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Hur blir det i höst? Vi är många som undrar och frågar oss
själva detta. Kommer vi kunna träffas som församling? Kommer
vi fira gudstjänst tillsammans? I skrivande stund vet vi inte
mycket om höstens utsikter och även fast vi har blivit vana vid
att aldrig riktigt veta, så finns det ett skriande behov av att få
samlas igen. Under försommaren fanns det möjlighet att delta i
en enkät som handlade om församlingen och pandemin. Vad har
vi för erfarenheter som är värdefulla att ta vara på? Vad längtar
vi efter? Finns det något vi behöver förändra när kyrkan öppnar
upp på nytt?
Om jag skulle välja två ord som sammanfattar de svar vi fick in
så skulle det första bli, kanske föga förvånande, ordet gemenskap. Vi är många som längtar efter småpratet vid fikaborden,
möten med Gud, fördjupade relationer, nattvardsgemenskap,
arbetsgemenskap och tillfällen att möta den som söker en gemenskap. Det andra ordet är prioritering. Luft i kalendern har
för många skapat rum för reflektion och längtan efter enkelhet.
Vad är det som är viktigt, egentligen? Hur kan vi fokusera på
det mest centrala och går det att förenkla vissa arbetsbördor?
Ett sätt att möta den längtan som finns efter gemenskap, och
särskilt fördjupade relationer, är höstens Temagudstjänster
med samtal. Det övergripande temat är “Med blicken fäst på
Jesus” och under tre söndagar kommer vi utgå från angelägna
teman för att sedan samtala i mindre grupper. Att som församling få dela, bära varandras bördor, uppmuntra och be för
varandra, är bland det finaste som finns. Kanske är den erfarenheten ännu starkare nu, efter ett och ett halvt år av pandemi. ”När livet inte blir som vi har tänkt oss, vad gör vi av vår
bitterhet och skam? Om hoppets Gud får bära oss igenom kan
trots allt något nytt växa fram.” Så går psalm 841 med text av
Ylva Eggehorn och det är även rubriken på vår första temagudstjänst. Jag hoppas vi möts där! I gemenskap med varandra
och med Gud.
Lisa Danell, pastor
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Bakgrund
Norrköpings Baptistförsamling
bildades genom ett samgående
mellan Norrköpings första baptistförsamling, Tabernaklet på
Kungsgatan och andra baptistförsamlingen, Adelfiakyrkan
på S:t Persgatan. Namnet ändrades då till Baptistkyrkan.
År 2012 bildade Baptistförsamlingen och Metodistkyrkan i
Norrköping en ny församling. I
samband med det fick kyrkan ett
nytt namn Centrumkyrkan.
Då kommunen beslutade att
Kungsgatan skulle breddas
måste Tabernaklet rivas. Församlingen arbetade därför med
två planer: en ny kyrka på annan plats eller ombyggnad av
Adelfiakyrkan. Det visade sig att
kostnaderna för en ny kyrka
skulle bli alldeles för höga. Dessutom gick det inte att få
fram en lämplig plats för en
ny kyrka. Församlingen beslutade därför att bygga om
Adelfiakyrkan.

Ombyggnad
Det blev ett mycket omfattande arbete. I princip förändrades hela kyrkofastigheten. I kyrkorummet revs
fondläktaren med kyrkorgeln. Även sidoläktarna

Centrumkyrkan 40 år
revs. Hela disponeringen av kyrkorummet gjordes om.
I bottenvåningen behölls en butikslokal, församlingsvåningen
gjordes delbar och ett helt nytt
kök installerades. Lägenheten 2
trappor upp gjordes om till expeditionslokaler. Lägenheten på
tredje våningsplanet renoverades.

Det s.k. gårdshuset revs och ersattes med ett nytt hus. I bottenvåningen byggdes en butikslokal.
Hiss installerades i fastigheten.
En trappa upp i nivå med kyrkan blev det flera samlingsrum.
På våning 2 byggdes ett musikrum för vår viktiga sång- och
musikverksamhet.

