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Många gånger har jag sagt VÄLKOMMEN till min kyrka, när 

jag varit kyrkvärd eller gudstjänstledare. Själv tycker jag om 

att bli välkomnad både till min egen kyrka och till andra, när 

jag är på besök. 

När jag sitter och skriver detta närmar vi oss Fastlagssönda-

gen, vars tema är Kärlekens väg. En av texterna är kärlekens 

lov från Första Korinthierbrevet 13:1–13. Den texten talade vår 

vigselpastor över på vårt bröllop för många år sedan. Texten är 

lika aktuell idag. ”Men nu består tro, hopp och kärlek, men 

störst av dem är kärleken.” Kyrkan där vigseln ägde rum finns 

inte kvar som kyrka längre. Det gör inte kyrkan där två av våra 

barn döptes heller. Flera gånger har jag fått byta kyrkoadress. 

Senast när vår församling flyttade från Bredgatan till S:t Pers-

gatan. Många fler medlemmar delar min erfarenhet i detta 

avseende. Hur känns det kan man fråga. Det beror naturligtvis 

på många olika saker. Det kan vara sorg eller lättnad, djup 

besvikelse eller glad framtidssyn. 

När jag var ung läste jag en bok som hette Pollyanna. Jag tror 

att flera av er också känner igen den boken. Den kom ut redan 

1913 och finns i nytryck att läsa i år 110 år senare. Den handlar 

om en föräldralös flicka som får bo hos en sträng faster, som 

inte alls är intresserad av att ta hand om sin brorsdotter. Men 

Pollyanna hade lärt sig att leka ”Vara-glad-leken”. När hon fick 

ett par kryckor när hon önskat sig en docka, kunde hon tänka 

att vara glad att hon inte behövde kryckorna. Hela omgivningen 

blev påverkad av Pollyanna, till och med hennes faster. När det 

inte blir som vi vill, kan vi kanske tänka på Pollyanna och hen-

nes lek. Det är lite barnsligt, men positiva tankar är bättre än 

negativa. 

När detta programblad delas ut är vi mitt i fastan. Vi har firat 

årshögtid både i Immanuelskyrkan och i Centrumkyrkan. Vi 

inleder en ny period. Medlemmar från gamla missionskyrkan 

kommer att dela kyrka med gamla baptister och metodister. 

Spännande! Vi hälsar alla välkomna till Centrumkyrkan idag 

och alla dagar framåt. Vi hoppas att just du ska känna dig 

hemma och att vi 

som är hemmastadda 

ska kunna bidra till 

det. 

Jag vill avsluta med 

en bön från Uncom-

mon Prayers.  

O; Gud gör dörren till 

detta hus vid nog att 

ta emot alla som 

längtar efter kärlek 

och gemenskap, trång 

nog att utestänga all 

avund, högfärd och 

trätlystnad. Gör dess 

tröskel så slät, att 

den inte blir en stöte-

sten för barn eller 

vilsna fötter, men så 

hög och stark, att den 

tvingar frestarens 

makt tillbaka. Gud, 

låt dörren till detta 

hus bli en port till 

ditt eviga rike.  

Amen. 

Margaretha  

Ekstrand 
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Onsdagsträff 

Immanuelskyrkan stod som 

värdförsamling för februari 

månads Onsdagsträff. 

Centrumkyrkan och Immanuels-

kyrkan samarbetar med träffar-

na. Den här onsdagen var Gud-

run och Erik Liljas inbjudna för 

att berätta om och visa konst 

från Dalarna. Vi fick se ett bild-

spel med konst av alla de kända 

konstnärerna i Dalarna. Anders 

Zorn och Carl Larsson och Karin 

Larsson, Hugo Alvén med många 

fler, även tavlor som Erik Liljas 

själv hade målat. Mycket fint. 

Bildspelet innehöll också bilder 

från gårdar i Dalarna och där 

visades många vackra hem-

bygdsdräkter från olika trakter, 

en palett av färger uppvisades 

på dessa dräkter.  

Det viktiga kaffet avnjöts med 

hembakade bullar och kakor. 

Pastor Per Jennervall avslutade 

träffen med andakt. Paret Liljas 

avtackades med applåd och en 

stor bukett tulpaner. 

