GEMENSKAP
baptistkyrkan i norrköping

”Levande och livgivande”
Så är vår bön att vår församling ska få vara.
Vi tror att det är så Gud tänkt att kännetecknet ska vara för
hans kyrka här på jorden.
Kyrkan är mycket mer än en byggnad som reser sitt torn
mot skyn. Den består av människor som inser sitt behov av
Gud.
Levande står för så mycket. Det står för liv. Det är både en
inåtriktad och en utåtriktad rörelse. Livet får vi av Jesus
Kristus. Vi är totalt beroende utav honom. Vi får ständigt gå
till honom för att fylla på ”livets matsäck” där han har
stoppat i vad vi behöver på färden. Sedan kan vi slå oss ner
efter vägen och kanske kommer någon som är hungrig och
vill dela vår matsäck.
I Johannesevangeliets 15 kap. vers 5 läser vi: ”Jag är
vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag
i honom bär han rik frukt; utan mig kan ni ingenting göra.”
Gång på gång upplever jag att jag ställs inför situationer
som får mig att känna mig totalt maktlös. Då får jag
påminna mig om att Jesus sagt att utan mig kan ni
ingenting göra. Jag får lämna över bördan och min känsla
av otillräcklighet. I församlingen får jag vara en del av ett
sammanhang. Jag får vara en pusselbit. En pusselbit gör
inget pussel, men tillsammans, bildar vi pusslet. Bilden
som växer fram av bitarna önskar jag får visa på Jesu Kristi
ansikte. Under bilden får det stå: ”Så älskade Gud världen
att han gav den sin ende son, För att de som tror på honom
inte skall gå under utan ha evigt liv.” (Joh. 3:16).
Välkommen till Baptistkyrkan och välkommen att dela
gemenskapen.
Pastor Margaretha
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Baptismen 150 år i
Norrköping
En fascinerande skrift
om baptismen 150 år i
Norrköping har
sammanställts av
Elsie Thurén och
Ragnhild Svalin.
Skriften kostar 50
kronor och finns att
köpa i Baptistkyrkan.
Tack Elsie och
Ragnhild för det stora
arbete ni lagt ned på
att skriva denna
historik. Skriften
kommer att presenteras närmare på
festkvällen den 11
sept. kl. 17.00.
Biljetter till
festkvällen à 100 kr
finns att köpa på
expeditionen och hos
Claes Jönsson.
Gunilla Arlinger
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Norrköpings Baptistförsamling 150 år

”Än lever våra fäders tro”
Gudstjänsten den 8/8 2004
utgjorde inledningen till församlingens 150-årsjubileum, och
var kanske den viktigaste dagen
i vårt jubileumsfirande. Det var
på dagen 150 år sedan det första
dopet ägde rum i Norrköping och
församlingen bildades.
Från den minnesskrift pastor
Anders Thurén skrev 1916, vet
vi att Peter Ferdinand
Hejdenberg från Örebro på
tisdagskvällen den 8 augusti
1854 döpte 13 personer.
Så här skrev journalisten Per
Wange i tidningen Veckoposten
1954 om det första dopet:
”Den 8 augusti 1854 – en tisdagskväll. En säregen ceremoni ägde rum i
Motala Ström vid Korshagen utanför
Väster tull i Norrköping. Den var inte
reklamerad i förväg, förlöpte i stället
mera i skymundan. Endast en trängre
krets visste om saken i förväg.
Men ryktet spreds i staden. Baptisterna hade kommit. Man hade stigit ned
i Strömmen, alla klädda i vita kläder.
En man, som skulle gälla som ledare för
dem alla, hade döpt dem, en efter en –
sammanlagt tretton personer.
Folk talade om händelsen i
Strömmen. Många fördömde – men
några kom till tro.
Baptistaposteln P.F. Hejdenberg,
körsnär i sitt dagliga liv, och en annan
av döparna, S. Lagerman, skräddarmästare till yrket, enkla men trosstarka
vardagsmänniskor, missfirmades och
behandlades brutalt. Stenar kastades
mot fönstren, där de bodde, och elaka
glosor voro vanliga.
Magistraten gjorde undersökning
om den förmenta nya villoläran, och
Hejdenberg fick sedan som fånge resa
genom staden till Linköping. Han fick
känna på en mörk cell och en hård
träbänk. Stiftskonsistoriet hotade med
landsförvisning för de irrläriga.
Baptistisk bekännelse krävde bekännarmod.
Men under allt levde den församling,
som bildats döparekvällen i augusti
1854 i Strömmen. Det var textilstadens
första frikyrkoförsamling.”

