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ledare

svenska kyrkan kan få oss att känna oss 
hemma fast vi är utomlands. Det handlar 
om många olika möten. Över en kopp 
kaffe och en kanelbulle i kyrkans läsrum. 
Ett samtal i fängelset eller på sjukhuset. En 
gudstjänst på svenska. Luciatåg och julfi-
rande enligt svensk tradition.

Många svenskar är språkbegåvade och 
klarar sig bra med ett främmande språk. 
Men när vi ska uttrycka våra mest person-
liga tankar är det skönt att få tala svenska. 
Många ber på sitt modersmål och vill fira 
gudstjänst på svenska och sjunga 
svenska psalmer. När Gud 
talar till oss är det oftast 
på vårt eget språk och 
när vi talar med Gud vill 
vi känna den frihet som 
modersmålet ger.

Svenska kyrkan finns 
idag på 42 platser utanför 
Sverige. Den är för många en 
fast punkt i tillvaron där man känner sig 
hemma och kan hålla språk och traditioner 
vid liv och träffa både nya och gamla vänner. 
När vi träffar andra svenskar pratar vi na-
turligtvis svenska. Då kan samtalet bli mer 
personligt och vi känner oss som hemma.

Fler och fler svenska ungdomar arbetar 
eller studerar i Norge. För en del av dem 
har Svenska Margaretakyrkan i Oslo blivit 
en samlingspunkt. Som ett vardagsrum 
långt hemifrån, där man kan slappna av 
och känna sig trygg, läsa svenska tidningar 
och träffa vänner.

I år har vi haft många dop. Ibland är båda 
föräldrarna svenska, men ofta är det svensk-
norska par, som väljer att ha dopet i Svenska 
kyrkan. Då blir kyrkan ett viktigt svenskt 
inslag när norrmän och svenskar möts. 

Svenska kyrkan har funnits under 100 
år i Oslo. Mycket har förändrats under 
dessa år och nu är vi fler svenskar i Norge 
än någonsin tidigare. Men de mänskliga 
behoven är desamma. Vi vill möta andra 
svenskar, få någon att tala med och när livet 
går sönder hitta en plats för medmänsklig-
het, en hand att hålla i, en plats där jag får 
vara mig själv. 

En av Svenska kyrkans mötesplatser 
finns på Facebook. Hanna Hummelbo, som 
är Svenska kyrkans informatör i Oslo, skö-

ter församlingens Facebooksida. 
Hon säger att Facebook är ett 

bra sätt att nå ut, eftersom 
alla hänger på Facebook. 
I Oslo har vi en allmän 
sida där vi lägger ut pro-
grampunkter, länktips och 

ögonblicksbilder. Den län-
kar ofta till vår hemsida som 

har längre artiklar och komplet-
teras till exempel av Facebookgrupperna 

”artonplusoslo” och ”Babycafé Oslo”, som 
riktar sig till unga vuxna respektive små-
barnsföräldrar/au pairer. 

Gudstjänsten är den unika mötes-
platsen i kyrkans verksamhet. Det är den 
som är vår huvuduppgift. Gudstjänsten 
är grundläggande för varje kristen män-
niskas liv och kallelse i världen. Ordet och 
Sakramenten ska ta form i gudstjänsten 
utifrån vår tradition så att man känner 
igen sig även om det uttrycks lite olika på 
varje plats. Gudstjänsten är något som vi 
får alldeles gratis. Därför tar man inte in-
träde – den är till för alla som vill komma. 
Vi får komma med våra erfarenheter och 
livsfrågor till det gemensamma mötet med 
Gud. Det är ganska befriande att tänka på 

Utomlands, men på svensk mark 

Innehåll

”Hur är det med 
andligheten 
i en vidare 
bemärkelse?

Expeditionens öppettider:
Helgfri måndag–fredag kl 9–12

Kontaktuppgifter
Hammersborg Torg 8B, 0179 Oslo
Tel: 23 35 32 50
Fax: 23 35 32 51
Mail: oslo@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/oslo
Bank: Handelsbanken
Norskt konto: 9046 05 05711
Svenskt konto: 6370 373 885 768

Redaktionskommitté för Margaretabladet: 
Gunnar Prytz Leland, Hélène Tranell, Solveig 
Kommandantvold, Marie-Anne Sekkenes, 
Hanna Hummelbo
Upplaga 2400 ex. Tidningen är gratis.

Ansvarig utgivare: Gunnar Prytz Leland 
Omslagsbild: Resenärerna på församlingsresan 
till Dalarna i juni 2012. 
Foto: Svenska Margaretakyrkan
Foton i tidningen ägs av Svenska 
Margaretakyrkan om inte annat anges.
Redaktör och grafisk form: Hanna Hummelbo
Tryckt av Zoom Grafisk

Personal
Gunnar Prytz Leland
Vik. kyrkoherde (präst)
Tel: 23 35 32 52
Mobil: 97 03 14 92
Mail: gunnar.prytz@hotmail.com

Kajsa Kvarned
Komminister (präst)
Mobil: 92 22 11 86 
Mail: kajsa.kvarned@svenskakyrkan.se 

Ella-Britt Eriksson
Församlingspedagog
Mobil: 92 22 55 32
Mail: ellabritt.eriksson@svenskakyrkan.se

Gustav Eriksson
Kyrkomusiker/kantor
Mobil: 97 70 84 20
Mail: erikssongustav@me.com

Emmy Algefors
Kyrkomusiker/kantor
Mobil: 92 22 43 43
Mail: emmy@emmyalgefors.se

Nathalie Fagerström
Projektanställd – Ung i Oslo
Mobil: 91 60 20 42
Mail: nathaliefagerstrom@gmail.com

Martina Eberhardsson 
Husmor  
Mobil: 98 88 52 52
Mail: martina.eberhardson@svenskakyrkan.se

Georg ”Jojje” Holmberg
Husfar
Mobil: 45 60 09 90
Mail: georg.holmberg@svenskakyrkan.se

Daniel Löfgren
Vaktmästare 
Mobil: 93 67 90 95
Mail: daniel.lofgren@svenskakyrkan.se

Hanna Hummelbo
Expedition, informatör
Tel: via expeditionen 23 35 32 50
Mail: hanna.hummelbo@svenskakyrkan.se

gudstjänsten som en gåva att ta emot och 
forma tillsammans och inte som ett arrang-
emang eller en föreställning.

