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Vi möts söndagar klockan 10.00 
till gudstjänst. 

Vill du komma i kontakt med oss 
hittar du fler uppgifter på bak-
sidan av församlingsbladet.

CENTRUMKYRKANS FÖRSAMLING 
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. 

DITT VAL
När detta skrivs är valkampanjerna i full gång. När vi når december, 
har vi sett konsekvenserna. Den gångna sommaren har varit lång och 
varm. Under glädjen över det, vibrerar oron över klimatförändringarna. 
Hopp och oro blandas. Glädje och vemod. Det är väl livet? Det bästa 
är att sätta ord på sin oro och sitt vemod. Då kan glädjen och hoppet 
också ”renodlas”. Allt har ju sin tid, som Predikaren skriver i Gamla 
testamentet. Hans livsvisdom och erfarenhet är att ta vara på den tid 
som är nu. 

Just nu gläds vi åt beslutet att anställa Kim Bergman i vår församling. 
Det betyder inte att vi andra ska släppa taget. Tvärtom. Låt oss be om 
inspiration både hos Kim, men inte minst åt oss var och en som vill 
att Guds rike ska fortsätta spridas genom vår församling. När hösten 
och vintern är här vet vi dessutom om vi har ytterligare en anställd 
medarbetare. 

Ständigt dessa val. Det stora valet är var du och jag vill vara i det som 
sker. Att gå med betyder inte att bära allt. Att stå bredvid betyder inte 
att vara utan ansvar. Men det är ditt och mitt val. Börge Ring sjunger 
”Väljer inte du, har du ändå valt att andra tar ditt val ifrån dig”.

En god och välsignad höst!
Bengt Ekelund, styrelsens ordförande
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Att komma ny till en tjänst är alltid lite spännande. Att komma 
tillbaka till en tjänst är väldigt spännande. På ett sätt är det mycket 
som är hemtamt, andra saker som är nya, både med mig och med 
tjänsten.

Det som har hänt sedan sist är i första hand att mina två tjejer 
har vuxit upp och blivit tonåringar. Det gör livet både enklare och 
mer komplext, men lika mycket glädje ger de mig fortfarande. 
Min fru Helene har bytt tjänst och är nu på BVC i Solna. Själv har 
jag genomgått Equmeniakyrkans utbildning till diakon. Jag kommer 
senast från en tjänst med ansvar för familj och ungdom i Rissne-
kyrkan. En tjänst som jag hade under studietiden.

Nu känner jag mig nyfiken på att få gå in i en delvis ny roll, som 
vice församlingsföreståndare,  fr o m 15 augusti. Jag tänker att 
jag under mitt första år i tjänsten kommer lägga mycket tid på att 
etablera mig i centrum, att göra mig och församlingen synlig i vårt 

Tillbaka i Centrumkyrkan
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Kim med familjen,
dottern Elin,
frun Helene,
och dottern Emma
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Hjärtligt välkommen Kim, 
önskar vi i Centrumkyrkans församling!

närområde och centrum. 
Jag vill lägga mycket tid 
på att träffa församling-
ens medlemmar och kon-
taktnät. Jag är nyfiken på 
att se hur församlingen 
lever. 

I framtiden tänker jag att jag vill jobba med utanförskap, och då 
gärna med att se vår församling utanför kyrkan, att i samarbete 
med Svenska kyrkan bli en kraft att räkna med i Farsta. Jag ser fram 
emot att få tjäna i församlingen igen. Jag lämnade som inspirerad 
tonårsledare och får nu vända åter som en något äldre, klokare 
men inspirerande diakon. Jag känner att min kallelse har lett mig 
hit, och att vi tillsammans kan skapa något riktigt gott i det här. 
Min dörr på expeditionen kommer att stå öppen för den som vill 
komma förbi. 

