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Betraktelse

Dörren slår igen bakom den sista 
familjen och jag kan andas ut, äntli-
gen! Släkten har varit på besök och 

de har stannat lite för länge. 

Så länge att de annars ”lagom” högljudda 
barnen har förvandlats till skrikiga monster. 
Söta små monster som sakta och systematisk 
äter upp min energi. Helt slutkörd pustar jag 
ut innan det är dags för mig att städa efter 
dem, att skynda vidare.

Jag tror att vi i dagens samhälle är väldigt 
bra på att just andas ut ”Pust, äntligen var 
detta klart” och innan vi hinner ta ett nytt 
andetag för att fylla på med ny energi skyn-
dar vi vidare till nästa grej. Det finns så my-
cket som vi bara måste göra.

Kroppens andning sköts automatiskt, en sig-
nal skickas från hjärnan, vi tar ett andetag 
och kroppen fylls med nytt syre, för att se-
dan andas ut och göra sig av med koldiox-
idet.

Men vår själsliga andning sker tyvärr inte 
automatiskt och jag tror att vi behöver bli 
bättre på att vårda den.  

Att fylla på med det som ger oss kraft och 
energi. Att för en stund släppa alla måsten 
och göra det där som får ögonen att glittra. 
För en del innebär det att ta en tur på golfba-
nan för andra innebär det sjunga och dansa.

Jag tror att Gud har fyllt vår planet med fan-
tastiska saker! Saker som just är till för att 
ge oss kraft och energi. Sådant som vi kan 
få njuta av, ex en solnedgång i skärgården, 
en busig hundvalp eller en solmogen jord-
gubbe. 

Det gäller bara för oss att mitt i vardagen 
hitta de saker som är gjorda just för mig, 
det som ger mig kraft och glädje. Och sedan 
stanna upp, fylla på med nytt syre och hitta 
ny kraft.

   - Jes. 30:15 -

Genom lugn och tillit vinner
ni stryka

text och foto Jennie Rasmussen, pedagog i Östra Ryds församling
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Melker Håkansson

– Jag går i 3C på Västra Husby skola.  

- Vad gör du om du känner att du behöver 
koppla av? 
– Tar telefonen och spelar något spel eller 
kollar på YouTube. Det finns mycket där. Jag 
gillar många videor där. 

- Vad gör du för att må bra? 
– Leker med vänner. Det gör att jag mår bra. 
– Går på kören. Det får mig att må bra. Det 
är roligt så länge jag sjunger. Men om man 
varit med om något dåligt innan så vill jag inte 
sjunga. Men när jag väl sätter igång att sjunga 
känns allt bra igen. Och lyssna på musik. 
Jag älskar musik! 

- Har du något tips att ge till andra för att må 
bra? 
– Göra det man gillar, då mår man alltid bra. 
Leka med lego, det gillar jag. Mina fingrar är 
gjorda för det!

REKREATION   – ATT SAMLA KRAFT
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Erika Johansson

Jag går i 5:an på Gårdeby skolan. Jag trivs bra 
där men ibland är det dåligt. Måndagar är till 
exempel dåliga dagar. För då har vi alla tråkiga 
ämnen, tråkigast är engelska och teknik.  
Då kan jag börja prata med kompisar på lek-
tionen, bara för att det är så tråkigt.
Fredagar däremot kan vara bra dagar, för då 
vet man att det snart är helg.

Min klass är ganska bra, men jag har inte så 
många kompisar i klassen. För där är bara 
killar och de leker bara ”kill-lekar”. Fast ibland 
är det kul för de gör mer konstiga saker.

Vad gör dig glad?
Jag blir glad av att vara med kompisar, måla, 
lyssna på musik och prata med kompisar på 
facetime.

Har du något tips att ge till de som behöver 
mer ork och lust?
Hitta det roligaste som finns! För mig är det 
att baka och laga mat och att vara med min 
bästis Cornelia.
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Vi har träffat fyra personer i vår församling för att höra vad de gör för att 
samla kraft och om de har något bra tips att ge vidare de till den som be-
höver mer ork och energi.
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Lars Östling

Jag är ju pensionär, med andra ord har jag fullt 
upp! Det finns alltid något att göra med hus 
och trädgård, vara med barn och barnbarn, 
promenera och spela golf tillsammans med 
min fru – hon betyder massor för mig!