Församlingen förde de första
åren en tynande tillvaro och
saknade en kraftfull ledare.
1866 kom Andreas Hamvall till
Norrköping. Han var baptistpredikant från Örebro.
Därmed tog församlingens
verksamhet fart på allvar.
Söndagsskola startades.
Verksamheten förlades till den
s.k. Ahlströmska gården på G:a
Rådstugugatan.
Verksamheten utvecklades
raskt. Under pastor
Salmonssons tid på 1880-talet
byggdes, med stora ekonomiska
uppoffringar, Tabernaklet vid
Kungsgatan. Den fina kyrkan
kom att bli församlingens hem
till början på 1980-talet. Men
redan i början på 1900-talet
började man uppta verksamhet
på öster i staden. 1911 bildade
117 medlemmar Norrköpings
andra Baptistförsamling.
Verksamheten utvecklades och
1928 kunde man inviga Adelfiakyrkan. Det var en planerad
gemensam satsning.
Söndagsskolan var under
många, många decennier
mycket omfattande. 1909–
1910 hade vi 52 lärare och
1000 barn inskrivna i den
verksamheten. Sedan kom
scouting och GK och juniorverksamhet. Ungdomskör,
barnkör och babysång har
också funnits med under
lång tid. Kyrkokören har
anor från 1870-talet och är
mycket verksam även nu.
Många har även sjungit med
i Musikföreningen med
piano-, gitarr- och mandolinackompanjemang.

Adelfiakyrkan. Vi ändrade
namnet till Baptistkyrkan och i
november 1981 kunde vi
återinviga kyrkan och samla all
vår verksamhet här.
Under de dryga 20 år vi varit här
har vi anpassat vår utåtriktade
verksamhet genom att öppna
Café Vetekornet, som är församlingens vardagsrum, som vår
nuvarande pastor Margaretha
Rudén uttrycker det.
I gudstjänsten lämnade
kommunfullmäktiges ordförande Iréne Lindén en hälsning
och lyckönskade församlingen
till de 150 åren. Hon konstaterade att frikyrkorörelsen,
arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen växte fram samtidigt
under andra hälften av 1800talet och kommit att betyda
mycket för demokratins
framväxt i Sverige. Hon önskade
församlingen fortsatt framgång
och var glad över att vi finns mitt
i centrum i Norrköping.
Efter gudstjänsten begav sig de
församlade till Färgargården för
avtäckning av minnesstenen.
Ulf Granberg

År 1974 förenades de båda
församlingarna. Tabernaklet
måste lämnas då kommunen
beslutat om breddning av
Kungsgatan. Efter utredningar om att bygga ny kyrka
utanför själva centrum,
Minnesstenen, väl synlig vid
beslutades att totalrenovera
Strömmen. Bild: Hans Karlsson.

Info
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Akvedukt
Sista veckan i juli var
baptistscoutlägret
Akvedukt på
Getsjötorp. Kerstin
Welff och jag, Ingela,
bestämde oss för att
åka med våra äldsta barn –
John, Axel, Nils och Jakob.
Anders, Lillen, Petter och Lina
Rylén var också med. Hans
Karlsson var med i lägerkommittén. Hans hade med sig
Evelina. Jag som har börjat åka
på scoutläger först nu, kände
mig helt lugn och trygg med
dessa lägerrävar.
Ett problem var att få ihop
Gotlandsresa och fotbollscuper
med lägret. Det blev så att några
av oss kom ett par dagar senare
och några åkte därifrån ett par
dagar tidigare. Vår by hette
Böksjön och bestod av scouter
från Norrköping och Farsta.
Petter var med Farstas scouter i
en juniorpatrull och resten av
Bråborg bildade en miniorpatrull tillsammans med fyra
Farstascouter. Vädret var först
regnigt. En kår fick flytta in i en
lada för att kunna torka sina

