
Ett Himla Liv
Nyheter från Nynäshamns församlingF E B / M A R S  2021

MINNESSTUND: 
FÖRINTELSENS OFFER
Tänd tålmodighetens ljus 
i rädslans mörker.

tema: fastetiden
Varför just 40 dagar? 
av Biskop Johan

 
diakonihörnan: 
Livet är som en 
vandring utan karta 
- Gud är kompassen

U P P L AG A

2 0 2 1
1



Efter fettisdagen 16 februari inleds i kyrkan fastan  
– fyrtio dagar som förberedelse inför påsken. Vad 
menas då i kyrkan med att fasta? Att avstå mat? Ja, och 
nej. Att fasta är att avstå, det kan röra sig om att avstå 
från mat, men också att avstå från annat. Att skala av, 
för att se vad som egentligen är viktigt i livet. I vanliga 
fall är fastan ofta svår att förstå – vad är det jag ska 
avstå och varför? Jag tror att vi på grund av det här 
senaste året har fått en helt annan förståelse för vad 

fastan kan innebära. För vad har pandemin varit om inte en lång fasteperiod? Sedan i 
mars förra året har vi befunnit oss in i en högst ofrivillig fasta, där vi tvingats att avstå 
från sådant som vi innan tog för givet. Det har varit en tid som drabbat oss väldigt olika, 
direkt och indirekt. Men att avstå – det har vi alla behövt att göra. Kanske har genom det 
vi avstått mejslats fram det som faktiskt är viktigt i livet. Det vi saknar och längtar efter 
mest – det är det viktigaste. Som att umgås med vänner, med nära och kära. Som att upp-
leva teater och konserter. Som att fira gudstjänst tillsammans med andra i kyrkorummet. 
Ja, vad har mejslats fram som viktigt för dig?
 När kyrkan talar om fasta är det inte någon påtvingad, årslång fasta det handlar 
om. Liksom alla andra bara önskar jag att pandemins ökenfärd är över, att vi kan jubla, 
och kramas, igen. Nej, kyrkans fasta är något helt annat. Det som inleds nu i februari 
är fyrtio dagar av självvald fasta, där var och en själv väljer att avstå från något. Men in 
i den självvalda fastan tänker jag att vi ändå kan ta med oss några av de erfarenheter vi 
gjort det här året: Vad händer när vi skalar av och avstår? Vad är egentligen viktigt i livet? 
Under fyrtio dagar finns också möjlighet att stilla livet och genom bön, bibelläsning och 
andras reflektioner lyssna in Guds tilltal: Vilka vägar är det Gud vill visa mig? Vad är det 
Gud vill att jag ska skala bort och vad ska jag prioritera? Och vilka människor är det Gud 
sänder i min väg, och varför? 
 Den fasta som nu inleds är inte heller bara att avstå från. Den är att avstå till, eller 
rättare sagt, avstå för någon annans skull. Att avstå från ovanor, för att i stället ta hand 
om vår jord eller våra kroppar. Att avstå från att lägga pengar på onyttigheter, för att 
istället skänka pengar till dem som behöver dem bättre, till exempelvis genom ACT, 
Svenska Kyrkans internationella arbete. ACTs fastekampanj inleds 14 februari och insam-
lade medel går till att lindra pandemins konsekvenser – för de människor som drabbas 
hårdast av katastrofer är de som har minst möjlighet att skydda sig. Hur vi än väljer att 
fasta, så är den en tid att avstå för att gå i Jesu fotspår, han som avstod allt på långfreda-
gens kors. 
 Så, vad vill du fasta från, till eller för i år? Jag hoppas att den här fastetiden kan bli en 
tid för dig att lära känna Gud, dig själv och dina medmänniskor. En tid att landa, för att 
ta språng framåt. 

Så vad vill du fasta från, till eller 
för, i år?

Ingrid Dahlström
Nynäshamns församling 
Präst 
 
Tel: 08-520 120 82
E-post: ingrid.m.dahlstrom 
@svenskakyrkan.se 
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r 2005 deklarerade FN den 27 
januari som internationell min-
nesdag. Sedan 2001 har dagen  
varit en nationell minnesdag. 

