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

januari – april 2019
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Vart är vi på väg,

vad vill vi, vad vill Gud, vad behövs? Jag tror aldrig att jag varit i
en församling där inte dessa frågor ständigt varit aktuella. På ett eller
annat sätt. Frågor som å ena sidan aldrig får färdiga svar, men som
nog alltid måste ställas.
Vår församling har sagt att vi vill arbeta utifrån fem områden som är
väsentliga: Gemenskap (som bl a tar sig uttryck i våra OAS-grupper),
Gudstjänst (både söndag förmiddag, men också i andakter och i Guds
tjänst), Barn och unga, Centrumkyrkan i Farsta och i världen samt
Min egen, personliga tro. Dessa områden har vi mejslat fram gemensamt
och de behöver fortfarande fyllas med innehåll. Det kan hjälpa oss att
se vår riktning men också var vi har valt att sätta våra gränser. Jag
hoppas att vi kan fortsätta ha dessa områden med oss i vårt fortsätta
”tänk” idag och ett tag framöver i Centrumkyrkan. Styrelsen vill gärna
lyfta fram församlingens vision. Den finns att läsa på församlingens
hemsida. Kanske vill vi förnya den, förändra den men främst vill vi att
den ska vara en beskrivning av vår längtan som Guds församling.
Bengt Ekelund, styrelsens ordförande

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.
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Vi möts söndagar klockan
10.00 till gudstjänst.
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Vill du komma i kontakt
med oss hittar du fler
uppgifter på baksidan av
församlingsbladet.

Klimatfasta med aktiviteter

För oss som tillhör Equmeniakyrkan är klimatet i fokus under
Fastan. Aktiviteter kommer att finnas under perioden från
årsmötet till påsk.
En grupp bestående av Kim Bergman, Maria Brunander,
Oskar Permvall och några från CU ser till att detta händer.
Har du förslag på vad vi kan göra för att uppmärksamma
klimatet, hör av dig till oss!
Väl mött till ökad förståelse och engagemang!
Kim, Maria, Oskar och CU
Läs mer på Equmeniakyrkans hemsida
https://equmeniakyrkan.se/klimatfasta
Söndag den 24 mars
talar Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin i Centrumkyrkan.
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Rapport från kassören
Många sätter regelbundet och troget in en summa på församlingens
bg eller pg och det är mycket värdefullt och viktigt för församlingens
ekonomi. En del har övergått till att istället sätta in via e-kassan eller
Swish, vilket naturligtvis går lika bra. Sammantaget inklusive fasadoch klockinsamlingar har vi samlat in 5 000 kr mer än samma tid
förra året! Det fattas dock ca 40 000 kr för att vi ska komma upp
i årsbudget. Kanske vill du som annars inte ger så regelbundet passa
på att ge en julgåva till Centrumkyrkan? Du kan använda e-kassan i
kyrkan, Swish-nummer 123 054 0443 eller bg 653-8615. Alla bidrag
är välkomna – stora som små.
Insamlingen till kyrkklockan uppgick den 30 november till 27 608 kr
vilket kommer att vara mer än tillräckligt. Vi får se hur vi beslutar att
använda ev. överskott. Därmed är klockinsamlingen avslutad!
Intäkterna från uthyrning och servering har också gått bra och ligger
något över budget. Tack alla som har hjälpt till med det!
På kostnadssidan följer vi budget ganska bra, totalt sett. Uttaget från
församlingsfonden har under året varit 300 000 kr (jämfört med
budget 455 000 kr).
Maria Brunander
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Guds rike är ett bord, är en mässa som
är skriven av diakonen Liselott Björk.
Mässan är skriven med fängslande
musik och tänkvärda texter.
I vår kommer vi att fira den mässan i Centrumkyrkan.
Vi kommer att genomföra ett par körövningar för
att sedan den 31 mars fira mässan. Alla som vill
och tycker om att sjunga är välkomna att vara med.
Det finns plats för alla.
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KRISTENDOMSSKOLAN SJÖVIK
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Under två veckor i början av sommaren har alla som gått ut

