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   Kära församling
Vi är i tiden mellan påsk och pingst som för oss också sammanfaller med 
lövsprickning och vårsol och mina tankar går till andningen. En del har 
svårt med andningen under vårtid när saven stiger i trädens stammar. 
Andra har svårt med andningen då det lätt blir en hektisk tid. Kanske 
det är mycket som ska vara klart innan sommaruppehållet för den som 
arbetar, det är skolavslutningstid, för den med hus eller sommarhus 
vaknar trädgården till liv, och dessutom ska vi njuta av den härliga 
våren. Så har vi vår kyrka, också, som just nu kräver lite mer av oss 
alla för att fyllas av böner, liv och hållas ren. Ja, det är viktigt att tänka 
på andningen i vårtid. In – och ut. In – och ut. Det passar också 
bra i kyrkoåret, för det den uppståndne Kristus gör när han möter 
lärjungarna, när de gömmer sig bakom låsta dörrar i rädsla, är att han 
andas på dem och ger dem frid. Och när vi så småningom kommer 
till pingst, ja då kommer Anden – andan (samma ord på grekiska för 
ande och andas) som vår hjälpare. Det finns också parallell till vår 
skapelsemorgon där Gud blåser livsande in i människan, och så blir 
hon levande. 

Jag behöver flyga mycket i mitt arbete, vilket jag tycker är lite kompli-
cerat med tanke på klimatförändringarna, men jag lyssnar alldeles särskilt 
när flygvärdinnan instruerar syrgasmasken. ”Ta på dig din egen mask innan 
du hjälper andra”. Jag förstår. Jag kan inte hjälpa någon annan om jag inte 
andas själv. Förstås. Men jag måste höra det ofta för att ta till mig det. 
Genom att andas själv kan jag hjälpa andra att andas. 

Vi är i en speciell andning i Centrumkyrkan. Vi är i en tid där 
vi behöver andas tillsammans. Tillåta inandning och ge plats för utand-
ning. Vi behöver också ta till oss den uppståndne Kristus ord ”Var inte 
rädda”, för visst finns det en hel del att vara orolig för. Och vi behöver 
lita till att Anden – hjälparen – stödjer oss i vår väg till framtiden. 

Jag tycker det är fint att höra samman i en församling, lite som nöd 
och lust, och jag vill så innerligt gärna andas i takt med andra, med dig. 
Så låt oss ta djupa andetag in – och ut när vi samtidigt söker vår framtid 
tillsammans ”Vi är i Kristus” – ”Kristus är i oss”. In – och ut. 

Med önskan om en välsignad sommar! 

Karin Wiborn

ÿ
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Ny adressbok
2012 kom den förra adressboken och på årsmötet 
den 19 mars kunde vi äntligen inviga den nya.

Församlingens medlemmar och vänner är nu inlagda i data-
basen Repet, som administreras av Equmeniakyrkan. Det fina 
med Repet är att den varje månad verifierar våra adresser 
mot folkbokföringsregistret. Flyttar ni kommer den nya 
adressen in automatiskt. Är det däremot något annat som 
inte stämmer i boken så behöver jag uppdatera det manuellt. 
Meddela mig i så fall.

Birgitta Johnson
birgitta@famjohnson.se
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Kalendarium
maj–augusti 2017

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

Söndag 7 maj
10.00 GUDSTJÄNST  
Vägen till livet 
Oskar Permvall 
Annika Eriksson, Farstakören 

11.30 FÖRSAMLINGSMÖTE

Torsdag 11 maj
11.30 SOPPLUNCH 
12.30 LUNCHMUSIK
Anna Döbling, sång
Per Rosenius, piano

Söndag 14 maj 
10.00 GUDSTJÄNST 
med nattvard
Att växa i tro 
Ewa Schmidt
Cecilia Thomsson, 
Centrumkyrkans kör

Torsdag 18 maj
11.30 SOPPLUNCH 
12.30 LUNCHMUSIK
Avslutande vårprogram

Söndag 21 maj 
10.00 GUDSTJÄNST
med alla åldrar
Bönsöndagen 
Tonår, Karin Wiborn 
Efter gudstjänsten utflykt till 
scoutstugan 

