
BREDARYD OCH KULLTORP

Kyrkobladet 2019Hosten
Välkomna till pastoratets verksamheter!

Med öppna ögon, öron och händer ser vi nu fram emot en härlig hösttermin. 



När detta skrivs har jag 
just varit ute i kanot på en 
alldeles spegelblank sjö.
Inga störande ljud. Solen skiner. 25 grader i 
skuggan. Vattnet lika varmt, nästan. Fiskarna 
vakar och fångar flygfän. Fiskgjusen är på vakt 
uppe i skyn och spanar efter fisk. Hägrarna 
står på pass i vasskanterna och försöker fixa 
middagsmaten. Själv gör jag kvällsmat; smör-
stekta kantareller i en omelett. Ja vissa dagar 
är ännu bättre än andra. Tack gode Gud för 
sommarens sköna dagar!

När du läser detta har det kommit fler som-
mardagar. Troligen med annat innehåll. Men 
det kanske vi kan berätta för varandra efter 
någon gudstjänst över en kopp kyrkkaffe. 
(tänk vad härligt att det ofta blir möten över 
en kaffekopp efter gudstjänsterna! Tack alla 
ni som fixar!) Och då är det bara helt klart att 
hösten är på gång. Jag hoppas då att vi kan 
säga:

Vilken härlig höst!
Därför konstaterar jag bara helt kort: Hös-
ten kommer som den brukar tack vare våra 
härliga olika årstider. Vi ser tillbaka på som-
maren. En del gör det med stor glädje och 
tacksamhet. Tacka gärna Gud för dina härliga 
upplevelser! Ett tänt böneljus hemma eller 
i kyrkan är en fin handling. En del är kanske 
lite besvikna över sommaren - när var det 
sommar – den var alldeles för kort! Då kan 
böneljuset också behövas.

Men det hjälper inte att gråta över spilld 
mjölk. Snarare ta vara på det som är just nu. 
Lingonen lyser rött. Kantarellerna flödar i sko-
gen. Äpplen blir till mos och marmelad. Den 
friska luften piggar upp. Det är tid att läsa en 
bra bok när det mörknar lite tidigare - varför 
inte en sida eller två i bibeln? 

Det blir också tid för eftertanke - söndagen är 
en gåva från Gud allt sedan Skapelsens mor-
gon. Tänk en hel ledig dag utan krav. Till och 
med arbetet ställs åt sidan som en gåva från 
Gud. Det får vi fira i kyrkan! Skola, arbete och 
många andra krav ställs åt sidan för att du 
skall få tid till kraftsamling och eftertanke. Tid 
för att slippa stress och jäkt, alldeles gratis. 
Tid att komma till våra två kyrkor (jo jag börjar 
känna mig hemma i Bredaryd och Kulltorp 
och säger ”våra” även om jag bara är vikarie). 
Kvällsgudstjänster för dem som vill sova på 
morgonen och förmiddagsgudstjänster för 
andra - eller varför inte både och? Så öppnar 
vi också upp kapellet i Bredaryd för enkla 
kvällsandakter med möjlighet till samtal.

Ta vara på hösten. Den är till för dig. 
Och längtan efter nästa 
sommar kan också vara 
en bild för längtan 
till himlen när vår 
uppgift på jorden 
är fullgjord. Jag 
önskar dig allt gott!

Ingemar Nilson
Vikarierande komminister ännu ett år

Vilken härlig sommar! 
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i pastoratetHant

Tomas Larson, från Anticimex, 
höll en HLR/DHLR utbildning för 

personalen ute i det fria. 

Ett räddande råd är att du lad-
dar ner appen ”Rädda hjärtat” 
i mobilen för att se närmaste 
hjärtstartare där du är om 

olyckan är framme.

Ett 40-tal daglediga följde med 
på vår årliga resa. 

Denna gång bar det av genom skön 
natur till Växjö domkyrka, Gamla Jäts 
kyrka, Korrö och Öhrs lantcafé. Dagen 

fylldes av gemenskap och värme.

Ett 40-tal daglediga följde med 
på vår årliga resa. Denna gång 
bar det av genom skön natur 

till Växjö domkyrka, Gamla Jäts 
kyrka, Korrö och Öhrs lantcafé. 

Dagen fylldes av gemenskap och 
värme.

