
FÖRSAMLINGSBLADET
Nummer 5 2016

Ansvarig utgivare: Jesper Cederholm



2

Vi står på tröskeln inför 
en spännande tid i vår kyr-
ka och församling. Påven 
Franciskus har precis be-
sökt Sverige och har tillsam-
mans med företrädare för 
Lutherska världsförbundet 
skrivit på dokument som 
blickar framåt mot förstå-
else och gemenskap mel-
lan våra olika kyrkliga tra-
ditioner på ett nytt sätt. I 
en tid då starka krafter vill 
dela upp människor i olika 
grupper och sluter sig och 
håller vakt kring sitt eget 
utan att dela med sig så be-
höver vi en motkraft som 
kan ge framtidshopp.
  Julhelgen ligger fram-
för oss och vi får fira och 
glädjas över att Gud blev 
människa! Gud vill ge 
hopp till världen! Gud vill 
visa på att vi människor 
inte är ensamma och att vi 

är en del av ett samman-
hang, mänskligheten. Gud 
valde att sända sin son till 
världen och dela vår till-
varo. Gud vet hur du och 
jag har det. När vi under 
våra gudstjänster i jul läser 
texter, sjunger psalmer och 
ber tillsammans gör vi det 
i gemenskap med varandra 
och Gud i en längtan efter 
att få bli hela och att värl-
den ska fyllas med kärlek 
och hopp.
  I vår församlingsinstruk-
tion skriver vi att ”vi alla 
är kallade att vara lärjung-
ar och att i Kristi kärlek 
hjälpa till att stilla världens 
hunger”. Det betyder att vi 
har ett uppdrag att på olika 
sätt, med de gåvor som vi 
var och en har fått, ge oss 
ut och hjälpa våra med-
människor. Hungern som 
finns i världen är komplex 

Stilla världens hunger
och rör sig på många olika 
plan. En del behöver mat 
för dagen och har en fysisk 
hunger, men många har 
också en andlig hunger och 
en hunger efter gemen-
skap. Det är vår uppgift 
som församling och som 
individer att ta den här 
hungern på allvar och göra 
något åt den. När vi agerar 
för våra medmänniskors 
bästa är vi ljusen som lyser 
upp mörkret och ger hopp 
om en bättre framtid. Det 
är minst lika stort som alla 
undertecknade dokument 
på officiella möten.
  Jag önskar dig en riktigt 
god och välsignad jul och 
hoppas vi ses på någon av 
alla våra gudstjänster under 
julhelgen!

Jesper Cederholm 
kyrkoherde

i Brösarp-Tranås församling

Foto Josefin Casteryd IKON
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Under åren som sjukhus-
präst har jag fått uppleva 
mycket. Jag har delat livet 
med stora och små, med 
patienter, närstående och 
personal, jag har levt hud-
löst, sårbart, nära. I glädjen, 
i tacksamheten, i sorgen, 
i lidandet och i ångesten. 
Alla dessa möten har påver-
kat mig på djupet. 
  Det har på något sätt 
gjort mig mer levande, 
tacksam över varje dag. Att 
bevara sitt hjärta är viktigt, 
att gå sin egen väg i sin 
egen takt, att ge utrymme 
för sorgen och glädjen. Je-
sus säger ”Där din skatt 
är kommer ditt hjärta att 
vara”.
  När jag för tretton år se-
dan började i sjukhuskyr-
kan, efter många år som 
församlingspräst, tänkte jag 
nog aldrig tanken att jag en 

gång skulle gå tillbaka till 
vanligt församlingsarbete. 
Men en längtan har väckts 
hos mig och vuxit sig star-
kare och starkare, trots att 
jag försökt att mota bort 
den. Det är viktigt att vara 
rädd om sin längtan. 
  Nu känner jag en djup 
längtan till arbetet i försam-
lingen, att möta dig som är 

Längtan...
församlingsbo… vare sig 
du är liten eller stor. Jag vill 
dela livet med dig … finnas 
tillhands, lyssna, skratta, 
gråta… och jag vill lyssna 
till din längtan om du vill 
dela den med mig. Så att 
också du kan följa den vi-
dare. Ylva Eggehorn ger oss 
tonen;

Så stilla i smärtan
rotad i det som är ljust i dig.
Låt svärdet gå igenom dig.
Kanske är det inte alls ett 
svärd.
Kanske är det en stämgaffel.
Du blir en ton.
Du blir den musik 
du alltid längtat efter att få 
höra.
Du visste inte att du var
en sång.

