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Tema: Fördomar - Sanning
Vägkyrkor i Västra Tunhem och Norra Björke
Konfadags

Gott kyrkkaffe

Sommar 2018

Tankar från Manne

- Vet du varför kyrkkaffet är så gott?
- Nej....
- Det beror på alla bönerna!

SPIRA UTGES AV VÄSTRA TUNHEMS PASTORAT
Ansvarig utgivare: Manne Bennehed
Layout: Helen Wiik Andersson
Upplaga: 6 000 ex Tryck: Just Nu
Adress: Västra Tunhems Pastorat, Granåsvägen 22, 468 33 Vargön
Telefon: 0521-26 50 50
E-post: vastra-tunhem.pastorat@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/tunhem

PS! Du vet väl om att vi har kyrkkaffe efter

nästan alla våra gudstjänster?
Varmt välkommen!

Terminsstarter
I höst börjar alla våra verksamheter vecka
36-37 (om ingen annan information har gått
ut). Så håll koll på våra olika sociala medier.
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/tunhem
Facebook: Västra Tunhems pastorat

Bli medlem i Svenska kyrkan du också!
Västra Tunhems pastorat har ett rikt och omväxlande gudstjänstliv. 8 kyrkor, flera skönsjungande körer
och bra personal gör att vi kan ha ett stort musikutbud. Kyrkans personal, tillsammans med frivilliga,
gör det möjligt att möta utsatta, ensamma och människor i sorg. Men hela livet ryms i kyrkan. Hos oss
hittar du grupper för små tillsammans med sina föräldrar upp till ungdomar, men också för nyfikna
vuxna som vill prata tro och liv. Men vi kan inte göra allt detta utan våra möjliggörande medlemmar.
På www.svenskakyrkan.se/tunhem kan du läsa mer om vår verksamhet.
___________________________________________________________________________________

Ja, jag vill bli medlem i Svenska kyrkan!
Namn: ..............................................................................................................................................
Personnummer: ............................................................................................................................
Adress: ............................................................................................................................................
Telefon: ..........................................................................................................................................
Ort/datum: ...................................................................................................................................
Underskrift: .................................................................................................................................

Västra Tunhems pastorat
Granåsvägen 22
468 33 VARGÖN

En vackrare värld

handn

Hoppas jag inte sårar någon nu, men jag måste
tyvärr säga: ”Ni är inte vackrast i världen, världen är vackrare i er.” Denna strof hörde jag på
radion och när jag tänkte kring den så blev den
djupare än vad jag först hörde.

handlingar och vårt sätt att vara i våra möten. Då
blir det viktigt att inte slösa med naturtillgångar
eller människors liv. Då blir varje människa vi
lever med eller möter någon vi tar på allvar och
inte missbrukar. Och den lilla människan vågar
möta världen utan rädsla för att bli illa hanterad
av den som tror sig vara vackrare än henne. Respekten för en annan människas nej, blir då ett ja
till ett liv i en vackrare värld.

Det är när vi alla ser andra och bryr oss som världen blir vackrare. När vi tar ansvar för vårt liv i
den värld vi lever i och hur vi lever med dem vi
möter och träffar, om så bara för en stund i livet.
I de ljusa mötena blir världen ljusare och en plats
för riktig närvaro. Att se andra, sprida ljus och
värme för en bättre värld, det kan vi alla om vi
inte tror att vi är vackrast i världen.
Vi behöver varandra för att hantera tillvaron i
världen och vår egen tillvaro, var vi än är. Jesus
berättar att det finns två ”bud” som är viktigare
än de andra: ”Att älska Gud över allting och min
nästa som mig själv.” Jag tror att det är precis så
vi kan göra världen vackrare, genom att älska
den vackrare. Om vi kan se att världen är
vackrare i oss så kommer det att påverka våra

vackrare värld

Lev vackert med varandra i en vacker värld.
Så att vi alla kan mötas i en vacker och hållbar
värld.
Din kyrkoherde i din del av världen
Manne Bennehed