Det är en dag då vi hedrar minnet av alla som 
mördades under Förintelsen och de som stod 
emot. En dag för alla som vill uttrycka sitt stöd 
för alla människors lika värde.
 Här i Nynäshamn har vi haft en manifest-
ation för demokrati och människovärde sedan 
minnesdagen infördes 2001 och den 27 januari 
detta år blev en digital manifestation. Vi hoppas 
att det ska inbjuda till både eftertanke och 
framtidshopp.
 När Auschwitz befriades och sanningen 
blottlades sa många: ”Hur kunde det ske? Må 
det aldrig hända igen!” När sanningen om 
Srebreniza blottlades sa många: ”Hur kunde det 
ske? Må det aldrig hända igen!”Ändå upprepas 
historien gång på gång på gång: Rwanda, Kam-
bodja, Irak, Indonesien, Serbien, Armenien…
 Må vi aldrig upphöra att kämpa för att det 
aldrig ska hända igen!!
 Viktor Frankl har sagt: ”Vi som levde i 
koncentrationslägren minns dem som gick runt 
och tröstade andra, gav bort sin sista bit bröd. 
De kanske inte var så många, men de utgör 
tillräckligt bevis för att allt kan tas ifrån en 
människa utom en sak: Friheten att välja attityd 
i varje given situation.
 Musiken blev ett viktigt inslag för många 
för att överleva. Musik från klezmertraditio-
nen blev viktig i koncentrationslägren och i 
getton.  Klezmer har sitt ursprung i den musik 
som framfördes av judiska spelmän i Öst- och 

Centraleuropa fram till andra världskriget.
 Martin Luther King sa: Mörker kan inte 
fördriva mörker. Bara ljus kan det. Hat kan inte 
fördriva hat. Bara kärlek kan göra det. 
 Minnesstunden avslutades med Bo Setter-
linds ord: 

”Låt inte mörkret hindra dig att söka Ljuset.  
     Och när du funnit det, låt andra se, pröva,  
övertyga sig.
     Vill du, att ljus skall leva, tänd då hos andra  
samma längtan.
     Tänd frimodighetens ljus i rädslans mörker,  
tänd rättens ljus i korruptionens mörker,
tänd frihetens ljus i ofrihetens mörker,

tänd Trons ljus i förnekelsens mörker,
tänd Hoppets ljus i förtvivlans mörker,
tänd kärlekens ljus i dödens mörker.

     Tänd ljus!

Minnesstund för Förintelsens offer
– tänd tålmodighetens ljus i rädslans mörker

Det känns viktigt att vara med och hedra alla 
dem som mördades. 
 Jag har genom en kär barndomsvän kom-
mit nära det judiska. Då jag också läst många 
skildringar från andra världskriget är det svårt 
att inte beröras.
 Under flera år arbetade jag på den 
judiska förskolan/skolan Hillel på Östermalm. 

Där fick jag också de judiska traditionerna som 
fortfarande finns med mig, mest alla sånger som 
hör till de många högtiderna.
 Musiken är viktig i det judiska. Att i dag 
vara med och spela klezmermusik som är folk-
lig judisk instrumentalmusik från Östeuropa 
känns förstås väldigt fint.

Musikens betydelse i den judiska kulturen

Kerstin Skönliden
Nynäshamns församling 
Församlingsassistent 
 
Tel: 0739-01 15 02
E-post: kerstin.skonliden 
@svenskakyrkan.se 

Ann-Kristin Berg
Nynäshamns församling 
Diakonassistent 
 
Tel: 08-520 107 56
E-post: titti.berg 
@svenskakyrkan.se 

Å

3

Medverkande fr vänster: Kerstin Skönliden; viol, Titti Berg; sång och cymbal samt Anna-Lena Engström; sång och 
piano.



agom. Det vi kallas Fasta skulle 
nästan lika gärna kallas ”lagom” 
– för i grunden är det vad det 
handlar om. 
 40 dagars fasta för att 

uppnå andlig jämnvikt i livet och för att på 
bästa sätt rätt förbereda sig inför den komman-
de kyrkliga högtiden. Både den välkända fastan 
före påsk, och den numera lite bortglömda 
adventsfastan före jul.
 Men varför just 40 dagar?
  Jo, det har en starkt symbolisk betydelse.
I 40 år vandrade Israels folk i ödemarken innan 
de kom in i det heliga landet,
 Under 40 dagar fastade Moses på berget 
innan han fick ta emot de båda budtavlorna. 
I 40 dagar vistades profeten Elia vid Guds berg 
Horeb innan han mötte Gud, och under 40 da-
gar fastade Jesus i öknen efter det att han döpts 
av Johannes i floden Jordan.