Åsa Modin

Afternoon tea på Tisdagscaféet i Brösarps församlingshem.

Måndagscaféet
börjar

30 januari 2017

Tisdagscaféet
börjar

24 januari 2017

Välkomna!



4

Körsång – en folklig tradition!
Visst är det en härlig käns-
la – att få stå i en kör och 
sjunga tillsammans. De 
som har prövat; vet! Men 
ni som bara har tänkt tan-
ken, varför inte göra slag i 
saken? Kom till våra körer 
i Brösarp och/eller Onslun-
da! Alla kan sjunga i kör!
 För dig som känner att du 
inte har tid att vara med i 
kören kontinuerligt, är det 
möjligt att delta i ett pro-
jekt i taget d.v.s. i ett par 
månader. Just nu har vi satt 
igång med julrepertoaren. 
Vi sjunger många julsånger 
du säkert känner igen. 
I januari-februari blir det 
”körens önskesånger” fram 
tills vi börjar med påskens 
sånger i mars-april. Däref-

Julkonsert den 3 december kl. 16.00
i Fågeltofta kyrka

Stjärnans timma
Visor, psalmer och folkmusik i juletid

Ljusen brinner, ögon glimmar, mörkret tätnar, toner 
klingar, hoppet tänds och kärleken föds. En varm och 

innerlig stund med sång och musik i folklig stil.
Elin Lundström – sång och tvärflöjt

Henrik Lundström – gitarr
Henrik och Elin ingår i gruppen Block, som i tio år

gett kyrkokonserter och medverkat i gudsjänster.
www.trioblock.se

ter blir det sånger som vi 
kommer att framföra på 
vårkonserten. Ifjol sjöng vi 
Ted Gärdestads fina låtar. 
Kanske tar vi upp en del av 
dem igen.

Läs här när våra
körer övar!
Vuxenkörerna övar:
(Efter juluppehållet startar 
vi igen i vecka 3).
Musikantalla, blandad 
kör för damer och herrar 
på onsdagar i Brösarps 
församlingshem kl. 19.00-
20.30. Efter jul start 18/1.
Finstämt, för damer i alla 
åldrar övar i Onslunda för-
samlingshem torsdagar kl. 
17.00-18.30. Efter jul start 
19/1.

Barn-, o ungdomskörerna 
övar: (Efter juluppehållet 
startar vi igen i vecka 3).
Barnkör 6-9 år i Onslunda 
församlingshem tisdagar 
kl. 16.00-16.45.
Ungdomskör från 10 år 
och uppåt i Onslunda för-
samlingshem tisdagar kl. 
17.00-17.50.
Barnkör i Brösarps 
församlingshem torsdagar 
kl. 16.00-16.40.
Maila eller ring kantorerna 
Sara och Pia för informa-
tion! Se baksidan!

Julkonsert
i Brösarps kyrka

den 18 december kl. 16
”Nu tändas tusen

juleljus”
Körerna Musikantalla 
och Finstämt sjunger 
under ledning av Pia 
Ewaldz och Sara Berg, 
piano. Vi bjuder er alla 
på härlig julstämning. 
  Ni får lyssna på fin 
körsång, någon solosång 
samt även några instru-
mentella musikstyck-
en av de medverkande 
stråkmusikerna: Emilia 
Nilsson violin, Emma 
Karlsson violin, Elin 
Bengtsson violin och 
horn samt Jan Ceder-
blad cello.
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Kom och spela stråkinstrument i kyrkan
Annandag jul i Andrarums 
kyrka kl. 11.00 blir det jul-
musik på fiol och kanske 
nyckelharpa och cello. De 
som spelar är församlings-
bor eller f.d. som vill vara 
med och förgylla vår mässa. 
Många har varit elever till 
mig när jag jobbade i mu-
sikskolan. Men det finns 
också musikanter inom 
folkmusiken eller kanske 
någon som spelar hemma 
till ”husbehov”. Jag öns-
kar att ni alla tar chansen 
att få vara med i vår lilla 
stråkorkester. Att musicera 
tillsammans ger så myck-
et mer av gemenskap och 
glädje! Ni kan säkert spela 
”Nu tändas tusen juleljus” 
med eller utan noter. Den 
ska vi ha med i Andrarums 

Församlingens barnkörer, 
ungdomskören och vuxen-
kören ”Finstämt”
har under hösten
övat sånger och
repliker. 
Det blir en
spännande historia
om den lilla busiga
ängeln Gloria, och om 
barn och vuxna som
inte alltid har det så lätt
på jorden..