Gudstjänsten har sin självklara plats i 
kyrkan men hur är det med andligheten 
i en vidare bemärkelse? Finns det någon 
plats för den? Min erfarenhet är att Svenska 
kyrkan ofta kan möta nya behov med ett 
öppet och välkomnande sinne. En generös 
och modig tro tar intryck och vågar låta 
sig förändras. Den är nyfiken och tillåter 
en mångfald av uttryck, föreställningar och 
röster. I sådana sammanhang, kan föränd-
ring ske. I en sådan kyrka, som präglas av 
samtal, öppenhet och mångfald, tror jag att 
vi är många som kan leva och växa tillsam-
mans.

Gunnar Prytz Leland 
Prost och vikarierande kyrkoherde
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projekt

Ung i OsloFörsamlingens dalaresa
I juni arrangerade församlingen en resa till Dalarna tillsammans 
med Herbert och Sickan Carlén. Då besökte vi bland annat Carl 
Larsson-gården, Ornässtugan, Dalhalla, dalahästtillverkningen i 
Nusnäs och världsarvet i Falun. Vi bodde på Hotell Bergmästaren 
i Falun och gjorde dagsutflykter med den hyrda bussen. Vi åt gott 
och fick se många av Dalarnas smultronställen. Här serveras ett 
kollage över resan.

Hanna Hummelbo

Konsertplatsen Dalhalla är byggd i ett gammalt kalkbrott.

De minsta dalahästarna var knappnålarna som bara var ett 
par millimeter stora. Till höger hänger örhängen.

Glada resenärer på väg till Ornässtugan mellan Borlänge och Falun.

Besök i Linnés bröllopsstuga vid Svedens gård.

Att måla dalahästar är ett pilligt jobb.

En av Birgittasystrarna berättar om verksamheten i deras kloster där utanför Falun.

Carl Larsson-gården i Sundborn.

i höst startar ett projekt som går under namnet ”Ung i 
Oslo”. En storsatsning på unga ska göras och jag, Nathalie Fa-
gerström, har nu blivit projektanställd på detta med titeln ung-
domsassistent. Mitt jobb kommer att gå ut på att undersöka och 
se vad vi som församling kan göra för att öppna upp och finna 
nya mötesplatser för unga svenskar i Oslo.

Jag är Osloboende sen tre år tillbaka och var som nyinflyttad 
flitig besökare av både artonplus och annat kul som anordnades 
här i kyrkan. Det var här jag fann min trygghet i Oslo och det 
vill jag förmedla och jobba för så att flera nyanlända svenskar 
känner det samma.

När det kommer till unga svenskar i Oslo så ställs ofta frå-
gan: Vad vill de ha ut av sin tid i Oslo? Jag tror vi har tre sorters 
svenskar här:

– Det är de som flyttat hit och etablerat sig och är här lite på 
obestämd tid, har inget speciellt mål med det hela utan är bara 
nöjd med sin tillvaro.

– Vi har den berömda Partysvensken som stereotypiskt job-
bar på ett café på dagarna och festar på nätterna.

– Sen så har vi den mest intressanta gruppen: Hamstersvens-
ken. Det är de där som samlar pengar inför resor, skola eller 
nått annat stort. De har ofta flera jobb och spenderar sin fritid 
hemma och gärna så kostnadsfritt som möjligt.

Jag tror att det är de två sistnämnda vi behöver satsa på, Oslo är 
så mycket mer än jobb, fest och sitta hemma och stirra i väggen.

Nathalie Fagerström

I och med hösten erbjuder vi dessa aktiviteter 
18plus – onsdagar 19.00–22.00
Kommer naturligtvis fortsätta med ett spännande och varierande program 
under hösten.

Café – söndagar 14.00–18.00
Söndagar är en dag då det inte händer så mycket och många är lediga. 
Efter kyrkkaffet så slår vi upp porten till Läsrummet och fortsätter samtalen 
och fikandet.

Teatergrupp – torsdagar 18.00–21.00 (start oktober)
4 oktober drar vi igång, både större och mindre uppsättningar planerade.
Kom och dramatisera med oss.

Partybullar
I samband med Natteravnarnas promenader kommer vi att dela ut bullar 
vid några tillfällen på Oslos partygator. Mer info om detta på ”Ung i Oslo – 
idékväll”.

”Svensk-kväll”
Den 19 september 19.00–21.00
Informationskväll för nyinflyttade och 
även de som har lite norgetid bakom sig 
men ändå inte har full koll på hur saker 
och ting fungerar i detta land.

Skattefrågor, sjukskrivning, a-kassa 
och annat intressant kommer presenteras 
denna kväll.

För mer information, kolla hemsidan 
när det börjar närma sig.

Är du intresserad av vad som kommer hända un-
der hösten och vill du hjälpa till med något av 
detta så behöver vi alltid frivilliga. Frivilliga till 
bullbak, bullutdelning och caféverksamhet.

”Ung i Oslo” – idékväll den 10 september kl 19.00
Välkommen till denna spännande kväll! 
Vi bjuder på fika!
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grupper & körer

Majklubben
möts som vanligt första måndagen i 
månaden kl 18.30 till samvaro med 
program.

• 3 september
• 1 oktober
• 5 november
• Julträff i början av dec

Brev med program och lokal skickas 
ut. Vi hälsar alla gamla och nya major 
välkomna!

Kyrkis
är gruppen för barn mellan 3 och 5 år. 
Fika, lek, pyssla, sjung och lär dig mer 
om Bibelns berättelser. Soppa serveras.

Torsdagar kl 16.30–18 (start 6 september).

Samtalsgrupp
Tro och liv – att vara kristen idag
För Dig som vill veta mer och fördjupa 
dig i vår kyrkas tro, samtala om livets 
frågor. 
Välkommen att anmäla intresse till 
samtalsgruppen!
Kajsa Kvarned, präst (kontaktuppgif
ter finns på sidan 3)

Vissa torsdagar kl 19  
(start 13 september).

Hantverksgruppen
En mötesplats för hantverksintresserade. 
Ta med ditt hantverk eller starta något på 
plats.

Tisdagar kl 18–21 (start 4 september).

18plus
Är du en av alla unga människor som åker till 
Oslo för att jobba eller är du au-pair? Margare-
takyrkan har blivit en samlingspunkt för många 
av er genom träffarna på onsdagskvällar. Kom dit 
du också!

