L E D A R H A N D B O K

Där det är farligt att mötas tillsammans,
samlas kristna i mörkrets skydd, i grottor,
skogar och källare, under broar och även på
fängelsets toaletter.
Men var än de möts – finner de Jesus där.
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(Secret) Church
s HUR KAN NI VARA KYRKA, NÄR NI INTE HAR NÅGON BYGGNAD?
s HUR KAN NI LOVSJUNGA, NÄR NI MÅSTE VARA TYSTA?
s HUR KAN NI LÄRA ER FRÅN GUDS ORD, NÄR NI INTE KAN HA EN BIBEL?
s HUR KAN NI BE MED ANDRA, NÄR KRISTNA MÖTEN ÄR FÖRBJUDNA?

COVID-19 har inneburit att vi alla har upplevt hur det är att inte kunna mötas i en kyrka eller
samlas i en större grupp. Men för miljontals kristna över världen är detta vardag. Många kristna
har aldrig öppnat dörren och gått in i en fysisk kyrkolokal. De har aldrig upplevt sorlet av bön och
lovsång med hundratals andra, eller ens sjungit till Gud med
något starkare än en viskning.
De är den underjordiska kyrkan - Secret Church. De möts i
skydd av mörkret; i grottor, skogar och källare; mitt i natten,
i gryningen och under flykt från hemliga polisen. De samlas
under brovalv och möts även på stinkande toaletter i fångläger.
Ändå, var de än möts – finner de Jesus där. Och det är något
vi kan lära av dem; att nedstängning inte betyder att vi är
ensamma; att även om vi är åtskilda och inte kan mötas, kan
vi fortfarande vara Kyrka.

1.1 Vad är detta?
Secret Church avslöjar några av de sätt som isolerade, gömda och hemligt kristna firar
gudstjänst. Vi har tagit vara på idéer och sätt att mötas från den underjordiska kyrkans samlingar
runt om i världen, och översatt dem till ett enkelt förslag på samling som du kan använda med din
grupp eller församling.

Samlingen involverar en mångfald av aktiviteter och berättelser, som alla har utformats så att de
passar på en videochatt som Skype eller Zoom. Samlingen kan vara upp till en timme, men känn dig
fri att ta ut valda delar – få det att fungera för din grupp och ditt sammanhang. PowerPoint-bilder
bilder finns tillgängliga att använda under samlingen.
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1.2 Vad varje deltagare behöver
Innan ni möts, se till att varje inbjuden deltagare har följande saker till hands:
s Bibel, papper och penna
s Några ark av toalettpapper (som ska användas för ett annat syfte än normalt)
s Ett stearinljus (och något att tända det med)
s En vindruva

1.3 Ledare: hur man förbereder
Se till att du läser igenom materialet i förväg och är medveten om vad som ingår i varje aktivitet.
Det finns en eller två historier, böneämnen och andra delar som du kanske vill be olika personer
att läsa upp eller leda. I så fall, dela de aktuella sidorna ur denna handledning med dem innan
samlingen och be dem under samlingen att dela, läsa eller be.
Ta också en titt på PowerPoint bilderna som finns på hemsidan: www.open-doors.se/secretchurch
De kan vara användbara under samlingen under reflektion och återkoppling. Väljer du att göra en
återkoppling, se sista sidan i handledningen för mer info.

1.4 Hur lång tid tar det?
Om du använder detta förslag under en samling, bör det ta cirka 1 timme. Men det kan hända att
du vill ge mer tid åt andra delar än de vi har föreslagit, eller väljer bort vissa delar helt (de som är
mindre väsentliga har vi markerat med en asterix*).
Självklart kan ni använda dessa förslag under flera olika samlingar och veckor, och på så vis
upptäcka hur hemligt kristna lovsjunger, läser bibeln, ber och hjälper varandra.
Tanken är att ni ska få uppleva något av hur det är att mötas som en hemlig, underjordisk kyrka, och
samtidigt komma närmare Gud under processen. Använd dessa idéer och anpassa dem för att passa
ditt sammanhang.