Jubileumsgudstjänst
Till jubileumsgudstjänsten den
12 september kl. 11.00 har Uno
Sandén gjort en bearbetning för
kör och orgel av psalmen ”Än
lever våra fäders tro”. Detta verk
är en särskild hälsning till den
församling där han vuxit upp.
Kören kommer också att sjunga
Josef Erikssons ”Stora och
underbara äro dina verk” med
Lars Arvidson som solist.
Vi vill nu inbjuda alla tidigare
körsångare att delta i denna
sång. Kontakta någon av körledarna, så får du noter. Vi träffas
sedan en timma före
gudstjänsten för att öva oss
samman.
Kören/Bengt Gårsjö

sovsäckar. Vi klarade oss bra.
Med regnställ och gummistövlar
klarar man t.o.m. att tända eld
och laga mat i ösregn. I slutet av
veckan sken solen och vi kunde
bada flera gånger om dagen.
Det var ett trivsamt läger. Inte så
stort – ca 275 deltagare. Det som
speciellt finns kvar i mitt minne
är andakterna på byn ute i det
fria. Hemma hos oss sjungs
fortfarande lägersången:
”Nu är det dags att ge sig av
Ut mot ett stort och okänt hav
Ledda på färden av vår lägerakvedukt
Vi reser iväg mot framtiden
Vem vet när vi kommer hem igen
Allting kan hända här på vår lägerakvedukt
Vi tar oss vatten över huvudet och riktar
blicken upp mot skyn
Är alltid redo att gå ut och möta livets
äventyr.”
Här följer Nils tankar och
minnen från Akvedukt: ”Vi
badade och täljde. I patrullen
växtfärgade vi garn, paddlade
kanot och hade internationellt.
Vi pratade om vatten på internationellt. I Sverige har vi mycket

vatten och i några länder har de
inget vatten.
Vi hade också en marknadsdag.
De olika kårerna gjorde varsin
station. Varje station skulle
kosta 1–5 kronor. Pengarna ska
gå till ett vattenprojekt i
Thailand. John och jag gissade
att vi skulle samla in 1000
kronor men det blev över 6000
kronor!
En dag skulle det bli en
spårning, men lägerchefen blev
kidnappad och kidnapparna
ville ha guldstenar i utbyte. För
att få ihop guldstenar fick vi en
karta där en massa stationer var
utmärkta. Om man klarade
uppgiften på stationen fick man
guldstenar. Anders hade en
station med en repstege som satt
uppspänd mellan två träd. Den
snurrade runt om man inte hade
rätt balans. På en station fick vi
simma ut till en ö och leta efter
två guldstenar som vaktades av
tre monster.
Det roligaste på lägret var nog
marknadsdagen och
spårningen.”
Ingela och Nils Magnusson

SOON – Snart får ni se oss
igen!
Ja, det blir gospel igen, av
Baptistkyrkans gospelkör som
heter SOON.

Övningar är planerade för sex
torsdagar i rad med start 9
september, kl. 19.00–21.00 i
Baptistkyrkan. SOON ska
sjunga vid gospelgudstjänst den
17 oktober kl.
11.00 samt på
Ellington- och
gospelkonserten
den 24 oktober kl.
18.00.
Lena Hägle och
Anna-Lena
Josefsson hälsar
nya och gamla
sångare välkomna.
Bild: Jonas
Petersson, från
SOONs första
gospelgudstjänst.
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SBUF

Hej på er!
Hoppas ni haft en skön och
vilsam sommar. Jag och min
familj har haft det någorlunda
lugnt. Min svärfar gick bort i juli
vilket självklart medförde en hel
del, men jag är tacksam över att
allt gått så bra med detta. Nu får
vi leva med saknaden. Men
innan dess så var jag ju på
Sjöviks kristendomsskola i två
veckor, med 150 ungdomar
varav 8 från Norrköping. När jag
tänker tillbaka på den tiden gör
jag det med både bävan och
glädje. Att få undervisa, samtala,
vara nära i bön och lovsång med
ungdomarna ger en enorm
välsignelse. Att jag dessutom
fick vara med och döpa 6
ungdomar, Ida Svärd var en av
dem, är underbart. Givetvis är
det tufft att vara borta från
familjen så länge, men framför
allt att se och möta så många
unga som mår psykiskt dåligt,
det är oroande. Det går åt en hel
del förbön för Sveriges
ungdomar idag, det är ett stort
tryck på dem av olika slag.
Men vi har mycket att se fram
emot i vårt arbete med barn och
ungdomar, både undervisning,
dop, församlingsintagning och
en massa roligheter. Jag vill
uppmana er att be för att arbetet