Inger Gustafsson 

Årsmöte – Årshögtid 

Församlingens årsmöte hölls 

första lördagen i mars. Ett 40-tal 

medlemmar var samlade i för-

samlingsvåningen för att avsluta 

det gångna verksamhetsåret och 

starta ett nytt. Ulf Granberg 

valdes till ordförande för årsmö-

tet och Siân de Koster till vice 

ordförande. Den omfattande 

årsberättelsen mottogs med 

tacksamhet med tanke på alla 

som givit av sin tid och sin kraft 

för att utföra sina uppgifter i 

församlingens tjänst.   

Den ekonomiska redovisningen 

visade på ett underskott, där 

insamlingarna inte räckt till för 

våra åtaganden. Medel har 

därför tagits ur våra fonder. Här 

behövs ett krafttag av försam-

lingens medlemmar för att få till 

en bättre balans mellan intäkter 

och utgifter.  

Till ordförande i församlingens 

nya styrelse valdes Siân de 

Koster. Vid val av ny styrelse 

uttrycktes stor glädje över att 

kassörsfrågan fått sin lösning 

genom att Billy Josefsson tar på 

sig den uppgiften. Han blir även 

församlingens vice ordförande. 

Till övriga ledamöter valdes Stig 

Arlinger, Ulla Asserhed, Se-

bastian Bergström, Ingela Mag-

nusson och Karin Nordin. För-

samlingens föreståndare Lisa 

Danell och diakon Jonas Rova 

ingår också i styrelsen. 

I söndagens välbesökta högtids-

gudstjänst, som förmedlade 

inspiration och hopp predikade 

pastor Lisa Danell, Soon Gospel 

sjöng under ledning av Lena 

Hägle och Billy Josefsson var 

gudstjänstledare. 

Med tillförsikt ser vi fram emot 

ett nytt verksamhetsår med bön 

om att vi ska få vara en levande 

och öppen församling, lyhörd för 

vad som är vårt uppdrag här och 

nu. 

Solbritt Granberg 

Siân och Lotta. Foto Göran 

Strömberg 
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Kall kyrksal 

”Så fint här är.” 

”Här” är kyrksalen. ”Men det är 

ganska kallt.” Jo, visst, 16˚.  

Jag är i kyrkan för att ordna ljud 

på en föreläsning och många 

deltagare sitter med kappor och 

ytterrockar på. 

Själva har vi haft det varmt 

under gudstjänsterna i el-dyra 

januari genom att ha guds-

tjänsterna i Vetekornet.  

På årsmötet konstaterade för-

samlingen att det varit en bra 

lösning och kanske lösningen för 

kommande vinter. Men i skri-

vande stund, högtidsgudstjäns-

ten, är vi tillbaka i kyrksalen. 

Göran Strömberg 

 

 

Café Vetekornet 30 år 

Den 1 mars var en hel dag av 

firande, med ballonger, prin-

sesstårta och musik av bland 

annat Nicole Biegniewska och 

Kryspin Biegniewski. 

Ylva, Sandra och Anita hade 

fyllt disken med extra festlig 

fika, och Gun Johansson berät-

tade om caféets första år och 

visade bilder och tidningsklipp. 

 

En vetekornetgudstjänst; Hans Karlsson fotade. 

VÄLKOMMEN  
TILL CAFÉ  
Vetekornet 



4 Tillsammans på Skeppsgården 2023 

I år inleds lägret lördag 8 juli 

kl 14 och avrundas fredag 14 

juli kl 14. Vi inleder och avslu-

tar med fika. Önskar du bara 

vara med någon dag så går det 

också bra. Du väljer själv hur 

länge du stannar och vilka akti-

viteter du vill vara med på. Det 

finns inga måsten på Skeppsgår-

den. Här kan du bara vara. 

Skeppsgården ligger vackert 

beläget i Misterhults skärgård 

och djur och natur tycks frodas 

här. Här kan man koppla av och 

njuta av Guds skapelse i all sin 

prakt.  

Tillsammans på Skeppsgården 

är gemenskap på riktigt och det 

är tillgängligt för alla oavsett 

ålder. Under en vecka hjälps vi 

åt att laga mat och ha trevligt 

tillsammans.  

