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INLEDNING

Varje år har många ansikten. I kyrkan har samtal från allt mellan flyktingfrågan,
miljötänk och inköp av Ung Psalm-bok pågått. Här är det som så ofta vitt och
brett, högt och lågt i både det vi talat om och utfört. Så många timmar av arbete,
övningar i sång, dans och musik, scoutmöten, tonårskvällar, uthyrningsvak,
aktivitetsplanering, sammanträden och fika. Ansträngning, avkoppling,
gemenskap och även tid för eftertanke, bön och reflektion har vi haft. Ett år av
sådd och skörd, av näringsintag och utlopp för kreativitet, givmildhet,
emottagande och glädje. Mycket ryms i en församling. Med denna årsberättelse
vill vi göra en sammanfattning av det som skett och även delar som stannat vid
en intention kan få finnas med. Vi vill ta tillfället i akt att tacka Gud för allt gott
som gjorts, för alla medarbetare som Centrumkyrkans församling har. Mycket
syns och märks inte men vi är medvetna om det. Tack ska du ha och må Gud
välsigna dig!

- Vi vill ingå i en samlad frikyrka
som samarbetar lokalt med Farsta
Församling.

CENTRUMKYRKANS
FÖRSAMLINGS VISION

Församlingens Kärna
- Att lära känna och leva nära Gud.
Församlingens Uppdrag
- Att göra Kristus känd, trodd och
älskad i Farsta.
Församlingens Vision
- Vi vill vara en växande församling.
- Vi vill att församlingen skall vara
en mötesplats för människor, präglad
av omsorg, gemenskap och
öppenhet.
- Vi vill att församlingens
gemenskap stärks genom att livsnära
samtalsgrupper startas och utvecklas.
- Vi vill att lust och glädje skall
driva oss och lockas fram i
gemenskapen.
- Vi vill att yngre skall uppmuntras
och utbildas att ta ansvar i
församlingen.
- Vi vill att all verksamhet ska
integreras in i församlingens
gudstjänstliv.
-3-

Eila Lindholm och Birgitta Björk vid
scoutstugan 24 maj

MÅLSÄTTNINGAR FÖR ÅR 2015

Med hjälp av Centrumkyrkans vision
och en del icke uppfyllda
målsättningar 2014 har styrelsen
försökt
jobba
med
följande
målskrivning.
Mål 2015: Vi ska påbörja arbetet
med en ny vision för
Centrumkyrkans församling som
presenteras inför årsmötet 2016.
Utfall: Vi har med hjälp av vår nya
mentor Per Westblom haft samtal
om vad det är att vara församling,
om församlingens betydelse för oss
personligen och för det samhälle där
församlingen finns. Styrelsen möttes
en helg i januari 2015 för att
fördjupa detta samtal. Vi har haft
flera möten då delar av CUstyrelsen varit med.
Mål 2015: Vi ska söka en ny mentor
till församlingens utvecklingsarbete.
Utfall: Styrelsen och församlingen
har mött Per Westblom vid ett flertal
tillfällen under sommaren och
hösten 2015.
Mål 2015: Vi ska formulera vårt
internationella engagemang.
Utfall:
Mål 2015: Vi ska bli en diplomerad
kyrka för fairtrade vårterminen 2015.
Utfall:
Mål 2015: Vi ska ta fram en plan för
att senast 31 december 2017 ha en
ekonomi i balans, med ett fonduttag
på högst 400 000 kr/år.
Utfall: Två församlingsmöten under
hösten har främst handlat om
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församlingens ekonomi. De
anställda har informerats om
situationen. Städgrupper har bildats
istället för att ha anställd städare.
Mål 2015: Undersöka förutsättningar
för energibesparingar och/eller
bygga solceller på kyrkan.
Utfall: Frågan har nämnts men inga
konkreta saker har gjorts.
Mål 2015: Undersöka
förutsättningarna för att hyra ut
kontorsplatser.
Utfall: Samtal har förts med
Stadsdelsnämnden om att hyra lokal
i kyrkan. Samtal har också förts med
Farsta Församling, för att se om vi
kan använda våra lokaler på ett bra
sätt.
Mål 2015: Vi vill utveckla
församlingens gudstjänstliv på
söndagar och veckodagar.
Utfall: En gudstjänstdag hölls i april
2015. Två tillsammansdagar hölls
under hösten, med syfte att öka
gemenskap och engagemang.
Mål 2015: Vi vill utveckla
gemenskap och samverkan med
Farsta församling och konkretisera
det i ett nytt samarbetsavtal.
Styrelsen är ansvarig.
Utfall: Samtal har förts. Ett
gemensamt styrelsemöte har hållits.
Något nytt avtal har ännu inte
slutits.
Mål 2015: Att starta söndagsskola.
Utfall: Försök har gjorts med ingen
söndagsskola för barn har
etablerats.