 
Söndag 28 maj 
10.00 GUDSTJÄNST
Hjälparen kommer  
Bengt Ekelund

      
Söndag 4 juni Pingstdagen
10.00 GUDSTJÄNST 
Den heliga ande 
Eva Danneholm, Karin Wiborn

Söndag 11 juni
10.00 GUDSTJÄNST
med nattvard
Gud Fader och Ande  
Ewa Schmidt 
Cecilia Thomsson

Med reservation för ändringar. Aktuell information finns på 
www.centrumkyrkanfarsta.se och www.facebook.com/centrumkyrkanfarsta
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Söndag 18 juni 
10.00 GUDSTJÄNST
Vårt dop 
Karin Wiborn 
Mattias Karlsson 

    
Söndag 25 juni 
10.00 GUDSTJÄNST
Den högstes profet   
 

Söndag 6 augusti
10.00 GUDSTJÄNST
Andlig klarsyn
      
  
Söndag 13 augusti
10.00 GUDSTJÄNST
med nattvard 
Goda förvaltare 
Ann-Sofi Wrang 

Söndag 20 augusti
10.00 GUDSTJÄNST
Nådens gåvor 
Oskar Permvall 
Mattias Karlsson

Söndag 27 augusti
10.00 GUDSTJÄNST
Tro och liv
Karin Wiborn, Bengt Ekelund

Med reservation för ändringar. 

Födelsedagar 

Avliden
Boris Larsen 

avled den 11 mars

2 maj 
Kajsa Svärd  60 år

6 maj 
Ewa Westlund  70 år

18 maj 
Lennart Brunander  97 år

22 maj 
David Wrang  20 år

8 juli 
Kjell Haglund  75 år

12 juli 
Deborah Ngoga Darli  50 år

12 juli 
Maj Axelsson  87 år

19 juli 
Bo Johansson  65 år 

3 augusti
Jörel Strömgren  50 år

21 augusti 
Bibbi Hällegård  60 år

25 augusti 
Ove Agnerling  70 år

26 augusti
Conrad Samuelsson  20 år
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Rapport från kassören

Efter årets första tre månader följer kostnaderna 
budget, och vi ligger i stort sett i fas med kol-
lekter och insända gåvor, se staplarna. Fasad-
insamlingen ligger lite ”efter” men jag tycker 
det är ett bra resultat ändå med tanke på att 
vi i år ännu inte haft någon särskild kampanj 
eller aktivitet för detta ändamål. Varmt tack för 
alla bidrag! 

Du som ännu inte ger regelbundet till församlingen är förstås välkom-
men att göra det. Lägg gärna in en månadsbetalning till Centrum-
kyrkan i din internetbank, pg 60 13 53-6 eller bg 653-8615. Alla 
bidrag – stora som små – är värdefulla! 

Maria Brunander
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Centrumkyrkans 
styrelse 
Vid församlingens årsmöte valdes 
Oskar Permvall till ny styrelse-
ledamot. Jonas Thorängen har 
avgått. Styrelsen består dessutom 
av följande ledamöter:
Bengt Ekelund, ordförande, 
Maria Brunander, kassör, 
Anna Bengtsson, Johan Lindholm 
och Ann-Sofi Wrang.

Efterlysning
Har du möjligen 2003 års 
Församlingsblad i dina 
gömmor? Just detta år fattas 
i Centrumkyrkans arkiv. 

Hör av dig till Mattias 
Karlsson om du kan avvara 
dina exemplar.

PSALM 201

En vänlig grönskas rika dräkt
har smyckat dal och ängar.
Nu smeker vindens ljumma fläkt 
de fagra örtesängar,
och solens ljus 
och lundens sus
och vågens sorl bland viden
förkunnar sommartiden.

Sin lycka och sin sommarro
de yra fåglar prisa:
ur skogens snår,
ur stilla bo
framklingar deras visa.
En hymn går opp
av fröjd och hopp
från deras glada kväden,
från blommorna och träden.



Vaktmästare Lasse Sylvander  Tel 0722-08 99 09

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

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   Tel 070-95 060 25 
ceciliasam99@gmail.com

www.cufarsta.nu

Centrumkyrkans ungdom 

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
Plusgiro  601353-6
Swish 123 054 0443


