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Med stillhet
in i fastan …

…ut i den väntande våren
• fira vår 60-åring
• prata med gud
• stå på modets sida
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Pratar du med Gud?

V

Välkommen till gemenskap
och reflektion i FASTETID

issa tider i livet blandas både högt och lågt, glädje och sorg, stilla-

stående och utveckling. Rörelsen mellan dessa kan vara jobbig, men
ger också en variation som gör att vi ibland växer som människor.
I kyrkan lever vi nu i fastans nedtonade tid som går över i påskens glädje,
samtidigt som naturen återvänder med liv. Vi ser bakåt och vi ser framåt.
Skiftena gör att vi kan reflektera över livet och fastan bjuder in till det. Kanske ska du vara beredd på att bli utmanad under den här tiden, för fastan
kan vända på dina vanor och värderingar om du tar den på allvar. Sedan
finns glädjen, att vi lever, utvecklas och har ett hopp om framtiden. Gud
säger: Jag skall ge er en framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och ber till
mig skall jag lyssna på er. Gud är med oss!
– Pratar du med Gud?, är en fråga jag får av konfirmanderna ibland.
(Jag tror inte att alla vågar ställa den frågan, med de unga gör det.)
– Ja, ofta, svarar jag.
– Med eller utan ord, med tankar, suckar, böner, frågor … Gud finns alltid
där, för mig, för alla. Det är bara att prata på! Är du osäker? Prova! Prova
att föra samtal med Gud. Kanske din bild av Gud ändras. Eller så gör du
det, säger jag.
Kommunikation är viktigt, nu mer än någonsin. För oss som kyrka betyder kommunikation allt. Därför ska vi anställda under detta år reflektera
över det lite extra, för vår kyrkas och församlings skull. Hur tycker du att
vi kommunicerar – har du tänkt på nåt vi gör eller borde göra, så hör av dig.

Vi tackar alla er som fyllt i enkäten för all kommunikation om gudstjänsten
vi fått del av. Vi återkommer om det. Och alla ni som har minnen ifrån
Sandareds kyrkas 60 år – hör av er och berätta eller kom på jubileet på
Pingstdagen, 60 år efter invigningen. Det finns mycket att prata
om, oss människor emellan. Men också mycket att prata om
med Gud.
(Citat Jer 29:11–12)

vi får vandra med Jesus upp mot
Jerusalem för att ta emot den uppståndne Kristus. Förr i tiden avstod man
från mat på olika sätt; från kött och i vissa tider från fast föda. Fastan blev en tid
att vandra i Jesus fotspår. Idag behöver
vi mer än någonsin reflektera över våra
vardagsval. Och valen är många. Vad
är hållbart för miljön, hur skapar vi tid
för engagemang och närvaro i våra relationer och i vår tro? Kan vi konsumera

mindre? Hur skall vi leva ett liv där vi
har tid för varandra och där vi kan hämta
kraft i bön och gemenskap? Här tror att
jag att Jesus med sin livsstil, och sin väg
till Jerusalem, kan inspirera oss. Vi läser
fastans texter och samtalar tillsammans. I
år bjuder vi in till SAMTAL OCH MÄSSA i
fastetid. Att få följas åt på resan i FASTE
TID är en inbjudan att tillsammans fördjupa tro och liv.
Välkomna till någon eller några av
våra samlingar i Bredareds kyrka!
• ANNA FRISK

