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Jonas Thorängen och Jenny Dobers 13 aug 

INLEDNING 

 

 

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. 

 

Kärlek, på väg. Centrumkyrkans församling är på väg. Vi går igenom ett slags 

kulturförändring med en annan sorts delaktighet och ansvar än vi varit vana vid. 

Hela året har vi varit utan anställd föreståndare och anställda pastorer. Vi har 

delat in oss i ansvarsgrupper och burit tillsammans, efter förmåga. Vi har fått 

göra sådant vi kanske inte alltid vill. Ibland har vi fått stiga undan men oftare har 

vi fått stiga fram där det behövs. På olika sätt lever vi gudstjänst, i tjänst för 

Gud, varandra och vår omvärld. Vi vill vara tillräckligt bra och göra skillnad i 

vår tid. Vi har under året hyrt ut den tidigare expeditionen till stadsdelsnämnden. 

Vi har utvecklat vår samverkan med Farsta församling och vi har anställt en 

församlingsmedarbetare. 
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Ungdomarnas julspel 17 dec 

STUDIEVERKSAMHET 
Varje måndag kl. 10–13 träffas 

Konstgruppen i kaféet till en trevlig 

samvaro. Under året är det sju 

kvinnor och en man som har skapat 

tillsammans. Gruppen har ingen 

ledare, men några har målat i många 

år och alla hjälps åt med tips och 

idéer. Man väljer själv vilket 

material man vill arbeta med. Vissa 

målar med akryl, andra väljer olja 

eller akvarell. Dessutom har vi flera 

duktiga vävare.  

Vid första advent visade 

Konstgruppen sina alster i kaféet. På 

lördagen var det vernissage och 

besökarna kunde dricka kaffe med 

hembakt samtidigt som man tittade 

på utställningen. På söndagen efter 

kyrkkaffet fanns det också möjlighet 

att titta på tavlorna.  
Kerstin Haglund 

 
SAMARBETE MED FARSTA 

FÖRSAMLING 

Samverkan med Farsta församling 

har bestått i soppluncher/lunchmusik 

på torsdagar samt att en präst 

deltagit i en gudstjänst i månaden, 

som tidigare. Under våren mötte 

styrelsen representanter från 

Söderledskyrkan och 

Farstastrandskyrkan ett par gånger. 

Vi har också firat gemensam 

gudstjänst i Söderledskyrkan i 

samband med Kyrkornas globala 

vecka. Under hösten startade vi 

Markusmässan, med efterföljande 

bibelsamtal utifrån 

Equmeniakyrkans temaår kring 

Markusevangeliet. Beslut om 

Markusmässan togs av styrelsen, då 

vi hade anställt Peter Mänder som 

församlingsmedarbetare. Vi ville ha 

mer konkret samverkan och det 

fanns en efterfrågan i församlingen 

om mer undervisning och 

bibelsamtal. 

 
CENTRUMKYRKANS UNGDOM 

Centrumkyrkans ungdom driver 

församlingens barn- och 

ungdomsverksamhet. 

Vad de gjort och inriktat sig på kan 

man läsa i deras egen årsberättelse 

för 2017. 

Den kan fås på begäran eller läsas på 

www.cufarsta.nu. 

 

CENTRUMKYRKANS KÖR 

Kören har träffats 11-12 

måndagskvällar per termin. Under 

året har vi medverkat vid 5 

gudstjänster och 2 konserter. Vid 

vårkonserten bjöd vi in Torbjörn 

Söderqvist, kontrabasist. Vid 

julkonserten medverkade även Maja 

Branmyr, Oscar Wahlstedt, Carl 

Otto Erasmie och Johan Kyllmar. 

Annika Victorsson har som alltid 

medverkat i körens konserter. 

I kören har 16 sångare deltagit under 

2017. 
               Cecilia Thomsson    körledare 

www.cufarsta.nu
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Birgitta Johnson med första exemplaret av adressboken 17 mar 

KOMMUNIKATION   

Under året har vi gett ut tre 

församlingsblad där ett flertal av 

församlingens medlemmar bidragit 

med texter. Från 

verksamhetskommittén har vi fått 

kalendariet. Allt har sedan 

sammanställts av Kerstin Haglund. 

Vi har också tagit fram en ny 

adressbok. Dessa trycks, viks och 

häftas på vår fina kopiator. 

Vid varje månadsskifte gör Kerstin 

en affisch med kalendariet, som sätts 

upp av Lars Sylvander. 

Birgitta Johnson gör alla utskick 

(församlingsblad, adressbok, 

månadsbrev och annan 

styrelseinformation) till 

församlingen via post och mail. 

Adresserna som används vid 

utskicken hämtas från Repet, 

Equmeniakyrkans centrala 

medlemsdatabas. 