PRO-kören sjöng under högmässa i Bredaryd, därefter under-
höll Ingemar Nilson de 50-tal anmälda på seniorlunchen. Gösta 

Svensson och Judith Petterson, äldsta man respektive kvinna i 
Bredaryds församling, blev uppvaktade med blommor.
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En kylig men solig morgon hölls pastoratets personalmöte vid kolmilan i Havrida, 
vi bjöds på kolbullar med lingonsylt, hembakat och kokkaffe.

 En kväll i juni bjöd Charlotte Polson, 
altsaxofon och sång, på en musikgudstjänst 

i Bredaryds kyrka med temat ”Hyllning till 
sommaren, skapelsen, konsten och musiken”. 

Lokala konstnärer ställde ut sina alster i kyrkan 
som besökarna fick beskåda och njuta av 

innan, under och efter gudstjänsten.

Senare på kvällen, samma dag som konfir-
manderna gick tillbaka till år 1769(se sid 7) 

så var det Tidsresegudstjänst i Kulltorps kyrka. 
Kyrkans besökare tog tillfället i akt och klädde 

sig tidsenligt. Efteråt bjöds det på kaffe.

Bredaryds vänner, 
BIV, hade sommarfest 

med dans kring 
midsommarstång, 

lekar & sång.

Husmor, med sina 
hjälpdamer, bjöd på 

god vårlunch i Bredaryd 
och smakfull sill-lunch i 

Kulltorp. 

Pilgrimsgruppen från Bredaryds pastorat åkte till Växjö för att uppvakta 
vår f.d. kollega Maria Rickardsson när hon diakonvigdes.

Ett glatt gäng pilgrimsvandrare åkte till 
Halmstad för att gå Prins Bertils stig, ca 11 km. 

Fantastisk natur och god gemenskap. 



En härlig grupp med ungdomar från Kulltorp 
och Bredaryd har under hösten 2018 och våren 
2019 gått på konfirmandläsning hos oss. De har 

även fått medverka under vissa gudstjänster.

I början av juni åkte årets konfirmander och 
ledare på läger i Berlin som är en spännande 

stad med mycket historia. 
Vi besökte Sachsenhausen, firade högmässa i 
Berliner Dom, var vid minnesmonumentet och 

mycket mer. Dagarna fylldes av spännande 
upplevelser och på kvällarna hade vi olika 

programpunkter bland annat lekte vi 
och gestaltade bibeltexter.

Under sommarläsningen gick konfirmanderna 
en dag tillbaka till år 1769. De fick klä sig, leva, 
äta och spela roller tidsenligt. Senare samma 

kväll var det Tidsresegudstjänst.

Sen var det äntligen dags för den stora dagen – 
Konfirmation 2019. Under sista söndagen i juni 

fylldes Bredaryds kyrka till bredden av 
konfirmandernas nära och kära. 

Solen sken på våra konfirmander och dagen blev 
fulländad. Kollekten gick till konfirmandernas 
valda ändamål Världsnaturfonden/WWF och 

uppgick till 8.969 kr.

Vår nya kyrkomusiker Lena Björn 
bjöd på ljuva toner i form av sång, 

flöjt och piano i Kulltorps kyrka. 
Andreas Karlsson medverkade 

på gitarr och bas.
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Bandet Tillsammans och Stefan Liljekvist och Peter 
”Spiggen” Johansson besökte Kulltorps kyrka under 
sommarveckorna. Det bjöds på vacker musik under 

båda dessa tillfällen. 

Det blev en härlig avslutning på 
midsommarhelgen med finstämd 

sång & musik av systrarna Alva och 
Emy Stahl i Bredaryds kyrka.

Många anslöt till vår familjekväll i Kulltorp, det blev lekar, ansiktsmålning, tipspromenad och 
korv med bröd. Vi avslutade med en liten aftonbön i kyrkan.

Under sommarkyrkans sista kväll 
välkomnades Mikael Svensson. Vi 
fick även njuta av sånger av fam. 

Karlsson och Svensson i en nästan 
fylld Kulltorps kyrka. 