Så de där fyrtio fastedagarna är inte tillkom-
na av en slump, utan är i allra högsta grad 
symboliskt laddade. De infogar vår fasta i ett 
flertusenårigt drama.
 Jesu 40 dagar i öknen innebar en radikal 
förändring i hans liv. När vi läser om hur Satan 
frestade honom att göra 
helt om och överge sin 
kallelse, stod Jesus på sig. 
Hans väg i livet handlade 
inte om världslig makt i 
materiellt överflöd.
 Den sortens kritiska 
ställningstaganden 
behöver även du och jag. 
Inte lika dramatiska som 
Jesus förvisso, men ändå på ett sätt som gör 
att vi i högre grad tar kommando över vårt liv. 
Rusar vi vardagen fram som vanligt, med siktet 
inställt på jul eller påsk är risken stor att det 

blir en storhelg som vilken annan. Förbereder 
vi oss däremot genom att intensifiera vårt 
böneliv, läsa en andlig bok, avstå från något 
som upptar mycket av vår tid och engagemang, 
dra ner på något av det vi konsumerar …. Ja, 
gör vi helt enkelt något annat än vad vi brukar 

– något som hjälper 
oss sänka takten och 
tysta bruset – då ger 
vi plats åt Guds röst i 
våra liv.
 Kreditkort-
företaget Access 
1970-talsslogan ” 
Take the waiting out 
of wanting” (vilket 

skulle kunna översättas ungefär såhär; önska 
mer – vänta mindre) illustrerar vad fastan inte 
handlar om: att avstå väntan för att vinna det 
jag vill ha.
 Nej, anglikanernas förre ärkebiskop, 
Rowan Williams, uppmuntrar oss att istället 
”Put the waiting back into wanting”. Att vända 
väntan i förväntan – till fyrtio dagar av upp-
täckandets glädje.

Biskop Johan 

Att vända väntan till förväntan 
- till fyrtio dagar av upptäckandets glädje

L

Johan Dalman
Strängnäs stift 
Biskop 
 

Den sortens kritiska ställnings-
taganden behöver även du och 
jag. Inte lika dramatiska som 
Jesus förvisso, men ändå på ett 
sätt som gör att vi i högre grad 
tar kommando över vårt liv.

svenskakyrkan.se/act

Foto: Deborah Rossouw
 / Ikon 

UNDER SAMMA  
HIMMEL

Coronapandemin tvingar miljoner människor  
till ett liv i extrem fattigdom och hunger.

SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223
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år gav jag inget nyårslöfte men 
om jag hade gjort det så hade det 
varit, njut mer av livet! Det låter 
klyschigt, jag vet, men det är en 
rätt svårt uppgift att göra varje dag. 

I Bibeln lär det ska stå ’gläd dig’ 365 gånger! 
Gud önskar oss glädje. Vilken kärleksfull gud 
vi har som vill oss så gott. Jesus till och med 
uppmanar oss att lägga fram alla våra be-
kymmer inför honom. Finns inget vi behöver 
gömma från honom. Om vi skäms för att lägga 
fram vårt problem så är det förmodligen vårt 
eget samvete som talar om att vi gjort något 
som blev lite galet. Låt inte din skam stå iväg 
mellan dig och Jesus.
 Det här med bön är inte alltid lätt, det 
uppstår snabbt förväntningar. Att våra 
bönesvar inte alltid kommer som vi planerat 
betyder inte att Gud inte bryr sig eller inte har 
kontrollen, snarare tvärtom.  Ibland förväntas 
du göra jobbet själv och han går bredvid, en 
annan gång så kanske det svaret inte hade 
varit det som utvecklat dig mest. Det kan vara 
lätt att glömma vem som vet bäst, jag eller 
Gud? 
 Gläd dig! kan vara provocerande att läsa 
vissa perioder. Kanske främst då man känner 
att, jag inte klarar av det eller känner för det, 
men orden visar ändå vad Jesus önskar för oss. 
Det sista han säger innan han återvänder till 
himlen är: ”Frid lämnar 
jag kvar åt er, min frid 
ger jag er. Jag ger er 
inte det som världen 
ger. Känn ingen oro 
och tappa inte modet.” 
Johannesevangeliet 14:27   
Oavsett vilka hinder och 
svårigheter som kommer 
i vår väg så får vi hämta 
kraft från Jesu ord, tappa 
inte modet! Om en man som besegrat döden 
säger: - Tappa inte modet,  
så kan det vara värt att testa. 
 Han vill oss bara väl och önskar att vi 
kunde bete oss gott mot varandra. ”Ni skall 
älska varandra så som jag har älskat er.” Jo-