Aktiviteter 

Vi har flera gemensamma aktivi-

teter du kan välja att vara med 

på. Tipspromenad och Kubbtur-

nering kan vi utlova och det 

finns tillgång till badplats med 

brygga samt en badflotte, rodd-

båtar, kanoter, fotbollsplan, 

boulebana m.m. Vi är nyfikna på 

om du har något särskilt du vill 

göra. Berätta gärna via anmäl-

ningsformuläret.  

Anor från 1975 

Tillsammans på Skeppsgården 

anordnas av Centrumkyrkan i 

Norrköping men har anor från 

1975 och vid den tiden var det 

Metodistkyrkan som anordnade 

lägerveckan. Kom och upplev 

naturen, gemenskapen och kul-

turarvet. 

Rastplats 

Varje morgon har du möjlighet 

att delta på det vi kallar för 

Rastplats. Det är en lugn stund i 

gemenskap där vi ger möjlighet 

till kontemplation och andlig 

näring. 

Lägerbål 

Varje kväll möts alla nyfikna 

nere vid eldstaden, vackert belä-

gen vid vattnet. Där sjunger vi 

tillsammans, redovisar rätt svar 

på tipspromenaden och ibland 

förekommer lekar för alla glada 

och uppträdanden för de som 

helst vill titta på. Ibland grillar 

vi korv eller hamburgare i sam-

band med lägerbålet. 

Mat 

Vi roterar matlagningen vilket 

oftast innebär att om du är en 

hel vecka på Skeppsgården så 

får du hjälpa till att förbereda 

och laga tre-fyra måltider. Men 

så får du också 15 måltider 

serverade och klara. Är du ingen 

höjdare i köket? Det är lugnt. Vi 

hjälps åt efter förmåga.  

Boende  

Du väljer själv hur du vill bo på 

Skeppsgården. 

Boka redan nu 

Anmäl dig gärna i god tid så har 

du bäst chans att få det boende 

du önskar. Vi emotser din anmä-

lan senast fredag 9 juni och du 

kan anmäla dig direkt via: 

skepp.b7f.se eller via ifylld blan-

kett som lämnas eller skickas till 

Centrumkyrkans expedition. 