Dogge Doggelito 31 maj

GUDSTJÄNSTER

Hur
ska
man
skriva
om
Gudstjänsterna vi firar under ett år.
De är ju så lika och så olika. Vad
man minns och som passar var och
en är högst personligt. Mycket kan
nog hänga på innehåll, tilltal, tema,
sånger och det som kanske är tydligt
för de flesta, men ännu mer handlar
om deltagaren, dig och mig. Var vi
är i livet, hur vi kan landa och vara
öppna inför det stora mysteriet som
Gud gett oss – livet. Man kan räkna
gudstjänster och deltagare, men hur
ska man kunna räkna de pulsslag
som slår i en människa. Ett ord, en
sång, ett ljus eller en vänlig blick
kan vara viktigare än det storslagna.

Fredrik Södertun 22 feb
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Därför vill vi värna den vanliga,
enkla gudstjänsten. Vi tänder också
barnens ljus varje söndag. Spontana
inslag och uttryck vill vi välkomna,
liksom
naturligtvis
barnen.
Möjligheten att skriva sin bön är
viktigast för någon, stillheten eller
predikan för en annan.
Vi kan ändå nämna några
gudstjänster och gäster som vi haft:
Dr Gam Shae, missionär och
bibelöversättare
i
Sydostasien;
Vibeke Olsson – pastor och
författare; Dogge Doggelito –
rappare och THS-student. Vi har fått
höra en hel del solister och
musikinslag under året, vi kan inte
räkna dem alla. Men en stor satsning
vill vi nämna: Musikgudstjänsten
med temat : Heal the world” . Den
gjordes av en projektkör där också
sångare från Farstastrandskyrkan var
med. Kompade gjorde ett förstärkt
husband. Den firades som inledning
i den ekumeniska Globala veckan. I
andra ändan av den veckan firade vi
en gudstjänst i Söderledskyrkan,
med bl.a. en dialogpredikan, en
Skapelsemusikal
uppförd
av
barnkörer och Cecilia Samuelsson
som recitatör, samt en tipspromenad
på väg till kyrkkaffet. Vi har också
köpt in och börjat använda en ny
sångbok, Ung psalm, i våra
gudstjänster.
Vi har i år inte räknat ut snittet
deltagare per gudstjänst, men när
Farsta församling ville veta hur
många gudstjänster de medverkat i
och deltagare dessa gånger, blev det
tio gudstjänster där vi samarbetat
under året. Nio i Centrumkyrkan och
en i Söderledskyrkan. Deltagarsnittet

på de nio i CK var 56 personer,
vilket vi tror är ett ungefärligt snitt
även annars.
Ett annorlunda och uppskattat
julspel, skrivet av Fredrik Södertun,
framfördes
av
våra
duktiga
ungdomar på Julaftonen. En riktig
glädjespridare som vi bär med oss in
i nästa år.

Julspelet 24 dec

STUDIEVERKSAMHET

Under denna rubrik samlar vi de
grupper som på olika sätt studerar
och förkovrar sig i olika ämnen. I det
ingår
en
bibelstudieoch
samtalsgrupp, en litteraturgrupp och
en grupp för integration – SWADA.
Den senare har haft öppna samlingar
på onsdagar för daglediga, de övriga
har samlats i hemmen.
Utöver dessa har en Konst- och
hantverksgrupp, som bestått av nio
personer, samlats flera timmar för att
ha en kreativ stund tillsammans. De
har gjort bildväv och målat i olika
tekniker. Under första adventshelgen
visade de sina alster. Lördag var det
vernissage och vid och efter
söndagens adventskaffe fortsatte
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visningen som gladde många i
vintermörkret.
SAMARBETE MED FARSTA
FÖRSAMLING
Samtal och överenskommelser

Samtalen mellan våra församlingars
ledningar fortsätter i god ton.
Kyrkoherde Anette Westergren
Järnkrantz och vår föreståndare Lars
Liljemark har träffats själva, men
också tillsammans med vår styrelse
och representanter för kyrkoråd och
andra ansvariga vid en större
samling i november, där historik
fanns med men tyngdpunkten låg på
framtidsarbetet i ett växande Farsta.
Vi har en öppenhet och vilja att hitta
rätt i det vi gör och vill göra som
kyrka i Farsta. På grund av att Farsta
församling jobbat med bl.a. en intern
omorganisation och fått en del ny
personal har större förändringar i det
vi gör tillsammans fått vänta. På den
ekonomiska sidan skrev Ulla
Eriksson och Anders Johnson från
oss och Annelie Westmalm samt
Wåge Johansson från Farsta
församling ett avtal 11 mars.