Välkomna på musikalen

Ängel utan vingar!
Söndagen 20 november kl 16.00 i Onslunda kyrka.

kyrka och om vi tycker att 
vi har tid lär vi oss några lå-
tar till. Du som läser detta, 
sprid det till alla du känner 
som spelar ett stråkinstru-
ment!
  Första träffen blir lörda-
gen den 19 november kl. 
10-12 i Brösarps försam-
lingshem. Då prövar vi att 
spela några julmelodier 
tillsammans. Har du inte 
möjlighet att komma då, 
men är sugen på att vara 
med kontakta underteck-
nad. Det gäller också om 
du vill ha noter eller har 
frågor.

Pia Ewaldz
0733 31 28 61

pia.ewaldz@svenskakyrkan.se

Välkomna
på gudstjänst

för små och stora
i Onslunda kyrka

Söndag den
11 december kl 11.00!
Brösarps Barnkör, Pig-
gelingruppen, Barn och 
Ungdomskör i Onslun-
da medverkar med sång 
och luciatåg och julav-
slutning!
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Välkomna att fira
jul med oss!

Här får du veta mer om alla härliga musikinslag
som vi vill bjuda Er församlingsbor på julen 2016.

19 november kl. 16.00 i Eljaröds kyr-
ka. De tre systrarna Thorén kommer ex-
tra tidigt i år och gör sin julkonsert i sin 
hemkyrka. Med sig har de Kristian Ram-
hov, som ackompanjerar på det nyligen 
inköpta pianot. Välkomna att njuta!
20 november kl. 16.00 i Onslunda kyr-
ka. Musikalen ”Ängel utan vingar” med 
barn-, och ungdomskören samt dam- 
kören Finstämt.
27 november kl. 11.00 i Onslunda 
kyrka. Vuxenkörerna ”Musikantalla” 
och ”Finstämt” sjunger in Advent! 
Kl. 14.00 sjunger körerna på Norre-
vångs äldreboende och röda korset ser-
verar kaffe. 
Kl. 18.00 i Andrarums kyrka med-
verkar Sofia Thorén, sång och Kristian 
Ramhov, piano på kvällens gudstjänst.
3 december kl. 16.00 i Fågeltofta kyr-
ka Julkonsert ”Stjärnans timma”
Elin Lundström, sång, flöjt och Henrik 
Lundström, gitarr.
6 december kl. 18.30 i Skåne-Tranås 
kyrka. Andrum. Onslundas damkör: 
Finstämt sjunger kända julsånger.
11 december kl. 11.00 i Onslunda 
kyrka. Gudstjänst för små och sto-
ra. Luciatåg med barn-, och ungdoms- 
körerna från Onslunda och Brösarp. 
Julavslutning.
14 december kl. 10.30 i Brösarps kyrka 
och 16 december kl. 9.00 i Onslunda 

kyrka spelar personalen i Brösarp-Tranås 
församling upp ett julspel för alla skol-
barnen i församlingen. Öppet för alla 
som vill komma och titta.
18 december kl. 16.00 i Brösarps kyr-
ka. Julkonsert. ”Nu tändas tusen juleljus” 
med körerna Musikantalla och Finstämt 
samt stråkmusiker.
20 december kl. 18.30 i Skåne-Tranås 
kyrka. Andrum gästas av Brösarpskören 
Musikantalla som sjunger stämningsfull 
julmusik.
24 december kl. 11.00 i Brösarps kyr-
ka Julbön för små och stora. Barn med-
verkar med julsånger.
Kl. 16.00 i Fågeltofta kyrka. Julbön. 
Julsånger på fiol. Pia Ewaldz.
Kl. 23.30 i Skåne-Tranås kyrka. Mid-
nattsmässa. O helga natt med flera 
julsånger sjungs av Lars-Gunnar Dahl. 
Kom o njut!
25 december kl. 07.00 i Eljaröds kyr-
ka, julotta. Musikantalla och Finstämt 
sjunger julsånger i ottan och ser till att vi 
kommer i stämning.
26 december kl. 11.00 i Andrarums 
kyrka. Den nybildade stråkorkestern 
spelar kända julmelodier för oss.
31 december kl. 16.00 i Spjutstorps 
kyrka, Nyårsbön. Sång Sara Berg. 
6 januari kl. 14.00 i Spjutstorps kyrka. 
Badorkestern bjuder på sin traditionella 
konsert.
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Ur kyrkoboken
Döpta
Viggo Hermansson
Kevin Karlsson
Julius Johansson

