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Dessutom hittar du kalender för juli-september 
2016 för Equmeniakyrkan Ljurhalla och 
Equmeniakyrkan Skogsbygden. 

Från Japan till Sverige

I tidningen finns information från Equmeniakyrkan Ljurhalla, Equmeniakyrkan Skogsbygden och Equmenia Ljurhalla

Mer information finns även på ljurhalla.se

Tema Resa

Hur är det att, som svensk medborgare, 
vara född och uppvuxen i ett annat land 
och sedan flytta till Sverige?

Möt Anna Kullberg som är uppvuxen i 
Japan, och läs om hur hon har upplevt 
det att bosätta sig i Sverige efter att ha 
varit uppvuxen i en annan kultur. 

Läs mer på sidan 4 och 5.



Visst är det så att vi har mycket att berätta när vi kommer hem från en resa. 
Platser vi sett, människor vi mött och saker vi upplevt. Resor berikar och ger 
oss nya perspektiv. 

Den viktigaste resan handlar dock inte om olika fysiska resmål, utan är en inre 
resa. Att hitta livsglädjen, sinnesron och meningen med livet är den resan som 
utan konkurrens kommer att ge mest avtryck i vårt liv. På vår sökarresa anar de 
flesta av oss något större, en kraft starkare än oss själva och att kärleken är det 
som ger verklig tillfredsställelse i livet. Att på olika plan vara älskad, bli 
bekräftad och visa kärlek mot andra ger oss livskvalité.

Var och en av oss behöver göra en personlig inre resa, men vi kan resa och 
upptäcka tillsammans med varandra. En sådan gemensam resa gör vi i 
Equmeniakyrkan i Ljurhalla och vill inbjuda dig att resa med oss, en utmärkt 
start kan vara en Alphakurs i höst (se notis). 

/Tomas Arvidson, pastor

Resa

Ett år i Thailand – en resa för livet

År 2002-2003, då jag var tjugo, reste jag och min 
kompis Arvid Brunnegård till staden Chiang Mai i 
norra Thailand för att under ett års tid arbeta som 
volontärer för dåvarande Svenska Baptisternas 
Ungdomsförbund. Vår huvudsakliga uppgift var att 
under kvällstid undervisa thailändska ungdomar i 
engelska på ett elevhem. De flesta av dem var upp-
växta i bergsbyar utanför staden under knappa för-
hållanden, men genom stipendier fick de möjligheten 
att bo på elevhemmet under tiden de studerade. 
Hemmet drevs i kristen regi och ungdomarna som 
bodde där hade en stark tro som de gärna delade med 
sig av under de dagliga kvällsandakterna. 

En fråga som jag ofta kommer tillbaka 
till är hur det egentligen kom sig att just 
vi, två unga killar helt utan erfarenhet av 
undervisning, kunde hamna som engelsk-
lärare i en storstad i Thailand. Någon 
måste ha tänkt ut det hela åt oss för jag 
hade i alla fall inga planer på att resa 
iväg på en ett års lång utlandsvistelse 
innan Arvid ringde mig och berättade 
om en annons han sett där det söktes efter volontärer 
till Thailand.
 
Resan blev naturligtvis ett minne för livet och många 
gånger i efterhand har jag funderat över vem det 
egentligen var som lärde sig mest under det där året, 
jag eller de thailändska ungdomarna som jag skulle 
undervisa. Jag var bara 20 år, hade inte sett mycket 
av världen och fick möjligheten att uppleva saker 
som för alltid kommer att påverka mitt liv. 
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Jag lärde mig ett nytt språk och fick anpassa mig till 
en ny kultur med helt andra uppförandekoder än vad 
vi har här. Jag fick känna på vad sann gästfrihet inne-
bär då vi under året bodde hemma hos en thailändsk 
kvinna som trots språkförbistringar tog oss under sina 
vingar och behandlade oss som om vi vore hennes 
egna barn. Jag fick fantastiska vänner som lärde mig 
att dela med sig av det man har även om det inte är 
mycket. Framförallt fick jag en förståelse för andra 
människor och trots att jag på många sätt var olik 
mina nyvunna thailändska vänner fanns det ändå 
mycket som förenade oss.  



Att resa i tro är inte alltid lätt, 
men alltid spännande!