Vad får du energi ifrån?
Familjen ger kraft, inte minst våra barnbarn! 
När vi möts och har roligt tillsammans – det 
ger mig glädje och energi.

Några tips till den som behöver mer ork och 
lust?
Jag tror det är viktigt att träffa människor. Att 
våga ta kontakt och prata, även med okända. 
Söka upp mötesplatser som ordnas där man 
finns t.ex. frukostarna i kyrkan. Fördelen att 
bo i Östra Ryd är att vi känner och bryr oss 
om varandra.

Vad tänker du om kyrkans roll i detta?
Det är en trygghet, en bas i livet.

Susanne Lantz

Jag arbetar med friskvård för att glädja och 
inspirera människor att må bra. 

Hur samlar du kraft? 
Jag får kraft av att se andra utvecklas och bli 
glada. Jag tar även dagliga promenader och 
tar en timma per dag för mig själv som är bara 
min, då ingen kan störa mig. Jag går även ut 
och dansar nästan varje vecka tillsammans 
med min man. 

Vad får du energi av? 
Jag får energi av att skratta, att glädja andra 
och se deras glädje men även av att njuta av 
dagen, hitta en vacker plats, sitta och njuta av 
utsikten, solen eller skogen.

Vad gör dig glad? 
Kärleken till livet och vad jag har runt omkring 
mig, min kärlek Mikael, familjen som alltid 
stöttat mig i alla mina projekt, när det går bra 
i mitt jobb eller mötet med väninnan över en 
kopp kaffe. 

Vad är livskvalitet för dig? 
Det är att trots de negativa saker som händer 
faktiskt se vad som är bra omkring oss. Dans 
är livskvalitet som ger glädje, energi, möten 
med nya människor och en nystart som
öppnar nya dörrar.
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Söndag 17 juni
friluftsgudsjänst
14.00 hos familjen Schepler 
på Björkviks Säteri, Östra Ryd. 
I samarbete med Röda korset 
som serverar kaffe till själv-
kostnadspris. Sandberg.
Vid regn i Ö Ryd Kyrka.

Lördag 23 juni 
midsommardagen
friluftsgudstjänst
14.00 på Gamla Hemmet, 
Västra Husby. 
Vid regn inomhus.

Hembygdsföreningen serve-
rar kaffe till självkostnadspris. 
Sandberg

Söndag 24 juni 
musik i sommarkväll
18.00 i Västra Husby kyrka

Trio Arabesque.  
E-K Remback - sopran, 
E Sunnerstam flöjt och 
M Nilsson harpa. 
Ljus Sommarmusik med toner 
från näktergalens sopran, 
silverflöjtens ton och
guldharpans klang. Sandberg 
 

Söndag 1 juli
friluftsgudstjänst
14.00 hos Åke Hedén i 
Råssla 1. Sandberg.
Vid regn inomhus.

Söndag 8 juli
friluftsgudstjänst
14.00 hos Anehed/Larsson 
på Laurecenberg i Gårdeby. 
Vid regn i Gårdeby kyrka. 
Sandberg

Söndag 15 juli
friluftsgudstjänst
14.00 på Aspgården (äldre-
boendet i Östra Ryd). Vid regn 
inomhus. Sandberg

Söndag 22 juli 
friluftsgudstjänst
14.00 hos familjen Harrström 
på Ringeby Storgård. 
Vid regn inomhus.Mårtensson.
 
Söndag 29 juli
ekumenisk friluftsguds-
tjänst
14.00 vid hembygdsmuséet 
i Östra Ryd ihop med Beta-
niaförsamlingen. Vid regn i 
Östra Ryds kyrka. Mårtensson

Söndag 5 augusti
friluftsgudstjänst
14.00 hos familjen Adamsson, 
Nybble Lyckan 1, Söder-
köping. Vid regn inomhus. 
Mårtensson

Söndag 12 augusti
friluftsgudstjänst
14.00 hos familjen Adelgren 
i Spolstad, Enliden. Vid regn i 
Gårdeby Kyrka. 
Kurt Enström.

Söndag 19 augusti
mässa
11.00 i Gårdeby kyrka.