1.5 Dela dina erfarenheter #kristenihemlighet
Vi skulle gärna vilja att ni delar erfarenheter av Secret Church med oss. Ta en skärmdump
medan ni gör en aktivitet, eller skriva en rad för att berätta. Skicka till: kyrkorelationer@od.org
#kristenihemlighet
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2.0 SAMLINGEN
2.1 Välkommen (2 min)
Förklara: Covid-19 har inneburit att de flesta av oss har upplevt hur det är att inte kunna mötas i en
kyrkolokal eller samlas i större grupper.
MEN, tro det eller ej, för miljoner kristna över världen hör detta till vardagen. I många länder har
kristna aldrig gått in i en kyrkobyggnad. De har aldrig lovsjungit med hundratals andra, eller ens
sjungit till Gud med något starkare ljud än en viskning.
De är den underjordiska kyrkan – Secret Church. De möts i skydd av mörkret; i grottor, skogar och
källare; mitt i natten, vid gryningen och på flykt undan säkerhetspolisen. De samlas under brovalv
eller möts på stinkande toaletter i fångläger.
Ändå, var de än möts – finner de Jesus där. Något vi kan lära oss från dem är att nedstängning
inte betyder att vi är ensamma, att även om vi är åtskilda,
kan vi fortfarande vara kyrka och församling.

2.2 Dölj bevisen (5 min)
Att vara hemligt kristen innebär att du måste bli bra
på att dölja alla bevis på din tro. Få alla att göra en snabb
skattjakt. Ge dem en minut att söka igenom rummet eller
platsen där de är, efter tecken på deras tro på Jesus. Det kan
vara bilder, böcker, biblar, lovsångs-CD eller även något
smycke.
Be sedan deltagarna att efter en minut hålla fram vad de har hittat.
s Vem har mest?
Förklara: När Mousa, en tonåring från Kamerun, ifrågasatte den extrema muslimska tron han
hade vuxit upp med, gav en lokal pastor honom en bibel. Han började läsa den i hemlighet, och
gömde den när han gick till sängs. Men en kväll, hittade hans mamma bibeln. Mousa låg och sov, då
han vaknade av att hans mamma slog honom våldsamt med en pinne. Hon sa till honom: ”Om jag
någonsin hittar dig med den här boken igen, vet ingen vad jag kommer att göra med dig.” Mousa
flydde, av fruktan för vad hans familj skulle göra. Han mötte pastorn och de samtalade om Bibeln
– Mousa blev snart en kristen, väl medveten att hans val skulle innebära ännu mer isolering från
hans familj.
s Be gruppen att snabbt gömma alla saker med kristen anknytning, förutom sina biblar.
4

OPEN DOORS | SECRET CHURCH (HEMLIG KYRKA)

2.3 Jesus är som syre (*Extramaterial: Video 3 min)
sVisa video. Klicka här för att se filmen med Islém.
Förklara: Under nedstängningen blir vi beroende av sociala medier och teknik för att hålla oss
uppdaterade. Vi är inte så annorlunda än Islém och andra hemliga kristna som är beroende av
teknik för att kunna koppla ihop och växa i sin tro.
s Låt någon läsa följande citat:
”Bara min mamma vet att jag är kristen och hon accepterar det. Min pappa vet inget om det...jag tänker att
om jag sa något mer, skulle han döda mig.”
Reflektera:
s Skulle du fortfarande välja att följa Jesus om du visste att det kunde innebära att förlora din
familj?
Förklara: Islém gjorde sitt val – hon kunde helt enkelt inte leva utan sin nya tro. Hon säger: ”Jesus är
som syre, för utan syre kan du inte andas. Om Jesus inte vore i mitt liv, skulle jag inte varit här idag.
Jag skulle inte varit levande.”
Reflektera:
s Vad betyder det för Jesus att vara vårt syre?
s Finns det tillfällen då vi försöker att andas utan Jesus?
s Förlitar vi oss verkligen på Honom och är beroende som om Han var avgörande för vår existens?

