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Pastorn har ordet
”Livet är inte bara en lek, det är en dans på rosor också”. 
Detta lilla ordspråk har många varianter och sägs oftast med 
glimten i ögat. De flesta vet av egen erfarenhet att livet 
sällan innehåller något stort och självklart firande varje dag. 
Oftare så innehåller veckorna snarare ljummet kaffe, brödsmulor på golvet 
och spontanjogging till bussen än t.ex. en lyxsemester i Karibien.

Ändå borde nu och då små glädjeämnen finnas bland de gråaste av dagar, i 
alla fall om man får tro de glada miner som vänner visar upp från de senaste 
middagsbilderna. Men, som den yngre generationen ofta påpekar, det är bara 
en bild på en glad situation. Ingen är bara glad eller dansar på rosor jämt. 
Även prinsessor och miljonärer har sina problem och gråare dagar, liksom 
vännerna och vi själva.

Häromdagen kom boken: Psyksnack – stick hål på självhjälpsmyterna. Den talar 
mot föreställningen om egna snabba vägar till lycka. Den säger: även om alla 
tips som presenteras i sådana böcker inte är dåliga, så ska man ta dem med en 
stor nypa salt. Väl beprövade metoder behövs, som möten med någon som är 
van att lyssna, som respekterar och kan lotsa en vidare på ett varsamt sätt. En 
sådan person är P1:s Radiopsykologen Allan Linnér i programmet med samma 
namn. Han möter lyssnaren i ett terapeutiskt samtal. Lyssnarens frågor om 
det som är svårt i livet just nu styr innehållet. Tillsammans söker de ett sätt 
att förstå och gå vidare. Varsamt, kunnigt och under ett samtal med respekt 
kommer de en bit på väg. Inga handlingsprogram, utan mer handledning till 
att förstå lite mer och till att ta egna beslut och steg. Som en god början. 

Ordspråket i början kan fortsätta: ” livet är… en dans på rosor … med väldigt 
svåra steg”. Dansen liknar livet, den kan vara vacker och svår, den kan stanna 
upp, byta tempo men ändå gå vidare trots sina turer och cirklar. Så mycket 
lättare om man är två och det kör ihop sig. Då tänker jag inte nödvändigtvis 
på en partner, utan en vän som kan lyssna, en terapeut, en läkare, en diakon, 
pastor eller präst med tystnadsplikt eller någon annan du har förtroende för. 
Du kan naturligtvis också tala med Jesus, i bön eller vad du vill kalla det. 
Men dela helst dina behov och böner också med någon annan.  

Inga skrifter är en snabbhjälp, inte ens bibeln. Men där finns goda ord på 
vägen till tillit: 

Gud är kärlek!   Var inte rädda!   Visa mig Herre din väg. 
Var rädda om varandra och var rädd om dig själv!  /Pastor Lars



3

      ristendomsskolan på Sjövik  har varit en nästan helig plats för mig i fyra 
år. En plats som är öppen för oss ungdomar 2 veckor varje sommar. Nu, helt 
plötsligt, är mina åtta veckor över. 

Några veckor innan årets kristendomsskola i Sjövik började satt jag på min 
altan hemma och pratade med några gamla Sjövikare och konstaterade att jag 
var redo. Jag hade gjort mitt och jag var redo att lämna Sjövik… Men jag ljög 
nog lite för mig själv, för när dagarna på Sjövik väl började ticka ner, så fann 
jag mig själv gråtandes på asfalten ändå. Men, Sjövik kommer alltid finnas 
kvar liksom minnena därifrån.  

Årets Sjövik har betytt väldigt mycket för mig. Jag har aldrig tidigare ifrågasatt 
min tro så mycket som jag gjorde under de 2 korta veckorna men tro mig, det 
är en bra sak. Varje lektion dök det upp frågor, som: Vem bestämde egentligen 
vilka böcker som skulle få vara med i Bibeln? Varför gav Gud så hårda straff 
om han älskar alla? Kan man tro på Big Bang och ändå vara kristen?   