19/2 klockan 17.00

BÖN och TESTUND, obs! i församlingshemmet

26/2 klockan 17.00

ASKONSDAGSMÄSSA

17/3 klockan 17.00
klockan 18.00

SAMTAL I FASTETID, fika
MÄSSA i fastetid

31/3 klockan 17.00
klockan 18.00

SAMTAL i FASTETID, fika
MÄSSA i fastetid

9/4

klockan 20.00 SKÄRTORSDAGSMÄSSA

10/4 klockan 15.00

KORSANDAKT

12/4 klockan 11.00

PÅSKMÄSSA , Sandhult-Bredaredskören, Amaze Gospel

29/4 klockan 17.00–18.00 BÖN och TESTUND, obs kyrkan
Har du frågor, kontakta Anna Frisk.
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• KRISTIAN
Din kyrkoherde
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i är på väg in i fastan. En tid där
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åld, förföljelse och förtryck
är en ständig vardag för miljontals människor i världen. Men alla
människor har rätt till ett liv i trygghet
och säkerhet.
Act Svenska kyrkan arbetar internationellt för fred och försoning. Arbetet
är ofta farligt. Många människor i våra
samarbetsländer utsätts för hot och våld
när de står upp för de mänskliga rättigheterna. Vi stödjer dem som modigt kämpar
för att förändra sina egna sammanhang,
utan att ta till våld eller vapen.
Jesus stod på modets sida och bröt mot
normer och lagar som förtryckte människor. Han lyfte upp samhällets utstötta
och nedtryckta människor. Hans sätt att
stå upp för rättvisa handlade inte om att
bemöta våld med våld. Istället visade han
att alla människor är lika mycket värda
och att alla kan förändras.

I Jesus fotspår vill vi fortsätta visa vägen till en fredlig värld.
I församlingen ordnar vi två insamlingsaktiviteter. Dit får du gärna får bidra
med gåvor till lotterier och brödauktion.

8 mars klockan 16.00
i Sandared
Fest i fastan
Gudstjänst med kyrkkaffe med
lotteri och brödauktion.
22 mars klockan 11.00
i Bredared
Familjemässa med Voices och
Kyrkans barntimmar
Våffelcafé i församlingshemmet
efter gudstjänsten där Voices
sjunger och det finns lotterier.

tack för ert bidrag till Act Svenska Kyrkan under 2019! Sandhult-Bredareds
församling samlade in 62 912 kronor. Detta sker tack vare alla våra ideella medarbetares engagemang och pengar som ni alla skänkt i kollekter och anda insamlingar.
Act Svenska kyrkan kallas numera Svenska kyrkans internationella arbete mot
fattigdom, förtryck och orättvisor. Actalliansen består av ett nätverk av kyrkor och
gräsrotsrörelser världen över. Det innebär att vi kan agera snabbt om katastrofen är
ett faktum och att vi har en stark gemensam påverkansröst.
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Gospel

Gospel!

STÅ PÅ
MODETS
SIDA
För alla människors rätt
att leva i frihet från våld.

8 mars klockan 18.00
i Bredareds kyrka
Musikgudstjänst med
Amaze gospel, solist och
kompgrupp.

Foto: Deborah Rossouw / Ikon

Årets Fasteaktion har temat
att stå på modets sida

FASTEAKTIONEN 2020

Bön i Taizéanda
Skaparverkstad
i Sandared
En lördag i månaden träffas vi i en enkel
gemenskap för att skapa. Man har med
sig eget material. Vi fikar och umgås.
Vi träffas i Sandareds församlingshem
följande lördagar klockan 9.30–13.00:
7 mars, 18 april, 2 maj

Sandareds kyrka
10 mars, 14 april och 12 maj
klockan 18.30
En enkel gudstjänst på ungefär en
halvtimme med böner, bibelord och
sånger som sjungs gång på gång,
inramat av tystnad och tända ljus.
Inspirerad av gudstjänstfirandet i
klostret i Taizé i södra Frankrike dit
tiotusentals kristna vallfärdar varje år.
Kyrkan är öppen från klockan 18.00.
Efter gudstjänsten finns med möjlighet att stanna kvar på kvällsfika i
församlingshemmet.
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Frukostsamtal i Hedareds
församlingshem
Lördagen den 21 mars klockan 9.00–11.00

Välkommen
till församlingens
mötesplatser!
Gemenskap kring soppa eller
våfflor, kaffe och andakt.
Sandareds församlingshem
Våffelkafé tisdagar klockan 10.30 • 3 mars, 7 april, 5 maj
Tisdagskafé tisdagar klockan 10.30 • 17 mars, 21 april, 19 maj
Sopplunch Sandhult
tisdagar klockan 13.00 • 10 mars, 14 april, 12 maj
Sopplunch Hedared
torsdagar klockan 13.00 • 19 mars, 23 april, 14 maj
Sopplunch Bredared
tisdagar klockan 13.00 • 31 mars, 28 april, 26 maj