Jonas Thorängen och Lars Liljemark
Söderledskyrkan 22 nov

Ekumeniska gudstjänster

Vi har firat åtta gudstjänster där
präst medverkat, dessa har varit Ewa
Schmidt och Kristina Lutborg som
då har predikat. Dessa gånger har vi
också firat nattvard. Två söndagar
under Globala veckan gjorde vi
också lite större satsningar dels här
men också i Söderledskyrkan, se mer
under rubrik Gudstjänster.

Birgitta Hällegårdh 15 mar

sätter sig sen på ”sina” platser,
medan andra flyttar runt och
bekantar sig med flera, någon vill
vara mer ifred. Vi gillar att man får
vara och göra olika. Under våren var
det Riitta Karlstrand som lagade
sopporna, men när sedan hösten
kom, hade Riitta inte möjlighet att
fortsätta. Som tur var fick vi Hilda
Fransson att ta över och det gjorde
hon med den äran. Något som blivit
som en tradition är att den som är
värd för dagen och bl.a. tar betalt,
också frågar om maten var god.
Eftersom
den
är
det,
får
kökspersonalen alltid en applåd.
Ibland har det också blivit någon
sång, något roligt eller djupsinnigt
sagt. Vi påminner om att
lunchmusiken snart börjar och alla är
välkomna in i kyrksalen. Annars ses
vi om en vecka. Våra gäster från
andra länder som vi ofta ser utanför
butikerna har inte varit lika frekventa
gäster hos oss detta år. Vad det beror
på vet vi inte. Under våren var det
några som kom ibland, men de kan
ha flyttat, men under hösten kom
inga alls. Någon enstaka gång har vi
dock gått ut och bjudit på soppa och
bröd.

Soppan och Lunchmusiken

Kombinationen
soppa
och
lunchmusik på torsdagarna i
Centrumkyrkan, är numera en känd
företeelse. Kl. 11.30 slår portarna
upp och den goda doften från de
nygjorda sopporna, en vegetarisk
och en med fisk/kött/kyckling, sprids
i café och entré och får snålvattnet
att rinna. Det är en efterlängtad stund
och mötesplats för många. Många
kommer långt före och köar. Några
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Vid sidan om Riitta och Hilda har vi
under året haft Kerstin Haglund och
Helen Johansson som hjälpt till i
köket,
liksom
värdarna
Pia
Wahlqvist och Lars Liljemark. Vår
vaktmästare Lasse Sylvander och
lokalvårdare Alfred Urban ordnade
också mycket, både praktiskt och i
mötet med gästerna.

Lika många gånger som vi har
serverat soppa har vi alltså bjudit på
Lunchmusik i kyrksalen. På
vårterminen 18 och höstterminen 14
torsdagar. Ansvaret för bokningarna
har Farsta församling och det har
även i år varit Jenniffer Nilsén som
ordnat detta. En bred blandning av
musik från olika tider i olika stilar
har strömmat mot oss besökare,
styrkt, tröstat och glatt oss. Jazz,
folkmusik,
visor,
kyrkomusik,
klassiskt och sång av hög klass.
Tack alla besökare och medhjälpare!

CENTRUMKYRKANS UNGDOM

Centrumkyrkans ungdom driver
församlingens
barnoch
ungdomsverksamhet.
Vad de gjort och inriktat sig på kan
man läsa i deras egen årsberättelse
för 2015.
Den kan fås på begäran eller läsas på
www.cufarsta.nu

Andakter – Edö (Gäststugan)

Gäststugan på Edö är ett dagcenter
för dementa. För ganska många år
sedan låg den här i Farsta centrum
och det var något som vi i
Centrumkyrkan hade under våra
vingar. Numera delar vi ansvaret
med Farsta församling och personal
från Farstastrandskyrkan som ligger
närmast. Vi besöker dem varannan
tisdag under terminerna. 11 gånger
på våren och 8 på hösten blev det
2015. Vi håller då i en
sångstund/andakt, med lite olika
enkla teman, som kanske väcker
minnen, gärna med doft, smak eller
bilder. En doftande träbit, en läst
psalm eller dikt känns igen. Vi
sjunger några kända psalmer och ber
Fader vår och läser Välsignelsen.
Jennifer Nilsén har spelat och alltid
avslutat med en solosång. Diakon
Pia Wahlqvist (våren), Carola
Backlund
(hösten)
och
Lars
Liljemark delade på ansvaret.
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Astrid, Wilma samt Lillemor 24 maj

MUSIK
Centrumkyrkans kör

Centrumkyrkans kör är en samling
människor
som
har
sången
gemensam och genom åren funnit
samhörighet med varandra och
kyrkan. Vad kören lär sig under
övningarna får församlingen ta del
av i de gudstjänster då kören deltar.
Att sjunga i kyrkan är målet och det
finns en strävan efter musikalisk
förkovran.
Kören fungerar numera oftast som
damkör. Till Första Advent samt juloch vårkonserterna har några
mansröster till- eller återkommit.
Med
andra
ord
saknar
vi
mansstämmorna.