Välsignelse och frid, nu kör vi!
Kim Bergman



Rapport från kassören
När detta skrivs har sju månader av året gått och ekonomin följer 
budget väl på både intäkts- och kostnadssidan. Prognosen för hela 
året är att det kommer att fortsätta så. Kollekter och insamlingar 
ligger något under budget vilket är vanligt denna tid på året. Efter 
beslut på församlingsmötet i maj är det nu möjligt att ge specifikt 
till mikroekonomiprojektet i Thailand, men då detta ännu knappt 
kommit igång redovisar jag inte mikroekonomiprojektet separat här, 
utan det ingår i posten kollekter. Insamlingen till kyrkklockan har 
gått ganska bra. Sedan årsmötet har ca en fjärdedel av målet på 
50 000 kr samlats in. 

I början av året öppnades ett konto i Avanza. Det var lite krångligt 
i uppstarten men i maj flyttades fonden över dit och fondkommittén 
har kommit igång med placeringar. I samband med denna överföring 
togs 300 000 kr ut från fonden, det första uttaget sedan slutet av 2016. 
(Budgeterat uttag för hela 2018 är 455 000 kr.) 

Maria Brunander
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Vigsel Födelsedagar

Avlidna

10 september 
Britta Svensson, 90 år

15 september 
Barbro Wickberg, 85 år

24 september  
Lars Åke Björk, 70 år

28 september 
Eila Lindholm, 85 år

15 oktober 
Marianne Nord, 85 år

5 november  
Paul Sandborg, 87 år

22 november  
Gretel Jonsson, 87 år

26 november  
Ingala Svärd, 88 år

12 december  
Wilma Westerberg, 20 år 

16 december
Kerstin Nygårdh, 89 år

22 december 
Kerstin Lagerqvist, 85 år

Tina Hanson och 
Daniel Strömberg 

vigdes den 16 juni.

Vigseln ägde rum 
på Liljeholmens folkhögskola 

i Östergötland.

Vigselförrättare var 
Karin Wiborn och 

Bengt Ekelund.

Tina heter nu Strömberg 
i efternamn.

Mari Yousef 
avled den 5 juni

Elsa Nylén 
avled den 13 juni

  Gun Fryleskog 
 avled den 28 juli
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Kalendarium
september–december 2018

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

SEPTEMBER ● ● ● ● ● ● ● 

Söndag 2 september 
10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Enheten i Kristus    
Bengt Ekelund

11.30 FÖRSAMLINGSMÖTE

Torsdag 6 september
11.30 SOPPLUNCH 
12.30 LUNCHMUSIK
Låtar och visor från skogarna 
Paula Testad (fiol, spelpipa)
Gunnel Testad (orgel, sång, gitarr)

Söndag 9 september
10.00 GUDSTJÄNST  
Ett är nödvändigt 
Karin Fritzson, Anders Johnson
Musik: Cecilia Thomsson

Torsdag 13 september
11.30 SOPPLUNCH 
12.30 LUNCHMUSIK
Allt under himmelens fäste
Jeanette Meyer (sång, piano, 
diktläsning)

Söndag 16 september 
10.00 GUDSTJÄNST 
Döden och livet  
Kim Bergman, Bengt Ekelund
Välkomsthögtid för Kim.

Tisdag 18 september
18.00 UNGDOMSKÖR
En första träff för att starta 
en ungdomskör, se sid 11.

Torsdag 20 september
11.30 SOPPLUNCH 
12.30 LUNCHMUSIK
Stockholm i Ord & Ton
Jonas Nerbe (sång), Linnéa Sallay 
(sång), Jan-Erik Sandvik (piano)  
  
Söndag  23 september 
10.00 GUDSTJÄNST 
Rik inför Gud
Karin Wiborn, Jonas Thorängen
Musik: Mattias Karlsson
Tina Strömberg, Maria Bromander

Torsdag 27 september
11.30 SOPPLUNCH 
12.30 LUNCHMUSIK
Falling leaves 
Kitte Ström (sång), Erika Hammarberg 
(piano), Björn Enegård (bas)

Med reservation för ändringar. 



