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Zandra Nordvall och Tina Strömberg, 7 okt 

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. 

 

Efter en lång och bitvis tung tid av processande och förändring är 

Centrumkyrkans församling i Farsta redo att lägga ännu ett år i Guds tjänst 

bakom sig. Guds folk är ett folk på vandring och i rörelse. Vi blir aldrig färdiga 

men efter 2018 känns det ändå som att vi nått ett slags delmål. I styrelsen har vi 

lekt med uttrycket ”att leva gudstjänst”. Söndagens gudstjänst är inte den enda 

måttstocken på församlingens liv. Vi lever i en tid då nästan allt ska mätas och 

vara evidensbaserat. Församlingens liv är främst relation, med varandra, med 

Gud och med samhället. En bön kan inte mätas. En kram, ett handslag eller en 

blick kan inte avverkas, men ges och tas emot. Vi sträcker oss mot det ogripbara 

och eviga, ständigt på väg och i rörelse. I Guds omsorg och i Guds tjänst. 
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Peter Mänder 10 jun 

STUDIEVERKSAMHET 
Måleri i olika tekniker och bildväv 

ägnar sig Konstgruppen åt på 

måndagar kl. 10-13. Under året har 

tre nya medlemmar tillkommit, så vi 

har varit nio personer som träffats i 

skaparglädje och trevlig samvaro. Vi 

har ingen ledare, alla är kreativa och 

hjälps åt med tips och idéer, beröm 

och kritik.  
Kerstin Haglund 

 

SAMARBETE MED FARSTA 

FÖRSAMLING 

Det finns ett samarbetsavtal mellan 

Centrumkyrkan och Farsta 

församling, Svenska kyrkan. 

Sedan länge uttrycks det i 

torsdagarnas sopplunch och 

lunchmusik. Ett tack till Lasse 

Sylvander för insatsen under året! 

Tillsammans med 

Farstastrandkyrkan höll vi 

Markusmässor t.o.m mars månad. 

Deltagarantalet var lågt och 

”insatsen” var stor, med prästen 

Gunnar Tingström, 

församlingsmedarbetaren Peter 

Mänder och musiker från 

Farstastrandkyrkan, så vi beslutade 

att lägga tanken på torsdagsmässa på 

is. Det har under året blivit tydligare 

att det är lämpligt att Centrumkyrkan 

samverkar mer med just 

Farstastrandkyrkan, snarare än hela 

Farsta församling eftersom vi verkar 

i samma distrikt. Vår diakon och tf 

föreståndare, Kim Bergman, har 

under hösten mött prästen Gunnar 

Tingström ett flertal gånger och de 

jobbar för olika slags samverkan. 

Gunnar medverkar i våra 

gudstjänster och Kim deltar i vissa 

av Farstastrandkyrkans aktiviteter. 
 

CENTRUMKYRKANS UNGDOM 

Centrumkyrkans ungdom driver 

församlingens barn- och 

ungdomsverksamhet. 

Vad de gjort och inriktat sig på kan 

man läsa i deras egen årsberättelse 

för 2018. 

Den kan fås på begäran eller läsas på 

www.cufarsta.nu. 
 

CENTRUMKYRKANS KÖR 

Under 2018 har kören varit en 

studiecirkel i Bilda. Cecilia 

Thomsson har varit vår körledare 

och den lilla kören, som kanske 

hellre ska kallas ensemble, har 

bestått av 12 kvinnor. Under våren 

hade vi 11 övningstillfällen och 

sjöng i gudstjänsten den 4 februari. 

Den 5 maj var det dags för den 

omtyckta vårkonserten med allsång. 

Då medverkade även ungdomarna 

www.cufarsta.nu
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Centrumkyrkans kör, 2 dec 

Kerstin Lagerqvist signerar sin bok till Solomon Ghebremichael, 11 nov 

Maja Branmyr och Oscar Wahlstedt, 

Annika Victorsson spelade piano 

och Torbjörn Söderlund kontrabas. 

Under hösten övade vi några 

lördagar, sjöng i gudstjänsten första 

advent och hade den sedvanliga 

julkonserten med allsång den 15 

december. Även då spelade Annika. 