Foto: Studiofotograferna
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Välkommen till Bredaryds 
och Kulltorps kyrkor

DAG BREDARYD KULLTORP

Lördagen 31 augusti 12.00 Dopgudstjänst 16.00 Dopgudstjänst
  

Söndagen 1 september 10.00 Högmässa 18.00 Kvällsmässa
11 sön e trefaldighet   

Onsdagen 4 september 18.30 8.00 Morgonmässa
 Rastplats mitt i veckan i kapellet 

Torsdagen 5 september 15.00 Andakt, Torpagården 
 
Söndagen 8 september 18.00 10.00 Högmässa
12 sön e trefaldighet Musikgudstjänst 
 Gislaved Gospel, se sid 12
  
Söndagen 15 september 10.00 Högmässa 18.00
13 sön e trefaldigh diakonigruppen medverkar Musikgudstjänst
  Gudrun Seifert och 
  Janne-Henrix, se sid 12 
Onsdagen 18 september 18.30 
 Rastplats mitt i veckan i kapellet  
 
Söndagen 22 september 18.00 10.00 Gudstjänst med
14 sön e trefaldigh Psalmsångsgudstjänst konfirmandinskrivning
 Körerna medverkar, se sid 12 

Lördagen 28 september 14.00 Dopgudstjänst 16.00 Dopgudstjänst
  
Söndagen 29 september 10.00 Högmässa 16.00
D hel.Mikaels dag  Himlaljus med dopkalas
  barnkör

Onsdagen 2 oktober 8.00 Morgonmässa
 18.30
 Rastplats mitt i veckan i kapellet 
  
Söndagen 6 oktober 16.00 10.00 Högmässa
16 sön e trefaldigh Himlaljus med dopkalas 
 barnkör 
 
Söndagen 13 oktober 18.00 Kvällsmässa 10.00
Tacksägelsedagen  Högmässa m pyntad kyrka
  Pastoratskören, kyrkkaffe
Onsdagen 16 oktober 18.30
 Rastplats mitt i veckan i kapellet 
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DAG BREDARYD KULLTORP

Torsdagen 17 oktober 15.00 Andakt, Torpagården 
  
Söndagen 20 oktober 16.00 10.00 Gudstjänst
18 sön e trefaldigh Föreläsning & Gudstjänst 
 Ekumeniskt.(Mats Hillerström-Estonia)  

Lördagen 26 oktober 14.00 Dopgudstjänst 16.00 Dopgudstjänst
  
Söndagen 27 oktober 10.00 Högmässa 18.00 Kvällsmässa
19 sön e trefaldigh  

Onsdagen 30 oktober 18.30 
 Rastplats mitt i veckan i kapellet    
  
Lördagen 2 november 16.00 18.00
Alla helgons dag Mässa med musik, se sid 12 Mässa med musik, se sid 12 
 Conny Sundman, saxofon Conny Sundman, saxofon
  
Söndagen 3 november 16.00 18.00
Sön e alla helg.dag Minnesgudstjänst med ljuständning Minnesgudstjänst med ljuständning
 Blandade röster sjunger Kyrkokören sjunger

Onsdagen 6 november 17.00 8.00 Morgonmässa
 Vardagsgudstjänst, barnkör 
 mat, lotteri mm 
   
Söndagen 10 november 10.00 Högmässa 18.00 Kvällsmässa
21 sön e trefaldigh.  

Onsdagen 13 november 18.30 
 Rastplats mitt i veckan i kapellet   

Söndagen 17 november 18.00 Kvällsmässa 10.00 
Sön före domsönd.  Himlaljus, barnkör

Söndagen 24 november 10.00 Högmässa 18.00 Kvällsmässa
Domsöndagen  

Onsdagen 27 november 18.30 
 Rastplats mitt i veckan i kapellet 
  
Torsdagen 28 november 15.00 Andakt, Torpagården 
  
Lördagen 30 november 14.00 Dopgudstjänst 16.00 Dopgudstjänst

Söndagen 1 december 10.00 10.00
1 sön i advent Adventsgudstjänst Adventshögmässa
 Blandade röster, kyrkkaffe Kyrkokören, kyrkkaffe

Onsdagen 4 december 8.00 Morgonmässa 
  
Söndagen 8 december 16.00 10.00 Högmässa
2 sön i advent Luciagudstjänst 
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Äntligen drar vi igång igen!  
Välkommen till våra grupper i Kulltorp och Bredaryd

Kulltorp 
Stor & liten  10.00-12.00 Måndagar start v.35

Juniorer 14.30-16.30 Måndagar start v.35

Babycafé 10.00-11.30 Torsdagar start v. 36 varannan vecka

Miniorer 14.30-16.30 Torsdagar start v. 36 (anmälan)

