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Så lev Guds nu. 
Av hans nåd 
får du ta mot var stund 
ur hans hand. 
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Vi möts söndagar klockan 
10.00 till gudstjänst. 

Vill du komma i kontakt 
med oss hittar du fler 
uppgifter på baksidan av 
församlingsbladet.

CENTRUMKYRKANS FÖRSAMLING 

IDAG ÄR SOMMAREN inte lika speciell som den var förr. 
Inte för mig. Sommarlov, simskola i det kalla havsvattnet, 
minigolf och sand i skorna. Numera är den snarast kulmen 
på vårens förväntan. När sommaren väl kommer är väntan 
fullbordad. Men tiden stannar inte, jorden slutar inte att 
snurra. Perspektiven på barnets ”en dag i taget” har blivit 
upplevelsen av att tiden går väldigt fort. Men ta en stund, 
en minut, en timme eller en dag till att bara vara. Låt 
den inte bara passera, sug på den. Andas lugnt. Andas in. 
Andas ut. Känn sommarens dofter. Hör dess ljud. Andas in 
det nya, andas ut det gamla. Andas in det goda. Andas ut 
det som gör ont. Du är mitt i livet och här är Gud. 

Bengt Ekelund

”Så lev Guds nu. Av hans nåd 
får du ta mot var stund ur hans hand. 
Och när dagen lång du hör fåglars sång, 
hör du himmelens egna ljud.” 
TORE LITTMARK, PSALMER OCH SÅNGER 820:2

är en ekumenisk församling ansluten till trossamfundet Equmeniakyrkan. 
Vi samarbetar också med Farsta församling i Svenska kyrkan. Församlingen 
utgörs av människor som vill växa i sin tro och tillsammans söka Gud. 
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Centrumkyrkan har fått en ny fondkommitté 
bestående av Anders Johnson, Barbro Wickberg och Åke Raask.

Den 9 april träffade kommittén Oskar Permvall, som representerade 
den avgående kommittén samt vår kassör Maria Brunander i kyrkans 
café för att genomföra ett formellt överlämnande samt diskutera 
formerna för samarbetet mellan kommittén och styrelsen.

Barbro intygar att inriktningen blir att placera vårt kapital i trygga 
etiska fonder med god långsiktig avkastning.

Centrumkyrkans styrelse består av följande ledamöter:
Bengt Ekelund, ordförande, Maria Brunander, kassör, 
Oskar Permvall, Johan Lindholm och Ann-Sofi Wrang.
Verksamhetskommittén 
planerar gudstjänster och annan verksamhet. Den består av Oskar Perm-
vall, Jonas Thorängen och Karin Wiborn.
Kommunikationskommittén ansvarar för information och 
kommunikation i församlingen. Den består av Anders Johnson, 
Birgitta Johnson, Susanna Järlund och Kerstin Haglund.
Fastighetskommittén ansvarar för skötsel av fastigheten. Den består av
Dag Lundén, Olle Svärd, Jan-Olof ”Lollo” Svenborn, Kerstin Lagerqvist, 
ordförande och Lasse Sylvander, adjungerad.
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Under 2017 fick församlingens ekonomi återhämta sig något i och 
med att vi klarade hela året utan att göra något uttag från försam-
lingsfonden. Därmed ökade det egna kapitalet med ca 700 000 kr.
Vi klarade nästan insamlingsbudgeten och hyresintäkterna var över 
förväntan med både uthyrning av kontorslokaler och många till-
fälliga uthyrningar.
På årsmötet den 18 mars fattades beslut att avsluta fasadinsam-
lingen som pågått sedan 2016. Istället beslutades om en insamling 
på 50 000 kr för reparation av kyrkklockan, vilket kommer att 
genomföras under året. 
Under årets första kvartal samlade vi in 99 230 kr i gåvor, kollekter 
och särskilda insamlingar vilket är 24% av årsbudgeten. Dessutom 
har vi kunnat bidra till Equmeniakyrkans internationella arbete 
med 5 547 kr, till pastors- och diakonutbildningarna med 2 534 kr 
och till Diakonia med 4 110 kr. Då detta skrivs den 10 april har ännu 
inget uttag från fonden gjorts. 
Maria Brunander