2.4 Förberedelse (2 min)
s Be deltagarna att släcka lamporna i sitt rum, dra för gardinerna, låsa ytterdörren, hålla sig borta
från fönstret och försäkra sig om att inte bli avbrutna.
Förklara: Vi kommer att kliva in i de hemligt kristnas värld; en värld där biblar är förbjudna, där
kristna bevakas och kontrolleras och där det kan stå en mycket dyrt att ens uttala namnet Jesus. Det
kan kännas som en ensam och isolerad erfarenhet, med det är inte så. Jesus är närvarande.
s Be någon att läsa Matteusevangeliet 18:20
Förklara: Medan vi just nu möts, är Jesus här – hur förunderligt är det? Även om vi befinner oss i
olika rum på olika platser, är Jesus fortfarande här med oss. Låt den sanningen sjunka in. Jesus är
närvarande, här, hos oss.
s Be någon att be om Jesu närvaro under vår tid tillsammans. Be också om Hans närvaro med dem
runt om i världen likt Mousa, som har riskerat allt för att följa Honom.
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2.5 Dela bördor (8 min)
Förklara: En pastor i en kinesisk husförsamling brukade börja varje hemlig samling med att
fråga alla: ”Vad har din tro kostat dig den här veckan?” En efter en, delade de sina erfarenheter av
kostnader och svårigheter på grund av deras tro på Jesus. De hade en förväntan att efterföljelsen av
Jesus skulle innebära en kostnad, ett pris.
Reflektera:
s Vad har din tro kostat dig den här veckan?
Förklara: Just nu, i Wuhan (där coronavirus-utbrottet började) och i andra kinesiska husförsamlingar, börjar ofta församlingens möte med en stund där de delar hur de klarar eller inte
klarar av svårigheterna. Likt oss nu, görs detta via videochatt. En kristen sa:
”Det är en kritisk stund av anknytning. Var och en är i olika situationer, och det är viktigt att ha
medkänsla och inte låtsas att vi är orädda. Vi försöker att vara en trygg plats. Kristus möter oss där vi är –
även om vi är ledsna och ensamma, eller rädda och oroliga.”
Låt oss följa deras exempel.

Be gruppen att dela någonting av följande:
s Vad har varit svårt och utmanande?
s Vad har varit uppmuntrande? Var har Gud arbetat?
s Vad kan du vara tacksam för från veckan som gått?
s Be någon att läsa från Filipperbrevet 4:6
”Oroa er inte för någonting, utan be och vädja alltid till Gud, tacka honom och låt honom veta vad ni
behöver. ” (nuBibeln)
Avsluta stunden av delgivning med denna enkla bön.
Jesus, tack för att du vet vad vi möter och att du är med oss oavsett vad vi möter. Tack att vi kan ge våra
bekymmer och vår oro till dig. Hjälp oss att fokusera på dig och att alltid lita på dig. Amen.
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2.6 Viskande lovsång (6 min)
Förklara: Är du trött på att via skärmen sjunga
med i lovsång på nätet? Har någon haft den
jobbiga upplevelsen av att glömma mikrofonen
på under lovsången? Få inte panik, det kommer
inte att hända nu. Vi kommer att sjunga
lovsång viskande.
Hea Woo (namnet ändrat av säkerhetsskäl)
är från Nordkorea. Likt många nordkoreaner
har hon hårda och smärtsamma erfarenheter.
Hon tillbringade några år i ett nordkoreanskt
fängelse. Det här är globalt ökända platser
där människor fängslas på obegränsad tid och
behandlas fruktansvärt. Men trots fängelsets
mörker, trots mental och fysiskt tortyr, trots
smärta och allvarlig hunger, valde Hea Woo
att lovsjunga.
Hon planterade till och med en liten
församling. Den lilla gruppen kristna möttes på
den enda platsen dit vakterna inte ville gå – de
stinkande smutsiga toaletterna. Och det var där
de sjöng Amazing Grace – med en liten viskning
eller ibland under total tystnad, för att undvika
att bli avslöjade.

När Hea Woo reflekterar över den tiden säger
hon: ”Lovsång och tillbedjan är motgiftet mot
modfälldhet.”
Tillbedjan hjälpte dem att lyfta blicken till
Jesus – att se bortom smärtan, orättvisan,
fruktan och stanken. Tillbedjan förnyade
deras själar.
Efter några minuter, avslutades mötet och
kvinnorna återvände till sitt arbete.
s Som en respons, viska orden från Amazing
Grace tillsammans. Visa gärna sångtexten på
videochatten. Om det blir för högljutt, hyscha
varandra!
*Video som tillval
s Har ni tid, klicka här för att se videon med
Hea Woo som sjunger Amazing Grace.

