att få ännu bättre redskap. Förhoppningsvis finner du i detta nyhetsbrev något som
kan hjälpa och stötta dig och din församling.
Liksom i din församling är det på kansliet
full aktivitet så här års. Vi har några regionala
bildarmöten kvar och vi arbetar med Kyrkokonferensen som hålls i Karlstad. Inför den
senare förbereds uttalanden kring exempelvis
motioner, och vi bygger relationer och utvecklar redskap.
 Jag hoppas du tyckte om medlemsmagasinet
”Uppdraget” som kom ut lagom till 1:a advent.
Den 6 mars kommer nästa nummer och vi är
nu i full färd med att arbeta med innehållet.
Om din församling ännu inte är ansluten till
Repet (vårt gemensamma registerprogram),
har vi inte adresserna till medlemmarna och
kan inte skicka magasinet direkt till dem. Nästa tidning kommer att skickas i buntar till de
församlingar som vi inte har medlemmarnas
hemadresser till. Men efter mars-numret gör vi
inga fler utskick av buntar eftersom det dels ger

onödiga merkostnader, och dels även innebär
att ni i församlingen får sköta distribution. Och
det är inte tanken med medlemsmagasinet.
För att underlätta har vi nu tagit fram en
temporär lösning att få hem ”Uppdraget” i
brevlådan, även om församlingen inte är ansluten till ”Repet”. Det ni då behöver göra är att
ladda hem en Excel-mall från www.gemensamframtid.se/forsamlingsservice, och klicka på
rubriken ”Uppdraget”. Uppdatera Excel-filen
med adresserna till församlingens medlemmar.
Mejla denna filen till oss på
info@gemensamframtid.se
Vi behöver adressfilen senast den 12
februari. Detta är en temporär lösning för att
så många som möjligt ska få magasinet. I slutet
2013 kommer filerna att raderas. Vi kommer
att, där det går, rensa bort dubbletter så att
varje hushåll endast får ett exemplar av
”Uppdraget”.
 Jag förstår att det kan kännas lite krångligt
men vi hoppas att på sikt förbättra Gemensam
Framtids kommunikationskanaler.

Foto: Peter Hoelstad

Med önskan om
Guds välsignelse!

Lasse Svensson
Kyrkoledare

Gemensam Framtid – En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen
adress: Box 14038, 167 14 Bromma | telefon: 08-580 031 00 | e- post: info@gemensamframtid.se
webb: www.gemensamframtid.se | www.facebook.com/GemensamFramtid
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KALLELSEDAGAR
15–16 MARS 2013

En hel rad människor medverkar på Kallelsedagarna, bland andra Britta Hermansson,
Joel Halldorf, Ingemar Olsson, Sophia Paulson
Sjödin, Mattias Newe, Våga tro, Ungdomsledaråret på SVF, Ulrika Morazan, Göran Nygren, Marie Lindholm, Ola Rikner, Ulla SvensEL SEDAG
LL
son, Olle Hilariusson, Magda Hane, Bertil
Svensson, Tina Bergholm, Cecilia Björnlinger
och Rune W Dahlén.
Läs mer på hemsidan www.kallelsedagar.se.
Där du också kan anmäla dig.

Det är församlingens ansvar att alla anställda
rapporteras in till gällande tjänstepensionsoch försäkringslösningar. För närvarande sker
det på olika sätt beroende på vilket bildarsamfund församlingen tillhört. Alla anställda är
försäkrade men villkoren ser lite olika ut i bildarsamfunden. Gemensam Framtid kommer
under 2013 göra en enhetlig försäkrings- och
pensionsadministration.
Mer information om vad som gäller hittar
du under www.gemensamframtid.se/
forsamlingsservice

