Församlingsbladet
C E N T R U M K Y R K A N i F A R S TA
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september – december 2017

Allt har sin tid,
det finns en tid för allt som sker under himlen:
en tid för födelse, en tid för död,
en tid att plantera, en tid att rycka upp,
en tid att dräpa, en tid att läka,
en tid att riva ner, en tid att bygga upp,
en tid att gråta, en tid att le,
en tid att sörja, en tid att dansa…
Läs gärna fortsättningen i Predikaren 3.
Sensommartid, höst och vinter. Nu är vi där igen.
Makthungriga världsledare skapar oro, barn lever
på gatorna.
Predikaren igen:
Det finns ingenting nytt under solen.
Säger man om något: ”Det här är nytt!”
så har det ändå funnits före oss,
alltsedan urminnes tid.
Det är inte dystert utan en trygghet att det som skett, uppstår igen. Vi
får nya chanser, nya möjligheter. Vår församling genomgår förändring.
Vi formar om oss och engageras på för oss annorlunda och nya sätt.
Men det är inte så nytt i ett längre tidsperspektiv. Det är inte så
annorlunda i ett större eller vidare församlings- och kyrkoperspektiv.
Men det är nytt för oss här i Centrumkyrkan i Farsta just nu! Vi
erövrar på nytt engagemanget, delaktigheten och Guds rikes funktion
i vår tid och i vårt sammanhang. Vi gör det i tro, bön och tillförsikt.
Det är inte första gången i mänsklighetens historia som någon går på
ökenvandring och det är inte första gången någon provar om tilliten till
Gud faktiskt bär. Det är inte första gången Gud ler eller suckar över sina
barn. Inte sista gången heller.
Vi lever Centrumkyrkans församling tillsammans.
Bengt Ekelund
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Rapport från kassören

Ekonomin är i balans. Efter juli månad har vi fått in 52% av årets intäktsbudget och förbrukat 50% av de budgeterade kostnaderna. Likviditeten är
ganska god efter vårens uthyrningar och hittills under 2017 har inget uttag
från fonden gjorts. Uthyrningen av kontorsdelen till kommunen ger också
ett regelbundet tillskott till kassan.
Hyresintäkterna är förstås välkomna bidrag men gåvorna behövs
även fortsättningsvis, inte minst om vi så småningom ska anställa en
församlingsföreståndare. Med kollekter och insända gåvor ligger vi nästan i
fas, dock med en liten svacka under sommaren. Ge gärna ett extra bidrag
som kompensation för de uteblivna kollekterna i juli, om du inte redan har
gjort det! Jämfört med förra året så här års har vi skickat in mindre pengar
men gett mer i kollekt, totalt sett har kommit in ca 4 000 kr mindre än
under samma period 2016.
Till fasadinsamlingen har t.o.m. juli inkommit 36 226 kr, vilket är 36%
av budgeten på 100 000 kr.
2017-08-14 Maria Brunander
Vill du stödja församlingen regelbundet, gör det via din kyrkoavgift!
Kyrkoavgiften dras på skattsedeln. 1% av din årsinkomst går då till
Centrumkyrkan och Equmeniakyrkan. Senast den 31 oktober bör du
anmäla dig. Informationsfolder finns i kyrkan.

Födelsedagar

10 september
Britta Svensson 89 år

3 november
Michael Anderson 60 år

19 september
Jan-Erik Sundberg 65 år

5 november
Paul Sandborg 86 år

20 september
Ingrid Lund 70 år

7 november
Sara Wrang 30 år

21 september
Maryam Shadrouh 50 år

22 november
Gretel Jonsson 86 år

8 oktober
Maja-Lisa Svensk 60 år

26 november
Ingala Svärd 87 år

7 oktober
Gun Fryleskog 88 år

13 december
Oskar Permvall 60 år

11 oktober
Elisabeth Morgonro 50 år

16 december
Kerstin Nygårdh 88 år

Vigda
21 juni vigdes
Julia Ahlén och
Fredrik Samuelsson
i Centrumkyrkan
Vigselförrättare:
Lasse Vallmoss