sjunde klass möjlighet att åka till kristendomsskolan Sjövik. Sjövik
ligger i natursköna Dalarna och erbjuder en fantastisk miljö. Under
lägrets två veckor kommer man att få lära sig om Bibeln, om
personerna och händelserna. Man får fira gudstjänst och prova på
att leda andakter om man vill. Dessutom så ingår det massor av
fritid, både organiserad och helt egen. Det finns möjlighet att delta
i fotbollsturneringen, volleybollturneringen, pyssla på K-märkt eller
bara sola och slappa på stranden.
Till kristendomsskolan Sjövik brukar det komma ca 100 deltagare
från hela landet, så på två veckor hinner man få många nya
bekanta. Är du redan konfirmerad men är nyfiken på kristendomsskolan är det bara att kontakta Kim.
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Kalendarium
C E N T RU M K Y R K A N i FA R S TA
januari–april 2019
JANUARI ● ● ● ● ● ● ●
Söndag 6 januari Trettondedag jul
10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Guds härlighet i Kristus
Kim Bergman, Bengt Ekelund
Musik: Karin Wiborn
Söndag 13 januari
10.00 GUDSTJÄNST
Jesu dop
Petter Jakobsson, Oskar Permvall
Musik: Alexander Vorontsof
Torsdag 17 januari
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Program, se hemsidan och affischer
Söndag 20 januari
10.00 GUDSTJÄNST
Livets källa
Misha Jaksic, Jonas Thorängen
Musik: Olof Dahl Bjurwill
Torsdag 24 januari
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK

Söndag 27 januari
10.00 GUDSTJÄNST
Jesus skapar tro
Oskar Permvall, Anders Johnson
Tina Bergholm, kören Con Spirito
Torsdag 31 januari
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK

FEBRUARI ● ● ● ● ● ● ●
Söndag 3 februari
10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Uppenbarelsens ljus
Karin Wiborn, Bengt Ekelund
Musik: Mattias Karlsson
Torsdag 7 februari
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Söndag 10 februari
10.00 GUDSTJÄNST
Sådd och skörd
Gunnar Tingström, Kim Bergman
Musik: Alexander Vorontsof

Med reservation för ändringar.
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FEBRUARI ● ● ● ● ● ● ●

MARS ● ● ● ● ● ● ●

Torsdag 14 februari
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK

Söndag 3 mars
10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Kärlekens väg
Carola Backlund, Lisa Kåreland
Musik: Mattias Karlsson,
Kjell Haglund

Söndag 17 februari
10.00 GUDSTJÄNST
Nåd och tjänst
Peter Mänder, Kim Bergman
Musik: Olof Dahl Bjurwill
11.30 EKONOMISKT
FÖRSAMLINGSMÖTE
Torsdag 21 februari
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Söndag 24 februari
10.00 GUDSTJÄNST
Det levande ordet
Anders Johnson
Musik: Birgitta Johnson
Torsdag 28 februari
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK

Torsdag 7 mars
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Söndag 10 mars
10.00 GUDSTJÄNST
Prövningens stund
Hanna Stenström, Kim Bergman
Musik: Alexander Vorontsof
Torsdag 14 mars
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Söndag 17 mars
10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Den kämpande tron
Kim Bergman
Musik: Olof Dahl Bjurwill
11.30 FÖRSAMLINGENS
ÅRSMÖTE
Torsdag 21 mars
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
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Med reservation för ändringar. Aktuell information finns på
www.centrumkyrkanfarsta.se och www.facebook.com/centrumkyrkanfarsta

Söndag 24 mars
10.00 GUDSTJÄNST
Guds mäktiga verk
Gustav Fridolin, Kim Bergman
Musik: Cecilia Thomsson
Torsdag 28 mars
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Söndag 31 mars
10.00 SÅNGMÄSSA

Guds rike är ett bord

Livets bröd
Kim Bergman, Liselott Björk
Se sid. 5

APRIL ● ● ● ● ● ● ●
Torsdag 4 april
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Söndag 7 april
10.00 GUDSTJÄNST
Försonaren
Viktoria Gejrot, Kim Bergman
Musik: Mattias Karlsson
Torsdag 11 april
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK

Söndag 14 april
10.00 GUDSTJÄNST
Vägen till korset
Vibeke Olsson Falk, Lisa Kåreland
Musik: Alexander Vorontsof
Torsdag 18 april
Skärtorsdag
GETSEMANESTUND
med nattvard
Oskar Permvall
Fredag 19 april Långfredag
11.00 GUDSTJÄNST
i Farstastrandkyrkan
Ingen gudstjänst i Centrumkyrkan.
Söndag 21 april Påskdagen
10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Kristus är uppstånden
Kim Bergman, Oskar Permvall
Musik: Olof Dahl Bjurwill
Torsdag 25 april
11.30 SOPPLUNCH
12.30 LUNCHMUSIK
Söndag 28 april
10.00 GUDSTJÄNST
Påskens vittnen
Peter Mänder, Oskar Permvall
Musik: Cecilia Thomsson
Ensemble ur kören

Med reservation för ändringar.
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Födelsedagar

Ny medlem



Zandra Nordvall
25 november

26 januari
Samuel Strandberg, 90 år

Rune Bernemyr
16 december

10 februari
Kim D Bergman, 50 år

Utflyttad

18 februari
Ann-Britt Malm, 87 år

Bodil Johansson
till Svenska kyrkan

21 februari
Ulla Johannesson, 70 år

Utträde

22 februari
Ebon Alberti, 75 år

Kajsa Hällegårdh
Maja-Lisa Svensk

22 februari
Amanda
Holmberg Björkander, 30 år
10 mars
Lars Sylvander, 65 år
11 mars
Börje Forsgård, 65 år
16 mars
Åke Raask, 60 år
26 mars
Ingrid Osterman, 85 år
2 april
Margareta Strandberg, 92 år
11 april
Bengt Ekelund, 60 år
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Avliden

Centrumkyrkans
församlings register
Deltagare i församlingens
aktiviteter registreras frivilligt i
Repet, vårt medlemsregister.
Informationen används för våra
utskick samt den årliga statistikrapporteringen till Equmeniakyrkan.
Vill du veta mer, kontakta
Birgitta Johnson
(birgitta@famjohnson.se) eller
Oskar Permvall
(permvall.oskar@telia.com).
Du kan även läsa mer om GDPR på
vår eller Equmeniakyrkans hemsida.

Födelsedagsbrunch
Att fylla år är någonting som de
flesta gör en gång om året, och
det är något vi har gemensamt.
Så varför inte fira det tillsammans.
Jag kommer varje månad bjuda in till en födelsedagsbrunch
i kyrkan. De som fyller år under respektive månad får fira
tillsammans med mig och sin respektive eller vän. Jag kommer
att bjuda på smörgås, yoghurt, frukt, våfflor och självklart kaffe
och tårta. Det enda du behöver göra är att komma.
Följande lördagar är bokade för vårterminen:
26 januari, 16 februari, 16 mars, 27 april, 18 maj, 15 juni
Inbjudan kommer!
Hälsningar
Kim

ÅRSHÖGTID
VÄLKOMMEN PÅ FÖRSAMLINGSMÖTE
den 17 februari, med fokus på ekonomi.



FÖRSAMLINGENS ÅRSHÖGTID firar vi den 17 mars.
Vi börjar med gudstjänst. Sedan tar årsmötet vid.
Kom med och påverka!
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FÖRSAMLINGSLÄGER
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Under vecka 31, 29/7 – 3/8, planerar vi för a
åka på församlingsläger. Vi tänker oss a resan
ska gå norrut till Edsåsgården i Jämtland. Tanken
är a vi ska få möjlighet till stärkande utflykter i
vacker ällmiljö och otroliga stunder för andakt och
samtal. Maten lagar vi själva tillsammans och vi
reser med bekväm buss som vi kommer ha tillgång
till under hela lägret.
Mer information kommer.
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Bäverscouter
Under hösten 2018 har en ny
scoutgrupp startats upp i
Centrumkyrkan Farsta Scoutkår,
nämligen bäverscouter. Bäverscouterna är scouter för barn
5–7 år gamla. Det är inte som vanliga scouter på torsdagarna, utan
en lördag i månaden då vi har
träffats vid Ågestaparkeringen för
att sedan vandra ut till scoutstugan tillsammans och spendera några timmar där och i
naturen. Vi har bland annat gått
på upptäcktsfärd, grillat marshmallows, byggt koja samt eldat.
Allt väldigt uppskattat av både
barn och föräldrar!
Bäverscouterna startades upp
av Alicia Westerberg med hjälp av
Tor Backman och Linn Persson. Vi
är tre utmanare som nyligen blivit
ledare och som vårt första ledaruppdrag startade vi bäverscouterna
för barn som vill vara ute i naturen
och lära sig om friluftsliv, som en
liten grund och tjuvstart inför spårarscouterna. Alla barn ska ha rätt
till att vara ute i naturen, att få leka
tillsammans med sina medmänniskor, speciellt barn. Det är något vi
tycker är viktigt, speciellt i dagens
samhällen när ”paddan” är det
viktigaste.