hannesevangeliet 15:12. Vad samhället skulle se 
annorlunda ut om vi levde efter Jesu ord. Ibland 
när jag läser nyheterna kan jag nästa bli rädd 
för allt våld som pågår där ute. Det är lätt att 
tänka då, varför gör du inget Gud? Istället för 
att fråga, vad gör jag för att hjälpa till? Jag har 

fått en fri vilja och med 
den kommer ansvar. Det 
må vara ett tråkigt ord 
”ansvar”, men det är ing-
et man bara skjuter över 
till någon annan. Det kan 
rent ut sagt vara farligt 
att överlåta sin vilja i 
någon annan människas 
händer. Vi människor 
har många svagheter och 

har en tendens att emellanåt fatta dåliga beslut. 
 Livet är som en vandring utan karta men 
genom att stilla oss och vända vår blick mot 
Gud kan vi få ledning och stöttning i våra liv. 
Genom bön så närmar vi oss Gud. Han är kom-
passen till vår karta. 

Jag ska lära dig den kortaste och kraftigaste bön 
jag lärt mig. ”Herre visa mig din väg, och gör 
mig villig att vandra den.” 
 Önskar dig all lycka till på din livsvandring! 
Vi diakoner finns här för dig om du behöver prata, 
så tveka inte att ta kontakt!

Diakonihörnan
– Gud är kompassen till vår karta

Livet är som en vandring utan 
karta men genom att stilla oss 
och vända vår blick mot Gud 
kan vi få ledning och stött-
ning i våra liv.  Genom bön 
så närmar vi oss Gud. Han är 
kompassen till vår karta. 

I

Malin Liljestedt
Nynäshamns församling 
Diakon 
 
Tel: 073-824 49 19
E-post: malin.liljestedt 
@svenskakyrkan.se 

Johan Dalman
Strängnäs stift 
Biskop 
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8 st lagom stora glutenfria semlor

Då vi inte kan bjuda på semlor 
hos oss i år, bifogar vi ett recept.

75 gram smör
2,5 dl mjölk
0,5 pkt röd jäst
1 msk fiberhusk
0,5 dl socker
1 nypa salt
1 msk kardemumma mald
1 tsk bakpulver
5 dl glutenfri mjölmix 
1 st ägg 
 
Fyllning:
100 gram mandelmassa
25 gram smör
Garnering:
3 dl grädde
Florsocker

Smält fettet och värm med mjölken till fing-
ervarmt. Lös upp jästen i vätskan, blanda i 
fiberhusken och låt svälla 10-15 min.  
 Blanda salt, socker, kardemumma, gluten-
fri mix och bakpulver – blanda ihop det med 
degvätskan. Arbeta ihop degen ordentligt och 
låt jäsa minst 30 minuter under en bakduk. 
 Mjöla bakbordet och dela upp degen i 8 
lika stora bitar. Rulla till släta bullar och lägg 
på en plåt, täck över och låt jäsa ytterligare 40 

minuter. Pensla bullarna med uppvispat ägg 
och grädda mitt i ugnen på 225 grader i ca 8 
minuter, låt svalna under en duk.
 Rör ihop mandelmassan och smöret. 
Klipp ett trekantigt lock i bullen med en sax, 
håll spetsen nedåt så blir det en fördjupning 
i bullen att lägga fyllningen och grädden på, 
avsluta med att pudra florsocker precis innan 
servering.

Kommentar:
Det är inte helt lätt att få bullen lätt och fluffig 
tycker jag. Köp gärna färdig så kallad solbulle 
(semlebulle) och satsa på olika fyllningar istäl-
let. Vaniljkräm eller hallongrädde blir ju så gott. 
Den klassiska semlan är kanske bäst, men jag 
som inte tycker om mandelmassa hoppar gärna 
över den. Det bästa med att göra sina egna 
semlor är att få göra som man vill.