Tack vare våra fantastiska lärare, Fredrik Södertun och Lasse Vallmoss, så är 
jag extremt mycket säkrare i min tro. Ja, jag ifrågasätter fortfarande det mesta 
och det kommer jag aldrig sluta göra, men nu vet jag att det är okej. Det är 
okej att inte tro på allting i Bibeln. Det är okej att ifrågasätta Guds val var 
femte minut. Det är okej att ifrågasätta allt.  

Jag är förevigt tacksam för Sjövik och alla som får det att rulla. Alla lärare, alla 
ledare. Tack för att ni har skapat en plats dit unga kan komma för att hitta sig 
själva, för att busa på nätterna, för att dricka överdrivna mängder med te, för 
att skapa nya Sjövikstraditioner och för att skaffa vänner för livet. 

Cecilia Samuelsson

Kristendomsskolan på Sjövik

Några av årets sjövikselever berättade om kristendomsskolan i gudstjänsten.
Alicia Westerberg, t.v. konfirmerades vid samma tillfälle.

K
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Här är våra kontaktuppgifter:

Bengt Ekelund, ordförande 
076-7107161 
bengt.ekelund.be@gmail.com

Maria Brunander, kassör  
070-4872124 
maria.brunander@comhem.se

Jonas Thorängen, sekreterare 
070-7455323 
thoraengen@hotmail.com

Anna Bengtsson 
08-650 35 70 
anna_andreas@telia.com 

Ann-Sofi Wrang  
076-2124023 
annsofi.wrang@yahoo.se

Johan Lindholm  
08-933848 
ja.lindholm@telia.com

VI ÄR I EN TID AV FÖRÄNDRING I 
CENTRUMKYRKAN. Våra två pastorer 
och vår musiker kommer att sluta 
sina anställningar vid årsskiftet. 
Så småningom kommer vi att ha 
en ny pastor men det blir en ny 
situation med mindre personal än 
vi har varit vana vid. I styrelsen 
jobbar vi under hösten intensivt 
med frågor kring hur vi ska orga-
nisera oss för att de uppgifter som 
behöver göras blir utförda, och 
hur vissa rutiner kan förenklas. 
På olika sätt för vi dialog med 
församlingen då vi försöker lyssna 
in både förslag, viljor och oro. 
Det gör vi på tillsammansdagar 
och församlingsmöten, men också 
vid kyrkfikan, på kyrktrappan 
eller i andra möten, spontana eller 
planerade. Du är välkommen att 
kontakta någon av oss om du har 
funderingar, frågor eller idéer. 

Hälsning från styrelsen

J U L K O N S E R T
Lördag 10 december kl 16.00

Centrumkyrkans kör med gäster
Kom och var med och sjung in julen!

Samarrangemang med Bilda
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Kalendarium
oktober–december 2016

C E N T R U M K Y R K A N  i  F A R S T A  

OKTOBER

Söndag 2 oktober
10.00 GUDSTJÄNST   
Änglarna  
Lars Liljemark, 
Cecilia Thomsson, kyrkokören 

Torsdag 5 oktober  
11.30 SOPPLUNCH 
12.30 LUNCHMUSIK
Regina Bohlin Odenhall, cello 
Erica Nilsson, flöjt

Lördag 8 oktober 
REGIONSFEST 
Equmeniakyrkan Sthlm, 
Södertälje 

Söndag 9 oktober 
10.00 GUDSTJÄNST 
med nattvard 
Lovsång   
Ewa Schmidt, Fredrik Södertun, 
Alexander Vorontsof

Torsdag 13 oktober  
11.30 SOPPLUNCH 
12.30 LUNCHMUSIK
Sweet Jazz Trio: Lasse Törnqvist 
kornett, Mats Larsson gitarr, Hans 
Backenroth, bas

Söndag 16 oktober
10.00 GUDSTJÄNST 
med alla åldrar 
Samhällsansvar 
Fredrik Södertun, 
Cecilia Thomsson, 
barnkör, scouter, tonår