Barnkör 16.00-16.30 Torsdagar start v.36

Frågor och anmälan Malin Hägg 0370-374180

Bredaryd
– pga. ombyggnad i källarlokalerna är startdatumen osäkra.
 Håll utkik på hemsida, Facebook och anslagstavlor för startdatum

Stor & liten 10.00-12.00 Måndagar 

Juniorer 14.00-16.30 Måndagar 

Babyrytmik 10.00-12.00 Tisdagar 

Miniorer 14.00-16.30 Onsdagar (anmälan)

Barnkör 14.45-15-15 Onsdagar 

Frågor och anmälan Linda Bergstrand 0370-374175

Våra juniorer och miniorer har 
varit på sommarläger på 

kontraktsgården i Kulltorp. 

Läger är roligt, årets tema på 
sommarlägret var Vänskap. 
Kvällarna avslutades med 

lägerbål och andakt.

Välkommen till kapellet i Bredaryd, 
vår plats för nya församlingsaktiviteter

Rastplats mitt i veckan

”Herre är min herde”

i höstHander
Vi öppnar upp varannan vecka kl. 18.30 med start onsdag 4 sept 
med att Annika Stacke läser högt ur den underbara 
Berättelsen om Narnia av C. S. Lewis – texter som lämpar sig likaväl för 
vuxna som för barn.
Rastplats mitt i veckan är en halvtimmeslång rekreation.

Under några onsdagskvällar får vi tillfälle att fördjupa oss lite i Gamla 
testamentet, och den gudsbild som vi möter där. Gamla testamentet 
– Lagen, Profeterna och Skrifterna – är en fascinerande textsamling 
runt Guds handlande med sitt folk och som blickar fram mot Messias 
ankomst. Start onsdagen 4 september kl 19:00 
med fortsättning varannan onsdag. Platsen blir kapellet, och leds av 
vik komminister Annika Stacke.

Promenadgrupper & Öppet Café
Tisdagar kl. 09.30.
Våra tisdagspromenader i Bredaryd och 
Kulltorp fortsätter i höst. 
Vi träffas varannan tisdag vid respektive 
församlingshem och går en kort 
promenad. Efteråt fikar vi tillsammans. 
För dig som inte vill promenera står kaffet 
klart från kl. 10.00.

Start: Bredaryd 3/9, Kulltorp 10/9.
Frågor? Ring Pauline på tel. 0370-374174. 
Välkommen!

Dagledigträffar i Bredaryd och Kulltorp
Onsdagar kl. 14.00 med kaffeservering. Skjuts? Ring tel. 0370-374174
4/9 i Kulltorp: Vår nya diakoniassistent Pauline Gustafsson presenterar sig och sjunger.
2/10 i Bredaryd: Torsten Gunnarsson. 
Sång och berättarprogram om Anders Frostenson – ”Guds kärlek är som stranden”.
30/10 i Kulltorp: Musikunderhållning med vår kantor Elisabeth Ringdahl.
27/11 i Bredaryd: ”Skaparlust” av Kerstin Andersson

Församlingskväll i Bredaryd
Välkommen till församlingshemmet 11 sep. kl. 18.30. 
Annika Stacke tar med oss på en resa runt Östersjön.

Pilgrimsvandringar - 
här vårdar du både kropp och själ.
Lördagar kl. 9.00-13.00, ca 1 mils vandring 
med stopp för fika och eftertanke. 

14/9: Vandring runt Hästhultssjön. 
Samåkning från Bredaryd kl. 08.40 och 
Kulltorp 08.50.
Vi startar vid Troax kl. 09.00.

12/10 och 16/11  
bestämmer vi tillsammans

NYTT!

NYTT!

INTRESSANT!
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Musikgudstjänst med Gislaved gospel
Bredaryds kyrka
söndagen den 8 september kl. 18.00

Välkommen till en svängig gospelkonsert
under ledning av Annika Valtersson

”Psalmer från då till nu”
Sånggudstjänst
Bredaryds kyrka 
söndagen den 22 september kl 18.00

Tillsammans med pastoratskören, solister och 
instrumentalister sjunger vi psalmer i en härlig
blandning av gammalt och nytt.