Tette Cederlund
Nynäshamns församling 
Församlingshemsvärd 
 
Tel: 08-520 168 95
E-post: tette.cederlund 
@svenskakyrkan.se 
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Vill du bidra till 
fastekampanjen? 
 
Virka en mormorsruta hemma, lämna in till 
församlingshemmet, så fogar vi dem samman 
till en filt som kommer säljas till förmån för fas-
tekampanjen. Var för sig bidrar vi med vår lilla 
del för att tillsammans göra något stort som gör 
skillnad! Måttet på rutorna bör vara 7 x 7 cm.

Virka mormorsrutor
Du behöver ull, akryl eller blandgarn akryl/ull i 
tre olika färger för virknål 3.5 – 4.5. Mormors-
rutan blir då ca 7  x 7 cm. Du behöver också en 
stoppnål och sax. Mormorsrutan virkas runt, 
inga vändningar. Maskor som används är;
lm = luftmaska, sm = smygmaska, fm = fast 
maska, st= stolpe

Grundvarv: Med garn A. 6 lm, slut till en ring 
med 1 sm. Varv 1: 3 lm (=1 st), 2 st om ringen, 3 
lm, *3 st , 3 lm* 3 ggr, slut med 1 sm i första st. 
= 4 grupper Varv 2: Med garn B. Börja i valfri 
lm-båge, fäst garnet med knut eller smygmas-
ka. 3 lm (=1 st), (2 st, 3 lm, 3 st) om samma 
lmb(=hörn), *1 lm, (3 st, 3 lm, 3 st) om nästa 
lmb (=hörn). Repetera från * 2 ggr, 1 lm. Slut 
med 1 sm i första st. = 4 hörn Varv 3: Med garn 
C. Börja i valfritt hörn, fäst garnet med knut 
eller smygmaska. 3 lm (=1 st), (2 st, 3 lm, 3 st) i 
samma lmb, *1 lm, 3 st i nästa lmb, 1 lm, (3 st, 3 
lm, 3 st) I nästa lmb. Repetera från * till slutet 
av varvet, slut med 1 sm i första st. = 4 st hörn 
med en grupp stolpar på alla sidorna. Varv 4: 
fortsätt med garn C. 1 lm(= första fasta maskan) 
1 fm i nästa 2 st, i hörnet virkar du 2 fm, 1 lm, 
2 fm. Fortsätt sedan att virka 1 fm i varje st och 
lmb, och virka i varje hörn(2 fm, 1 lm, 2 fm). 
Sluta med 1 sm i första fm. Fäst alla trådar. 
 Om ni kör fast, tveka inte att höra av er så 

kan vi hjälpa er vidare! 



ÅTERKOMMANDE MÖTESPLATSER VARJE VECKA I NYNÄSHAMNS FÖRSAMLING 
VECKOÖVERSIKT

7*) Se församlingens hemsida eller Facebookgrupp ”Barn & familj i Nynäshamns församling” för våra ”istället för”-aktiviteter. 7

Måndagar Onsdagar

babycafé *)

församlingshemmet kl 9.30-11.20 samt kl 
13.00-15.00 För föräldrar och barn under 1 år. För 
närvarande är aktiviteten inställd. Kontakta Marita 
Eghult på 070-710 00 67 eller Kerstin Skönliden 
på 073-901 15 02 för mer info. 

Tisdagar

träffpunkt tisdag

församlingshemmet kl 11.30-12.30 
Aktiviteten sopplunch är för närvarande inställd. 
Istället finns våra diakoner tillgängliga för enskilda 
promenader och samtal. Kontakta Ann-Kristin 
Berg på 070-710 30 58 för mer info.

sjung och må bra kören

församlingshemmet kl 15.00-16.00  
1000-milarservice för rösten! Våra körverksam- 
heter är för närvarande digitala. Kontakta Anna- 
Lena Engström på  0736-12 89 13 för mer info. 

babysång och rytmik *)

församlingshemmet kl 9.30-10.15 samt  
kl 10.30-11.15 
För föräldrar med bebisar 4-12 månader. Föran-
mälan krävs. För närvarande är aktiviteten inställd. 
Kontakta Marita Eghult på 070-710 00 67 eller 
Kerstin Skönliden på 073-901 15 02.

tisdagsmix *)

församlingshemmet kl 13.30-16.30 
För barn 6-8 år. Föranmälan krävs. För närvarande 
är aktiviteten inställd. Kontakta Marita Eghult på 
070-710 00 67 eller Kerstin Skönliden på 073-
901 15 02 för mer info. 