Söndag 30 september 
10.00 GUDSTJÄNST  
Änglarna 
Kim Bergman, Anders Johnson
Musik: Birgitta Johnson

OKTOBER ● ● ● ● ● ● ● 

Torsdag 4 oktober
11.30 SOPPLUNCH 
12.30 LUNCHMUSIK
Svenska folkvisor till Piazzolla
Madeleine Johansson (tvärflöjt)
Mats Larsson (gitarr) 
Mattias Ekström Koij (piano) 
Magnus Marcks (kontrabas)
 
Lördag 6 oktober 
10–13 BIBLIODRAMA   
Karin Wiborn, Lisa Kåreland
Läs mer på sid 14.

Söndag 7 oktober 
10.00 GUDSTJÄNST
med nattvard 
Trons kraft  
Kim Bergman, Lisa Kåreland
Musik: Alexander Vorontsof

Torsdag 11 oktober
11.30 SOPPLUNCH 
12.30 LUNCHMUSIK
Det blir så fint att vakna sen
Sofia Ekberg (sång, gitarr)

Söndag 14 oktober
10.00 GUDSTJÄNST 
med alla åldrar 
Lovsång   
Kim Bergman, 
CU – Centrumkyrkans Ungdom
Musik: Cecilia Thomsson

11.30 FÖRSAMLINGSMÖTE

Torsdag 18 oktober
11.30 SOPPLUNCH 
12.30 LUNCHMUSIK
Jazzfestivalspecial med 
Sweet Jazz Trio
Lasse Törnqvist (kornett)
Mats Larsson (gitarr) 
Hans Backenroth (kontrabas)
 
Söndag 21 oktober
10.00 GUDSTJÄNST 
Samhällsansvar
Oskar Permvall, Lisa Kåreland
Musik: Mattias Karlsson

Torsdag 25 oktober
11.30 SOPPLUNCH 
12.30 LUNCHMUSIK
All in Twilight 
David Härenstam (gitarr)
Peter Knudsen (piano) 

Söndag 28 oktober
10.00 GUDSTJÄNST 
Frälsningen 
Gunnar Tingström, Johan Lindholm
Musik: Olof Dahl Bjurwill 

8
Med reservation för ändringar. Aktuell information finns på 

www.centrumkyrkanfarsta.se och www.facebook.com/centrumkyrkanfarsta



NOVEMBER  ● ● ● ● ● ● ● 

Torsdag 1 november
11.30 SOPPLUNCH 
12.30 LUNCHMUSIK
Vägen hit
Thore Eriksson 
(sång, piano, gitarr)

Söndag 4 november
10.00 GUDSTJÄNST
med nattvard  
Vårt evighetshopp
Anna Ardin, Kim Bergman
Musik: Olof Dahl Bjurwill  

Torsdag 8 november
11.30 SOPPLUNCH 
12.30 LUNCHMUSIK
Fredagsduon
Allfred Broström (sopransaxofon) 
Jonas Jansson (gitarr)

Söndag 11 november
10.00 GUDSTJÄNST
Den yttersta tiden 
Vibeke Olsson Falk
Inger Halén Isaksson
Musik: Henrik Edström

Torsdag 15 november
11.30 SOPPLUNCH 
12.30 LUNCHMUSIK
Visor för själ och hjärta
Anna Döbling (sång) 
Per Rosenius (piano)

Söndag 18 november
10.00 GUDSTJÄNST 
Vaksamhet och väntan
Olle Jonasson, Oskar Permvall
Musik: Mattias Karlsson,
Kjell Haglund

Torsdag 22 november
11.30 SOPPLUNCH 
12.30 LUNCHMUSIK
Drömmar som ljus på min väg
Ninna Gudmundsson (sång, fiol, 
piano), Hans Lundquist (gitarr), 
Sven-Erik Johansson (kontrabas)
 