Kören brukar medverka i 3 - 4
gudstjänster per termin. Under
verksamhetsåret 2015 var kören med
i två söndagsgudstjänster under
vårterminen
och
fyra
under
höstterminen.
Att
få
sjunga
tillsammans med kören i Farsta
Strands kyrka en novembersöndag
med temat “Heal the World” var ett
välkommet nytt inslag.
På tisdagskvällar 18.40 – 20.40 övar
vi med vår skickliga ledare Cecilia
Thomsson. Fika varje gång samt
någon körfest per termin ger även en
social samvaro. En kördag per
termin är också brukligt, dessa på
lördagar. Varje termin avslutas med
en lördagskonsert i kyrkan, en våroch en julkonsert.
Otvivelaktigt
har
kören
en
uppskattad roll i församlingens
verksamhet. Den glädje sången
skänker oss som sjunger i
Centrumkyrkans kör vill vi gärna
fortsätta att förmedla.
Inger Dolk
Barnmusik

Sångstunden på torsdagar, med
föräldrar och barn upp till ca 1 år,
fortsatte under vårterminen. Flera av
de som deltagit under hösten 2014
slutade innan mars 2015, för att
barnen skulle börja förskolan.
Rekryteringen efter det gick trögt
och fram emot sommaren var bara
ett
fåtal
kvar.
När
sedan
höstterminen drog igång och jag som
hållit i barnsången fick gå in i andra
uppgifter gick det inte att fortsätta
med barnsången längre. Det var
roligt med sång, lek och möten med
föräldrar; samtal vid lunchen efteråt
och många goda kontakter som
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knutits, men allt har sin tid. Kanske
det blir tid för någon annan att
fortsätta detta någon dag.
Barnkör och körlek

Under vårterminen 2015 har båda
grupperna träffats på tisdagar kl.
17.00 vid 16 tillfällen. Tisdag den 3
mars sjöng barnen vid musikcafé i
Barfotarummet då fika serverades.
Medverkan vid gudstjänster har skett
dels den 29 mars, dels den 24 maj då
körerna framförde en minimusikal
”Sommaräventyr”.
Deltagare
i
respektive grupp var 10 (barnkör)
och 6 (körlek).
Höstterminen
innehöll
15
sammankomster och tiden ändrades
till onsdagar kl. 17.00. Terminen
avslutades
med
ett
Luciatåg
tillsammans med scouter söndag den
13 december. Totalt har 11 barn
deltagit under terminen.
Cecilia Thomsson
Amanda Holmberg
Lisbeth Broman
SJÖVIKS KRISTENDOMSSKOLA

När man börjar Sjövik ligger alltid
tanken att en dag behöva lämna den
världen bakom sig lång borta. I år
har varit ett speciellt år på Sjövik:
Jubileumshallen byggdes om, de nya
ettorna var 40 stycken, festkvällen
var bättre än någonsin förr och Kim
och Fredrik bjöd på sin icketraditionsenliga djuphavsknyppling.
Till allas stora förvåning hade Eva
bestämt sig för att vara lärare för
ettorna. Sjövik var, som alltid, en
plats för nyskapande och traditioner;
för arga ledare och snälla lärare; för
trötta elever och Kims lövblåsare.

För harar på gräsmattorna och
grävlingar i sovrummen.
För oss fyror som måste njuta av
Sjövik med vetskapen om att det
snart tar slut för alltid har året
präglas av ett behov att göra intryck
och sätta avtryck. Under den
traditionella middagen med ettorna
fick vi inte bara lära oss känna dem
och dela med dem våra erfarenhet,
utan vi fick även lära dem allt som
finns att veta om Petra Mede, i
hoppet om att dem ska föra fanan
vidare genom millenierna.
Det finns en bild av att meningen
med Sjövik är dem sena kvällarna
och busen som varje år tvingar
ledarna att hota med att stänga ner
lägret, men sanningen är att
meningen med Sjövik är var man
lära sig om sig själv. Sjövik är en
plats där vi genom varandra hittar
oss själva, både i frågor om vår
kristna tro såväl som i vår egen
identitet och vår känsla av
sammanhang. Det finns inte en enda
person som har förlorat något på att
åka till Sjövik, om det är vi säkra. I

år har Sjövik varit en plats för glädje
och sorg, för förståelse och
missförstånd, en plats för det
förbjudna och det heliga. Mest av
allt har det varit en plats för kärlek
till sig själv och andra.
Conrad Samuelsson
UTHYRNING AV VÅRA LOKALER