Träffarnas program ser olika ut men med fika och 
prat i fokus. Se Facebookgruppen ”artonplusoslo”.

Onsdagar kl. 19–22 (kvällsmässa 18.30–19). 
Start 5 september.

Onsdagsträffen
Trivsamma träffar på dagtid då det 
är lättare att ta sig ut. I samband 
med träffarna serveras en måltid 
som kostar 50 kr. Om man vill kan 
man medföra en liten vinst till da-
gens lotteri/åror.

Onsdagar ojämna veckor kl 12 
(start 12 september).

Grupper Körer och musik

UNG kör
sjunger musik i olika genrer. Hös-
tens stora fokus ligger på Lucia. 
Vill du gå med i Luciatåget skall 
du skynda dig att börja i denna 
kör då platserna i tåget är be-
gränsade.

Måndagar kl 19–21  
(start 3 september).

Kammarkören
sjunger i huvudsak klas-
sisk kyrkomusik. Övnings-
tempot är något högre än 
i övriga körer så det är en 
fördel att ha sjungit i kör 
tidigare. 

Tisdagar kl 19–21 (start 4 
september).

Minikör och Barnkör
Är du mellan 5-12 år och tycker om 
att sjunga? Vill du lära dig mer om 
ditt eget instrument, rösten? Vill du 
träffa nya kompisar och lära dig om 
kyrkans historia och värdegrunder?

Välkommen då till minikören (5-7 år) 
eller barnkören (8-12 år). 

Körerna övar ungefär varannan lör-
dag förmiddag och caféservering 
finns för anhöriga vuxna och syskon.

Under höstterminen är det övning 
inför Lucia samt Gudstjänster med 
små och stora. 

Föranmälan krävs till körledare 
Emmy Algefors:
mail: emmy@emmyalgefors.se

Info om höstens tider, se hemsidan. 

Lördagar (start 1 september).

Baby-café
är en mötesplats för föräldrar, bebisar och 
småbarn. Träffarna innehåller sång, musik, 
samtal och fika. Man behöver inte anmäla 
sig innan utan det är bara att dyka upp.

Tisdagar kl 13–16 och torsdagar kl 10–13 
(start 4 september).

Teatergrupp
Under hösten startas en teatergrupp upp som kommer 
ha både egna uppsättningar och medverka i kyrkans 
akriviteter. Ålder från 15 år. 
Kontakta Nathalie Fagerström för mer information.

Torsdagar kl 18-21 (start 4 oktober).

Foto: Madelen Zander
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Veckoprogram

Söndag
11.00    Gudstjänst (se kalendern).  

  Kyrkkaffe.
14.00–18.00 Café i Läsrummet.

Måndag
19.00–21.00 Ung kör i Stora salen  

  (ingång 8C).

Tisdag
13.00–16.00 Baby-café i Stora salen  

  (ingång 8C).
18.00–21.30 Hantverksgrupp i Läsrummet  

  (ingång 8E). 
19.00–21.00 Kammarkören i Stora salen 

  (ingång 8C).

Onsdag
12.00    Onsdagsträff (ojämna veckor).
18.30    Kvällsmässa, ingång via kyrkan  

  eller Stora salen (ingång 8C).
19.00–22.00 18plus i Lilla salen (ingång 8C)  

  eller annat ställe (se Facebook- 
  gruppen ”artonplusoslo”).

Torsdag
10.00–13.00 Baby-café i Stora salen  

  (ingång 8C).
16.30–18.00 Kyrkis i Stora salen (ingång 8C).
18.00–21.00 Teatergrupp i Läsrummet  

  (ingång 8E).
19.00   Samtalsgrupp vissa torsdagar.  

  Kontakta Kajsa Kvarned.

Lördag
10.00–10.45 Minikören övar.  

(Ungefär varannan lördag).
11.00-12.00  Barnkören övar.  

(Ungefär varannan lördag).

NOVEMBER
Vecka 44

Lör 3e Alla helgons dag
 18.00 Musikgudstjänst med ljuständning. 

Kammarkören medverkar.
Sön 4e Alla själars dag
 11.00 Temamässa med ljuständning.

Vecka 45
Mån 5e 18.30 Majklubbens möte.
Ons 7e 12.00 Onsdagsträff.
Sön 11e 23 sön efter trefaldighet
 11.00 Högmässa.

Vecka 46
Sön 18e Sön före domsöndagen
 11.00 Gudstjänst med små och stora. 

Minikören och Barnkören medver-
kar.

Vecka 47
Ons 21e 12.00 Onsdagsträff.

Sön 25e Domsöndagen
 11.00 Högmässa.

Med reservation för ändringar. Se hemsidan för de senaste upp
dateringarna: www.svenskakyrkan.se/oslo.

AUGUSTI
Vecka 35 – ingen VeckoVerksamhet

Mån-fre  Expeditionen öppen kl 9-12. 
Ons 29e 19.00 Kräftskiva.  

Anmälan till expeditionen  
senast 27 aug.

SEPTEMBER
Sön 2a 13 sön efter trefaldighet
 11.00 Terminsupptakt. 

Söndagsmässa med små och 
stora. Körmedverkan. Fest.

Vecka 36 – Verksamhetsstart
Mån-fre  Expeditionen öppen kl 9-12. 
Mån 3e 18.30 Majklubbens möte.
Sön 9e 14 sön efter trefaldighet
 11.00 Folkmusikmässa – ”I välsignan och 

fröjd”. Gunnarskogs, Brunskogs 
och Mangskogs kyrkokörer med-
verkar.

Vecka 37
Ons 12e 12.00 Onsdagsträff.
Sön 16e 15 sön efter trefaldighet
 11.00 Högmässa.  

Ung kör medverkar.

Vecka 38
Sön 23e 16 sön efter trefaldighet
 11.00 Högmässa. 

Vecka 39
Ons 26e 12.00 Onsdagsträff.
Sön 30e Den helige Mikaels dag
 11.00 Högmässa. Kammarkören  

medverkar.

OKTOBER
Vecka 40

Mån 1a 18.30 Majklubbens möte.
Sön 7e 18 sön efter trefaldighet
 11.00 Högmässa.

Vecka 41
Ons 10e 12.00 Onsdagsträff.
Sön 14e Tacksägelsedagen
 11.00 Gudstjänst med små och 

stora. Minikören och Barn-
kören medverkar. Barnens 
bibel delas ut till 4-åringar.