2.7 Lita på Ordet (10 min)
Fråga:
s Hur många biblar skulle du kunna samla
från ditt hem just nu?
Ge deltagarna några minuter och se efter vem
som har flest biblar.
Förklara: Bibeln är en avgörande del av en
Secret Church-samling. Att dela och lära från
Guds ord är nyckeln, även om Bibeln i själva
verket inte är tillgänglig. Förbryllande?

Gideon, en kristen från Eritrea, vet precis
hur dyrbar Bibeln är. Han satt i fängelse på
grund av sin tro på Jesus. Han beordrades även
att underteckna ett dokument där han skulle
lova att inte läsa Bibeln, be eller möta fler än en
person. Gideon vägrade.
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Be någon att läsa dessa ord från Gideon…
”De slog varje del av min kropp…tills jag nästan
dog. Jag tänkte på Jesus. Vilken ära för mig att
tillhöra Honom. Jag minns att jag sa till mig själv,
inombords, ”Herre, jag ber, förlåt dem. De vet inte
vad de gör mot mig, men jag ger Dig min själ att
vila i Din hand.”
”De tog oss tillbaka till fängelset. Efter tre
månader, fick vi en bibel insmugglad utan deras
kännedom. Vi rev ut sidorna ur olika bibelböcker
och fördelade dem till olika celler.”
”Vi valde ut fyra kristna som skulle ta ansvar
för att dela ut de olika bibeldelarna. Jag var en av
dessa fyra och det var mitt ansvar att koordinera
hela utdelandet. Eftersom det inte finns papper i
fängelsecellerna, använde jag toalettpapper för
att skriva ner bibelverser och dela dem vidare
till andra. När regimens säkerhetsagenter letade
igenom vår cell, fann de alla de verser jag hade
skrivit. De frågade: ”Vem har sickat dessa papper,
dessa verser?” ?” När de fick reda på att de var jag,
torterades jag i flera månader. Det fanns ingen del
av min kropp som inte värkte.
”En av agenterna frågade mig: Varför är du
beredd att betala ett så högt pris? Varför avsäger du
dig inte din tro och lever ett lugnt liv? Jag svarade:
´För mig är Guds Ord liv!”

I Centralasien är kyrkor och kristna ofta
övervakade av staten, och konvertiter från
muslimsk bakgrund möter påtryckningar att
lämna kristendomen om deras tro blir upptäckt.
Låt någon läsa ut orden av en hemligt kristen
från Centralasien…
”Mitt liv var eländigt och jag försökte begå
självmord flera gånger. Sedan lärde jag känna
Gud genom en kristen familjs liv. När jag såg hur
de relaterade till varandra, fick jag hopp. Slutligen
accepterade jag Jesus och inom en månad hade jag
lämnat alla mina dåliga vanor: alkoholmissbruk,
droger, våld. All tomhet i mitt liv försvann. Jag
fylldes av Guds kärlek. När människor började
att förfölja mig, var jag glad eftersom jag såg
samma sak i Bibeln. Jag hade lärt mig Psalm 150
utantill. När jag satt svårt sönderslagen i fängelset
mediterade jag över den psalmen. Trots oerhörd
press avsade jag mig aldrig Kristus. Guds Ord och
fängelsetiden gjorde mig starkare.”
Be gruppen att skriva ner varsin vers på ett
toapappersark. Om de inte vet vad de ska skriva,
uppmana dem att söka upp Psalm 119 eller
Psalm 150 och välja en vers därifrån. Be dem
sedan att dela sina verser genom att hålla upp
dem mot kameran på skärmen. Om ni har tid,
låt några eller hela gruppen berätta varför de
valde just den versen. När ni avslutat, utmana
dem att memorera versen under kommande
vecka, och sedan spola toapappret med versen
när de kan den utantill!