Vigda
Cecilia Sterner och Timothy Kullin
Karin Ileby och Jonas Dalsenius
Elisabeth Persson och Johan Engström

Avlidna
Irma Jönsson, 100 år
Agnes Olsson, 84 år
Elsa Jönsson, 80 år
Sven Billström, 86 år
Signe Möller, 84 år
Maj-Britt Andersson, 90 år
Birgit Lundell, 94 år
Alf Sjöholm, 79 år
Kerstin Nilsson, 64 år
Alfred Mauritsson, 88 år

Barnverksamheten 2017 startar v 3.
Välkomna! Foto: Ida Piekkari

Information om 
barn- och familje-

verksamheten
i Brösarp-Tranås 

församling
Tisdag
Kyrkis i Onslunda
församlingshem
kl. 8.30-10.30.
Anmälan till Barbro.

Torsdag
Öppet hus i
Onslunda församlings-
hem kl. 9.30-11.30.

Torsdag
”Barn i balans”
i Onslunda försam-
lingshem för barn 6-9 
år.
Rörelseglädje, lekar och 
aktiviteter, baka, kom-
ma till ro.
Max antal 9 st.
Anmäl till Barbro.

Fredag
Öppet hus i Brösarps 
församlingshem
kl. 9.30-11.30.

Fredag
Fredagsmys i Onslunda
församlingshem
kl. 13.30-15.30.

Barbro Nilsson
0733-31 28 62
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I senaste numret av Kyrk-
bladet om Luther och re-
formationen kom vi fram 
till Luthers växande tvekan 
inför vad han satt igång.
  Från fria, självständiga 
församlingar svängde han 
över till att förorda vad som 
senare skulle bli statskyrkor 
i den protestantiska länder-
na.
  Orsaken till Luthers 
gradvisa omsvängning var 
framförallt de bondeupp-
ror som blossade upp i 
Tyskland under 1520-talet. 

Den katolska kyrkans makt 
över människornas sinnen 
bröts ner genom reforma-
tionen. Och Luthers mer 
folkliga gudstro räckte inte 
till att fylla människors sin-
nen med fridsbudskapet. 
Till saken hör också att 
några av Luthers tidigare 
medhjälpare radikalisera-
des (se ett ord som har för-
nyad aktualitet i dag). 
  Under dessa pressa-
de omständigheter skrev 
Luther pamfletter, strids-
skrifter och böcker om vik-

Luthers bordssamtal
ten att lyda de världsliga 
herrarna. Men han skrev 
också skrifter med ett rent 
antisemitiskt innehåll. Till 
Luthers eventuella försvar 
kan sägas att antisemitis-
men låg i tiden, då som nu. 
Men den står inte i sam-
klang med Jesus inställ-
ning.
  Under denna tid arbe-
tade Luther som professor 
vid universitetet i Witten-
berg. Han var gift med 
Käthe von Bora, en tidiga-
re nunna. Som tjänstebo-

Luther tillhörde det tidiga 
1500-talets verkliga kändi-
sar. Han porträtterades av 
många. Just denna kopia av 
staty visar honom som den 
spränglärde teologen.

Luther hustru, Käte von Bora, hade en bångstyrig man, flera 
barn och inneboende studenter att övervaka. Arbetet i det 
stora hushållet kan inte ha varit lätt.
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stad hade paret det gamla 
augustinerklostret.
  Käthe höll uppsikt över 
Luther, deras egna barn 
och de studenter som bod-
de och åt hos paret.
  Runt matbordet hölls 
många och långa samtal 
mellan Luther, Käthe och 
studenterna. Många av 
dessa samtal skrevs orda-
grant ner av stunderna.
  Bland annat denna om 
öl av den levnadsglade 
Luther:
”Öl är gott.
Dricker man öl blir man 
sömnig.
Den som sover syndar inte.
I himlen finns ingen öl.
Därför – drick öl nu.”

