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Välkomna!Välkomna!

EKUMENISKA 
BÖNEVECKAN 2022 

EN HÄLSNING FRÅN DIAKONIN I DIN FÖRSAMLING

Detta händerDetta händerNu är det höst och när jag skriver detta vräker regnet ner utanför mitt fönster. Det är 
verkligen höst! Jag har just varit och ätit god soppa i Hånger, fixad av IM – syfören-
ingen. Vägen dit var så vacker med bokarna i gult och rött. 

Kan man våga tala om post-pandemi? Kanske är det för tidigt att ropa ”hej”, men det 
är verkligen roligt att verksamheten i vår församling är igång igen! Igår var det dag-
ledigträff i Dannäs och där var vår kyrkoherde Per-Erik och berättade om sitt liv; min-
nen från barndomen och sin utbildning till sjuksköterska och sedan vidare till präst. 
Och i tisdags var Klaus Eller från Smålandsstenar i Kärda och vi var nästan 30 personer 
som fick ta del av hans berättelse som handlade om utbrändhet. Vi har också haft 
dagledigträff i Hånger och i Torskinge. I Hånger var Sven Jarl och Hans-Joachim Fran-
ze med och bjöd på ”skivor till kaffet”. Det var gamla stenkakor och grammofonen ve-
vades igång. Jag var 1:a vevare och det gick sådär, jag slöade till och vips så började 
rösterna och musiken på skivan att låta segt! 

I Torskinge var Eskil Pettersson med och berättade historier från bygden i flydda tider. 
Det var verkligen uppskattat. Eskil hade dessutom bakat kaffebrödet, mums mums!
I Forsheda provar jag med dagledigträffar, den 22 september var premiär, tyvärr kom 
det bara några få, så det kändes lite trist, men man får inte ge upp för lätt. Den 24 
november är det dags igen och då hoppas jag att några har lust att komma för en 
stunds gemenskap över fika. 

I Forsheda har vi hunnit med att ha två soppluncher och efter en något trevande 
start i september kom det betydligt fler soppsugna gäster i oktober. Syföreningarna 
har också kommit igång och i Torskinge skall det bli auktion den 19 november. 

Sedan har jag fika på Forsgården i terapin emellanåt, att det är uppskattat att åter-
igen få träffas, det är alla överens om! Vidare gör jag hembesök och uppvaktar vid 
födelsedagar och det blir många fina möten. Gudstjänsterna på Soläng är också igång 
igen och det måste vara roligt att ”det händer lite” igen. 

Det var mycket jag saknade under pandemin, bland annat att inte få hälsa i hand och 
att inte få kramas men jag förstod såklart anledningen till att vi skulle hålla avstånd.  
Men det blev så ”ensamt” på något sätt; att på arbetsplatsen sitta utspritt så att 
samtal var svåra att hålla…att raskt backa undan i affären då man ”glömde” sig och 
kom för nära någon annan…och sedan att inte få träffa sina nära och kära inomhus....
att inte få fira jul i kyrkan…att inte få fira påsk i kyrkan…inte få sjunga…
Ja som jag skrev i början, det är verkligen roligt att allt börjar återgå till det ”normala” 
igen. Och nu ser vi fram emot att allt trevligt som är på ingång: Advent, Lucia och Jul! 

Jag önskar Er alla Guds välsignelse

Eva Bolin , diakoniassistent

SOPPLUNCH 
Forsheda församlingshem kl 12.00

Torsdag 3/2   Torsdag 3/3  Torsdag 7/4 

Temat för den ekumeniska böneveckan är 
”En stjärna i öster – vi kommer för att tillbe Kristus”.

Onsdag 19 januari kl.19 – Klippan, Bredaryd. Nils-Gunnar Juelsson, 
sångmedverkan. 
Torsdag 20 januari kl.19 – Forsheda kyrka. Petter Edin, musikmedverkan. 
Fredag 21 januari kl.14.30 – Dagledigträff i Kärda församlingshem. 
Ingela Tauson, sångmedverkan. 
Fredag 21 januari kl.19 – Kärda Allianskyrka. Ungdomskväll. 
Lördag 22 januari kl.18 – Forsheda missionskyrka. 
Söndag 23 januari kl.18 – Bredaryds kyrka. Per-Erik Åkermo, sång och musik 
av Petter Edin och Pauline Gustafsson.  
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Den 8 september blev den så äntligen av, församlingsresan som inte kunnat 
genomföras p g a coronapandemin. Jag blev uppmuntrad av ett par damer i vår 
församling: skulle vi inte kunna åka någonstans i höst? Undrade de när vi träffa-
des. Ja varför inte tänkte jag och rådgjorde med chefen. Per-Erik tyckte det var 
en god idé så jag funderade lite på när och vart. 