På begäran:
Bibelstudium igen!
Nu startar vi ett bibelstudium igen
utifrån dina frågor och önskemål.
Kanske har du en del funderingar över vad
som står och varför?
Vi ses en torsdag i månaden, var 4e vecka,
i Hedareds församlingshem: 19/3, 16/4,
14/5 och 11/6 klockan 17.30–19.00.
Välkomna! /Kristian.
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Retreat i Hedareds
församlingshem
Lördagen den 4 april
klockan 9.00–17.00
Kostnad 300 kronor

Lotta Backman, konstnär och författare från Borås,
talar under rubriken ”Min ena mamma hette Ruth” som
också är titeln på hennes självbiografiska roman.
Under samlingen får vi lyssna till berättelsen om hur
Lotta som artonåring av en händelse fick veta att de föräldrar
hon vuxit upp hos inte var hennes biologiska, hur det känns att i vuxen ålder
möta och lära känna sin ”andra mamma” och vad som kan driva en välbeställd
kvinna att lämna bort sitt enda barn.
Det är också berättelsen om uppväxtens frikyrka, dess välvilja, särart och utanförskap. I samband med föredraget kommer Lotta att visa några av sina tavlor
samt signera och sälja sin bok.
Kostnad 60 kronor. Anmälan till Ing-Marie Hellsing

Emmausvandring mellan
Sandared och Sandhult
Annandag påsk 13 april
Vi inbjuder alla nya och gamla pilgrimsvandrare att följa
med på en vandring mellan Sandared och Sandhult. Vi startar
vår vandring i Sandareds kyrka klockan 10.30. Dagen avslutas
med pilgrimsmässa i Sandhults kyrka klockan 16.00.
Anmälan till Göran Eskilsson senast den 8 april

Kyrkoforum våren 2020
15/3 Kyrkoforum i Sandared, efter Bön och Lovsångsmässa klockan 11.00
20/3 Kyrkoforum i Sandhults församlingshem, klockan 11.30–13.00, våfflor
24/3 Kyrkoforum i Hedareds församlingshem, klockan 15.00–16.30
29/3 Kyrkoforum i Bredared, efter gudstjänsten klockan 16.00
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3/3

Första söndagen i fastan
Sandared 11.00 Gudstjänst, kyrkokören
Bredared 16.00 Mässa

13/4 Annandag påsk
Sandhult 16.00 Pilgrimsmässa

Sandared 17.30 Spagettigudstjänst

8/3 Andra söndagen i fastan
Sandared 11.00 Mässa Fest i fastan
Sandhult 16.00 På upptäcktsfärd i barnens bibel
Bredared 18.00 Musikgudstjänst, Amaze Gospel
10/3 Sandared 18.30 Bön i Taizéanda

17/3 Bredared 18.00 Mässa
22/3 Jungfru Marie bebådelsedag
Bredared 11.00 Familjemässa, Kyrkans barntimmar, Voices
Sandared 16.00 På upptäcktsfärd i barnens bibel
26/3 Hedared 17.00 Sinnesrogudstjänst

april

31/3 Sandared 17.30 Spagettigudstjänst
Bredared 18.00 Mässa
5/4 Palmsöndagen
Sandared 11.00 Bön och lovsångsmässa
Sandhult 16.00 Gudstjänst
Hedared 18.00 Mässa

19/4 Andra söndagen i påsktid
Bredared 11.00 Högmässa
Sandared 16.00 Gudstjänst
23/4 Hedared 17.00 Sinnesrogudstjänst

Alla aktuella datum
för våra aktiviteter
hittar du på hemsidan
www.svenskakyrkan.se/
sandhult

3/5 Fjärde söndagen i påsktid
Bredared 11.00 Högmässa
Sandared 16.00 Bön och lovsångsmässa
5/5 Sandared 17.30 Spagettigudstjänst
10/5 Femte söndagen i påsktid
Bredared 11.00 Konfirmationsmässa
Sandhult 16.00 Musikgudstjänst, Schabach
12/5 Sandared 18.30 Bön i Taizéanda
16/5 Hedared 16.00 Retreatmässa
17/5 Bönsöndagen
Sandhult 11.00 Konfirmationsmässa, torsdagsgruppen
Sandhult 14.00 Konfirmationsmässa, onsdagsgruppen
Sandared 16.00 Gudstjänst
21/5 Kristi himmelsfärdsdag
Hedareds sockenstuga 8.00 Friluftsgudstjänst

