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INLEDNING

Var inte rädd!
För någon söndag sedan konstaterade predikanten att det är ett av de vanligaste
uttrycken i Bibeln. Det är hälsningen ordagrant eller i bilder till folket och till
profeter i Gamla testamentet. Det är änglarnas hälsning till herdarna på ängen
och Jesus uppmanar ofta lärjungarna att inte vara rädda. I den kristna tron är
rädslan kärlekens motsats. Den som har svårt att visa kärlek är många gånger
rädd. Jag vill se det vi gör idag och har gjort under 2016 som något som visar att
vi inte är rädda. Ibland tvingar oss nöden till förändring men också modet och
kärleken.

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.
- Vi vill ingå i en samlad frikyrka
som samarbetar lokalt med Farsta
Församling.
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Johan Lindholm vid scoutstugan 22 maj

MÅLSÄTTNINGAR FÖR ÅR 2016

GUDSTJÄNSTER

På årsmötet 2016 lyftes två
målsättningar för styrelsen att arbeta
med.

Från den 3 januari till 24 december
har vi firat femtio (50) gudstjänster i
vår församling. De flesta kl. 10 på
söndagarna, någon kl. 11 (julafton).
För det mesta har kyrkklockan
kallat, men även de gånger då den
kärvat har dörren stått öppen för var
och
en
som
vill
komma.
Centrumkyrkan får vara en plats för
bön, andakt och reflektion. För
delande av glädje och våndor. Vi får
mötas i fred, mitt i en splittrad värld.
Det tackar vi Gud för.
Många berättar att möjligheten att
uttrycka sig i sång, ljuständning och
att få skriva böner fyller ett stort
behov. Förkunnelsen i ord, rörelse,
sång och musik ger något för hela
människan. Att fortsätta utveckla
gudstjänsten så att den kommer fler
till del och gör fler delaktiga är
något vi jobbat med och vill jobba
vidare med som församling.
Vi vill nämna några gudstjänster och
gäster som vi haft: Anette
Westergren-Järnkrantz, kyrkoherden
i Farsta församling; Bertil Åhman,
missionär (se internationellt); Arvid
Elenäs - THS-student. Vi har fått
höra en hel del solister och
musikinslag
under
året.
Centrumkyrkans kör, Farstakören
och ett ganska spontant besök av
Orsa ungdomskör bör nämnas,
liksom det ekumeniska samarbetet
kring
den
Globala
veckans
gudstjänst (se Ekumenik) där våra
körer och musiker blandades.

Mål 2016: Budget i balans 31
december 2017.
Utfall: Styrelsen har arbetat
intensivt med målet budget i balans,
vilket också rapporterats och
diskuterats på församlingsmötena
under året.
Mål 2016: Församlingsordningen
skulle bli klar under 2016.
Utfall: En grupp utsedd av styrelsen
har arbetat med
församlingsordningen och ett utkast
finns, men det finns frågeställningar
som behöver ventileras och styrelsen
har haft svårt att hinna med denna
fråga.

Ekumenisk kör på gudstjänsten 13 nov

Mål 2016: Ökad integration med
Centrumkyrkans Ungdom.
Utfall: Relationerna till CU är goda
men inte heller denna fråga har
styrelsen hunnit med. Dock har ett
gemensamt styrelsemöte ägt rum, i
november, vilket båda parter
upplevde som mycket positivt.
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Även i år dök Fredrik Södertuns
alter ego städaren Bernt upp, på
olika sätt, i Gudstjänst med alla
åldrar. Ett nytt julspel skrivet av
samma Fredrik framfördes, vid en
välbesökt julaftonsgudstjänst, av
våra duktiga ungdomar. Det fick
avsluta ett rikt gudstjänstår i Farsta.