Till slut blev det så att vi for mot Jönköping, ett fikastopp på Tabergstoppen. 
Den vidunderliga utsikten där tar andan ur den mest hårdförde. Sedan blev det 
Huskvarna fabriksmuseum, det är verkligen en fantastisk samling de har där med 
allt från symaskiner till pistoler. Snacka om varierande tillverkning!
Lunchen intogs i Stadsparken i Jönköping där vi hade ännu en underbar utsikt. Vi 
fick slottsstek, sås och potatis, utom jag och Maria som fick fisk. Det var gott och 
miljön minner om flydda tider. 

Nu åkte vi sedan till Bottnaryds kyrka som ligger i Norra Mo församling i Skara 
stift. Den är mycket gammal, år 1667 stod den klar. Det är en träkyrka utsmyckad 
invändigt av kyrkomålare Anders Falck. Målningarna är hämtade både från Gam-
la och Nya Testamentet och som inspiration användes en tysk illustrerad Bibel.
Tack vara att Gudrun var med fick vi lyssna till den mäktiga orgeln med anor från 
1749. 

Innan vi for hem blev det eftermiddagskaffe i Mullsjö på Kafé Lunden. Det låg 
väldigt vackert vid en sjö som jag antar måste vara Mullsjön, eftersom vi var i 
Mullsjö.  Jag upplevde att de allra flesta var nöjda med vår utflykt, jag tror att 
det verkligen fanns ett behov att få komma ut och se sig omkring, att få träffas 
och umgås. 

Det blev ändring i programmet på grund av att corona restriktionerna ännu vid 
resans tidpunkt låg kvar. Det är inget någon enskild kan lastas för. Det blev också 
snålt med tiden vid Fabriksmuséet i Huskvarna. Jag beklagar detta och får jobba 
på att få det att bli bättre till nästa resa. 

Till sist vill jag tacka alla er som följde med på resan, ni är verkligen under-
bara att vara ute på utflykt med! Jag hoppas vi kan göra en ny resa till våren 
som vi brukat göra. 

Kram från 

Eva 

FörsamlingsresaFörsamlingsresa

Ett varmt tack för alla svar som kommit in på enkäten. 
Era åsikter är viktiga för oss och hjälper oss i vårt fortsatta arbete. 

Tveka inte att höra av dig om du har fler funderingar eller synpunkter 
på församlingens verksamhet. Tack!
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JulhälsningJulhälsning

I år hoppas vi på en mer normal jul än förra året. Det kändes väldigt konstigt att 
inte få träffas i kyrkan som vi brukar. För mig kändes det nästan inte som om julen 
verkligen kom. 

Det blir mörkare och mörkare om kvällarna och vi tänder mer ljus hemma. Vi är så 
beroende av ljuset för det ger oss känslan av värme och välbefinnande. Julen närmar 
sig med stormsteg och då kommer vi att fira speciellt att ljuset föds in i vår värld, 
ljuset Jesus Kristus.

Han kommer till oss med det inre ljuset i vårt liv. Genom den värme som hans ljus 
ger oss kan vi känna oss älskade oavsett vem vi är och vilka vägar vi har kommit in 
på. Med det ljus som Kristus ger oss kan vi på olika sätt finna och bli medvetna om 
vad som är bäst för oss själva. Genom att låta oss påverkas av honom så kan vi också 
hjälpa till att lysa upp varandras tillvaro.

Tyvärr är det inte alla som med ljus och värme ser fram emot julhelgen, det är också 
en av de helger flest barn far illa och många kvinnor blir misshandlade. Här kan vi 
göra skillnad genom att våga ta ställning och hjälpa den i vår närhet som vi vet inte 
far väl. Jesus föds in i vår värld med frid och fred och det är också vårt uppdrag att 
sprida detta. Låt oss inte förblindas av vårt eget utan sträck också ut en hand till den 
som behöver den. 

När vi firar Kristi födelse får vi påminnas om att han inte föddes för några få, utan för 
oss alla. När vi tänder våra ljus och våra värmande brasor i våra hem får vi påminnas 
om att ljuset också finns inom oss för att lysa upp våra vägar och ger oss en trygg 
hand att hålla i då det i övrigt känns mörkt och kallt.