Våra
trognaste
gäster
är
bostadsrättsföreningarna i Farsta.
Stadsdelsförvaltningen
har
ju
numera egna lokaler, men har vid ett
par tillfällen hyrt in sig hos oss.
Vid 4 tillfällen har kyrkan hyrts ut
till konsertverksamhet, bl.a. till
Kajsas Musikskola från Vendelsö
med många duktiga elever. Emelie
Johnson har tagit på sig stort ansvar
för de konserterna.
Skolsköterskorna i Farsta-området
har samlats i Klubbrummet för
handledning 8 ggr under året och
Södertörns fågelklubb har haft några
träffar i våra lokaler. Farsta
Konstförening och Magelungens
Vänner har bl.a haft sina årsmöten

Sjövikselever 30 aug
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hos oss.
Dop, bröllop och begravning har
skett i kyrkan några gånger, likaså
en privat studentfest och en
familjenyårsfest.
Under våren hade vi c:a 30
uthyrningar och under hösten c:a 20.
Totalt har vi fått in c:a 180 000:efter ev. utlägg.
Medhjälpare har varit Ulla Eriksson,
Amanda
Holmberg,
Kerstin
Lagerquist och Ingala Svärd. Fler
medhjälpare är välkomna även om
man bara kan vid ett eller två
tillfällen!
Berit Magnusson

Birgitta Johnson sköter vår hemsida
som är en stor informationskälla.
Där finns även predikningar och
andra handlingar för den som missat
något. Susanna Järlund hjälper oss
att sköta vår Facebooksida och
informationen där.
INTERNATIONELLT OCH
RÄTTVISEARBETE

Varje år samlar vi in pengar till
Equmeniakyrkans
internationella
arbete som vi är en del av.
Insamlingskampanjen som gick över
årsskiftet 2014-15 hette ”Tänd ett
ljus” och vid gudstjänsten den 4
januari hade vi ett särskilt fokus på

Några församlingsblad

EXPEDITIONEN M.M.

Vi har under året haft fyra
församlingsblad att läsa i. De har
innehållit lite om vad som ska
komma, riktat sig framåt, haft några
porträtt, en pastorsspalt och en
andakt. För det mesta. Detta år
räckte höstens nummer fram till
nyår. Kerstin Haglund har satt
samman det som vi anställda och
Kerstin Lagerqvist skrivit och det
som fotograferats. Vi tycker att vi
fått mycket fina blad att glädja oss åt
och att dela ut. Tack alla som hjälpt
till!
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Dr Gam Shae och Jonas Thorängen 4 jan

detta. Då hade vi även besök av Dr
Gam Shae, missionär i Sydostasien.
Vi har sedan länge bidragit aktivt till
och haft personlig inblick genom
medlemmar,
i
ett
mikroekonomiprojekt
som
Equmeniakyrkan driver i Thailand.
Centrumkyrkans församling har haft
relation
med
Jelgava
baptistförsamling
sedan
1991.
Relationen har sett olika ut och
ibland inneburit att vi gjort

insamlingar av kläder och pengar.
Församlingen i Jelgava har en del
socialt arbete och har serverat soppa
någon dag per vecka till behövande.
Vi har tagit emot besök från Jelgava
och flera personer från CK har
besökt Jelgava genom åren.
Den 20 april 2015 besökte Tabita
Skerberga, en av ledarna från
Jelgava, oss och träffade ett
femtontal personer från olika
hjälpgrupper, här i Centrumkyrkan.
Det vi fick höra är att de just nu inte
har lika akut behov av ett stort
ekonomiskt stöd. Punktinsatser kan
dock behövas, men de hänger inte på
vår församling. Men hon uttryckte
önskan att behålla och kanske
utveckla relationen mellan våra
församlingar. Gärna genom besök,
gärna genom en relation mellan
ungdomsgrupper och ledare.
Att bli en diplomerad Kyrka för
Fairtrade är något vi önskat. En löst
sammansatt grupp har gjort insatser.
Ett grundarbete är gjort till en
ansökan men tyvärr blev målen för
detta inte uppfyllda av olika skäl
under året.
En kort apell vid starten för
insamlingen till vårt internationella
arbete gjordes av Maria Brunander
vid första adventgudstjänsten. Även
denna gång (1:a advent 2015januari 2016) var temat ”Tänd ett
ljus”. Hon presenterade också
möjligheten att lämna sin gåva
genom e-kassan, som också då fick
en ”Tänd ett ljus-ikon”.

NÄTVERKSARBETE –
TRYGGARE FARSTA
Under året har Lars Liljemark ingått
i den grupp som ses och informerar
varandra om vad som händer av oro
och av glädje här i Farsta. Det är
många som jobbar med detta
preventionsarbete vars mål är att få
ner alkohol- och narkotikabruket i
vår stadsdel, polis, socialtjänst,
väktare m.fl. För oss har kanske det
mest konkreta varit caféet som
funnits utanför kyrkan under
sommaren där ungdomar fått en fast
plats i en annars rörig tillvaro. Detta
ska inte underskattas hälsar gruppen.

