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Så var det krubbvisning i kyrkan. Jag 
berättade julevangeliet för en förskola 
med lite dramatik och lite skådespel, allt 
för att fånga barnens uppmärksamhet. 
När krubbvisningen var över och barnen 
smaskade på pepparkakor och klementi-
ner så sa jag: ”Nu vill jag önska er alla en 
riktigt God Jul! Och så får ni gärna komma 
hit till kyrkan igen!” Då räckte en 4-årig 
tjej upp handen och sa: ”Jag har redan 
varit här i kyrkan flera gånger med mina 
föräldrar och så nu idag med Dagis. Så nu 
behöver jag inte komma till kyrkan mer.” 

Vilken härlig sak att säga, precis det hon 
tänkte utan krusiduller:) 

Men tänk om det var så att vi aldrig 
gjorde samma sak mer än en gång. Då 
skulle vi inte ha några traditioner och 
det tycker jag vore tråkigt. Vi behöver 
traditioner som vi upprepar därför att de 
hjälper oss att få fatt på något viktigt, 
något för oss människor att samlas runt.

Traditioner som bär våra drömmar och 
vår längtan. Som får oss att känna sam-
hörighet och gemenskap.   

På samma sätt är det i kyrkans värld, 
och alldeles särskilt är det så med julens 
traditioner. Och det är skönt att veta att 
det blir jul i år igen - trots allt som händer 
så ger oss julens tradition en känsla av 
stabilitet i en ostabil värld. En tradition 
som hjälper oss att få fatt på känslan av 

glädje och gemenskap, tro och hopp. För 
så är det tänkt att vara. Men livet blir ju 
inte alltid som vi tänkt oss.  Det händer 
saker som vi inte styr över, som oroar oss, 
som tvingar oss att agera och ta ställning. 

Varje år berättas julevangeliet i kyrkan. 
Berättelsen om två föräldrars stora glädje 
och förundran över ett nytt liv. Men sam-
tidigt också den stora oron: var ska barnet 
födas och hur ska det gå? Maria och 
Josef möts av orden: ”Härbärget är fullt!”. 
Samma  ord som många föräldrar och barn 
möter idag när de flyr sina kaotiska länder 
sökandes efter någon slags trygghet:  
”Det är fullt. Det finns ingen plats för er!” 

Då, en gång i julevangeliets berättelse: 
Ingenstans att ta vägen, ingenstans att 
värma sig, ingenstans för den lille att 
födas. Oron som lindrades när dörrarna 
öppnades till ett enkelt stall och där Jesus 
föddes i värmen från djuren. Och sedan 
blev Jesus själv en flykting. Mamma Maria 
och pappa Josef bar honom med sig när 
de flydde för sina liv från den maktgalne 
kung Herodes.

Nu, idag i vår egen tid: Samma starka 
oro och ångest finns hos barn och vuxna, 
i världen, i Europa och i Sverige. Tänk om 
det var vi?! Samma starka oro finns idag 
över terrorism och vansinnesdåd som 
dödar oskyldiga barn och vuxna och som 
gör oss rädda och misstänksamma mot 
varandra. Tänk om det är han eller hon?! 
Och tänk om det händer här hos oss!? 
Samma starka oro finns idag för vår miljö, 
hur ska det bli med vår jord?! Oro blandas 
med hopp när klimatmötet kämpar för att 
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Traditioner 
som bär på våra drömmar 

»TaNkEN«

Margaretha Friefeldt Segenäs
Helga Martha Hanna Spethmann
Jacob Carl Emil Blomster

fatta långsiktiga beslut. Vi känner och vet 
vårt ansvar att ändra kurs så att vår jord 
kan få fortsätta att vara en beboelig plats 
också för våra barnbarns barn. Men oron 
gnager oss, tänk om det är för sent?! 

Det är i denna oro som julens berättelse 
vill ge oss drömmen om en värld tillsam-
mans. Där vi är många som kämpar för att 
den drömmen ska bli sann. Goda krafter 
som tillsammans, sida vid sida kämpar i 
kyrkor och religiösa samfund, i föreningar, i 
organisationer, i skolor och på arbetsplatser, 
familjer och enskilda individer, så många 
goda krafter som tror på drömmen att det 
finns något som är gott i den här världen 
och som faktiskt är värt att kämpa för!  