Eget arbete
För att minimera kostnaderna
för församlingen gjordes en

mycket stor egeninsats av församlingens medlemmar. Vi uppskattade värdet av den insatsen
till 1 miljon kronor. Under ett år
samlades varje lördag ett 40-tal
frivilliga som utförde alla möjliga och omöjliga uppdrag. Från
att tömma bjälklag på gammal
koksfyllning och riva hela inredningen i kyrkan till att bygga
upp nya väggar. Kyrkbänkarna
sågades upp och återanvändes
som reglar i dessa väggar. Arbetsledare var Åke Skogwik.
Han var överallt. Bygg GG, där
Åke var anställd, var det byggföretag som fick vårt förtroende att
ansvara för ombyggnationen. Så
Åke var i kyrkan under veckans
alla dagar.
Varje lördag serverade kvinnoföreningen kaffe och smörgås till
alla som gjorde en insats. Det
var mycket uppskattat!

Kostnader
Totalkostnaden inklusive
inredning blev c:a 5,9 miljoner. För att finansiera vårt
stora projekt startades en
kyrkoinsamling som inbringade 1,5 milj. kr. Vi
fick 1,4 milj. kr för sålda
fastigheter inklusive ett
statligt bidrag. Den summa
församlingen till slut
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behövde låna uppgick till 1,6
miljoner kronor.

Den ombyggda kyrkan
Arkitekt Janne Feldt, Karlstad,
som fick vårt förtroende att rita
ombyggnaden, beskrev det nya
kyrkorummet så här: ”Dopet,
nattvarden, ordet och musiken
har var sitt avsnitt i korpartiet
och besökaren kan inte undgå att
erfara den inbjudan till delaktighet och liv denna öppenhet och
klarhet förmedlar. Lägg härtill
det symbolspråk som korväggens
samlade utsmyckning uttrycker
och rummets motiv och uppgifter
är tydligt definierade”.
Utsmyckningen av kyrkans fondvägg kallade bildkonstnären Stig
Carlsson ”Seger över död”. Stig
Carlsson gjorde många verk för
kyrkor i såväl Sverige som Danmark. Han kallades ofta för
”bildpredikant”. Församlingens
dåvarande pastor Rune Lundqvist, har skrivit ned sina tankar
inför konstverket. Det kan man
läsa om vid kyrkans utgång.

Återinvigning
Kyrkan återinvigdes domsöndagshelgen 1981. På lördagskvällen hölls en nattvardsgudstjänst. På söndagen var det

Adelfiakyrkan innan ombyggnaden.
invigningsgudstjänst kl 11 med
predikan av missionsföreståndare David Lagergren och på
kvällen kl 17 en högtids- och
glädjegudstjänst med medverkan
av kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Wernersson,
Bygg GG:s ägare Gunnar Gunnarsson och representanter från
olika församlingar. Information
och hälsningar gavs av arkitekt
Janne Feldt och konstnären Stig
Carlsson. Kören, ungdomskören,

minisingers och blåset medverkade. Samlingen avslutades med
tesamkväm i församlingsvåningen. Kyrkan var fylld till sista
plats vid dessa samlingar.
Vår förhoppning är att vår fina
kyrka ännu i många år ska få
vara en plats där människor
möts till gudstjänst och gemenskap.
Solbritt och Ulf Granberg
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Husmorsgraffiti

Konstnären med
”Husmorsgraffiti” som ett
speciellt intresse

integrationsprojekt, Kvinnonätverket Hemma. Det är hemtrevligt arbete som utförs.

Sommaren 2021 har verkligen
varit olik andra somrar på
många sätt! Vår gård har omvandlats till en öppen gård tillsammans med Lundbergs för
alla som har vägen förbi.

Stickade och virkade arbeten har
visats upp och mycket används
till att smycka vår stad. Cykelställ har fått virkade alster i
olika färger. En vägg till parkeringshuset Ankaret har en gobeläng på flera meter av virkade
dukar som fogats samman i en
härlig färgskala. Den heter
Regnbågsgraffiti och är Annelis
eget verk. På vår gård har ett
räcke klätts på med tofsar.

Det har varit en trevlig plats att
vara på, den som vill kan ta sig
en kopp kaffe med dopp i Vetekornet och sitta ner och se vad
som är på gång, det finns en
sandlåda för de små och med
leksaker. Musik framförs på
scenen av artister.

Under tisdags- och torsdagseftermiddagar har Anneli haft workshops här och då har Anneli dukat upp med garn och stickor och
virknålar för alla som vill vara
med och virka och sticka för ett
kommande verk.