Cecilia Södertun 5 apr

FASTIGHETSKOMMITTEN
Under ledning av Kerstin Lagerqvist
har fastighetsgruppen bestående av
Lars Sylvander, Lollo Svenborn,
Olle Svärd och Dag Lundén samt
med support av Alfred fram till att
han avslutade sin anställning
genomfört följande arbeten i kyrkan:
- Löpande åtgärdat uppkomna fel
och brister.
- Engagerat en extern
fastighetskompetens (Ove
Andersson) för att planera för
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framtida verksamhet och underhåll
i kyrkan.
- Tillsammans med Ove gjort en
första besiktning av byggnad och
planerat för följande åtgärder
(under 2016):
- Handla upp och genomföra en
fasadrenovering av den södra
fasaden på kyrkobyggnaden samt
samtidigt åtgärda mindre
fasadskador mot busstorg och
mot nordost.
- Fastställande av kyrkans faktiska
tomtgränser
- Tätning av trasig brunn mot
busstorget
- Upprensning av skogen mellan
kyrkbyggnad och garageutfart
- Bringa ordning i kyrkans
ritningsregister
- Ta fram en långsiktig
underhållsplan för fastigheten
- Reparera och renovera de två
WC stolar som idag inte fungerar
tillfredsställande
- Fastighetskommittén har därtill
genomfört en första initial
genomgång/analys av nuvarande
användning och till styrelsen
överlämnat ett underlag med
förslag på lämpliga åtgärder för att
möjliggöra ökade inkomster från
kyrkobyggnaden. Detta bland annat
genom möjlig extern förhyrning av
utrymmen som idag utnyttjas
sparsamt.
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- Slutfört: Målat kyrktorget med
äggtemperafärg på några av
väggarna samt skott det utsatta
hörnet mot kapprummet för att
minska slitagerisken.
- Slutfört: Genomfört obligatorisk
elbesiktning med endast smärre
krav på korrigerande åtgärder.
Det är värt att notera att det är en
mer än 50 år gammal byggnad vi
förvaltar och som alltid gäller att
man behöver ta hand om och vårda
dessa byggnader. Skador behöver
åtgärdas, likaså åtgärder för att
förebygga
att
nya
skador
uppkommer. Detta kräver både
resurser och engagerad personal.
Som tur är har vi det senare i form
av Lasse och andra engagerade och
vi kan alla bidra till arbetet genom
gåvor till församlingen. Lasses
löpande omsorg om byggnaden är
den primärt viktigaste åtgärden till
att hålla våra underhållskostnader
låga!
Hjälp till att vårda den fina
byggnaden som vi gemensamt
förvaltar. Ser ni något som behöver
åtgärdas så lägg gärna en lapp i
fastighetskommitténs postfack. Vi
tar tacksamt emot alla synpunkter –
positiva som negativa.
Fastighetskommittén

Lars Sylvander 24 okt

Städning

Sedan
Alfred
avslutade
sin
tjänstgöring under hösten 2015 har
städningen i kyrkans lokaler skötts
på annat sätt. Lasse Sylvander (vår
vaktmästare) har tagit ett stort ansvar
under veckorna för städning av
toaletter och kyrktorg/cafédel. I
övrigt har vi delat in oss i 8 städlag
med i bästa fall 4 deltagare i varje.
Varje lag har städat några timmar
var 8:e vecka. Städning av våra
gemensamma lokaler i kyrkan och
med kanske avslutande fika har av
många deltagare upplevts som något
positivt! Jag vill igen passa på att
tacka för den insats alla ”städare”
utfört och utför för allas vår
gemensamma trivsel.
Johan Lindholm
Gudstjänstdag och tillsammansdagar