Julspel 24 dec

Gudstjänsterna betyder mycket för
de som kommer, det vet vi och hör
vi av varandra. Det oavsett hur
många som är där. För den enskilde
betyder inte antalet besökare mest,
men det kan ändå vara intressant att
se antalet deltagare per gudstjänst.
För 2016 var det 48 personer per
gudstjänst. Några månader stack ut:
januari hade 34, augusti 26,
november 69 och december 72 i
snitt. Jämfört med de tio gudstjänster
vi har ett snitt på från 2015 är det en
liten minskning, då var snittet 56
personer. Men mycket beror på när
på året man räknar.
Körens vår- och julkonserter drog ca
100
personer
inklusive
de
medverkande, båda gångerna. Se
körens berättelse.
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Nämnas ska att möten och andakter
även sker på andra tider och i olika
grupper, särskilt i veckorna.
Gudstjänsten får på olika sätt leva
vidare i vår vardag, i våra enskilda
liv och i det gemensamma.
STUDIEVERKSAMHET
Konstgruppen

Under januari-maj och septemberdecember har konstgruppen på åtta
personer träffats i skaparglädje och
gemenskap måndagar kl. 10-13.
Några målar akvarell, andra trivs
bättre med olja eller akryl och som
omväxling skapas även bildvävar
med naturmotiv. Vi har ingen ledare
utan hjälper varandra med kritik och
beröm. Det finns plats för fler
konstnärer i vår gemenskap. Hör av
dig till undertecknad om du är
intresserad.
Kerstin Haglund
SAMARBETE MED FARSTA
FÖRSAMLING
Ekumeniska gudstjänster

Kyrkoherde Anette WestergrenJärnkrantz
inledde
året
av
gemensamma
gudstjänster
i
Centrumkyrkan. Sammanlagt blev
det tio gudstjänster under året då vi
delade ordet och nattvardens gåvor
tillsammans. Övriga gudstjänster har
prästen Ewa Schmidt medverkat. På
Kristi
himmelsfärdsdag
firades
gemensam gudstjänst med blåsmusik
i Rosengården, Söderledskyrkan.
Det var även utgångspunkt för en
pilgrimsvandring som gick via
Centrumkyrkan, Farstanäset där en
enkel nattvard firades och målet –
Farstastrandskyrkan. Under den

Globala veckan gjorde vi en större
satsning och firade gudstjänst i
Centrumkyrkan då Söderledskyrkan
första gången hade ”stängt” och
sammanlyst hos oss. Då medverkade
även sångare och musiker från båda
församlingarna under rubriken ”Jord
att leva på – Hela världen”.

torsdagar. Ansvaret för bokningarna
var Farsta församling, våren
Jenniffer Nilsén och hösten Per
Rosenius. Omväxlande musik med
allt från orgel, till visa, via jazz,
folkmusik, och klassiskt, både
instrumentalt och med sång av hög
klass. Flera av de som medverkat
bor eller verkar i Farstaregionen,
vilket är en medveten inriktning.
Andakter på Gäststugan, Edö
servicehus

Gäststugan på Edö i Farsta strand,
liksom Mårbacka i samma hus är två
dagcenter för dementa. Carola
Backlund
(hösten)
och
Lars
Liljemark har under året delat på
ansvaret för sångstund/andakter med
lite olika enkla teman. Musiker var
under våren Jenniffer Nilsén och på
hösten Carl D’ally. Vår- och
höstavslutning
har
båda
avdelningarna firat tillsammans.

Ewa Schmidt och Lars Liljemark 13 nov

Soppan och Lunchmusiken

Soppan kl. 11.30 och lunchmusiken
12.30
på
torsdagarna
i
Centrumkyrkan har fortsatt under
året. Fram till sommaren höll Hilda
Fransson i soppsleven och under
hösten har Susanne Löf skött
matlagningen med den äran. Stor
hjälp i köket har Kerstin Haglund
varit. Värdar var i huvudsak Carola
Backlund och Lars Liljemark. Vår
vaktmästare Lasse Sylvander har
skött ljud och mycket praktiskt,
liksom mött gästerna på torsdagarna.

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

Lika många gånger som vi har
serverat soppa har vi alltså bjudit på
lunchmusik
i
kyrksalen.
På
vårterminen 16 och höstterminen 16
Gudstjänst med alla åldrar 16 okt
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CENTRUMKYRKANS KÖR

Vårterminen
inleddes
med
”vinterfest” tisdagen den 19 januari
och årsmöte den 9 februari.
Under verksamhetsåret medverkade
kören vid tre gudstjänster under
våren och fyra under hösten. Ett av
tillfällena var i ”Globala veckan” i
november då vi sjöng tillsammans
med Söderledskyrkans kör i vår
kyrka i en ekumenisk gudstjänst.