Torsdag 20 oktober  
11.30 SOPPLUNCH 
12.30 LUNCHMUSIK
Eva-Tea Lundberg, horn  
Ismani, harpa

Söndag 23 oktober 
10.00 GUDSTJÄNST   
Frälsningen
Lars Liljemark, Gunilla Sundin
Barnvälsignelse
Medlemsintagning
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Torsdag 27 oktober  
11.30 SOPPLUNCH 
12.30 LUNCHMUSIK 
Ninna Katarina trio: 
Katarina Gudmundsson, piano, 
fiol och sång, Mankan Marcks, 
bas, IngaLill Högman

KÖRÖVNING
18.55–20.30 
(Obs tid och plats)
De som vill sjunga kör i den 
ekumeniska gudstjänsten 13 
november övar i Söderledskyrkan.

Söndag 30 oktober
10.00 GUDSTJÄNST   
Förlåtelse utan gräns 
Fredrik Södertun, Oskar Permvall, 
Alexander Vorontsof

NOVEMBER  

Torsdag 3 november 
11.30 SOPPLUNCH 
12.30 LUNCHMUSIK 
Catrin Johansson, flöjt m.fl.

Söndag 6 november 
10.00 GUDSTJÄNST  
Vårt evighetshopp  
Fredrik Södertun, Oskar Permvall, 
Alexander Vorontsof

 Torsdag 10 november 
11.30 SOPPLUNCH 
12.30 LUNCHMUSIK 
Stråkkapellet 

GLOBALA VECKAN 
13-20 november

Söndag 13 november
10.00 EKUMENISK 
GUDSTJÄNST med nattvard
sammanlyst i Centrumkyrkan 
Ewa Schmidt, Lars Liljemark, 
Cecilia Thomsson, Thorgerd Riben, 
sångare och musiker i Farsta. 
        
Torsdag 17 november 
11.30 SOPPLUNCH 
12.30 LUNCHMUSIK 
Peter Markgren, trumpet 
Mikael Wedar, piano

Söndag 20 november 
10.00 GUDSTJÄNST  
Kristi återkomst
Jonas Thorängen 

Torsdag 24 november  
11.30 SOPPLUNCH 
12.30 LUNCHMUSIK 
Anja Koij, sång 
Mattias Ekström Koij, piano
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Söndag 27 november
10.00 GUDSTJÄNST  
1:a advent Ett nådens år
Lars Liljemark, Cecilia Thomsson 
och Centrumkyrkans kör

DECEMBER 

Torsdag 1 december 
11.30 SOPPLUNCH 
12.30 LUNCHMUSIK 
Elever från Scengymnasiet 
Sankt Erik, sång 

Lördag 3 december 
JULMARKNAD 
- servering, lotterier, försäljning 
Se sid 11.

Söndag 4 december 
10.00 GUDSTJÄNST 
med nattvard  
2.a advent  Guds rika är nära 
Ewa Schmidt, Lars Liljemark, 
Gunilla Sundin

FÖRSAMLINGSMÖTE

Torsdag 8 december  
11.30 SOPPLUNCH 
12.30 LUNCHMUSIK 
RAA duo: Kaj Magnusson och 
Stellan Fagervik

Lördag 10 december 
16.00 JULKONSERT 
Centrumkyrkans kör med gäster

Söndag 11 december
3:e advent 
10.00 GUDSTJÄNST 
med alla åldrar 
Fredrik Södertun, 
Cecilia Thomsson m.fl.  

CU:S JULFEST 
med dans kring granen

Torsdag 15 december 
11.30 SOPPLUNCH
Terminsavslutning
12.30 LUNCHMUSIK 
Allsångarna under ledning av 
Alexander Kegel

Söndag 18 december
10.00 GUDSTJÄNST
4:e advent Herrens moder
Lars Liljemark, Anders Johnson

Avtackning av medarbetare 
i församlingen i direkt anslut-
ning till gudstjänsten.