Per-Erik Åkermo
kyrkoherde
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VÄLKOMMEN TILL 
VÅRA GUDSTJÄNSTER

Dannäs  |  Forsheda  |  Hånger  |  Kärda  |  Torskinge

27 NOVEMBER 
Lördag
Lördag
18.00 Gudstjänst inför advent i Forsheda kyrka, 
Harmonica, Åkermo. Glöggservering.

28 NOVEMBER
1:a söndagen i advent
10.00 Gudstjänst i Dannäs kyrka, 
kyrkokören, Bolin. 
10.00 Gudstjänst i Kärda kyrka, Markus 
Ericsson, sång, Åkermo. Kaffeservering.
14.00 Gudstjänst i Torskinge kyrka, 
sångmedverkan Bolin. Kaffeservering. 
18.00 Gudstjänst i Hånger kyrka, sång av Lilly 
och Bella Andersson och Alva Haage, Åkermo. 
Glöggservering. 

5 DECEMBER 
2:a söndagen i advent
10.00 Gudstjänst i Hånger kyrka, Hullfors
18.00 Mässa i Forsheda kyrka, Hullfors.

12 DECEMBER
3:e söndagen i advent
16.00 Gudstjänst i Kärda kyrka, barn- och 
ungdomsgrupperna, Åkermo. Fika i kyrkan.
18.00 Lucia i Torskinge kyrka, Måndax medverkar, 
Åkermo.

19 DECEMBER
4:e söndagen i advent
16.00 Gudstjänst i Forsheda kyrka, barngrupperna 
medverkar, Åkermo. Julfest i församlingshemmet. 
18.00 ”Hela kyrkan sjunger in julen” i Dannäs 
kyrka, Thea Christoffersson, sång, Alexander 
Larson, gitarr, Malin Kohls Josefsson, flöjt, Thomas 
Bergvall, bas och kyrkokören, Åkermo.

24 DECEMBER
Julafton
10.00 Samling vid krubban i Kärda kyrka, barn 
och ungdomar medverkar, Åkermo.
17.00 Julbön i Dannäs kyrka, kyrkokören, Bolin.
23.00 Ekumenisk julnattsgudstjänst i Hånger 
kyrka, Bolin.
23.00 Julnattsgudstjänst i Forsheda kyrka, 
Terese G Mauritsson, sång, Åkermo.

25 DECEMBER
Juldagen 
7.00 Julotta i Torskinge kyrka, sångmedverkan, 
Åkermo. 
7.00 Julotta i Kärda kyrka, Markus Ericsson, sång, 
Ericsson.  

26 DECEMBER 
Annandag jul
18.00 Musikgudstjänst i Hånger kyrka, medverkan 
av tre generationer Tägil; Nils-Erik Tägil, piano och 
orgel, Ingela Tägil, sång och Minna Tägil, sång, 
Hullfors.

31 DECEMBER
Nyårsafton
16.00 Nyårsbön i Hånger kyrka, Åkermo.
18.00 Ekumenisk nyårsbön i Forsheda kyrka, 
Åkermo. 

1 JANUARI
Nyårsdagen 
16.00 Mässa i Torskinge kyrka, Åkermo.

2 JANUARI
Söndagen efter nyår
18.00 Gudstjänst i Dannäs kyrka, Hullfors. 
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SagoliktSagolikt
God julGod jul

”Sagolikt” är en romansafton som hämtat 
inspiration från Elsa Beskows underbara 
sagovärld i vilken hennes sagor och mål-
ningar ligger som en röd tråd genom hela 
programmet. Genom valet av romanser och 
pianostycken, högläsning och utställning av 
15 fotograferade originalmålningar från Elsa 
Beskows sagor, så får vi njuta av en helafton 
i sagornas förlorade värld. 

Varmt välkomna!

9 JANUARI
1:a söndagen efter trettondedagen
10.00 Mässa i Torskinge kyrka, Hullfors.
18.00 Gudstjänst i Hånger kyrka, Hullfors. 

16 JANUARI
2:a söndagen efter trettondedagen
10.00 Mässa i Dannäs kyrka, Åkermo.
18.00 Gudstjänst i Kärda kyrka, Åkermo.

23 JANUARI
3:e söndagen efter trettondedagen
10.00 Mässa i Forsheda kyrka, Åkermo.
18.00 Gudstjänst i Hånger kyrka, Åkermo.