9/4 Skärtorsdagen
Sandared 18.00 Mässa, Alt & Sopranos
Bredared 20.00 Mässa

24/5 söndagen före pingst
Bredared 11.00 Mässa
Sandhult 11.00 Konfirmationsmässa, äventyrsgruppen

10/4 Långfredagen
Sandared 11.00 Långfredagsgudstjänst
Bredared 15.00 Korsandakt

31/5 Pingstdagen
Sandared 11.00 Jubileumsmässa, Sandareds kyrka 60 år, Korsbandet

28/5 Hedared 17.00 Sinnesrogudstjänst

foto: magnus aronsson

8

4/4 Hedared 16.00 Retreatmässa

14/4 Sandared 18.30 Bön i Taizéanda

26/4 Tredje söndagen i påsktid
Hedared 11.00 Mässa
Sandared 16.00 Musikgudstjänst, Alt & Sopranos
Bredared 18.00 Gudstjänst

15/3 Tredje söndagen i fastan
Sandared 11.00 Bön och lovsångsmässa
Bredared 16.00 Gudstjänst
Hedared 18.00 Mässa

29/3 Femte söndagen i fastan
Sandared 11.00 Högmässa
Bredared 16.00 Gudstjänst

12/4 Påskdagen
Bredared 11.00 Högmässa, Sandhult-Bredaredskören, Amaze Gospel
Hedared 11.00 Mässa
Sandared 16.00 Gudstjänst, kyrkokören

maj

mars

Vårens gudstjänster
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Alla betalar begravningsavgift
genom skatten och verksamheten sköts oftast av Svenska
kyrkan. Men hur vet man att
skattepengarna inte råkar gå in
i församlingarnas eget arbete?
För det finns begravningsombud, som Håkan Junfors.

H

åkan junfors kan det här med

begravningsverksamhet. Han har
varit kyrkogårdschef i Göteborg
i 25 år, som är Sveriges största kyrkogårdsförvaltning, och han har varit utredningschef för Sveriges kyrkogårds- och
krematorieförbund. Sedan nyår är han
också utsedd av Länsstyrelsen i Västra
Götaland att vara begravningsombud i

Håkan
Junfors,
begravnings
ombud
utsedd av
Länsstyrelsen.
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Borås kommun, liksom han sedan längre
tid är i Partille.
– Min huvudsakliga uppgift är att se
till att begravningspengarna inte går in i
kyrkans allmänna, kyrkliga verksamhet,
förklarar Håkan.
Det är vid budgetarbetet på hösten och
bokslutet på senvåren som han har sitt
viktigaste uppdrag, men han deltar också
på kyrkorådens möten några gånger per
år.
– Exempelvis jobbar ju vaktmästarna
både för församlingen och för kyrkogårdarna. Det måste finnas en tydlig fördelning mellan uppgifterna i budgeten.
En annan central uppgift för ett begravningsombud är att se till att även
icke tillhöriga medlemmar får samma
service, tillgång till gravplats, lokal begravningsceremoni och liknande.
– Har en person en väldigt bestämd
trosuppfattning om hur exempelvis graven ska vara orienterad, som en muslimsk grav som ska peka mot Mecca, ska
det också gå att göra. Då har man avtal
mellan kyrkogårdsförvaltningar för att
lösa olika begravningsplatser, säger Håkan som påpekar att Mecca ligger i sydsydväst.
Han kan det här med gravskick och
seder.
– Vare sig man är hindu, buddhist, agnostiker eller protestant; om man uppfattar att man inte får den service man är

• ANNA HAGNELL

Olika gravskick:
kistgrav: Begravning med kista.
urngrav: Som en kistgrav, fast

mindre, för urna efter kremation.

foto: anna hagnell

Han granskar avgiften
för allas begravning

berättigad till, så kan man höra av sig till
mig. Sedan tar jag det vidare till kyrkorådet.
De utmaningar som Håkan ser framöver, handlar framförallt om plats för gravar, inte minst i storstäder.
– Det är svårt att ta bort gravar och
man gräver i princip aldrig i befintliga
lägen.
Lösningar som ytligare gravar ovanpå
gamla, djupgrävda samt kistgravar som
ställs om till flera urngravar, kan vara lösningar. I övrigt finns inga jättebekymmer,
tycker Håkan, som ännu inte hunnit lära
känna Sandhult-Bredareds församling.
– Nya, alternativa gravskick blir också
allt mer efterfrågade, med exempelvis
askgravplatser där man får en plats att gå
till och minnas, men slipper skötseln. För
kyrkogårdarna är det inte så svårt att anlägga, samtidigt som det blir enkelt och
vackert.