Och julevangeliet berättar att denna dröm 
också är Guds dröm. En jord där vi sam-
arbetar tillsammans, hjälper varandra  och 
tar hand om varandra. Det är julnattens 
mysterium som änglarna sjunger om. Ett 
barn är fött som bär på drömmen om tro, 
hopp och kärlek. 

Det är kyrkans uppdrag att berätta 
denna berättelse om och om igen, år 
efter år. Och det är en välsignat värdefull 
tradition som bär på våra drömmar och 
vår längtan. Och det känns skönt att veta 
att det blir jul i år igen, trots allt! Det ger 
stabilitet i en ostabil värld. 
 
Jag önskar dig en välsignad jul! I år igen 
- det är en väldigt bra tradition :)

Thomas Arlevall, kyrkoherde 
thomas.arlevall@svenskakyrkan.se
08-749 19 11
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»SVEPET«

au pair café 
Tyskland, Rwanda och Finland. au Pair 

caféträffarna är en träffpunkt för 

många nationaliteter. Även om många 

talar lite svenska så är engelska det 

”säkra” gemensamma språket. 

nu är det klart! 
Saltsjöbadens nya kyrkoherde heter Thomas arlevall. Thomas har arbetat som 

präst i Saltsjöbaden i 13 år och är väl insatt i församlingens arbete och utveck-

ling. De senaste åren har han också varit biträdande kyrkoherde i Saltsjöbadens 

församling. Thomas installeras som kyrkoherde söndag 20 mars 2016.

barn till stöd för barn 
19 november spelade och sjöng barn från 
Saltsjöbaden och Fisksätra för människor 
på flykt. Till stöd åt barn och vuxna på 
flykt - till Svenska kyrkans internatio-
nella arbete. En mycket fin konsert och en 
lyckad kväll. 

till minne 
I slutet av september avled klas de Vylder 
i en ålder av 100 år. klas yrkesbana kom 
att ligga inom det ekonomiska fältet, men 
han hade också starka kulturella och sociala 
intressen. Bland annat möjliggjordes förra 
året den naturinspirerade lek– och viloplat-
sen vid Uppenbarelsekyrkan av en donation 
av klas de Vylder. Hans fru Birgit avled i 
oktober i en ålder av 97 år.

foto:  Arne Hyckenberg

Margaretha Friefeldt Segenäs
Helga Martha Hanna Spethmann
Jacob Carl Emil Blomster

usa-bibel i gåva
Församlingen har fått en illustrerad Doré-
bibel i gåva av Ingrid och Peter Sahlin. Bibeln 
är tryckt i Boston USa, troligen i slutet av 
1800-talet. Först och främst var denna 
tänkt som en familjebibel, men utgjorde 
nog också värdefullt läromaterial i svenska 
språket för barnen i de svenska emigrant-
församlingarna. Stort tack för gåvan!

foto:  Andréas Lindström

jazz till stöd 
Innerligt. Nära. Stärkande. En söndagsef-
termiddag i november fyllde jazzsånger-
skan Christina Gustafsson kyrkan med här-
liga toner. Tillsammans med sina musiker 
bjöd hon på glädje och värme. Överskottet 
från konserten gick till Svenska kyrkans 
Internationella arbete för stöd åt människor 
på flykt.

Birgit och Klas de Vylder vid invigningen  
av lek- och viloplatsen september 2014

adventssång
Fredag innan första advent över-

raskade sångare från kyrkokören och 

alicia med ett oannonserat framträ-

dande i Saltsjöbadens centrum.

livets pärlor 
I januari startar en upplevelsebaserad 
konfirmationsgrupp. Träffarna bygger 
på frälsarkransen ”Livets pärlor”, där 
varje pärla har en koppling till kyrkans 
tro och det egna livet. Läs mer på 
svenskakyrkan/saltsjöbaden

foto:  Thomas Arlevall

foto:  Thomas Arlevallfoto:  Gudrun Braugenhardt 

foto:  Gudrun Braugenhardt 
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Klimatförändringarna är en av vår tids allra största utmaningar, kanske den 
största gemensamma utmaningen som mänskligheten någonsin stått inför. 
Hoppet ligger i, att vi tillsammans går ihop och samlas till en uppgift där vi bi-
drar var och en efter sin förmåga, i stort som i smått, skriver Micke Jacobsson. 