THS & BETEL FOLKHÖGSKOLA

LÄS MER PÅ

KALLELSEDAGAR.SE

Kallelsedagarna och
Öppet Hus 15–16 mars
Kanske du tänker på någon särskild i församlingen när du hör om Kallelsedagarna? Någon
som borde utmanas att ta reda på mer om
kallelsen till pastor, ungdomsledare, diakon,
församlingsmusiker etc. Kanske är det du som
ska tipsa om Kallelsedagarna!
Fredagen den 15 mars är det Öppet Hus på
THS. Samma kväll börjar Kallelsedagarna som
arrangeras av Gemensam framtid och equmenia. Vid 16-tiden på lördag avslutar vi med en
andakt där det också finns tillfälle för personlig förbön. Diakonlinjen på Lidingö folkhögskola har sedan Öppet Hus måndagen den 18
mars.
 I det här utskicket finns en affisch om Kallelsedagarna och Öppet Hus. Viktigt att alla
som är intresserade – eller borde bli intresserade – får information och gärna en personlig
hälsning.

Personalvård –
medarbetarsjälavård
Gemensam Framtid fortsätter att erbjuda anställda i församling och distrikt möjlighet till
samtal med själavårdare/terapeut. Mer information om vem man kontaktar hittar du under
www.gemensamframtid.se/forsamlingsservice
Margareta Smedberg Andersson
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EL SEDAG

Skriv och berätta

Kartläggning av
mångfaldsarbete

En referensgrupp för Gemensam Framtids
arbetsområde ”Fred och hållbarhet” håller på
att formas. Gruppen möts första gången den 12
jan i Immanuelskyrkan i Jönköping.
Vår första uppgift blir att ta fram förslag till en
policy för Fred och hållbarhet. Förslaget ska sedan
presenteras i Kyrkokonferensen 2013 i Karlstad.
Vi vill samla kompetens inom området och
inspirera församlingar till medvetenhet och
handling för en hållbar kyrka, hållbart liv och
en hållbar värld!
Du som i din församling är aktiv inom fred
och hållbarhetsområdet, skriv gärna till oss och
berätta om policy, handlingsplaner och annat
som ni har på gång inom detta område.
Vi vill också skapa nätverk och mötesplatser
mellan församlingar så att vi tillsammans kan
bli en kraftfull rörelse för fred och hållbart liv.
Skriv till gärna till Inga Johansson, inga.johansson@gemensamframtid.se

En arbetsgrupp med personer från församlingar och regioner kommer under våren arbeta
med att kartlägga församlingarnas mångfaldsarbete. Alltfler församlingar tar emot
människor och grupper från andra länder. Vi
vill gärna veta vilka församlingar och hur ert
arbete ser ut? Skriv gärna och berätta. Kontakta
Inga Johansson och berätta mer. inga.johansson@gemensamframtid.se

Medarbetare med
utländsk bakgrund
I Sverige finns en stor etnisk mångfald. Gemensam Framtid vill vara en kyrka som
gestaltar denna mångfald och behöver därför
flera medarbetare, diakoner och pastorer, med
utländsk bakgrund.
Hjälp oss att sprida inbjudan till Kallelsedagarna är på THS och Betel folkhögskola den
15-16 mars 2013. Öppet Hus för pastorsutbildningen på Teologiska högskolan, Stockholm
(THS) den 15 mars och för diakonutbildningen
på Lidingö folkhögskola den 18 mars 2013.
Om ni i församlingen vill sammankalla till
en informationskväll om pastors- och diakonutbildning är ni välkomna att höra av er! För
mer information om Öppet Hus och Kallelsedagarna, se www.kallelsedagar.se

Klimatseminarium och
Release för kyrkornas
Klimatskrift!
Tid: Måndag 11 febr, kl 10.30-16.00
Plats: S:ta Eugenia, Kungsträdgårdsgatan 12,
Stockholm
Gemensam Framtid är en av flera organisationer i Sveriges Kristna Råds arbetsgrupp
Klimat och hållbar utveckling.
Måndag 11 februari presenteras en skrift
som är framtagen av arbetsgruppen. ”Detta vill
kyrkorna - om klimat och hållbar utveckling”
passar bra att använda i församlingar för att nå
en fördjupad kunskap och medvetenhet kring
dessa frågor.
 Inbjudan och program för presentationen
och klimatseminariet hittar du på www.gemensamframtid.se. Anmälan senast 1 febr.
Välkommen också till ekumenisk gudstjänst:
Värna den jord som Gud älskar. Högalidskyrkan, Stockholm kl 18.00.