Rapport från kassören
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Torsdag 3 maj 
11.30 SOPPLUNCH 
12.30 LUNCHMUSIK
Musikprogram med Farsta 
församlings musiker
Hedvig Hasselström
Jenniffer Ajamlou
Mattias Ekström Koij
Mikael Wedar, Per Rosenius
Torgerd Riben

Lördag 5 maj  
16.00 VÅRKONSERT 
med allsång
Centrumkyrkans kör med gäster,  
Cecilia Thomsson 
     
Söndag 6 maj
10.00 GUDSTJÄNST
med nattvard 
Bönsöndagen
Ewa Schmidt 
Karin Wiborn
Musik: Cecilia Thomsson

 
Torsdag 10 maj 
Kristi Himmmelsfärdsdag 
08.00–15.00 KRISTI 
HIMMELSFÄRDSVANDRING 
mellan Farsta församlings kyrkor.
Samling kl 8.00 i Söderledskyrkan 
(T-bana Hökarängen) där vi startar 
med Gökotta. Sedan vandrar vi 
mellan Stora Sköndals kyrka, 
Farstastrandkyrkan och/eller 
Söderledskyrkan. 
Läs mer på Farsta församlings hemsida.

Söndag 13 maj 
11.00 HÖGMÄSSA
i Farstastrandkyrkan
Ulrika Markgren
Musiker: Nonna Shilo-Svensson

Torsdag 17 maj 
11.30 SOPPLUNCH 
12.30 LUNCHMUSIK
”Önska en allsång”
Therese Helgesson, piano
Peter Hägerås, sång och gitarr
Britta Therén, dragspel och sång

Kalendarium
maj–augusti 2018

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

MAJ ● ● ● ● ● ● ● 

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

Söndag 20 maj, Pingstdagen
10.00 GUDSTJÄNST 
Den heliga Anden
Peter Mänder, Anders Johnson
Musik: Birgitta Johnson
11.30 FÖRSAMLINGSMÖTE
  
Söndag 27 maj
10.00 GUDSTJÄNST  
med alla åldrar
Gud – Fader, Son och Ande 
Centrumkyrkans Ungdom
Efter gudstjänsten utflykt 
till Farsta gård. 

JUNI  ● ● ● ● ● ● ● 

Söndag 3 juni
10.00 GUDSTJÄNST 
med nattvard
Vårt dop 
Bengt Ekelund 
Inger Halén Isaksson  
Musik: Cecilia Thomsson 
  
Söndag 10 juni
10.00 GUDSTJÄNST  
Kallelsen till Guds rike 
Peter Mänder, Bengt Ekelund
Musik: Alexander Vorontsof  
Farstakören, Annika Ericson
Vid kyrkkaffet avtackning av 
Peter Mänder.

Söndag 17 juni
10.00 GUDSTJÄNST   
Förlorad och återfunnen
Sköndals husgrupp  
Musik: Mattias Karlsson 

Söndag 24 juni 
11.00 GUDSTJÄNST  
Ingen gudstjänst i Centrumkyrkan,
besök gärna någon av Farsta 
församlings kyrkor.
       
Onsdag 27 juni 
19.00 SAMTAL I SOMMARKVÄLL

JULI  ● ● ● ● ● ● ● 

Onsdag 4 juli
19.00 SAMTAL I SOMMARKVÄLL
      
Onsdag 11 juli
19.00 SAMTAL I SOMMARKVÄLL

Onsdag 18 juli
19.00 SAMTAL I SOMMARKVÄLL
   
Onsdag 25 juli 
19.00 SAMTAL I SOMMARKVÄLL

Söndagarna i juli hänvisar 
vi till våra grannkyrkor – 
Farstastrandkyrkan och 
Söderledskyrkan.
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Söndag 5 augusti 
10.00 GUDSTJÄNST
med nattvard 
Nådens gåvor
      