FOTO: ALICIA WESTERBERG

Vi kommer att fortsätta verksamheten i framtiden efter en
första väldigt lyckad termin!
Vill du veta mer om bäverscouting? Kontakta
Alicia Westerberg på
tel: 076-868 70 75 eller mail:
alicia.westerberg@gmail.com.
Du kan även kontakta
kårchefen Anna Lindholm.
Alicia Westerberg
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tänkvärt
Har ni någon gång känt att det varit lite motigt ibland? Man har stått
inför en uppgift som har verkat oöverstiglig. Typ måla om huset, skriva
en rapport, göra läxorna eller komma på middagsmaten tisdag kväll
innan alla aktiviteter.
Har ni även varit med om känslan när någon då kommer och säger:
”Jag hjälper dig att måla, vad roligt!” Eller: ”Du, den där rapporten.
Nilson på 7:an har tagit den bollen.” Eller då läraren säger: ”Tyvärr har
Åsa fått förhinder, så vi får ta provet nästa vecka.” För att inte tala om:
”Älskling, har du hunnit fundera på middagen? Annars så kan jag fixa
det.” Eller det enkla faktumet att våren är på gång.
Lättnad, livet kommer tillbaka. Man blir som en ny människa. Helt
plötsligt så kan man gå med lätta steg igen.
Andra tillfällen är då man kanske känner sig lite bedrövad, och någon
bara frågar hur det är. Eller känslan som man får i kroppen då man får
höra att någon har tänkt på en. Visst är det häftigt. Du kan ha varit
helt ensam i någonting, som kanske känts besvärligt eller jobbigt. Hur
skönt det kan kännas när någon efteråt sagt: ”Jag vet att du har haft det
jobbigt, och jag har tänkt på dig.”
Eller då man står mitt uppe i allt och vet att någon tänker på mig.
Jag kan fortfarande vara lika ensam på plats, men känslan. Någon
tänker på mig.
Bibelberättelsen om den lame mannen är jag så fascinerad av, inte
enbart av att mannen blir frisk och börjar gå. Det är väl troligen ett av
de mest kända bibelcitaten utanför kyrkan, ”Ta din säng och gå”. Det
är i sig själv häftigt och värt ett eget studium om hur och varför Jesus
gör det undret, nästan lite som i förbifarten. Utan det som jag älskar i
denna berättelse är de fyra vännerna, som vi inte vet vad de heter. Vi
vet inte vad de gör till vardags, men det som de gör, det är stort, och
i mina ögon nästan hela behållningen av berättelsen. De bär fram en
vän till Jesus, för de är så övertygade om att detta är det rätta att de
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inte ger sig bara för att det är fullsatt. ”Oj, vad med folk! Vi kommer
tillbaka en annan dag.” De bryter upp taket och sänker ner honom
inför Jesus.
För mig har det här blivit en bild på hur jag önskar att vi är som kyrka.
Att vi inte ska ge oss i vårt uppdrag att bära fram människor till det
som är gott. Inte ge upp bara för att en väg känns stängd. Att vi som
kyrka kan få vara de här okända kändisarna. Vi behöver inte namnges,
men vi vill vara med och bära.
För mig handlar det mycket om att våga fråga: ”Hur är det”, och även
lyssna på svaret. Ställa frågan: ”Vill du att vi ber för dig? Ska vi tänka
på dig? Får vi hjälpa dig att bära?”
Det är att vara kyrka för mig.
Kim Bergman
Markus 2:1–12
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Centrumkyrkan
Farstaplan 15, 123 47 Farsta
Diakon och vice församlingsföreståndare: Kim D. Bergman
Tel. 072-707 74 44
kim.bergman@centrumkyrkanfarsta.se
Styrelsens ordförande och församlingsföreståndare: Bengt Ekelund
Tel. 076-710 71 61
styrelsen@centrumkyrkanfarsta.se
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
Swish 123 054 0443

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

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