”Bredvidkören” – en ensemble 
ur Gistadkören med bl.a. Lena 
Carnebring sjunger sommar-
sånger för oss. 
Kyrkkaffe. Mårtensson

Söndag 26 augusti
mässa
11.00 i Östra Ryds kyrka. 
Kyrkkaffe. Sandberg

trädgården!
Vi ses i

Friluftsgudstjänst nästan varje söndag.
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Vill du synas här?
Från och med i höst vill vi ge de förening-
ar som finns inom församlingens verk-
samhetsområde plats att synas i ”Mellan 
himmel och jord”. 

Din förening kan synas med t ex log-
ga, kontaktuppgifter och en kortare 
beskrivning av verksamheten. 

Affärsverksamhet är också välkommen 
att annonsera men då till en kostnad. 

Välkommen att kontakta expeditionen för 
mera info: Tel: 011-706 13 eller epost: 
ostraryd.forsamling@svenskakyrkan.se

Midsommarafton i Östra Ryd 
(vid församlingshemmet)

10.00  
Vi klär stången och ställer iordning bord, kom 
och hjälp till, alla behövs.
15.00  
Firandet börjar. Dans kring stången, lotterier, 
servering m.m.
16.30 (ca) 
Firandet avslutas.

Du har bara ett liv - spelar det någon roll hur 
du lever det?  

Kan du vara dig själv? Med lek och samtal, 
skratt och allvar utforskar vi livet och kris-
ten tro, och tar då hjälp av Livets pärlor, ett 
armband där varje pärla har ett namn och en 
betydelse . 

Du får prata om sånt som är viktigt för just 
dig.

För frågor och anmälan kontakta  
Jennie Rasmussen eller Stefan Sandberg 
(kontakt baksida)

Vi träffas en söndag i månaden och åker på 
tre läger.

Välkommen till 
konfirmation 
2018-2019
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Våffelkvällar

Onsdag 8 augusti – sista för säsongen!
18.00 Västra Husby
Sofie Hallin, showartist från Luddingsbo, sång 
Bodil Hedman, klaviatur.

Onsdag 11 juli
18.00 Gårdeby
Claes Andersson och Anita Lindqvist, saxofon, 
sång och klaviatur.

Onsdag 25 juli
18.00 Gårdeby
Bright Side Up – bandet från Västra Husby.
Magnus Wygler - gitarr, sång
Stefan Kratz - klaviatur, sång
Kristoffer Wanselow - slagverk

Onsdag 27 juni
18.00 Östra Ryd
Ett blandband,
från Lina Sandell till Alan Jackson. 
Sång, gitarr och piano med Ola Palmkvist
och Ulrika Johansson.

Vi äter våfflor tillsammans från kl 18.00. Någon gång mellan 18.30 och 19.00 
drar musiken igång. En timmes underhållning inklusive en kort andakt då vi sjun-
ger någon sommarpsalm ihop och får några tänkvärda ord på vägen.
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GLAD SOMMAR!
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Nu har vår verksamhet för barn 6-12 
år sommarlov men under september 
startar vi upp igen. 

Så håll utkik efter särskild inbjudan!

R E K R E A T I O N 

Vad gör du i sommar för att fylla på dina 
förråd med ny kraft och inspiration inför kom-
mande höst och vinter? 

Skriv en rad och berätta så har du chans att 
få det med i vårt höst/vinternummer som 
utkommer i slutet av november.

Mejla senast 30 september och märk med 
”Rekreation” 
ostraryd.forsamling@svenskakyrkan.se

Som vanligt hålls våra tre kyrkor öppna under 
sommaren. 
Dels för att många reser hem till sin hembygd 
under semestern, och passar på att sitta ner 
en stund inne i ”sin” kyrka. 

Andra kanske vill tända ett ljus efter att 
besökt en grav på kyrkogården.

Tack till alla er som tar ett stort ansvar när ni 
öppnar och låser kyrkportarna! 
Det gläder många besökare!

Kyrkorna är öppna alla dagar i  juni t.o.m. 
augusti mellan 10:00 – 16:00.

ÖPPNA KYRKOR!

- önskar Jennie och  Kristina
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Välkommen på sommarkollo 27-30 juni i 
Västra Husby församlingshem.

Du får välja mellan att vara med i teater,  
pyssel eller sånggrupp. 

På förmiddagen jobbar vi med musikalen i våra 
respektive grupper och på eftermiddagarna 
gör vi något annat skoj ihop!