Inga Johansson
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Religionernas
fredsskapande kraft
– World Interfaith
Harmony Week 2013

till alla medarbetare i Gemensam framtid.
Du och dina kollegor är varmt välkomna till
release av 2013 års material.
Mer info kommer senare.
Marie Lindholm

Medarbetarlyftet – en
möjlighet!

FN utropade 2010 första veckan i februari till
World Interfaith Harmony Week, och uppmanar till interreligiösa aktiviteter denna vecka.
Uppmärksamma gärna veckan i era församlingar. Genom gemenskap över gränser finns vi
med och banar väg för vänskap och fred.
 I Stockholm uppmärksammas veckan med
två vandringar mellan heliga rum söndagarna
3 och 10 februari, under veckan arrangeras seminarier och workshops i Medborgarhuset. Det
hela avslutas med en ljusmanifestation på Medborgarhusets trappa kl 17 söndag 10 februari.
Läs mer om programmet på hemsidan:
www.gemensamframtid.se

Medarbetarlyftet är en unik fortbildningssatsning för alla anställda i Gemensam framtid och
equmenia med syfte att tillsammans stärkas,
inspireras och utrustas inför framtiden.
Det är ingen vanlig utbildning där du åker
på någon enstaka kursdag. Utan vi vill att det
ska bli ett gemensamt lärande under en längre
tid. Detta för att det ska stärka identiteten i den
nya kyrkan, utrusta medarbetare till att vara
med och forma en kyrka som gör skillnad i ett
samhälle med snabba förändringar.
Lära, Tjäna, Möta eller Följa är de fyra inriktningar som bildar grunden i denna fortbildningssatsning. Inom områdena finns ett
antal spår att välja på. Fortbildningen bygger
på en lärandeprocess där de gemensamma
kursdagarna varvas med möjlighet att bearbeta
dina funderingar i mindre grupper relaterat
till din egen församlingsmiljö. Sedan kommer du tillbaka till en ny kursdag för att få ny
påfyllning och möjlighet att bearbeta det som
har hänt på hemmaplan och i basgruppen.
Medarbetarlyftet avslutas med ett kursdygn i
januari 2014.
Vi tror på en livsnära pedagogik som utgår
från upplevelserna på ”din hemmaplan” där vi
försöker beskriva och begripa och utifrån nya
insikter försöker vi förbättra det som är problematiskt eller utmanande oavsett vilken inriktning och spår du väljer.
En grundläggande tanke är att Jesus Kristus
får möjlighet att förvandla mig, dig och världen!
Det här är också en möjlighet att träffa nya
och gamla kollegor i det nya samfundet och
få ta sig tid att samtala om viktiga frågor inför

Inga Johansson

Release av
inspirationsmaterial för
Diakonins månad 2013
Onsdag 20 mars, 9.30-13.00. Plats: Söderkåren,
Hornsgatan 98, Stockholm, T-Zinkensdamm.
 Inom ramen för Diakonins månad ger
Sveriges Kristna Råd varje år ut ett inspirationsmaterial om socialt och diakonalt arbete.
Materialet vänder sig till medarbetare i kyrkor,
samfund och organisationer.
2013, handlar materialet om Hållbart liv –
Trovärdigt församlingsbyggande . Vi vill i materialet sätta människan i fokus och vad mötet
med församlingens verksamhet har betytt för
den enskilda människan så att den enskilde har
kunnat skapa sig ett mer hållbart liv. I materialet finns goda exempel från våra församlingar,
fördjupningstexter, idéer till gudstjänster och
andakter.
Diakonins månad är ett samarbete mellan
kyrkorna och materialet kommer att skickas ut
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framtiden. Du har väl inte glömt att anmäla
dig? Mer information www.bilda.nu/
medarbetarlyftet

Kalendarium för olika alternativ för de olika
fysiska träffarna i januari 2014
Reservera i din almanacka; 8-10/1 2014 – där
ett dygnskurs kommer vara några av dessa dagar.