Söndag 25 november
10.00 GUDSTJÄNST 
Kristi återkomst   
Kim Bergman, Anders Johnson
Musik: Birgitta Johnson
Tina Strömberg, Maria Bromander
 

Torsdag 29 november
11.30 SOPPLUNCH 
12.30 LUNCHMUSIK
Starka, passionerade och 
innerliga berättelser
Nils Närman Svensson (sång, gitarr)
Per Rosenius (piano)

9
Med reservation för ändringar. 



DECEMBER  ● ● ● ● ● ● ● 
Söndag 2 december, 1:a advent
10.00 GUDSTJÄNST
med nattvard
Ett nådens år 
Kim Bergman, Bengt Ekelund
Musik: Cecilia Thomsson, 
Kör/Ensemble

Torsdag 6 december
11.30 SOPPLUNCH 
12.30 LUNCHMUSIK
Kören Allsångarna 
under ledning av Tomasz Siegrist

Söndag 9 december, 2:a advent
10.00 GUDSTJÄNST 
med alla åldrar 
Guds rike är nära    
Kim Bergman, CU    
Ungdomskör

11.30 FÖRSAMLINGSMÖTE

Torsdag 13 december
11.30 SOPPLUNCH 
12.30 LUNCHMUSIK
Julkryddad världsmusik: RAA duo 
Kaj Magnusson (gitarr, domra, 
mandolin, bouzouki, sång), 
Stellan Sagvik (keltisk harpa, flöjter, 
klarinetter, sång)

Lördag 15 december
16.00 JULKONSERT
Centrumkyrkans kör med gäster

Söndag 16 december, 3:e advent
10.00 GUDSTJÄNST
Bana väg för Herren  
Gunnar Tingström, Kim Bergman
Musik: Mattias Karlsson  
Farstakören, Annika Ericson

Söndag 23 december, 4:e advent
10.00 GUDSTJÄNST
Herrens moder
Kim Bergman, Lisa Kåreland
Musik: Karin Wiborn

Måndag 24 december, Julafton
11.00 Obs tiden!
SAMLING KRING KRUBBAN
Kim Bergman, 
CU – Centrumkyrkans Ungdom 

Söndag 30 december
10.00 GUDSTJÄNST  
Guds barn 
Bengt Ekelund, Karin Wiborn 
Musik: Alexander Vorontsof  
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Med reservation för ändringar. 

FÖRSAMLINGSMÖTEN
Välkommen till församlingsmöten söndagarna  
2 september, 14 oktober och 9 december kl 11.30.



Som medlem eller deltagare i för-
samlingens aktiviteter registreras du 
i Repet, vårt medlemsregister. Du 
kan också finnas med i adressbok, 
församlingsbok, dopbok och vigselbok.

Vi sparar namn, adress, person-
nummer, telefonnummer och mejl-
adress samt när och hur du gick 
med i församlingen och ev. familje-
band. Adressändringar fås från SPAR 
(Statens PersonAdressRegister) varje 
månad. Informationen används för 
församlingens utskick via mejl och post 
samt den årliga statistikrapporteringen 
till Equmeniakyrkan.

Inom församlingens olika verksam-
heter finns även lokala listor.

Den nya dataskyddsförordningen 
GDPR (General Data Protection 
Regulation) från 2018-05-25 ger 
framför allt ett stärkt skydd för den 
enskildes integritet genom hårdare krav 
på hur personuppgifter får behandlas. 
Församlingen påverkas främst genom 
att den styr vilka personuppgifter vi får 
lagra i vårt medlemsregister Repet och 
hur de ska hanteras.

Vill du veta mer om vad vi sparat 
om dig i Repet, kontakta Birgitta 
Johnson (birgitta@famjohnson.se) 
eller Oskar Permvall
(permvall.oskar@telia.com).