30 JANUARI
4:e söndagen efter trettondedagen
10.00 Mässa i Torskinge kyrka, Hullfors. 
18.00 Gudstjänst i Kärda kyrka, Johanna 
Engström, sång, Hullfors.  

6 JANUARI 
Trettondedag jul
18.00 ”Vi sjunger julens sånger” i Kärda kyrka, 
Harmonica, Katarina Antonsdotter Hylthén och 
Jonas Hylthén, trumpet, Åkermo.

8 JANUARI 
Lördag
18.00 Musikgudstjänst i Dannäs kyrka, 
medverkan av Nordic Light Duo som består av 
Daniel Beskow, piano och Josefine Andersson, 
mezzosopran, framför programmet ”Sagolikt”, 
Hullfors. 



ONSDAG 9/2 KL. 14  Hånger församlingshem. Sven-Åke Fyhrlund, präst, medverkar
 med programmet: Från slaktarbänk till altartjänst”.
TISDAG 15/2 KL. 15  Kärda församlingshem
ONSDAG 16/2 KL. 14  Dannäs församlingshem. Saga Alexandersson medverkar.
ONSDAG 23/2 KL. 14  Hånger Missionskyrka.
ONSDAG 23/2 KL. 14  Forsheda församlingshem

ONSDAG 9/3 KL. 14  Hånger församlingshem.
TISDAG 15/3 KL. 15   Kärda Allianskyrka.
ONSDAG 16/3 KL. 14  Torskinge församlingshem. Sven-Åke Fyhrlund, präst, 
 medverkar med programmet: ”Från slaktarbänk till altartjänst”.
ONSDAG 23/3 KL. 14  Hånger Missionskyrka.

ONSDAG 13/4 KL. 14  Hånger församlingshem
TISDAG 19/4 KL. 15  Kärda församlingshem. Sven-Åke Fyhrlund, präst, medverkar
 med programmet: ”Från slaktarbänk till altartjänst”.
ONSDAG 20/4 KL. 14  Dannäs församlingshem.
ONSDAG 27/4 KL. 14  Hånger Missionskyrka.

Välkommen att dela vår gemenskap! Vid träffarna serveras alltid kaffe med goda tillbehör 
och ibland har vi också gäster som står för underhållning eller pratar om något intressant 
ämne. Du väljer givetvis vilken mötesplats du vill oavsett var i församlingen du bor!

MÖTESPLATSER

Dela gemenskapDela gemenskap

VÄLKOMMEN TILL 
VÅRA GUDSTJÄNSTER

Dannäs  |  Forsheda  |  Hånger  |  Kärda  |  Torskinge

6 FEBRUARI
Kyndelsmässodagen 
10.00 Gudstjänst i Forsheda kyrka, utdelning av 
dopänglar, Åkermo. Efter gudstjänsten blir det 
dopkalas i församlingshemmet med tårta och 
skapande aktivitet.  
18.00 Gudstjänst i Dannäs kyrka, Therese 
Hasselgren, sång, Åkermo. 

13 FEBRUARI
Septuagesima 
10.00 Mässa i Hånger kyrka, Åkermo.
18.00 Gudstjänst i Torskinge kyrka, Åkermo.

20 FEBRUARI
Sexagesima
10.00 Gudstjänst i Torskinge kyrka, Hullfors. 
18.00 Gudstjänst i Dannäs kyrka, Hullfors. 

27 FEBRUARI
Fastlagssöndagen
10.00 Mässa i Kärda kyrka, Meja och Jennie 
Hultman, sång, Åkermo.
18.00 Gudstjänst i Forsheda kyrka, Malin Kohls 
Josefsson, sång och flöjt,  Åkermo.

1 MARS
Fettisdagen
19.00 Andakt och musikcafé i Dannäs försam-
lingshem, kyrkokören.

2 MARS
Askonsdagen
19.00 Askonsdagsmässa i Forsheda kyrka, 
Åkermo.

6 MARS 
1:a söndagen i fastan
10.00 Mässa i Hånger kyrka, Åkermo.
18.00 Gudstjänst i Dannäs kyrka, Åkermo. 

Med reservation för ändringar.
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Sopplunch Hånger

Sopplunch Forsheda

Stor & liten Kärda

Bilder från
  verksamheten

Sopplunch Forsheda

Konfirmanderna Konfirmanderna Stor & liten Hånger14 15



Tacksägelsedagen i Forsheda16 17

Barnens bibelutdelning i Forsheda

Stor & Liten Forsheda Konfirmanderna

Konfirmanderna Konfirmanderna tillsammans med 
Jonas Hammarström

Sopplunch Hånger



Adventskalender2021

EN GOD OCH 
VÄLSIGNAD JUL ÖNSKAR 

Forshedabygdens församling!