Kalendarium för olika alternativ för de olika
fysiska träffarna i mars 2013:

Hans Noreliusson
projektledare för Medarbetarlyftet

Måndag 11/3
Lära och Tjäna
Lidingö fhs – UCL

Pionjär 13 – En konferens
om församlingsplantering

Tisdag 12/3
Möta och Följa
Jönköpings fhs – SVF

15-17 feb 2013 Lötenkyrkan, Uppsala.
Huvudtalare är Mark Aldridge, präst i
Anglikanska kyrkan och ledare för New Wines
internationella nätverk.
 Utöver detta blir det undervisning av Peter
Farmer (Newforms, UK), Richard Hultmar
(EFK), Jonas Melin (SAM), Cahtrine Nygren
(EFK), Daniel Norburg (Immanuelskyrkan,
Malmö), Charles Kridiotis (Maskrosnätverket),
Mattias Neve (GF), Richard Cruz (Helsingborgs Husfösamlingsnätverk), Lydia Mörling
(Tjugofyrakyrkan), Mattias Nordenberg (FA)
m fl.
Konferensen arrangeras av Det FörsamlingsGrundande Nätverket i Sverige - ett nätverk
av åtta samfund som tillsammans arbetar för
att stödja, utrusta och uppmuntra till pionjärt
arbete i vårt land.
Mer information om program, seminarier
och anmälan hittar du på www.pionjär.nu

Onsdag 13/3
Lära och Tjäna
Karlskoga fhs
Torsdag 14/3
Möta och Följa
Härnösands fhs
Kalendarium för olika alternativ för de olika
fysiska träffarna i september 2013:
Onsdag 25/9
Lära och Tjäna
Torsdag 26/9
Möta och Följa
Tisdag 1/10
Lära och Tjäna

Mattias Neve

Nästa nummer
av Uppdraget

Onsdag 2/10
Lära och Tjäna
Torsdag 3/10
Möta och Följa

Om bara några veckor kommer nya numret av
Gemensam Framtids medlemsmagasin Uppdraget. Vi har bland annat mött en av Sveriges
mest spännande diakoner. Dessutom har vi
varit med när en blivande pastor möter en
erfaren pastor samt lyssnat av när två rätt olika
evangelister samtalar om sina uppdrag.
Utgivningsdatum är 6 mars.

Fredag 4/10
Möta och Följa
Vi återkommer med platser efter träffen i mars
beroende av geografisk spridning bland deltagare.
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Vill ni ha besök?

För mer information, kontakta Rune W
Dahlén eller läs på www.blipastor.nu. Mejla
till rune@ths.se eller ring på 076-505 31 52.
Men vänta inte för länge eftersom pastorskandidaterna måste ordna andra sommarjobb om
ingen församling tar chansen och frågar efter
dem.

Söndagen den 10 mars 2013 är det bön- och offerdag för diakon- och pastorsutbildningen. Vi
kommer gärna på besök för att predika, vittna
och informera då eller någon annan söndag i
närheten.
De församlingar som vill ha besök av en
pastorskandidat eller en lärare från Teologiska
högskolan, Stockholm (THS) kontaktar Rune
W Dahlén, rune@ths.se eller Mosaiken, 076-50
53 152.
De församlingar som vill ha besök av en
diakonkandidat eller en lärare från Lidingö
folkhögskola kontaktar Torbjörn Bådagård
(torbjorn.badagard@ucl.se, 08-636 23 65).
Är det oväsentligt om det blir en diakon- eller pastorskandidat så meddela det, men även
då ska ni ta kontakt med bara den ena av de två
kontaktpersonerna.
 Ju förr ni hör av er desto mer sannolikt att vi
kan hjälpa er. Vi kommer gärna!
Prata Gud med människor
Rune W Dahlén – hur gör vi det?

Rune W Dahlén

”Där människor växer –
med och motkrafter”
Nätverkssamling för
dialogarbete
En möjlighet för församlingar som vill arbeta
med mötesplatser i Brommadialogens anda
Forumkyrkan Nacka 2 februari 2013 kl. 10.00ca 18.00.
 Anmälan snarast till noomi.tonnang@
gemensamframtid.se eller 08-580 031 44.
Kostnad 300:- inkl. fika och lunch.