Maja och Oscar medverkade med 

sång och gitarr. Vid båda 

konserterna var kyrkan så gott som 

fullsatt och utgångskollekten gick till 

församlingens verksamhet. 
               Cecilia Thomsson, körledare 

 
KOMMUNIKATION   

Vet du vad som händer i kyrkan? Vi 

i kommunikationskommittén (KK) 

gör allt för att du inte ska missa 

någonting. 

 

Under 2018 har vi gett ut 3 

församlingsblad. Vårbladet 

handlade bl.a. om 

Markusmässan och Samtal 

med Markus men också om en 

konstutställning i slutet på 

2017. I sommarbladet 

intervjuades Mattias 

Brunander, som lever och 

verkar i Colombia. Höstens blad 

handlade självklart om vår nye 

diakon Kim samt intervjuer med 

flera av våra Sjövikselever efter 

sommarens läger. 

www.centrumkyrkanfarsta.se har 

uppdaterats kontinuerligt under året. 

Där hittar man alltid kommande 

aktiviteter, predikningar och andra 

användbara dokument, som behövs i 

församlingen. 

På Facebook har vi två sidor: 

Centrumkyrkan Farsta - vår 

officiella Facebook-sida med 

information om kommande 

gudstjänster. 

Vi i Centrumkyrkan i Farsta - en 

sluten grupp med intern information 

för oss medlemmar. 

Vi har även sett till att kalendariet 

affischerats i kyrkan och utformat 

annonsen för rekryteringen av ny 

http://www.centrumkyrkanfarsta.se/
https://www.facebook.com/centrumkyrkanfarsta/
https://www.facebook.com/groups/109482322441523/
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Kim Bergman monterar den reparerade motorn till kyrkklockan, 1 dec 

föreståndare. Månadsbrev och annan 

styrelseinformation, protokoll, 

församlingsblad och rättelser till 

adressboken har distribuerats via e-

mail och brev. 

KK har under året träffats 6 gånger. 

Gruppen bestod av Kerstin Haglund, 

Susanna Järlund, Birgitta och 

Anders Johnson. I nov välkomnade 

vi Alicia Westerberg som CUs 

representant. 
Anders Johnson 

 

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 följande arbeten i kyrkan:  

Löpande åtgärdat uppkomna fel och 

brister. Här ingår stolreparationer, 

åtgärdande av trasiga fönster mot 

busstorg och entré, klottersanering 

och allmän rensning mm.  

Utöver detta och i mycket baserat på 

den besiktning Ove presenterade 

2015 genomfört följande åtgärder: 

- Fortsatt undersökt möjligheten att 

öppna upp gången över 

garageinfarten. Frågan är dock 

numera avförd från dagordningen då 

den närliggande HSB-brf föreningen 

vill behålla dagens avstängning, 

något som gör att Atrium inte 

kommer att genomföra åtgärden.  

- En annan långbänk är att klargöra 

ansvaret för tätningen av det 

trasiga brunnslocket mot 

busstorget. Ove har efter 

mycket enträget arbete 

lyckats få kontakt med 

staden som tagit på sig 

ansvaret. Däremot kvarstår 

fortfarande problemet att 

åtgärda brunnen i sig. Enligt 

löfte från staden så avsåg de 

att åtgärda brunnen under 

december 2018 men om 

någon åtgärd genomförts är 

vid skrivande datum oklart! 

- Fortsatt arbetet att styra 

upp långtidskontrakten i 

fastigheten, vidare drivit 

frågan om  lokalernas användning 

och till styrelsen och baserat på detta 

initierat tömning / rensning av 

källarvåningen med tillhörande 

utrymmen. Arbetet är dock inte 

avslutat och fortgår. Ett stort tack till 

Lasse och styrelsen som varit de som 

utfört arbetet på plats.  

Kvarstår gör problemställningen 

kopplad till utlåningen av 

klubbrummet samt ungdoms- 

våningen.  

Värt att notera är att vår hyresgäst på 

övre expeditionen, Stockholms stad, 
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Kim Bergman, Mikael Westerberg och Olle Svärd, 9 dec 

har sagt upp lokalen för avflytt, per 

den 2019-12-31.  

- Bredbandet i kyrkan är numera 

baserat på mobilt bredband. Ännu 

återstår lite arbete med placeringar 

av routers mm men allt är i drift och 

har under året fungerat 

tillfredsställande. En omläggning av 

hissens nödtelefon till en mobil 

lösning har gjort det möjligt att 

avsluta ett fast telefonabonnemang 

vilket också lett till en 

kostnadssänkning.  