Mötesplatser

Tema: Fördomar/Sanning
Så satt Arne Lönning bland sina arbetskamrater och
pratade om vad de skulle gör till helgen.
”Vad skall du hitta på då?”, frågade de Arne.
”Jag skall inget särskilt förutom att gå till kyrkan på
söndag”, svarade han.
”Jaha, skall du på dop?”, undrade Olle.
”Nä jag skall gå på vanlig gudstjänst”, sa Arne.
Nu höll de på att sätta kaffet i vrångstrupen och
började hosta, Roger och Johan bara skakade på
huvudet.
”Hur kan du vilja det, är du en sådan där tråkig
kristen eller?, sa Johan.
”Nja, inte tråkig men kristen”, sa Arne.
Men det vet ju alla att kristna är tråkiga sa de andra
i mun på varandra. Sedan började de räkna upp alla
tråkigheter de kände till: bara tråkiga psalmer, sövande präster, kristna får inte göra roliga saker, inte
dansa men bara prata om Gud och bibeln.

Arne skakade nu på sitt huvud och kände igen alla
dessa fördomar sedan tidigare. Han frågade som
han brukade: ”När var ni senast i kyrkan?”
Han fick lite olika svar, men det var många år sedan
de hade varit där. ”Men hur kan ni då veta att det är
som ni säger, om ni nu inte varit där på länge?”
De skruvade lite på sig och tittade ner med blicken.
”Varför följer ni inte med mig på söndag?”, frågade
Arne.
Han fick gapskratt till svar och orkade inte bry sig
mer. Han reste sig och gick ut till arbetet igen.
Efter en stund kom Olle fram, lite försiktigt, och
sa: ”Jag hade gärna följt med och kollat, men vad
skulle grannarna tro!”

Nationaldagen 6/6

Grillat, glatt humör,
gemenskap och allsång!

Firande vid
Åsaka-Björke hembygdsgård kl 13.00
Åsaka-Björke kören medverkar.
Kaffeservering.

20/6 kl 18.30
Vargöns kyrka
15/8 kl 18.30
Vargöns kyrka
Välkommen!

Firande vid
Kyrkstugan i Västra Tunhem kl 15.00
Vargöns musikkår med drillflickor, Tunhemskören, högtidstal och årets Tunhemsbo utses.

Välkommen till våra gudstjänster!

Manne Bennehed , kyrkoherde

Vad tycker ungdomar som inte har
konfirmerats om kyrkan?

Vad tycker årets konfirmander
om kyrkan?

Varför? Hur orkar du? Extra skola, Meh!
Slöseri, Tråkigt, Syndernas förlåtelse,
Gudstjänst, Be, Vita klänningar,
Skaffa vänner, Bibeln, Sova över, Ha kul,
Dop, Bibeln, Svensk tradition, Kör, Stelt,
Vatten, Jesus, Fika, Ber, Musik, Många
personer, Fika, Trevligt, Pengar, Jesus,
Mottagen, Accepterad, Vuxen, Svårt,
Läger, Kristet, Presenter,
Heltäckande kläder, Kristendom, Jesus,
Tråkigt, Resa, Presenter, Meningslöst,
Dop, Påsk, Jonas, Gud, Musikaliskt, Pengar, Läger, Gudstjänster, Fika, Psalmer,
Jesus, Vänner, Gud, Tro på Gud, Kyrkan,
Pengar, Be, Sjunga, Läsa bibeln,

Roligt, Vänskap, Läger, Gudstjänst,
Produktivt, Fika, Spännande, Gud,
Gemenskap, Lärorikt, Presenter,
Läger, Vänner, Roligt, Fika, Lärorikt,
Läger, Gud, Läger, Musik, Trevligt,
Roligare än vad man tror, Psalmer,
Kompisar, Spel, Lekar, Nya vänner,
Jesus, Välkommen, Bibeln, Spel, Lekar,
Kul, Kul med kompisar, Lärorikt,
KRIK-läger, Bättre självkänsla,
Seriösa samtal, Kul, Lär mig mer om
mig själv, Kunskap är coolt,
Glada minnen, Gudstjänst, Lärt mig
mer om Gud, Gud, Kul, Fika, Jesus,
Nya vänner, Kul, Läger,
Vågar vara sig själv.

Måste-tro Inga-svordomar.

Allsångskvällar

Våffelcafé

Familjekul

Kaffe, te och våffla med
sylt och grädde 10 kr.

Vi öppnar upp kyrkan för dig med
pyssel, lek, sångstund och fika!

Halvorskyrkan

Kyrkstugan Västra Tunhem

Onsdagen kl 10.30-13.00.
Avslutning 20/6. Start 8/8.