Höstens barn- och ungdomsgrupper 2004
Småbarnsmusik 0–4 år
(syskongrupp). Onsdagar 10.00,
start 9 sept. Anmäl snarast till
exp, 011-12 23 67
Ledare: Lotta Suu
Musiklek 1–6 år (syskongrupp). Lördagar 10.00,
1 gång/mån. För start ring
Monika Svärd/exp.
Ledare: Monika Svärd,
011-33 70 87
Löfteslandet 3–10 år
Söndagar 10.45–12.10, start
12 sept.
Kontaktperson: Lotta Suu

blir till välsignelse för många,
och att vi får se frukt av det vi
gör.
Nedan står en del av det som
händer, och några datum.

Team Evangelisation
Efter förra nyårets ekumeniska
satsning, fanns en önskan om
att göra om detta inom en rimlig
framtid. Men som det ser ut nu
är detta osäkert. Vad ni än har
hört så är det inget bestämt
angående en liknande satsning i
Norrköping.

SBUF:s 100-årsjubileum
Vill bara passa på att informera
om att SBUF fyller 100 år nästa
år. Det ska vi fira tillsammans
med Sv. Baptistsamfundets
årskonferens i Louis de Geer
under pingsthelgen. Eftersom
det startade i Norrköping, har vi
fått förfrågan om att driva det i
vår stad. Vi tackade JA. Så alla
som vill, kan och orkar får vara
med både i arbete, bön och
deltagande.
Undrar du över något går det bra
att ringa vår barn/ungdomspastor Lotta Suu 011-122367,
070-222 22 88.
Guds rika välsignelser önskar
jag er.
Lotta Suu
Kristendomsskola & Tonårsklubben 11–16 år. Lördagar
17.00–21.00 (ojämna veckor),
Smygstart 11 sept kl 20.00 efter
jubileumsfesten), som vanligt
fr.o.m. 25 sept.
Ledare: Lotta Suu

England
Den 18 juni reste jag, Petter
Rylén, och ett tjugotal scouter
från Farsta till England. Där
skulle vi träffa några engelska
scouter, som vi tidigare träffat
bl.a. på Asptorp 2003. De
engelska scouterna kom från
Hemel Hempstead och det var
där vi var under större delen av
vistelsen eller rättare sagt en bit
utanför staden på Milton Ryans
campsite. På lägret hade vi
mycket roligt i två dagar. Efter
lägerdelen av resan åkte vi till
London. I London såg vi så
mycket man hinner se på en dag
bl.a. Madame Tussauds vaxkabinett, Buckingham Palace och
även Big Ben. På onsdagen var
det dags att åka hem efter en
rolig upplevelse som vi hoppas få
göra om!
Daniel Svärd

Sjövik kristendomsskola
Varje sommar på Sjövik folkhögskola i södra Dalarna arrangeras
kristendomsskola för ungdomar
i tonårsåldern. I år var det ca 150
indelade i fyra årskurser som
kommit för att tillbringa två
veckor tillsammans. Från Norrköping var vi 7 st (plus en från
Söderköping), varav 5 gick första
årskursen. Jag var bland de fem
och jag kan utan att överdriva
säga att de två veckorna var det
roligaste som jag har gjort i hela
mitt liv. En orsak till det kan
vara att jag var där samtidigt
som 150 andra otroligt schysta
och roliga ungdomar.
Jag lärde känna många av dem
och fick massor med nya
kompisar. Dessutom lärde jag
mig väldigt mycket om mig själv
och om Gud. Det är ingen tvekan
om jag kommer att gå de andra
tre årskurserna också. Till alla er
som har möjlighet säger jag bara:
Åk till Sjövik, ni kommer inte att
ångra er!
Petter Rylén

Bild på Petters klass. Publicerad med tillstånd av www.sjovik.nu.