Förklara: Runt om i världen vet kristna, likt
Gideon, att Guds Ord är liv. Många memorerar
hela avsnitt ur Bibeln. Under slutet av 1970-talet
var biblar mycket sällsynta i Vietnam, ett
land som i dag fortfarande styrs av en sträng
kommunistisk regim. Efterfrågan från den
underjordiska kyrkan var hög. En församling,
som visste om sitt begränsade lager, gav bara en
bibel till den som kunde memorera hela Psalm
119 – alla 176 verserna!
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2.8 Dela måltiden* (6 min)
Alla behöver en vindruva.
Förklara: Broder Andrew, Open Doors grundare,
besökte en gång några hemliga kristna i ett
centralasiatiskt land, en plats där det var extremt
farligt att vara en kristen.
Låt någon läsa följande korta text:
”Vi åkte i ett fyrhjulsdrivet fordon genom en knagglig
bergsterräng till ett hemligt möte med kristna i den
södra delen av landet…Efter ett antal ansträngande
timmar anlände vi slutligen till ett hus där mötet
ägde rum.
”Fönstren var täckta med filtar för att dölja deras
aktiviteter från snokande ögon. Det fanns ingen
värme eller el; stearinljus och solljus som filtrerades
genom filtarnas revor försåg oss med det ljus vi
behövde. Två kvinnor, fruar till två av männen, satt
i ett mörklagt hörn beslöjade i sina burkas. Under de
närmaste timmarna förflyttades vi in i en värld få
hade upplevt…
”Det huvudsakliga syftet med detta hemliga möte
var att döpa de tolv män och två kvinnor som hade
samlats där. Mötet började med att sjunga några
psalmer, som leddes av en tidigare mullah – en
muslimsk religiös ledare. Han sa att han ville vara
en ”mullah för Jesus”. Medan mötet fortsatte gav
varje man ett vittnesbörd om sin kristna tro.
”Under de följande veckorna och månaderna efter
detta hemliga möte led många ur denna grupp
martyrdöden, då de betalade det högsta priset för
Jesu skull.”

Håll din druva – och lägg den långsamt i
din mun. Bit inte i den ännu. Reflektera över
berättelsen om det hemliga mötet som vi just
hörde och tänk på hur du skulle kunna leva ut
din tro mer modigt.
Bit nu i din vindruva. Kom ihåg Jesus, Guds
ende son som betalade det högsta priset, den som
är värd kostnaden. När du biter i vindruvan och
smakar juicen – tacka Jesus för blodet Han gav
och lät rinna för dig. När du tuggar på druvan –
kom ihåg Jesu kropp som var bruten och utgiven
för dig.

Förklara: Många har betalat ett liknande pris på
grund av sitt beslut att bli en kristen. Jesus själv
vet vad det är att utsättas för tortyr och död. Och
det är på grund av Jesu död och uppståndelse som
vi vet att dessa modiga och tappra kristna inte
lade ner sina liv i onödan. Låt oss påminnas om
Jesu död och uppståndelse, och dem som följer i
Hans fotspår. I det centralasiatiska landet är det
nästan omöjligt att få tag på vin, så hemliga kristna
kan inte fira nattvard som vi gör i Sverige. Istället
använder de druvor.
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2.9 Bön – tänd ett ljus (8 min)
Förklara: Under 2016 mottog en grupp kristna i ett land i persiska gulfen en varning: En
islamistisk extremistgrupp planerade attacker mot kyrkor. Trots riskerna, möttes gruppen för en
stilla stund av tillbedjan. Vanligtvis brukade de hålla i ljus medan de sjöng, men vid detta tillfälle
tände ingen något ljus.
Efter en liten stund tände en sexårig flicka sitt ljus, och gick sedan runt i rummet med ljuset och tände
alla andras. En kvinna frågade henne varför de behövde vara tända. Flickan svarade:
”Därför att ljusen påminner oss om att även i gravens mörker fanns hoppet av Jesu löfte. När Jesus ger
ett löfte är det som ett levande ljus som ges till oss när andra ljus släcks. Det är ett löfte om att ljusen
kommer att tändas på nytt.”
Det är ett löfte som alla kristna – var vi än är – behöver hålla fast vid.
Tänd ditt ljus som en påminnelse om att Jesus ljus fortfarande lyser i mörkret och att Han fortfarande
är hos de hemligt och isolerade kristna.
Med era ljus tända, ge tid för bön.
Ni kan be för:
sIsolerade kristna som kämpar med att hitta stöd i en kristen gemenskap. Be att de ska koppla ihop
med andra kristna för stöd och uppmuntran.
sDe som sitter i fängelsepå för sin tro på Jesus. Be om styrka, frihet och att de ska känna och uppleva
Guds närvaro som aldrig förr.
sDe som lever med trauma eller upplevelser av våld och förlust. Be Gud att ge dem omsorg och frid.
sKristna som lider under coronapandemins nedstängningar och även möter orättvis behandling. Be
om understöd och försörjning.
sAtt kyrkan får fortsätta lysa av Guds kärlek och ljus, även i de mörkaste omständigheter.
sDin grupp. Att ni ska bli inspirerade av exemplen från de modiga, överlåtna, förföljda kristna att leva
ut er tro med större frimodighet och passion.
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2.10 Hoppet består * (valfri avslutande berättelse – 6 min)
Förklara: Att fira gudstjänst hemma är en utmaning för oss alla. Men det ger oss också en glimt av hur livet
är för den underjordiska kyrkan. För miljontals kristna världen över är denna situation deras vardag.
En av sakerna vi upptäcker under nedstängning är styrkan av digital kommunikation till att föra
oss samman som kyrka och församling. Men detta är inget nytt för hemligt kristna som använt dessa
verktyg under många år.
I Iran är även de hemliga husförsamlingsmötena nu omöjliga på grund av samhällets nedstängning. Så,
likt oss i Sverige, möts kristna online på nätet.
”Vi skapade en speciell bönekalender som vi kallar ”frontlinjen” dit bedjare virtuellt kan gå in och ut
för att be tillsammans.” säger Open Doors partner Salomeh.
”Folk sitter hemma isolerade hela dagarna. Vi hjälper dem att övervinna rädsla och oro och tillbringar
extra tid med dem var och en. Förutom samlingar med undervisning, bön och tillbedjan, har vi också
möten då vi delar vittnesbörd för att hjälpa varandra att hantera dagens situation.”
”Ert stöd och förböner resulterar i Gudsrikets tillväxt”, säger Salomeh. ”Kyrkan i Iran lever
fortfarande. Jag ber att vi alla en dag ska stå inför Guds tron och få höra att vi gjort vår del i Riket.”