Söndagen den 19 april hade vi en
Gudstjänstdag. Efter gudstjänst och
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kyrklunch delade Karin Wiborn,
Fredrik Södertun och Lars Liljemark
med sig av hur teologer kan tänka
kring gudstjänsten. Det blev en
genomgång
av
gudstjänstens
historia, utveckling och bakgrunden
till den rörelse och det innehåll vi
har idag. Frågor och samtal kring
detta följde. Sedan delade vi upp oss
i mindre grupper. Kyrkvärdar och
gudstjänstledare/nattvardstjänare
delade erfarenheter och tankar kring
vad som är viktigt och vad som är
nytt. En berikande dag med gott
innehåll blev det.
Istället för församlingsläger på Gålö,
som vi tidigare ordnat, valde vi att
under
hösten
att
ha
två
tillsammansdagar
i
kyrkan,
lördagarna 19 september och 24
oktober. Anledningarna var flera.
Under de sista åren har vi tagit emot
ganska många nya medlemmar men
många känner inte varandra. Därför
gav vi tillfälle att träffas, vid sidan
om gudstjänst och andra träffpunkter
och även visa runt i kyrkans alla
lokaler. Alltså, lära känna varandra
och kyrkan. Aktiviteter pågick lite
överallt och visningar gick uppifrån
tornrummen och ända längst ner i
musikrummet för den som ville. Den
första tillsammansdagen blev full av
lekar,
innehöll
sång,
pyssel,
tipsrunda och en avslutande fest. De
som ville hade med sig lite mat eller
något sött och så delade vi och bjöd
varandra.
Den
andra
av
tillsammansdagarna innehöll mer av
samtal och gemenskap både i köket,
där det bakades scones och i caféet
där livets frågor dryftades. Behovet
av att träffas och lära känna

varandra, människor i olika åldrar
som rör sig i kyrkan var det
viktigaste.
Att vi också behöver vårda vår
kyrka, vårt hus fanns också med i
tanken dessa dagar. Vi visste att vår
lokalvårdare, Alfred skulle sluta och
att tjänsten skulle upphöra. Därför
innehöll tillsammansdagarna också
anmälan,
städinformation
och
instruktion för de som ville bli våra
nya lokalvårdare.
Dessa lördagar blev i det stora hela
mycket lyckade. Så även om några
har sagt att man saknar Gålö och den
kanske mer lägerlika gemenskapen
där, så upplever nog de som var
med att detta var både roligt,
uppskattat och behövligt för vår
församling inför framtiden.

församlingen nya stadgar. Styrelsen
har under året haft tio protokollförda
sammanträden,
varav
ett
konstituerande,
och
fyra
arbetsmöten.
EKONOMI OCH FONDKOMMITTÉ
Ekonomi

Kostnaderna under 2015 föll ut
ganska nära budget, med undantag
för reparation och underhåll av
fastigheten, vilket bara kostade
55 000 kr jämfört med budgeterade
200 000 kr. Det berodde på att de
flesta reparationer som var planerade
sköts på kommande år.

STYRELSEN

Styrelsen har under året bestått av
Bengt Ekelund, ordförande, Maria
Brunander,
kassör,
Jonas
Thorängen, sekreterare, Johan
Lindholm, Ann-Sofi Wrang, Ulla
Eriksson och Lars Liljemark. Per
Westblom från Equmeniakyrkan
blev under året styrelsens och
församlingens mentor och han har
deltagit i några styrelsemöten och ett
församlingsmöte. I januari samlades
styrelse och personal en helg för att
få mer tid till fördjupade samtal
kring församlingens liv och framtid.
Andra frågor som tagit mycket av
styrelsens tid och uppmärksamhet
har under året varit församlingens
ekonomi
samt
fastighet
och
uthyrningar. I samband med
årsmötet
och
ytterligare
ett
församlingsmöte i maj antog
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Maria Brunander och Berit Magnusson, vid den
nya e-kassan 6 sep

Det budgeterade fonduttaget på 1,6
miljoner stannade istället på 1,3
miljoner kr. Fonden har haft en
avkastning på ca 6% vilket bara till
viss del kompenserar för det uttag
som gjorts.
Vi samlade in ca 370 000 kr i gåvor,
kollekter och kyrkoavgift, vilket är
något lägre än både budget och
föregående år.
Styrelsen har under året arbetat på
att
öka
insamlingarna
till
församlingens verksamhet. I augusti
köptes en e-kassa in, i form av en

pelare med läsplatta och izettle-dosa.
Den invigdes på samlingssöndagen i
slutet av augusti och har använts
flitigt under hela hösten, och som
följd har kollekterna ökat. Dock har
insända gåvor minskat jämfört med
både budget och föregående år. En
kampanj genomfördes i septemberoktober med möjlighet att finansiera
ett eller flera exemplar av sångboken
Ung
Psalm,
vilket
många
hörsammade, och ca hälften av de
inköpta böckerna finansierades på
detta
sätt.
Under
hösten
genomfördes också en kampanj för
att få fler kyrkoavgiftsgivare, vilken
ledde till 8 nya givare och en ökad
kommande intäkt under 2016. Trots
detta har insamlingar och gåvor
totalt sett minskat något i relation till
både budgeten och föregående år.
Detta beror till största delen på en

minskning av gåvor som sätts in på
församlingens bank- och plusgiro.
Intäkterna från uthyrning och
servering har slagit alla rekord (ca
30% över budget) tack vare stora
ansträngningar från den grupp som
jobbat med detta.
Fondkommittén

Fondkommittén har oförändrad
sammansättning. Under året har
Stefan Carlenius, fondkommitténs
särskilda kontakt på Aktie-ansvar,
slutat. Fondkommittén kommer att
utvärdera någon annan förvaltare
med etisk inriktning under året.
Ingemar Svensk
EKONOMISK FÖRVALTNING

I separata handlingar
årsredovisning för 2015.

