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Hälsning från styrelsen
NU ÄR VI PÅ GÅNG med grupparbetet. Grupp två avslutar snart sin
ansvarsperiod. En stor del av församlingen är indelad i sex ansvarsgrupper. Det är inget unikt i den kristna kyrkans historia. Läs till exempel
Apostlagärningarna 2: De som tog till sig hans ord lät döpa sig, och den
dagen ökade de troendes antal med inemot tre tusen. Och de deltog troget
i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och
bönerna. Så har olika kyrkliga traditioner, församlingar och gemenskaper
gjort till och från. I vårt fall har vi bildat ansvarsgrupperna i stället för
att ha flera listor för olika uppgifter som att städa, fixa kyrkkaffe och
vara kyrkvärd. Det är inte för att ta uppdraget från någon, bara att dela
ansvaret på ett annat sätt. Alla som vill har inte kommit med i listorna
över grupper, men det är givetvis bara att höra av sig till Anna Bengtsson
eller Berit Magnusson så får du besked om vilken grupp som kan vara
lämplig för dig. Tanken är att förenkla för oss att dela in församling och
vänner i grupper.
Vi har parallellt med detta också format några kommittéer med lite
mer övergripande ansvar för programmet/verksamheten, kommunikation, fastighet samt ekonomi/administration. På sid 8 ser du namnen
på några av dem.
Ungdomsarbetet leds av Centrumkyrkans Ungdom. Församlingens styrelse och CU har ambitionen att närma oss och stödja varandra. Tanken
är att det vi gör ska ske så öppet som bara möjligt och att var och en
som vill är med utifrån sina gåvor, sin lust och sina möjligheter. Vill du,
så bär vi tillsammans.
Vi har idag inte någon anställd pastor eller föreståndare, men vi är öppna
för att ha en heltidsanställd pastor, diakon, koordinator, eller vad vi bäst
behöver, inom inte allt för lång framtid. Först vill vi se vad vi är och
vill vara som Centrumkyrkans församling. Inför nästa församlingsmöte
föreslår styrelsen att vi hyr ut expeditionslokalerna på övervåningen
snarast. Våra regelbundna samtal med Svenska kyrkan/Farsta församling
leder förhoppningsvis till konkreta nya möjligheter.
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Vi i styrelsen har ingen färdig plan för var vi kommer att ”landa” med
dessa samtal eller det nya sättet att organisera oss i församlingen. Vi
är inne i en process och en rörelse. Vad vi behöver öva oss är tillit till
varandra och till den Gud, vars församling vi är.
VÄLKOMMEN PÅ FÖRSAMLINGSMÖTE den 19 februari, med
fokus på ekonomi och den 19 mars till årshögtid. Båda mötena hålls i
samband med förmiddagens gudstjänst.
FÖR DEN MEST AKTUELLA INFORMATIONEN, gå in på
församlingens hemsida www.centrumkyrkanfarsta.se
VI HAR OCKSÅ TVÅ FACEBOOKSIDOR. Läs på sidan 4 hur du
kan kommunicera med församlingen på Facebook. Här nere ser du hur
den officiella Facebooksidan ser ut.