Hemsidan 

www.centrumkyrkanfarsta.se 

uppdateras kontinuerligt med 

aktuellt program, predikningar och 

andra användbara dokument, som 

behövs i församlingen. Under året 

har vi haft 23 000 besökare på vår 

hemsida. 

Församlingen har också två olika 

forum på Facebook, som Susanna 

Järlund administrerar: 

Centrumkyrkan Farsta - vår 

officiella Facebook-sida 

Vi i Centrumkyrkan i Farsta - en 

sluten grupp med intern information 

för oss medlemmar. 

 

Kommunikationskommittén 

har under 2017 träffats 5 

gånger. Gruppen bestod av 

Kerstin Haglund, Susanna 

Järlund, Birgitta och 

Anders Johnson. 
Anders Johnson 

 

SOMMAREN 

Under sommaren höll 

stadsdelsförvaltningen 

caféverksamhet i 

Centrumkyrkans foajé och 

utanför kyrkan. Sofie 

Wiborn anställdes tillfälligt 

av församlingen som resursperson 

från församlingens sida. Caféet 

stängde dock under sommaren p.g.a 

flera olika orsaker. Under flera av 

sommarens onsdagskvällar hölls 

samlingar i kyrkan, med olika 

teman. Församlingens medlemmar 

ansvarade för dessa. 
 

FASTIGHETSKOMMITTEN 

Under ledning av Kerstin Lagerqvist 

har fastighetsgruppen bestående av 

Lars Sylvander, Lollo Svenborn, 

Olle Svärd och Dag Lundén samt 

med stort stöd av vår inhyrda 

fastighetsexpert Ove Andersson 

genomfört arbeten i kyrkan.  

http://www.centrumkyrkanfarsta.se/
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Verksamhetskommittén sammanträder25 jan 

Vi har löpande åtgärdat uppkomna 

fel och brister. Här ingår 

stolsreparationer, åtgärdande av 

trasiga fönster, klottersanering och 

allmän rensning mm.  

Utöver detta och i mycket baserat på 

den besiktning Ove presenterade 

2015, har fastighetskommittén 

genomfört följande åtgärder: 

 

1) Atrium har tagit uppdraget att 

rensa upp skogen mellan 

kyrkobyggnaden och garageinfarten 

men den närliggande 

bostadsrättsföreningen protesterar.   

 

2) Vi har genomfört tömning, 

rensning och renovering av 

kontorsutrymmet 2 trappor upp. Ett 

stort tack till Lars Sylvander, Johan 

Lindholm och Åke Raask som varit 

de som utfört arbetet på plats.  

 

3)  Vi har gjort om bredbandet till 

kyrkan samt avvecklat 

telefonväxeln. WiFi-näten har 

flyttats till mer permanenta platser i 

kyrksal och kyrktorg. 

 

4)  Hissen har tvingats till en mycket 

kostsam renovering. Ny låsstyrning 

har även installerats.  

 

5)  En översyn och reparation av 

värme- och ventilationsanläggningen 

har genomförts. 

 

6)  En skada på den utanpåliggande 

fasadstensättningen längs 

gångstråket mot T-banan har vållat 

en del problem. 5-6 stenskivor längs 

ett antal löpmeter av väggen behöver 

bytas ut. Kostnaderna täcks av en 

försäkring. 

 

7)  Brandöversynen sommaren 2017 

visade att vi måste förbättra kyrkans 

lokalers brandlarm samt det 

systematiska brandskyddsarbetet. 

  

Vår vaktmästare Lars Sylvander har 

i avsaknad av anställd städare 

tvingats att lägga mer tid på städning 

än vad ursprungligen varit tänkt. Det 
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Karin Wiborn städar på Gudstjänst med alla åldrar 26 mar 

Peter Mänder predikar 3 sep 

har tyvärr gjort att det löpande 

underhållet i vissa fall blivit 

eftersatt. Vi har dock noterat att 

arbetsgrupperna nu blivit lite 

varmare i kläderna och städar bättre.  

Lasses löpande omsorg om 

byggnaden är den primärt viktigaste 

åtgärden för att hålla våra 

underhållskostnader låga!   

  Dag Lundén 
 

ORGANISATION 

Den nya organisationen som 

sjösattes under 2016 med grupper 

som ansvarar för städning, 

kyrkvärdskap och kyrkkaffe två 

veckor i taget har fortsatt fungera 

under hela 2017. För några grupper 

har det fungerat relativt väl medan 

det för andra har varit svårt att få 

engagemang i gruppen. När 2017 är 

till ända kan vi ändå konstatera att vi 

hela året har haft en rätt så städad 

kyrka, kyrkvärdar som möter oss när 

vi kommer och fika efter 

gudstjänsten. Visst har det funnits 

undantag men då har det istället 

funnits en hjälpande hand, 

överseende och nåd!  