»kLIMaTET«

I kyrkan kommer vi i kontakt med många 
människor, i många olika situationer. Vi 
får höra många berättelser. För ett tag 
sedan var jag med på Stockholms stifts 
klimatdag, då vi blev informerade om 
kyrkans stora internationella engagemang 
för klimatet. 

Vi fick även tillfälle att höra försam-
lingar berätta om sina lokala insatser för 
ett klimatsmart samhälle och jag märkte, 
att oavsett storleken på insatserna, så är 
det engagemanget som räknas. Idéerna 
finns i mångfald. Det viktigaste är inte 
storleken på vad vi gör, utan att vi gör 
någonting. Idag, imorgon och framöver. 

Omöjligt beslut
För att förstå konsekvenserna för den 
enskilda individen, den lilla människan, vill 
jag berätta om en kvinna i Somalia. Hon 
var ensamstående med fem barn och de  
bodde på en plats där klimatförändring-
arna gjort att allt vatten tagit slut och i 
mataffärerna fanns inget att handla.

Tillslut fann kvinnan inget annat  
alternativ för familjens överlevnad än att 
överge sitt hem och försöka nå en plats 
där familjen hade en bättre chans att leva 
sina liv. Hennes man hade omkommit i 
kriget och hon hade i likhet med många 
andra kvinnor lämnats kvar, ensam med 

försörjningsansvaret, på en plats, där 
ingen överlevnad längre var möjlig. 

Så kvinnan började tillsammans med 
sina fem barn att vandra till fots genom 
öknen mot den kenyanska gränsen. När 
hon och barnen vandrat en tid insåg 
kvinnan att hon aldrig skulle klara att ta 
sig fram till gränsen med alla fem barnen. 
Hon tvingades därför lämna ett av barnen 
i öknen. Detta för att ha en bättre chans 
att rädda de övriga fyra. Provianten och 
vattenförråden de bar på skulle inte räcka 
till alla.

Efter en tid tvingades hon lämna yt-
terligare ett barn efter sig i öknen, för 

klimathopp
foto:  Arne Hyckenberg, Paul Jeffrey/ACT, Unsplasch
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att rädda de andra tre. kvinnan kom så 
småningom fram till ett av lägren vid den 
kenyanska gränsen efter mycket umbä-
randen.

kvinnans historia blev känd  då en re-
porter intervjuade henne i flyktinglägret. 
Då visade det sig, att hon även tvingats 
lämna barn nummer tre, för att rädda de 
andra två. av de fem barnen som startade 
resan tillsammans med henne hade hon 
nu endast två barn kvar i livet. Två barn 
som räddades till livet på grund av att 
de övriga tre offrades. Hur är det möjligt 
att fatta sådana beslut?  Det borde vara 
ett omöjligt beslut att ta. Tänk dig som 
förälder, att välja vilket eller vilka av dina 
barn som måste offras för de andras 
överlevnad. Vem ska få leva, vem ska få 
dö. Det beslutet ska ingen behöva ta.

”Mitt hjärta brast”
Vi i den rika delen av världen står för de 
största utsläppen. Vi påverkar klimatet 
mest, men vi tar de minsta konsekven-
serna. Den somaliska kvinnan och många 
andra i den fattiga delen av världen har 
väldigt liten negativ påverkan på klimatet, 
men de får ta de största konsekvenserna. 

Mitt hjärta brast när jag hörde denna 
historia men kände även en frustration. 
Vad kan jag göra? Jag känner mig stå i 
skuld till denna kvinna.  Men det finns 

hopp. Inte i det som redan skett, för det 
har skett, men framåt i tiden.

Alla kan göra någonting 
Min kollega och vän vid skrivbordet mitt 
emot skrev i ett tidigare nummer av 
Saltaren så fint, att livet bara är en glimt 
mellan två evigheter. I den lilla glimten 
mellan evigheterna väljer vi hur livet ska 
bli för oss själva, men också för våra 
medmänniskor. Tusentals val gör vi, en del 
visar sig felaktiga, en del ångrar vi. Men 
en del visar sig bli rätt och några visar sig 
bli riktigt bra. 