Vecka 42
Tors 18e 17-20 Fairtrade Challenge.
Sön 21a 20 sön efter trefaldighet
 11.00 Högmässa.

Vecka 43
Ons 24e 12.00 Onsdagsträff.
Sön 28e 21 sön efter trefaldighet
 11.00 Högmässa. Kyrkstämma efteråt.

kalender

Kvällsmässa
Onsdagar kl 18.30 firas kvällsmässa 
i kyrkan eller Mariakapellet.

Höstterminen startar
Lördag 1 sept 
 10.00 Minikören 
 11.00 Barnkören

Söndag 2 sept 
 11.00 Festlig upptaktsdag

Måndag 3 sept 
 19.00 Ung kör

Tisdag 4 sept 
 13.00 Babycafé 
 18.00 Hantverksgruppen 
 19.00 Kammarkören

Onsdag 5 sept 
 18.30 Kvällsmässa 
 19.00 18plus

Torsdag 6 sept 
 10.00 Babycafé 
 16.30 Kyrkis 
 18.00 Teatergrupp

Onsdag 12 sept 
 12.00 Onsdagsträff

Torsdag 13 sept 
 19.00 Samtalsgrupp

Kräftskiva
En församlingskväll för alla åldrar 
med underhållning, kräftor och an-
nat gott.  
Anmälan till 
expeditionen 
senast 27 
augusti.

Gilla sidan ”Svenska kyrkan i Oslo”

18plus-gruppen: ”artonplusoslo”

Babycafé-gruppen: ”Babycafé Oslo”

Ung kör-gruppen:  
”Ung kör Margareta kyrkan”

Kammarkör-gruppen:  
”Kammarkören Margaretakyrkan”

Hantverksgruppen:  
”Hantverksgrupp Oslo”

Terminsupptakt
En gemensam fest-
dag för kyrkans 
alla grupper och 
körer. Kyrkkaffe 
med kakfrossa.

Kyrkstämma
Margaretaförsamlingen in-
bjuder till kyrkstämma efter 
mässan den 28 oktober.

Allhelgonahelgen
Tänd ett ljus för någon 
som gått bort och njut 
av vacker musik.

4-årsbiblar
Alla fyraåringar får var sin Barnens 
bibel. Anmäl till exp. tel 23 35 32 
50 senast 11 okt om ditt barn vill 
ha en bibel.

Fairtrade Fokus
Under vecka 41–42 (8-21 oktober) på-
går rättvisesatsningen Fairtrade Fokus 
i Sverige. Under kampanjen samlas 
dagligvarukedjor, butiker, leverantörer, 
ambassadörer, medlemsorganisatio-
ner, Fairtrade City-styrgrupper, politi-
ker och konsumenter för att gemen-
samt sätta fokus på Fairtrade. 

Fairtrade Challenge
Torsdagen den 18 oktober arrangeras 
tävlingen Fairtrade Challenge som 
går ut på att fika så mycket Fairtrade 
som möjligt. Flest deltagare och flest 
produkter, bildtävling och bästa idé.

23–24 nov     Julbasar

8–21 okt   Fairtrade Fokus

Julbasar 
Den årliga julbasaren där 
du kan hitta svensk mat, 
lotterier och hantverk 
av bästa kvalitet. Det 
finns också kaffe-
servering.
OBS! Ändrad tid 
sedan senaste åren.

Dop
Vi välkomnar till dop i Margaretakyrkan. 
Möjlighet för dop finns på lördagar kl 14 
och i söndagens gudstjänst kl 11. 
Boka via expeditionen tel 23 35 32 50 
minst tre veckor i förväg.
Mer information om dop finns på hem-
sidan: www.svenskakyrkan.se/oslo

Margaretaförsamlingen hakar på denna sats-
ning och fokuserar extra mycket på Fairtrade 
under dessa veckor.

Välkommen särskilt på Fairtrade Challenge 
då vi inbjuder till café med smakprovning, 
informationsbildspel och annat spännande.
Öppet torsdag 18 okt kl 17-20.

Fairtrade är en oberoende 
produktmärkning. Välj Fairtrade
märkta produkter och skapa förut
sättningar för odlare och anställda 
i utvecklingsländer att förbättra 
sina arbets och levnadsvillkor.

Mer information om Fairtrade och kam-
panjerna: www.fairtrade.se

Besök också Friends Fairtrade – Oslos 
mest renodlade Fairtradeaffärer. De hittas 
på Storgata 36B, Oslo S och webben. Där 
finns kläder, skor, leksaker, mat, godis, 
prydnadssaker, hygienprodukter, musik, 
litteratur och smycken.  
http://friendsfairtrade.no
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kyrknytt

Sommaren lider mot sitt slut. Vi skulle nu 
ha startat vår hösttermin med en ny kyrko-
herde på plats. Tyvärr blev det inte så. Vi 
har utlyst tjänsterna på nytt och intervju 
med kandidaterna kommer ske i början 
av september. Det har kommit fem ansök-
ningar till kyrkoherdetjänsten och tio per-
soner söker diakon-/assistenttjänsten.

Gunnar Prytz Leland fortsätter vikaria-
tet som kyrkoherde till och med sista okto-
ber. Vi hoppas att ny kyrkoherde kommer 
vara på plats 1 januari 2013. 

Jag kan med glädje meddela att Örjan 
Lundqvist har sagt sig villig att vikariera 
som kyrkoherde november och december, 
eventuellt något i januari, beroende på när 
en ny kyrkoherde kan tillträda tjänsten. 
Kajsa Kvarned fortsätter som komminister och har ansvar för satellitförsamlingarna. 

För att lösa diakontjänsten har Sickan Carlén tackat ja till att vikariera från 1 september 
till 31 december. Herbert Carlén ställer upp på frivillig basis att vara basargeneral.

Tyvärr har Gustav Eriksson inte möjlighet att inneha kyrkomusikertjänsten på full 
tid. Vi har haft tjänsten utlyst och flera kvalificerade musiker sökte. Vi har valt Sven-Åke 
Svensson. Han kommer att ha en 100%-tjänst. Han börjar sin tjänstgöring 1 oktober. Vi 
hälsar honom varmt välkommen.

Emmy Algefors fortsätter med satellitförsamlingarna och barnverksamheten i Oslo. Det 
är ett arbete vi uppskattar mycket. Hennes handlag med barnen är värd all vår uppskattning.