Velandakyrkan

Ojämna måndagar kl 10.00-12.00.
Avslutning 4/6. Start 13/8.

Väne Åsaka församlingshem
Tisdagar kl 10.00-12.00.
Avslutning 12/6. Start 7/8.
Välkommen!

Torsdagen 24/5 kl 14.00-16.30.
Torsdagen 28/6 kl 12.00-14.30.
Torsdagen 23/8 kl 14.00-16.30.

Vargöns kyrka

Onsdagen 27/6 kl 10.00-13.00.
Vid bra väder är vi ute. Kommer du utan
förälder måste du anmäla dig till Camilla.
Mer info: Camilla Svensson
tel: 070-325 78 76
e-post: camilla.svensson@svenskakyrkan.se

Konfirmation handlar om
tro, hopp och kärlek!

Lägret var det
roligaste jag har
gjort i mitt liv.
Sara

Som konfirmand får du tillfälle att prata om små, stora och spännande frågor;
Vem är Jesus?
Hur är man en bra människa?
Vad har Gud med mig att göra?
Vi pratar om vad som är gott och ont, kärlek, relationer och meningen med livet.
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Läs och anmäl dig på vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/tunhem/konfirmation

Vargöns kyrka
Spelkonfa

K

Mer information finns
på hemsidan

NYT

Vargöns kyrka

Vargöns kyrka

Onsdagar kl 16.30-18.30

Torsdagar kl 16.30-18.30

Ledare:
Sven Bild
Jonas Gustavsson

Ledare:
Elisabeth Tengler
Jonas Gustavsson

T!

Jag förstår Gud
lite bättre nu!

Åsaka-Björke
församlingshem

Velandakyrkan

Halvorskyrkan

Gustav

Onsdagar kl 16.00-18.00

Onsdagar kl 15.30-17.00

Torsdagar kl 15.30-17.00

Ledare:
Johannes Olenius
Camilla Svensson

Ledare:
Petra Waller

Ledare:
Petra Waller
Niklas Johansson

Vi har kommit
varandra närmare!
Thea

OBS! Du får välja den grupp du vill oavsett var du bor!

Välkommen

till Vägkyrkan i Västra Tunhem

till Sommarkvällar i Gärdhem

25/6-8/7 kl 14.00-18.00

Kom och njut av vår vackra omgivningar och passa på att ta en fika innan
musikgudstjänsten kl 18.00.
Kakbuffé i församlingshemmet kl 16-18. Vi tar Swish!

Ä

Tombola Ä Våffelcafé Ä Utställningar i Kyrkstugan
Ä

Ä

Välkommen

Försäljning av bröd, sylt, ljus m.m

Kyrkan är öppen för guidning och personlig andakt Ä Försäljning av Sackeusvaror

På programmet
Tisdag 26/6 kl 18.00
Sommarorgel i kyrkan - Johannes Landgren
Torsdag 28/6 kl 16.00
Teologisk visning i Västra Tunhems kyrka
Guide: Sven Bild
Söndag 1/7 kl 18.00
Musikgudstjänst i kyrkan - Dan Rosengren
Tisdag 3/7 kl 18.00
Sommarorgel i kyrkan - Lasse Hagström

Country med
Petra & The Hayweeds

Blåsmusik med
Velandaorkestern

Körsång med ensemblen
”Ex Animo”

Söndagen den 10/6
kl 18.00.

Söndagen den 24/6
kl 18.00.

Söndagen 26/6
kl 18.00.

Utställare
Keramik - Tina Arnesson
Batik - Claery Alexandersson-Juntilla
Luffarslöjd - Ulla Hjort
Tovning - Charlotte Milton
Smycken - Margareta Holmström
Tavlor - Lena Lukas
Metallslöjd - Bo Andersson
Träslöjd - Lennart Johansson
Mattor - Gun Jansson
Betong m.m. Anna Ransjö

Onsdag 4/7 kl 18.00
vid Kyrkstugan
Allsångskväll med korvgrillning
Alva Svantesson, sång
Uno Hansson, dragspel
Roland Ljung, grillmästare
Torsdag 5/7 kl 16.00
Teologisk visning i Västra Tunhems kyrka
Guide: Sven Bild
Söndag 8/7 kl 18.00
Musikgudstjänst i kyrkan
Anna-Karin Bergqvist
Eva Nilsson
Förra året kom det ca 600 besökare till
Vägkyrkan och åt av de goda våfflorna!
Välkommen du med!