”Andlig sång som det svänger om”
Musikgudstjänst
Kulltorps kyrka
söndagen den 15 september kl. 18.00

Kompgruppen Janne-Henrix tillsammans
med Gudrun Seifert spelar och sjunger med
oss i sånger som ”Pärleporten”, ”Han är min
sång och min glädje” och andra favoriter.

Mässa med musik i allhelgonatid
Alla helgons dag lördagen 
den 2 november
Bredaryds kyrka kl. 16.00 och 
Kulltorps kyrka kl. 18.00

Conny Sundman, musiklärare vid 
Gislaveds musikskola, spelar saxofon tillsammans 
med Elisabeth Ringdahl, piano.

Att sång är bra för hälsan finns det många vetenskapliga belägg för.
Immunförsvaret förbättras, syreupptagningen i kroppen ökar och 

andningsmusklerna stärks. 

Det ger gemenskap och glädje att sjunga tillsammans. 

Kyrkokören ”Blandade röster” 
övar i Bredaryds församlingshem på tisdagar kl 18.30

Körledare: Elisabeth Ringdahl   

Kulltorps kyrkokör
övar i Kulltorps församlingshem på torsdagar kl 19.00
Körledare: Lena Björn, mer om Lena finns på sid. 14

Kyrkokörerna övar och sjunger upp.
Ibland var för sig och ibland tillsammans.

Varmt välkomna önskar körledarna
Elisabeth 0370-37 41 76 och Lena 0370-37 41 81

Välkommen att vara 
med i vår körverksamhet!

Info om barnkörerna finns på sidan 10
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Dop i 
Bredaryd 

Nea Nylander 

Vigda i 
Bredaryd 

 

Konfirmerade i Bredaryds pastorat
Alice Lysebring Elliot Edvinsson Ida Nilsson Nellie Hållstedt
Alvina Ivarsson Emilia Arvidsson Ida Sandolf Olle Andersson
Edith Persson Erik Andersson Ida Vilhelmsson Rebecca Sjöberg
Elin Nyberg Hanna Bjärsholm Joakim Schulz Saga Andersson
Elise Bolmvall Hugo Claesson Moa Davidsson Saga Lodén

Kulltorp

Matteo Gunnarsson
Elsa Åstrand

Kulltorp

Rebecka Söderlund och Torbjörn Toft
Emelie Mauritzson och Gustav Kennestig

Förda till gravens vila 
Bredaryd

Aino Markkanen   
Ulla Fridolfsson   
Berit Johansson

”Giv dem, o Herre, din frid och låt ditt
eviga ljus lysa för dem.”

 
Kulltorp

Birger Sjöholm
Sven Olof Grimstedt
Arne Hedenfeldt

Morgonmässa
En onsdag i månaden firar vi morgonmässa kl.08.00. Alla är varmt 

välkomna att vara med, efteråt bjuds det på frukost i församlingshemmet. 

Under hösten kommer vi att vara både i Kulltorp och i Bredaryd. 
Datum annonseras i tidning, Facebook och på vår hemsida.

Gud har en famn, en stor stor famn,
Och där sluter han in vart barn som döps 
i Jesu namn. Han säger: Du är min.
                                              Ps. 381:1

Lovad vare Herren dag efter dag!
Han bär vår börda, Gud är vår räddning  
   Ps. 68:20

”De slutit nu i denna stund
Ett heligt kärlekens förbund 
I nåd, o Herre, hos dem bliv
Och din väsignelse dem giv”.

Hej!
Jag heter Pauline Gustafsson och är ny diakoniassistent 
i pastoratet. Det ska bli spännande! Ser fram emot att 
lära känna er Bredaryds- och Kulltorpsbor. Själv bor 
jag med man och tre söner och en katt i Tånnö. Som 
småbarns mamma hinner man inte med så många 
fritidsintressen men jag tycker om att sjunga och 
umgås med folk! Jag är utbildad behandlingspedagog 
och har tidigare jobbat inom missbruksvården, med 
ensamkommande barn samt som skolkurator. Men har 
länge haft en tanke på att jobba i kyrkan och nu blev det 
verklighet! 

Jag ser fram emot arbetet här! 
/Pauline

Hej!
Jag, Lena Björn, är utbildad vid Malmö musikhögskola med 
tvärflöjt och piano, orkester och körledning som mina 
huvudämnen. Efter det har jag snart i 30 år varit verk-
sam som tvärflöjt- piano- och sångpedagog på olika 
musikskolor samt fungerat som orkesterledare och 
musiker. Under alla år har jag spelat många konserter 
i kyrkans värld också och ledde ett tag Gislaveds gos-
pelkör, vilket gav mersmak och jag ser verkligen fram 
emot att börja jobba i Kulltorp/Bredaryd som kyrkomu-
siker framöver!