10–13 Torgkaffe
18.00 Konsert med Norrköpings Kammarkör
sön 11.00 Cafégudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Lena Hägle
Insaml. Diakoni – Sociala missionen
Kyrkkaffe

mån

20

26

25

19

Måndag i Immanuelskyrkan Möten och
dialoger om livet
Runar Eldebo
Pastor och lärare på THS
lör 10–13 Torgkaffe
18.00 Kulturnattskonsert
Bråvikens Balalajkor möter Baptistkyrkans
kör
sön 11.00 Tillsammansgudstjänst
Predikan: Lotta Suu
Kyrkkaffe

lör

18

12

10–13 Torgkaffe
17.00 Festkväll i Baptistkyrkan
Församlingen 150 år
Anmälan i förhand till expeditionen
sön 11.00 Jubileumsgudstjänst Arvet som inspirerar
oss idag
Predikan: Missionsföreståndare Karin
Wiborn
Sång: Kören
Solist: Lars Arvidson
Församlingens offerdag
Kyrkkaffe med tillfälle till hälsningar

lör

Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Musik: Jackie Leiby och Siân Petersson
Församlingsmöte
Besök av Tomas Arvidsson

11

18.00

SEPTEMBER
5 sön 11.00

17

16

10

9
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Alla kulturprogram i samarbete med

10–13 Torgkaffe
18.00 Jubileumskonsert med Henric de Koster
50 år som kyrkomusiker
sön 11.00 Gospelgudstjänst
Sång: Gospelkören SOON
Kyrkkaffe

lör

Måndag i Vetekornet Sanningar och
gömställen
Leg terapeut Larsåke W Persson
Musik: Siân Petersson viola, Jackie Leiby
piano
Servering
lör 10–13 Torgkaffe
12.30 Promenadkonsert i Stadsbiblioteket
18.00 Fest i Baptistkyrkan
Vi firar vår pastor Margarethas 50-årsdag
Anmälan till expeditionen
sön 11.00 Nattvardsgudstjänst Kärlekens rörelse
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Burundigrupp
Insamling ledarutv. och utbildning

mån 19.00

Anmäl deltagandet till exp senast 27
september. Kostnad 50 kr, lunch ingår

4 oktober kl. 13–16 – miniutbildning med
Larsåke W. Persson, för dig som vill och
arbetar med omsorgen i församlingen.

OKTOBER
2 lör 10–13 Torgkaffe
3 sön 11.00 Gudstjänst Omsorgen om det sköra livet
Predikan: Larsåke W Persson
Sång: Kören
Kyrkkaffe

Program
5 september–5 december 2004

5

Program
5 september–5 december 2004
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OKTOBER
18 mån 19.00 Måndag i Immanuelskyrkan Den goda
ensamheten
Inga-Märta Ericsson
Pastor, författare och bibellärare
23 lör 10–13 Torgkaffe
24 sön 11.00 Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén, Lotta Suu
Sång: Ungdomar
Kyrkkaffe
18.00 Ellingtonkonsert med Baptistkyrkans kör
och Gospelkören SOON
30
31

Måndag i Vetekornet Medel, meningar och
mål
Pastor och leg terapeut Per Rikardson
Musik: Bengt Gårsjö cello, Gunnar
Hemming piano
Servering
Allhelgonagudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kören
Församlingens offerdag
Kyrkkaffe
Nattvardsgudstjänst Kärlekens mysterium
Predikan: Margaretha Rudén

lör 10–13 Torgkaffe
sön 11.00 Cafégudstjänst Kärlekens ansvar
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Lillemor Appelvang
Kyrkkaffe

11.00

sön 11.00

lör

NOVEMBER
1 mån 19.00

6

7

15

13
14

lör 10–13 Torgkaffe
sön 11.00 Gudstjänst Vaksamhet och varsamhet
Predikan: Birgit Karlsson
Musik: BK Brass
Sång: Kören
Kyrkkaffe

20
21

12.30

mån 19.00 Måndag i Vetekornet Livslust och livsmod i
samtid och framtid
f.d. Missionsföreståndare Birgit Karlsson
Servering
lör 9.30–13 FVU:s Julmarknad
sön 11.00 Tillsammansgudstjänst
Predikan: Lotta Suu
Kyrksaft
Församlingsmöte
27
28

lör 10–13 Torgkaffe
sön 11.00 Adventsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kören
Församlingens offerdag
Kyrkkaffe