Avliden
Olof Revestad
avled den 4 juni
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I år åkte över hundra ungdomar, ledare och lärare från hela Sverige till Sjöviks
Folkhögskola för att delta i Sjöviks Kristendomsskola som utspelar sig varje år
i två veckor. Som elev på Kristendomsskolan går man fyra år på skolan. Från
Farsta deltog 8 ungdomar i både årskurs två och tre.
På Sjövik lär man sig om kristen tro, Bibeln och alla möjliga livsfrågor
mellan himmel och jord. I årskurs ett lär man sig grunderna inom kristen
tro. I årskurs två fördjupar man sig inom kristen tro med fokus på Nya
Testamentet. I trean fördjupar man sig ännu mer inom kristen tro men
med fördjupning på Gamla Testamentet. Sista året på Sjövik fokuserar man
mycket på musik och drama men har även lektioner som är baserade på
elevernas frågor om kristen tro och om livet.
Utöver lektioner så har man andakter och gudstjänster som leds av både
ledare och elever. På fritiden är kiosken öppen, både fotbollsturnering,
volleybollturnering och ett flertal andra aktiviteter pågår när man är ledig.
Även större aktiviteter gör hela skolan tillsammans, som till exempel festkväll,
upplevelsevandring och tvärgrupper. I tvåan lär man sig även om 112 och
livräddning samt att man åker på hajk tillsammans med sin klass och
övernattar på en ö. I trean har man ledarskapsutbildningar som även fortsätter i fyran samt att man åker på retreat med sin klass för att övernatta i ett
hus där man är tyst i närmare 24 timmar för att reflektera över livet och sin
tro. I fyran planerar man avslutningsgudstjänsten och har lite mer ansvar än
de tidigare åren på Sjövik.
Sjöviks Kristendomsskola uppskattas mycket av både elever, ledare och
lärare och rekommenderas stort till ungdomar som gått ut sjuan.
Alicia Westerberg

4

Kalendarium
C E N T RU M K Y R K A N i FA R S TA
september – december 2017
SEPTEMBER ● ● ● ● ● ● ●
Söndag 3 september
10.00 GUDSTJÄNST

Söndag 17 september
10.00 GUDSTJÄNST

Samlingssöndag
Peter Mänder, Magnus Hägle
Musik: Karin Wiborn

Anders Johnson
Musik: Birgitta Johnson

Friheten i Kristus

Torsdag 7 september
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Folkvisor från Irland och Skottland
Dag Westling (gitarr, five string
banjo, tin whistle, sång)
Söndag 10 september
10.00 GUDSTJÄNST
med nattvard
Medmänniskan

Ewa Schmidt, Kajsa Svärd
Tina Hanson, Daniel Strömberg
11.30 FÖRSAMLINGSMÖTE
Torsdag 14 september
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Hildegard av Bingen, en av
våra allra tidigaste tonsättare
Karin Frölén (sång) och
Ismahni Björkman (harpa)

Enheten i Kristus

Torsdag 21 september
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Svensk jazz och visa
Helena Insulander (sång) och
Martin Landström (piano)
Söndag 24 september
10.00 GUDSTJÄNST
Ett är nödvändigt

Kim Bergman, Dag Lundén
Musik: Mattias Karlsson
Torsdag 28 september
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Sången och Livet.
Opera, operett, musikal och
romans med Jonas Nerbe (sång)
och Jan-Erik Sandvik (piano)

Med reservation för ändringar.
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OKTOBER ● ● ● ● ● ● ●
Söndag 1 oktober
10.00 GUDSTJÄNST
Änglarna

Fredrik Södertun, CU/Tonår
Musik: Karin Wiborn
CU ungdomskör
Torsdag 5 oktober
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Mattias Ekström Koij (piano,
sång) och Ivar Koij (slagverk)
Söndag 8 oktober
10.00 GUDSTJÄNST
med nattvard
Lovsång

David Melin, Oskar Permvall
Musik: Alexander Vorontsoff
Torsdag 12 oktober
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Christina Gustafsson (sång)
Stefan Gustafson (piano, trumpet)
Mats Larsson (gitarr)
Patrik Boman (kontrabas)
Söndag 15 oktober
10.00 GUDSTJÄNST
Att lyssna i tro

Peter Mänder
Musik: Annika Viktorsson
Sång: Kjell Haglund
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Torsdag 19 oktober
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Gläd er alltid i Herren
Torgerd Riben (orgel)
Söndag 22 oktober
10.00 GUDSTJÄNST
Trons kraft

Bo Forsberg, Oskar Permvall
Musik: Cecilia Thomsson,
Kyrkokören
Torsdag 26 oktober
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Trumpeten och jag.
Peter Markgren (trumpet)
med ackompanjatör
Söndag 29 oktober
10.00 GUDSTJÄNST
med alla åldrar
Att leva tillsammans