- Under året slutfördes också den 

omfattande hissrenoveringen. 

Numera krävs nyckel vid transport 

mellan alla våningsplan utom plan 4 

och 5. 

- Arbetet med värme- och 

ventilationsanläggningen har fortsatt 

och numera har vi en väl insatt 

servicetekniker för fläktaggregaten. 

Däremot kvarstår arbetet med att på 

distans kunna övervaka 

undercentralen i källarvåningen.  

- Arbetet med den trilskande 

kyrkklockan i tornet är ännu inte 

slutfört. Motorn är renoverad och 

återmonterad (inför första advent). 

Men tyvärr så innebar renoveringen 

också att elmatningen till motorn 

förändrades, något som försvårat 

återinstallationen.  

- En installation av en separat 

elmätare i vår fd expedition har gett 

oss ytterligare inkomster i form av 

förbrukad el. Vidare har energi lagts 

på att samla in och analysera energi- 

och uppvärmningskostnaderna i 

kyrkobyggnaden. 

- Vi har inte lyckats återställa 

fasadstensättningen längs 

gångstråket mot T-banan efter den 

omilda behandling den fick av en 

släpkärra i samband med 

Farstaloppet 2017. Det har varit 

omöjligt att hitta rätt typ av 

ersättningssten. Detta är dock en 

försäkringsfråga som kommer att 

behöva lösas på sikt då 5-6 

stenskivor längs ett antal löpmeter 

av väggen är skadade. Diskussioner 

om hur detta bör regleras pågår som 

bäst.  
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Lisa Kåreland, 7 okt 

- Brandöversynen sommaren 2017 

tvingade oss till en omfattande 

renovering och utbyte av 

brandcentral och vissa 

larmindikatorer. Arbetet med 

dörrstängare, dokumentation, 

skyltning av utrymningsvägar samt 

systematiskt brandskyddsarbete 

kvarstår. 

- En rutin för felanmälan med 

felanmälningsblankett (finns vid 

anslagstavlan på kyrktorget) är nu på 

plats.  

- Digitalisering av ritningar och 

framtagande av utrymningstavlor 

(att anslås vid övre expeditionen 

samt biläggas hyresavtal) är beställt 

och under framtagning. 

- I samband med det löpande 

besiktningsarbetet av hissar och el så 

noterades brister varför användning 

av hissen förbjöds under en tid. 

Vidare så hade elbesiktnings- 

anmärkningarna gått till en gammal 

adress, något som gav oss begränsat 

med tid att åtgärda dessa. 

Anmärkningarna är dock nu lösta 

och vi kan använda lokalen som 

tidigare. Det enda som återstår är att 

få ordning på de automatiska 

dörrstängarna.  

- En ny fråga är en bättre och enklare 

access till vindsutrymmet över den 

övre expeditionen. Någon form av 

steglåsning och en fjäder för 

takluckan behöver monteras. Frågan 

är under beredning. 

- En TV-skärm som visar löpande 

aktuell information finns numera på 

plats vid entrén. 

- Kyl och frys har bytts ut i köket 

och ett gammalt kylskåp har flyttats 

ned i grovköket.  

- En rensning och uppstädning av 

församlingssalen har påbörjats men 

det finns fortsatt mycket kvar att ta 

tag i innan arbetet kan avslutas.   

Med arbetsbyxorna på. 

// Kerstin och hennes pojkar 

  Dag Lundén 

 

STYRELSEN, 

FÖRSAMLINGSMÖTEN, 

TILLSAMMANSDAGAR OCH 

FÖRÄNDRINGSARBETE 

Församlingens styrelse har mötts 11 

gånger under året. Vi har haft 6 

församlingsmöten, inklusive 

årsmötet, samt en samtalsdag. 