 Du kan även läsa mer om GDPR 
på Equmeniakyrkans hemsida.

Är du sugen på att sjunga i en 
kör med lite drag i? Vill du vara 
med och välja vilka låtar som ska 
sjungas? Eller är du bara helt 
enkelt sugen på att sjunga lite en 
kväll i veckan med ett gäng härliga 
människor?

Till hösten kommer vi att starta 
upp en ungdomskör där vi kommer 
att sjunga allt mellan himmel 
och jord, bland annat sånger 
från Ung Psalm men även lite 
schlager, gospel och annat kul. 
Vi kommer att träffas en första 
gång den 18 september klockan 
18:00 i kyrkan för att sjunga till-
sammans och prata mer om exakt 
vad vi vill göra som ungdomskör. 
Möjligheterna är oändliga och vi 
kommer tillsammans att bestämma 
var vi vill komma med detta och hur 
vi vill göra det.

Kören riktar sig främst till ungdo-
mar men självklart är alla välkomna 
att delta, gammal som ung! Och 
det finns inga krav på tidigare 
erfarenhet eller kunskaper – vi 
lär oss tillsammans. Är du sugen 
på att delta eller vill veta mer? 
Kontakta ordförande Wilma på 
ordforande@cufarsta.nu.

Centrumkyrkans 
församlings register

UNGDOMSKÖR

11
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ALICIA WESTERBERG
1. Efter fyra år på Sjövik känns allting 
fantastiskt, det har varit så lärorikt och 
bra. Veckorna har gått snabbare och 
snabbare varje år och man vill aldrig åka 
hem. Känslan på Sjövik är obeskrivlig och 
något man aldrig kommer att glömma.
2. Under det sista året har vi inte foku-
serat på en speciell del i Bibeln utan 
har mer besvarat våra egna frågor och 
lektionerna har utgått från elevernas 
intresse.
3. På fritiden har vi gjort allt från 
att spela volleyboll, planerat andakter, 
pysslat, badat eller för en gångs skull 
bara tagit det lugnt. I fyran har man 
även ett projekt som man jobbar med, 
musik, drama och mycket mer. Projek-
tet har ett tema som vi sedan presen-
terar på avslutningsgudstjänten. Årets 
tema var Jag är med er alla dagar.
4. Jag kommer aldrig att glömma 
Sjövik, det har blivit en del av mig. Det som 
ligger närmast hjärtat är gemenskapen och 
kärleken som finns där.

LINN LOU PERSSON
1. Det känns bra. Jag känner att jag har 
utvecklats som person och fått nya erfa-
renheter som jag kommer ta med mig 
men jag kommer sakna mina kompisar.
2. I fyran har vi inte fokuserat på någon 
speciell del av Bibeln. I år har vi fått ställa 
frågor till lärarna om allt möjligt och det 
är våra frågor lektionerna utgått ifrån.
3. I år gick stor del av tiden till att arbeta 
på projektet som vi visade upp på 
avslutningsgudstjänsten. Det tog mycket 
tid att repa drama och musik och att 
göra rekvisita. Vi har även haft mycket 
fritid där vi har umgåtts, pratat och 
handlat i kiosken. Varje morgon och 
kväll har vi också haft andakter i kapellet 
som treorna och fyrorna har fått hålla i.
4. Jag kommer nog minnas gemenskaps-
kvällen vi hade med ledarna i år. Det var 
en kväll för bara oss fyror där vi lekte, 
åt tacos, nattbadade och hade det jät-
teroligt tillsammans.
5.Vissa saker har varit jobbiga men jag 
har lärt mig av det också.