Välkommen

till Vägkyrkan i Norra Björke
Öppet 17-21/6 kl 14.00- 18.00 (servering fram till 17.30).
Våffelcafé i församlingshemmet. Program varje dag i kyrkan kl 18.00.
Utställningar i kyrka och församlingshem.

Gudstjänst med
Johannes Olenius

Andakt med
Johannes Olenius

Söndagen den 17/6
kl 18.00.

Måndagen den 18/6
kl 18.00.

Sommarmusik
Vänersnäskören och
Åsaka-Björke kören
sjunger in sommaren.
Andakt: Karin Helgesson.
Tisdagen den 19/6
kl 18.00.

Andakt med
Anna Blixt
Onsdagen den 20/6
kl 18.00.

Sommarmusik
Sång och musik av
Niklas Karlsson.
Andakt av Tim Eriksson.
Torsdagen den 21/6
kl 18.00.

Möt Gud i det fria
Det sägs att vi har lättare att möta Gud i naturen.
Välkommen till våra friluftsgudstjänster och pilgrimsvandringar!

Midsommardagen 23/6 kl 11.00
Friluftsgudstjänst vid Vänersnäs kyrka
med efterföljande botanisk vandring, medtag fikakorg.

Midsommardagen 23/6 kl. 16.00

Friluftsgudstjänst vid Norra Björke församlingshem.
Församlingen bjuder på kaffe.

Söndagen 24/6 kl 14.00

Friluftsgudstjänst vid Hembygdsgården i Västra Tunhem.
Kaffeservering.

Pilgrimsvandring

Söndagen 24/6 kl 16.00

Friluftsgudstjänst vid Landbogården.
Församlingen bjuder på kaffe.

Söndagen 1/7 kl 16.00

Friluftsgudstjänst vid Åsaka-Björke hembygdsgård.
Kaffeservering.

Söndagen 15/7 kl 15.00

Friluftsgudstjänst vid Hullsjön. Medtag kaffekorg och något att sitta på.
Vid regn är vi i Gärdhems kyrka.

22 juli vid Tunet kl 11.00

I samband med Fallens dagar, så passar kyrkorna i Trollhättan på att fira
friluftsgudstjänst tillsammans. Vid regn är vi i Trollhättans kyrka.

Söndagen 19/8 kl 14.00

Friluftsgudstjänst vid Kungajaktmuseet, Älgens Berg.

Att gå i stilla eftertanke är att gå mot vardagskulturen med dess ständiga ljud- och bildbrus. Jakten på nyheter, information, senaste nytt inom skräpkulturen och ständigt nya
upplevelser klingar av i ”tystnadens kultur”.

Pilgrimsvandring i Vänersnäs

Pilgrimsvandring i Gärdhem

Fredag 1 juni kl 18.00

Söndag 17 juni kl 11.00

Kom med och vandra i vackra omgivningar.
Vi startar vid Vänersnäs kyrka och stannar
till några gånger utmed vägen.
Ca. 5-6 km vandring.

Start vid Gärdhems kyrka. Vi inleder med
andakt i kyrkan och vandrar sedan 12 km.
Vandringen avslutas vid Gärdhems kyrka.

Ledare: Sven Bild

Ledare: Elisabeth Tengler och
Gert Frick

Du behöver ha bra skor, bekväma kläder efter väder och fika/matsäck.
Delar av vandringen kommer att ske under tystnad.

INFO!

Vill du läsa mer om pilgrimsvandring? Besök gärna www.pilgrimisverige.se
Läs om pilgrimens sju nyckelord, vandringar i Sverige, litteraturtips m.m.

Sommarmusik

Vänersnäs kyrka
Gudstjänst med extra orgelmusik
av Lars Eklund.
Söndagen den 22/7 kl 16.00.

Väne Åsaka kyrka
”Mitt Målarskrin”

Ett visprogram blandat med lyrik.
Sång Erica Larsson och piano Ulf Esborn.

”En salig blandning”

Söndagen den 12/8 kl 18.00.