Jag är stolt att verka i mitt arbetsliv 
tillsammans med många andra som förstår 
att sätta det mänskliga värdet högt. att 
betona alla människors lika värde och rätt 
att existera. Mitt tips är att var och en 
som läser detta, tar en stund, att informe-
ra er om Svenska kyrkans stora hjälparbe-
te, för flyktingar, för klimaträttvisa och för 
hur de mänskliga värdena ska upprätthål-
las. Däri ligger hoppet, när vi tillsammans 
går ihop och samlas 
till en uppgift att bidra 
med, var och en efter 
sin förmåga, i stort som 
i smått. alla kan göra 
någonting.
Micke Jakobsson,  
vaktmästare

”En klimatsmart värld kan vara en 
lyckligare värld. Nu är det dags att 
vetenskap, politik, näringsliv, kultur 
och religion - allt som är uttryck 
för människans värdighet - sam-
verkar. Vi behöver ett hopp som 
frigör handlingskraft”

ärkebiskop antje jackelén 
>> följ ärkebiskopen på twitter
@biskopantje

”Klimatförändringarna är i grun-
den en fråga om global rättvisa. 
De måste hanteras som en del av 
mänsklighetens dubbla utmaning 
– att hejda klimatförändringarna 
samtidigt som miljarder människor 
ges möjlighet till utveckling, bort 
från fattigdom och förtryck.”

henrik grape, handläggare 
för hållbar utveckling 
svenska kyrkan
>> följ Henrik på twitter @henrikgrape 

”Oavsett storleken på insatserna 
är det engagemanget som räk-
nas. Idéerna finns i mångfald. Det 
viktigaste är inte storleken på vad 
vi gör, utan att vi gör någonting. 
Idag, imorgon och framöver.”

micke jacobsson, 
saltsjöbadens församling

läs mer 
 

svenska kyrkans klimatarbete 
svenskakyrkan.se/klimat

hållbara tankar  
blogg.svenskakyrkan.se/hallbar

 
opinionsbloggen  
blogg.svenskakyrkan.se/opinion

Sagt om  
klimatutmaningen
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marci sea, 27 år
Det viktigaste är att vara med släkten 
och julmaten. Det är viktigt att fira Jesu 
födelsedag. Det är lite bortglömt i Sverige. 
I Elfenbenskusten, som jag kommer ifrån, 
går man till kyrkan på julen för att fira det.

hasse jensson, 63 år
Julen för mig är framförallt en familje-
träff. Sedan är det ju något speciellt med 
julmaten också.

annie, 4 och 1/2 år
Det är viktigt med julklappar. Jag har 
önskat mig en riktig hund, men det får 
jag nog inte. för pappa är allergisk mot 
hundar.

leo, 5 år
Julklapparna är viktigast för mig och att 
äta pepparkakor. Den här julen önskar 
jag mig Samurajlego. Nästa jul önskar jag 
en legohelikopter.

caroline, 5 och 1/2 år
Det bästa med julen är när det snöar. 
Det är roligt att kasta snöbollar och att 
dansa runt granen.

Vi skickade ut vår fotograf Arne Hyckenberg till Saltsjöbadens 
centrum och förskolan Nyckelpigan. Med sig hade han frågan: 
Vad är jul för dig? 

»SaLTIS TyckER TILL«

Vad är jul för dig?

martin jansson, 22 år
Det bästa med julen tycker jag är nyårs-
firandet. Då är det mycket god mat och 
dryck och firande. Jultiden är den bästa 
och festligaste högtiden på året.

saltsjöbadens centrum

förskolan nyckelpigan

förskolan nyckelpigan arbetar med en 
unik profil: natur, musik och andlighet. 
Nyckelpigan drivs av församlingen och ligger 
intill Samskolan och rymmer avdelningarna 
Pingvinen, Duvan, Pandan och Lammet. 
Läs mer om förskolan på  
www.forskolannyckelpigan.se
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Traditioner är älskade för att de bär våra drömmar och vår 
längtan. I centrum för julens traditioner finns ett litet 
barn. Julafton i Uppenbarelsekyrkan inledes med Bar-
nens julgudstjänst. När eftermidagen övergår i kväll 
samlas vi till Julbön där vi får lyssna till sång av Ma-
delaine Wibom. En uppskattad tradition är att avsluta 
julafton med midnattsmässa. Mitt i natten lyssnar vi 
till välkända julsånger, sjunger psalmer och firar mässa.
Julafton 24 december 10.00 Barnens julgudstjänst  
17.00 Julbön, Madelaine Wibom, solist  23.00 Midnattsmässa,  
ensemble ur Kyrkokören, Jacob Douglas, Susanne Francett solister

julafton x3

kyrkan är vi! 
En gemenskap. En tillhörighet. Om du vill bli medlem i Svenska 
kyrkan, kontakta expeditionen 08-748 19 00, Saltsjöbadens 
församling, Kyrkplan 2, 133 34 Saltsjöbaden eller saltsjobadens-
forsamling@svenskakyrkan.se.