Musikalen framförs lördag kl. 14.00 därefter 
glassbuffé!

Sista anmälningsdag 11 juni

För mer info kontakta
Jennie Rasmussen (kontakt på baksidan)

tema musikal
sommarkollo
För alla er som är födda 2008-2011
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vigda till vila

döpta
Gustav Mobäck  
Västra Husby kyrka

britta DahlströM 
Mogata kyrka, söderköping

benGt ekMan 
Västra Husby kyrka

håkan kåkneryD 
östra ryd kyrka

konfirmerade
19/5 östra ryd kyrka

axl arvenDal

Pontus ForsströM

thia karlsson

JoséPhine kirliD

evelina lilJeqvist

oskar Mårtensson

viktor Mårtensson

oscar WesterberG

JesPer WilhelMsson

ronJa WärlanDer

Är du i behov av en ansiktslyftning?
Det finns en som är helt gratis, alltid finns tillgänglig, får dig att se yngre ut

och saknar biverkningar.
Den kallas ett leende.
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Musik i sommarkväll

Söndag 24 juni
kl 18.00 Västra Husby
Trio Arabesque 
Eva-Karin Remback sopran, Erik Sunner-
stam flöjt, Margareta Nilsson harpa

Eva-Karin Remback 
Sopran med lyrisk värme och uttryck som 
med sin sång ger ensemblen en utåtriktad 
karaktär. 
Eva-Karin verkar även som kyrkomusiker 
och är en ofta spelad tonsättare i gruppens 
repertoar.

Margareta Nilsson 
Margareta är en eftersökt frilansmusik-
er  som regelbundet spelar med de stora 
orkestrarna. 
Hon undervisar också på Lilla Akademien 
och har en rad studio-  och skivinspelning-
ar bakom sig.

Erik Sunnerstam 
Erik är frilansflöjtist som spelat 26 år på 
Folkoperan och som nu arbetar i en mängd 
olika sammanhang. 
Med en iransk poet och som musikalisk 
reseledare på Malta med traversflöjten  
som verktyg.

Trio Arabesque 
Trion använder sångbart och spännande 
material ur alla genrer. Musik av Tele-

Onsdag  4 juli
18.00 Gårdeby 
Jazz & visa på svenska
Lisen Elwin sång, Leo Lindberg orgel och 
Ali Djeridi trummor.

Är en trio som spelar jazz och visa med 
mestadels svenska texter.
Vi spelar pärlor ur den amerikanska sång-
boken där Lisen översatt en del texter till 
svenska, men även musik av Brel,Taube 
och Wreeswjik. Några egna kompositioner 
finns också med på repertoaren. Snart går 
trion in i studio för att påbörja inspelnin-
gen av sin första skiva. 

Lisen Elwin
är sångerska, låtskrivare och artist med 
två soloskivor, ”Coming Home” 2004 och 
”I Mitt Akvarium” 2012, som båda fått 
lysande recensioner. Lisen är en välkänd 
röst i singer/songwriter genren som länge 
intresserat sig för jazz. 

Leo Lindberg
är född 1993 och är en av Sveriges mest 
efterfrågade musiker idag. Han spelar både 

Trio Arabesque

Jazz & visa på svenska

mann och Mozart, De Frumerie , irländsk 
folkmusik och visor. Gruppen söker alltid 
nya uttrycksmöjligheter och färger i sitt 
skapande. 
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Onsdag 18 juli
18.00 Västra Husby 
Duo CANTILENA

Duo CANTILENA

Onsdag 1 augusti
18:00 Östra Ryd
Angela Wannbäck
TILJANS HJÄLTINNOR Från Rosina i 
Barberaren till Christine i Fantomen
En färgsprakande konsert där en rad hjält-
innor från operans och musikalens förtrol-
lade värld tar plats på scen.

Koloratursopranen Angela Wannbäck, 
känd som Carlotta i Phantom of The Opera 
på Det Ny Teater i Köpenhamn, och pia-
nisten Fredrik Ingå presenterar ett knippe 
musikaliska pärlor; ur Barberaren i Sevilla, 
Läderlappen, Gianni Schicchi, Teaterbåten, 
Trollkarlen från Oz, My fair Lady, West 
Side story, Sound of Music, Jesus Christ 
Superstar, Kristina från Duvemåla och 
Phantom of The Opera.