Församlingens årsmöte 15 mars
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redovisas

STATISTIK

Barnvälsignelse
Daisy Ahlén

Centrumkyrkan

8 mar

Vigsel
Lovisa Hägle och Magnus (Lindholm) Hägle, Ingarö ka
Iris Helena Forsberg och Lars Torbjörn Schöld, Mora
Maja Lefverström och Åsa Hellström, Järvsö
Peter och Saara Ahola, Botkyrka
Louise Malmberg och Sofia Lindberg, Fisksätra

Matrikel:
Intagen på bekännelse
Mira Lindgren
Avlidna
Rolf Lindstrand, född 14 jan 1932, avled 1 nov 2015

18 jul
6 jun
22 aug
3 okt
21 nov

5 apr

Medlemsantal

167
167

1 jan 2015
1 jan 2016

Betjänande*

431
363

1 jan 2015
1 jan 2016

(* Alla som är församlingsmedlemmar och de som antingen finns med i CU, studiegrupper, musikverksamhet
eller som regelbundet besöker gudstjänster i CK, Farsta. )

Mira Lindgren tas in i församlingen 5 apr
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ANSTÄLLDA UNDER 2015

Centrumkyrkan
Lars Liljemark

pastor och föreståndare

100%

Fredrik Södertun

pastor – barn och ungdom

50%

Cecilia Thomsson

församlingsmusiker

50%

Lars Sylvander

vaktmästare

50%

Alfred Urban

lokalvårdare,

till 30 sep

50%

Gunnar Wrang

ekonomiadministratör, till 31 mar

20%

Ulla Eriksson

ekonomiadministratör

20%

Farsta församling, Svenska Kyrkan
Pia Wahlqvist
diakon,

till sommaren

Fredrik Södertun, som vaktmästare Bernt 13 dec
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FÖRSAMLINGSFÖRESTÅNDARENS AVSLUTNINGSORD

Som hjorten längtar till bäckens vatten, så längtar jag till dig, o Gud. Jag
törstar efter Gud, efter den levande Guden. När får jag komma, när får jag
träda fram inför Gud? Psaltaren 42:2-3
Den som har känt sig törstig vet hur gott det är att få dricka ett stort glas kallt
vatten. Psalmens författare jämför sin längtan efter Gud med törst efter vatten.
Kanske befann han sig i en torr ökenperiod i sitt liv, då Gud kändes långt borta.
Ibland verkar det som att Gud väljer att dölja sitt ansikte för oss, för att vi ska
söka och längta efter honom ännu mer. När vi känner oss törstiga och
otillfredsställda är det viktigt att vi går till rätt källa och dricker. Annars slösar vi
bort vår längtan på det som inte kan släcka vår djupaste törst.
Är någon törstig, så kom till mig och drick!
Jesus erbjuder sig själv som törstsläckare. I livets skiften och i församlingens
gemenskap finns detta med. Vi kommer med våra behov som ser ut på olika sätt
genom livet: längtan efter glädje, tröst, stillhet, gemenskap, enskildhet eller
uppsluppenhet. Längtan att få dela böner, sånger, bröd och vin, äventyr i skogen,
undervisning, reflektion, arbetsgemenskap och samtal kring fikaborden. År 2015
var för flera av oss inget undantag om vi ser till vår församling i stort. Vårt
arbete liknade året innan, med mindre förändringar. Kanske finns, genom allt
som händer i vår värld och även i vårt närområde en begynnande längtan efter
att ännu mer lindra nöd och släcka törst. Som delar i det som är Kristi kropp vill
vi vara den som sträcker detta glas vatten till varandra och andra. För att kunna
det behöver vi själva ständigt se att vi finns nära honom som kan släcka vår
törst.
Bön: Jesus, hjälp oss att identifiera vår törst och gå med den till dig, du som är
källan. Tack Gud för härliga människor i vår församling och dess närhet. Du vet
om alla insatser, arbetstimmar och goda möten i vår kyrka och
församlingsgemenskap som gjordes under 2105. Vi ber att det som såtts ska gro
och växa också för kommande år och för en ljusare framtid för vår värld.
Amen
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Farsta feb 2016
Styrelsen för Centrumkyrkans församling:

Bengt Ekelund
ordförande

Lars Liljemark
församlingsföreståndare

Maria Brunander
kassör

Jonas Thorängen
sekreterare

Ann-Sofi Wrang
personalutskott

Johan Lindholm
personalutskott

Ulla Eriksson

Amanda Holmgren 24 maj

- 20 -