/Lena Björn

Vi välkomnar Pauline och Lena och hoppas ni 
kommer att trivas hos oss.

Missa inte höstens soppluncher kl. 12.00

OBS! ny tid i Bredaryd

 Kulltorp Bredaryd 
 12/9 26/9
 10/10 24/10
 14/11 28/11 Julbord
 12/12 Grötlunch



PASTORSEXPEDITIONEN I BREDARYD ÄR ÖPPEN ....................... Tel: 0370-37 41 70
Måndag-tisdag kl. 10.00-12.00, onsdag kl. 14.00-16.00 .......................Fax: 0370-864 35
Torsdag kl. 09.00-12.00 Vi svarar även på andra tider om vi har möjlighet
Kyrkvägen 8, 333 71 Bredaryd

E-post: bredaryd.pastorat@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/bredaryd
Facebook: ’Bredaryds församling’ och ’Kulltorps församling’

KYRKOHERDE Susanne Johansson ....................................................................................................Tel: 0370-37 41 78
susanne.y.johansson@svenskakyrkan.se

VIK. KOMMINISTER Annika Stacke ....................................................................................................Tel: 076-022 09 29
annika.stacke@svenskakyrkan.se

Ingemar Nilson ..........................................................................................................................................Tel: 070-571 24 39
ingemar.nilson@svenskakyrkan.se 

DIAKONIASSISTENT Pauline Gustafsson .........................................................................................Tel: 0370-37 41 74
pauline.gustafsson@svenskakyrkan.se

ASSISTENT/KANSLIST Cecilia Backmark ..........................................................................................Tel: 0370-37 41 85
cecilia.backmark@svenskakyrkan.se

KAMRER Caroline Dalros .......................................................................................................................Tel: 0370-37 41 84
caroline.dalros@svenskakyrkan.se

VAKTMÄSTARE Mikael Svensson, arbetsledare ..............................................................................Tel: 0370-37 41 71
mikael.j.svensson@svenskakyrkan.se 

Henrik Gustafsson ....................................................................................................................................Tel: 0370-37 41 79
henrik.a.gustafsson@svenskakyrkan.se

Caisa Magnusson ......................................................................................................................................Tel: 0370-37 41 82
caisa.magnusson@svenskakyrkan.se

Gert Barkman ............................................................................................................................................Tel: 0370-37 41 83
gert.barkman@svenskakyrkan.se

FÖRSAMLINGSVÄRDINNA Inga-Lill Friberg ....................................................................................Tel: 0370-37 41 77
inga-lill.friberg@svenskakyrkan.se

KYRKOMUSIKER I BREDARYD Elisabeth Ringdahl ........................................................................Tel: 0370-37 41 76
elisabeth.ringdahl@svenskakyrkan.se
KYRKOMUSIKER I KULLTORP Lena Björn ......................................................................................Tel: 0370-37 41 81
lena.bjorn@svenskakyrkan.se
FÖRSAMLINGSPEDAGOG I BREDARYD Linda Bergstrand ........................................................Tel: 0370-37 41 75
linda.bergstrand@svenskakyrkan.se
FÖRSAMLINGSASSISTENT I KULLTORP Malin Hägg ...................................................................Tel: 0370-37 41 80
malin.hagg@svenskakyrkan.se

KYRKORÅDETS ORDFÖRANDE Agneta Petersson .......................................................................Tel: 076-848 67 02
FÖRSAMLINGSRÅDETS ORDFÖRANDE I BREDARYD Katarina Landin .................................Tel: 0702-64 76 54
FÖRSAMLINGSRÅDETS ORDFÖRANDE I KULLTORP Robert Karlsson .................................Tel: 070-698 82 08
ANSVARIG UTGIVARE Susanne Johansson

BREDARYD OCH KULLTORP

SWISHNUMMER KULLTORP:
KOLLEKT: 123 633 59 88
ÖVRIGT: 123 467 45 29

SWISHNUMMER BREDARYD:
KOLLEKT: 123 683 61 18
ÖVRIGT: 123 326 37 12