Susanna Järlund
Musik: Annika Viktorsson

NOVEMBER ● ● ● ● ● ● ●

Torsdag 2 november
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Och kanske var det själen jag såg.
Ninna Gudmundsson (sång, fiol
och piano) Magnus Marcks (bas)

Med reservation för ändringar. Aktuell information finns på
www.centrumkyrkanfarsta.se och www.facebook.com/centrumkyrkanfarsta

NOVEMBER ● ● ● ● ● ● ●
Söndag 5 november
10.00 GUDSTJÄNST

Söndag 19 november
10.00 GUDSTJÄNST

Peter Mänder
Musik: Alexander Vorontsoff
Farstakören, Annika Ericsson

Olle Kristenson (SKR), Anders Johnson
Musik: Birgitta Johnson

Vårt evighetshopp

Torsdag 9 november
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Krig och kärlek.
Nils Närman Svensson (sång, gitarr)
Linda Fabricius Hultemark (sång)
Per Rosenius (piano, sång)
Lördag 11 november
FÖRSAMLINGSDAG
Se separat ruta.
Söndag 12 november
10.00 GUDSTJÄNST
med nattvard
Frälsningen

David Melin, Johan Lindholm
Musik: Alexander Vorontsoff
Torsdag 16 november
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Hornduetter av 1700-talets
tonsättare.
Eva-Tea Lundberg (naturhorn)
Heléne Sikdal (naturhorn)

Vaksamhet och väntan

Torsdag 23 november
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Visor om kärlek, längtan och saknad.
Lolita Ray (sång, gitarr)
Jan Albert Carlsson (barytonsax)
Söndag 26 november
11.00 EKUMENISK HÖGMÄSSA
i Söderledskyrkan Obs tiden!
Kristi återkomst

Ewa Schmidt, Karin Wiborn
Musik: Mattias Ekström Koij
Torsdag 30 november
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Dimman lättar. Stämningsfylld
och inlevelserik musik som lättar upp
i höstmörkret.
Catrin Johansson (flöjt)
Danjel Rörh (gitarr)

DECEMBER ● ● ● ● ● ● ●

Söndag 3 december, 1:a advent
10.00 GUDSTJÄNST
Ett nådens år

Bengt Ekelund, Oskar Permvall
Musik: Cecilia Thomsson, Kyrkokören
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DECEMBER ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Torsdag 7 december
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Program ännu ej bestämt.

Lördag 16 december
JULKONSERT
Centrumkyrkans kör med gäster,
dirigent Cecilia Thomsson

Söndag 10 december
10.00 GUDSTJÄNST
med nattvard

Söndag 17 december
10.00 GUDSTJÄNST

Guds rike är nära

Ewa Schmidt, Jonas Thorängen
Musik: Mattias Karlsson
11.30 FÖRSAMLINGSMÖTE
Torsdag 14 december
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Julkryddad världsmusik med
FOLKBUS! Maria Hulthén
(fioler, tumpiano, sång), Stellan
Sagvik (keltisk harpa, flöjter, sång
m m), Kaj Magnusson (bouzouki,
gitarrer, mungiga, sång m m)

FÖRSAMLINGSMÖTE
Vid församlingsmötet
den 10 september
utvärderar och förbättrar
vi församlingens ansvarsgrupper.
Har du förbättringsförslag
hör gärna av dig till någon
i styrelsen.
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Bana väg för Herren

Centrumkyrkans Ungdom – CU
Söndag 24 december, Julafton
11.00 GUDSTJÄNST Obs tiden!
med samling kring krubban
Herrens moder

Centrumkyrkans Ungdom – CU
Söndag 31 december, Nyårsafton
10.00 GUDSTJÄNST
Guds barn

Församlingsbladet
digitalt?
Du som får församlingsbladet
med posten eller har tagit ett
ex själv i kyrkan. Har du en
mejladress och kan tänka dig
att läsa församlingsbladet på
hemsidan, så meddela mig det.
Då kommer du att få ett mejl
när ett nytt blad har kommit.
Birgitta Johnson
birgitta@famjohnson.se

Ny församlingsmedarbetare

Peter Mänder är anställd som församlingsmedarbetare i Centrumkyrkan
från 1 september 2017 till sommaren 2018. Han studerar på Teologiska
Högskolan i Stockholm med sikte på att bli pastor i Equmeniakyrkan.
Vi kommer främst att hitta Peter i kyrkan på torsdagar då han hjälper
till på sopplunchen och fredagar då han jobbar med Tonår. Han kommer
också att vara delaktig i en del gudstjänster. Vi kommer att få en närmare
presentation av Peter på församlingsmötet den 10 september. På bilden
planerar Peter gudstjänst med CUs ordförande Magnus Hägle.