2.11 Avsluta väl (1 min)
Förklara: Medan vi har upplevt något av isoleringen som hemligt kristna möter under nuvarande
pandemi, är verkligheten den att förföljda kristna möter ensamhet, utfrysning och isolering dagligen.
Medan samlingen avslutas, be gruppen att sakta dra bort sina gardiner, tända lyset och komma
tillbaka till det normala.
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3.0 Uppföljning
3.1 Samling två: Uppföljning
Efter att ha haft er Secret Church-samling samling kan ni vilja en uppföljningssamling med
gruppen och tala om deras upplevelser. I början av er stund, ta reda på vilka som klarade att
memorera verserna som ni skrev ner på toapapper. Be dem att citera verserna för att visa att de
lärt sig dem!
Ta en stund och chatta över följande:
sVad levde kvar hos dig från Secret Church-erfarenheten?
sVilken berättelse/berättelser kommer du ihåg?
sHar upplevelsen påverkat eller förändrat sättet du lovsjunger, ber och läser bibeln på?
sHar exemplen från den förföljda kyrkan påverkat hur du lever ut din egen tro?
sÄr det något/några delar av Secret Church-upplevelsen som du skulle vilja upprepa? Varför? (var fria
att repetera dem nu)
sKänner du till några andra sätt som hemligt kristna över världen möts på?

Förklara: Medan vi vet att nedstängningen har varit en tillfällig erfarenhet för oss, är det för många
förföljda kristna normalt med isolering, fruktan, brist och uteslutning. Erfarenheterna vi har haft
under nedstängningen har fört oss närmare dem och deras oerhörda, modiga tro. Men som en
världsvid familj behöver vi fortsätta be för och stödja dem.
Vad händer nu? Här finns några möjligheter som du kan dela med din grupp (dela gärna PowerPointbilden ”Vad händer nu?” som finns på hemsidan eller kopiera denna länk in i grupp-chatten: https://
www.open-doors.se/secretchurch
1. Få fler oerhörda berättelser om modig tro som inspirerar din egen vandring med Gud och som
hjälper dig att be. Anmäl dig för att regelbundet få uppdateringar från Open Doors via e-mail, Facebook
och Instagram.
2. Uppmuntra din grupp att fundera på att ge sitt stöd till våra förföljda syskon genom att besöka
www.open-doors.se/ge
Ni kan också samla in en gåva. Många församlingar och enskilda personer ger och har gett gåvor
under coronakrisen. Man kan baka, hjälpa, göra nytta och samla in pengar på de mest kreativa sätt.
Chatta med varandra om vad ni skulle kunna göra som grupp.
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