FORSHEDABYGDENS FÖRSAMLINGS 

1.
Vad betyder ordet
 förväntan för dig?

13.
Lyssna på luciasånger. 
Säg ett vänligt ord till 

någon.

19.
4:e advent. Dagens 

tema är ”Herrens 
moder”. Tänk på

 någon som är gravid.

4.
Baka något gott.

16.
Ta en skön 

promenad i din 
egen takt.

22.
Önska god julhelg 
till någon du inte 

känner.

25.
Njut var du än är! 

Kanske på en julotta. 

7.
Bjud någon på 
en pepparkaka.

10.
Uppmärksamma 

någon du tycker borde 
få Nobelpris med en 

middag. 

2.
Ring någon som 

uppskattar att du 
hör av dig.

14.
Skriv ner tre saker 
du är tacksam för.

20.
Ge en kram till någon 

som behöver det. 

5.
2:a advent. Fråga 

någon hur den mår.

17.
Släpp någon före 

i kön.

23.
Sjung, spela eller

 lyssna på julmusik.

8.
Ha tålamod, 
stressa inte.

11.
Skicka ett fint julkort 

till en granne.

3.
Fundera över vad 
advent egentligen 

handlar om.

15.
Skapa något! 

Kanske en vacker 
krans eller 

blomsteruppsättning.

21.
Skänk en slant till en 
julinsamling, t ex ACT 

Svenska kyrkan. 
Swish 900 12 23.

6.
Dela med av något 

du har till någon 
annan.

18.
Tänk på en egenskap 
hos dig själv som du

 är stolt över. 

24.
Tänk på miraklet 
som hände på 

julnatten för över 
2000 år sedan. 

9.
Gör något barnsligt 

roligt. 

12.
3:e advent. ”Bana 
väg för Herren” är 

dagens tema. Vilken väg 
tar du på din livsresa?

18 19
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BRYT EN 
TRADITION!
Vi lever alla under samma himmel och har 
samma rättigheter. Men beroende på var vi 
föds, eller vilket kön vi har, ser verkligheten 
olika ut. Mellan första advent och trettondag 
jul pågår Act Svenska kyrkans julinsamling - för 
allas rätt till ett värdigt liv. Tillsammans kan vi 
bryta skadliga traditioner som tvångsäktenskap, 
könsstympning och våld mot flickor. 

20 21

 Swisha din gåva till julinsamlingen: 900 1223

Traditioner är invanda seder och bruk, språk och värderingar som förs vidare från gene-
ration till generation. De skapar ofta en trygg ram runt våra liv, vilket blir extra tydligt i 
samband med advent, jul och lucia. Men det finns också traditioner som är skadliga. Varje 
dag gifts fler än 30 000 flickor bort och fler än 10 000 flickor könsstympas. Var tredje flicka 
utsätts för våld under sitt liv – bara för att hon är flicka. Dessa traditioner måste brytas!

Traditioner och våld
Könsrelaterat våld är ett strukturellt problem vars orsaker är mångbottnade, men djupt 
rotade åsikter och normer kring kvinnors och flickors roll i samhället är ett av grundpro-
blemen. Våldet förkommer i alla länder, inom alla religioner och i alla samhällsklasser. 

Den globala ekonomiska krisen i coronapandemins spår har skapat allt större påfrest-
ningar på samhällen och individer. Ekonomisk stress kopplad till patriarkala strukturer 
är starkt bidragande orsaker till att våldet mot kvinnor och flickor ökat lavinartat under 
de det senaste året.

Religiösa aktörer har ett särskilt ansvar
I många länder har människor större förtroende för religiösa ledare än för politiker och 
myndigheter. Därför är det avgörande att religiösa företrädare tar avstånd från orätt-
visa normer, värderingar och traditioner. Act Svenska kyrkan har en unik möjlighet att 
samarbeta med andra religiösa aktörer och förändra förtryckande strukturer, oavsett 
om de finns inom kyrkan eller i övriga delar av samhället. 