Att resa i tro är inte alltid så lätt men det är dock 
alltid spännande

Under hösten 2015 gjorde jag en resa med tro som 
fokus. Jag var med som ledare på lärjungaskolan 
APG29 (Apostlagärningarna 29) i Kina. Det var en 
fysisk resa som också innebar en resa i tro.

Under början av hösten öppnades många dörrar för 
mig och jag gick runt i någon form av eufori och 
välmående men ju längre hösten gick desto fler och 
fler av dessa dörrar stängdes och jag fick samtidigt ett 
antal sorgebesked av olika slag. Detta ledde till en 
mindre livskris och jag funderade på vart jag var på 
väg och vart Gud ville att min resa skulle gå vidare.

Mitt i detta fann jag ett hopp och en förtröstan på 
Gud i en enkel lyrikstrof. “I have a plan for you, I 
have a plan. It’s gonna be wild, It’s gonna be great, 
It’s gonna be full of me (God).” Enkelt översatt "Jag 
har en plan för dig, jag har en plan. Den kommer att 
vara spännande/galen/utmanande, den kommer att 
vara fantastisk och den kommer att vara full av Mig 
(Gud)”.

Att resa i tro är inte alltid lätt men det är dock alltid 
spännande, fantastiskt och fullt av Gud.

/Peter Karlbom, styrelseledamot Equmenia och 

föreningsutvecklare Equmenia Väst
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Att under ett års tid lämna tryggheten, med familj, 
sina vänner och alla bekvämligheter vi har i vårt 
land, gör dig ödmjuk inför hur bra vi faktiskt har 
det. Det är väldigt lätt att ta saker för givet och 
glömma bort alla möjligheter som finns runt 
omkring oss. Ibland tror jag det kan vara bra att bara 
stanna upp och känna tacksamhet för det fantastiska 
liv vi faktiskt har. Det behöver inte vara tacksamhet 
för stora saker som att vi lever i ett demokratiskt 
land eller att vi har rätt till sjukvård och utbildning. 
Tänk bara att kunna öppna kylskåpet varje dag och 
ta ut precis det du vill äta. Detta är något jag 
kommer ihåg att jag uppskattade oerhört mycket när 
jag kom hem efter att ha ätit ris och kyckling varje 
dag under året i Thailand.  

Upplevelserna och erfarenheterna jag fick av min 
resa finns med mig än idag. Något som jag 
verkligen tagit med mig och som jag tycker att alla 
borde fundera över är vad som är viktigt i livet. Att 
generellt säga vad detta är går inte eftersom det 
naturligtvis är olika hos olika människor, men tiden 
vi har på jorden är begränsad och vad vi gör med 
den är helt upp till oss. För vissa är arbete viktigt, 
för andra fritidsintressen, många håller religion högt 
och förmodligen ännu fler sin familj och sina 
vänner. Jag spenderade ett år av mitt liv i Thailand, 
ett beslut jag aldrig kommer ångra. Min uppmaning 
är helt enkelt att göra det just du tycker är viktigt. 
Passa på att vara hemma länge med barnen, utbilda 
dig till det du drömmer om, gå ner i tid på jobbet för 
att få mer tid hemma eller gör den där långresan 
som du funderat på så länge. Du kommer med 
säkerhet inte ångra dina beslut.

Thailand kommer alltid ha en speciell plats i mitt 
hjärta. Människorna kallas det leende folket och jag 
rekommenderar verkligen alla att åka dit. Kanske 
inte främst till de fantastiska stränderna utan gärna 
bortom turiststråken för att se och uppleva det 
”riktiga” Thailand med underbara människor och en 
intressant kultur. Min dröm är att ta med min familj 
tillbaka till Chiang Mai för att de ska få uppleva 
delar av det jag gjorde under det där året för nästan 
femton år sedan.

/Gustav Oscarsson 
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Temat för det här numret av Inblick är ju ”resa” och då 
tänker jag vanligtvis på resor som jag som svensk har gjort 
till ett annat land och var jag än befinner mig, både 
kroppsligt och själsligt, tänker jag hela tiden som svensk 
och jämför med allt med min kultur och mina värderingar. 
Men hur är det att, som svensk medborgare, vara född och 
uppvuxen i ett annat land och sedan flytta till Sverige?