Söndag 12 augusti
10.00 GUDSTJÄNST  
Tro och liv     
    
Söndag 19 augusti
10.00 GUDSTJÄNST  
Friheten i Kristus    
     
Sön 26 augusti
10.00 GUDSTJÄNST   
Medmänniskan    
Karin Wiborn

AUGUSTI  ● ● ● ● ● ● ● 

Barndop

Födelsedagar

Avlidna

18 Maj 
Lennart Brunander, 98 år

28 Maj  
Berit Magnusson, 85 år 

31 Maj   
Johan Lindholm, 60 år

 12 Juli   
Maj Axelsson, 88 år

26 Juli 
Frida Christoffersson, 40 år 

12 Augusti 
Romelia Suarez Garcia, 75 år 

18 Augusti 
Birgitta Björk, 75 år 

Chmouni Yousef, 60 år 

Sophia Achioyamen, 
dotter till 

Janepher Tusiime 
döptes den 11 mars.

Barbro Brunander 
avled den 26 januari

Arne Axelsson
avled den 13 april

 
Söndagen den 20 maj

samlas vi till
FÖRSAMLINGSMÖTE

kl. 11.30
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Mattias Brunander är regionchef för Diakonia i Latinamerika med 
placering i Bogotá, Colombia. Han har även jobbat internationellt 
i Mexiko, Guatemala, El Salvador och Thailand. 

Livet i Bogotá

Vi har nu bott några månader i Bogotá, Colombia och har så smått 
börjat hitta en vardag här i vår nya tillvaro. Det är förstås på många 
sätt väldigt annorlunda från Sverige. En 10-miljonersstad i ett 50-
miljonersland, beläget på 2600 meters höjd, ca 50 mil norr om ekvatorn, 
med många decenniers intern väpnad konflikt på nacken. Samtidigt lever 
vi ett ganska vanligt medelklassliv. Vi bor i en lägenhet i en av alla 
röda tegelbyggnader i norra delen av staden. När solen tittar fram kan 
det kännas som svensk sommar. Går den i moln blir det kyligt. Det 
är ungefär samma årstid året om, med mer eller mindre och alltmer 
oregelbundet regn.
     Bogotá är en ganska modern stad med shoppingcenter, parker, fik 
och restauranger och vi tycker om att promenera eller cykla omkring, 
särskilt på söndagar då de stänger av många vägar för motortrafik för 
att ge plats åt cyklar, joggare och flanörer. Vi känner oss trygga där vi 
bor trots landets rykte, delvis förvisso för att det finns så många poliser 
och säkerhetsvakter i våra kvarter. Bor man i de mer fattiga områdena 
får man räkna med mindre beskydd. Så är det tyvärr för det mesta på 
världens mest orättvisa kontinent, men det är också det som gör att 
Diakonia är här sedan många år, för att se om vi genom vårt stöd till 
lokala organisationer som kämpar för demokrati, mänskliga rättigheter, 
jämställdhet, fred och rättvisa, kan bidra till en positiv utveckling i dessa 
länder, som alla har så stor potential med sina människor, naturresurser 
och undersköna landskap. 
     Det finns så många faktorer som spelar in men jag är säker på 
att vi och de som stöder oss har bidragit en hel del till de framsteg 
som har gjorts här. Samtidigt möter våra partnerorganisationer idag stort 
motstånd från grupper i samhället som känner sin position hotad av vårt 
arbete. Grupper som gör vad de kan för att krympa det demokratiska 
utrymmet, för att svartmåla jämställdheten, för att tysta människorätts-
försvarare, för att undergräva rättsstaten, för att behålla sin priviligierade 
ställning. Kampen hårdnar och vi får inte förlora.
     Diakonia har närvaro i Bolivia, Paraguay, Peru, Colombia, Honduras, 