Kristendomsskolan på Sjövik har avslutats för i år. Hundratalet 
elever deltog under två veckor med undervisning av en erfaren 
ledarstab. Kristendomsskolan pågår under fyra somrar och de 
som en gång börjat vill sällan sluta. Bestående vänskapsband knyts 
och återträffar organiseras. Avslutningen innehåller även dop. Tolv 
elever har tagit det stora steget att anamma den kristna tron och 
efter eget beslut döpts i sjön intill. En underbart vacker syn att se 
alla ungdomar och tre lärare stå i vita kåpor i vattenbrynet.
Nedan berättar fyra flickor om sina upplevelser.

1. Hur känns det att ha gått i Kristendomsskolan två veckor varje sommar i fyra år?
2. Har ni fokuserat på någon särskild bibeldel under det här fjärde året?
3. Vad mera har ni gjort utöver undervisningen?
4. Vad kommer du att minnas bäst från alla fyra åren?
5. Har verkligen allting varit roligt?

Sjövik 
finns 
i våra 
hjärtan
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ASTRID BENGTSSON
1. Det känns jättekul.
2. Nej. Nu i fyran har vi mer 
pratat om filosofiska frågor 
och kristen tro i allmänhet.
3. I år har vi fyror bland 
annat anordnat teparty och 
middag för ettorna, paddlat, 
haft kvällssamling runt 
lägereld och jobbat på 
”projektet” (gudstjänsten 
sista dagen). Alla årskurser 
har även haft upplevelse-
vandring, seminarier, party-
kväll och tvärkamp (tävling 
mellan olika grupper bestå-
endes av en blandning 
elever från alla årskurser).
4. Jag kommer att minnas 
många människor, efter-
middagsrasterna, kvällsakti-
viteterna och alla ”speciella” händelserna 
som tepartyt, partykvällen, lägerbål m m.
5. Det är ju inte jättekul att vara så trött 
hela tiden. Frukosten är kl 8 och det ska 
vara tyst i huset kl 24. Många går dock 
och lägger sig långt efter det. Alla lektio-
ner är inte heller jätteroliga.

WERA NORD
1. Det är kul att jag har fått vara med 
om så mycket på Sjövik. Jag har fått 
nya vänner, upplevelser och ett band till 
platsen. Men jag känner samtidigt att fyra 
år räcker, jag är ”mätt” på Sjövik.
2. Vi har under tidigare år läst mer i 
Bibeln. Men självklart har vi läst Bibeln
i år också, speciellt Lukasevangeliet.
3. Fotbollsturnering, volleybollturnering, 
upplevelsevandring, festkväll, partykväll, 

badat, handlat i kiosken, dansat, haft 
seminarium med olika aktiviteter, 
hängt med varandra och bara njutit 
av sommar och sol.
4. Alla vänner jag fått, vänner för livet.
5. En del lektioner har varit svåra att 
förstå och smälta och ibland på friti-
den vet jag inte vad jag ska hitta på. 
Men då finns det alltid någon som vill 
hitta på något med en!

Farstagänget: Astrid Bengtsson, 
Jona Liljemark, Linn Lou Persson, 
Alicia Westerberg och Wera Nord.
Ledarna: Peter Mänder, Kim Bergman 
och Fredrik Södertun.

Intervju: Kerstin Lagerqvist
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Välkommen till en förmiddag i gemenskap där vi får läsa och ta till oss en 
bibeltext på ett annorlunda sätt, genom bibliodrama. I bibliodrama läser 
man Bibeln med hela kroppen. Man upplever inte bara den svarta texten 
som det står, utan även det som finns runtomkring. Den vita texten.

Det blir ett personligt möte med texten, men även en gemensam 
upplevelse i gruppen.  Man går djupare in i texten och t ex lyfter fram en 
mening som man blir tilltalad av. Sedan kanske man ritar en bild utifrån 
meningen man har valt ut.

En huvudingrediens i bibliodrama är också en improviserad gestaltning 
av texten. 

Jag, som kommer att hålla i den här bibliodramaförmiddagen tillsam-
mans med Karin Wiborn, heter Lisa Kåreland. Jag har varit medlem i 
församlingen i ca ett år. Detta är en del i utbildningen “grundkurs i 
bibliodrama” som jag gått ett år av två. 