Sebastian Bergström 

Priser för boende  

Stuga 3 600 kr 

Rum 840 kr/bädd 

Husvagn/husbil 1 200 kr 

Tält 900 kr 

Matpris per person 

I priset ingår frukost, lunch och 

0–5 år gratis 

6–12 år 300 kr 

13–18 600 kr 

18+ 700 kr 

skepp.b7f.se


Program mars–juni 5 

Mars 

 19 sö 11.00 Välkomstgudstjänst för nya 

medlemmar 

Predikan: Lisa Danell 

Kyrkkaffe 

 22 on 18.30 Föreläsningskväll i caféet om 

Bostadsteologi   

Arvid Garbett Skagerlid  

 23 to 18.30 Språkcafé 

 24 fr 17.00 Tacofredag 

 26 sö 11.00 Cafégudstjänst 

Predikan: Lillemor Appelvang 

Kyrkkaffe 

 30 to 18.30 Språkcafé 

April 

 2 sö 11.00 Palmsöndagsgudstjänst 

Predikan: Johan Svärd 

Kyrkkaffe 

 5 on 14.00 Onsdagsträff i caféet 

Anneli Lindberg och Per  

Jennervall 

   19.00 Bibelstudieträff i caféet 

Jesus kommer synligt för alla 

 6 to 18.00 Skärtorsdagsgudstjänst med 

nattvard 

Lisa Danell och Jonas Rova 

 7 fr 11.00 Långfredagsgudstjänst 

Predikan: Lisa Danell 

Sång: Dace Strausse och Anna 

Rehnborg  

 9 sö 11.00 Påskdagsgudstjänst 

Predikan: Per Rikardson 

Sång: Gunnar Asserhed 

Söndagsskola 

Kyrkkaffe 

Församlingens offerdag 

 13 to 18.30 Språkcafé 

 16 sö 11.00 Cafégudstjänst 

Predikan: Per Jennervall 

Kyrkkaffe 

 20 to 18.30 Språkcafé 

 21 fr 17.00 Tacofredag 

 23 sö 11.00 Gudstjänst 

Predikan: Karin Nilsson 

Goda Nyheter medverkar 

Kyrkkaffe 

Insamling till Equmeniakyrkans 

nationella missionsarbete 

   18.00 Konsert med Halsbandet och 

Soon Gospel 

 27 to 18.30 Språkcafé 

 30 sö 18.00 Valborgsgudstjänst för alla 

åldrar på Väsby sommarhem 

Predikan: Lisa Danell 

Musik: Förenade Brass 

Ta med matsäck. Vi kommer också 

att tända grillen om du vill grilla 

något.  

Kvällen avslutas med Valborgs-

brasa. 

Med reservation för eventuella förändringar. 

Se också Centrumkyrkans hemsida: 

www.centrumkyrkan-norrkoping.se  

Kultur- och studieprogram i  

samarbete med  

Maj 

 4 to 18.30 Språkcafé 

 7  sö 17.00 Temagudstjänst med nattvard 

Predikan: Jonas Rova 

Kyrkkaffe 

 11 to 18.30 Språkcafé 

 14 sö 11.00 Gudstjänst 

Predikan: Lisa Danell 

Soon Gospel 

Söndagsskola 

Kyrkkaffe 

Församlingsmöte 

 21 sö 11.00 Gudstjänst 

Predikan: Anne-Lill Rosenberg 

Eriksson 

Kyrkkaffe 

 28 sö 11.00 Pingstdagsgudstjänst för alla 

åldrar på Väsby Sommarhem 

Predikan: Lisa Danell 

Juni 

 4 sö 11.00 Gudstjänst på Capella  

Ecumenica 

Predikan: Lillemor Appelvang 

Musik: Förenade Brass 

http://www.centrumkyrkan-norrkoping.se


6 Generationsmöten eller generationskrockar? 

Den 15 oktober ordnade Region 

Öst en undervisningsdag för alla 

typer av ledare i regionens för-

samlingar. Det var samling i 

några olika församlingar och där 

på plats gick det sedan att följa 

föredrag som hölls via Zoom så 

att alla fick del av samma före-

läsning. 

Det inledande föredraget hölls 

av Josefine Arenius. Hon är 

föreläsare och teamledare och 

aktiv i Evangeliska frikyrkan 

(EFK) och för närvarande arbe-

tar hon mycket med kultur- och 

generationskrockar.  

Josefine ägnar sedan mycket tid 

åt den generation som föddes på 

70-talet. Den generation som nu 

står i tur att ta över ledarskapet 

i församlingarna och som till stor 

del är den första generationen 

att ta avstånd från församlingen. 

Hon reflekterar kring vad detta 

beror på. 

Hon börjar med att beskriva hur 

deras föräldrar försökte ge sina 

barn tillgång till det roliga ute i 

världen utan att för den skull 

släppa ut dem där. I stället 

skapades en bubbla i kyrkan där 

allt fanns i församlingens skyd-

dande hägn. Det gav en känsla 

av att det som hände i kyrkan 

var gott och det som hände utan-

för var ont. När dessa ungdomar 

sedan blev vuxna och kom ut i 

yrkeslivet upptäckte de att det 

fanns många goda människor 

som gjorde goda saker trots att 

de inte bekände Jesus som 

Herre. Det blev en chock och för 

många ledde det till slutsatsen 

att det som de fått lära sig inte 

var sant. Det ledde till avstånds-

tagande från kyrkan. De som 

ändå blev kvar drog i stället 

slutsatsen att det gällde att vara 

försiktig med tron. Det blev 

svårt att tala högt om att Jesus 

är vägen, sanningen och livet. De 

som blev kvar försökte hyvla ner 

tröskeln för att alla skulle känna 

sig välkomna. Tyvärr hyvlades 

det för långt så även grunden 

försvann. Den blev så låg att när 

den här generationens barn 

lämnar kyrkan märks det inte 

ens. Varken vi eller dom vet när 

det är de lämnar. 