Sandhult

minneslund: Askan sprids anonymt i kyrkogårdens minneslund.

askgravlund: Askan grävs ned
i lunden, här kan finnas särskild
plats för namnplatta för den
döde.

askgravplats: Som en liten,
egen gravplats för en urna, tillsammans med andra urnor.

Någon att
prata med?

Vill du samtala med någon?
Vi finns för dig!
Kontakta diakonerna för
ett personligtsamtal:
Ing-Marie Hellsing
Göran Eskilsson
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Fira ung
60-åring

En halv special & Gud

Nu är våren kommen
Måndag 27 april
klockan 17.00
i Bredareds församlingshem
Vi inleder med en kort gudstjänst
och därefter äter vi en halv special
tillsammans.

Församlingsresa

Vår församlings yngsta kyrka,
Sandareds kyrka, fyller 60 år.
Vad har kyrkan fått betyda för
dig? Och kan du historien om
det färgglada taket? Nu vill vi
höra din historia!

Måndagen den 11 maj åker vi till
Varberg med omnejd. Vi kommer bland
annat att få vara med om en intressant
guidning vid Grimetons radiostation.
Avfärd från Bredared klockan 8.00,
Sandhult klockan 8.10, Hedared klockan
8.20, Sandared klockan 8.40.

N

Kostnad: 300 kronor

Valborgsmässoafton 30 april
19.00
Tipspromenad från fotbollsplanen
till Högaberget
20.00
Elden tänds
Korvgrillning
Vårbrasa, sång, vårtal
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Ett dygn i stillhet
Guds kärlek är som stranden
och som gräset
15–16 maj
i Hedareds församlingshem
Kostnad 400 kronor
Ledare Ing-Marie Hellsing
och Mikael Kjell
Anmälan till Ing-Marie Hellsing

foto: magnus aronsson

foto: aina thörnqvist

Kom och fira
in våren med oss
på Högaberget
i Hedared

Anmälan senast måndag den 4 maj
till pastorsexpeditionen

är sandareds kyrka invigdes

på pingstdagen 1960 hade Sandaredsborna länge väntat på en
kyrka i samhället. Sandared växte och
fick fler och fler invånare och det fanns
en önskan om en egen kyrka på orten.
För att realisera det önskemålet hade en
kyrklig arbetskrets bildats, som arbetat
med detta i nästan 40 år (!) innan Sandareds kyrka blev verklighet.
Nu, 60 år senare, har kyrkan fortfarande en stor betydelse för många männi
skor i Sandared. Under en vecka är det
många människor som träffas både i kyrkan och församlingshemmet för en stund
av gemenskap: Barnfamiljerna på Öppet
hus, gudstjänstbesökarna, ungdomarna
på caféet, körsångarna och många fler.
På pingstdagen kommer vi att ha en jubileumsmässa i kyrkan med efterföljande
samling i församlingshemmet. Då ska vi
uppmärksamma vår kyrka och dess historia.
Vi vill gärna höra dina berättelser om
Sandareds kyrka. Kanske minns du till
och med när kyrkan invigdes och kan

foto: anna hagnell

berätta om det? Eller så konfirmerade
du dig bara för några år sedan, men vill
berätta något om det? Och vilken bit av
kyrkan är just din favorit?
Skriv gärna ner det du vill berätta och
lämna in eller mejla till oss, så kan vi
sammanställa alla berättelser om Sandareds kyrka. Vill du även vara med och berätta din historia under jubileumsdagen
så vore det roligt!
• LOUISE BLOMQVIST

Kontakta Ingrid Joelsson eller
Göran Eskilsson om du vill lämna in
din berättelse!
13

SOMMARÖPPEN KYRKA

Har du koll på vår
vackra stavkyrka?
Välkommen in!
Hedareds stavkyrka är Sveriges
enda bevarande stavkyrka, byggd
omkring år 1500. Den är väl värd
ett besök. Kyrkan är öppen hela
sommaren med kunniga guider
på plats.
1 maj – 14 juni är den öppen helger
mellan klockan 11.00 och 18.00.