I år hålls basaren bara två dagar – fredag och lördag. Kyrkan kommer även i år vara öp-
pen under basaren. Höstens verksamheter i övrigt kräver stor insats av personalen, varför 
vi bara valde två dagar.

Församlingen har stort behov av en kanslist. Vi fick liten respons på den lokala annon-
sen. Vi kommer därför att annonsera bredare efter sommaren. Se annons i detta nummer 
av Margaretabladet. 

Marie-Anne Sekkenes 
Kyrkorådets ordförande

Nytt från kyrkorådet
Kyrkorådet 2012
Ordförande: Marie-Anne Sekkenes
Vice ordförande: Karin Trydal
Solveig Kommandantvold 
Barbro Marklund-Petersône
Lilian Rogstad
Mikael Strandberg
Thomas Wagner
Richard Klingspor
Beryl Wilhelmsson
Hélène Tranell
Vik. kyrkoherde Gunnar Prytz Leland

Suppleanter
Ulrika Löfgren
Ingemar Thorin
Isabelle K Schlyter
Anita M. Hedén Johnsen

Vill du ta kontakt med kyrkorådet?
Marie-Anne Sekkenes
Kyrkorådets ordförande
Mail: marianne.sekkenes@svenskakyrkan.se 
Mobil: 97 11 16 60
Hem: 22 22 64 27

Ur kyrkoboken
Döpta
12/5 Sofia Andersson
13/5 Märtha Matilda  
 Pihl-Ottersland
19/5 Robin Walle
20/5 Philippa Roos
26/5 Emine Boe-Raszewski 
 Henrik Hager Lanestrand
27/5 Edit Karlsson Stenseth
10/6 Edvard Sandmark Andresen
16/6 Leon Vidhall-Saavedra  
 Felix Vidhall-Saavedra
30/6 Anton Christian Bruvik 
 Tyra Sundgren
8/7 Emil Artebrant Pedersen
4/8 William Bosse Rikard  
 Erlandsson
5/8 Laetitia Peyrot-Härdh

Vigsel
12/5 Carl Thomas &  

Priscila Morales Janfalk
18/5 Daniel & Sofie Edström
19/5 Stefan Melander &  

Ingrid Anderson
19/5 Steinar & Marie Drange
12/6 Erik Johansson & 

Sofie Fredriksson

Förrättningar bokas via expeditionen, 
kontaktuppgifter finns på sidan 3.

Anders Andersson avled den 11 april 2012 och begravdes i Hakkadal kirke. 
Anders har ett långt förflutet i Margaretakyrkan. Hans far kom från Österlen i Skåne. 
Under krigsåren 1940-45 tillhörde Anders därför den grupp barn som fick del av ”svens-
kesuppa”, som utdelades genom svenska Norge-hjälpen. Vid kyrkans 80-årsjubileum, 
4 söndagen i advent 2005, berättade han för församlingen från denna tiden. I Margar-
etabladet nr 1/06 är han fotograferad. Här visar han bleckburken som varje dag fylldes 
med soppa – ”två dagar i veckan var det ärtsoppa, två dagar havresoppa och en dag ”be-
tasuppe”. Det var en livsuppehållande hjälp, erinrar han sig. För oss som aldrig upplevde 
kriget är denna historia från ett tidsvittne nyttig. 

Nu är detta vittne borta och vi lyser fred över hans minne.
Solveig Kommandantvold

Folke Bergh avled i sitt hem i Uppsala 
den 20 juli i en ålder av 95 år.
Han var verksam i Margaretakyrkan som 
komminister under de mörka krigsåren i 
Norge. Detta kommer fram i hans bok 
”Svensk kyrka i ockuperad stad”,  där 
han berättar om Norgehjälpen, ”svens-
kesuppen”, olaglig filminspelning och 
vardagslivet i den krigsmärkta huvud-
staden. I nästa nummer hoppas vi få en 
mera initierad artikel om det viktiga ar-
betet som utfördes av bland andra Folke 
Bergh och medarbetare i Margaretakyr-
kan från den tiden. 

Han begravs den 23 augusti i sin 
hemförsamling Gottsunda i Uppsala.

Solveig Kommandantvold

Foto: Gunnar Prytz Leland

Hantverksgruppens virkade hjärtekatter levereras till barneintensiven på Rikshospitalet genom Beryl Wil-
helmsson. Sektionsledare Heidi Ugreninov tog emot dem. Katterna är väldigt uppskattade bland bebisarna.

Bilden på barnet publiceras med föräldrarnas tillstånd. Foton: Beryl Wilhelmsson

Foto ur Margaretabladet nr 1/06.

Folke Bergh utanför Margaretakyrkan 1983. Foto ur 
boken ”Svensk kyrka i ockuperad stad”.

Kanslist 100%
Vi söker nu en kanslist för arbetet på 
 Margaretakyrkans expedition.

Vi söker en kanslist med ansvar för vår 
församlingsexpedition. Du ansvarar för 
det löpande arbetet såsom mottagning 
av besökare under expeditionens öppet-
hållande, telefon- och e-posthantering, 
medlems- och adressregister, kyrkobok-
föring, bokningar och praktiska göromål 
vid sammankomster samt övrigt förekom-
mande kontorsarbeten.

Dessutom kommer du efterhand att få 
ansvar för vår ekonomi och bokföring. Vi 
söker därför en ekonomiutbildad person.

Arbetsuppgifter:
• Telefon- och e-posthantering
• Adress- och medlemsregister,  inträden, 

utträden
• Kyrkobokföring
• Bokföring och lönehantering
• Kontanthantering
• Beställning av verksamhetens material
• Bokningar, fakturering
• Sekreteraruppgifter vid möten
• Expeditionens öppethållande
• Ta emot besökare

Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Tillträde efter överenskommelse.

Information om tjänsten lämnas av 
vik. kyrkoherde Gunnar Prytz Leland  
tel. 970 31 492.

Ansökan med meritförteckning skall 
vara oss tillhanda senast 20 sep-
tember 2012. 
Märk epost eller kuvert med "Kans
listtjänst".