DECEMBER
4 lör 10–13 Torgkaffe
5 sön 11.00 Gudstjänst Guds rike är nära
Predikan: Per Rikardson
Sång: Ungdomskörer från 80-talet med Lars
Arvidson
Kyrkkaffe

Alla kulturprogram i samarbete med
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Naturlig FörsamlingsUtveckling

Norrköpings Baptistförsamling

Nu har vi i samrådet ägnat ett halvår åt att arbeta med
Naturlig FörsamlingsUtveckling. Tomas Arvidson och
Bertil Wik är våra handledare. Första träffen efter att
enkäten var genomförd fick vi tre uppgifter: att formulera
mål för församlingen, att börja alla samlingar med
”rundan” och att tänka ut och be för tre personer som vi
vill se komma till tro under nästa år.

Baptistkyrkan, S:t Persgatan 113
602 33 Norrköping

Arbetsgruppen ägnade mycket tid under våren i bön och
samtal kring församlingens mål. Uppdraget var att
målsättningen skulle vara ”så kort att den gick att trycka
på en t-shirt”. Vi kom fram till förslaget Levande, livgivande församling. Vi knöt detta till Joh 15:5. Samrådet
önskar att höstens församlingsmöten ska bli en plats där
vi får diskutera församlingens mål och hur vi ska gå vidare
som församling.
Vad är ”rundan”? Det handlar om att komma närmare
varandra och dela vardagen med varandra. När vi möts så
går vi ett varv där vi får berätta om något som hänt under
veckan. Detta kan vi rekommendera alla grupper att göra.
Är gruppen stor kan man göra det två och två eller fyra och
fyra.
Den tredje uppgiften är mellan Gud och var och en. Att be
för tre personer är ett sätt att utveckla behovsorienterad
evangelisation.
Ett annat sätt att komma varandra närmare i församlingen är att träffas i olika grupper. Med start vid församlingsmötet 5 september kommer vi att uppmärksamma de
grupper som finns och även starta en del nya grupper för
att alla som vill ska kunna hitta något att samlas kring.
Om du inte är med då kommer det att finnas information
på kyrktorget. Om du tillhör en grupp som gärna vill få fler
deltagare, men som inte kom med i sammanställningen
kan du kontakta mig så lägger jag till den.

Pg: Församlingskassan 57 71 25-8
Bg: Församlingskassan 841-4377
Bank: Församlingskassan 6591-161 094 562
Tel: 011-12 08 46
Fax: 011-19 96 56
E-post: baptist.norrkoping@crossnet.se
Hemsida: www.crossnet.se/baptist/norrkoping
Expeditionen är öppen tis–tors 9–12,
besöksingång från gården
Pastor Margaretha finns i Café Vetekornet
fredagar kl. 10–12. Välkommen!
Pastor
Margaretha Rudén
Tel. Exp. 12 06 30. Bost. 0122-910 37
Ledig: ons eller tors – exp. upplyser
Barn- och ungdomspastor
Lotta Suu
Tel. U-exp. 12 23 67 Mobil 070-222 22 88
tis–tors 8.30–13.30
Exp. sekreterare
Siw Johannesson
Tel. Exp. 12 08 46
Ledig dag: fredag

Lotta Karlsson

Filippagruppen – vad är det?
Vid församlingens årsmöte valdes en kontaktgrupp
bestående av Gun Johansson, Inger Gustafsson, Kirsten
Sörensen och Elly Olsson. Denna grupp ersätter
väntjänsten och omsorgsrådet som lagts ner. Kontaktgruppen har antagit namnet Filippagruppen.
Gruppens uppgift är att stötta pastorerna och församlingsgrupperna i att hålla kontakt med medlemmar som
av olika anledningar inte kan komma till kyrkan. Kontaktperson för gruppen är Gun Johansson.
”Ty liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla
med olika uppgifter, så utgör vi, fast många, en enda kropp
i Kristus, men var för sig är vi lemmar som är till för
varandra.” Rom. 12:4–5.
Pastor Margaretha

Caféföreståndare
Åsa Disefjord
Tel. Café 13 58 32
Övriga telefonnummer
Café, kök, kyrktorg och musikrum 13 58 32
Väsby sommarhem, Kimstad 33 70 30
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