Julafton 24 december
Obs! 11.00 GUDSTJÄNST
med samling kring krubban 
Fredrik Södertun med ungdomar, 
Mattias Karlsson
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I somras var vi ungefär 30 scouter och scoutledare från 
Farsta som tog båten till Gotland för att åka på scoutlägret 
Magnifik. Gruppen bestod mest av scoutledare men det hind-
rade inte scouterna från att ha en superkul period i en vecka 
på Gotland. Under scoutlägret har vi lärt oss om olika mag-
nifika saker inom scouterna som samarbetsövningar, bygga 
staket till kossor, kreativitet och massa andra roliga saker. 

Det var ett jättekul läger och alla var nöjda men lite ledsna 
att åka hem.
Alicia Westerberg

Magnifik

FOTO: MICHAEL WESTERBERG



9

Som besökare i kyrkan kunnat se har kyrkfasaden 
varit väl inklädd den senaste månaden. Orsaken är att vi under flera år 
sett en spricka som sakta spridit sig och när sprickan spridit sig tillräck-
ligt långt så rasar putsen ned, tack vare Newton. Fastighetskommittén 
valde dock i våras att putsa om väggen och handlade därför på styrel-
sens uppdrag upp en entreprenör, Kenneth Strandsten, som med 
anställda och inhyrda knackat ned den gamla putsen på sydsidan 
av kyrkrumsdelen av byggnaden, nätat om och sprutat samt målat 
densamma hela vägen upp till taknock. 

Med tanke på att hela den gamla putsen knackades ned på en 
dag så kan vi bara konstatera att det inte handlade om om, utan när 
putsen hade rasat utan hjälp. Kenneth har därtill nätat och putsat 
om hela väggen fram till kyrfönstret ovanför altaret samt lagt igen ett 
putssläpp uppe i taknock mot tunnelbanan. Under arbetet har kunnat 
konstateras att detta inte är första gången fasaden reparerats. På några 
ställen hittades puts som var nätat, men stora delar var bara putsad 
direkt mot stommen vilket inte är en långsiktigt hållbar lösning. 

Utöver omputsningen kommer nu även kyrkentrén att få sig 
en uppfräschning med ommålning. Idag har denna del många olika 
färgnyanser på grund av tidigare klotter och övermålning. 

Så här långt är Fastighetskommittén mycket nöjda med det 
genomförda arbetet och trots att det kostar en slant, drygt 
450 000 kr, så bedömer vi att det är väl värt investeringen och att vi 
kommer att kunna njuta av arbetet många år framöver. 
Fastighetskommittén /Dag Lundén

FASADRENOVERING 

på Tacksägelsedagen 
den 9 oktober firar vi med att 
ta med till kyrkan av det som 
naturen givit oss i sommar, t ex 
saft, sylt, bär och blomster. 

Inkomst vid försäljning av detta 
går till insamlingen för fasad-
renoveringen.  

SKÖRDEFESTEN 
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220 172

360 000T.o.m. augusti har vi samlat in 220 tkr, vilket utgör 
61% av de budgeterade 360 tkr. Det är lite mer än 
samma tid 2015 och – med tanke på att kollekterna 
blir lägre under sommaren – ungefär i fas med budget. 
Som jag skrivit tidigare behöver vi vara många som 
hjälps åt att ta ett ekonomiskt ansvar för vår försam-
ling, det är ju ingen annan som gör det åt oss! Lägg 
gärna in en månatlig överföring till församlingen i din 
Internetbank, eller kanske en påminnelselapp bland 
räkningarna, ifall du inte vill ge samma belopp varje 
månad. Alla bidrag – stora som små – är viktiga, 
då det visar att vi delar på ansvaret och gör detta 
tillsammans! Att vara med och ge handlar inte bara om 
ekonomi utan också om teologi. 