Svenska Margaretakyrkan
Hammersborg Torg 8B
0179 Oslo

oslo@svenskakyrkan.se 
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satellitförsamlingarnakyrknytt

Kajsa Kvarned
Mobil: 92 22 11 86

kajsa.kvarned@svenskakyrkan.se

verksamheten får i höst nya förtecken – vi prövar oss fram. 
Att det finns många svenskar i Norge stod att läsa i Aftenposten i 
slutet av våren, och att det inte är bara i Oslo vet vi ju och de flesta 
är också fortsatt medlemmar i Svenska kyrkan. Att svenskar önskar 
kontakt med sin kyrka visar verksamheten i Oslo i bland annat 
18plus, Onsdagsträff för äldre, körverksamhet och annat du kan 
läsa om i detta blad. Dop, vigsel och konfirmation enligt Svenska 
kyrkans ordning efterfrågas och det kan vi ordna även på andra or-
ter, likaså begravning. Under hösten kommer vi att fortsätta med 
svenska gudstjänster och babycafé i Stavanger, Bergen och Trond-
heim, de är inbokade med både tid och plats, se nedan.

Vi kommer även att arbeta vidare med information och med 
att skapa kontaktvägar. Att ordna mötesplatser för familjer, barn, 
unga och äldre, på liknande sätt som den vi har i Margaretakyr-
kan, ja det är på sikt en målsättning.

Foto: Gunnar Prytz Leland

Emmy Algefors
Mobil: 92 22 43 43
emmy@emmyalgefors.se

En ny termin med nya förtecken 

Stavanger
Gudstjänster
Lördag 29 september kl 14, Kampen kirke 
Svensk gudstjänst, bibelutdelning till barn från 4 år. 
Kyrkkaffe/saft.

Lördag 10 november kl 14, Kampen kirke 
Musikgudstjänst. Kyrkkaffe/saft.

Lördag 1 december kl 14, Domkirken 
Adventsgudstjänst med Lucia. Kyrkkaffe/saft.

Babycafé
Varannan tisdag kl 13-15, Kampen kirke. 
Start tisdag 11 september.

Livet och tron – Café och samtal om det som känns angeläget. 
Vi träffas en första gång på Café Josephine torsdagen den 28 
september kl 17.00.

Mer information: www.svenskakyrkan.se/oslo/stavanger

Bergen
Gudstjänster
Söndag 30 september kl 10, Korskirken,  
Svensk gudstjänst, bibelutdelning till barn från 4 år. 
Kyrkkaffe/saft.

Söndag 11 november kl 10, Korskirken  
Musikgudstjänst. Kyrkkaffe/saft.

Söndag 2 december kl 10, Korskirken 
Adventsgudstjänst. Kyrkkaffe/saft.

Babycafé 
Varannan onsdag kl 9.30-11.30, Nykirken.  
Start onsdag 12 september.

Livet och tron – Café och samtal om det som känns ange-
läget. Vi träffas en första gång på Café Magdalena måndagen 
den 1 oktober kl 16.00.

Mer information: www.svenskakyrkan.se/oslo/bergen

Trondheim
Gudstjänster 
Lördag 1 september kl 14, Ilen kirke 
Svensk gudstjänst med dop. Kyrkkaffe/saft.

Söndag 30 september kl 18, Ilen kirke 
Svensk gudstjänst, bibelutdelning till barn 
från 4 år. Kyrkkaffe/saft.

Söndag 11 november kl 18, Ilen kirke  
Musikgudstjänst. Kyrkkaffe/saft.

Söndag 2 december kl 18, Hospitalkirken 
Adventsgudstjänst. Kyrkkaffe/saft.

Lördag 15 december kl 16, Ilen kirke  
Luciakonsert med 100 elever från Öster-
sunds musikgymnasium.

Babycafé 
Varannan tisdag kl 13-15, Ilen kirke. 
Start tisdag 4 september.

Barnkör varannan tisdag kl 16.15-17. 
Start 4 september. Anmälan till Emmy 
 Algefors tel. 92 22 43 43.

Livet och tron – Café och samtal om det 
som känns angeläget. Vi träffas en första 
gång på Vår Frues café måndagen den 15 
oktober kl 17.00.

Mer information: www.svenskakyrkan.se/
oslo/stavanger

Emmy kommer att skapa regelbundna mötesplatser för föräld-
rar och barn –babycafé och barnkör/familjekör. Kajsa kommer att 
finnas på plats i samband med de helger det är gudstjänster och 
ibland däremellan och finns då tillgänglig för samtal; enskilt eller 
varför inte tillsammans? Tänk om vi kunde finna möjligheter att 
träffas över en kopp kaffe eller te och föra angelägna samtal om li-
vet, tron, kyrkan eller annat. Svensk musik, lyrik och konst kunde 
vara något att samlas omkring. Maila eller ring gärna och meddela 
ditt intresse.

Vi annonserar i den lokala tidningen helgen före. En hälsning 
kommer att skickas ut till de adresser vi har tillgång till. Sprid 
gärna informationen i ditt nätverk!

Varmt välkomna!

Kajsa Kvarned & Emmy Algefors

Ny kyrkomusiker: Sven Åke Svensson

Konfirmation – kom med!
Du som är 14 i år eller äldre är välkommen till konfirmationsun-
dervisning i Svenska Margaretakyrkan i Oslo.

Funderar du på...
  ...om Gud finns?

 ...vem är jag?     ...vad ska jag göra med mitt liv?

 …om man kan tro idag?   …är det som står Bibeln sant?

 ...spelar buden nån roll idag?    ...det där med bön?

   …Jesus, vem är han?

Kajsa Kvarned
Präst (komminister)
kajsa.kvarned@svenskakyrkan.se 
tel. 92 22 11 86

Dessa och många andra frågor om livet och tron 
kommer vi att jobba med. Det blir prat, men också 
att uppleva saker, göra saker med händerna eller 
rösten. Ett läger tänker vi åka på framåt våren.

Vi träffas ungefär varannan söndag från första 
söndagen i Advent fram till slutet av maj då det 
blir konfirmation, en fin och festlig dag hoppas vi!

Har du frågor så skriv eller ring någon av oss! 
Vi tar gärna emot din anmälan så fort som möjligt.