Vid 13-tiden går vi ut i Farsta centrum och äter lunch tillsammans.
Anmälan på anslagstavlan eller till lisakareland@gmail.com 

senast 28 september.

bibliodrama
Lördag den 6 oktober kl. 10–13

bibeltext på ett annorlunda sätt

Lördag den 6 oktober kl. 15.30-20.00

Välkommen på 2018 års Regionsfest 
för Region Stockholm. I år är det 
fem år som regionen har funnits och 
det firar vi med temat ”Ett i Kristus 
– En kyrka för alla”. Gudstjänst och 
seminarium kommer att ha 
Sinnesrotanken som tema.

PLATS: Ekensbergskyrkan, 
Parkvägen 1, Solna

PREL PROGRAM 
15.30 Fika
16.00 Sinnesrogudstjänst
17.00 Föreläsning
18.00 Middag och Fest

Regionsfest

Sista anmälningsdag 
16 september

Läs mer på 
www.equmeniakyrkan.se



Hon kom lite senare än oss andra och rasade 
ner snarare än satte sig i den fåtölj som 
var ledig. Med en ljudlig suck, som bar på 
ungdomens tunga ansvar, frågar hon rakt ut: 
Vad händer efter döden?….
Vi fem som redan satt där bildar tillsammans med 
frågeställaren en löst sammansatt grupp som under namnet Gudfika 
träffas med ojämn regelbundenhet på något av stadens fik, just för 
att kanske prata tro, liv och svåra frågor. Just denna gång handlade 
samtalet mer om sommarens framtidsplaner och vilka läger man skulle 
välja. Så frågan om vad som händer efter döden fick omedelbart fäste 
och tankarna började spira. Ingen av oss har ju av naturliga skäl ett 
exakt svar, men alla hade tankar. 

Att få sitta i ett sådant sammanhang och få samtala om livet tänker jag 
är ett sätt att vara kyrka. Jag har vid flera tillfällen predikat om livet 
efter döden, haft andakter på temat men sällan känt att frågan var så 
levande som den var runt cafébord en tidig vårdag. Jag tror att vi som 
kyrka ofta får de här tillfällena, kanske spontansamtalet med en kollega 
på ett After Work, tillsammans med en vän i väntan på en buss eller 
med en främling i ett oplanerat möte. Men det är inte alltid att vi i 
de mötena tänker att vi är kyrka. Men tänk om, tänk om vi tar till 
oss tanken att samtalet om livet inte alltid måste innehålla en bibelvers 
för att räknas som gudstjänst, utan att tjäna Gud är just att samtala 
om livet med den som vill. Jag är övertygad om att vara kyrka är 
att dela livet med alla, eller som en stor möbeljätte utrycker det i 
sina reklamfilmer, ”Där livet händer”. Jag vet att vår kyrka är större 
än gudstjänsten på söndag. Jag vet att vår kyrka är större än antalet 
personer i matrikeln. Jag vet att vår kyrka är större än våra egna 
begränsningar. Här finns utrymme, här finns rum, här är Gud.

Kim Bergman

tänkvärt
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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: Kim D. Bergman  Tel. 072-707 74 44
kim.bergman@centrumkyrkanfarsta.se 
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www.cufarsta.nu

Diakon och vice församlingsföreståndare: Kim D. Bergman
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kim.bergman@centrumkyrkanfarsta.se 

Styrelsens ordförande och församlingsföreståndare: Bengt Ekelund
Tel. 076-710 71 61
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Lokalbokning: Birgitta Johnson Tel. 073-935 90 82
lokalbokning@centrumkyrkanfarsta.se
Vaktmästare: Lasse Sylvander  Tel. 0722-08 99 09

Bankgiro  653-8615
Plusgiro  60 13 53-6
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www.centrumkyrkanfarsta.se
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