Självklart spetsar Josefine till 

det och det finns stora variation-

er, men det väcker ändå till 

eftertanke och min reflektion är 

att det är viktigt att skapa mö-

tesplatser mellan generationer-

na och prata om de här sakerna. 

Hur kan vi ta vara på den erfa-

renhetsbas som finns i alla dessa 

generationer och bygga starka 

församlingar som tar vara på att 

församlingen är en av få platser 

där alla generationer möts. 

Vi behöver lära av varandra över 

generationsgränserna. Jag inser 

att det är bråttom att ta vara på 

den kunskap som finns kring 

värdet av bön, offrande, gemen-

samt ansvar, demokrati hos de 

generationer som är på väg att 

försvinna.  

Lotta Karlsson 

Församlingens generationer 

Josefine konstaterar att det är 

5,5 generationer som möts i 

församlingen och hon beskriver 

dem: 

Den tysta generationen (födda 

ca 1900–1938) 

Det är den här generationen som 

byggt svensk frikyrka. För dem 

var det viktigare att bygga för 

det gemensamma än att bygga 

för sig själva. Den är också den 

stora bönegenerationen. De har 

mycket att lära ut om bön som 

det är bråttom att ta vara på. 

Babyboomgenerationen (1939–
1954) 

Första generationen som hade 

en tonårsperiod. Det är den sista 

generationen som hade en ge-

mensam moral. Alla tog gemen-

samt ansvar. Det var självklart 

att bygga gemensamma lekplat-

ser och fotbollsplaner. Bostads-

områden byggdes med olika 

typer av hus och det var möjligt 

att gå och cykla utan att korsa 

bilvägen. Det började bli möjligt 

att läsa högre studier. Genera-

tionen har präglats av jante-

lagen och syndakatalogen. 

Generation X (1965–1985) 

Föräldrarna till den här genera-

tionen ville att deras barn skulle 

få tillgång till det som varit 

förbjudet, men var ändå präg-

lade av att det fanns faror med 

att leva i världen och därför 

erbjöds barnen film och musik i 

kyrkan så att det skedde på ett 

kristet sätt. 

90-talisterna Millennials (1985–
2003)  

Den olyckligaste generationen 

sedan man började mäta. Psy-

kisk ohälsa, utmattning, presta-

tionsångest. Den första genera-

tionen som inte med säkerhet 

vet att de kommer få det bättre 

än sina föräldrar. Det är den 

generation som har absolut bäst 

självförtroende, men ändå låg 

självkänsla. De kan allt, men är 

inte värda något.  

Generation Z (1998–2006) 

Den här generationen är frustre-

rad över att vuxengenerationen 

inte förstår allvaret. De upplever 

demokrati som en alldeles för 

långsam form av beslutsfat-

tande.  

Josefine Arenius 

Foto: We Are Mountain 



Församlingsnytt 7 

HÖGTIDSDAGAR 

 

 

 

 

 

Om Bönekursen  

Under våren samlas en grupp för 

att lära sig mer om Herrens bön 

och fördjupa sitt böneliv. Vi är 

blandade i åldrar och i erfaren-

het. Någon har nyligen blivit 

kristen, någon har varit kristen 

hela sitt liv och någon kan inte 

ännu sätta ord på sin tro. Några 

är medlemmar i församlingen 

och några är i kyrkan för första 

gången. Det som förenar oss är 

nyfikenheten på bön! När vi 

samlas fikar vi först och pratar 

om hur vi har det. Därefter ser 

vi en film om veckans tema, som 

har rubriker som ”Varför ska 

man be?” ”Obesvarad bön” 

”Förbön” ”Kontemplation” 

”Lyssnande”.  

Efter filmen samtalar vi om 

temat och har därefter en böne-

övning i det uttryckssätt som 

presenteras i filmen. Alla delta-

gare uppmuntras också att ta 

med bönen in i sin vardag. Böne-

kursen är skapad av 24-7 Prayer 

som är en samfundsöverskri-

dande rörelse. 

Pastor Lisa 

Caféet behöver dig! 

Är du dagledig och har möjlighet 

att sträcka en hjälpande hand 

till caféet ideellt? Det behövs 

både praktisk hjälp med att 

diska och bre mackor, men även 

serveringshjälp vid minnesstun-

der och liknande. Är det du? 