Ända sedan jag träffade Anna Kullberg första gången har 
jag varit nyfiken på hur hon upplevt den här resan. För att 
stilla min nyfikenhet träffade jag Anna vid hennes köks-
bord en onsdag förmiddag för en tid sedan. Anna är född i 
Japan, växte upp där och gick de första fem åren i en 
japansk skola för att sedan fullborda sin skolgång, upp till 
vår gymnasienivå, i en amerikansk internatskola (12 mil 
norr om Tokyo).

Den första frågan jag ställde var ungefär så här: Om man 
flyttar från sina föräldrar, som är kvar Japan, till Sverige 
när man är 18 år, varför hamnar man i Ljurhalla av alla 
ställen som finns att välja på i vårt avlånga land? 
- Jag ville att svenska skulle bli mitt naturliga språk och jag 
ville bli ett med den svenska kulturen, berättar Anna. Det 
blev så att jag sökte till Hjälmareds folkhögskola eftersom 
jag ville gå i en skola med kristen inriktning och där fanns 
en linje med idrott på schemat och det var en utmärkt 
kombination för mig. När det året var fullföljt gick jag ett 
år till på Bibellinjen. Där träffade jag en Gunnar som är 
från Asklanda. Vi gifte oss så småningom och köpte ett hus 
i Ljurhalla och på den vägen är det.

  

Från Japan till Sverige

3 Söndag 10.00 Gudstjänst i Asklanda
Tommie Andersson, 
Ekumenisk gudstjänst med 
Asklanda församling och EFS Änet

6 Onsdag Tipspromenad vid 
Församlingshemmet
Start 18.30-19.00
Svenska Kyrkan arrangerar

10 Söndag 10.00 Gudstjänst i Ljurhalla
Rodhe Marstorp, 
Viola Grafstöm
Servering

13 Onsdag Tipspromenad vid Ljur Stommen
Bror & Barbro
Start 18.30-19.00
Röda korset arrangerar

17 Söndag 10.00 Gudstjänst i Asklanda
Gert Alnegren,
Evelina Karlsson & Marcus Filipsson

20 Onsdag Tipspromenad vid 
Åred Ekänge Gård, Helen & Seved
Start 18.30-19.00
Sävens BK arrangerar

24 Söndag Gudstjänst i Asklanda
Roland Svantesson talar och sjunger

27 Onsdag Tipspromenad vid Sporthallen
Start 18.30-19.00
Equmenia Ljurhalla arrangerar

31 Söndag 10.00 Gudstjänst i Ljurhalla
Annette Svensson
Jonathan & Alice Marinder
Servering

Equmenias verksamheter barnsång, söndagsskola, 
scout, ungdomskör och fredagscafé har uppehåll i 
juli. Se mer information om verksamheten på 
www.ljurhalla.se där höstens program 
kommer att publiceras.
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Juli

http://www.ljurhalla.se/
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Den inre resan: Hur var det att möta Sverige? Är man 
svensk utanpå och japansk inuti?
- Ja, svarar Anna, till en början ville jag gärna sitta för mig 
själv på Hjälmared för att se och lära. Men det gick inte. 
Mina skolkamrater satte sig vid mitt bord. Det var många 
som var nyfikna på min bakgrund men det var svårt att 
kunna sätta ord på mina känslor och ibland kändes det 
som att man inte trodde mig, för mitt yttre var ju 
”svenskt”.
- Det är tre språk som finns inom mig. I Japan pratade jag 
japanska med mina barndomskamrater, engelska på 
internatskolan och svenska med mina föräldrar. Eller med 
mina föräldrar var det ofta så att de pratade svenska med 
mig och jag svarade på engelska eller svenska, eller 
japanska. Jag tänker fortfarande mycket på japanska, 
särskilt i matematik. 

På min fråga om det vardagliga livet blir svaret att det är 
stora skillnader. Japaner i allmänhet har en mycket större 
respekt för äldre människor. I Japan ska man inte vara 
annorlunda än andra, man får inte ”sticka ut” för mycket. I 
japanska skolor läser ALLA samma läroböcker, var man 
än går i skolan.    
- Inom den kristna kyrkan är jag uppvuxen med en mer 
konservativ inställning i moralfrågor än den som jag 
uppfattar inom den svenska frikyrkan, säger Anna.

Till sist frågar jag om Anna känner sig svenskare nu än för 
tio år sedan, då hon flyttade ”hem”, och det gör hon. 
- Men jag räknar fortfarande på japanska.