»På GåNG«

Dan före dan… Åsnor, små lamm, herdar, 
änglar, Josef, Maria och naturligtvis det lilla 
Jesusbarnet. Julevangeliet tar form i drama 
och sång i ”Julspelet i Saltis”. Nytt för i år 
är en ny regissör, Johan Cristensson. En del 
kanske känner igen honom från Julorato-
riet 2014. Han har bearbetat och förnyat 
manus. Resultatet? Kom och upplev! 
Onsdag 23 december 16.00 och 18.00, fri 
entré. Susanne Francett , Michael Axelsson, 
Kyrkans barnkörer, Stillhet och ro, ensemble 
under ledning av Stefan Gustavsson. 

julspelet i saltis!

I över 25 år har de spelat ihop. Allt från 
omfattande turnéer med Rhapsody in 
Rock till intima konserter. Nu landar Sofia 
Källgrens och Robert Wells jul- och vinter-
turné i Uppenbarelsekyrkan.  
- Det känns underbart att få komma tillbaka 
till Saltsjöbaden. Robert och jag gav vår 
första konsert i Uppenbarelsekyrkan 2010 
och vi ser fram emot att komma tillbaka. Jag 
är uppvuxen med julen som en härlig och 
varm familjetradition, där julens sånger alltid 
spelat en stor roll för mig. Jag hoppas att 
vår konsert kan sprida både ljus och värme 
i vintermörkret. Det är något speciellt med 
att få möjlighet att framföra julens sånger i 
en kyrka. Både Robert och jag är förtjusta i 
den närhet och atmosfär som skapas i kyr-
korummet. Att vi nu får chansen att komma 
tillbaka till Uppenbarelsekyrkan är lite som 
att komma hem, säger Sofia Källgren.
Måndag 28 december 19.00 Musik i vinter-
natten, Biljetter: Saltsjöbadens Bokhandel 
08-717 53 12. www.ticnet.se 077- 170 70 70

robert & sofia

annandag jazz
På annandagen fylls kyrkan av jazz när pianisten och trumpetaren 
Stefan Gustafson tillsammans med bl a trombonisten Mats 
”Dicken” Hedrenius och kontrabasisten Patrik Boman drar igång 
den traditionsenliga ”Jazz i jul”. 
Annandag jul 26 december 16.00 Jazz i jul

juldagsmorgon
Vi sjunger dem om och om igen. Julpsalmerna. De har en 
förmåga att skapa en speciell känsla som vi förknippar 
med det som hör julen till. När juldagsmorgon glimmar 
får vi sjunga med i psalmerna.
Juldagen 25 december 07.00 Julotta,  
Lennart Koskinen, Susanna Simonsson, solist
 

nyår 
2015 går över i 2016. Summeringar blandas med oviss-
het och förväntningar. Det gångna året avslutas med 
Nyårsbön. Det nya året börjar med Festmässa! 
Nyårsafton 31 december 17.00 Nyårsbön, Gillis Simonson 
Nyårsdagen 1 januari 16.00 Festmässa Claes-Otto Hammarlund
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fjärde advent, söndag 20 december
11.00 Mässa. Saltsjöbadens sjukhus 

tisdag 22 december
11.45 Lunchmässa 

onsdag 23 december
16.00 och 18.00 Julspel
Solister Susanne Francett och Michael Axels-
son, ensemble under ledning av Stefan Gus-
tavsson, Kyrkans barnkörer, Stillhet och ro.

julafton 24 december
10.00 Barnens julgudstjänst.
17.00 Julbön. Madelaine Wibom, solist.
23.00 Midnattsmässa. Ens. ur Kyrkokören, 
solister Susanne Francett, Jacob Douglas.

juldagen 25 december
07.00 Julotta, Lennart Koskinen, 
Susanna Simonsson, solist.