Församlingens officiella Facebook-sida,
www.facebook.com/centrumkyrkanfarsta
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Centrumkyrkans församling på Facebook
Centrumkyrkan har två olika forum på Facebook.
Församlingens Facebook-grupp
Vår grupp, Vi i Centrumkyrkan i Farsta, är till för alla som har en
koppling till vår församling. Det är en sluten grupp, som man behöver
begära att få bli medlem i. Du hittar den genom att skriva in gruppnamnet i
sökfältet på Facebook. Du kan också be någon som redan är med i gruppen
att lägga till dig. I gruppen kan alla medlemmar skriva och diskutera, och vi
kan påminna varandra om viktiga händelser.
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Församlingens Facebook-sida
På församlingens officiella Facebook-sida berättar vi om kommande samlingar.
Vi kan också skapa evenemang som gör att vi kan bjuda in vänner och bekanta
till exempelvis konserter. Vid vissa speciella tillfällen kan vi även betala för
annonsering, när vi vill att även personer som inte gillar sidan ska bli nådda.
Du hittar vår Facebook-sida på adressen
www.facebook.com/centrumkyrkanfarsta
Klicka på Gilla-knappen för att ta del av våra inlägg. Kontrollera även att du följer
sidan (knappen bredvid) och ställ gärna in den på att visa våra inlägg överst.
När du ser ett inlägg som du gillar – tryck på gilla-knappen. När vi gör inlägg visas
det nämligen bara för några av våra följare. I takt med att våra följare gillar inlägget
sprids det till flera. Ju fler som gillar ett inlägg, desto fler får alltså se det.
Våra samlingar annonseras ut i samma vecka som de äger rum. Om du vill se
programmet för en längre tid framöver hittar du det på församlingens webbplats,
www.centrumkyrkanfarsta.se
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Kalendarium
C E N T RU M K Y R K A N i FA R S TA
februari–april 2017

FE B R U A R I
Torsdag 2 februari
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Isabelle Björklund, sång
Per Rosenius, piano
Söndag 5 februari
Tillsammansdag
10.00 GUDSTJÄNST
Karin Wiborn, Bengt Ekelund m fl
11.00–ca 15.00
LUNCH och WORKSHOP:
Att göra en gudstjänst
Läs mer på sidan 9
Torsdag 9 februari
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Pär Sörman, sång och gitarr
Söndag 12 februari
10.00 GUDSTJÄNST
med nattvard
Nåd och tjänst

Torsdag 16 februari
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Erika Nilsson, flöjt
Regina Bohlin-Odenhall, cello
Söndag 19 februari
10.00 GUDSTJÄNST
Det levande ordet

Karin Wiborn, Sofie Wiborn,
Annika Viktorsson, Kjell Haglund
11.45 EKONOMISKT
FÖRSAMLINGSMÖTE
Torsdag 23 februari
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Jesper Norberg, piano
Söndag 26 februari
10.00 GUDSTJÄNST
Kärlekens väg

Hanna Enbom, Oskar Permvall
Mattias Karlsson

Ewa Schmidt, Oskar Permvall
Alexander Vorontsof
Med reservation för ändringar
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MARS
Torsdag 2 mars
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
RAA: Kaj Magnusson, gitarr,
domra, mandolin, bouzouki, sång
Stellan Fagervik, keltisk harpa,
flöjter, klarinetter
Söndag 5 mars
10.00 GUDSTJÄNST
Prövningens stund

Johnny Jonsson, Anders Johnson
Sång och musik:
Birgitta Johnson, Emelie Johnson
Insamling till Teologiska
Högskolan, THS
Torsdag 9 mars
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Therese Löf, sång
Kristin Stenerhag, piano
Musik av Benny Andersson
Söndag 12 mars
10.00 GUDSTJÄNST
med nattvard
Den kämpande tron

Ewa Schmidt, Maria Thorängen,
Jonas Thorängen,
Cecilia Thomsson
Centrumkyrkans kör
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Torsdag 16 mars
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Jan Allan Trio
Jan Allan, trumpet, Mats Larsson,
gitarr och Magnus Marcks, bas
Söndag 19 mars
10.00 GUDSTJÄNST
Årshögtid
Kampen mot ondskan

Olle Jonasson, Karin Wiborn
Alexander Vorontsof
FÖRSAMLINGENS
ÅRSMÖTE
Torsdag 23 mars
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Ulf Tjärnström, kontrabas
Joel Sundin, viola
Söndag 26 mars
10.00 GUDSTJÄNST
med alla åldrar
Guds mäktiga verk

Scouterna ansvarar

Torsdag 30 mars
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Kitte Ström, sång