Centrumkyrkans kör 27 nov

Årets båda konserter hölls som
vanligt på lördagar, båda 16.00 i år.
Följande personer har medverkat vid
konserter: Kjell Haglund solo, Johan
Kyllmar cello och Karl-Otto Erasmie
piano, samt en ungdomsensemble
vid vårkonserten.
Kören bestod under året av 21
medlemmar, endast kvinnor. Till
hösten ändrades övningstiden till
18.30 - 20.00, vilket inte nämnvärt
påverkat mängden övningstid, då
istället fikapausen togs bort och
ersattes med frivillig fikamöjlighet
före övningen.

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,

Inger Dolk
SJÖVIKS KRISTENDOMSSKOLA

Kristendomsskolan på Sjövik har
varit en nästan helig plats för mig i
-7-

Årets Sjövikselever 4 sep

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 för evigt 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

förening in till vårt café. Många vill
gärna ha någon form av förtäring i
samband med uthyrningen, kaffe
med bulle eller smörgås, ibland
soppa. Det uppskattas att man kan
använda vår filmduk och projektor.
Farsta stadsdelsförvaltning hyr också
in sig för olika arrangemang, när
deras lokaler inte räcker till. Under
våren hade vi 37 uthyrningar och
under hösten 9.
Farstakören övar i församlingssalen
på onsdagar och sedan årsslutet även
Taube-kören på måndagar.
Hyra och förtäring har inbringat ca
150 000 kr efter avdrag för kaffe och
tårtor vid två tillfällen.
Farstadistriktets skolsköterskor hyr
dagtid klubbrummet 8-9 ggr/år för
handledning.
AA, Al-Anon och NA lånar
våra lokaler (klubbrummet
och
en
del
av
ungdomsvåningen) och betalar
en viss del av vad som läggs i
”hatten” vid varje tillfälle.
Under
sommaren
lånade
Stadsdelsförvaltningen gratis
en del av våra lokaler för ett
socialt projekt med kaffe och
glassförsäljning i foajén och
utanför kyrkan.
Berit Magnusson
EXPEDITIONKOMMUNIKATION

Tillsammansdag 3 sep

UTHYRNING AV VÅRA LOKALER

Vårt café fortsätter att vara en
attraktiv
lokal
för
bostadsrättsföreningar,
minnesstunder, dop och bröllop. Vi
har aldrig annonserat om vår
uthyrning, men varje år hittar en ny
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Vi har under 2016 gjort, skickat och
på
andra
sätt
spridit
tre
församlingsblad: Våren, Sommar,
Oktober-December. Kerstin Haglund
har satt samman det som vi
anställda,
Cecilia
Samuelsson,
Kerstin Lagerqvist, Dag Lundén,
Maria Brunander, Bengt Ekelund

och Alicia Westerberg skrivit. De
har innehållit kalendarium, pastorns
tankar,
rapporter
från
fastighetskommittén och kassören,
intervjuer, samt bilder som våra
duktiga
fotografer
tagit
vid
konserter, läger och gudstjänster.
Kerstin Haglund har också gjort
månadsaffischer som vi kunnat
trycka och sätta upp i skåp, med
aktuellt innehåll.
Under 2016 skrev vi ett hyresavtal
på en bra begagnad fyrfärgskopiator
med Masteroffice. Den kan trycka på
två sidor upp till A3-format, samt
vika
och
häfta
t.ex.
ett
församlingsblad. Vi trycker mest
svartvitt, men nu är vi mer flexibla
och kan snabbt göra fina affischer,
samt scanna det vi behöver.
Birgitta Johnson sköter vår hemsida.
Den har gjorts om från grunden
under året. Susanna Järlund sköter
vår Facebooksida.

församling och dess medlemmar.
Många har ett stort hjärta för
Diakonia
och
för
ett
microekonomiprojekt
bland
folkgruppen karener i Thailand, båda
med anknytning till vårt samfund.
Även freds- och rättvisefrågor har en
viktig plats hos oss. Vi har även
kontakt
med
Jelgava
baptistförsamling i Lettland sedan
1991, som närmast kan ses som en
vänförsamling. I nuläget upprätthålls
denna kontakt i huvudsak av
enskilda medlemmar och ett nätverk
i regionen som fortsätter med bidrag
och materiell hjälp för behövande i
bl.a. fängelser och daghem.