FÖRSAMLINGSDAG
Lördag den 11 november
Per Westblom deltar och hjälper
oss samtala om församlingens
målsättningsarbete. Notera
dagen i almanackan. Styrelsen
kommer med mer information.

Vill du sjunga
i Centrumkyrkans kör?
Vi är en damkör som övar
Måndagar kl 18.30–20.00 (ny dag)
Start 11 september. Avgift ca 850 kr.
Välkommen att kontakta körledare
Cecilia Thomsson, tel 070-763 10 47
cecilia.thomsson@outlook.com
Medarrangör studieförbundet Bilda
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CU Farsta scoutkår på Jamboree 2017

Vi var fem förväntansfulla som begav oss som första patrull mot
Jamboree 17 lördagen den 5 augusti – undertecknad samt två utmanare, Tor och Vincent, samt hjälpledare Jacob och Joel som skulle
jobba som funktionär. Efter en 6 timmars resa till Skåne och en 45
minuters gångväg från parkeringen till lägerplatsen var vi äntligen
framme och på plats fanns redan Dalby scoutkår från Skåne som
vi delade läger med. Dalby, som bestod av Petra som ledare och
ett 10-tal Utmanare, hade redan påbörjat byggnationer i vår by
men Tor och Vincent hakade snabbt på och det blev ett tight
utmanargäng hela veckan.
De första dagarna förflöt på ett utmanarsätt, såsom ungdomar
är, med lite sena morgnar och ganska sena nätter (för Utmanarna,
inte för ledarna!). Utmanarna ansvarade för all matlagning fullt ut
och hade olika arbetslag.
Undertecknad tillbringade en del tid som funktionär, bl a på
Utmanarnas nattutmaning. Ett litet gäng på 2000 Utmanare som
skulle passera våra kontroller…
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Framåt onsdagen förändrades upplägget i byn – lugnet var slut –
Upptäckarna från Farsta anlände! Johan och Anna som ledare tillsammans med upptäckare Felix, Felicia, Ylva och Jazz anslöt till byn och
den tidigare lite lätt trötta utmanargruppen fick lite upplivning!
På onsdagskvällen var det dags för lägerbål för vår ”hood” och
lite senare somnade till slut de uppeggade Upptäckarna för kvällen.
På torsdagen anslöt upptäckare Alexander över dagen och vi
gjorde en spårning med fokus på miljöfrågor på förmiddagen. Upptäckarnas samarbetsförmåga var fokuserad på att samarbeta med
sig själva och det blev en del lärdomar för varje enstaka scout!
Fredagseftermiddagen spenderades genom att ta badbussen till
stranden i Åhus och efter lite relax i byn så var det dags för
den stora avslutningsfesten på fredagkvällen med närvaro av HM
Konungen och med uppträdande av bl a Peg Parnevik. Upptäckarna
dansade på i det efterföljande discot tills krafterna tog slut. Utmanarna försvann till sitt, då deras s k hubb (åldergruppens mötesplats)
skulle hållas öppet till 03.00.
En viss trötthet på alla infann sig på lördagsförmiddagen men det
var bara att hugga i och riva lägret och kl 12.00 var vi klara. Våra
nyfunna kompisar från Dalby scoutkår, som lärt oss skånska sånger
under veckan, var det dags att krama om och säga hej då till.
FOTO: MICHAEL WESTERBERG

Michael Westerberg, Ledare
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Centrumkyrkan
Farstaplan 15, 123 47 Farsta
Telefon 08-94 48 95
(Tala in ett meddelande på telefonsvararen)
Akuttelefon 0762-03 68 23
E-post: styrelsen@centrumkyrkanfarsta.se
www.centrumkyrkanfarsta.se
Bankgiro 653-8615
Plusgiro 60 13 53-6
Swish 123 054 0443
Vaktmästare Lasse Sylvander Tel 0722-08 99 09
Ansvarig utgivare: Bengt Ekelund
Redaktionskommitté: Birgitta Johnson och Kerstin Haglund

Centrumkyrkans ungdom
www.cufarsta.nu
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: Magnus Hägle
magnus.hagle@gmail.com

Tel 073-669 27 90

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