Med reservation för ändringar

A P R IL
Söndag 2 april
10.00 GUDSTJÄNST
Försonaren

Eva Dannerholm, Karin Wiborn
Alexander Vorontsof
Torsdag 6 april
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Torgerd Riben, orgel
Söndag 9 april
10.00 GUDSTJÄNST
Vägen till korset

Ewa Schmidt, Anders Johnson
Birgitta Johnson
Torsdag 13 april
Skärtorsdagen
GETSEMANESTUND
Jonas Thorängen, Bengt Ekelund
Mattias Karlsson
Fredag 14 april
Långfredagen
10.00 GUDSTJÄNST
Korset

Jonas Thorängen, Bengt Ekelund

Söndag 16 april
Påskdagen
10.00 GUDSTJÄNST
Kristus är uppstånden

Jonas Thorängen, Bengt Ekelund
Mattias Karlsson
Torsdag 20 april
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Pierre Ström, sång och gitarr
Söndag 23 april
10.00 GUDSTJÄNST
Påskens vittnen

Lennart Molin, Oskar Permvall
Torsdag 27 april
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Jenniffer Nilsén, sång och piano
”Gott & blandat”
Söndag 30 april
10.00 GUDSTJÄNST
Den gode herden

Eva Dannerholm,
Brita M Holmberg
Alexander Vorontsof

Med reservation för ändringar
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Rapport från kassören
När jag skriver detta i mitten av januari är jag mitt
uppe i att ta över bokföring och betalningar från
Ulla som har skött det tidigare. Men en mycket
preliminär rapport av insamlingarna (gåvor,
kollekter, fasadinsamlingen, kyrkoavgifter) visar
att det gått över all förväntan. Under 2016 har
vi lyckats samla in över en halv miljon kronor,
vilket är 160 tkr mer än 2015! Fasadinsamlingen
har inbringat nästan 100 tkr – fantastiskt jobbat!
Även hyresintäkterna har ökat, från 131 tkr 2015 till 160 tkr under
2016. Och det behövdes, för fasadrenoveringen blev något dyrare än
planerat. Mer om ekonomin får man veta om man kommer på det
ekonomiska församlingsmötet den 19 februari.
Maria Brunander

Centrumkyrkans styrelse
består av följande ledamöter:
Bengt Ekelund, ordförande, Maria
Brunander, kassör, Jonas Thorängen, sekreterare, Anna Bengtsson,
Johan Lindholm och Ann-Sofi Wrang.
Verksamhetskommittén
planerar gudstjänster och
annan verksamhet. Den består
av Oskar Permvall, Jonas Thorängen
och Karin Wiborn.
Kommunikationskommittén
ansvarar för information och
kommunikation i församlingen.
Den består av Anders Johnson,
Birgitta Johnson, Susanna Järlund,
Kerstin Haglund och Joel Lundén.
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ÅRSHÖGTID



VÄLKOMMEN
PÅ FÖRSAMLINGSMÖTE
den 19 februari, med fokus
på ekonomi.

FÖRSAMLINGENS
ÅRSHÖGTID firar vi den 19 mars.
Vi börjar med gudstjänst.
Sedan tar årsmötet vid.
Kom med och påverka!
Valberedning är Kerstin Lagerqvist
och Dag Lundén.

TILLSAMMANSDAG
om att göra gudstjänst

Söndag 5 februari
Efter gudstjänst och lunch börjar vi med lite övergripande
frågor och samtal: Vad är egentligen en gudstjänst? Finns det
”måsten” för att en gudstjänst ska vara, eller kännas, som
en gudstjänst? Hur ser din drömgudstjänst ut, och har du
avskräckande exempel? Därefter djupdyker vi lite i kyrkoår,
textläsning, psalmval och kanske hur man bygger en predikan.
Målgrupp är den som gärna vill medverka och den som inte
alls vill medverka men gärna vara med i Centrumkyrkans
gudstjänstliv.
Hur dagen blir beror på vilka vi är som möts, vi lovar att försöka
leda oss i en bra process och dela med oss av heta tips, allt
efter bästa förmåga och lite lekfulla former.
Bengt Ekelund och Karin Wiborn
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Födelsedagar
31 januari
Margareta Biazzi 70 år
8 februari
Barbro Brunander 86 år
15 mars
Rune Bernemyr 97 år
18 mars
Elsa Nylén 99 år
24 mars
Arne Axelsson 93 år
2 april
Margareta Strandberg 90 år
25 april
Ghada Al Chdayda 50 år
26 april
Annelie Ericsson 50 år