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svens-
ka kyrkan för mer rättvisa samhällen, där flickor och kvinnor kan göra sina egna val i 
livet. Tillsammans kan vi göra skillnad. Din gåva gör det möjligt!

Julinsamling 2021



22

Forshedabygdens församling kommer vi att genomföra en process som kallas regn-
bågsnyckeln. Det innebär att vår personal och våra förtroendevalda kommer att ge-
nomgå en utbildning och sedan en studiecirkel som handlar om normer, fördomar, 
identitet och mycket annat. Tanken är att göra oss uppmärksamma på hur vi tänker och 
reagerar kring olika frågor som vi kanske inte så ofta reflekterar över. Vi kommer att 
arbeta med bemötande och inkluderande i alla olika situationer.

Efter detta kommer vi att ta fram en mångfaldsvision för församlingen och får ta emot 
en regnbågscertifiering. Ni i församlingen får gärna fråga oss vad vi gör och hur vi 
tänker. Vi kommer även att anordna föreläsningar som är öppna för alla som är intres-
serade.

REGNBÅGSNYCKELN

SKAPA EN 
MANDALA

Skulle du vilja skapa din egen mandala med temat kyrkfönster?
 
Nu finns möjligheten under ledning av Christine Weber-Bennedahl den 
25 januari kl 10-16 i församlingshemmet i Forsheda. Du behöver inte 
ha några förkunskaper eller vara duktig på att måla.

Anmälan före den 30/12 till Per-Erik Åkermo, 
0370-810 03 eller per-erik.akermo@svenskakyrkan.se
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Det har funnits önskemål om en studiegrupp i församlingen. Jag tänker att det 
skulle vara spännande att utveckla en grupp som arbetar inför söndagens guds-
tjänster. Vi samlas onsdagskvällar och samtalar utifrån söndagens bibeltexter. 
Kanske skulle du också vara intresserad av att prova att hjälpa till med något 
i gudstjänsten? Alla åldrar är välkomna och du behöver inte kunna något utan 
bara dela med dig av dina tankar.

Det hade varit väldigt roligt att kunna starta en söndagsskola för barn i samband 
med söndagens 10- gudstjänst. Är du intresserad av att hjälpa till som söndags-
skollärare? 

Välkommen att höra av dig till oss!

Vi behöver just dig

Den 27 oktober fick vi besök av vår Biskop Fredrik Modeus. Det var en helt 
vanlig gråregnig onsdag. Vi hade bjudit in honom för att få ta del av hans 
tankar om hans senaste bok ”En kyrka värd namnet”. Vi hade förberett oss 
genom att läsa boken och diskutera den tillsammans. 

Fredrik och biskopsadjunkt Rickard Bonnevier kom vid lunch, så vi åt tillsam-
mans och sedan fick vi reflektera över några frågor biskopen gav oss, tex - 
Syns kyrkan utåt i samhället? - Finns vi (församlingen) där nöden är?

Han talade också om en gudstjänst att längta till. Hur ser den gudstjänst ut 
som vi inte kan låta bli att återkomma till gång på gång? Ja, det är verkligen 
viktiga frågor som vi alla bör fundera över. 
Vi avslutade med kaffe och god kaka och sedan åkte de mot nya äventyr. Vi 
personal i Forshedabygdens församling fick god inspiration att jobba vidare 
för ”En kyrka värd namnet”. 

BESÖK AV 
VÅR BISKOP



UR KYRKOBÖCKERNA 

VI MINNS VÅRA AVLIDNAVI VÄLKOMNAR VÅRA DÖPTA

VERA RYDÉN
ARNA JOHANSSON
SVEA ANDERSSON
KENNETH PETTERSSON
STIG KARLSSON
BÖRJE NILSSON
EVERT SVENSSON
HENRY GUSTAFSSON

HÅKAN FRANSSON 
OCH SOFIA SCHULTZ

ALEXANDER LARSSON 
OCH LINNÉA KÄRDEVIK

THEODORE WIKEFELDT 
NOOMI BLIDE
JUNI MYHRBERG ALEXANDERSSON
INES ENGSTRÖM SANDAHL
NILS ÅHLANDER
VLADISLAV POGORETSKIY
HEDDA LEIJON
BLANKA KÄTHNER
LUDVIG KARLSSON
TUVA THORVALDSSON
EBBE SCHURTENBERGER
ISABELL ENGELBREKT
LEAH JOHANSSON
EBBA JOHANSSON
ALFRED LINDAHL

VI GRATULERAR VÅRA NYGIFTA