En resa över halva jordklotet visar ju naturligtvis på 
mycket av både likheter och skillnader i klimat, miljö och 
kultur, men den inre resan kan ju även den vara 
omtumlande, vilket samtalet med Anna Kullberg är ett 
exempel på.

Den som var nyfiken heter Sören Magnusson.

3 Onsdag Tipspromenad vid Lida Bussgaraget
Start 18.30-19.00
Lida Byförening arrangerar

5 Fredag Andakt på Hela Människan i 
Vårgårda

6 Lördag 10.15 Andakt Vårgården
11.00 Andakt Kullingshemmet

7 Söndag 16.00 Våffelcafé, Muséet öppet
18.00 Gudstjänst
Tomas Arvidson
Tomas Fredin
Servering

10 Onsdag Tipspromenad vid Hasslehagen, 
Skogsbygden, Sandra & Daniel
Start 18.30-19.00
Equmeniakyrkan arrangerar

14 Söndag 10.00 Gudstjänst 
Tomas Arvidson 
Nattvard

21 Söndag 10:00 Gudstjänst 
Håkan Oscarsson
Jonatan & Alice Marinder 
Servering

26 -28 Gemenskapshelg Bobergsgården

Equmenias verksamheter barnsång, 
söndagsskola, scout, ungdomskör och 
fredagscafé startar i augusti/september.  
Se mer information om verksamheten på 
www.ljurhalla.se där höstens program 
kommer att publiceras.
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Konfirmation i Ljurhalla 
tillsammans med Asklanda-Ornunga och 
Storsjöstrand startar i höst. 

Mer information och anmälan till 
pastor Tomas Arvidson 070-493 25 68

http://www.ljurhalla.se/


Söndagsskolan är för dig som är mellan fyra och tolv år. 
Under gudstjänsttid på söndagar finns söndagsskola och 
barnvakt med i början av gudstjänsten i Equmeniakyrkan 
Ljurhalla. Efter barnrutan, som är särskilt utformad för 
alla barn och där vi tänder barnens ljus, går barnen till 
söndagsskolan. Vi får lyssna till olika bibelberättelser 
som sedan förstärks med drama, sång och olika former av 
pyssel.  

Några barn i söndagskolan har fått svara på frågor om 
söndagsskolan och om hur en bra kompis är.

Annie Tegelaar och Alice Armros

Varför går ni i söndagsskolan?
Det är roligt, pyssla och så. 
Lära sig om Jesus.

Hur är en bra kompis?
Positiv, snäll. Någon man 
kan lita på och att den ska 
kunna lita på en själv.

Oliver och Anton Stålberg

Varför går ni i söndagsskolan?
För att vi vill.

Hur är en bra kompis?
Snäll. Man gör snälla 
grejer mot varandra. 
Muskulös och hjälpsam.

 September
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Hur är en bra kompis?

4 Söndag 10.00 Gudstjänst med konfirmation
Tomas Arvidson
Nårungakören
Nattvard
Servering

11 Söndag 10.00 Gudstjänst för alla åldrar
Tomas Arvidson 
Jennyz
Barnvälsignelse
Servering

18.00 Tid att andas

14 Onsdag 15.00 Eftermiddagsträff
Christina Baiko & Sievert Oxelbark 
sjunger och berättar om Vitryssland 

                   
16 Fredag 19.00 Årsmöte Equmenia Ljurhalla

18 Söndag 10.00 Gudstjänst
Johannes Jönsson
Jällby sisters

20 Tisdag Prova-på-Alpha
Se notis sidan 7 för mer information

25 Söndag 17.00 Skördefest
Peter Lindroos
Vox Femina, Alingsås
Skördeoffer
Servering

30 Fredag Andakt Hela människan i Vårgårda

Equmenias verksamheter barnsång, 
söndagsskola, scout, ungdomskör och 
fredagscafé startar i augusti/september.  
Se mer information om verksamheten på 
www.ljurhalla.se där höstens program 
kommer att publiceras

Boka redan nu! 