För vissa uppgifter har också tillsatts 

kommittéer – verksamhet och 

kommunikation, och en 

fastighetskommitté har funnits sedan 

tidigare. Denna nyordning infördes 

under hösten 2016 för att klara 

gudstjänstplanering och 

kommunikationsarbete från januari 

2017 när vi inte längre skulle ha 

någon personal knuten till 

verksamheten. Men också mot 

bakgrund av att vi framöver bara 

kommer att ha en tjänst på 100 % i 

verksamheten så behöver mycket av 

det som tidigare skötts av personal 

istället göras av ideella krafter. Även 

dessa kommittéer har fungerat under 

hela året och sett till att vi haft 

gudstjänster att gå till, information 

att ta del av och en kyrkobyggnad 

som håller ihop.  
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Lars-Åke Björk, Kerstin Lagerqvist och Kerstin Haglund på församlingsmötet 11 nov  

STYRELSEN, 

FÖRSAMLINGSMÖTEN, 

TILLSAMMANSDAGAR OCH 

FÖRÄNDRINGSARBETE 

Den process församlingen är inne i 

är hela församlingens. Genom 

samtal vid församlingsdagar och 

beslut vid församlingsmöten har vi 

tillsammans kunnat resonera, ta 

beslut och gå vidare. Vi har arbetat 

med fyra fokusområden: 

”Gudstjänsten”, ”Min egen, 

personliga tro”, ”Centrumkyrkan i 

Farsta och i världen”, samt ”Barn 

och unga”. Större delaktighet samt 

att se vad vi redan är och har är 

kanske nyckeluttrycken för våra 

samtal. Vi har varit tvungna till en 

större delaktighet och ett annat 

ansvarstagande, inte minst i 

gudstjänstlivet, när vi inte har haft 

anställda pastorer. Vi har också 

kunnat se att församlingen finns i 

världen, främst genom de uppdrag 

och det vardagsliv som 

församlingens medlemmar har i 

vardagen. Styrelsens intention har 

varit att också föra in detta i 

gudstjänsten, men vi har inte riktigt 

nått dit, än.  

Vid årsmötet i mars valdes Bengt 

Ekelund till ordförande för styrelsen. 

Styrelsen har i övrigt bestått av Anna 

Bengtsson, Ann-Sofi Wrang, Johan 

Lindholm, Maria Brunander och 

Oskar Permvall. Styrelsen har mötts 

10 gånger under 2017. Vid flera 

möten har Magnus Hägle, ordf. i 

CU, deltagit. Per Westblom, 

styrelsens mentor från 

Equmeniakyrkan har mött styrelsen 

vid flera tillfällen och hjälpt till att 

stämma av vårt arbete och vart vi är 

på väg. Vi har också haft kontakt 

med Equmeniakyrkans regionala 

kyrkoledare Jenny Dobers. 

 
EKONOMISK FÖRVALTNING 

I separata handlingar redovisas 

årsredovisning för 2017. 
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STATISTIK  

 

Dop 

Linn Persson    8 jul, Sjövik 

  

Vigsel  
Julia Ahlén och Fredrik Samuelsson  21 jun, Rönninge by i Täby 

 

Matrikel  

 

Intagen på bekännelse  
Linn Persson    3 sep 

 

Intagen på flyttintyg 

Ebon Alberti från Kungsholms baptistförsamling 27 mar  

Lisa Kåreland från Tenstakyrkans missionsförsaml. 22 okt 

 

Utflyttade  
Fredrik Södertun till Helsingsborgs baptistförsaml. 1 jan  

 

Avlidna 

Boris Larsen, född 24 maj 1940  11 mar 

Olof Revestad, född 3 maj 1954  4 jun  

 

Medlemsantal  169   1 jan 2017  

169   1 jan 2018 

 

Betjänande*  329  1 jan 2017  

318   1 jan 2018 

 

(* 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 Sylvander, vaktmästare     50 %  

Peter Mänder, församlingsmedarbetare  1 sep – 31 dec 50 % 
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Bengt Ekelund och Maria Brunander förbereder församlingsmötet 11 nov 

 

Farsta mars 2018 

Styrelsen för Centrumkyrkans församling: 

 

 

 

 
Bengt Ekelund 

ordförande 

 

 

Maria Brunander 

kassör 

 

 

 

 

 

 

 

Oskar Permvall 

sekreterare 

Anna Bengtsson 

 

 

 

Johan Lindholm 

personalutskott 

Ann-Sofi Wrang  

personalutskott 

 

 
 