Susanna Järlund
INTERNATIONELLT OCH
RÄTTVISEARBETE

Även detta år hade insamlingen för
Equmeniakyrkans
internationella
arbete temat ”Tänd ett ljus”. Vi
startade insamlingen första advent
och hade en särskild insamling vid
gudstjänsten den 24 januari då vi
fick besök av Bertil Åhman. Han
predikade över texten om tjänaren
som passar upp och delade med sig
av erfarenheter från sina 12 år som
missionär och lärare i de båda
Kongorepublikerna, samt från Japan
där han jobbat på Svenska skolan.
Denna insamling speglar bara en del
av det internationella engagemang
som finns i Centrumkyrkans
-9-

Familjen Christoffersson går med i församlingen 23 okt

NÄTVERKSARBETE –
TRYGGARE FARSTA
I
Farsta
finns
ett
BRÅ,
brottsförebyggande råd. Som en
undergrupp till denna, med fokus på
Farsta centrum och drog- och
brottsförebyggande
insatser,
nätverksmötet Tryggare Farsta. Där
möts representanter från polis,

socialtjänst,
väktare,
kyrkorna,
Systembolaget m.fl. sedan ett antal
år för att dela erfarenheter och tänka
preventivt. Under året har Lars
Liljemark funnits med i denna
grupp. Dels för att få information,
men också berätta hur vi i kyrkan
upplever dagsläget i Farsta. Arbetet
inriktar sig mest på att hindra
nyrekrytering bland ungdomar.
Dessa behöver bra sysselsättning och
det vi bidrog med under sommaren
2016 var att låta ungdomsledare och
ungdomar från Tuben (fritidsgård)
driva ett café på torget utanför
kyrkan. De fick använda vårt kök
och deras tanke var att de skulle
utnyttja gräsmattan vid klockstapeln
för lek och aktiviteter, dagtid. Där
grävdes
det
dock
till
vår
överraskning för fjärrvärme, så just
denna idé föll. Men de tyckte på det
hela taget att samarbetet fungerade
väl. Vi såg att caféet var mer stabilt
än tidigare år, då just Tuben var
inkopplad.

Dag, Kerstin och Ulla vid scoutstugan 22 maj

FASTIGHETSKOMMITTEN
Under ledning av Kerstin Lagerqvist
har fastighetsgruppen bestående av
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Lars Sylvander, Lollo Svenborn,
Olle Svärd och Dag Lundén samt
med stort stöd av vår inhyrda
fastighetsexpert Ove Andersson
genomfört följande arbeten i kyrkan:
Löpande åtgärdat uppkomna fel och
brister. Här ingår ett antal
fönsterreparationer, stolsreparationer
etc.
Utöver detta, baserat på den
besiktning Ove presenterade 2015,
genomfört följande åtgärder:
1) Genomfört en fasadrenovering av
den
södra
fasaden
på
kyrkobyggnaden samt samtidigt
åtgärdat mindre fasadskador mot
busstorg och mot nordost. I
anslutning till detta så tätades också
några hål i plåttaket.
2) Vidare reparerat pelare vid
kyrkoentrén och målat om den södra
fasaden av kyrkobyggnaden upp till
en höjd om 6 meter samt behandlat
den med antiklottermedel. De senare
åtgärderna är också huvudskälet till
att
fasadrenoveringsbudgeten
överskreds.
3) Fortsatt arbetet med att klargöra
ansvaret för tätningen av det trasiga
brunnslocket mot busstorget. Här
ingår också upprensning av skogen
mellan
kyrkobyggnaden
och
garageinfarten.
4) Verifierat strukturen i kyrkans
ritningsregister
5) Genomfört en besiktning av
kyrkans elanläggning och elsäkerhet
med hjälp av en oberoende expert –
som komplement till den ”ordinarie”
obligatoriska elbesiktningen.
6) Reparerat 3 trasiga WC-stolar
varav
en
nu
också
blivit
handikappanpassad.
Några
av

toaletterna har också fräschats upp
och målats.
Samtidigt har också några av
stammarna (i källaren) spolats
invändigt.
7) Utvecklat den till styrelsen
presenterade analys av lokalernas
användning och till styrelsen
överlämnat 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.
8) Genom Lars-Åke Björcks försorg
slipat och lackat alla träytor mot
bussgatan.
Vidare har utöver planen en styrbox
i klocktornet åtgärdats. Detta innebär
inte
att
problemen
i
klocktornet är permanent
avhjälpta, men det har i vart
fall gjort att kyrkklockan
idag startar betydligt säkrare
än tidigare. Dock krävs
ytterligare reparationer av
styrmotorn i klocktornet för
att
långsiktigt
avhjälpa
problemet.
Lite tid har också lagts på att
samla in och analysera
energi
och
uppvärmningskostnaderna i
kyrkobyggnaden
samt
påbörja
arbetet med att teckna formellt
korrekta och ekonomiskt rimliga
kontrakt med våra externa förhyrare.
Det är värt att notera att vaktmästare
Lasse idag p g a avsaknad av
anställd städare tvingas att lägga mer
tid på städning än vad ursprungligen
varit tänkt, något som tyvärr gjort att
- 11 -