Jag fick tillfälle att intervjua
Anneli en eftermiddag och jag
frågade hur intresset började
med att ”klä på” grindar mm.
Just att virka har varit ett intresse sedan länge. Det här var
en egen idé. Att hon helst använder kommunala ytor att pryda,
”Hemmagraffitin” på Värmekyrkan är ett exempel på det,
Hemma på flera språk.

Anneli Lindberg, konstnären
som både kan spela flöjt och
måla bilder av olika slag och
skulptera, har en specialkompetens som heter ”Husmorsgraffiti”.
I år har Anneli fått Norrköpings
kommuns Stora kulturstipendium till minne av Moa Martinsson. Beloppet grundar sig på hur
många invånare vi är, det blev
drygt 147 000 kronor, 1 krona
per invånare.
Anneli har varit på vår scen och
visat upp många verk hon åstadkommit tillsammans med kvinnor med olika bakgrund. De har
deltagit i hennes grupper i ett

Det här med olika konstarter
betyder att hon gör textila skulpturer bl a en jordglob som fanns
med i ljusfestivalen vid nyår.
Imponerande!
Annelis mamma har alltid stickat och virkat mycket och varit
inspiration. Anneli har virkat
sedan hon var i fyraårsåldern.
Då virkade hon dockkläder till
sina troll!
Mamma Barbro är delaktig i
husmorsgraffitin, hon virkar
”vitaminplättar”. Det är små
rundlar i olika färgkombinationer som kan sättas ihop till något
större. Barbro bor på ett särskilt
boende och får ofta besök av
Anneli.

Eftersom jag vet att hon spelar
undrar jag om deltagarna i grupperna får höra musik ibland,
musiken får vila just nu men
flöjten kan komma fram vid besöken hos mamma. Det ger vitaminer tillsammans med
”plättarna”.
Nyligen hade Anneli utställning
på Galleri Kronan. Och jag undrar förstås över framtidsplaner:
Närmast kommer hon att vara
på kyrkans gård vid ett par tillfällen.
Med anledning av den stundande Prideveckan pryds pelarna i Café Vetekornet med Husmorsgraffiti.
Stipendiet var välkommet, det
ger ekonomisk trygghet en tid
framöver.
Annars blir svaret: ”Får vi se”!
Inger Gustafsson

Programbilaga 6 juni – 5 september 2021
SEPTEMBER
5 sö 11.00 Samlingsgudstjänst
Predikan: Lisa Danell
Soon Gospel
Kyrkkaffe
12 sö 11.00 Gudstjänst
Predikan: Johan Svärd
Kyrkkaffe
15 on 18.00 Sinnesrogudstjänst

18 lö

16-18 Lördagskul

19 sö 10.30 Drop-in-fika

20 on 17-21 Kvällsöppet
24 sö 10.30 Drop-in-fika
11.00 Temagudstjänst med samtal
Predikan: Lisa Danell
31 sö 11.00 Gudstjänst
Predikan: Anne-Lill Rosenberg
Eriksson
Kyrkkaffe
NOVEMBER
5 fr

17-21 Kvällsöppet

6 lö

17.00 Ljusgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Kyrkkaffe

11.00 Temagudstjänst med samtal
Predikan: Jonas Rova
22 on 17-21 Kvällsöppet

5

7 sö 11.00 Nattvardsgudstjänst
Predikan: Jonas Rova
Kyrkkaffe
Församlingsmöte

26 sö 11.00 Ordinationsgudstjänst via länk
från Örebro
Kyrkkaffe
Församlingsmöte

10 on 18.00 Sinnesrogudstjänst

OKTOBER

13 lö

2 lö

16-18 Lördagskul

3 sö 11.00 Nattvardsgudstjänst
Predikan: Jonas Rova
Kyrkkaffe
8 fr

17-21 Kvällsöppet

10 sö 11.00 Tacksägelsegudstjänst för alla
åldrar
Predikan: Amy Karlsson
Kyrkkaffe
Offerdag till Equmenia (barn- och
ungdom) samt församlingens
offerdag
13 on 18.00 Sinnesrogudstjänst
17 sö 11.00 Ekumenisk nattvardsgudstjänst

Centrumkyrkan i Norrköping
Centrumkyrkans församling i Norrköping är
en del av Equmeniakyrkan.
Vid årsmötet den 11 februari 2012 beslutade
Norrköpings Baptistförsamling och Metodistförsamlingen i Norrköping att gå samman i
en ny församling. Församlingens verksamhet
är öppen för alla som vill delta.
Equmeniakyrkan bildades genom sammanslagning av Metodistkyrkan, Baptistsamfundet och Missionskyrkan vid den gemensamma
årskonferensen i Stockholm 2011.