Västra Tunhems kyrka

En vänlig grönskas rika dräkt

Sång Milla och Madde.
Söndagen den 19/8 kl 18.00.

”Pop, jazz och visa för öra, själ
och hjärta”
med Dan Rosengren.
Söndagen den 1/7 kl 18.00.

”All den skönhet jorden bär”

med Anna-Karin Bergqvist Lindström, sång
och Eva Nilsson piano.
Söndagen den 8/7 kl 18.00.

En vänlig grönskas rika dräkt
har smyckat dal och ängar.
Nu smeker vindens ljumma fläkt
de fagra örtesängar.
Och solens ljus
och lundens sus
och vågens sorl bland viden
förkunna sommartiden.
Text: Carl David av Wirsén

31/8-2/9

Salemkyrkan, Tomtevägen 7, Vargön
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Under helgen kommer det att finnas hoppborg och det blir tipspromenad
med läckra priser. Massor av bra musik, café, grillning, barnshow och barnlopp.
FREDAG
kl 18.30
kl 21.00

Start med Vargöns musikkår, avgång från järnvägsstationen.
Trolleri blandat med vittnesbörd av Lukas Hagby och Johan Jordeskog.

LÖRDAG
kl 10.00
kl 15.30
kl 19.00
		
		
		
		

Festivalområdet öppnar.
Musikquizz med Jonas Gustavsson.
Sebastian Stakset, känd från hiphopgruppen ”Kartellen” där han var
medlem 2008-2016. Han valde att lämna gruppen och satsade
på en solokarriär. Han mötte Jesus och lever nu ett helt annat liv.
I början på året släppte han singeln ”Be för min stad”. Nu åker han omkring och uppmuntrar andra att få lära känna Jesus.

SÖNDAG
kl 11.00

Lovsångsgudstjänst.

Mer info på: www.salemkyrkan.se/wargofestivalen

Nytt kvarter med askgravar på
Västra Tunhems kyrkogård

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/tunhem
E-post: vastra-tunhem.pastorat@svenskakyrkan.se

Text och foto: Helen Andersson

För 12 år sedan anlades askgravplatsen med 232
gravplatser på Västra Tunhem kyrkogård. Eftersom
gravskicket är omtyckt kommer vi bygga ut kvarteret med ytterligare 360 st nya gravplatser.
Det är Anneli Isberg, kyrkogårdsvaktmästare på
Västra Tunhems kyrkogård som har skissat på det
nya kvarteret.
- Jag utgick från den rundade häcken vid minneslunden och fortsatte med plattgångarna av skiffer,
berättar Anneli.
Askgravplatsen kommer att bestå av öar med
vintergröna växter såsom uppstammade bolltujor
och gröna perenner. I en av öarna kommer det även
finnas ett vattenspel. Tanken är ett sparsmakat och
enkelt intryck.

I varje rundel kommer det ligga fyrkantiga gravstenar runt om som ingraveras alltersom en gravsättning görs.
Varje grav har plats för två askor och gravarna
kommer att upplåtas med begränsad gravrätt, dvs
man får endast smycka graven med snittblommor i
vas eller ett ljus i lykta.
Askgravarna upplåts med 25 års gravrätt som förlängs vid ytterligare gravsättningar.
Arbetet utförs helt i egen regi och vi beräknar att
kunna göra den första gravsättningen våren 2019.

Kontakt

Kyrkan i vår vardag

PRÄSTER

Manne Bennehed, kyrkoherde		
070-278 54 76
					0521-26 58 51
Sven Bild				
070-522 14 10
Johannes Olenius			
0702-41 20 22
Elisabeth Tengler			
072-732 60 28
Petra Waller				
070-608 85 67

Påskvandring i Vargöns kyrka. Cirka 130 barn
fick uppleva påskens berättelse genom vandring
i olika spännande miljöer. De fick bl a möta
karaktärer som Jesus, Pontus Pilatus, soldater
och lärjungar. I samarbete med Salemkyrkan.

KANTORER

Lars Eklund				
Anna Dahlqvist			
Karin Helgesson			

DIAKONER

Elisabeth Larsson			
Helena Nylén				

Ring gärna till kyrkogårdsförvaltningen om du
undrar över något! Telefon: 0521-26 58 55/56.

Kvarter 16

Nya askgravplatsen Västra Tunhem.