Käthe von Bora överlevde 
Luther. Hennes liv kan inte 
ha varit lätt, vare sig arbets-
mässigt eller med Luther. 
Detta lilla stycke, också det 
nedtecknat av en student 
visar ordväxlingarna mellan 
Luther och Käthe.
  En av hans elever, Johan-
nes Schlaginhaufen, har 
nedtecknat denna diskurs 
(lite tillrättalagd):
  – Det ska nog komma 
därjhän att en man tar mer 
än en hustru, sade Luther.
  – Det må djävulen tro, 
svarade hustrun.
  Men Luther fortsatte
  – Skälet, Käthe, är att 
en kvinna kan varje år bara 
föda ett barn, men mannen 
förmår avla flera. 
  Käthe tog hjälp av Bi-
beln i denna diskussion. 

Denna port till Luther bostad 
var en present till honom på 
någon av hans högtidsdagar. 
Troligen var det länsherren 
som bekostade den.

Luther själv hade ju över-
satt Bibeln till folklig tys-
ka och såg Bibeln som 
Guds ord, direkt riktad till 
människor.
  – Paulus sa att var man 
må hava sin egen hustru.
  – Sin egen, Käthe, men 
inte en enda, det står inte 
hos Paulus.
  På detta sätt, skriver 
Schlaginhaufen, fortsatte 
han skämta ända till dess 
Käthe hotade att återvända 
till klostret.
  Om visdom sade Luther:
  ”Den som förstår något, 
han förstår också att tala 
därom… Ty vältalighet är 
förenad med visheten. Gud, 
som skänker visheten, skän-
ker också orden, så att vi kan 
tala om det.”
  Om männens olika åld-
rar skriver han:

  ”Ynglingar förförs av 
unga flickor, trettioåriga 
män av pengar, fyrtioåriga 
av ära och berömmelse, men 
de sextioåriga tänker: Om 
jag ändå vore from!”

Bo Herou

Just vid detta bord i det forna augustinerklostret i Witten-
berg samlade Luther studenter för måltider och samtal. Kät-
he hade sin plats vid ett av fönstren där hon kunde övervaka 
gården samtidigt som hon deltog i samtalen.
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Söndag 20 november
Domsöndagen
Mässa kl. 11.00 Brösarps kyrka
Musikalen ”Ängel utan vingar” kl. 16.

Tisdag 22 november 
Andrum kl. 18.30 Skåne-tranås kyrka

Söndag 27 november
1 söndagen i advent
Mässa kl. 11.00 Onslunda kyrka
(Trumpetsolist eller kör)
Andakt kl. 14.00 Norrevång - Röda kor-
set serverar kaffe
Gudstjänst kl. 18.00 Andrarums kyrka

Tisdag 29 november
Andrum kl. 18.30 Skåne-tranås kyrka

Söndag 4 december
2 söndagen i advent
Mässa kl. 11.00 Brösarps kyrka

Tisdag 6 december
Andrum kl. 18.30 Skåne-tranås kyrka

Onsdag 7 december
Morgonmässa kl. 08.00 Brösarps kyrka

Söndag 11 december
3 söndagen i advent
Gudstjänst för små och stora kl. 11.00 
Onslunda kyrka

Tisdag 13 december
Luciadagen
Andrum kl. 18.30 Skåne-tranås kyrka

Torsdag 15 december
Andakt kl. 14.30 Brinkehem

Söndag 18 december
4 söndagen i advent
Musikgudstjänst kl. 16.00
Brösarps kyrka

Tisdag 20 december
(sedan uppehåll till 10 januari 2017)
Andrum kl. 18.30 Skåne-Tranås kyrka

Torsdag 22 december
Andakt kl. 14.30 Norrevång

Lördag 24 december
Julafton
Samling vid krubban för små och stora 
Kl. 11.00 Brösarps kyrka
Julbön kl. 16.00 Fågeltofta kyrka
Midnattsmässa kl. 23.30 Skåne-Tranås 
kyrka