Detta konsertprogram har gjort succé i över 
100 kyrkor runtom i Sverige!

orgel och piano på högsta nivå och har fått 
en hel del utmärkelser bl.a Monica Zetter-
lund stipendiet år 2014. Leo har släppt en 
skiva i eget namn ”Leos Bag”.

Ali Djeridi
Har spelat i olika grupper i kyrkan sedan 
2002. Sedan 2005 medlem i den uppmärk-
sammade trion Trinity. Ali Djeridi är en 
rutinerad musiker som har spelat med de 
flflesta inom jazzgenren.

Angela Wannbäck

För Gud är allting möjligt
Matt 19:26
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aspvedens kyrkliga 
syförening
Onsdag 13 juni  
Hemma hos Stefan Sandberg, 
Lilla Grönkärr, Östra Ryd.

Onsdag 8 augusti 
Hemma hos Ilse Malmesjö, 
Luddingsbo.

Pyssel under en 
regnig dag
Flera nyckelpigor har gömt sig 
i vårt blad. 
Vill du leta reda på dem?

Skriv ner på ett vykort hur 
många du hittat tillsammans 
med ditt namn och adress så 
ska vi sedan dra en vinnare.

Skicka in ditt vykort senast 15 
juli till: 

Västra Husby församlingshem
605 96 Norrköping

Märk kortet med ”Nyckelpi-
gan”

Följ med på resa runt Glan!
27 juli - avresa 13:00                                
från Östra Ryds kyrka

Först Orga kvarn sedan Björke vävstu-
ga med kaffe! Vidare till Hejtorps get- 
ostmejeri, och till sist ett kyrkobesök.

100 kr / pers.  anmälan senast  23/7                             
till församl.exp 011-706 13

Tack för en fin och 
givande vårtermin  
med både Barnkören och 
Kyrkokören. 
Höstterminen startar i början 
av september. 
Välkommen såväl gammal 
som ny körsångare! 

Sångglada sommarhälsningar 
från körledaren 

Bodil Hedman Såg du framsidans 
fina bild? 

Den är tagen hos lammen i 
Fyrby, Östra Ryd. Inger och 
Lars Johansson hälsade 
miniorerna välkomna att 
bekanta sig med gårdens 
nykomlingar. Tusen tack 
för att vi fick komma!

Gåva från 
Biskopen
Två av våra vakt-
mästare, Helen och 
Robin, var tillsam-
mans med vakt-
mästare från hela 
stiftet den 23 maj 
2017 på besök hos 
biskopen. 

Där blev de bjudna 
på diverse godsaker 
och fick sedan ett 
äppelträd med sig 
hem för att plantera 
vid kyrkogården.

På bilden ser du äp-
pelträdet som plan-
terades på vänster 

sida, utanför muren 
vid Västra Husby 
kyrka.

Ta en titt på det 
nästa gång du 
besöker kyrkan och/
eller kyrkogården.
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Vi bygger relationer!
Varför finns det kristna församlingar? Varför 
finns Svenska kyrkan och Östra Ryds försam-
ling? Såklart beror det ju först och främst på 
Jesus som bland annat sa: Jag har kommit 
för att ni ska ha liv, och liv i överflöd  men 
som även uppmanade oss att bygga Guds 
rike (Guds rike = när jorden är så lik paradiset 
som möjligt). I det som heter ”Kyrkoordnin-
gen” finns bestämmelser för Svenska kyrkan 
och där står det bland annat: Församlingens 
grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, 
bedriva undervisning samt utöva diakoni och 
mission. Syftet är att människor ska komma 
till tro på Kristus och leva i tro, en kristen 
gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike 
utbredas och skapelsen återupprättas. Allt an-
nat som församlingen utför är stöd för och en 
konsekvens av denna grundläggande uppgift.

I Östra Ryds församling tolkar vi denna uppgift 
utifrån visionen Vi bygger relationer. När vi 
som bor och arbetar här träffas, pratar och lär 
känna varandra bygger vi relationer och då kan 
det hända en massa positiva saker. Man får en 
ny vän, några bestämmer sig för att hjälpas åt                   
och andra bestämmer sig för att engagera sig i 
en förening. När vi bygger relationer utvecklas 
livet, bygden, samhället. Vi mår bättre om vi 

inte är isolerade utan hittar bra gemenskaper. 
Det är viktigt för Östra Ryds församling.