Fredax i Vänersnäs - spel, lekar, sångstund,
gemenskap och lite god mat. Just den här fredagen serverades det pizza.

KYRKVAKTMÄSTARE

Rasmus Lindén			
Mikael Hilmerson			
Bjarne Öhman				

KYRKOGÅRDSVAKTMÄSTARE
Västra Tunhems kyrkogård		
					
					
Vänersnäs kyrkogård			
					
Gärdhems kyrkogård			
					
Väne Åsaka kyrka och kyrkogård
					
Norra Björke kyrka och kyrkogård

ADMINISTRATION

Allt skiffer som skall läggas ut i gångarna.

070-464 48 39
070-372 28 57

FÖRSAMLINGSASSISTENTER/PEDAGOGER
Jonas Gustavsson			
Niklas Johansson			
Lena Lundskog			
Camilla Svensson			

Första utkastet till det nya kvarteret med askgravar.

072-251 61 19
070-285 75 08
073-923 84 26

Anneli Isberg visar det nya kvarteret som kommer
att ligga precis intill minneslunden.

Trevlig Boliviakväll på Vänersnäs den 20 april.
Det bjöds både på teater, boliviansk buffé och
konsert i kyrkan av gruppen Kahla Uma.

Församlingsexpeditionen		
Telefontid: må-fr 09.00-12.00
Kanslichef				
Ekonomiassistent			
Kyrkogårds- och fastighetschef		
					
Kyrkogårdsförvaltning, assistent

076-265 30 60
072-516 45 00
073-394 48 22
070-325 78 76

076-845 61 25
073-367 09 06
070-250 11 77

0520-42 11 01
073-372 25 73
072-718 75 12
0521-22 20 01
070-577 43 64
0520-358 30
070-394 86 32
0520-42 42 60
076-830 10 89
070-279 44 23

0521-26 58 50
0521-26 58 53
0521-26 58 54
0521-26 58 55
070-207 49 99
0521-26 58 56

Klipp gärna

Välkommen till våra

V.TUNHEM

VARGÖN

VÄNERSNÄS

GÄRDHEM

GUDSTJÄNSTER

SÖND.NAMN

ut och spara!
DATUM

+ 11 Konf kör PW

V.ÅSAKA

2 sönd efter tref

16 fri Landb. JO

11 Ekum.gtj Aqua blå

10 juni
3 sönd efter tref

18 mu JO

16 fri Hembygds. STB

+ 16 STB

17 juni
Midsommardagen
14 fri Hembygds. JO

11 STB

1 sönd efter tref

23 juni
Johannes döp dag
18 mu STB

3 juni

24 juni
Apostladagen
18 mu ET

+ 11 JO

1 juli
6 sönd efter tref
+ 11 GO

+ 11 ET

16 GO

15 MB

18 mu JO

8 juli
Kristi förklarings dag

+ 16 ET

15 juli
8 sönd efter tref

+ 11 ET

22 juli
9 sönd efter tref

+ 11 MB

18 mu ET

+16 MB

16 Halvorskyrkan ET

18 mu PW

+ 11 MB

11 TE

+18 GO

15 fri Hullsjön GO

+ 11 JO

11 pilgr. ET

29 juli
10 sönd efter tref
15 AB

+ 11 JO

5 aug
11 sönd efter tref

14 fri Älgmuseét ET
+ 16 STB

11 STB

12 aug
12 sönd efter tref

+ 11 STB

11 Ekum gtj Salem

STB- Sven Bild
ET - Elisabeth Tengler
GO- Göran Olander

+ 11 PW

18 mu TE

11 Ekumenisk gudstjänst Tunet

+ 18 GO

19 aug
13 sönd efter tref

+ 11 GO

26 aug
14 sönd efter tref

MB - Manne Bennehed
PW - Petra Waller
JO - Johannes Olenius

Övrigt samt ändringar - se föreningsnytt i Vänersborgaren och 7 dagar

+ 11 GO

2 sept

fri - friluftsgudtjänst
mu - musikgudstjänst
pilgr-pilgrimsvandring

Besök gärna vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/tunhem

N.BJÖRKE

+ 11 STB

18 JO

16 fri förs.h STB

+ 18 JO

+ 15 GO

18 MB

18 MB

+11 ET

TE - Tim Eriksson
AB - Anna Blixt

2018-04-04