Häftet ”Prata Gud” är tänkt att ge inspiration och vägledning när det gäller det
uppdrag Jesus gett oss att ”gå ut och göra alla folk till lärjungar”. I Gemensam
Framtids teologiska grund står det: Alla är kallade att tjäna och att vittna om
frälsningen i Jesus Kristus.

Visst behöver ni en
sommarpastor?

Hur gör vi det på ett trovärdigt sätt? Vågar och vill vi berätta om vår tro för
andra? Finns det något som kan få oss alla i rörelse för detta uppdrag? Något
som gör att den goda livsberättelsen, vittnesbördet om Guds ingripande, kan få
en renässans i våra liv och i vår kyrka?

Prata
Gud

När pastorn har semester eller när ni har pastorsvakans kan församlingen
somBritta Hermansson, behöva
evangelist ochen
författare
till ”Prata Gud” visar att det
kanske inte främst handlar om metodik eller vilken personlighet vi har. Det
marpastor. Eller varför
inte
gå
samman
med
handlar i grund och botten om att själv bli drabbad av den stora kärleken. Till
och till människor. Det handlar om att lära av Jesus själv som är det stora
andra församlingarJesus
under
en sommarmånad
exemplet för oss.
och anställa en pastorskandidat.
En sommarBeställ nu!
Prata
Gud
kostar
20
kr/st
upp till
50 ex.med
pastor kan predika och leda möten,
följa
Beställer ni över 50 ex kostar varje häfte 10 kr/st.
Porto tillkommer.
på läger, ordna sommaraktiviteter
för barn och
unga, ta hand om andakter på sommarhem och
institutioner, besöka äldre och sjuka, bemanna
Häftet Jesus – En böneguide i juletid som kom
E-POSTA
INGEN
BESTÄLLN
expeditionen och ta hand om posten mm.
Pas!
ut till advent fick en strykande årgång. Under
IDAG
torskandidaterna får samtidigt en väldigt viktig
året kommer flera liknande häfte som Temapraktik som gör att de blir bättre pastorer
med
E-posta beställningen till:
gruppen Lärjungaskap står bakom. Redan i
bestallning@gemensamframtid.se
bredare erfarenhet.
februari kommer KLIPP
nästa
som
handlar om hemAV OCH
POSTA
Detta är ett erbjudande till alla församlingar
ligheten bakom att prata Gud med människor
som vill något merSkicka
än att
bara
överleva
häftet
“Prata
Gud” tillsommig!
Antal exi vår tid. Även det kommer att kunna beställas.
maren så billigt som möjligt! Det kan också
Se information på Gemensam Framtids hemFAKTURAADRESS
LEVERANSADRESS
vara ett sätt att på lite sikt lösa en vakanssituasida. Beställ nu! Se bifogat blad alt. mejla på
tion i församlingen.
bestallning@gemensamframtid.se

Prata Gud – nytt häfte

(OM ANNAN ÄN FAKTURA ADRESS)

EV. FÖRSAMLING

EV. FÖRSAMLING

NAMN

NAMN

ADRESS

ADRESS

POSTNUMMER & ORT

POSTNUMMER & ORT

TEL (MOBIL)

TEL (MOBIL)

E-POST-ADRESS

E-POST-ADRESS
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Framtidens evangelister
29–31 januari 2013

Digitala utskick
Vi skulle vilja kunna kommunicera med er
församling på ett smidigare och effektivare
sätt. Och billigare. Idag är huvudkanalen för
direktkommunikation pappersutskick, som det
du håller i din hand nu.
Vi vet att vi sparar både tid och pengar om
vi kompletterar med digitala utskick, att vi helt
enkelt skickar ut mejl med information till er
när vi ser att det är det bästa alternativet.
Därför ber vi er som är anställda samt kassörer
och ordföranden att skicka ett mejl till info@
gemensamframtid.se så att vi vet vem vi ska
kontakta när vi skickar information digitalt.
Och självklart kommer vi inte att mejla ut
mer än den information som vi tror just ni har
nytta av. Hjälp oss spara pengar!