16-18 Lördagskul

14 sö 10.30 Drop-in-fika
11.00 Temagudstjänst med samtal
Predikan: Britt Eriksson
17 on 17-21 Kvällsöppet
21 sö 11.00 Gudstjänst
Predikan: Johan Einarsson
Kyrkkaffe
28 sö 11.00 Adventsgudstjänst
Predikan: Jonas Rova
församlingens offerdag
Kyrkkaffe

Johan Einarsson
Johan Einarsson är regional
kyrkoledare för region Öst och
den 21 november kommer han
till Centrumkyrkan för att predika. Han har de lokala församlingarna nära sitt hjärta och tror på ekumenik
och lokala samarbeten över samfundsgränserna. Privat så gillar han att baka bröd, odla och
så tycker han om järnvägar. Vi ser fram emot
att träffa honom och höra honom predika!
Med reservation för att förändrat smittläge kan
medföra programändringar med kort varsel. Följ
annonsering i Norrköpings Tidningar och församlingens hemsida för aktuell information.
www.centrumkyrkan-norrkoping.se
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Nicole bjöd upp till dans
Uppsnyggningen av vår innergård har öppnat möjligheten för
nya aktiviteter, som förhoppningsvis ska sänka tröskeln in
till kyrkan. En av dessa aktiviteter har varit musikunderhållning några onsdagseftermiddagar. Det har varit egna musikanter som medverkat i starten.
Onsdagen den 23 juni hade vi
besök av ett mycket intressant
musikerpar, far och dotter,

Sommargården
Nicole Biegniewska och Kryspin
Biegniewski. Pappa Kryspin är
väl känd i musikerkretsar, då
han i många år spelat violin i
Symfoniorkestern. Här ackompanjerade han sin dotter violinisten på gitarr. Hon visade upp
ett virtuost spel och bjöd på ett
mycket varierat program från
svensk folkmusik till klassiska
stycken av Elgar, Kreisler, Dvorak m. fl. Det var både njutbar
och medryckande musik som
understundom lockade till dans.

det. En intressant koppling finns
till Johan Dalene, som vann
samma pris 2017 och numer är
en världsstjärna. Vi önskar Nicole fortsatt god hälsa och framgång och tackar henne för att
hon medverkat på detta fantastiska sätt!
Sam Hellgren

Nicole har tidigare i år vunnit
Polstjärnepris – en nationell
ungdomstävling i musik. Senare
i sommar utsågs hon till EMCYvinnare av en europeisk jury.
Hon anses vara en av de mest
lovande unga violinisterna i lan-

Kvällsöppet under bar
himmel!
När det stod klart att vi under
sommaren skulle få ett alldeles
eget litet torg på baksidan av vår
kyrka, där gudstjänster, musikcaféer och workshops i husmorsgraffiti skulle äga rum, ja då
kändes det självklart att det var
något som även Kvällsöppet
borde hänga med på. Den 4 juni
skedde premiären och att flytta
ut på gatan visade sig omgående
vara rätt beslut!
På vår innergård, mitt på den
nya konstgräsmattan som Lundbergs fastigheter lånat ut till oss,
ställde vi upp bord och stolar
som tillsammans med de redan
utplacerade och klädda lastpallarna erbjöd gott om sittplatser.
Vi lät såklart den för Kvällsöppet
nästan obligatoriska jazzen ljuda
mellan väggarna och vi hängde
upp ett par, för årstiden ganska
osynliga, ljusslingor i träden.
Det var varmt, ja ovanligt varmt
för att vara början av juni, och i
denna behagliga försommarkväll
strosade stadens folk nyfiket
förbi. Det var faktiskt ganska
många som stannade upp för att
se vad som försiggick på den