det löpande underhållet i vissa fall
blivit eftersatt. Det är kommitténs
förhoppning att städuppgifterna kan
tas bort från Lasse så att han får
möjlighet att fokusera på mer
prioriterade arbeten för annars
kommer det långsiktiga underhållet
att bli lidande, något som kan bli
ekonomiskt förödande på sikt!
Trots detta kan man konstatera att
kyrkobyggnaden håller ihop trots
många användare och hårt slitage.
Men, 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. Skador behöver åtgärdas,
likaså åtgärder för att förebygga att
nya skador uppkommer. Detta
kräver både resurser och engagerad

Fredrik, Ingrid och Cecilia på kyrktorget 4 mar

personal. Som tur är har vi det
senare i form av Lasse, Lars-Åke
och andra engagerade och vi kan alla
bidra till arbetet genom gåvor till
församlingen.
Lasses
löpande
omsorg om byggnaden är den
primärt viktigaste åtgärden för 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.
Med arbetsbyxorna på // Kerstin och
hennes pojkar
Fastighetskommittén

struktur
med
arbetslag
där
städningen av vår kyrka ingår som
en del. Vi är därmed fler som likt
Karl-Bertil Jonsson kan dela devisen
att ”ett väl utfört arbete ger en inre
tillfredsställelse och är den grund på
vilket samhället vilar".
EQUMENIAKYRKAN/
KYRKOKONFERENS

Centrumkyrkans församling är en
del av det större sammanhang som
heter
Equmeniakyrkan.
Kyrkokonferensen 2016 hölls i
Solna och Bengt Ekelund var
församlingens representant. Mer och
mer kommer upplevelsen av att vi är
ett, med våra tre bildarsamfunds
traditioner som rötter och en vilja att
leva Guds rike i vår tid och vår
värld.

Kyrkfika 27 nov

Städning

Oron och våndan var stor hos många
för hur det skulle gå att klara av
städningen av kyrkans lokaler redan
hösten 2015 när Alfred slutade sin
tjänstgöring hos oss. När vi nu
summerar 2016 så tycker jag att vi
kan tacka varandra för en fantastisk
insats när det gäller denna del av vårt
uppdrag att vara församling. Ett
speciellt tack till Lasse Sylvander,
vår fantastiske vaktmästare som –
trots att han egentligen inte ”bör” –
har ansvarat för grunden i
städningen
under
veckorna.
Kyrktorg, toaletter och inte minst
cafeét har fejats närmast blänkande
av Lasse! ”Resten” har vi i de 8
städlagen ansvarat för och som
nämnts tidigare kan vi vara stolta
över vars och ens insats. Nu går vi in
i ett nytt verksamhetsår med annan
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STYRELSEN,
FÖRSAMLINGSMÖTEN,
TILLSAMMANSDAGAR OCH
FÖRÄNDRINGSARBETE

I januari 2016 möttes styrelsen, CU
och församlingens mentor Per
Westblom till en styrelsehelg på
Klubbensborg. Vi samtalade visioner
och
målsättningar
för
vår
församling. Samtalen då, och en
tillsammansdag
under
våren,
mynnade ut i några områden som
församlingen vill prioritera. När vi
nu, i början av 2017 just har tillsatt
ett antal kommittéer är det bra att
påminna sig om att det grundats just
i
denna
förberedelse.
Verksamhetskommitté,
kommunikationskommitté, ekonomi
och
administrationskommitté,
fastighetskommitté samt CU har
ansvar för särskilda områden i

församlingen. Detta kombineras med
att vi bildat ett antal ansvarsgrupper
istället för att ha flera listor för
städning,
kyrkvärdskap
och
kyrkfika. Vi har haft flera
församlingsdagar under året just med
temat "Vad vill vi och vart är vi på
väg".