Vi bygger på relationen till oss själva. När vi nu 
har varit ett samhälle med hög stressnivå ett 
tag är det glädjande att fler och fler kommer 
ihåg att relationen till sig själv är viktig. Det 
handlar att lära känna sin kropp, de signaler 
som kroppen ger, att lyssna på dem och göra 
som kroppen säger – för kroppen ljuger sällan 
eller aldrig. Är jag trött – då ska jag vila, eller 
göra något som jag blir glad och pigg av. Är 
jag stressad – då ska jag ta det lugnare och ta 
bort sådant som inte måste göras på en gång. 
När vi lär känna oss själva kan vi göra mer 
sådant som vi mår bra av och ta tag i det som 
vi behöver jobba med eller få hjälp med. En 
människa som mår bra får andra att må bra!

Vi bygger på relationen till Gud. Kyrkofadern 
(kyrkofader=en som varit viktig för kyrkan) 
Augustinus sa att den som lär känna sig själv 
– den lär känna Gud. Alla relationer hänger 
samman. Den vi kallar Gud kanske du kallar 
Kärleken eller Ljuset eller Energin. De är alla 
bra ord för Gud tycker jag.  Gud är inte långt 
bort från någon enda av oss säger aposteln 
Paulus när han pratar med grekerna i Aten. 
Gud, Kärleken, Ljuset, Energin är nära varje 
människa. Men när vi inte vårdar relationen till 
vårt inre eller andra eller till skapelsen/naturen 
då är det svårare att få kontakt med Gud. Det 
blir för mycket som står i vägen.

Östra Ryds församling bygger relationer för 
livets skull, för samhällets och bygdens skull 
för din skull!

Pontus Mårtensson, kyrkoherde

Våra swish-nummer:
Kollekt:  123 006 23 31

Bokbord/ljuskassa:  123 092 68 65
Barnverksamhet:  123 327 66 49

Vuxenverksamhet:  123 464 24 76



pontus mårtensson
Kyrkoherde
070-631 35 02 
pontus.martensson 
@svenskakyrkan.se

stefan sandberg
Komminister
076-040 01 94 
stefan.sandberg 
@svenskakyrkan.se

bodil hedman
Kantor
072-555 73 19 
bodil.hedman 
@svenskakyrkan.se

jennie rasmussen
Pedagog
072-231 43 66 
jennie.rasmussen 
@svenskakyrkan.se

kristina gerdin tofte
Pedagog
070-318 34 12 
kristina.tofte 
@svenskakyrkan.se

therese nyström
Förvaltningsassistent
011-706 13 
therese.nystrom 
@svenskakyrkan.se 

elisabet larnemark
Diakon
070-246 73 90
elisabet.larnemark 
@svenskakyrkan.se

helen lilja
Kyrkvaktmästare  
i Gårdeby
070-259 66 88 
helen.lilja 
@svenskakyrkan.se

mikael karenryd
Kyrkvaktmästare  
(säsongsanställd)
072-212 49 30
mikael.karenryd 
@svenskakyrkan.se
 

robin johansson
Kyrkvaktmästare  
i Västra Husby
070-699 06 13 
robin.johansson 
@svenskakyrkan.se

olle hilleberg
Kyrkvaktmästare  
i Östra Ryd
070-228 96 62 
olle.hilleberg 
@svenskakyrkan.se

östra ryds  
församlingshem
011-721 77

mellan himmel och jord delas ut av svenska kyrkan i östra ryds församling som oadres-
serad samhällsinformation till alla hushåll inom församlingen fem gånger om året. församlings- 
expeditionen finns i Västra Husby, drygt en mil söder om Norrköpings centrum. I församlingen 
finns de tre kyrkorna Östra Ryd, Västra Husby och Gårdeby. 

adress Östra Ryds församling, Västra Husby församlingshem, 605 96 Norrköping telefonnum-
mer 011-706 13 hemsida svenskakyrkan.se/ostraryd facebook Östra Ryds församling e-post 
ostraryd.forsamling@svenskakyrkan.se ansvarig utgivare Pontus Mårtensson formgivning 
John Tofte omslagsfoton Jennie Rasmussen tryck Tellogruppen