Styrelsen har genom månadsbrev, de 

flesta månader, informerat om sitt 

arbete. En viktig fråga under våren 

2018 var att rekrytera en 

föreståndare till församlingen. En 

rekryteringsgrupp utsågs: Bengt 

Ekelund, Ann-Sofi Wrang, Johan 

Lindholm, Hella Westerberg och 

Eila Lindholm. På gruppens förslag 

beslutade församlingen att 

kalla/anställa Kim Bergman. Han 

ordineras som diakon vid 

kyrkokonferensen 2019, men har 
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Alicia Westerberg och Astrid Bengtsson, 1 dec 

redan trätt in i rollen som tf 

föreståndare. Vi har arbetat med de 

så kallade OAS-gruppernas 

(Omsorg, Ansvar, Samarbete) 

funktion. Vid en samling med 

representanter för samtliga grupper 

under våren kom positiva 

erfarenheter fram. Styrelsen vet att 

det är kämpigt att få till och fördela 

gruppernas uppgifter, men det är 

också ett sätt att skapa och bjuda in 

till delaktighet. 

Med hjälp av Per Westblom har 

styrelsen under året arbetat med att 

formulera en aktuell vision för 

församlingen.  

Styrelsen har under 2018 bestått av 

Bengt Ekelund, ordförande; Maria 

Brunander, kassör; Oskar Permvall, 

sekreterare; Tina Strömberg (invald 

under året); Ann-Sofi Wrang och 

Johan Lindholm, personalutskott. 

Kim Bergman deltar i styrelsens 

möten. 

 

EKONOMISK FÖRVALTNING 

Ekonomihanteringen har fungerat så 

att kassör Maria Brunander har skött 

det löpande, Ulla Eriksson har haft 

hand om lönerna och fondkommittén 

har ansvarat för församlingsfonden. 

Under året har församlingsfonden 

flyttats från Aktieansvar till Avanza, 

där den placerats i ett par olika 

fonder.  

Både vad gäller insamlingar och 

hyresintäkter 2018 är utfallet 

glädjande nog högre än budget, 

varför uttaget från fonden kunde bli 

lägre än budgeterat. Kostnaderna 

följer budget relativt väl, förutom 

personalkostnader som är något 

lägre än budget.  

Se vidare årsredovisningen för 

detaljer kring årets intäkter och 

kostnader samt balansräkning per 31 

dec. 

I separata handlingar redovisas 

årsredovisningen för 2018. 
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STATISTIK  

Barndop 

Sophia Achioyamen   11 mar, Centrumkyrkan 

Adeline Ridderstad   14 apr, Djurgårdskyrkan Sthlm  

  

Vigsel  
Tina Hanson och Daniel Strömberg 16 jun, Liljeholmens folkhsk Rimforsa 

 

Matrikel  

Mottagen på bekännelse  
Zandra Nordvall   25 nov 

 

Mottagen på flyttintyg 

Kim D Bergman från Bromma Baptistförs. 15 aug  

 

Utflyttad *  
Bodil Johansson   27 okt 

 

Utträde 

Maja-Lisa Svensk   17 jun  

 

Avlidna 

Barbro Brunander, född 8 feb 1931 26 jan 

Arne Axelsson, född 24 mar 1924  13 apr 

Mari Yousef, född 15 feb 1950   5 jun 

Gunborg Fryleskog, född 7 okt 1929 28 jul 

Rune Bernemyr, född 15 mar 1920 16 dec 

Samuel Strandberg, född 26 jan 1929 25 dec 

 

Medlemsantal  168*   1 jan 2018  

162   1 jan 2019 

 

Betjänande**  317*  1 jan 2018  

326   1 jan 2019 
 

(* Kajsa Hällegårdh lämnade församlingen i aug 2017 men det kom inte med i 2017 års statistik. 

** Alla som är församlingsmedlemmar och de som antingen finns med i CU, studiegrupper, 

musikverksamhet eller som regelbundet besöker gudstjänster i CK, Farsta. )  

  

Anställda  

Lars Sylvander, vaktmästare 50 %                 

Peter Mänder, församlingsmedarbetare t.o.m 15 jul 50 % 

Kim D Bergman, diakon och vice församlingsföreståndare fr.o.m 15 aug 100 % 
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Ungdomarnas julspel, 24 dec 

Farsta mars 2019 

Styrelsen för Centrumkyrkans församling: 

 

 

 

 
Bengt Ekelund 

föreståndare, ordförande 

 

 

Kim Bergman 

tf föreståndare 

 

 

 

 

 

Oskar Permvall 

sekreterare 

Maria Brunander 

kassör 

 

Johan Lindholm 

personalutskott 

Ann-Sofi Wrang  

personalutskott 

 

 Tina Strömberg  

 
 