Cecilia Thomsson, Fredrik Södertun
och Lars Liljemark. Ulla Eriksson
meddelade under året att hon
avslutade
sin
tjänst
som
ekonomiansvarig vid årsskiftet, för
att gå i pension. En avslutning och
avtackning hölls i samband med
gudstjänsten den 18 december.
Under året har vi avslutat de flesta
styrelsemöten och församlingsmöten
med Sinnesrobönen: "Gud, ge oss
sinnesro att acceptera det vi inte kan
förändra, mod att förändra det vi kan
och förstånd att inse skillnaden!"
EKONOMI OCH FONDKOMMITTÉ
Ekonomi

Per Westblom 23 apr

Styrelsen har sedan flera år haft
församlingens uppdrag att till 2017
presentera en budget i balans. Sedan
flera år har vi tärt på den fond som är
församlingens ekonomiska grund.
Styrelsen har förutom ordinarie
styrelsemöten
också
haft
arbetsmöten just med de specifika
frågor som rör ekonomi och
anställdas tjänster. I samråd och efter
beslut i församlingsmöte kom vi
fram till att församlingen kan ha en
heltidsanställd (+vaktmästare med
lönebidrag). Då vi redan beslutat
avsluta
musikertjänsten
presenterades
förslaget
på
arbetsbeskrivning för våra pastorer,
utifrån de målsättningssamtalen.
Båda avböjde, var för sig. Den 31
december avslutades tjänsterna för
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Styrelsen har på senare år arbetat för
att
öka
insamlingarna
till
församlingen och under 2016 har
detta verkligen gett resultat. Enbart
den fasadinsamling som beslutades
om på årsmötet 2016 har inbringat
97 tkr. Utöver det har även gåvor
och kollekter till verksamheten i
stort ökat med 13%. Inkluderar man
fasadinsamlingen har gåvor och
insamlingar ökat med hela 46%
jämfört med 2015! Dessutom har
hyresintäkterna ökat då ett par
långsiktiga
uthyrningar
har
tillkommit.
Kostnaderna har i stort sett följt
budget,
med
undantag
för
fasadrenoveringen, som blev ca 200
tkr dyrare än beräknat. I övrigt
hänvisas till årsredovisningen för
2016.
Fondkommittén

Fondkommittén
har
utvärderat
alternativ till Aktie-Ansvar under
året, men byter inte förvaltare. Göran

Ahlén har lämnat fondkommittén i
november.
Ingemar Svensk

EKONOMISK FÖRVALTNING

I separata handlingar
årsredovisning för 2016.

redovisas

Lars Liljemark och Tina Hansson 18 dec

SINNESROBÖNEN

Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra
det jag kan och förstånd att inse skillnaden.

- 14 -

STATISTIK
Barnvälsignelse
Per Edward Erik Boström-Vinnars
född 19 nov 2015

31 jul, Vindö

Britta Anna Rosa Christoffersson
född 12 mars 2016

23 okt, i Centrumkyrkan Farsta

Vigsel
Chmouni Yousef och George Eilo,
Julia Carlsson och Arvid Elenäs

27 feb i Centrumkyrkan Farsta
27 aug i Vännäs kyrka

Matrikel:
Intagen på bekännelse
Alicia Westerberg

9 sep

Intagen på flyttintyg
Frida Christoffersson
David Christoffersson
Tina Hansson

23 okt
23 okt
18 dec

Utflyttade
Barbro Ahlén
Göran Ahlén

17 nov
17 nov

Medlemsantal

167
169

1 jan 2016
1 jan 2017

Betjänande*

363
329

1 jan 2016
1 jan 2017

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

ANSTÄLLDA
Centrumkyrkan
Lars Liljemark, pastor och föreståndare
Fredrik Södertun, pastor – barn och ungdom
Cecilia Thomsson, församlingsmusiker
Lars Sylvander, vaktmästare
Ulla Eriksson, ekonomiadministratör
Farsta församling, Svenska Kyrkan
Carola Backlund, diakonassistent
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100 %
50 %
50 %
50 %
20 %

Farsta feb 2017
Styrelsen för Centrumkyrkans församling:

Bengt Ekelund
ordförande

Maria Brunander
kassör

Lars Liljemark
församlingsföreståndare 2016

Jonas Thorängen
sekreterare

Johan Lindholm
personalutskott

Ann-Sofi Wrang
personalutskott

Anna Bengtsson

Ulla Eriksson 18 dec
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