Inspirationsdagar för unga förkunnare och
ungdomsledare på Munkaskog. Mer information på: www.equmenia.se/pagang/framtidensevangelister-3/

Gemensam Framtid ber
under fasteperioden
Från fastlagssöndagen den 10 februari till
påskdagen 31 mars vill vi uppmana till
gemensam bön i våra församlingar och i vår
kyrka för vår värld, för våra församlingar
och för vår kyrkas framtid. Mer information
kommer i kommande magasinet Uppdraget
och på Gemensam Framtids hemsida.

Oförändrad ränta på
församlingslånen; 2,50%

Årsringar 2013
Gemensam Framtids pastorskandidater har
gett ut ett nytt nummer av tidningen Årsringar.
Där kan man läsa spännande och inspirerande
texter av blivande diakoner och pastorer och se
dem alla på bild.
 I detta utskick finns ett blad för beställning
av Årsringar. Ta hem en bunt till församlingen!
Tidningen är redan finansierad genom annonser, så när man betalar 40 kr för ett exemplar
är det rena kollekten. Halva summan går till
att stötta pastorsutbildning i Kongo, och den
andra halvan till att blivande pastorer i Gemensam Framtid kan åka på retreat en gång
om året.

Det huvudsakliga syftet med församlingslånen
är att kunna erbjuda Svenska Missionskyrkan
församlingar ett tryggt, enkelt, effektivt och
säkert placeringsalternativ med god ränta men
också att Missionskyrkan nationellt ska kunna
finansiera exempelvis fastighetsrenoveringar
till en gynnsam ränta. Huvudprincipen är att
det ska gynna båda parter genom att inte låna
pengar till eller från externa källor.
Som underlag för den nya inlåningsräntan
om 2,5% för 2013 har vi utgått från Riksbankens referensränta eller reporänta. Det är nu
mer sannolikt att räntan kommer att sänkas
än höjas under vintern. Det är fortfarande stor
osäkerhet i de europeiska ekonomierna vilket
gör att den förväntade räntehöjningen under
2013 kommer i långsammare takt. De medel
som är utlånade till Svenska Missionskyrkan
centralt löper med 3-månaders uppsägningstid.

Rune W Dahlén

Mikaela Grundberg
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Församlingens webbplats
– utan kostnad
Gemensam Framtid kommer under våren erbjuda församlingarna en funktionell webblösning. Skicka ett mejl till webbadmin@
gemensamframtid.se med församlingens
namn samt namn och e-post till den som blir
er webbredaktör, så lägger vi upp er. Har ni en
egen domän hjälper vi er att peka den mot er
nya webbplats.
Har du frågor? Kontakta Tomas Lannfjäll,
tomas.lanfjall@gemensamframtid.se

Vem är din församlings
kommunikatör?
Vi gör nu en satsning på att utveckla kommunikationen med Gemensam Framtids
församlingar. Missa inte att inspirera/anmäla
den person hos er som vill vara med i nätverket
för församlingarnas kommunikatörer. Vi tror
att de kommer att bli jätteviktiga framöver.
Kanske är det en person som idag sköter er
hemsida, eller som gör församlingstidningen
eller en person som helt enkelt tycker att kommunikation är kul och som är hygglig på att
använda dator. Mer info om vad vi vill göra
finns på webben gemensamframtid.se
Tipsa din församlings kommunikatör att bli
länken direkt till oss som jobbar med kommunikation på Gemensam Framtid.
Församlingens kommunikatör kommer att
bl a få tips och råd om hur ni:
– förbättrar kommunikationen lokalt
– ökar era insamlingar
– utvecklar webbplatsen
– använder sociala medier smart
Församlingens kommunikatör blir också den
som kan ge oss feedback på nationell nivå så
vi gör rätt saker. Varje år vill vi bjuda in till
Kyrkans Kommunikationsdag, för att få inspiration och nya kunskaper tillsammans. Den 8
maj 2013 håller vi den allra första i Karlstad.
Vill du veta mer kontakta Åsa Runström,
asa.runstrom@gemensamframtid.se
tel 08-580 031 74.
Välkommen! Vem blir er församlings
kommunikatör? Anmäl till
kommunikator@gemensamframtid.se
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