tidigare så grå parkeringen, den
som nu hade förvandlats till en
plats fylld av liv, färg och musik
varifrån doften av nygräddade
våfflor spred sig över kvarteret.
Det dröjde inte länge innan en
större barnfamilj slog sig ner vid
den lilla sandlådan samtidigt
som ett par yngre killar cyklade
förbi och fick varsin våffla i handen. Inte långt därefter kom
några bekanta till församlingen
på besök liksom några av Kvällsöppets tidigare stamgäster. Så
fortsatte det och under denna
första kväll mötte vi närmare 40
personer, i alla åldrar och från
många olika håll.
De tre junikvällarna var alla
varma och välbesökta och passerade man innergården någon av
dem så möttes man förmodligen
av ett gemytligt sorl. Under de
tre kvällarna i augusti har vi till
våfflorna och samtalen lagt nya
inslag. Ett väldigt uppskattat
besök av musikern och låtskrivaren Fredrik Törnvall höll den 13
augusti både regnet borta och
fyllde oss som var där med varm
gitarrmusik. Fredrik, som till sin
egen musik ofta hämtar inspiration i den östgötska naturen, spe-

lade även verk av den engelska
gitarristen John Renbourn.
Som final för Kvällsöppet har vi
den sista fredagen i augusti valt
att ha en psalm- och lovsångskväll, där vi möts i allsång!
När detta nummer av Gemenskap kommer ut har vi dock redan packat ner trädbelysningen
och ljudutrustningen, burit in
borden och rullat ihop konstgräsmattan. Sommaren är slut liksom Kvällsöppet under bar himmel. Men mötena och samtalen
fortsätter på andra håll, och levande är tankarna om vad som
kan göras på samma innergård
nästa år. Nu säger vi tack för
den här sommaren!
Jonas Rova, diakon

Församlingsnytt
HÖGTIDSDAGAR

HEMGÅNGNA

BARNVÄLSIGNELSE
Fröjdi Dera 5 juni 2021
Valter Hellman 15 aug 2021

Från glaskonst till målad
juteväv
I början av sommaren fick jag en
förfrågan om att måla en altartavla till scenen på gården. Det
resulterade i att jag under sommaren har jobbat med en vepa.
Motivet är hämtat från det glaskonstverk, av Henry Berg, som
tidigare satt i fonden i Metodistkyrkan.
Karin Nilsson
Foto: Lisa Danell
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Temagudstjänster med
samtal
Under tre tillfällen i höst testar
vi en ny gudstjänstform med det
övergripande temat ”Med blicken fäst på Jesus” med olika underrubriker för de olika söndagarna. Det börjar vid fikaborden
i Vetekornet och efter en stund
lyssnar vi till undervisning i
dagens ämne. Sedan sprider vi
ut oss i mindre grupper för samtal. Allt avslutas i kyrksalen
med en stund av sång och bön.
Smågrupperna är till viss del
desamma varje gång och därför
får du gärna anmäla ditt intresse att vara med i en sådan
genom att säga till Lisa eller
Jonas. För den som är kaffesugen går det bra att komma
redan från 10.30 på drop-in-fika.
19 sept: Jonas Rova Med blicken fäst på Jesus ... när livet
inte blir som man tänkt sig
24 okt: Lisa Danell Med blicken fäst på Jesus ... när världen larmar
14 nov: Britt Eriksson Med
blicken fäst på Jesus ... i vardagens brus.

IT-gruppen
Hemsidegruppen har bytt namn
till IT-gruppen, eftersom de ansvarar för mycket mer än bara
församlingens hemsida.
Önskemål om nya eller ändrade
texter och bilder på hemsidan
eller våra infoskärmar skickas
till deras nya kontaktadress
IT-gruppen@centrumkyrkannorrkoping.se

Bokcirkel i Centrumkyrkan i
höst
Bokcirkeln i våras blev så uppskattad, så vi fortsätter i höst
med ny bok. Vi möts digitalt på
Zoom en timme mellan kl 19 och
20 onsdagar varannan vecka.
När vi börjar är ännu inte klart.
Boken i höst är Ljudet av tystnad av Tomas Sjödin. Den är en
direkt fortsättning på Det händer när du vilar och finns även
som ljudbok. Tomas Sjödin beskriver boken som att den goda
tystnaden handlar mer om att
hitta tonen än att bli tyst, inte
om vad man vill slippa höra,
men vad man längtar efter att få
höra.
Några kanske har den nya boken
redan, men om man anmäler sig
till Elisabeth Sjödin,
elisasjodin@gmail.com senast
samlingssöndagen, så kan jag
beställa den för 168 kr st.
Elisabeth Sjödin
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Barn och ungdom
I höst ser jag fram emot att få
starta upp två grupper i kyrkans
barnverksamhet: babysång och
lördagskul. Babysången kommer
att starta upp tisdag i v35 med
drop in från kl 10. Vi möts i församlingsvåningen för fika till
självkostnadspris och därefter
samlas vi för sångstund runt
kl 11. Bebisar och barn i förskoleåldern är välkomna tillsam-