Pax et bonum, frid och allt gott!
hälsar Kajsa och Ella

Jag heter Sven Åke Svensson och är sedan 1983 organist i Lysekils försam-
ling. Jag är född och uppväxt i Dalsland och har förutom min tjänst i Lysekil 
också arbetat med kyrkomusikfrågor inom Göteborgs stift. Mitt musikutö-
vande är i grunden med klassiska förtecken men jag roas också när musiken 
får töja på gränserna och möta andra kulturer, gärna med ”rökiga” klanger. 
Norge har alltid varit speciellt för mig och jag känner starkt för den norska 
rika folktonsskatten – som jag arbetat med under många år, tillsammans 
med norska musiker. Oslo är en stad som jag gärna besöker och att få arbeta 
och bo här känns väldigt spännande. I Lysekil har jag ansvarat för en stor 
och mångårig konsertverksamhet och fått uppleva så många fantastiska mu-
sikaliska möten. En av de största upplevelserna är Kammarkören SKRUK 
som kommer från Norge och som jag senast mötte denna sommar. 

Den största utmaningen i ett församlingsarbete tycker jag är en sjungande 
och spelande församling där flera uttryckssätt får plats, kören är en central del i 
gudstjänstfirandet, samt att människor får känna sig delaktiga i verksamheten.

Min familj består av min fru Susanne, barnen Evelina, Martina, Kasper 
och hunden Rufus. Vi bor på 
landet i närheten av Hunne-
bostrand och Smögen. 

Utanför orgelpallen bru-
kar jag gå i skogen med Rufus 
där vi ibland letar efter rådjur 
och vildsvin, och så har jag 
förkärlek till USA-bilar. 

Jag ser med glädje fram 
emot att få vara en del i Svens-
ka Margaretaförsamlingen.

Sensommarhälsningar från 
Sven Åke med familj

Ella-Britt Eriksson
Församlingspedagog
ellabritt.eriksson@svenskakyrkan.se 
tel. 92 22 55 32
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En vacker vårdagseftermiddag i maj, 
närmare bestämt den sjunde, firade 
en livsglad 50-årsjubilant sina många 
år. Det var Majklubben, den fören-
ing i Margaretakyrkan, som överlevt 
många av de gamla klubbarna och 
föreningarna från starten och nu kun-
de fira ett halvsekeljubileum.
Majklubben började som ett behov hos 
svenska damer i efterkrigstiden, de sven-
skor som förlorat sitt hjärta till en norsk 
flykting under kriget eller på annat sätt 
hamnat i broderlandet. Efter dagens husar-
bete – de flesta var ju hemmafruar på den 
tiden – längtade man efter att umgås med 
svenska väninnor och utbyta tankar och 
idéer. 

Officiellt stiftades klubben år 1962. 
Dora Törneskog, legendarisk prästfru un-
der 25 år, blev en samlande gestalt, och 
mötesplats blev Margaretakyrkan. En vik-
tig person var Kate Johannesen, majorskan 
kallad och föreningens första ordförande. 
Andra som var med från början, var bland 
andra May Gannefors, Harriet Magnus, 
Ingrid Dahl, Ingrid Koppang, Elsa Mardal, 
Gulli Rustad och Ulla Steiwer.

Ett namn, som hör med i den här åter-
blicken, är Ulla Hansen. Hon kom tidigt 
med, blev ordförande redan 1965 och satt 
som sådan i 10 år, var ’chef ’ för inköps-

kommittén, som skaffade varor till hem-
slöjdsbordet till julbasaren (mer om detta 
senare), i hela 35 år och är fortfarande ’still 
going strong’ och aktiv i förberedelser för 
basaren och på många andra områden.

Att komma ny och okänd till ett möte 
har nog av de flesta upplevts som lite 
skrämmande. Några som såg den flack-
ande, osäkra blicken hos den nyanlända, 
var Barbro Larsson och Gunnel Thoresen. 
Många har nämnt deras namn med tack-
samhet. En annan var den samlande Dora 
Törneskog i sin alltid öppna prästgård.

Julbasaren – viktigaste uppgiften
Limmet, som höll föreningen samman, var 
naturligtvis först och främst den svenska 
bakgrunden med minnen, språk och tradi-
tioner. Om hösten var den viktigaste upp-
giften att arbeta för den årliga julbasaren. 
Man sydde, stickade, bakade, och under 
själva basardagarna, iklädda folkdräkter, 
stod man för försäljningen av det tillverka-
de vid det så kallade majbordet. En annan 
avdelning som verkligen har dragit intresse 
till sig är hemslöjdsbordet. 

Så här berättar Gunnel om hur det gick 
till i början: ”En inköpskommitté ordnade 
varor från Sverige. Det innebar resor till 
olika delar av hemlandet, som fick göras 
på sommaren. Men så var det pengar då… 
En medarbetare vid namn Signe Anders-

son kom med den förlösande idén – av 
egna medel satte hon in 10 000:- på konto. 
Dessa pengar skulle användas att köpa in 
svenska hemslöjdsvaror. Det blev en formi-
dabel succé. Folk stod i kö för att köpa de 
nya och spännande varorna. Efter basarens 
slut skulle de 10 000:- sättas in på samma 
konto, att användas kommande år. Så fort-
gick det många år.”

Höstterminen avslutades inne i präst-
gården, där våra prästfruar Dora, Barbro, 
Gun, Elisabet dukade ett festligt bord, och 
hjälpta av sina respektive Per Alex, Örjan, 
Jan, Erland månade om sin damer.

Barbros upplevelser
Barbro Lundqvist, som tillsammans med 
Örjan höll ut i hela 22 år i Oslo, minns 
samarbetet med Majklubben så här: 

”Som nyinflyttad prästfru i Margareta-
kyrkan hösten 1983 blev mitt första möte 
med Majklubben en smula förvirrande på 
grund av min ovana vid det norska språket. 
Glada, trevliga damer hälsade mig välkom-
men till en kväll på kyrkan för att ’prisa 
varor’. Jag tänkte på psalmernas vanliga ut-
tryck ’prisa Herren’, och undrade vad som 
var å färde i kyrkan!

Det visade sig dock vara en välorgani-
serad damklubb som i många år tillverkat, 
beställt och köpt varor som nu skulle få sin 
prislapp för att säljas på julbasaren. Förbe-

Majklubben 50 år
Tillbakablick och intervju med några av majorna

redelsearbetet tog ett helt år, och det fanns 
många vackra handarbeten och goda kakor 
till försäljning vid de välbesökta basarda-
garna. Det var ett nöje att ta emot prin-
sessan Astrid och visa härligheten när hon 
kom för att inviga basaren. Jag upplevde att 
julbasaren var Majklubbens flaggskepp.