Kontakta Ingela Magnusson, 

valborg16@gmail.com, eller tel: 

070-234 27 37.  

Bokbordet i Vetekornet 

Är du gäst i Café Vetekornet, 

har du säkert noterat det lilla 

bokbordet mitt emot info-tavlan.  

Har du en viktig och bra bok som 

fler borde läsa; lägg den där. Så 

får du ett tomrum i din bokhylla 

och någon annan en ny upple-

velse. 

Göran Strömberg 

Några rader från avgående 
kassören 

Det är spännande att vara för-

samlingens kassör. Det ger en 

speciell typ av inblick i försam-

lingens liv. Allt som händer och 

sker ses i ljuset av kronor och 

ören. 

Stort offrande och goda intäkter 

för servering visar att många be-

sökt våra gudstjänster och tagit 

ansvar för församlingens eko-

nomi. 

Lönekostnader visar att vi har 

förmånen att ha personer an-

ställda till tjänst för både försam-

lingen och vårt omgivande sam-

hälle. 

Serveringskostnader speglar inte 

bara kyrkkaffen utan också utåt-

riktad verksamhet som våffel- 

och glöggservering ute på gatan 

för att skapa kontakter med de 

människor som rör sig runt om-

kring vår kyrka. 

Det syns också att Jonas verk-

samhet med frukostar och stöd 

till matkassar, kläder och skor är 

uppskattad verksamhet genom de 

gåvor som ges riktat till den soci-

ala kassan. 

Vi är tacksamma att omsättning-

en i barn- och ungdomsverksam-

heten ökat vilket visar att antalet 

barn är ökande. Där är vi också 

tacksamma för FVU:s idoga ar-

bete till stöd för barn och unga 

som gör att vi kan utveckla den 

verksamheten utan att vara oro-

liga för att pengarna ska räcka. 

Fastigheten vårdas vilket också 

syns i bokföringen då fakturor 

betalas. 

I bokföringen syns också hur 

caféet blir mer frekvent besökt 

för varje månad som går genom 

att intäkterna ökar. 

Kommande år innebär många 

faktorer som gör det svårt att 

säga hur ekonomin kommer stå 

sig mot budget, men då budgeten 

innebär ett stort minusresultat 

hoppas jag att ni alla hänger i 

med era trogna gåvor till så väl 

församlingen allmänt som till den 

sociala kassan. Stäm träff med 

era vänner i Café Vetekornet för 

fika eller lunch. 

Jag kan passa på att informera 

om att varje enskild swishbetal-

ning kostar 1 krona och 50 öre för 

församlingen att ta emot varför 

det är praktiskt att klumpa ihop 

flera poster i en swish. Ett sätt 

kan till exempel vara att betala 

hela månadens kyrkkaffe på 

samma swish. Var kreativa, men 

gör det som är enklast. Det som 

blir av är ändå det som är bäst. 

Lotta Karlsson 



8 Familjesidan 

Centrumkyrkan i Norrköping 

S:t Persgatan 113 
602 32 Norrköping 
 
Bg:  841-4377 
Bank: 6591-161 094 562 
Swish: 123 219 60 38  
Tel:  070-393 82 88 
E-post:  exp@centrumkyrkan-norrkoping.se 
Hemsida: 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 
 

Centrumkyrkan är en del av Equmeniakyrkan 

 

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 
tel: 070-393 82 88  
exp@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. 
Ansvarig utgivare: Siân de Koster 
 

Tryckt i Centrumkyrkan, Norrköping 

Manusstopp nästa 
nr: 19 maj 2023 

Tacofredag 

Nu är den uppskattade tacofredagen igång igen. 

I skrivande stund har det varit två välbesökta 

kvällar med besökare i blandade åldrar. 

Leken är det näst bästa med kvällen. Det som 

kommer först är efterrätten och tacos. 

Den andra gången var det en rolig lek och det 

bästa var att det inte utsågs någon vinnare. 

Innan efterrätten stillar vi oss med en andakt. 

Välkomna med! Alla är välkomna. 

Samuel, Hans och Lotta Karlsson 

 

Foto: Samuel Karlsson 
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