Den 22–23 respektive 29–30 augusti
är den öppen mellan klockan 11.00
och 18.00.

foto: anna hagnell

15 juni – 16 augusti är den öppen
dagligen mellan klockan 11.00 och
18.00.

Ansvarig utgivare: Kristian Yngvesson
Redaktionsgrupp: Anna Hagnell (redaktör)
Louise Blomqvist
Layout: Brisell Axelsson grafisk form
På omslaget: Sandareds kyrka.
Foto: Anna Hagnell
Deadline för material till nästa
nummer är 17 april 2020.
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Kontaktuppgifter
Sandhult-Bredareds församling
Pastorsexpedition

Telefontid: måndag–fredag klockan 10.00–12.00
telefon: 033-22 57 50
e-post: sandhult-bredareds.forsamling@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/sandhult
Adress: Sandhult-Bredareds församling, Strandvägen 4, 518 32 Sandared

Präster

Kristian Yngvesson,
kyrkoherde
Anna Frisk
Ingrid Joelsson Hermansson

033-22 57 51

kristian.yngvesson@svenskakyrkan.se

033-22 57 52
033-25 85 43

anna.frisk@svenskakyrkan.se
ingrid.joelsson@svenskakyrkan.se

Diakoner

Ing-Marie Hellsing, diakon
Göran Eskilsson, diakon

033-22 57 67
033-22 57 54

ing-marie.hellsing@svenskakyrkan.se
goran.eskilsson@svenskakyrkan.se

Kyrkomusiker

Samuel Björkman, organist
Eva Kälvelid, kantor
Staffan Lenberg,
församlingsmusiker

033-22 57 64 samuel.bjorkman@svenskakyrkan.se
033-22 57 62
eva.kalvelid@svenskakyrkan.se
0703-31 58 20 staffan.lenberg@svenskakyrkan.se

Barn- och
ungdom

Louise Blomqvist
Fredrik Olofsson
Anne Carlsson
Carina Larsson
Catherine Sandblom
Maja Sundkvist Kräutner

033-22 57 59
033-25 85 40
033-22 57 58
033-22 57 56
033-22 57 55
073-784 08 47

louise.blomqvist@svenskakyrkan.se
fredrik.olofsson2@svenskakyrkan.se
anne.carlsson@svenskakyrkan.se
carina.y.larsson@svenskakyrkan.se
catherine.sandblom@svenskakyrkan.se
maja.s.krautner@svenskakyrkan.se

Kansli

Ann-Louise Nuorimaa
Linda Appelkvist

033-25 85 49
033-25 85 48

ann-louise.nuorimaa@svenskakyrkan.se
linda.appelkvist@svenskakyrkan.se

033-22 57 69

lena.hogrell@svenskakyrkan.se

Begravning Lena Högrell, handläggare

VAKTMÄSTERI
Kyrkogårdschef 		Hans Carlsson

0709-24 50 19 hans.carlsson@svenskakyrkan.se

Bredareds kyrka
Församlingshem

033-22 57 65
033-25 85 48

Kjell-Åke Hylander
Linda Appelkvist

kjell-ake.hylander@svenskakyrkan.se
linda.appelkvist@svenskakyrkan.se

Hedareds stavkyrka
och församlingshem

033-22 57 50
sandhult-bredareds.forsamling@svenskakyrkan.se

Sandareds kyrka Jari Frondelius
Församlingshem

033-22 57 57

jari.frondelius@svenskakyrkan.se

Sandhults kyrka
		
Församlingshem

033-22 57 68
033-22 57 61
033-25 85 44

martin.bjaringtoft@svenskakyrkan.se
kjell.ejderhall@svenskakyrkan.se
anders.g.johansson@svenskakyrkan.se

073-3585737

larsson.thomas55@gmail.com

Martin Bjäringtoft
Kjell Ejderhall
Anders Johansson

Förtroendevalda Thomas Larsson,
		
ordförande kyrkorådet
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MänniskoSONEN

”...och ni, vem säger ni att jag är?”

-en föreställning i ord och ton om Jesu möte med människor

Ingemar
Ann-Mari
Simon

Augustsson piano, gitarr
Hagström cello
Hagström gitarr, slagverk

SANDAREDS KYRKA
Tisdag 7 april KL. 18:30
Fri entré!
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