Under mina 22 år var Majklubben till 
stor glädje och hjälp också i arbetet med 
Margaretahemmet så länge det fanns. 
Liksom vid kontakten med de äldre i för-
samlingen därefter. Man ställde upp som 
patientvänner, besöksgrupp, ledare för äld-
regymnastik och stödjare i största allmän-
het. Ofta var Majklubbens damer också 
engagerade i Margaretaföreningen som 
jag särskilt hade ansvar för, en äldreklubb 
som också alltid stöttade Margaretahem-
met med gåvor, inredning och svensk stil. 
Majklubbens praktiska engagemang och 
Margaretaföreningens 50-åriga kulturtra-
ditioner verkade passa bra ihop för många 
av församlingens damer.

Observera att allt arbete som utfördes 
av dessa damer självklart var oavlönat. 
Man arbetade i grupper i hemmen och fick 
därigenom ett fint nätverk av vänner med 
svenska rötter som sedan möttes i kyrkans 
lokaler. Sådant är ett viktigt inslag i en ut-
landskyrka.”

Våren var lugnare
Under våren tog man det lugnare. Då möt-
tes man till samvaro med kulturinslag: en 
diamantexpert berättade och visade dia-
manter med ”möjlighet att känna på dia-
manterna”. En annan gång berättades det 
om slottet i Oslo. Eller Mentz Schulerud 
gav inblick i Gustaf Frödings svåra liv un-
der ”landsflykten” i Norge. Majorna själva 
kunde också dela med sig av upplevelser 
– en visade sin hobby, andra berättade om 
spännande resor till olika världsdelar, Gua-
temala, Salt Lake City, Armenien, Kina. 

En verklig höjdpunkt bjöd 30-års-
dagen på – Per Aabel, den legendariske 
’eventyr’-berättaren och skådespelaren. 
Han föredrog H. C. Andersens sagor på 
sin oemotståndliga norsk-danska. Som den 
damtjusaren han var, steg jublet högt efter 
varje punkt på programmet. Själv ville han 
heller aldrig sluta! Sannerligen en stor och 
generös konstnär och människa!

Margaretahemmet
Tanken på medmänniskan har alltid va-
rit aktiv. Man tänkte på dem som inte var 
så rörliga, att de kunde komma till guds-
tjänster eller möten. Så länge det gamla ål-
derdomshemmet Margaretahemmet fanns 
i församlingens ägo tog man ansvar för att 
besöka de gamla där. När Margaretahemmet 
slutligen avvecklades under 80-talet, behölls 
femte våningen och byggdes om till fem små 
pensionärslägenheter. Då bildades ’Patient-
vännerna’. Maivor Berg, Inga Lier, Ingrid 
Myrvoll hade en aktiv roll. Maivor berättar: 
”Till femte våningen hörde en takterrass, 
som framför allt användes soliga sommar-
dagar och -kvällar. Måndag förmiddag var 
det gymnastiktimme med Inga Lier. Den 
avslutades med kaffe och dopp, gärna uppe 
på terrassen. Genom att samla till julklappar, 
födelsedagsuppvaktningar med tårtor, blom-
mor, choklad kom man ihåg särskilda dagar. 
Slutligen avvecklades även femte våningen 
och de sista sex pensionärerna flyttades till 
olika hem i Oslo. Då blev uppgiften att be-
söka de gamla i deras nya hemvist, ta dem 
med på små utflykter i och runt Oslo.”

Idag
Hur står det till med 50-åringen idag? Som 
alla ideella föreningar sliter också Majklub-
ben med att medlemstalet sjunker. Från att 
ha varit en livlig, öppen, växande förening 
har den idag delvis förlorat sin uppgift att 

Kvinnor som nämns i texten är från vänster nr 4 Inga Lier, nr 5 Maivor Berg och nr 7 Inga Vindsetmo. Bilden 
är från Margaretahemmets sällskapsrum vid ”patientvännernas” besök för den återkommande måndagsgym-
nastiken (maj 1996).

Hattparad på Onsdagsträff där flera av nämna kvinnor finns med: Nr 1 i övre raden från vänster är Gun Madestam, nr 5 är Ulla Hansen, nr 6 är Gunnel Thoresen, nr 11 
är Edit Kristiansen och längst till höger står Solveig Kommandantvold. Längst till vänster sitter Maivor Berg.

vara ett svenskt centrum för kvinnor. Tiden 
är annorlunda, kommunikationerna snab-
bare och enklare till hemlandet, de flesta 
kvinnor är i arbete, och med barn och man 
hemma har man varken tid, intresse eller 
ork att involvera sig. 

”Den (Majklubben) har blivit lika gam-
mal som vi”, en suck från en maja. Men vi 
tror ändå att den har en viktig funktion att 
fylla, inte minst för de äldre.

Ordförande nu är Karin Ibenholt
Vi frågar dagens ordförande Karin Iben-
holt vad hon menar.

”De sista åren har vi haft fokus på att 
erbjuda existerande medlemmar en mötes-
plats, där samvaro har varit det viktigaste. 
Men vi ser ett växande intresse från ny-
gamla och helt nya major, och tillsammans 
med dessa lite ’yngre’ krafter hoppas vi 
kunna revitalisera klubben. Majklubben är 
en i högsta grad medlemsstyrd förening och 
aktiviteterna bestäms av vad majorna själva 
önskar. Du som är nyfiken på ett svenskt 
kvinnligt nätverk, som famnar brett, är väl-
kommen att besöka oss en måndagskväll – 
eller kontakta oss i styrelsen.”

Så efter den glada 50-årsfesten ser vi nu 
fram mot nya tio år och önskar gamla och 
nya major välkomna till förnyad samvaro 
och insats för Majklubben.

Solveig Kommandantvold

Majklubbens styrelse består av:
Karin Ibenholt (karin.ibenholt@vikenfiber.no)
Ing-Marie Krefting
Gunnel Dahlberg 
Edit Kristiansen
Solveig Kommandantvold
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Robin lyssnar 
på: _________ 
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Sofie, Hanna och Robin lyssnar på musik. 
Men som du ser är det trassel på kablarna. 

Kan du se vem som lyssnar på vad? 

Klassiskt 

Rap 

Rock 

Sofie lyssnar 
på: _________ 

Hanna lyssnar 
på: _________ 
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Sofi, Pernilla och Anders lyssnar på musik. 
Men som du ser är det trassel på kablarna.

Kan du se vem som lyssnar på vad?

Anders lyssnar  
på: ______________

Sofi lyssnar  
på: ______________

Pernilla lyssnar  
på: ______________