Söndag 25 december
Juldagen
Julotta kl. 07.00 Eljaröds kyrka

Måndag 26 december
Annandag jul
Mässa kl. 11.00 Andrarums kyrka

Lördag 31 december
Nyårsafton
Nyårsbön kl. 16.00 Spjutstorps kyrka

Söndag 1 januari
Nyårsdagen
Mässa kl. 11.00 Brösarps kyrka
(Avtackning av Dan Gunnar)

Onsdag 4 januari
Morgonmässa kl. 08.00 Brösarps kyrka

Gudstjänstprogram m.m.
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Fredag 6 januari
Trettondedag jul
Mässa kl. 11.00 Fågeltofta kyrka
Konsert med Badorkestern kl. 14.00 
Spjutstorps kyrka

Söndag 8 januari
1 sön e Trettondedagen
Mässa kl. 11.00 Onslunda kyrka

Tisdag 10 januari
Andrum kl. 18.30 Skåne-Tranås kyrka

Söndag 15 januari
2 sön e Trettondedagen
Mässa kl. 11.00 Brösarps kyrka
(Mottagning av komminister)

Tisdag 17 januari
Andrum kl. 18.30 Skåne-Tranås kyrka

Söndag 22 januari
Mässa kl. 11.00 Onslunda kyrka

Tisdag 24 januari
Andrum kl. 18.30 Skåne-Tranås kyrka

Söndag 29 januari
Mässa kl. 11.00 Brösarps kyrka

Tisdag 31 januari
Andrum kl. 18.30 Skåne-Tranås kyrka

Renoveringen av Onslunda 
församlingshem efter vat-
tenläckan är i det närmaste 
färdig. Ser med spänning 
fram emot att få starta verk-
samheten. Nya möbler är in-
köpta och monterade av våra 
duktiga vaktmästare.

God Jul &
Gott Nytt År!

Skördefoto från Andrarums kyrkas skördegudstjänst.
Foto: Margit Nilsson



SAMHÄLLSINFORMATION

Öppettider: Måndag, tisdag, onsdag och torsdag 09.30-12.00
Adress: Albovägen 27, 273 50 Brösarp
Expedition: 0414-735 35 (växel) 0414-733 81 
E-post: brosarp-tranas.forsamling@svenskakyrkan.se (kansli)
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/brosarp

Präster
Jesper Cederholm Mobil: 0733-31 28 60,
kyrkoherde E-post: jesper.cederholm@svenskakyrkan.se
Dan Gunnar Danving Mobil: 0733-31 28 66
komminister E-post: dangunnar.danving@svenskakyrkan.se

Kantorer
Pia Ewaldz Mobil: 0733-31 28 61, E-post: pia.ewaldz@svenskakyrkan.se
Sara Berg Mobil: 0733-31 28 64, E-post: sara.berg@svenskakyrkan.se

Förvaltningsassistent
Sandra Nilsson Mobil: 0733-31 28 70, E-post: sandra.nilsson2@svenskakyrkan.se

Församlingsassistent
Barbro Nilsson Mobil: 0733-31 28 62, E-post: barbro.l.nilsson@svenskakyrkan.se

Kamrer
Stig Throbäck Kontor: 0417-302 63, Mobil: 0733-31 28 69
 E-post: stig.throback@tomelilla.nu 

Vaktmästare 
Tobias Sällberg vikarierande kyrkogårds- och fastighetschef 
 Mobil: 0733-31 28 68, E-post: tobias.sallberg@svenskakyrkan.se

Kyrkvärdar 
Margit Nilsson  ...........  0414-734 28 Birgit Rooth  ...............  0414-730 77
Gunnel Andersson  ......  0730-31 20 96 Lars Gustafsson  ..........  0417-231 31
Krister Persson ............  0417-311 44 Anette Olsson  .............  0734-05 93 25
Inga-Lill Johansson  .....  0706-99 17 83 Tommy Johansson  ......  0725-68 05 99

Kyrkofullmäktiges ordförande
Ulf Persson 0417-300 83, Mobil: 0709-22 38 42

Kyrkorådets ordförande
Bo Herou 0417-300 68, Mobil: 0708-36 53 25

Pastorsexpeditionen
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Kyrkbladet delas ut via posten enligt postnummer. De stämmer inte alltid med församlingens 
gränser. Därför ber vi dem som önskar få kyrkobladet hem i brevlådan ringa eller mejla till 
expeditionen. Där lämnar ni namn och adress, så skickar vi ett exemplar hem till er.