Torsdagar

nynäshamns kyrkokör

församlingshemmet kl 18.30-20.30
För dig med viss körvana. Våra körverksamheter 
är för närvarande digitala. Kontakta Anna-Lena 
Engström på  0736-12 89 13 för mer info.

Fredagar

fredagsfiket

församlingshemmet kl 13.30-16.30
För dig som är mellan 11-13 år. För närvarande är 
aktiviteten inställd. Kontakta Kerstin Skönliden på 
0739-01 15 02 för mer info. 

fredagshäng

församlingshemmet kl 19.00-22.00
För ungdomar 14-20 år. Fredagar ojämna veckor. 
För närvarande träffas vi digitalt. Kontakta Ingrid 
Dahlström på 0727-34 33 23 för mer info. 

ungdomskören

församlingshemmet kl 18.00-19.00
För unga och unga vuxna. Våra körverksamheter är 
för närvarande digitala. Kontakta Daniel Engström 
via mail: daniel.engstrom@svenskakyrkan.se för 
mer info. 

Söndagar

högmässa

kyrkan kl 11.00
Andlighet i gemenskap. För närvarande sänds alla 
våra gudstjänster digitalt. Se vår Facebooksida: 
www.facebook.com/nynashamnsforsamling för 
länk. Önskar ni en gudstjänstagenda, kontakta 
expeditionen! 

öppen förskola *)

församlingshemmet kl 9.00-11.30
För vuxna och barn från 0 år. Aktiviteten är för 
närvarande inställd. Vi erbjuder istället möjlighet till 
mobilstamtal eller enskilda promenader. Kontakta 
Marita Eghult på 070-710 00 67 eller Kerstin 
Skönliden på 073-901 15 02 för mer info.

öppen förskola *)

församlingshemmet kl 9.00-11.30
För vuxna med barn från 0 år. Aktiviteten är för 
närvarande inställd. Kontakta Marita Eghult på 
070-710 00 67 eller Kerstin Skönliden på 073-
901 15 02 för mer info. 

grönsångarna

församlingshemmet kl 14.00-15.00
En blandad kör för daglediga. Våra körverksamhe-
ter är för närvarande digitala. Kontakta Anna-Lena 
Engström på  0736-12 89 13 för mer info.

vokalensemblen

församlingshemmet kl 18.30-20.30
Projektkör för dig med sång och notvana. Våra 
körverksamheter är för närvarande digitala.  
Kontakta Anna-Lena Engström på  0736-12 89 
13 för mer info.

miljoner drömmar *)

församlingshemmet kl 16.45-17.45
För barn från 9-12 år. För närvarande är aktivi-
teten inställd. Kontakta Daniel Engström via mail; 
daniel.engstrom@svenskakyrkan.se.

skattkistan *)

församlingshemmet kl 17.00
En skapa-smaka-stilla-stund för stora och små. 
För närvarande är aktiviteten inställd. Kontakta 
Ingrid Dahlström på 0727-34 33 23 för mer info.

7

musikäventyr *)

församlingshemmet kl 14.00-15.00
För föräldrar med barn 1-3 år. Föranmälan krävs. 
För närvarande är aktiviteten inställd. Kontakta 
Marita Eghult på 070-710 00 67 eller Kerstin 
Skönliden på 073-901 15 02 för mer info. 

sorgegrupp

församlingshemmet kl 18.00-19.30
Föranmälan krävs. För närvarande är aktiviteten 
inställd. Vi erbjuder istället möjlighet till enskild 
promenad eller enskilt samtal. Kontakta Maria 
Jaehnke på 076-33 39 43 för mer info. 



svenskakyrkan.se/act

Tillsammans kan vi göra skillnad.
Din gåva gör det möjligt.

SWISHA TILL

900 1223

UNDER SAMMA
HIMMEL

Coronapandemin tvingar miljoner människor
till ett liv i extrem fattigdom och hunger.

FASTEAKTIONEN 2021

Vi lever alla under samma himmel. Vi har samma rättigheter
men verkligheten ser olika ut. 

Foto: Deborah Rossouw
 / Ikon 

Se vår aktuella ACT-utstä
llning i kyrkan.