Mattias, Minea och Carolina har tagit linbana upp till berget Monserrate, 
Bogotá i bakgrunden
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Nicaragua, Guatemala och Kuba med regionkontoret alltså beläget i 
Bogotá på landkontorets övervåning, 54 kvarter och 35 minuters cykel-
väg från där vi bor. Mitt jobb är att vara övergripande ansvarig för hela 
regionen där vi har ca 50 lokalanställda, vilket i praktiken handlar om 
att få en väldigt decentraliserad organisation och väldigt kompetenta och 
erfarna medarbetare att fungera så smidigt som möjligt snarare än daglig 
arbetsledning. 
    Som familj lever vi kanske ett lite mer ensamt liv här än i Sverige 
och vi saknar våra nära och kära. Å andra sidan finns WhatsApp och 
Skype och det har blivit enklare att vara långt borta. Människorna här är 
samtidigt väldigt artiga och vänliga hela tiden på ett sätt vi kanske inte 
är bortskämda med i Stockholm, vilket värmer. Ibland blir det rentav väl 
respektfullt med uttryck som ”Ers Nåd” som lever kvar. Vi märker också 
att vi fått mer tid för varandra och är lite mindre stressade här och det 
njuter vi i fulla drag av. Vår dotter Minea, som är nio, börjar landa i sin 
nya och annorlunda montessoriskola som ligger otroligt vackert på 3000 
meters höjd. Hon skulle hellre vara i Sverige säger hon, men hon klagar 
inte och förstår nog innerst inne att hon får en erfarenhet här för livet, 
precis som vi andra. n

Läs mer om biståndsorganisationen Diakonia på www.diakonia.se
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Samtal 
i sommarkväll
Under sommaren bjuder 
vi in till enkla möten 

Onsdagar kl 19 
i Centrumkyrkan

Dessa kvällar kan innehålla 
intervjuer, delande av något 
personligt, ett musikinslag 
eller något liknande. Samtal, 
fika och andakt – ett sätt att 
mötas i sommarkvällen. 

Välkomna!

Datum: 
27 juni, 4 juli, 11 juli, 
18 juli och 25 juli. 

Den 25 maj kommer en ny lag om personuppgifter att träda i kraft, 
som heter GDPR (General Data Protection Regulation). Framför allt 
ger den ett stärkt skydd för den enskildes integritet genom hårdare 
krav på hur personuppgifter får behandlas.

Församlingen påverkas främst genom att den styr vilka personupp-
gifter vi får lagra i vårt medlemsregister Repet.

Vill du veta mer om vad vi sparat om dig i Repet, kontakta Birgitta 
Johnson eller Oskar Permvall.

Du kan även läsa mer om GDPR på Equmeniakyrkans hemsida.

Ny lag om personuppgifter 

Vårkonsert 
med allsång

Lördag 5 maj 16.00

Centrumkyrkans kör 
med gäster

Välkommen!
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Hajk Wild Kids
19 maj kl 08:00 – 20 maj  kl 17:00

CU-avslutning med picknick
27 maj kl 10:00 – 12:00

Scoutläger ”Scout reality 2.0”
9 – 12 juni 

CU Scoutstart
30 augusti  kl 18:00 – 20:00
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Scoutinvigning

Tillagning av Fairtrade-fika

Centrumkyrkans scouter har haft 
mycket skoj under våren och har 
mer att se fram emot i sommar!



Ansvarig utgivare: Bengt Ekelund
Redaktionskommitté: Birgitta Johnson och Kerstin Haglund

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: Sofie Wiborn   Tel 073-667 60 51
sofiewiborn@gmail.com

Centrumkyrkans ungdom
www.cufarsta.nu

Centrumkyrkan 
Farstaplan 15, 123 47 Farsta
Telefon 076-710 71 61

E-post: styrelsen@centrumkyrkanfarsta.se

Församlingsmedarbetare Peter Mänder, anställd t o m 30 juni 
peter.mander@centrumkyrkanfarsta.se  Tel. 073-938 59 97 (tors-fre)
Lokalbokning: Berit Magnusson Tel. 073-698 19 85
bibbi.magnusson@gmail.com

Vaktmästare Lasse Sylvander  Tel. 0722-08 99 09

Bankgiro  653-8615
Plusgiro  60 13 53-6
Swish 123 054 0443

www.centrumkyrkanfarsta.se