Rapport från församlingens kassör

11 november Paul Sandborg 85 år

20 november Henrik Edström 60 år

22 november Gunilla Mauritz 60 år

27 december Ulla Eriksson 65 år

Födelsedagar

Fasadinsamlingen hade t.o.m. augusti fått in ca 43 tkr, vilket är ca 
12% av årsbudgeten. Tack alla som hittills varit med och bidragit! 
Det går bra att fortsätta ge till detta, via plus- eller bankgiro eller via 
kyrkans e-kassa. 

Du som inte hann med att anmäla dig till kyrkoavgiften förra 
hösten får nu en ny chans. Blanketter för anmälan kommer att ligga 
framme i kyrkan under oktober månad, senast 31 oktober ska de vara 
Equmeniakyrkan tillhanda. 

Maria Brunander



Till Vännerna i Centrumkyrkan
Fasadrenoveringen som nu utförs är en dryg utgift men en nödvändig 
åtgärd för att vår kyrkobyggnad ska kunna motstå tidens hårdhänta tand. 
Vi behöver alla hjälpas åt att bära den kostnaden, var och en på sitt sätt 
och efter egen förmåga.

En julmarknad planeras till den 3 december 
och då kommer alla villiga krafter att utmanas. 
Några exempel på vad som kan behövas för försäljning:
u  Flera av er har kanske värdeföremål som går att avvara, 
  prydnadssaker som samlar damm.
u  Andra kan baka, laga mat eller har sparat vad naturen gav oss 
  under sommaren.
u  Somliga har slöjdalster att sälja.
u  Böcker från senare år kanske andra vill läsa.
u  Gåvor som passar till lotterivinster t ex elegant chokladask, 
  presentkort på julskinka, en fin ost eller en vacker julljusstake.

Vi vill veta i god tid, senast den 26 november, vad ni kommer att bidra med. 

På marknadsdagen behövs förstås både säljare och köpare. Vi ser fram 
emot att alla de som hör hemma i Centrumkyrkan samlar släkt och 
vänner, kanske som en hemvändarträff till gemensamt lyxfika med 
smarriga tillbehör runt kaffeborden.

Den här uppmaningen kommer från en grupp som varit med i åtskilliga år 
med samma gamla traditioner. Vi vädjar till er som är yngre: Vi vill gärna 
ha er med i planeringen med nya idéer och upplägg. Låt oss alla hjälpas åt.

Med glädje och förväntan hälsar er julmarknadskommittén
Barbro Wickberg    Berit Magnusson    Iris Englund    Eila Lindholm  
Kerstin Nygård       Kerstin Haglund     genom  Kerstin Lagerqvist

J U L M A R K N A D
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Pastor lars.liljemark@centrumkyrkanfarsta.se   Tel 072-311 44 66
Pastor med inriktning på barn och ungdom 
fredrik.sodertun@centrumkyrkanfarsta.se   Tel 073-33 89 856
Församlingsmusiker cecilia.thomsson@centrumkyrkanfarsta.se
Vaktmästare Lasse Sylvander  Tel 0722-089909
Ekonomiadministratör ulla.eriksson@centrumkyrkanfarsta.se

Centrumkyrkan är en del av Equmeniakyrkan i Sverige. 
Våra kulturarrangemang sker i samarbete med Bilda.

Barnkör 5–9 år  Tisdagar kl.16.30  
Kontakt: cecilia.thomsson@centrumkyrkanfarsta.se

Scouter fr.  8 år   Torsdagar kl. 18.00
Kontakt: Olivier Courteille 073-54 66 184
olivier.courteille@crossmail.se

Tonår fr. 13 år   Fredagar kl.19.00
Kontakt: Fredrik Södertun 
08-94 48 95, 073-33 89 856
fredrik.sodertun@centrumkyrkanfarsta.se

Centrumkyrkans ungdom 

Adress och kommunikation till 
Centrumkyrkan 
Farstaplan 15, 123 47 Farsta
Telefon 08-94 48 95
www.centrumkyrkanfarsta.se
www.cufarsta.nu
Bankgiro 653-8615
Postgironr 601353-6