Undervisningshelg med 

John Ahlström 8-9 oktober.
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Equmeniakyrkan Skogsbygden
 

September
10 Söndag 17.00 Gudstjänst Skärhamnsbröderna
29 Tisdag 15.00 Symöte i Lunnatorp Equmeniakyrkan Ljurhalla = 

församlingen, tidigare Missionskyrkan

Equmenia Ljurhalla = 
ungdomsverksamheten, tidigare SMU

Numera går det att hitta Equmenia 
Ljurhalla på Facebook! I den öppna 
gruppen "equmenia Ljurhalla" kommer 
information kring våra verksamheter och 
andra happenings i trakten att läggas 
upp. Bli medlem nu och få lättillgänglig 
information. Följ oss även på instagram 
där du hittar oss under namnet 
equmenialjurhalla. 

Equmenias verksamheter barnsång, 
söndagsskola, scout, ungdomskör och 
fredagscafé startar i augusti/september.  
Se mer information om verksamheten 
på www.ljurhalla.se där höstens 
program kommer att publiceras.

Se även annons och predikoturer i Alingsås Tidning. 
Vid förfrågning om symöte ring Birgitta Eriksson 
telefon 91048 eller Ulla Johansson telefon 91023. 

Nästa nummer av Inblick kommer i december. Där 
emellan kommer programbladet för oktober, 
november och december.

Equmeniakyrkan Ljurhalla finns nu på Facebook. 
Gå med i gruppen Equmeniakyrkan Ljurhalla för att få 
mer information om vad som händer i kyrkan.

Notiser Equmeniakyrkan Ljurhalla

Tipspromenader
Nårunga byalag bjuder även i år in till tipspromenader 
tillsammans med bygdens föreningar. Onsdagar från 1 juni-
10 augusti. Vi startar mellan kl 18.30-19.00. 27 juli ansvarar 
Equmenia Ljurhalla och det blir vid Sporthallen. 10 augusti 
ansvarar Equmeniakyrkan Ljurhalla och det blir i Hasslehagen 
i Skogsbygden, hos Sandra och Daniel.

Gemenskapshelg för alla åldrar
26-28 augusti blir det gemenskapshelg för alla åldrar på 
Bobergsgården, Falkenberg. Mer information finns på 
ljurhalla.se och på informationstavlor i kyrkan.

Konfirmationshögtid
4 september kl 10.00 blir det konfirmationshögtid.

20 september ”prova-på-gång” Alpha-kurs 
Välkommen till Alphakurs, en grundkurs i kristen tro där vi 
samtalar och söker svaren på de stora livsfrågorna under 
trivsamma former. Mer information på hemsidan och speciell 
folder som kommer i brevlådan i höst. Frågor och anmälan till 
vår diakon Håkan 070-22 39 566.

Skördefest 
Söndag 25 september kl 17.00 blir det skördefest. Medverkar 
gör Peter Lindroos från Equmeniakyrkan Alingsås och kören 
Vox Femina som hör hemma i Landskyrkan i Alingsås. 
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Explore är ett sommarläger som varje år 
arrangeras av Equmeniaförsamlingarna 
i Vårgårda- och Herrljungatrakten. Lägret 
riktar sig till tonåringar (födda senast 
2003 eller slutat 6:e klass) och bjuder 
på en vecka av bad, snack om Gud och 
bibel, gamla och nya vänner, aktiviteter 
av olika slag och mängder med tillfällen 
att njuta av livet! Explore är ett läger med 
kristen grund. Alla som hjälper till med 
lägret har en relation till kyrkan och en 
personlig tro till Gud. För oss är den 
kristna tron en central byggsten i våra liv, 
men oavsett vilken tro eller livsåskådning 
du har är du alltid välkommen på våra 
läger!  Lägret kommer att äga rum på  
Storsjöstrand i Horla vecka 26.

Equmeniakyrkan Ljurhalla ansvarar för 
bön för lägret tisdag 28 juni. 

http://www.ljurhalla.se/


Resa. Ett ord för så mycket. Allt och alla färdas på något 
sätt. Ingenting förefaller vara stilla på planeten, i 
galaxen, i universum. I livet. Förändring och förflyttning. 
Till och med den kilometertjocka jordskorpan. Den 
trygga, hoppfulla och för människan så åtrådda 
stabiliteten finns – för en tid. Allt har ju sin tid för det 
som sker under himmelen, där palettens alla blommor 
finns. Där det gröna gräset finns. Där vinden finns, den 
som sveper fram över marken. Rörelse och dynamik, 
bland människor, i natur, i universum. Herakleitos, den 
gamle greken, påstås ha sagt: ”Runt dem som stiger ned i 
samma floder flyter ständigt annat vatten till”.
Människor har rest av olika anledningar. Ibland 
nästgårds men ibland långt, långt bort. Några på jakt 
efter den ultimata, exotiska upplevelsen, några för att i 
sitt anletes svett få möjlighet att på fast grund kunna 
skapa säkerhet för sig och sin familj, finna materiell 
trygghet i livets flöde. Så har människor flytt och 
förflyttat sig i tusentals år – och så även idag.