Capellagudstjänst 2 augusti
Denna söndag 9 efter Trefaldighet var det vår församling som
hade ansvaret för gudstjänsten
på Capella Equmenica som ligger naturskönt på en ö i S:t
Anna skärgård.
Kyrkbåten tog oss över till ön
körd med van hand av Gunnar
Bergström och det var roligt att
få återse Capella nu i år igen. En
del gäster kom vattenvägen från
olika håll i egna småbåtar.
Temat för dagen var Goda förvaltare och efter klockringningen
talade Per Rikardson om det i
sin inledning av gudstjänsten.
Gudstjänsten fick vara inne i kapellet för det blåste för mycket
för att kunna vara utomhus.
Många av gudstjänstfirarna
stannade ändå utanför på berg-

mans med förälder eller någon
annan vuxen.

Varje samling avslutas med kort
andakt och lite fika.

Lördagen 18 sep kl 16 till 18
startar lördagskul för dig mellan
7 och 12 år. Gruppen kommer
att träffas en lördag i månaden
och göra olika aktiviteter tillsammans. Första gången kommer fokus att vara på att lära
känna varandra och lokalerna
genom gemensamma lekar.

Tipsa gärna vänner som kan
vara intresserade av dessa grupper och hör gärna av er till mig
vid frågor eller intresseanmälan.
Min mailadress är:
annru006@gmail.com

KFUM-kören deltog med skönsång och musik ledd av Ola
Fagrell. Kören sjöng I djupet av
mitt hjärta, och Swing Low
Sweet Chariot, före Lillemor
Appelvangs predikan.
Vi bjöds på solosång, mycket
fint, i några partier.
Efter predikan sjöngs Walk in
the Light och som postludium O,
store Gud.
Kyrkkaffet med hembakt dopp
serverades vid ”Margaretastugan” nära bryggorna.

S:t Persgatan 113
602 32 Norrköping
841-4377
6591-161 094 562
123 219 60 38
070-393 82 88
exp@centrumkyrkan-norrkoping.se
www.centrumkyrkan-norrkoping.se

Tel. Café 011-13 58 32
vetekornet@vetekornet.se
www.vetekornet.se

Övriga telefonnummer
Café, kök, kyrktorg och
musikrum 011-13 58 32
Tryckt i Centrumkyrkan, Norrköping

Anna Hellman

hällarna och lyssnade och njöt
samtidigt av den fina utsikten
över vattnet. Vi blev ett 60-tal
personer som närvarade denna i
övrigt vackra dag. Det var tyst
och lugnt nu på Capella, måsarna med familjer hade flyttat nu
när alla ungar vuxit upp.

Centrumkyrkan i Norrköping

Bg:
Bank:
Swish:
Tel:
E-post:
Hemsida:

Datumen för lördagskul är 18
sep, 2 okt, 13 nov och 11 dec.

En minnesvärd dag på Capella.
Inger Gustafsson
Kyrkvärd för Capella Equmenica
denna söndag

Pastor
Lisa Danell, tel: 073-071 66 62
lisa.danell@centrumkyrkan-norrkoping.se
Diakon
Jonas Rova, tel: 070-222 22 88
diakon@centrumkyrkan-norrkoping.se
Expedition
Lotta Karlsson, tel: 070-393 82 88
ann-charlotte@centrumkyrkan-norrkoping.se

Om vi inte svarar i telefonen, tala in ett meddelande, så
ringer vi upp så fort vi kan.

Redaktionskommitté:
Inger Gustafsson, Lotta Karlsson, Siân de Koster, Göran
Strömberg.
Manusstopp nästa
Ansvarig utgivare: Siân de Koster
nr: 12 nov 2021