annandag jul 26 december
16.00 Jazz i jul med Stefan Gustafson och 
vännerna Mats ”Dicken” Hedrenius trombon, 
Patrik Boman kontrabas samt sångsolist.

söndag 27 december
10.00 Mässa. Skogsö kapell.
Frukost innan.

måndag 28 december
19.00 Musik i vinternatten. Sofia Käll-
gren, Robert Wells. Biljetter: Saltsjöbadens 
Bokhandel 08-717 53 12. Ticnet: www.ticnet.
se 077- 170 70 70

nyårsafton 31 december
17.00 Nyårsbön.

nyårsdagen 1 januari
16.00 Festmässa.

söndag 3 januari
11.00 Mässa. Sjötäppan
 
trettondag jul, onsdag 6 januari
 16.00 Mässa. Sammanlyst med Fisksätra.

söndag 10 januari
11.00 Mässa.

onsdag 13 januari
09.00 Morgonbön. Skogsö kapell.
18.30 ”Samtal & Mässa”  

torsdag 14 januari
09.00-12.00 Öppet hus - Babysång 
& café. Församlingshemmet.    

söndag 17 januari
11.00 Mässa. 

onsdag 20 januari
09.00 Morgonbön. Skogsö kapell.
18.30 ”Samtal & Mässa”  

torsdag 21 januari
09.00-12.00 Öppet hus - Babysång 
& café. Församlingshemmet .   

söndag 24 januari 
11.00 Mässa. 

onsdag 27 januari
09.00 Morgonbön. Skogsö kapell.
18.30 ”Samtal & Mässa”.  

torsdag 28 januari
09.00-12.00 Öppet hus - Babysång 
& café. Församlingshemmet.    

söndag 31 januari
11.00 Mässa.
18.00 Konsert Optina Pustinj .

k yrkoherde
Thomas arlevall, 748 19 11 

administr ativ  ass istent
kerstin Braathen, 748 19 09

kyrkoskrivare
christina cervin Enell, 748 19 00 

gravärenden
Micke Jakobsson, 748 19 20 

präster 
annchristine Björk, 748 19 12

församlingspedagog
Ulrica Hamrin 748 19 14

kyrkomusiker
katja Själander, 748 19 15
Peter Sterner Gunnarsson, 748 19 16

vaktmästare kyrkan och skogsö
Martina Ekdahl, 748 19 19 
Micke Jakobsson, 748 19 20
Hasse Ohlin, 748 19 21
Tom Hedberg, 748 19 22

Ekonomi, 748 19 07

Förskolechef Lena åhman Blom, 748 19 35 
Förskolan Nyckelpigan, 748 19 31-34

kyrkorådets ordförande  
anita Müllern-aspegren, 748 19 08

Du kan också maila oss:
fornamn.efternamn@svenskakyrkan.se

Saltsjöbadens församling
kyrkplan 2, 133 34 Saltsjöbaden
Tel 748 19 00 Fax 717 49 09
saltsjobaden.forsamling@svenskakyrkan.se
Plusgiro 10 00 64 - 5
Saltsjöbadens Diakoni Bankgiro 119-3440

Vi ska utifrån den kristna tron, bidra till att 
människor som vistas och bor i Saltsjöbaden, 
Kan finna sin Gud, Få en tro som bär, 
och Leva ett liv i kärlek

w svenskakyrkan.se/saltsjobaden

facebook.com/saltsjobaden

twitter.com/merasaltis

på gång  20/12-31/1 

TILL aLLa HUSHåLL I SaLTSJÖBaDEN

ansvarig utgivare: thomas arlevall
grafisk form: september  
tryckeri: typografiska ateljén 2015
 
foto framsidan: saltsjöbadens församling,  
arne hyckenberg, anders hallberg

alla evenemang sker i uppenbarelsekyrkan utom när annat anges

pg 90 01 22-3   |  bg 900-1223

LÅT FLER FÅ FYLLA FEM!
SMS:a LJUS till 72905 och ge 50 kr. Eller swisha valfritt belopp till 9001223.

Var femte sekund dör ett barn som inte hunnit fylla fem år. Rätten till mat, rent 
vatten och hälsa är avgörande för barns trygghet. Din gåva tänder ett femte ljus  
– ge den idag!

Läs mer: svenskakyrkan.se/internationelltarbete