En gång i Nepal
Spänning och förväntan på Landvetters långtids-
parkering. Sedan incheckning för en lång flygresa, från 
Köpenhamn med Thai Airways. Långt senare, där nere 
under flygplanskroppen, syntes Bagmatifloden slingra 
sig genom Kathmandus myller av hus, gator, människor 
och hinduiska tempel. En get slaktades och styckades 
utan vidare åthävor vid ett av flodens brofästen. Loja kor 
vandrade på trottoarerna som självsäkra högrestånds-
personer i en långsam procession. Nya dofter, nya ljud. 
Marknaden intill ett tempel i Patan liknade inte på något 
sätt de gamla vanliga i Arvika eller Nossebro. Silke, 
nepalesiska khukriknivar, handknutna mattor, flöjter, 
tibetanska smycken, armringar av glas. I ett vimmel av 
färggranna saris var ögonblicket för turisten fullt av 
annorlunda intryck. Ändå hade han bara ytterst försiktigt 
nosat på den nepalesiska kulturens äppleskal, dess yta, 
utan att förstå dess djup.

En längre och helt annan resa
Underligt. Beskedet var ju att det bara var att följa den 
smala vägen rakt fram. Men vägen syntes knappast i detta 
märkliga landskap. Och nu denna dimma.

Resvägar

Postadress
Equmeniakyrkan Ljurhalla, 447 94 VÅRGÅRDA
Telefon 0322-66 01 59

Ordförande Equmeniakyrkan Ljurhalla
Fredrik Wigell, 070-288 01 59
e-post: ordforande@ljurhalla.com

Ordförande Equmeniakyrkan Skogsbygden
Birgitta Eriksson, telefon 0322-910 48

Ordförande Equmenia Ljurhalla
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Han tog mobilen ur bröstfickan och slog numret han fått 
samtidigt som biljetten.
─ Liv & Existens. Vad önskas? 
─ Lite hjälp, tack. Går det för sig?
─ Med vad?
─ Med dig. Eller er kanske?
─ Mig?
─ Ja. Jag är ju bokad på en livslång resa – med dig. 
Eller er. Vet du varför?
─ Mm - - - du fick väl biljett? Och en reseplanering i 
din ryggsäck? Följ bara den.
─ Men - - -? 
─ Hör nu på! Inga konstigheter alls! Följ bara vägen 
oavsett vilken farkost du för ögonblicket färdas med.     
                                       
Vägen? Ja, ja. Visst kände han förväntan, längtan, hopp 
och jublande glädje ibland. Andra gånger fylldes han av 
oro, skräck och förtvivlan. Och av alla dessa ”varför” 
som inte slutade att gnaga, denna undran över vägens 
alla okända hav, obekanta skogar och till synes ändlösa 
slätter. Var verkligen ryggsäckens karta och kompass 
helt tillförlitliga, när dimman bara tätnade i en dunkel, 
obanad terräng? Fanns det egentligen något mål för den 
här resan?

En bra bit längre fram på vägen
I sin ryggsäck hittade han flera år senare en tunn men 
intressant bok av Viktor Frankl, Livet måste ha en 

mening. Ja, visst var det mening han hoppades på i 
djupet av sitt inre.
─ Hallå. Är du där?
─ Ja. Vad behöver du nu?
─ Jo, vågar jag tro på en mening med den här resan? 
Svårt att riktigt veta, tycker jag.
─ Mmm - - - tänk om vetskap bara är den där 
skimrande ytan, ett skal på allt vetandes kunskaps-
äpple?
─ Hur då, menar du?
─ Jo, tänk om frukten du inte ser, där under skalet, är 
det sanna djup du ändå hoppas på och längtar efter? 
Varför inte smaka? Du kanske blir både viss och 
säker? Tänk om din bägare rent av flödar över?
                                                            /Bertil Jonsson
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