Utflyttade
Barbro och Göran Ahlén
har flyttat till
Österhaninge församling.
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Vill du sjunga
i Centrumkyrkans kör?
Vi övar vid 11 tillfällen
Tisdagar kl 18.30–20.00
Start 7 februari
Avgiften är 850 kr
Vi är en damkör. I vår medverkar
vi i gudstjänsten vid två tillfällen
och har en vårkonsert i maj.
Välkommen att ringa körledare
Cecilia Thomsson, tel 070-7631047
eller mejla
cecilia.thomsson@outlook.com
Medarrangör studieförbundet Bilda

Teaterföreställningen
Ondskan
Hela Människan i Stockholms
läns årsstämma onsdagen den 5/4
inleds med teaterföreställningen
Ondskan. Till föreställningen välkomnas, inte bara församlingens
ombud, utan också andra i församlingen som är intresserade.
Tid: Servering av kaffe/te och
smörgås kl.17.30 i samband med
registrering av ombuden.
Teaterföreställningen pågår
kl. 18–19. Därefter samlas
ombuden till förhandlingar.
Plats: S:t Johannes församling,
Stefanssalen, Frejgatan 31
Anmälan: anmälan om deltagande görs senast den 10/3 till
Anette Kyhlström
anette.kyhlstrom@helamanniskan.se
alt. 0733/339881.

ÿ

Världsböndagen för fred och kristen enhet

Det är en dag som firas första fredagen i mars varje år. Över 170 länder
sägs fira denna dag. En världsomspännande förbön för fred och kristen
enhet utförs på mer än 1000 olika språk.
Tanken bakom Världsböndagen är att visa tacksamhet över hur den
kristna tron förenar människor världen över, oavsett nationstillhörighet.
Böndagen är ett konkret sätt att stärka den kristna enheten.
Sverige har varit delaktiga i världsböndagen sedan 1933.

Gud, du vår mor och far,
Jesus, du vår bror och vän,
Du heliga Ande som vakar över oss alla.
Vi ber om liv och rättvisa
för flickor och kvinnor,
för pojkar och män.
Vi ber om rättvisa i skolan,
arbetet och politiken.
Vi ber för de hungriga och hemlösa,
för dem som plågas av krig,
och dem vars kroppar inte får vara i fred.
Gud, du vår mor och far,
Jesus, du vår bror och vän,
du heliga Ande som vakar över oss alla,
ge oss kraft och mod,
glädje och fred.
I Jesu namn.
BÖN UR
Bönboken Tradition och liv
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Centrumkyrkans ungdom
Scouter fr. 8 år

Torsdagar kl. 18.00

Kontakt: Anna Lindholm Olinder Tel 070-484 63 54
ja.lindholm@telia.com

Tonår fr. 13 år

Fredagar kl.19.00

Kontakt: Cecilia Samuelsson
ceciliasam99@gmail.com

Tel 070-95 060 25

www.cufarsta.nu

Adress och kommunikation till
Centrumkyrkan
Farstaplan 15, 123 47 Farsta
Telefon 08-94 48 95

(Tala in ett meddelande på telefonsvararen)

E-post: styrelsen@centrumkyrkanfarsta.se
www.centrumkyrkanfarsta.se
Bankgiro 653-8615
Postgironr 601353-6
Swish 123 054 0443
Vaktmästare Lasse Sylvander Tel 0722-08 99 09

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

